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 אביב.-מקום מושבו הנוכחי: תל .ב

בהתאם להחלטת הנהלת האיגוד ניתן להעתיק את מקום מושבו הראשי של האיגוד  .ג

 ברוב של שני שליש ממספר חברי ההנהלה.

הנהלת האיגוד רשאית לפתוח משרדים אזוריים אשר יהיו כפופים לאיגוד ו/או  .ד

 להנהלת האיגוד ו/או למנכ"ל האיגוד.

פיב"א העולמי ופיב"א אירופה  -האיגוד, חבר בהתאחדות הכדורסל הבינלאומית  .ה

שתתפות במפעלי פיב"א השונים וכן במוסדות וארגוני ומחזיק בלעדי בזכויות הה

 כדורסל בינ"ל נוספים כדוגמת יול"ב.

 . 1980-םהתש" ,האיגוד הוא עמותה רשומה כחוק, בהתאם לחוק העמותות .ו

 האיגוד מטרות .2

 פיתוח וקידום ענף הכדורסל בישראל, ריכוזו וניהולו. .א

רסל והתאמתם לחוקות קביעת חוקות, תקנונים, תקנות, נהלים וסדרים בענף הכדו .ב

 ולתקנות פיב"א.

הקמת מינהלות לליגות השונות, והמחאת הזכות לנהל )מבחינה כלכלית/שיווקית  .ג

 בלבד( את אותן ליגות.

פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות, איגודי ספורט וספורטאים בארצות חוץ,  .ד

ארגון תחרויות וארגון תחרויות בינארציות ובינלאומית בכדורסל )לרבות אך לא רק 

 ליגה וגביע בכדורסל, תחרויות כדורסל ומפעלים אחרים(.

 ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בכדורסל. .ה

 טיפוח ערכי תרבות, אתיקה ומוסר בקרב האגודות והקבוצות החברות באיגוד. .ו

 טיפוח יחסי רעות וכבוד הדדי בין האגודות והקבוצות החברות באיגוד. .ז

ת( לכדורסל וקורסים להשתלמויות לכדורסלנים, מאמנים הקמת בתי ספר )אקדמיו .ח

 ושופטי כדורסל.

 פיתוח וטיפוח קשרי תרבות וחברה בין כדורסלני ישראל לבין כדורסלני חו"ל. .ט

הוצאה לאור של פרסומים ועיתונות מקצועית, לרבות פיתוח והקמת אתרים מקוונים  .י

 )אינטרנט, רשתות חברתיות וכיוצ"ב(.

נפות לאיגוד, בהתאם לקריטריונים שוויוניים שייקבעו ע"י סיוע לאגודות המסו .יא

 .ההנהלה
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טיפול ביצירת והשגת האמצעים הדרושים לצורך ביצוע מטרות האיגוד מאת גופים  .יב

 ומוסדות ממשלתיים, ציבוריים, עירוניים, צבאיים ופרטיים.

שר לנ"ל, רכישת נכסים מכל מין וסוג, בין ניידי ובין דלא ניידי, זכויות וזיכיונות בק .יג

זבונות ובין אם בכל ילשם ביצוע וקידום מטרות האיגוד בין אם בדרך של מתנה או ע

 דרך חוקית אחרת.

 הוראות ותקנוני פיב"א .3

פיב"א העולמי ופיב"א אירופה  -האיגוד חבר בהתאחדות הכדורסל הבינלאומית  .א

ים "( ומחזיק בלעדי בזכויות ההשתתפות במפעלים/הטורנירים השונפיב"א)להלן: "

פיב"א וכן ע"י מוסדות ו/או ארגוני כדורסל בינ"ל נוספים כדוגמת  דייל המאורגנים ע

 יול"ב.

כל ההוראות שבחוקה ובתקנוני פיב"א, כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם והמתייחסות  .ב

לאיגודים לאומיים והחלטות גופי פיב"א והמוסדות השיפוטיים, יחייבו את האיגוד 

מחברי הנהלה,  75%לא אם כן הנהלת האיגוד, ברוב של ונציגיו לכל דבר ועניין; א

 תחליט אחרת.

האיגוד ייערכו לפי חוקת/כללי המשחקים של  דייל עתחרויות הכדורסל המאורגנות  .ג

 פיב"א ותחייב את כל האגודות והקבוצות הכפופות לאיגוד. 

האיגוד יפעל ליישום ושמירה על חוקת פיב"א ותקנוניה, לרבות הקוד האתי של  .ד

 ב"א.פי

קיים איסור על כל פעילות שיש בה אפליה על רקע גזע, מין, צבע עור, שפה, דת או  .ה

 מוצא אתני.

ל ידי האיגוד בלבד. ליגות ותחרויות כדורסל המאורגנות בישראל יוכרו ויאושרו ע .ו

פועלת/הפועלות במסגרת האיגוד אינה/אינן רשאית/רשאיות קבוצה/קבוצות ה

ידי איגוד אחר, אלא אם ניתן לכך אישור האיגוד  להשתתף בתחרויות המאורגנות על

 ו/או פיב"א.

האיגוד במסגרת פעילותו תחת פיב"א יפעל באופן עצמאי ובלתי תלוי. בחירת  .ז

עשה על פי תקנוניו תוך שמירה על עצמאותם וסמכויותיהם ימוסדותיו של האיגוד 

 של גופים אלה.

 -לאומי לספורט שבלוזאן האיגוד מקבל את סמכותו השיפוטית של בית הדין הבינ .ח

("Court of Arbitration for Sport CAS")  בכל הקשור לדיון במחלוקות ו/או

בסכסוכים בין גופי פיב"א, הקונפדרציות, האיגוד, הקבוצות, השחקנים, סוכני 

 השחקנים ובעלי התפקידים. 

שות בנוסף לאמור לעיל, האיגוד חבר במסגרת ארגון היול"ב ורשאי להשתתף )או להר .ט

 לאגודות/קבוצות להשתתף( בתחרויות המאורגנות על ידו.
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האיגוד ו/או גופים הכפופים לו לרבות מנהלות הליגה )לגברים ונשים(, רשאים  .י

להשתתף בארגונים הכוללים מנהלות של ליגה אך ורק לאחר קבלת אישור מראש של 

 איגוד. ה

 באיגוד החברות .4

ו והרשומות באיגוד ביום אישור תקנון המסונפות ל קבוצות /האיגוד מורכב מאגודות .א

חדשות שיתקבלו לאיגוד  קבוצותזה על ידי האסיפה הכללית; וכן מורכב מאגודות/

בהתאם להוראות תקנון זה. האגודות חייבות להיות רשומות כתאגיד ספורט עצמאי 

 שלא למטרות רווח )עמותה או חברה שלא למטרת רווח(.

מטעם  ,ורת של הרשות לביקורת תקציביםכל הקבוצות הנתונות לפיקוח ולביק .ב

 חייבות להיות רשומות כתאגידים עצמאיים.  ,האיגוד

אגודות הרשומות באיגוד ביום אישור תקנון זה על ידי האסיפה הכללית ו/או אגודות  .ג

, רשאיות לרשום במסגרתן קבוצות (א)ק "חדשות שיתקבלו לאיגוד כאמור בס

לגביהן אין חובה כי  סל(-ילדים/ילדות, קט )בוגרים/בוגרות, נוער, נערים/נערות,

 . עצמאי תאגידיירשמו כ

כל האגודות )לרבות קבוצות הרשומות בהן, שחקנים, מאמנים ובעלי התפקידים בהן(  .ד

החברות באיגוד חייבות לקבל את הכרעת המוסדות המנהליים, המשמעתיים 

 והשיפוטיים של האיגוד.

ות קבוצות הרשומות בהן, שחקנים, החברות באיגוד )לרב קבוצותכל האגודות/ .ה

מאמנים ובעלי התפקידים בהן( חייבות לקבל את הכרעת בית הדין העליון של 

כל ]האיגוד, כפוסק אחרון, בכל העניינים הקשורים לאיגוד הנמצאים בסמכותו 

החברה באיגוד, תחתום על הצהרה )בנוסח הקיים ו/או שיהיה קיים  /קבוצהאגודה

והכל בכפוף להוראות הדין ובכלל זאת  חייבת לעשות כן[,תבאיגוד( לפיה היא מ

 . 1988-להוראות חוק הספורט התשמ"ח

בכל ענין ונושא המסור לסמכות השיפוט של מוסדות השיפוט של האיגוד, לא תזדקק  .ו

האגודה החברה באיגוד )לרבות קבוצות הרשומות בהן, שחקנים, מאמנים ובעלי 

אחרת, אלא למוסדות השיפוט הפנימיים של התפקידים בהן( לכל הכרעה שיפוטית 

 האיגוד.

פסק דין של בית הדין העליון של האיגוד הוא סופי ומחייב את בעלי הדין באותו  .ז

 הליך, בכפוף להוראות הדין.

 באיגוד תופסק באחד מהמקרים הבאים:  /קבוצהחברותה של אגודה .ח

 מדינה.הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון בפני בית משפט מוסמך של ה (1

בהתאם לפסק דין של בית הדין המשמעתי ו/או של בית הדין העליון של  (2

 האיגוד.
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בקשה/הודעה בכתב ומראש של אגודה המבקשת מפורשות לפרוש  על פי (3

מהחברות באיגוד. בקשה/הודעה זו תוגש למזכירות האיגוד בחתימת באי כוח 

 האגודה.

(, תהא 3 "קסיפא ובס 2 "קבכל אחד מהמקרים הנ"ל )למעט במקרה כמפורט בס

הזכות לערער על ההחלטה להפסיק את החברות באיגוד בפני בית  /קבוצהלאגודה

החלטתו תהיה סופית יום ממועד קבלת ההחלטה.  30ד בתוך הדין העליון של האיגו

 חייב את הצדדים.תו

 הוראות המחייבות את האגודות/הקבוצות .5

רות, בתחרות כלשהי, עם אסור לאגודה ו/או לקבוצה הרשומה באגודה זו להתח .א

אגודות ו/או קבוצות אשר אינן משתייכות לאיגוד, אלא אם קבלו רשות לכך 

 מהאיגוד.

 בוטל. .ב

הרשומה בעונה מסוימת לליגה המבוקרת על ידי הרשות לבקרת  -אגודה ו/או קבוצה  .ג

תקציבים, ו/או מי מבעליה ו/או ממנהליה ו/או מי מבעלי זכויות החתימה באגודה 

 ההילא ת -צה )ו/או בתאגיד באמצעותו פועלת האגודה ו/או הקבוצה( ו/או בקבו

בדרך כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, באגודה ו/או קבוצה )ו/או בתאגיד  תמעורב

באמצעותו פועלת האגודה/הקבוצה( הנמנית באותה עונה בליגה כלשהי המבוקרת על 

 ידי הרשות לבקרת תקציבים. 

וכן  בו תרשמנה כל החלטות האגודה, ר פרטיכלים מסודרכל אגודה חייבת לנהל ספ .ד

 ספר רשום של חברי האגודה וכתובותיהם.

החברה באיגוד חייבת לקיים הנהלת חשבונות מסודרת הניתנת  וקבוצהכל אגודה 

 לביקורת של רואה חשבון.

אסור לאגודה ו/או לקבוצה הרשומה בה לכלול בחברי הנהלתה ו/או בממלאי  .ה

עליון קבע )לאחר שהוגשה שים בעלי עבר פלילי, אלא אם ביה"ד ההתפקידים בה אנ

האיגוד( כי הינם רשאים לכהן או  דייל עהאגודה/מהקבוצה ו/או  דייל עלו בקשה 

רת למלא תפקיד באגודה ו/או בקבוצה. לא יכהנו כחברי ועד או כחברי ועדת ביקו

ירה לפי סעיפים י שהורשע בפסק דין סופי בעבמ באגודה ו/או בקבוצה הרשומה בה

או בעבירה אחרת שלדעת  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414-ו 297עד  290

 עמה קלון. ישהיועץ המשפטי לממשלה 

נתברר לאגודה ו/או לקבוצה ו/או לאיגוד, כי אחד או יותר מחברי הנהלת האגודה 

יגוד קבע ו/או מי ממלאי התפקידים בה, הינו בעל עבר פלילי )וביה"ד העליון של הא

תהא האגודה ו/או  -כי הנ"ל אינו רשאי לכהן ו/או למלא תפקיד באגודה/בקבוצה( 

הקבוצה חייבת לדאוג לכך כי הנ"ל יחדל לאלתר לכהן ו/או למלא תפקיד כלשהו 

 באגודה/בקבוצה. 
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 לאיגוד חדשים חברים קבלת .6

אגיד כל קבוצה/אגודה ספורטיבית הרשומה כעמותה או המסונפת לעמותה ו/או כל ת .א

משפטי המוכר על פי דין אשר עיקר תפקידה ומטרתה, בין השאר, חינוך גופני 

ספורטיבי לכדורסל ואשר לא הורשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון בפני בית 

 משפט מוסמך של המדינה, רשאית להתקבל ו/או לפעול כחברה באיגוד.

האיגוד וגביע של לוועדת ליגה הרוצה להתקבל כחברה באיגוד תגיש  /קבוצהאגודה .ב

 את המסמכים הבאים: 

באי כח  דייל עהאיגוד מעת לעת, חתומה  דייל עבקשה בכתב, בנוסח שייקבע  (1

 האגודה/קבוצה בצירוף חותמת האגודה/קבוצה.

עו"ד, של האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של  דייל עמאומת  ,פרטיכל (2

 בל לאיגוד.האגודה /קבוצה שבו התקבלה החלטה על הגשת בקשה להתק

עו"ד( של תעודת הרישום ושל תקנון  דייל עשני העתקים )נאמן למקור מאומת  (3

האגודה/קבוצה )באם אינה מסונפת לעמותה הרשומה כבר באיגוד( וכן מספר 

ותאריך הרישום של האגודה/קבוצה אצל רשם העמותות או של העמותה אליה 

 מסונפת האגודה/קבוצה.

ותיהם, וכן רשימת בעלי זכויות החתימה/באי רשימת חברי ועד האגודה וכתוב (4

כוח האגודה )אגודה תהא רשאית לשנות את הרכב חברי הועד ו/או בעלי 

 דייל עזכויות החתימה, ובלבד והודיעה על כך לאיגוד בהתאם לנוהל שייקבע 

 האיגוד מעת לעת בתקנון המשחקים(.

איגוד ותובא לדיון בפני הועדת ליגה וגביע של  דייל עכל בקשה, כאמור לעיל, תיבדק  .ג

הנהלת האיגוד, אשר תהיה מוסמכת לאשר קבלת האגודה/קבוצה או לדחות את 

 הבקשה.

האיגוד לדחות בקשה של אגודה/קבוצה להתקבל ועדת ליגה וגביע של על החלטת  .ד

כחברה באיגוד, יהא ניתן לערער בפני בית הדין העליון של האיגוד, והחלטתו בנדון 

  תהא סופית ומחייבת.

האיגוד קבלת אגודה/קבוצה חדשה לאיגוד, תצורף ועדת ליגה וגביע של אישרה  .ה

האגודה/קבוצה לליגה הנמוכה ביותר, לאחר שתמלא את כל מסמכי רישום 

אגודה/קבוצה באיגוד ובצירוף דמי הרשמה, מיסי ליגה ומס שנתי, כפי שנקבעו או 

 יקבעו על ידי הנהלת האיגוד, מעת לעת. 

אגודה/קבוצה חדשה יבוצע כרישום של שחקן חדש הנרשם  רישום שחקנים של .ו

ימים מיום שנתקבלה  10-באיגוד, אולם על אגודה/קבוצה לרשום כחוק ולא יאוחר מ

שחקנים בני גיל מתאים, המאפשר שיתופם בליגה, אשר  12כחברה באיגוד, לפחות 
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יחס אליהם צורפה האגודה )אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון משחקי האליפות המתי

  לאותה ליגה(.

 הכללית האסיפה .7

 האסיפה הכללית הרגילה. .א

 שלא מן המניין.הכללית  האסיפה .ב

 הרגילה הכללית האסיפה .א

  ומשתתפים מועד .א

האסיפה הכללית הרגילה תכונס אחת לשנה במועד אשר יקבע על ידי הנהלת  (1

 האיגוד.

משתתפים באסיפה הכללית הרגילה: חברי הנהלת האיגוד ונציגי  (2

 בוצות בעלות זכות ההצבעה כמפורט להלן.האגודות/הק

 הזמנות .ב

הזמנות למשתתפים באסיפה הכללית הרגילה תשלחנה בדואר או בפקסימיליה או 

יום לפני מועד האסיפה ויפורט בהן סדר היום של  15בדוא"ל לא יאוחר מאשר 

האסיפה. להזמנות יצורף דו"ח מילולי וכספי לגבי השנה שחלפה, מאושר על ידי 

 יקורת או הגוף המבקר. ועדת הב

  היום לסדר והצעות הקבוע היום סדר .ג

 סדר יומה של האסיפה הכללית הרגילה יהיה כדלקמן:  (1

 יו"ר הנהלת האיגוד. על ידיפתיחה  (א

 בחירת יו"ר ומזכיר או מזכירות האסיפה הכללית. (ב

 שור דו"ח ועדת המנדטים.יא (ג

 ביקורת.הצגת דו"ח מילולי וכספי לגבי השנה שחלפה וכן דו"ח ועדת  (ד

 דיון בנוגע לדו"חות המפורטים בס"ק ד' לעיל, ואישורם. (ה

 דיון בנוגע לנושאים נוספים שהיו על סדר היום, אם וככל שהיו. (ו

שנים: בחירת הנהלת האיגוד, בית הדין העליון, בית הדין  4-אחת ל (ז

 המשמעתי, וועדת ביקורת או גוף מבקר.

ם יש להגיש למזכירות הצעות נוספות בקשר לסדר היום וכן הצעות מועמדי (2

ימים לפני מועד האסיפה הכללית הרגילה.  10האיגוד בכתב, לא יאוחר מאשר 
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אגודות/קבוצות אשר להן לפחות  על ידיהצעות כנ"ל חייבות להיות נתמכות 

 ממספר הקולות בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית הרגילה. 10%

פה חבר מקרב חברי האסיפה הכללית הרגילה תהא רשאית לבחור כיו"ר האסי (3

 בית הדין העליון של האיגוד אך במקרה כזה, ליו"ר לא תהיה זכות הצבעה. 

המלצת הנהלת  על פיהאסיפה הכללית תהא רשאית להעניק תוארי עמית כבוד,  (4

האיגוד. התואר עמית כבוד יעניק למקבלו את הזכות להשתתף בישיבות 

לבחור ולהיבחר  האסיפה הכללית ולהשמיע דעתו אך הוא לא יהא זכאי

 ולהשתתף בהצבעות הנערכות באסיפה הכללית.

  ההצבעה זכות .ד

 כל חבר הנהלה הינו בעל זכות הצבעה של קול אחד. (1

אשר השתתפה באופן מלא במשחקי אחת מהליגות המפורטות להלן, קבוצה  (2

 שלמה וכן עונה עד מועד פרסום ספר הבוחריםמשחקים עונת לפחות במשך 

ה הכללית הרגילה, תהא זכאית להצביע במספר אשר קדמו למועד האסיפ

קולות בהתאם לליגה אליה תשתייך ביום האסיפה, במספר קולות כמפורט 

 להלן: 

 קולות 10 ליגת על  - קבוצה )גברים, נשים(

 קולות 10 ליגה לאומית -קבוצה )גברים, נשים( 

 קולות 6 ליגה ארצית -קבוצה )גברים, נשים( 

 קולות 4 ליגה א' -קבוצה )גברים, נשים( 

 קולות 2 ליגה ב' -קבוצה 

קבוצה אשר הוצאה ממשחקי הליגה או שחברותה באיגוד הופסקה בהתאם  (3

, לא תהא או שהתפרקה )לרבות לאחר פרסום ספר הבוחרים( לתקנוני האיגוד

 זכות השתתפות והצבעה באסיפה הכללית הרגילה. 

קבוצות הבו תירשמנה כל  28.2ספר בוחרים נכון ליום  מזכירות האיגוד תנפיק (4

הזכאיות להצביע, מורשי החתימה מטעמם )בהתאם לטפסים הקיימים 

קבוצה ומספר הקולות להן היא זכאית; וכן הבאיגוד(, הליגה אליה משתייכת 

יירשמו בספר כל חברי ההנהלה הזכאים להצביע. קבוצה שתבקש לערוך שינוי 

יום לפני מועד  24שות כן עד בזכויות החתימה מטעמה באיגוד, תהא רשאית לע

 כינוס האסיפה הכללית.

היה ועל סדר יומה של האסיפה הכללית קיום בחירות להנהלת האיגוד, יהיו 

של שנת  28.2ביום  ספר הבוחריםפרסום המועדים המפורטים לעיל כדלקמן: 

יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ניתן יהיה לערוך שינוי  34; עד הבחירות

כוח של רשימת מועמדים )כאמור בסעיף ת החתימה; ובנוסף, כל בא בזכויו
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ימים לפני מועד כינוס  28( להלן( יקבל עותק מספר הבוחרים עד 1)(וא)7

 האסיפה הכללית.

  בה וההצבעות הרגילה הכללית האסיפה חוקיות .ה

 2/3האסיפה הכללית הרגילה תהא חוקית כשיהיו נוכחים בה באי כח של  (1

ת החברות באיגוד. בהעדר מספר זה, תדחה האסיפה מהאגודות/הקבוצו

היה חוקית הכללית הרגילה בחצי שעה באותו היום, ובתום אותה חצי שעה ת

 והחלטותיה תחייבנה את כל האגודות/קבוצות. בכל מספר משתתפים שהוא

באסיפה כללית שעל סדר יומה קיום הליך בחירות להנהלת האיגוד, ניתן יהיה 

 רות בכל מספר משתתפים שהוא.להתחיל בהליך הבחי

ההחלטות באסיפה הכללית הרגילה תתקבלנה ברוב רגיל של בעלי זכות  (2

 ההצבעה הנוכחים והמצביעים באסיפה.

הצבעות בהן לא  3במקרה של שוויון קולות תיפול ההצעה מסדר היום לאחר  (3

 נפלה הכרעה.

ון זה אלא אם כן נקבע בתקנ אסיפה הכללית תהא גלויה בהרמת ידההצבעה ב (4

אחרת )לדוגמא במקרה של בחירות( או אם חברי האסיפה הכללית החליטו 

)ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה( על דרך אחרת לקיום ההצבעה ו/או על 

 היותה חשאית.

יושב  על ידיבכל אסיפה כללית רגילה ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם  (5

כנו ולכשרות כינוס וראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לת

 האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

 2/3האסיפה הכללית הרגילה רשאית להחליט על שינויים בתקנון זה ברוב של  (6

מהקולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים והמצביעים בפועל באסיפה הכללית 

 הרגילה.

 להנהלת האיגוד מועמדים רשימות הגשת .ו

בדיקה  לוועדתהאגודות  על ידיוגשנה רשימות המועמדים להנהלת האיגוד ת (1

ת הדין העליון; מנהל נשיא בי על ידידייני ביה"ד העליון, שימונו  2שבה יכהנו 

הבחירות, שימונה על ידי נשיא בית הדין העליון שישמש כיו"ר ועדת הבדיקה 

ויהיה לו קול מכריע במקרה של חילוקי דעות בין חברי הוועדה; רכז הליגות 

וודא כי ת הוועדה והיועץ המשפטי של האיגוד. ועדת הבדיקהשישמש כמזכיר 

בלבד, כי הוגשו אך ורק , תמכו ברשימת מועמדים אחת רשימההתומכים ב

הטפסים הייעודיים לתקופת הבחירות הספציפית, נחתמו על ידי מורשי 

החתימה של כל קבוצה כאמור בתקנון זה, לרבות בחינת מקוריות הטופס 

. ערעור על קבוצותהותשמור על חשאיות התומכים/( )צבע, פונט וכיוצ"ב

 שעות.  48לבית הדין העליון תוך  ההחלטת מנהל הבחירות יהי
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מנהל הבחירות ימונה על ידי נשיא בית הדין העליון של האיגוד לתקופת  (2

יד לאחר קבלת ההחלטה על מועד קיום הבחירות. מהבחירות וזהותו תקבע 

 חירות יהיו בסמכות מנהל הבחירות.ניהול מערכת הבחירות ונוהלי הב

באי כח הרשימה, מתוך המועמדים שברשימה, אשר  2ברשימות יצוינו שמות 

 על ידיייצגו את הרשימה כלפי האיגוד. כל רשימה חייבת להיתמך 

זכות קבוצות בעלות  ממספר הקולות של 10%אגודות/קבוצות אשר להן לפחות 

וצה רשאית להצטרף ולתמוך הצבעה באסיפה הכללית הרגילה. אגודה/קב

 ברשימת מועמדים אחת בלבד. 

 על ידילכל רשימת מועמדים יש לצרף מכתבי הצטרפות חתומים כחוק  (3

על גבי טופס מיוחד  ,לעיל 1האגודות/קבוצות התומכות בה, כאמור בס"ק 

; ואשר ייחתם על , עבור אותה שנת בחירות בלבדבנוסח שיונפק על ידי האיגוד

חתימה מטעם הקבוצה/אגודה התומכת, בצירוף חותמת ידי מורשה/יי ה

 לתקנון זה(.  נספח א'מצ"ב כ לדוגמה הקבוצה )נוסח טופס תמיכה

, עבור אותה האיגוד ידי לרשימת המועמדים יש לצרף תצהיר בנוסח שיונפק על (4

של כל אחד מהמועמדים הנמנים על הרשימה המעיד על  שנת בחירות בלבד,

 ירות להנהלת האיגוד )נוסח תצהיר הסכמההסכמתו לשמש כמועמד לבח

בקשה להתקבל  מהווה"ל הנ' ב נספחלתקנון זה(.  נספח ב'מצ"ב כ לדוגמה

 כחבר בעמותה )איגוד הכדורסל בישראל(.

 האיגוד אות היכר.  על ידילכל רשימת מועמדים יינתן  (5

מועמדים להנהלת האיגוד, תהא הבטחת ייצוג לנשים באופן הבא: בכל רשימת  (6

או מאחוז  20% -רשימת מועמדים לא יפחת מספר הנשים שתיבחרנה מבכל 

 הכדורסלניות הרשומות באיגוד, ביחס לכלל הכדורסלנים/יות הרשומים

 מכלל המועמדים/ות של אותה רשימה.  -כפעילים באיגוד, לפי הגבוה 

היה ויתברר כי בהנהלה שנבחרה אין ייצוג לנשים )באופן שיהיה זהה או גבוה 

חקניות הכדורסל מסך כל שחקני ושחקניות הכדורסל הרשומים מאחוז ש

כפעילים באיגוד(, ייבחרו להנהלה נשים שבכל רשימה, גם אם מקומן ברשימה 

לא זיכה אותן להיבחר, באופן שיממש את עקרון ייצוג הנשים, כאמור לעיל. היה 

לם ומספר החברות הדרושות לצורך שמירת עקרון ייצוג הנשים לא יהיה מספר ש

 בחישוב מספר חברות ההנהלה שיתמנו, יעוגל שיעורן כלפי מעלה. -

-תוגש רשימת מועמדים מוסכמת, אפשר יהיה להצביע על הרשימה אןבמידה ש (7

 למען הסר ספק יובהר כי גם בחירה זו תהא חשאית. בלוק.

 מועמדים לביה"ד העליון והמשמעתי ומינויהגשת  .ז

ובביה"ד המשמעתי יוגשו לאסיפה מועמדים לכהן כדיינים בביה"ד העליון,  (1

 .האיגוד של העליון הדין בית נשיאות בהמלצתהכללית על ידי מנכ"ל האיגוד, 
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מועמדים לכהן כדיינים בביה"ד העליון ובביה"ד המשמעתי חייבים להיות 

האסיפה הכללית,  על ידימשפטנים; והם יצטרכו לקבל, טרם הבאתם לבחירה 

 האסיפה לחברי יוגשו המועמדים שמות נשיאות ביה"ד העליון. המלצתאת 

 .האסיפה קיום לפני ימים 10 עד הכללית

 ברוב, אישי באופן ייעשה המשמעתי"ד ולביה העליון"ד לביה המועמדים מינוי

 .הכללית באסיפה הנוכחים ההצבעה זכות בעלי של קולות

 המבקר הגוף או הביקורת לוועדת מועמדים ובחירת הגשת .ח

ת הביקורת או הגוף המבקר תיעשה באופן אישי לוועד המועמדים בחירת (1

וחשאי, ברוב קולות של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית; כאמור 

 .להלן )ב(-ב)א(8סעיף בהוראות 

יש לצרף תצהיר של כל אחד מהמועמדים המעיד על הסכמתו לשמש כדיין  (2

ניין )היה בביה"ד העליון, ביה"ד המשמעתי או כחבר בועדת הביקורת, לפי הע

יש לצרף את הצעתו המלאה( ועל היעדר חשש  -ויוחלט על מינוי גוף מבקר 

 לניגוד עניינים )כהגדרתו בכללי האתיקה( במילוי תפקידו.

 המנדטים ועדת .ט

נשיאות בית הדין העליון תמנה ועדת מנדטים וכן תקבע את זהות יו"ר  (1

 ועדה. וה

פות שבהן לא אמור ועדת המנדטים תבדוק את זהות הנציגים, בכל האסי (2

 הגוף או הביקורת לוועדת/או ולהתקיים הליך בחירות להנהלת האיגוד 

 ( להלן. יא)א7, ובהתאם למוגדר בסעיף המבקר

באסיפה כללית שעל סדר יומה קיום הליך בחירות להנהלת האיגוד ו/או  (3

לוועדת הביקורת או הגוף המבקר תשמש ועדת הקלפי גם כוועדת מנדטים, 

 אות להלן העוסקות בקיום הבחירות.ויחולו ההור

 קלפי ועדת .י

ועדת הקלפי תורכב מנציגי כל רשימה שהוגשה לבחירות להנהלה ומיו"ר  (1

ככל הניתן שופט בימ"ש  ,הוועדה שיהיה נציג ציבור בעל השכלה משפטית

בדימוס( ושאינו בעל תפקיד באיגוד ו/או באגודה ו/או בקבוצה החברה באיגוד, 

 ת ביה"ד העליון. אשר ייבחר ע"י נשיאו

ועדת הקלפי תבצע את הבחירות להנהלת האיגוד ו/או לוועדת הביקורת או  (2

ותפעל בתיאום עם  ,הגוף המבקר בכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות כל דין

 היועמ"ש של האיגוד, מנכ"ל ומזכירות האיגוד.
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רות /הקבוצות לאסיפה כללית שעל סדר יומה אין הליך בחיהאגודות נציגי זיהוי .יא

 להנהלת האיגוד ו/או לוועדת הביקורת או הגוף המבקר

על נציג האגודה/הקבוצה להופיע בפני ועדת המנדטים במקום ובשעת  (1

להלן( ולהביא עמו/ה ייפוי כוח חתום  5 "קהתכנסותה )בכפוף להוראות ס

( וכן תעודה מזהה )תעודת זהות, רישיון נספח ג'מצ"ב לדוגמה כומאומת כדין )

על ייפוי הכוח להיות ספציפי לאסיפה, תוך ציון מועד האסיפה או דרכון(. 

והנושאים העומדים על סדר היום וכן עמדת מייפה הכח בנושאים שעל סדר 

 .באסיפה דיון קיום לאחר שיתקבלו לשינויים בכפוףהיום, 

מכלל הקולות של הקבוצות  10%בא הכוח יהיה/תהיה רשאי/ת לייצג עד  (2

 הזכאיות לייצוג.

הכח יהיה/תהיה חבר/ת הנהלת האיגוד, או נציג/ה מטעם קבוצות  מיופה/ת (3

 ואגודות הזכאיות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית.

בא כוח כאמור לעיל, הרשאי/ת להשתתף באסיפה הכללית, ישתתף/תשתתף  (4

באסיפה הכללית באופן אישי ולא יהיה/תהיה רשאי/ת ליתן יפוי כח או להיות 

 מישהו אחר. על ידימיוצג 

ימים לפני מועד האסיפה הכללית ויוגש לועדת המנדטים.  3יפוי הכח יוצג עד  (5

ועדת המנדטים תצייד את מיופה/ת הכח באישורים מתאימים לצורך הצבעה 

 לעיל. (2א)ד()7באסיפה הכללית, על פי מספר הקולות הקבועים בסעיף 

ת שעו 48ועדת המנדטים רשאית לאפשר לתקן יפוי כח לפי שיקול דעתה עד  (6

לפני האסיפה. אין בתיקונים הטכניים כדי לאפשר להעביר יפויי כח לגורם 

 אחר.

לה על פויי הכח המסמיכה מיופה/ת כח אחד עומצאה ועדת המנדטים שכמות י (7

 ל פייפויי כח בגדרה של המכסה המותרת עועדה והמכסה המותרת, תאשר ה

בטלפון, עד בחירת מיופה/ת הכח. ועדת המנדטים תודיע, באמצעות הפקס או 

ושהן זכאיות  י הכח שלהם נפסלושעות לפני האסיפה לקבוצות שיפוי 24

 להתייצב ולהשתתף באסיפה הכללית.

איגוד ובגינו הערעור על החלטת ועדת המנדטים יוגש לבית הדין העליון של  (8

 איגוד.ההנהלת  על ידיתשולם אגרת ערעור בסך שייקבע מעת לעת 

על עלי זכות הצבעה או מיופי הכח שאושרו באסיפה ישתתפו אישית אך ורק ב (9

ועדת המנדטים, ועליהם להביא עמם לישיבת האסיפה הכללית את  ידי

 האישורים שסיפקה להם ועדת המנדטים. 

ם הליך בחירות ינציגי האגודות/הקבוצות באסיפה כללית שעל סדר יומה קי זיהוי .יב

 להנהלת האיגוד ו/או לוועדת הביקורת או הגוף המבקר
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המופיע  ,יג קבוצה/אגודה הזכאית להשתתף ולהצביע באסיפה הכלליתכל נצ (1

בפני ועדת הקלפי במקום ובשעת התכנסותה, יידרש להציג בפני ועדת הקלפי 

בנוסח שיונפק על ידי  כתב הסמכה להפעלת זכות ההצבעה של האגודה/קבוצה

, כשהוא חתום ומאומת כדין )מצ"ב האיגוד עבור אותה שנת בחירות בלבד

( וכן תעודה מזהה )תעודת זהות, דרכון או רשיון נהיגה נספח ד'כגמה דול

הכולל תמונה(. על כתב ההסמכה להיות ספציפי לאסיפה, תוך ציון מועד 

 האסיפה והנושאים העומדים על סדר היום, ובכלל זאת הבחירות.

כתב ההסמכה הנ"ל יינתן לבעל תפקיד פנימי באגודה/קבוצה, שהוא נושא  (2

כאשר חתימתו של החתום )המסמיך( על גבי  ,עובד בכיר שלהמשרה בה או 

 כתב ההסמכה חייבת אימות על ידי עו"ד או רו"ח.

מכהן ביותר מאגודה אחת, ניתן יהיה  לעיל 2 אם בעל תפקיד כאמור בס"ק (3

להסמיכו להצביע בשם לא יותר משתי אגודות. אין באמור כדי למנוע מבעל 

 בשם כל קבוצות האגודה. תפקיד באגודה להיות מוסמך להצביע

 חבר הנהלה יידרש להציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה כאמור לעיל. (4

בבחירות ישתתפו אישית אך ורק בעלי זכות הצבעה או נציגי הקבוצות/אגודות  (5

 ועדת הקלפי. על ידישאושרו 

( לעיל, תנאי לקיום ההצבעה לבחירות הינו 1)ה()א7על אף האמור בסעיף  (6

מסך כל הקולות הזכאים להצביע באסיפה הכללית על  60%ת נוכחות של לפחו

פי תקנון זה. לא היה הרוב הדרוש לקיום הבחירות כאמור, יידחו הבחירות 

ויתקיימו באסיפה כללית שלא מן המניין, אשר תכונס בתוך פרק זמן שלא 

ימים ממועד דחיית הבחירות )להלן:  30 -ימים אך לא יפחת מ 45יעלה על 

"(; ובאסיפה הנדחית תתקיים ההצבעה לבחירות בכל מספר דחיתהנ האסיפה"

 משתתפים הזכאים להצביע באסיפה הכללית על פי תקנון זה.

איגוד ובגינו הערעור על החלטת ועדת הקלפי יוגש לבית הדין העליון של  (7

 איגוד.ההנהלת  על ידיתשולם אגרת ערעור בסך שייקבע מעת לעת 

 הבחירות להנהלת האיגוד  שיטת .יג

 חברים.  29- הנהלת האיגוד תהיה מורכבת מ (1

 הבחירות להנהלת האיגוד תהיינה חשאיות ויחסיות.  (2

א)ג()ז( יתקיימו במהלך חודש מאי, 7הבחירות להנהלת האיגוד, כאמור בסעיף  (3

  שנים. 4 -אחת ל

על ידי תוגש יותר מרשימת מועמדים אחת, תערכנה הבחירות להנהלה שבמידה  (4

 מועמדים. 10-לא פחות מימנו ת אשר הצבעה חשאית לפי רשימו
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ממספר הקולות של בעלי זכות  10%מועמדים חייבת לקבל לפחות רשימת  (5

ממספר  10%לא קיבלה  ההצבעה באסיפה הכללית הרגילה. רשימה אשר

 בכפוף וזאת ,הקולות בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית הרגילה, תיפסל

 .(10)יג()א7 בסעיף לאמור

הנהלה יהא מספר הקולות אשר הוטלו לקלפי ונמצאו  המודד לבחירת חבר (6

 מחולק במספר חברי ההנהלה כקבוע בתקנון זה. -חוקיים 

 העודף הגדול ביותר של הקולות יזכה את הרשימה בעלת העודף בחבר הנהלה.  (7

 סדרי ההצבעה (8

מיקום הקלפי, הצורך בהצבת יותר מקלפי אחת ושעות ההצבעה ייקבעו  (א

יתוף עם מנכ"ל האיגוד. מפתח תיבת הקלפי על ידי ועדת הקלפי, בש

יהיה בידי יו"ר ועדת הקלפי, אשר יעשה בו שימוש רק לאחר סיום 

 ההצבעה )לצורך ספירת הקולות(.

בחירות והכניסה הקלפי לא ניתן יהיה לבצע תעמולת במבנה בו תמוקם  (ב

לאזור בו תמוקם הקלפי תורשה רק לבעלי זכויות ההצבעה. המועמדים 

חר )זולת חברי ועדת הקלפי, הסדרנים והמצביעים( לא יוכלו וכל גורם א

 להימצא באזור בו תמוקם הקלפי, כי אם ככל הניתן מחוצה לו.

במספר מספיק בנסיבות  רגוד יוצבו פתקי רשימות המועמדיםמאחורי פ (ג

העניין. כל פתק של רשימת מועמדים יסומן באות, כאמור בסעיף 

 ו שמות המועמדים של הרשימה.לעיל. בצד האחורי יפורט (4)(וא)7

עם תחילת ההצבעה לבחירת ההנהלה יציג נציג האגודה/קבוצה לועדת  (ד

ויחתום ליד שמה  ,הקלפי את כתב ההסכמה, יזוהה על ידה כאמור לעיל

של האגודה/קבוצה בספר הבוחרים כי הצביע בשמה. בסיום ההצבעה 

 גים.יחתמו חברי ועדת הקלפי על ספר הבוחרים בו חתמו כל הנצי

ועדת הקלפי תמסור לנציגי האגודה/קבוצות ולחברי ההנהלה לאחר  (ה

בדיקת זהותם )כמצוין בסעיף ט' לעיל(, פתקי הצבעה/ניקוד בהתאם 

למספר הקולות להם הם זכאים )כמצוין בסעיף ד' לעיל ובהתאם לקבוע 

בספר הבוחרים(. כמו כן יקבל הנציג מעטפה/ות כהה/ות ובלתי 

טבע חותמת האיגוד ותאריך האסיפה(. מספר שקופה/ות )עליה/ן תו

 המעטפות יהיה כמספר הקבוצות אותן ייצג אותו נציג.

על נציג הקבוצה/אגודה שזיהויו אושר על ידי ועדת הקלפי לגשת מאחורי  (ו

הפרגוד, לבחור את אחד מפתקי רשימות המועמדים שיונחו מאחורי 

שקיבל יחד הפרגוד, ולהכניס למעטפה שקיבל את פתק ההצבעה/ניקוד 

 2עם אחד מפתקי רשימות המועמדים. את המעטפה הסגורה ובה 

הפתקים )פתק הצבעה/ניקוד שקיבל ופתק רשימת מועמדים שבחר 
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מצאם של לשלשל לקלפי שתוצב בסמוך למקום הימאחורי הפרגוד( עליו 

 חברי ועדת הקלפי. 

מאחורי הפרגוד יוצב שלט שכותרתו: "הנחיות למצביע" הכולל את  (ז

ר לעיל )והנחיות נוספות, כפי שתחליט ועדת הקלפי(. על גבי אותו האמו

 אסור בהחלט! -שלט יהיה רשום כי הצילום מאחורי הפרגוד 

ותיערך ספירת  תיסגר הקלפי בשעה שנקבעה מראש לסיום ההצבעה (ח

עטפות מהקלפי לצורך יוציא את המיו"ר ועדת הקלפי  הקולות שהצביעו.

ח את המעטפה, יציג את תוכנה בפני חברי . יו"ר ועדת הקלפי יפתספירתן

אשר ינהלו פרוטוקול בו יירשמו תוצאות הספירה בזמן  ,ועדת הקלפי

אמת. לאחר הצגת תוכן המעטפה בפני חברי ועדת הקלפי, יניח יו"ר 

בתיבות  יקוד ופתקי הרשימות )לפי העניין(ועדה את פתקי ההצבעה/נוה

ל אחת מהרשימות ותיבה של נפרדות שאין סכנת ערבוב ביניהן: תיבה לכ

 פתקים פסולים )שתוצב בין תיבות הרשימות(.

עם סיום ספירת הקולות תבצע ועדת הקלפי ספירה חוזרת של מספר  (ט

 -הקולות על מנת לוודא כי התוצאה אליה הגיעו נכונה. נמצא שוני 

ועדה כי הספירה תקינה. ותבוצע ספירה חוזרת עד אשר יחליט יו"ר ה

אמה בין מספר הקולות שנספרו לבין הרישום בספר כמו כן תיערך הת

 הבוחרים.

קביעת המודד לבחירת חבר  מעטפות/קולות פסולים לא ייספרו לצורך (י

 קולות פסולים ייחשבו:הנהלה. 

(i)  .מעטפה המכילה פתק הצבעה ללא רשימת מועמדים 

(ii)  .מעטפה המכילה רשימת מועמדים ללא פתק ההצבעה 

(iii) ים שונות או יותר )מעטפה מעטפה המכילה שתי רשימות מועמד

 אינה פסולה(.  -המכילה יותר מפתק אחד של אותה רשימה 

(iv)  .מעטפה המכילה רשימת מועמדים אשר הוספו בה תוספות כלשהן 

(v) .מעטפה המכילה פתק עליו נכתב בכתב יד 

(vi) .מעטפה עם פתק לבן 

 תוצאות ההצבעה וסדר הפעולות בעקבותיה (9

סה"כ הקולות הכשרים,  ערכו של מדד לבחירת חבר הנהלה אחד יהא (א

סעיף ב)מחולק במספר חברי ההנהלה הנבחרת, כפי שנקבעו בתקנון זה 

לאחר ספירת הקולות הסופית יבוצע חישוב של המדד . (לעיל( 1)(יגא)7

הכשרים במספר לבחירת חבר הנהלה. היה ולאחר חלוקת סה"כ הקולות 
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העודף לה את הרי שהרשימה שקיב -יוותר עודף חברי ההנהלה הנבחרת 

תזכה בחבר הנהלה נוסף. ועדת הקלפי תחשב את  הגדול יותר של קולות

 .מספר חברי ההנהלה לו זכאית כל אחת מהרשימות

 ,על גבי הפרוטוקול בו יירשמו תוצאות הספירה בזמן אמת, כאמור לעיל (ב

יירשמו תוצאות הספירה כאמור ומספר חברי ההנהלה אותו קיבלה כל 

 הקלפי יחתמו על הפרוטוקול.אחת מהרשימות. חברי ועדת 

תכונס האסיפה הכללית  הקולות וחתימת הפרוטוקולבסיומה של ספירת  (ג

על יו"ר ועדת הבחירות. האסיפה תנוהל  על ידיויוצגו התוצאות בפניה 

נשיא ביה"ד העליון של האיגוד ו/או מי שימונה על ידו. בהתאם  ידי

 המועמדים.רשימות על פי איגוד הלתוצאות הנ"ל, תיבחר הנהלת 

כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה היוצאת למלא את  (ד

 תפקידה. 

מיד לאחר האסיפה הכללית תיערך ישיבת הנהלה ראשונה בהשתתפות  (ה

חברי ההנהלה הנבחרת בלבד, כשעל סדר היום בחירת יו"ר הנהלת 

. את ישיבת הוראות תקנון זהל פי ההנהלה הנבחרת ע על ידיהאיגוד 

 ינהל נציג נשיאות ביה"ד העליון. אשונה כאמורההנהלה הר

כל מעטפות ההצבעה, ספרי הבוחר ו/או כל ניירת נוספת הקשורה  (ו

חודשים לאחר סיום  6לבחירות, ישמרו במזכירות האיגוד לתקופה של 

 הבחירות.

 החלפת חבר הנהלה מרשימת מועמדים מוסכמת אחת .יד

חלף חבר מוסכמת אחת, יובמקרה שהנהלת האיגוד נבחרה על פי רשימת מועמדים 

על ידי חבר אחר מאותה רשימת מועמדים אשר מטעמה  הנהלה אשר התפטר או נפטר

נכנס החבר המתפטר או שנפטר לרשימת המוסכמת, בלי להתחשב במיקומו של החבר 

המיועד להחלפה ברשימת המועמדים, אשר מטעמה נכנס החבר המתפטר או שנפטר 

יודיעו לאיגוד מיהו החבר המחליף עד ולא  לרשימה המוסכמת. באי כח הרשימה

 ימים ממועד ההתפטרות או הפטירה. 7 -יאוחר מ

חבר הנהלה אשר ייבחר בבחירות להנהלת האיגוד כאמור לעיל יתקבל להיות חבר  .טו

 באיגוד )חבר העמותה( לכל דבר ועניין.

 המנייןמן  שלאכללית  אסיפה .ב

 המנייןמן  שלאאסיפה כללית  כינוס .א

לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין על פי החלטת  ההנהלה רשאית (1

 ההנהלה.
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ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין אם תקבל לכך דרישה  (2

בכתב מבית הדין העליון או מוועדת הביקורת/גוף מבקר או על פי דרישה בכתב 

של עשירית מכלל הקבוצות/אגודות החברות באיגוד. הדרישה לכינוס אסיפה 

 ללית שלא מן המניין חייבת לפרט את הסעיפים המבוקשים בסדר היום.כ

  ומשתתפים מועד .ב

ימים מיום שבו  21אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס לא יאוחר מאשר  (3

אסיפה  כינוס( לעיל, 2)(אב)7נמסרה להנהלה דרישה בכתב בהתאם לסעיף 

ה ההנהלה על או חודש ימים ממועד הישיבה בה החליטהמניין מן  שלאכללית 

 .( לעיל1)(אב)7עריכת אסיפה כזו בהתאם לסעיף 

יום בו קיבלה ההנהלה הימים מ 21תוך  ה ולא תכונס אסיפה שלא מן המנייןהי (4

לעיל, יהיו האגודות/קבוצות אשר  (2)(אב)7את הדרישה בכתב כמפורט בסעיף 

לכנס אסיפה  ותדרשו את האסיפה ו/או ביה"ד ו/או וועדת הביקורת, רשאי

חודשים  3, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך ןלית שלא מן המניין בעצמכל

יום שהוגשה הדרישה כאמור. האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן המ

 שבו מכונסות אסיפות בידי ההנהלה.

 הזמנות .ג

הזמנות לאסיפה הכללית שלא מן המניין תשלחנה לאגודות/קבוצות ולחברי  (5

יום לפני מועד  15 -בדוא"ל, לא יאוחר מ ההנהלה בדואר או בפקסימיליה או

 האסיפה.

ין סיבת קריאת האסיפה הכללית שלא מן המניין ויפורט בה סדר בהזמנה תצו (6

 יומה.

  היום לסדר והצעות היום סדר .ד

 דברי פתיחה של יו"ר ההנהלה. (7

אם האסיפה הכללית שלא מן המניין נקראה בשם דרישת עשירית מכלל  (8

רישת ביה"ד העליון או וועדת הביקורת/גוף ד על פיהקבוצות/אגודות או 

מבקר, יכלול סדר היום בחירת יו"ר/נשיאות/מזכירות האסיפה הכללית, כאשר 

האסיפה רשאית לבחור בחבר ביה"ד העליון כיו"ר האסיפה ללא זכות הצבעה. 

אם האסיפה הכללית שלא מן המניין נקראת על פי החלטת ההנהלה, יכהן יו"ר 

 ר האסיפה.הנהלת האיגוד כיו"

על סדר היום יעמדו הסעיפים אשר נכללו בדרישה בכתב של ביה"ד העליון ו/או  (9

וועדת הביקורת/גוף מבקר ו/או האגודות/קבוצות אשר דרשו את כינוס האסיפה 

 הכללית שלא מן המניין וכן סעיפים נוספים בהתאם לקביעת ההנהלה.



- 17 - 

הדורש את פיזור נכלל בסדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין סעיף  (10

ההנהלה, רשאית האסיפה לפזר את ההנהלה ולהורות על קיום בחירות 

ימים ובלבד שנתקיימו התנאים  45להנהלה חדשה בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

 המצטברים הבאים:

מהקולות של בעלי זכות  50%-ההחלטה התקבלה ברוב של יותר מ (א

 ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית שלא מן המניין.

 זכות בעלי מהקולות 75%באסיפה הכללית שלא מן המניין לפחות  כחונ (ב

 (.הכללית באסיפה להצביע)הזכאים  ההצבעה

כל יתר הוראות התקנון החלות על האסיפה הכללית הרגילה תחולנה גם לגבי  (11

 האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל. 

 האסיפה הכללית הרגילה  על ידיהנבחרים  מוסדות .8

 האסיפה הכללית ידי עלמוסדות הנבחרים 

 הנהלת האיגוד .א

 ועדת ביקורת  .ב

 הדין העליון  בית .ג

 בית הדין המשמעתי .ד

 האיגוד הנהלת .א

  וסמכויותיהההנהלה  הרכב .א

 חברים. 29האסיפה הכללית ומספר חבריה יעמוד על  על ידיההנהלה נבחרת  (1

נציגי ציבור שלפחות אחת מהם תהיה  3האסיפה הכללית רשאית למנות עד  (2

 240 -ב ו224תמלאים בהם תנאי הכשירות הנדרשים בסעיפים אישה, ואשר מ

א לחוק החברות הממשלתיות 16ובסעיף  1999-לחוק החברות התשנ"ט

 ; ואשר להם תהיה דעה מייעצת להנהלה, ללא זכות הצבעה. 1975-התשל"ה

האסיפה הכללית תמנה את נציגי הציבור על פי המלצת ההנהלה. שמות נציגי 

 ההנהלה על ידי יו"ר ההנהלה וממלא מקומו.הציבור יובאו בפני 

למנות  : האסיפה הכללית רשאיתהוק, בתוקף רק להנהלה הנוכחית-הוראת אד (3

היה ויתברר כי בהנהלה שנבחרה אין ייצוג הולם  חברות הנהלה נוספות 10עד 

לנשים )באופן שיהיה זהה או גבוה מאחוז שחקניות הכדורסל מסך כל שחקני 

רשומים כפעילים באיגוד(. מינוי חברות ההנהלה ושחקניות הכדורסל ה

הנוספות יעשה באופן שלא יפגע, ככל הניתן, באחוז הייצוג בהנהלה של כל 

אחת מהרשימות שהתמודדה בבחירות להנהלה )דהיינו: כל אחת מהרשימות 
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שהתמודדו וזכו לייצוג בהנהלה, תהא רשאית כי חברת/ות הנהלה מטעמה 

הוראה זו  הניתן, על אחוז הייצוג שלה בהנהלה(. תמונה באופן שישמור, ככל

תחול עד למועד הבחירות הבאות ולא יאוחר מתקופת תום כהונת ההנהלה 

 (.2016הנוכחית )

ישיבות ההנהלה יתקיימו באופן שוטף מעת לעת, על פי החלטת יו"ר ההנהלה,  (4

וככל הניתן לפחות אחת לחודשיים. הזמנות לישיבת הנהלה תישלחנה לחברי 

ימים  5מזכירות האיגוד באמצעות דוא"ל, לא יאוחר מאשר  על ידיהנהלה ה

 ויפורט בהן סדר היום של הישיבה. ,לפני מועד הישיבה

יום מיום שבו הגיעה למזכירות האיגוד  14 -ישיבת הנהלה תכונס לא יאוחר מ

ובה  ,דרישה בכתב לכינוס ישיבת הנהלה של לפחות מחצית מחברי ההנהלה

 שאים המבוקשים שיהיו על סדר היום של אותה הישיבה.פירוט של הנו

 3 -ניתן להעלות נושאים נוספים לסדר היום של ישיבת הנהלה )אך לא יותר מ

נושאים בישיבה, אשר נתבקשו בהתאם להוראות פסקה זו( היה ותתקבל על כך 

 ימים לפני מועד הישיבה. 7מחברי ההנהלה, עד  6דרישה בכתב של לפחות 

וקי לישיבות ההנהלה יהא רוב רגיל של חברי ההנהלה בעלי זכויות הקוורום הח (5

מלאות. אולם, אם לא יהיה קוורום בישיבה מסוימת, תהיה הישיבה חוקית 

 דקות מהמועד שנקבע, בכל מספר בעלי זכות הצבעה הנוכחים בה. 30בחלוף 

 חברי הנהלת האיגוד פועלים שלא על מנת לקבל שכר.  (6

 רב חבריה את ממלאי התפקידים הבאים:מק רשאית לבחורההנהלה  (7

, סגנים )אך לא יותר מארבעה( (בכיר)אחד מ"מ יו"ר ההנהלה  2יו"ר הנהלה, 

 וגזבר. 

ייצוג ההנהלה כלפי  לה: כינוס ישיבות ההנהלה וניהולן,תפקיד יו"ר ההנה

ולפעול ככל הנדרש לשם קידום ענייני האיגוד. אין באמור  ת וגורמי חוץמוסדו

 על פי חוק העמותות וכללי ניהול תקין. איגודמסמכויות הנהלת הכדי לגרוע 

תפקיד מ"מ יו"ר ההנהלה זהה לתפקידו של היו"ר, לתקופה בה הוא ממלא את 

מקומו של היו"ר. סגן יו"ר ההנהלה מחליף את יו"ר ההנהלה או מ"מ יו"ר 

, תפקיד סגני יו"ר ההנהלה זהה שניהם של בהיעדרםההנהלה, בהיעדרם. 

דם של יו"ר ההנהלה ו/או ממלאי מקומו, כאשר הם נושאים בתפקיד. לתפקי

יו"ר ההנהלה )ובהיעדרו מ"מ יו"ר ההנהלה( יקבעו מי מבין הסגנים שימונו 

 יחליפו אותם בהיעדרם.

ההנהלה רשאית לבחור מקרב חבריה נשיאות אשר תנהל את ענייניו השוטפים  (8

לה. יו"ר הנשיאות יהיה של האיגוד ותפעל בסמכות ההנהלה בין ישיבות הנה

 איגוד.היו"ר הנהלת 
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תקבע ההנהלה את מספר החברים אשר יכהנו  בעת בחירת חברי הנשיאות

בנשיאות. היה ולא תיבחר ההנהלה בנשיאות, הרי שבכל מקום בתקנוני האיגוד 

 בו יופיע מוסד הנשיאות, הכוונה להנהלה.

 היה ותיבחר נשיאות, תפקידיה יהיו כדלקמן: 

האיגוד וניהולם התקין של העניינים המנהלתיים  משרדהפעלת  פיקוח על (א

 השוטפים.

 הוצאה לפועל של החלטות ההנהלה וועדות האיגוד. (ב

 קביעת לוח ישיבות הנשיאות. (ג

 ייצוג האיגוד כלפי מוסדות וגורמי חוץ, לפי אישור ההנהלה. (ד

 ישיבות הנשיאות יתקיימו באופן שוטף מעת לעת, על פי החלטת יו"ר ההנהלה,

שנקבעה ע"י יו"ר  ,וככל הניתן לפחות אחת לחודש. ההזמנות לישיבת הנשיאות

מזכירות האיגוד באמצעות דוא"ל,  על ידיתישלחנה לחברי ההנהלה  ,ההנהלה

שעות לפני מועד הישיבה ויפורט בהן סדר היום של  48לא יאוחר מאשר 

 הישיבה.

הנשיאות בעלי  הקוורום החוקי לישיבות הנשיאות יהיה רוב רגיל של חברי

זכות ההצבעה. אולם אם לא יהיה קוורום בישיבה מסוימת תהיה הישיבה 

בכל מספר בעלי זכות הצבעה  דקות מהמועד שנקבע, 30וקית בחלוף לח

 הנוכחים בה.

דחיפות לקבלת החלטת במקרים בהם לדעת יו"ר ההנהלה נודעת  (9

עד המיועד ולא ניתן, לדעתו, להמתין עד למו הנהלה/נשיאות בנושא מסוים

לכינוסם של גופים אלה, רשאי יו"ר ההנהלה להורות על קיום הצבעה 

באמצעות הפקס ו/או באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות משאל טלפוני ובמקרה 

 ן: דלקמכזה ינהגו כ

הנוסח המוצע להחלטה ישלח, באמצעות הפקס ו/או הדוא"ל לכל חברי  (א

טלפוני ייערך "(. במשאל ההצבעה מסמךההנהלה/הנשיאות )להלן: "

המנכ"ל ו/או מי  על ידיפרוטוקול של החברים בעלי זכות ההצבעה 

 שימונה על ידו. העתק מהפרוטוקול ישלח לכל אחד מהחברים. 

חבר ההנהלה/הנשיאות יתבקש להביע עמדתו לגבי ההחלטה נשוא מסמך  (ב

ההצבעה עד למועד שיהיה נקוב במסמך ההצבעה )ואשר לא יהיה פחות 

מועד בו נשלח מסמך ההצבעה( ובמקום המיועד לכך, שעות מה 24 -מ

באחת משלוש החלופות שלהלן: בעד, נגד, נמנע; ולחתום על המסמך. את 

מסמך ההצבעה החתום עליו להשיב מיד בפקס ו/או בדוא"ל למזכירות 

 האיגוד.
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מנכ"ל האיגוד או מי שימונה על ידו, ביחד עם היועץ המשפטי, יבצעו את  (ג

ה החתומים )במשאל טלפוני ניתן להסתפק ספירת מסמכי ההצבע

 מנכ"ל האיגוד ו/או מי שימונה על ידו(. על ידיבפרוטוקול שייערך 

החלטת הנהלה/נשיאות בהליך זה חייבת להתקבל על ידי כל החברים פה  (ד

טה אף אם ישנם אחד. למען הסר ספק מובהר כי ניתן לקבל ההחל

ל החלטה כאמור(. לא ניתן לקב -יש מתנגד/ים נמנעים )רק במידה ש

 מחייבת לכל דבר וענין. -החלטה שהתקבלה כאמור בס"ק זה 

על אף כל האמור לעיל, היה וניתן באמצעים טכנולוגיים כלשהם לקיים  (ה

דיון )בין באמצעות שיחה קולית, בין באמצעות שיחת וידאו ובין בכל 

דרך אחרת(, במסגרתו יוכלו חברי ההנהלה המשתתפים להשמיע את 

ניתן לקבל  -בפני יתר החברים ולשמוע את יתר החברים  טענותיהם

היה קוורום ף אם חלק מהחברים התנגדו )ובלבד שהחלטה מחייבת א

 חוקי לקיום הישיבה(.

 5ישיבות הנהלה רצופות או לסה"כ  3 -חבר/ת הנהלה אשר לא הופיע/ה ל (10

רשאית ההנהלה,  ,ישיבות הנהלה במהלך עונת כדורסל אחת, מכל סיבה שהיא

ל פי הצעת אחד מחברי ההנהלה, אם סברה שהדבר ראוי בנסיבות המקרה, ע

להמליץ בפני האסיפה הכללית בדבר הפסקת חברותו בהנהלה. החליטה 

האסיפה הכללית, לאחר שהעניקה לחבר ההנהלה אפשרות להשמיע טענותיו 

חבר מאותה  על ידיבפניה, להפסיק חברותו של חבר הנהלה כאמור, הוא יוחלף 

אליה השתייך החבר שחברותו הופסקה. באי כח הרשימה יודיעו  רשימה

ימים ממועד ההחלטה בדבר  7 -לאיגוד מיהו החבר המחליף עד ולא יאוחר מ

הפסקת חברותו. על מנכ"ל האיגוד להודיע לחבר/ת ההנהלה על הפסקת 

 חברותו/ה.

ם יו 14על הפסקת חברות מכח סעיף זה ניתן לערער בפני ביה"ד העליון בתוך 

מקבלת ההודעה. הופסקה חברות של חבר/ת הנהלה מכח סעיף זה ולא הגיש/ה 

יודיעו באי כח  -החבר/ה ערעור לביה"ד העליון בתוך התקופה האמורה 

 הרשימה אליך השתייך/ה החבר/ה, מי יהיה החבר/ה שיחליף אותו/ה.

יוחלף רק על ידי חבר מאותה רשימה אליה  חבר הנהלה אשר התפטר או נפטר (11

 ייך החבר שהתפטר או נפטר.השת

באי כח הרשימה אליה השתייך החבר שהתפטר או נפטר רשאים לקבוע 

כמחליף כל מי שיוצע על ידם. על אף האמור, היתה זו חברת הנהלה שהתפטרה 

באי כח הרשימה חייבים לקבוע אשה כמחליפתה; רק כל עוד לא  -או נפטרה 

 ( לעיל.5)ו()א7נפגע אחוז ייצוג הנשים כקבוע בסעיף 

( לעיל, 1)ו()א7כל שינוי בזהות באי הכח הרשמיים של רשימה כאמור בסעיף 

 מחייב חתימת שני באי כח הרשימה.
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מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשימה אשר תמו נציגיה ולא נותר אף חבר 

ברשימה למלא מספר חבריה בהנהלה, תורשה לשגר להנהלה חבר אשר שמו 

 אינו מופיע ברשימה. 

לעיל, תהיינה זכויות מלאות  (11) "קאשר ייכנסו להנהלה, בהתאם לס לחברים (12

 יתר חברי ההנהלה. כל

 ההנהלה תבחר מקרב חבריה בוועדות שונות וביניהן גם הוועדות הבאות:  (13

 ועדת כספים, ועדת מינהל והתקשרויות, ועדה מקצועית וועדת נשים.

ברים. ההנהלה ח 10ולא יעלה על  5 -מספר החברים בכל ועדה לא יפחת מ (14

ובעלי  חברים לוועדות השונות, שלא מקרב חברי ההנהלה 24רשאית למנות עד 

, זאת בכפוף לכך שהאחריות "(הנוספיםזכות הצבעה בוועדות בלבד )להלן: "

כל אחד מהנוספים יהיה חבר בוועדה אחת לכל הפעולות נותרת בידי ההנהלה. 

בדעה מייעצת שיומלצו ע"י  נציגי ציבור 3לכל ועדה ניתן יהיה לצרף בלבד. 

 יו"ר ההנהלה וממלא מקומו, ויקבלו אישור של הנהלת האיגוד.

ל חברי הוועדות ייבחרו על פי כישוריהם ועל פי כוחם היחסי של הרשימות, ע

 תוצאות הבחירות. פי

תפקיד הגזבר וועדת הכספים: ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד, בכפוף 

עריכת הצעות תקציב; הצעת תעריפי לאישור ולהנחיות ההנהלה; 

ל אגרות/מיסים/היטלים/קנסות; פיקוח על מימוש התקציב לאחר אישורו ע

ההנהלה; פיקוח על קבלת מיסי האגודות ותשלומיהן; זכות חתימה בשם  ידי

האיגוד )חתימת גזבר בצרוף חתימת יו"ר ועדת הכספים מחייבת את האיגוד; 

ות חתימה, בהיעדר מי מבין הגזבר ו/או כאשר גם יו"ר האיגוד הינו בעל זכ

יו"ר ועדת הכספים, בצירוף חתימה של הגזבר ו/או יו"ר ועדת הכספים(. גזבר 

 האיגוד לא יכול לכהן גם כיו"ר ועדת הכספים.

תפקיד הוועדה המקצועית לטפל בכל השאלות המקצועיות הכרוכות בענף 

ההנהלה או הכדורסל. החלטות הוועדה המקצועית טעונות אישור של 

 הנשיאות.

 תקנון ועדת: וועדות 2 עוד יכהנו, ההנהלה תולוועד מעבראמור לעיל, ל בנוסף

 על ידי שימונומשפטנים  3בוועדת התקנון יכהנו לפחות  .וגביע ליגה וועדת

 10ובלבד שהינו בעל וותק של  יכהן כיו"ר הוועדההם אחד מ כאשר ההנהלה

. חבר קבוע בוועדת התקנון יהיה היועץ המשפטי שנים לפחות בעריכת דין

 לאיגוד. 

החלטות המתקבלות על  בוועדת ליגה וגביע יכהנו מנכ"ל האיגוד ורכז הליגות. (15

ידי הוועדות הנ"ל הינן בגדר המלצה הטעונה אישור הנהלת האיגוד או 

בתקנון משחקי  מצויןכ; למעט החלטות ועדת ליגה וגביע הנשיאות, לפי העניין

 .האליפות
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ההנהלה רשאית לבחור בוועדות נוספות או להורות על הקמת מוסדות,  (16

אורגנים וגופים משפטיים לפי ראות עיניה ושיקול דעתה. הורתה ההנהלה על 

הקמת גופים כאמור, תיבחר ההנהלה את נציגיה באותם גופים על בסיס 

תוצאות הבחירות. על  ל פיע התאמה אישית ועל פי כוחם היחסי של הרשימות

 יהיו חברי הנהלה. -ההנהלה לוודא כי מרבית נציגיה לכל גוף כאמור 

ההנהלה רשאית לאצול מסמכויותיה את הסמכות לנהל ולשווק ליגה מסוימת,  (17

לגוף )עצמאי או פנימי( עליו תחליט )כדוגמת מנהלת ליגת על גברים, נשים, 

בידי ההנהלה הסמכות ושיקול הדעת  לאומית וכיוצ"ב(; ובלבד ולעולם תישאר

 הבלעדי לבטל את האצלת הסמכות ולהחזיר הסמכויות הנ"ל לידיה. 

 5ועדה או לסה"כ וישיבות רצופות של ה 3 -חבר/ת ועדה אשר לא הופיע/ה ל (18

רשאית ההנהלה  ,ישיבות הוועדה במהלך עונה כדורסל אחת, מכל סיבה שהיא

או ממלא מקומו, אם סברה שהדבר  ו/או הנשיאות על פי הצעת יו"ר ההנהלה

ועדה זו, לאחר שניתנה לו וראוי בנסיבות המקרה, להפסיק את חברותו ב

הזדמנות להשמיע טענותיו. על מנכ"ל האיגוד להודיע לחבר/ת הוועדה על 

עדה. על יו"ר הוועדה לדווח למנכ"ל האיגוד בדבר חבר/ת והפסקת חברותו בו

 ועדה שלא הופיע/ה כאמור.

ועדה מכח סעיף זה ניתן לערער בפני ביה"ד העליון בתוך וחברות ב על הפסקת

יום מקבלת ההודעה. הופסקה חברות של חבר/ת ועדה מכח סעיף זה ולא  14

תבחר הנהלת  ,הגיש/ה החבר/ה ערעור לביה"ד העליון בתוך התקופה האמורה

 האיגוד חבר/ת ועדה אחר/ת תחתיו/ה.

ד או חבר ועדה ומוסד המתמנים או לא יתמנה ולא יכהן כחבר הנהלת האיגו (19

האסיפה הכללית או הנהלת האיגוד, כאמור בתקנון זה, אדם  על ידינבחרים 

לפי  בארץ ו/או בחו"ל בעבירה ת משפטבי על ידי סופי דין בפסקאשר הורשע 

או בעבירה  1977-לחוק העונשין, תשל"ז 438עד  414-ו 297עד  290סעיפים 

 משלה יש עימה קלון.אחרת שלדעת היועץ המשפטי למ

 

 

  ההנהלה תפקידי .ב

פיקוח ווידוא הפעלת תקנוני האיגוד וחוקיו על ידי ועדותיה, ועל ידי  (1

 האגודות/קבוצות החברות באיגוד.

קביעת נהלי עבודה בנושאים שונים וכן התקנת תקנונים )ושינויים/תיקונם(  (2

שחקי שיסדירו את פעילות הענף )כדוגמת תקנון משחקי האליפות, תקנון מ

גביע, תקנון נבחרות ישראל, תקנון משמעת, תקנון המוסד לבוררות, תקנון 
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הרשות לביקורת תקציבים, תקנון איגוד השופטים ועוד(. כל ענייני האיגוד 

 ינוהלו בשקיפות מלאה ועל פי הנהלים והתקנונים כאמור.

 ארגון של תחרויות שונות, לרבות תחרויות ליגה וגביע, קביעת מבנה הליגות (3

 וחלוקת הקבוצות לפיהן.

 ארגון תחרויות של הנבחרות כנגד נבחרות של מדינות אחרות. (4

פיקוח על עריכת תחרויות על ידי אגודות/קבוצות החברות באיגוד, בארץ  (5

 ומחוצה לה, אישורן העקרוני המוקדם של התחרויות וקביעת תנאי עריכתן.

קציב ואישורו וקביעת פיקוח על ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד, בחינת הת (6

מסים/היטלים/אגרות/קנסות. הנהלת האיגוד רשאית לשנות, מדי עונה, את 

סוגי המסים/היטלים/אגרות/קנסות הקבועים בתקנוני האיגוד, את אופן 

הנהלת האיגוד לא  ורם. החלטה כאמור חייבת להתקבל על ידיגבייתם ואת שיע

ע לרישום קבוצות הליגה יום לפני המועד האחרון שנקב 21יאוחר מאשר עד 

 המוקדמת ביותר בכל עונה.

האיגוד, פיקוח על ניהולם התקין של ענייניו  משרדיפיקוח על הפעלת  (7

ובכלל זאת קבלתם לעבודה של סגל  ,המנהלתיים והמקצועיים של האיגוד

 העובדים ופיטוריהם, לרבות מנכ"ל האיגוד.

ועדות האלה מקרב חברי קביעת הרכב הוועדות המפורטות לעיל ומינוי יו"ר הו (8

למעט במקרים בהם תחליט ההנהלה כי ראוי שחבר ו/או יו"ר ועדה  ,הנהלה

 יהיה שלא מקרב חברי ההנהלה ובכפוף להוראות תקנון זה. 

הקמת ועדות נוספות )ועדות קבועות או ועדות "אד הוק"( לפי ראות עיניה  (9

 והגדרת סמכויותיהן.

 ץ בארץ ובחו"ל.ייצוג האיגוד כלפי מוסדות וגורמי חו (10

טיפול בחילוקי דעות בין האגודות/קבוצות החברות באיגוד אשר יובאו בפניה  (11

)ובכלל זאת אפשרות הפנייתן למוסד לבוררות, בהתאם להוראות תקנון 

 הבוררות(.

 בוטל. (12

 רישום שחקנים חדשים ואישור העברתם מאגודה לאגודה. (13

 אישור הרכב הנהלה של איגוד השופטים הארצי. (14

אישור כל תקנוני האיגוד וכן שינויים בהם )למעט תקנון היסוד ותקנון קביעת ו (15

, שאישורם ותיקונם הינם בסמכות האסיפה הכללית. תיקון העליון הדין בית

בתקנון המשחקים ו/או בתקנון הגביע, לא יחול לגבי אותה עונה במסגרתו 
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רק בתום  נערך. תיקון הקשור במבנה הליגות ו/או בנוגע לעליות וירידות יחול

 עונת משחקים מלאה אחת לפחות, ממועד עריכתו.

 ליישם את החלטות האסיפה הכללית ולדווח על מצב ענייני האיגוד. (16

 בכפוף להחלטות האסיפה הכללית. ,לקבוע את מדיניות האיגוד (17

לדאוג לכך כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי האיגוד  (18

 קנוני הליגה ו/או הגביע(.)למעט תשלומים כמפורט בת

 לכנס אסיפות כלליות רגילות ושלא מן המניין, כאמור בתקנון זה. (19

להכין את הדו"חות הכספיים והמילוליים של האיגוד ולהביאם בפני ועדת  (20

 הביקורת או הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה.

 לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שתמצא לנכון. (21

 לנהל פנקס חברים של חברי האסיפה הכללית וחברי הוועד. (22

 .מבקר פניםלמנות  (23

התקשרות עם אמצעי תקשורת אלקטרוניים בכל הנוגע לצילום, שידור  (24

האיגוד לרבות משחקי ליגות  על ידיוהקלטה של משחקי הכדורסל המאורגנים 

 סל. הכדורסל השונות, גביעי המדינה, משחקי נבחרות ישראל והאקדמיה לכדור

 הביקורת ועדת .ב

האסיפה  על ידיחברי ועדת הביקורת ייבחרו אישית, בבחירות אישיות וחשאיות,  .א

שנים, בהחלטה ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה  4-הכללית הרגילה, אחת ל

 ,הנוכחים באסיפה הכללית ותוקף כהונתה יהיה עד לבחירת ועדת ביקורת אחרת

 לעיל.  (חא)7 ףראות סעילהוכאשר הגשת המועמדות תיעשה בהתאם 

. בין חבריה יהיה ככל הניתן 5ולא יעלה על  3-מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ .ב

משפטן וכן רו"ח. כל מסמכי האיגוד ו/או דיוני וועדות האיגוד השונות, יהיו פתוחים 

 לעיונם של חברי ועדת הביקורת, לצורך ביצוע תפקידם.

 

 :ועדהותפקידי ה .ג

ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד באופן שיבטיח כי תנוהל  פיקוח וביקורת על (1

הנהלת חשבונות מסודרת של הכנסות וההוצאות וכי לא תהיינה הוצאות 

 כספיות ללא אישור המוסד המתאים.



- 25 - 

תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת הינם בהתאם לקבוע בחוק העמותות,  (2

 . 1980-ם"התש

 : לאסיפה הכללית, להנהלה ולנשיאותדו"חות שעל ועדת הביקורת להגיש  .ד

ועדת הביקורת תעביר להנהלת האיגוד דיווח תקופתי שוטף על כל פעולותיה,  (1

 אחת לחצי שנה.

ועדת הביקורת תביא בפני האסיפה הכללית של האיגוד דו"ח שנתי שיכלול את  (2

 ועדה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי והמילולי.והמלצות ה

 .ההנהלה על ידי הנהלה דו"ח בכל עניין שיוטל עליהועדת הביקורת תעביר ל (3

ועדת הביקורת תעביר להנהלת האיגוד דיווח חריג בכל מועד אשר תמצא לנכון  (4

 ובהתאם לנסיבות.

האסיפה הכללית תהא רשאית להחליט על בחירת גוף מבקר, במקום בחירת ועדת  .ה

 (.1980-)ב( לחוק העמותות התש"ם19ביקורת )כאמור בסעיף 

הנהלה, חבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר וכן רואה חשבון של האיגוד,  ל חברכ .ו

רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של האיגוד ובמסמכים המתייחסים אל 

הרשום בהם ולקבל מכל חבר הנהלה ומכל עובד האיגוד כל מסמך שברשותם וכל 

 .ומידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידי

 בית הדין העליון .ג

שנים, בהחלטה  4-האסיפה הכללית, אחת ל על ידיביה"ד העליון ימונו אישית חברי  .א

ברוב רגיל של בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית ותוקף מינויים יהיה עד 

להחלטה אחרת של האסיפה הכללית ו/או עד להתפטרותם; כאשר הגשת המועמדות 

 לעיל.א)ז( 7תיעשה בהתאם להוראות ס' 

. חברי ביה"ד העליון 13ולא יעלה על  5-ת הדין העליון לא יפחת ממספר חברי בי .ב

חייבים להיות משפטנים. בית הדין העליון יכהן בתפקידו עד לבחירת הרכב חברים 

 חדש.

חברים, מבין חברי בית הדין.  3 -לבית הדין תהיה נשיאות בהרכב שלא יפחת מ .ג

 העליון. נשיאות בית הדין העליון תמונה על ידי מליאת בית הדין

ד סמכויות ביה"ד העליון ונוהל עבודתו מפורטים בתקנון ביה"ד העליון. תקנון ביה" .ד

 טעונים אישור האסיפה הכללית של האיגוד. העליון, שינויים או תיקונים בו

 בית הדין המשמעתי .ד



- 26 - 

שנים,  4 -האסיפה הכללית, אחת ל על ידיחברי ביה"ד המשמעתי ימונו אישית  .א

בעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה הכללית ותוקף  בהחלטה ברוב רגיל של

מינויים יהיה עד להחלטה אחרת של האסיפה הכללית ו/או עד להתפטרותם; כאשר 

 לעיל. א)ז(7 סעיףהגשת המועמדות תיעשה בהתאם ל

. חברי ביה"ד 8ולא יעלה על  3 -מספר חברי בית הדין המשמעתי לא יפחת מ .ב

בית הדין המשמעתי יכהן בתפקידו עד לבחירת המשמעתי חייבים להיות משפטנים. 

 הרכב חברים חדש.

סמכויות ביה"ד המשמעתי ונוהל עבודתו מפורטים בתקנון המשמעת. תקנון  .ג

 טעונים אישור הנהלת האיגוד. -המשמעת, שינויים או תיקונים בו 

 השופטים  איגוד .9

ל בישראל איגוד השופטים וכל אחד מחבריו הינם חלק אינטגרלי של איגוד הכדורס .א

 וכפופים לו כפיפות ארגונית, מנהלתית, משמעתית וכספית.

על שנים  3הנהלת איגוד השופטים ויו"ר הנהלת איגוד השופטים, ימונו לתקופה של  .ב

 נשיאות חברי 2; הכדורסל איגוד של העליון"ד ביה נשיאות"ר יוועדה בהרכב:  ידי

הכדורסל; ויו"ר הוועדה ; יו"ר הנהלת איגוד הכדורסל איגודה של העליון"ד ביה

המקצועית של איגוד הכדורסל )ובלבד שאינו נושא תפקיד כלשהו בקבוצת כדורסל. 

הנהלת האיגוד  ל ידיבמקרה כאמור, יבוא במקומו חבר הנהלת האיגוד שימונה ע

ושאינו נושא תפקיד בקבוצת כדורסל( ]להלן: "וועדת המינויים של איגוד 

 השופטים"[.

שופטים והנהלת איגוד השופטים יכהנו בתפקידם, החל ממועד יו"ר הנהלת איגוד ה .ג

של יו"ר ההנהלה  למינויכאמור בס"ק ה' להלן, ועד  ,אישור הנהלת איגוד הכדורסל

הנהלת איגוד הכדורסל,  חדשים לאיגוד השופטים ואישורם על ידי וחברי הנהלה

פיזור  - שנים 3חודשים לאחר תקופת כהונה בת  6 -וחלפו למעלה מ היהכאמור. 

 .הנהלת איגוד השופטים יהיה רק בהחלטת הנהלת איגוד הכדורסל

התפנה מקום בהנהלת איגוד השופטים מסיבה כלשהי, תמנה וועדת המינויים של  .ד

איגוד השופטים חבר אחר במקום החבר שנבצר ממנו להיות חבר הנהלת איגוד 

 איגוד השופטים. השופטים, ותוקף המינוי יהיה עד למועד מינוי ההנהלה החדשה של

מינוי יו"ר הנהלת איגוד השופטים ורשימת חברי הנהלת איגוד השופטים )וכן כל  .ה

 מינוי חדש כאמור בס"ק ד' לעיל( יובאו לאישור הנהלת איגוד הכדורסל.

איגוד השופטים ומוסדותיו, יפעלו על פי ובהתאם לתקנון איגוד השופטים. תקנון  .ו

גוד השופטים, טעונים אישור הנהלת איגוד איגוד השופטים ותקנון המשמעת של אי

 הכדורסל אשר תהא רשאית גם להחליט על שינויים בו.
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נציג הנהלת איגוד הכדורסל רשאי להשתתף בישיבות הנהלת איגוד השופטים בזכות  .ז

 דעה מייעצת.

נציג הנהלת איגוד השופטים רשאי להשתתף בישיבות הנהלת איגוד הכדורסל בזכות  .ח

 דעה מייעצת. 

לגרוע מכלליות הוראות סעיף א' לעיל, הנהלת איגוד השופטים תפעל בענייני  מבלי .ט

שיפוט הכדורסל, באופן עצמאי ואוטונומי ולא תהא כפופה להוראות כלשהן 

 מהמוסדות המנהלתיים של האיגוד.

הנהלת איגוד השופטים תדאג לכך שהשופטים יפעלו אך ורק בהתאם להוראות חוקת  .י

 ופטים או מי שמונה על ידה לשם כך. הנהלת איגוד השהשיפוט ותקנוני המשחקים

וד הכדורסל. כל שופט איג ל ידילשבץ שופטים לכל המשחקים אשר יאורגנו ע תחייב

חייב להופיע ולשפוט בכל משחק שאליו שובץ. מי שהפר הוראה זו  ששובץ כאמור

יושעה אוטומטית מכל פעילות אם מהנהלת האיגוד, אם כשופט ואם מכל תפקיד 

אחר באיגוד השופטים עד שעניינו יבורר סופית במוסדות השיפוט המוסמכים של 

 איגוד הכדורסל. 

 מאמני הכדורסל  .10

הנהלת איגוד הכדורסל רשאית לקבוע נוסח של חוזה סטנדרטי בין מאמנים לקבוצות  .א

ונוסח זה יחייב את כל הקבוצות המבוקרות ע"י הרשות לביקורת תקציבים ואת כל 

 הארגון.המאמנים חברי 

 המשחקים ותקנון המשחקים חוקת .11

פיב"א וכפי שמתפרסמת  על ידיחוקת הכדורסל הבינלאומית כפי שאושרה או תאושר  .א

האיגוד בשפה העברית, תחשב כחוקת הכדורסל של איגוד  על ידיאו תפורסם 

הכדורסל בישראל, ותחייב את כל האגודות/קבוצות החברות באיגוד. במקרה של 

ה בין הנוסח האנגלי והנוסח העברי, יהא הנוסח האנגלי של סתירה או אי התאמ

 פיב"א מחייב.

כל ההוראות בדבר רישום אגודות/קבוצות, שינוי שם, איחוד ומיזוג אגודות/קבוצות,  .ב

העברת זכות השתתפות במשחקים, מבנה הליגות, שיטת המשחקים, סדר עליות 

של אגודות/קבוצות ויורדות, רישום שחקנים, העברת שחקנים, הסגרים, דינם 

שפורקו או התפרקו, מעמדם של שחקנים של אגודות/קבוצות שפורקו או התפרקו, 

סל, ילדים/ות, נערים/ות ונוער/ות -קבוצות נשים, הכללים שיחולו קבוצות קט

תיקבענה בתקנון  -וכיוצ"ב הוראות הצריכות לצורך הניהול התקין של ענף הכדורסל 

 משחקי האליפות.

וי מבנה הליגות וכן החלטה על שינוי סדרי עליות וירידות, יכול החלטה על שינ

שתתקבלנה רק לגבי עונות משחקים עתידיות, ובכל מקרה לא תתייחסנה החלטות 

כאלה לעונת משחקים אשר טרם הסתיימה ו/או לעליות וירידות שנקבעו בתום אותה 

 עונה.
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הנהלת איגוד  ל ידיעתקנון משחקי האליפות ומשחקי גביע המדינה, כפי שיאושר  .ג

הכדורסל, יחייב את כל האגודות/קבוצות החברות באיגוד, השחקנים, המאמנים, 

 השופטים וכל יתר בעלי התפקידים. 

תחרויות הליגה, תחרויות גביע המדינה גברים ונשים וכן כל תחרות אחרת, אשר  .ד

 ייחשבו כתחרויות חובה. תחרויות אלה תהיינה -לגביה תחליט הנהלת האיגוד 

עדיפות על תחרויות ידידותיות או תחרויות לא רשמיות כנגד קבוצות חו"ל. תחרות 

 רשמית של הנבחרת הלאומית, עדיפה על פני כל תחרות שהיא.

 ואינה תלויה במשחקי כל קבוצה. 31.5מסתיימת ביום  עונת הכדורסל הרשמית .ה

תיחשב  ד(עד תום תקופת ההעברות של האיגו 31.5) עונות כדורסל 2התקופה שבין 

כפגרה רשמית. בימות פגרת המשחקים הרשמית חל איסור על עריכת תחרויות 

 איגוד. ועדת ליגה וגביע של ה על ידיכלשהן, פרט לאלו אשר לעריכתן יינתן אישור 

 נבחרות ישראל והאקדמיה לכדורסל  .12

הנהלת איגוד הכדורסל רשאית להחליט על הקמת נבחרת/ות לאומיות ו/או אזוריות  .א

 ל הקמת אקדמיה לכדורסל.וכן ע

על השם הרשמי של כ"א מסגלי הנבחרות והמאמן של כ"א מסגלי הנבחרות, יאושרו  .ב

 הנהלת האיגוד בהתאם להמלצת הוועדה המקצועית. ידי

 הנהלת האיגוד. על ידיהמאמן שיאושר  על ידיהרכבי סגלי הנבחרות השונות, ייקבעו  .ג

גוד, לפי דרישתו, לשם הקמת על כל הקבוצות להעמיד את שחקניהן לרשות האי .ד

 נבחרות ואימוניהן.

כל שחקן הרשום באיגוד חייב להופיע, לפי הזמנת האיגוד, לכל מפגש, אימון או  .ה

משחק של סגל נבחרת כנ"ל. שחקן לא יהיה רשאי להיעדר ללא סיבה סבירה. 

 ההזמנה תישלח לשחקן באמצעות אגודתו/קבוצתו.

מיה לכדורסל, יוסדרו בתקנונים כל ההוראות בדבר נבחרות ישראל והאקד .ו

 הרלוונטיים.

 

 כספים .13

 הכספים שנת .א

בדצמבר של כל  31לינואר לבין  1כשנת הכספים של האיגוד נקבעה התקופה שבין 

 שנה.

 האיגוד הכנסות .ב
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 :אגרות והיטלים (1

 על ידי. גובה אגרה מדוגרת זו ייקבע הרשמת קבוצה חדשה לאיגוד אגרת (א

 הנהלת האיגוד, מדי עונה בעונה.

 :אגרה שנתית (ב

(i)  הנהלת האיגוד, מדי עונה  על ידיגובה אגרה מדורגת זו ייקבע

 בעונה.

(ii)  הנהלת האיגוד תהא רשאית לקבוע אגרה חלקית ו/או קנס

 לקבוצות שלא יירשמו במועד.

(iii) י החלטת ועדת הכספים שתיקבע לגב ל פיהאגרה השנתית תשולם ע

 ובכפוף לאישור הנהלת האיגוד. כל עונה ועונה

(iv)  אי תשלום האגרה השנתית, תוזהר הקבוצה פעם במקרה של

יום ממועד האזהרה לא תמלא התחייבויותיה  30נוספת ואם תוך 

הכספית תוצא מהאיגוד, בכפוף למתן זכות טיעון בפני ביה"ד 

 העליון.

הנהלת  על ידי. גובה אגרה מדורגת זו ייקבע אגרת רישום שחקנים (ג

ים עליהם תחליט ועדת האיגוד, מדי עונה בעונה. האגרה תשולם במועד

 הכספים מדי עונה בעונה. 

 על ידי. גובה אגרה מדורגת זו ייקבע אגרת העברה או השאלת שחקנים (ד

הנהלת האיגוד, מדי עונה בעונה. האגרה תשולם בעת הגשת טפסי העברה 

 או השאלה ותשלומה הנו תנאי מוקדם לביצוע ההעברה.

הנהלת  ל ידיייקבע ע. גובה אגרה מדורגת זו אגרות ליגה ו/או גביע (ה

 האיגוד, מדי עונה בעונה.

 :טפסים (2

תהא ההנהלה רשאית לקבוע  בור כל אחד מטפסי האיגוד הרשמייםע (א

 תשלום, אשר יש לשלמו בעת רכישת הטפסים.

ההנהלה רשאית לבטל טפסים ולהנהיג טפסים נוספים, בין אם באופן  (ב

 קבוע ובין אם לעונה מסוימת.

 :הכנסות אחרות (3

לים ממנהלות ליגה )גברים ו/או נשים( על פי ההסכמים הכנסות ותקבו (א

 בין מנהלת הליגה לבין איגוד הכדורסל.
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הכנסות ממכירת זכויות שידור לגורמי שידור, לאתרי אינטרנט ו/או  (ב

 לחברות סלולר ו/או לתחנות רדיו ארציות ו/או אזוריות.

 הקצבות מגורמים ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או מגופים ציבוריים. (ג

הכנסות ממכירת חסויות ו/או פרסומות באירועים ובמשחקים  (ד

 המאורגנים ע"י האיגוד ו/או מליגות ו/או נבחרות המנוהלת ע"י האיגוד.

 הכנסות ישירות ועקיפות מתחרות גביע המדינה. (ה

ל הכנסות ישירות ועקיפות מתחרויות של נבחרות ישראל המאורגנות ע (ו

 האיגוד. ידי

מוסדות האיגוד על אגודות,  על ידי קנסות ו/או היטלים המוטלים (ז

 קבוצות, שחקנים, מאמנים, שופטים ובעלי תפקידים.

 הכנסות מהשכרת נכסים ו/או ממכירת זכויות שבידי האיגוד. (ח

הכנסות מרווחים של כספי האיגוד המופקדים בבנקים ו/או בחברת  (ט

 ביטוח.

 תרומות. (י

 הכדורסל.הכנסות מתחרויות הימורים )על פי דין( על תוצאות משחקי  (יא

 הוצאות האיגוד .ג

הוצאות האיגוד ייעשו בהתאם לתקציב שתוכנן מראש ואושר, מדי שנה בשנה,  (1

תוך שמירה על העקרון לפיו  ,על ידי הנהלת האיגוד )בהמלצת וועדת הכספים(

 רעוני.ילא יפעל האיגוד בתקציב ג

על אף האמור לעיל, רשאית הנהלת האיגוד, בהמלצת וועדת הכספים, לערוך  (2

 ון של תקציב האיגוד, מעת לעת במהלך השנה.עדכ

נשיאות האיגוד ו/או הנהלת האיגוד, בהמלצת ועדת הכספים, רשאים להורות  (3

 על העברת תקציבים מסעיף לסעיף, ובלבד ולא תהיה חריגה.

 

 באגודות המסונפות לאיגוד ביקורת כספית .ד

וח ולהנחיות של כל הקבוצות בליגות עליהן תחליט הנהלת האיגוד, יהיו נתונות לפיק

 הרשות לביקורת תקציבים אשר תיכון ותפעל בהתאם לתקנון ביקורת תקציבים.

 האיגוד כספי החזקת .ה

 כספי האיגוד יופקדו בבנק. (1
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המחאות כספיות מטעם האיגוד תיחתמנה ככל הניתן ע"י גזבר האיגוד בצרוף  (2

חתימת יו"ר ועדת הכספים )כאשר גם יו"ר האיגוד הינו בעל זכות חתימה, 

בהיעדר מי מבין הגזבר ו/או יו"ר ועדת הכספים, בצירוף חתימה של הגזבר 

 ו/או יו"ר ועדת הכספים(.

בעלי זכויות  על ידיהסכמים והתקשרויות להם האיגוד הינו צד ייחתמו 

מנכ"ל האיגוד ו/או מי  על ידיהחתימה מטעם האיגוד, כאמור לעיל; ובנוסף 

 עם האיגוד.מטעמו האמון על ביצוע ויישום ההסכם מט

ההנהלה רשאית לקבוע כי התקשרויות והסכמים שהיקפם הכספי אינו עולה 

מנכ"ל האיגוד ואחד מבעלי זכויות  על ידיבשנה, ייחתמו ₪  50,000על 

 החתימה הנ"ל.

זבונות ותרומות לצורך קידום יהאיגוד רשאי לקבל הלוואות, מתנות, ע (3

 מטרותיו.

 לביצוע ולקידום מטרות האיגוד. כל הכנסות ונכסי האיגוד ישמשו אך ורק (4

 חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חברי האיגוד, אסורה. (5

 כרטיסי כניסה חופשית  .ו

למשחקי כדורסל.  תעודות כניסה חופשית מטעמו האיגוד ינפיק מדי שנה (1

התעודות הנ"ל יינתנו באופן אישי לכל אדם אשר הנהלת האיגוד תחליט כי 

ופשית למשחקי הכדורסל הנערכים על ידי הוא זכאי לקבל תעודת כניסה ח

אגודות/קבוצות החברות באיגוד. כל תעודה תישא את שמו ותמונתו של בעל 

 הזכות להשתמש בה, בצירוף חותמת האיגוד.

כל האגודות/קבוצות החברות באיגוד חייבות להעניק כניסה חופשית  (2

כניסה למשחקים הנערכים על ידן או באולמותיהם, למחזיק החוקי בתעודת 

חופשית מטעם האיגוד; ולתת הוראות מתאימות לממלאי התפקידים שלהן, 

 לרבות סדרנים, לפיהן יובטח ביצוע הוראות סעיף זה.

כל האגודות/קבוצות החברות באיגוד חייבות להחזיק מקומות שמורים עבור  (3

בעלי תעודות הכניסה החופשית, כאמור לעיל. מיקום המקומות השמורים חייב 

 הסכמת הנהלת האיגוד.להיקבע ב

אגודות/קבוצות החברות באיגוד והנוטלות חלק בתחרויות במפעלים בינ"ל,  (4

חייבות להקצות לאיגוד כרטיסי כניסה למשחקיהן הביתיים במסגרת תחרויות 

 הנהלת האיגוד מעת לעת. על ידיבכמות אשר תיקבע  ,אלה

 שיפוי וביטוח .14
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ושא משרה בו בשל חבות או הוצאה, האיגוד רשאי, בכפוף להוראות כל דין, לשפות נ .א

 כמפורט להלן, שהוטלו עליו עקב פעילות שעשה בתור היותו נושא משרה בו:

חבות כספית שהוטלה עליו, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין  (1

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בימ"ש.

שא המשרה או עו"ד, שהוציא נו הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט (2

יב בהן בידי בית משפט בהליך שהוגש נגדו או באישום פלילי שממנו זוכה שחו

 או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

שיפוי, כאמור לעיל, מותנה בשיתוף פעולה מלא מצידו של נושא המשרה בנוגע  (3

שפעל באופן סביר להתגונן  לכל תביעה ו/או דרישה שתופנה בעניין זה, ובכך

 בפני כל חבות או הוצאה כאמור.

האיגוד רשאי להתקשר בחוזה לביטוח אחריות של נושא משרה בו, בשל חבות שתוטל  .ב

 עליו בתוקף היותו נושא משרה בו, בכל אחד מאלה:

הפרת חובת זהירות כלפי האיגוד או כלפי אדם או גוף אחר, שנעשתה ברשלנות  (1

 כוונה.אך לא בפזיזות או ב

הפרת חובת אמונים כלפי האיגוד ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו  (2

 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת האיגוד ובמוסדותיו.

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם או גוף אחר. (3

 לא יינתן שיפוי ולא ייעשה ביטוח לנושא משרה, כאמור לעיל, בשל כל אחד מאלה: .ג

 ( לעיל.2אמונים, למעט האמור בסעיף ב) הפרת חובת (1

 הפרת חובת זהירות כלפי האיגוד. (2

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. (3

 קנס או כופר שהוטל עליו. (4

חבר בוועדות  ,דיין ,חבר ועדת ביקורת ,חבר הנהלה -"נושא משרה" לעניין סעיף זה  .ד

 הכפוףעובד  ,מנכ"ל ,ביםיו"ר הרשות לבקרת תקצי ,של ההנהלה ו/או של האיגוד

 .כדורסל ישופטו במישרין"ל למנכ

 פירוק .15

החלטה בדבר פירוק האיגוד יכולה להתקבל אך ורק באסיפה כללית יוצאת מן הכלל,  .א

ממספר בעלי  80%שנקראה במיוחד לשם פירוק האיגוד ובתנאי שהתקבלה ברוב של 

 זכות ההצבעה באסיפה הכללית.
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יועברו נכסים אלה  -ותיו במלואם נשארו נכסים פורק האיגוד, ולאחר שנפרעו חוב .ב

 לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות למטרות האיגוד.

 ושינויים תחולה, תוקף .16

אישורו באסיפה הכללית של האיגוד ורישומו בידי  על ידילתקנון זה ניתן תוקף חוקי  .א

 רשם העמותות.

בכלל זאת חברי תקנון זה יחול על כל בעלי התפקידים ונושאי התפקידים באיגוד )ו .ב

הנהלת האיגוד(, על כל האגודות/קבוצות החברות באיגוד ועל בעלי התפקידים 

 באגודות/קבוצות אלה, וכן על כל השחקנים, המאמנים, השופטים הרשומים באיגוד.

 הכוונה גם לשון נקבה. -כל האמור בתקנון זה בלשון זכר  .ג

ממספר הנוכחים  2/3של  האסיפה הכללית ברוב על ידישינויים בתקנון זה יתקבלו  .ד

בעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית. הצעות לשינויים חייבות להגיע 

יום לפני קיום האסיפה  20לפחות  -לאגודות/קבוצות החברות וכן לחברי ההנהלה 

 הכללית.

 


