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ההתאחדות הישראלית לצלילה )להל

"ההתאחדות"(:

THE ISRAELI DIVING FEDERATION

משרד ההתאחדות יתנהל במכו וינגייט ,42902 ,או בכל מקו אחר שהנהלת ההתאחדות תחליט עליו
מזמ לזמ.

מטרות ההתאחדות ה :לפתח ,לעודד ,לחנ $ולארג פעולות תת מימיות על ענפיה השוני ,לרבות פעולות
מחקר ,הדרכה ,צלילה וצילו ,כל זאת תו $שמירה על הסובב הימי .להוות מוסד גג ארצי לכל הארגוני
הישראלי העוסקי בפעולות תת מימיות ולייצג את ישראל בשטחי הנ"ל באר& ובחו"ל.

ההתאחדות היא תאגיד ,כשר ,לכל זכות חובה ופעולה משפטית ,מאוגדת לפי חוק העמותות תש"

1980

או כל חוק שיבוא במקומו )להל החוק( ,ויש לה הסמכויות המוקנות ושתהיינה מוקנות מזמ לזמ
לעמותה כזאת לש הגשמת מטרותיה .בי השאר ומבלי לגרוע מכלליות הרישא של סעי) זה ,רשאית
ההתאחדות לפעול כדלהל עד כמה שפעולות כאלו תראינה ראויות לצור $הגשמת מטרותיה:
להתקי הוראות ,כללי והנחיות בכל הקשור לפעילות תת מימית לרבות צלילה על ענפיה השוני,
א.
הכשרת צוללי ,בטיחות צלילה ובכלל לכל יתר הענייני המתייחסי והקשורי בצלילה ובפעילות
תת מימית.
לעודד ולהשתת) בפעולות מחקר וידע בכל הקשור לנושא התת מימי.
ב.
לעודד את ולפקח על מרכזי צלילה ,מועדוני צלילה ,ארגוני צוללי ובכלל על פעולות צלילה על
ג.
ענפיה השוני בישראל.
לייצג את מרכזי הצלילה ,ארגוני צוללי ומועדוני צלילה בישראל ובחו"ל.
ד.
להתקשר בהסכמי ע כל אד וגו) מאוגד ,או בלתי מאוגד ,לחתו על מסמכי מכל סוג שהוא
ה.
לרבות שטרות ,התחייבויות ,ערבויות ,המחאות ובכלל על כל הסכ שהוא ללא יוצא מ הכלל.
לקבל ,ללוות ,להלוות ,להשקיע ,לשל ,להפקיד ולמשו $כספי.
ו.
לרכוש לחכור או לשכור נכסי וזכויות מכל סוג שהוא ללא יוצא מ הכלל ,לרבות נכסי דלא ניידי,
ז.
ולמכור ,להחכיר ,ולשעבד את הנ"ל.
להעסיק עובדי בתפקידי כלשה בי בשכר או בי בכל תמורה אחרת.
ח.
ט .לעשות כל פעולה משפטית אותה מוסמכת לעשות עמותה על פי חוק העמותות ,תש" ) 1980להל"
חוק העמותות"( ואשר איננה אסורה על פי כל די.
לפעול עפ"י הסמכויות המוקנות לה בכל חוק ו/או חיקוק או מכח כל חוק ו/או חיקוק.
י.

תחו פעולותיה של ההתאחדות ישתרע על כל שטח מדינת ישראל ובחו& לאר& והיא תהיה רשאית לפתוח
לצור $זה משרדי ,נציגויות או סניפי בכל מקו בישראל או מחו& לאר& כפי שההתאחדות תמצא לנכו.
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החברות
בהתאחדות
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כספי
ההתאחדות
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זכויות וחובות
החברי

א.

ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

להתאחדות יכול להצטר) כל צולל בגיר הנושא תעודת צולל ,מדרגת כוכב אחד ומעלה .צולל קטי
אשר אינו כשיר להיות חבר עמותה על פי חוק העמותות יזכה לכל ההטבות לה זוכי כלל חברי
העמותה.
להנהלה יהיה שיקול דעת מוחלט בדבר קבלת או אי קבלת חברי להתאחדות.
ההנהלה תהיה רשאית לאשר ג קבלתו של אד כחבר כבוד בהתאחדות ,א תמצא ההנהלה את
הצטרפותו של אותו חבר כעשויה להועיל לקידו מטרותיה של ההתאחדות.
כל צולל אשר התקבל כחבר בהתאחדות כמפורט בס"ק  6א' לעיל ,יהיה חייב בתשלו דמי
הצטרפות ודמי חבר שנתיי בשעור שייקבע מזמ לזמ על ידי ההנהלה.
לאחר קבלתו כחבר ותשלו דמי ההצטרפות ודמי החבר כמפורט בס"ק א' ו ג' ,הופ $הצולל חבר
בהתאחדות.
החברות בהתאחדות היא למש $שנה אחת או יותר על פי קביעת ההנהלה ותחודש אוטומטית מדי
שנה או יותר על פי קביעת הנהלה ע תשלו דמי החבר.
החברות בהתאחדות היא אישית ,אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
לא יוצא חבר מההתאחדות אלא מהטעמי המפורטי להל ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע
טענותיו .הנהלת ההתאחדות היא הגו) הפוסק הסופי לעני הפסקת חברות בהתאחדות.
הטעמי להוצאת חבר ה:

(1

א ההנהלה תחליט שהתנהגות אותו חבר או חבר כבוד אינה הולמת את החברות בהתאחדות.

(2
(3

בהודיע חבר או חבר כבוד להתאחדות על רצונו לפרוש ממנה בהודעה בכתב של  15יו מראש.
א חבר או חבר כבוד לא קיי את הוראות תקנו ההתאחדות או הוראה מהוראות אוגד הצלילה
או החלטה של האסיפה הכללית או אחת מההוראות ,כללי או הנחיות החלות על ההתאחדות.

(4

החבר פועל בניגוד למטרות ההתאחדות.

ט.

ההנהלה לא תציע לאסיפה כללית להוציא חבר מ ההתאחדות אלא לאחר שנתנה לו הזדמנות
נאותה להשמיע טענותיו לפניה ,ולא תציע מ הטעמי האמורי בסעי) ח ) (4) (3אלא לאחר
שהתרתה בחבר ונתנה לו זמ סביר לתיקו המעוות.
החברות של ארגו הצוללי תפסק א אותו ארגו חדל למנות לפחות ששה צוללי מוסמכי או,
כשמדובר בבית ספר לצלילה ספורטיבית או במרכז צלילה ,א אותו בית ספר או מרכז צלילה חדלו
להיות מוכרי על ידי ההתאחדות.
ההתאחדות חייבת לנהל פנקס חברי ולרשו בו כל חבר ,מעונו ,מספר זהותו ,תארי $תחילת
חברותו ותארי $פקיעתה.
מבלי לפגוע בזכות העיו של חברי העמותה ,רשימת החברי בעמותה לא תופ& ולא תמסר לכל אד
שהוא בי בתמורה ובי שלא בתמורה ,בי א הוא חבר העמותה ובי א לאו ,למעט במידה והדבר
נעשה לצור $קידו מטרות העמותה ו/או על פי החלטת ההנהלה ומתו $הקפדה על זכות חברי
העמותה לפרטיות ו/או אותה רשימה התבקשה לצור $נהול מערכת בחירות של העמותה ובתנאי
מוקד ומפורש לפיו מקבל הרשימה יחתו על כתב התחייבות ושיפוי שיוכ לצור $העני לפיו הוא
לא יוכל למסור רשימה זו לאיש ויהיה מנוע מלעשות ברשימה שימוש מסחרי כלשהוא.
חבר העמותה שהינו בעל מניות ו/או בעל עניי ו/או עובד בעסק כלשהו המתחרה בפעילויות
ההתאחדות ו/או עוסק בפעילות כלשהי המעמידה אותו בניגוד אינטרסי ע ההתאחדות לא יוכל
להיבחר למוסדות העמותה ולא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות הנהלת העמותה ו/או ועדותיה ו/או
מוסדותיה אלה א יוזמ לכ.$

י.

יא.
יב.

יג.

א.

הכנסות ההתאחדות ינבעו מדי הצטרפות חברי להתאחדות ,מדמי חבר ,מתרומות ומכל מקור אחר

ה.

שיאושר על ידי ההנהלה.
כספי ההתאחדות יופקדו ,ינוהלו ויושקעו כפי שתחליט ההנהלה מדי פע בפע.
ההתאחדות לא תחלק כל רווחי או כספי אחרי בי חבריה.
במקרה של פירוק ההתאחדות יועברו כל הכספי והזכויות ,שימצאו ברשות ההתאחדות באותה
עת ,אל גו) משפטי אשר ייבחר למטרה זו על ידי ההתאחדות ואשר יתחייב להמשי $בהגשמת
מטרות ההתאחדות.
שנת הכספי של ההתאחדות תתחיל ב  1בינואר ותסתיי ב  31לדצמבר של כל שנה.

א.

החובה לשל דמי הצטרפות.

ב.
ג.

החובה לשל דמי חבר שנתיי ,במידה ,באופ ,במועד ובשעור שיקבע על ידי ההנהלה.
החובה לפעול ולהתנהג על פי הוראות תקנו ההתאחדות ואוגד הצלילה ,לרבות כללי האתיקה,
החלטות האסיפה הכללית וכל די.

ב.
ג.
ד.

ד.
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מוסדות
ההתאחדות

ה.

הזכות להשתת) באסיפות ההתאחדות ולהצביע בה וכ הזכות לבחור ולהבחר כחבר למוסדות
ההתאחדות בכפו) לאמור להל:
) (1הזכות להצביע ולבחור למוסדות ההתאחדות כפופה לכ $שבמועד ההצבעה יהיה החבר בעל
ותק כחבר עמותה שלא יקט משישה חודשי.
) (2הזכות להיבחר למוסדות העמותה מותנית בכ $כי במועד בחירתו היה החבר בעל ותק רצי)
כחבר עמותה של לפחות שלוש שני ,או לחילופי ותק כולל של חמש שני ,כאשר בשני
עשר החודשי האחרוני לפני ההצבעה היה חבר פעיל.
כל הזכויות שתשיג ההתאחדות עבור חבריה.

א.

להתאחדות תהיה אסיפה כללית ,הנהלה ,ועדת ביקורת ,רואה חשבו ויכול שיהיו לה מוסדות

ב.
ג.
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ההתאחדות

א.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

ז.

 .11הצבעות

א.

נוספי כפי שתחליט.
האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקו ועדת בקורת ימונה רואה חשבו או גו) שאושר לעני זה
בידי רש העמותות) .להל" :הגו) המבקר"( .כהונת הגו) המבקר תהיה לארבע שני.
תפקידי ועדת הביקורת כמוגדר בסעי)  14להל ,יחולו על הגו) המבקר בהתאמה.
אסיפה כללית ,של ההתאחדות תכונס על ידי ההנהלה לפחות אחת לשנה .אסיפות ממי כזה
תכונינה "אסיפות כלליות רגילות".
אסיפה כללית רגילה תדו בנושאי שנקבעו בסדר היו על ידי ההנהלה ,תשמע דו"ח על פעולות
ההנהלה ופעולות הגו) המבקר ותדו בה ובדו"ח הכספי שהגישה לה ההנהלה ,תחליט על אישור
ותבחר בועדת ביקורת על פי סעי)  14להל ,בגו) המבקר על פי סעי) 9ב' דלעיל וכ בהנהלה ,על פי
סעי)  13להל.
ההנהלה תהיה רשאית לכנס את חברי ההתאחדות לאסיפה כללית שלא מ המני ותהיה חייבת
לעשות כ לפי דרישה בכתב של ועדת הבקורת ,של הגו) המבקר או של עשירית מכלל חברי
ההתאחדות.
הודעה על קיו אסיפה כללית או אסיפה כללית שלא מ המני תפורס עלידי ההנהלה לפחות  14ימי לפני המועד שנקבע
לאסיפה באחת או יותר מ הדרכי שלהל לפי שיקול דעת ההנהלה :באמצעות מת מודעה במגזי העמותה הנשלח לחברי ו\או
הכללת ד מידע מתאי במשלוח דברי הדואר לחברי  ,או במשלוח דואר אלקטרוני לחברי העמותה לכתובת האחרונה שנמסרה
על יד להנהלה ,או באמצעות מת פרסו מתאי באתר האינטרנט של העמותה ,או פרסו בלא פחות משני עתוני עבריי
יומיי המופיעי בישראל.
סדר היו של כל אסיפה ייקבע על ידי ההנהלה ,אול סדר היו של אסיפה כללית שלא מ המני
שכונסה לפי דרישה כאמור בסעי) ) 10ב( לעיל יהא כפי שיקבע על ידי הדורשי.
יו"ר ההנהלה יכה כיו"ר האסיפה הכללית .א נעדר מ האסיפה ,תבחר האסיפה ביו"ר אחר מבי
חברי ההנהלה .נעדרו כל חברי ההנהלה מ האסיפה ,תבחר האסיפה ביו"ר אחר מבי המשתתפי.
יו"ר האסיפה ימנה מזכיר לאסיפה שירשו פרוטוקול .הפרוטוקול ייחת בידי יושב ראש
(1
האסיפה ומשנחת בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה ,ניהולה וקבלת
החלטותיה.
פרוטוקול האסיפה יציי את סוג האסיפה וביוזמת מי התכנסה ,יכלול את רשימת המשתתפי,
(2
שמו של יו"ר האסיפה ,סדר יומה של האסיפה ,פירוט עיקרי הדברי שנשמעו ואירעו בה ואת
ההחלטות שנתקבלו בה.
היה צור $ברוב מיוחד לקבלת החלטה ,יצויי א נתקבלה על ידי אותו רוב.
המני החוקי הדרוש לקיו אסיפה כל שהיא הוא לפחות מחצית ממספר חברי ההתאחדות .א
כעבור חצי שעה ממועד שנקבע לקיו האסיפה לא יהא נוכח מני חוקי ,תידחה האסיפה בחצי שעה
ובמועד זה כל מספר חברי יהווה מני חוקי.
בכפו) להוראות סעיפי  8ו )11ב( לתקנו זה ,לכל חבר ,המשתת) באסיפה כללית מכל סוג יהיה

קול אחד בכל הצבעה.
ב .בכפו) לאמור בסעי)  8דלעיל ,החברי רשאי להשתת) באסיפות ע"י בא כוח וכל חבר יהיה רשאי
להיות מיוצג ע"י בא כוח אחד ,בתנאי שבא כוח אחד יכול לייצג חבר אחד נוס) בלבד ,ובמקרה זה
בכל הצבעה יהיה לו קול כפול .טופס יפוי הכח כאמור לעיל מצ"ב לתקנו כנספח ב' וכחלק בלתי נפרד
ממנו.
יפוי הכח יהיה ערו $בכתב ,יצויי בו שמו ומספר תעודת הזהות של מייפה הכח ,תארי ,$יהיה חתו
בידי מייפה הכח ותוצמד לו תעודת חבר תקפה של מייפה הכח .כמו כ יופיע בו שמו ומספר תעודת
הזהות של מיופה הכח .חתימת מייפה הכח תאומת על ידי עו"ד.
ג .כל החלטה וכל עני ,הנדוני באסיפה כללית מכל סוג ,יוכרעו ברוב קולות רגיל של המצביעי א אי
בחוק או בתקנו זה הוראה אחרת לעני זה.
ד .במקרה של מספר קולות שקולי בהצבעה יהיה ליו"ר האסיפה קול נוס) ומכריע.
ה .ההצבעה תיעשה בהרמת יד ,זולת א ביקשו לפחות שליש מהנוכחי הצבעה חשאית .במקרי אלו
תקויי הצבעה חשאית.
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א.

מספר חברי ההנהלה הוא .10

 9מבי חברי ההנהלה ייבחרו באסיפה כללית של ההתאחדות בבחירות שיערכו על פי סעי)  13להל.
החבר העשירי יהיה יושב ראש ההנהלה אשר יבחר על ידי ההנהלה.
לפחות  6מבי חברי ההנהלה הנבחרי יהיו חברי אשר אינ מתפרנסי מספורט הצלילה.
 (1חברי ההנהלה אשר ייבחרו ,יכהנו בתפקיד עד לקיו בחירות כלליות ובחירת הנהלה חדשה
ב.
בהתא.
 (2יו"ר העמותה יוכל לכה במש $שתי תקופות רצופות בלבד.
המני החוקי הדרוש לישיבות הנהלה הוא  5חברי הנהלה .במידה ובמועד הקבוע לישיבת ההנהלה
ג.
לא יהיה מני חוקי ,תתכנס ההנהלה מחצית השעה מאוחר יותר ,וכל מני של חברי הנהלה שיהיה
נוכח בישיבה הנוכחית יהווה מני חוקי .ישיבת הנהלה או ישיבת הנהלה נדחית לא תיפתח אלא א
יהיו נוכחי מבי המנהלי יו"ר הנהלת ההתאחדות או ממלא מקומו.
ג .יו"ר ההנהלה וממלא מקו ראשו ושני ייבחרו ע"י ההנהלה .יו"ר ההנהלה וממלא מקומו לא יהיה
אד המתפרנס ,במישרי או בעקיפי ,מספורט הצלילה.
מועמד לתפקיד יו"ר ההנהלה יצהיר בכתב בנוסח האמור בנספח א' לתקנו זה ואשר מהווה חלק
בלתי נפרד הימנו ,כי אי הוא מתפרנס ,במישרי או בעקיפי ,מספורט הצלילה.
ד .יושב ראש ההנהלה ינהל את ישיבות ההנהלה ,יהיה אחראי לניהול הפרוטוקול מישיבות ההנהלה
ויאשר כל פרוטוקול בחתימתו ומשנחת בידו יהווה ראיה לכאורה לתכנו .הפרוטוקול יכלול את
שמות המשתתפי ,סדר היו ,עיקרי דברי המשתתפי וההחלטות שנתקבלו.
ליו"ר ההנהלה זכות הצבעה בישיבות ההנהלה .במקרה של שוויו קולות יהיה ליו"ר קול כפול .נעדר
יושב ראש ההנהלה מישיבות ההנהלה ,יבחרו חברי ההנהלה המשתתפי בישיבה יושב ראש לישיבה
ויושב ראש זה ימלא את תפקיד יושב ראש ההנהלה באותה ישיבה כל אותה ישיבה או עד הגעתו של
יושב ראש ההנהלה.
ו .ההנהלה תבחר במנהל כללי ובגזבר להתאחדות לפי שיקוליה .הנהלה חדשה תוכל לבחור במנכ"ל חדש
במועד שלא יפחת מ  90יו ממועד הבחירות.
ז .בנוס) לסמכויות המוקנות להנהלה במפורש על פי תקנות אלו ,תהיה ההנהלה רשאית לבצע את כל
אות ענייני שההתאחדות רשאית לבצע לפי הוראות תקנו זה ולפי כל די ,למעט הענייני
שביצוע הוקנה במפורש לאסיפה הכללית או למוסד אחר של ההתאחדות.
ח .מוסמכי ומורשי החתימה בש ההתאחדות ייקבעו על ידי ההנהלה.
ט .ההנהלה רשאית להעביר מסמכויותיה לכל אד ולכל ועדה כפי שתמצא לנכו ,א $כל החלטה
שתתקבל על ידי אד ו/או גו) שקיבלו סמכויות מההנהלה יהיה ברי תוק) רק לאחר שאושרו על ידי
ההנהלה.
י .יו"ר ההנהלה יקבע את סדרי עבודתה ,לרבות אופ כנוס ישיבותיה ובתנאי שישיבות ההנהלה
תתקיימנה לפחות אחת לשלושה חודשי.
יא .חבר בהנהלה שיש לו בעצמו או על ידי קרובו ,סוכנו או שותפו ,או על ידי קרוביה או באמצעות
תאגיד שבו הוא או קרובו הינ בעל עניי כל חלק או טובת הנאה בכל עני העומד לדיו ,לרבות
הקצאת כספי ההתאחדות  ,בי בהנהלה ובי באחת מועדותיה
 (1יודיע על כ $ליושב ראש ההנהלה בכתב או בעל פה לפני הישיבה או מיד לאחר שנודע לו על דיו
בעני.
 (2לא ישתת) בדיוני בהנהלה או בועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר לעני.
לעני זה "קרוב" ב זוגו ,הורה ,ב ,בת ,אח או אחות או בני זוג.
"בעל עני בתאגיד" מי שמחזיק ב  10%או יותר מכוח ההצבעה או מי שמכה בתאגיד או
שמוסמ $למנות מנהל בתאגיד.
יב .על חברי ההנהלה לפעול לטובת ההתאחדות במסגרת מטרותיה ובהתא לתקנו ולהחלטות האסיפה
הכללית.
יג .האסיפה הכללית רשאית להעביר בכל עת חבר הנהלה מתפקידו.
) (1ההנהלה רשאית להמלי& בפני האסיפה הכללית או אסיפה כללית שלא מ המני שזומנה
לצור $כ $להרחיק חבר הנהלה מתפקידו.
) (2הבקשה בדבר קבלת החלטת הנהלה בעני מת המלצה כאמור תוגש לידי יו"ר העמותה ע
העתק לחבר אשר הרחקתו מתבקשת על ידי ארבעה חברי הנהלה לפחות או שליש מחברי
ההנהלה ,א מספר פחת מ .10
) (3מגישי הבקשה יציגו את נימוקיה בפני חברי ההנהלה.
) (4לחבר הנהלה אשר לגביו הוגשה בקשה כאמור תינת הזכות להשיב על הבקשה באותה
ישיבה בה הוצגה.
) (5ההנהלה תמלי& בפני האסיפה הכללית כאמור רק במקרה בו ההחלטה על מת המלצה
בעני הרחקת חבר הנהלה מתפקידו נתקבלה ברוב של  75%מחברי ההנהלה.
) (6יו"ר העמותה יודיע ליתר חברי ההנהלה על עצ הגשת בקשה כאמור ועל המועד שנקבע
לדיו בבקשה במכתב אליו יצור) עותק הבקשה .המכתב יופ& לא יאוחר מאשר  30יו
ממועד הישיבה.

)(7

)(8

לא יורחק חבר הנהלה מתפקידו אלא מהטעמי המפורטי להל:
)א( החבר פעל בניגוד ברור להחלטות ההנהלה ו/או חרג מסמכותו.
)ב( החבר מסר מסמ $או מידע בי בכתב ובי בעל פה לגבי נושאי אשר נדונו
בהנהלה במסגרת ישיבה שהוכרזה כ"ישיבה סגורה" למי שאינו זכאי לקבל
מסמ $ו/או מידע כאמור על פי די.
)ג( החבר פגע ,להנחת דעתה של ההנהלה ,בצורה בוטה וברורה בעמותה ,בשמה
הטוב ו/או במעמדה.
)ד( חבר ההנהלה התנהג בבוטות במהל $ישיבותיה עד כדי שלא איפשר קיו
ישיבות מסודרות והורחק מלפחות שתי ישיבות הנהלה בהתא לנוהלי העבודה
התקפי של ההנהלה ,או נרשמה הערה בעני זה בפרוטוקול ההנהלה בשלוש
ישיבות הנהלה לפחות.
במקרה בו האסיפה הכללית החליטה על הרחקת חבר הנהלה מתפקידו ,יבוא במקומו הבא
בתור על פי דו"ח תוצאות הבחירות התק).

יד .ההתאחדות חייבת לנהל פנקס חברי ההנהלה ולרשו בו את שמו של כל אחד מה ,מענו ,מספר
זהותו ,תארי $תחילת כהונתו ותארי $פקיעתה.
יד .כל המלצה ,החלטה ,הערה או הערכה של ועדת הביקורת או הגו) המבקר יועלו לדיו בישיבת
ההנהלה ויוכנסו לסדר היו באחת משתי הישיבות שיתכנסו לאחר מועד מסירת ההודעה ליו"ר
העמותה.
דו"ח ועדת הביקורת או הגו) המבקר יירש בפרוטוקול ישיבת ההנהלה והנושא ידו ויסוכ במהל$
הישיבה על פי החלטת הנהלה .הנהלת ההתאחדות תתייחס להמלצות ועדת הביקורת או הגו) המבקר
ותחליט באופ ספציפי לכל המלצה על ידי החלטה מפורשת בא לקבלה או לדחותה.
טו .יו"ר ועדת הביקורת או נציגו או נציג הגו) המבקר יהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבות הנהלת
ההתאחדות ו/או ועדותיה ללא יוצא מ הכלל .כל מסמכי העמותה יהיו פתוחי ,לביקורת בלבד ,בפני
ועדת הביקורת או הגו) המבקר ,ללא יוצא מ הכלל .קבלת מסמכי כאמור תותנה בחתימה על
הצהרת סודיות והצהרה לפיה המסמכי דרושי לצרכי עריכת ביקורת בלבד.
טז .חבר הנהלה שייעדר מישיבות מש 4 $ישיבות רצופות ,תפקע חברותו בהנהלה ,ואת מקומו ימלא הבא
אחריו ברשימת הנבחרי.
יז .חבר הנהלה רשאי להתפטר מתפקידו בכל עת במסירת הודעה בכתב להתאחדות .ההתפטרות תחול
במועד שצויי במכתב ההתפטרות ,אלא א נקבע מועד מוקד מזה ע"י ההנהלה.
יח .חבר ההנהלה יהיה חייב להתפטר מתפקידו א הגיש מועמדותו למשרת מנכ"ל ההתאחדות.
יט .חבר ההנהלה יחדל לכה א הוכרז פסול די או פושט רגל או א נפסקה חברותו בהתאחדות או א
הורשע בעבירה שיש עמה קלו.

 .13בחירות להנהלת
ההתאחדות

א.
ב.

ג.
ד.

ה.

הנהלת ההתאחדות תבחר באסיפה הכללית אשר תתקיי אחת לארבע שני במועד שיקבע על ידי
הנהלת ההתאחדות )להל" :הבחירות"(.
בכפו) לאמור בסעי)  8דלעיל ,כל חבר התאחדות אשר רשו בפנקס החברי כמי שמחזיק באישור
תק) על תשלו דמי חבר לעמותה יהא זכאי להשתת) ולהצביע בבחירות להנהלת ההתאחדות באופ
אישי או באמצעות מנכ"ל ההתאחדות או באמצעות רואה החשבו שלה כמיופה כוחו.
המסמ $הממנה בא כח יהא ויחת בחתימת ידו של הממנה )להל" :יפוי הכח"(.
יפוי הכח או עותק ממנו ,מאושר על ידי עור $די ,יופקד או ישלח בדואר רשו למשרד ההתאחדות
או למקו אחר שיקבע על ידי הנהלת ההתאחדות כ $שיגיע לידו לא פחות מ  48שעות לפני המועד
שנקבע לקיו הבחירות.
יפוי הכח יהיה בצורה המובאת מטה בלבד .כל צורה אחרת של יפוי כח לא תזכה את מיופה הכח
בזכות להשתת) ולהצביע בבחירות להנהלת ההתאחדות עבור מיפה הכח:

כתב מינוי בא כח לאסיפה הכללית של ההתאחדות
.1

הח"מ ממנה בזאת את מנכ"ל/רואה החשבו של ההתאחדות הישראלית לצלילה* להשתת) ולהצביע בשמי
ובמקומי באסיפה הכללית של ההתאחדות שנועדה להתקיי ביו ______ בחודש _______ בשנת
_______ במשרדי ההתאחדות שבמכו וינגייט ואשר עניינה בחירות להנהלת ההתאחדות הישראלית
לצלילה.
* מחק את המיותר
מיופה כוחי יהא רשאי להצביע עבורי כדלקמ ,בלבד:

__________________________ 1
__________________________ 2
__________________________ 3
__________________________ 4
__________________________ 5
__________________________ 6
) 7מתפרנס( ___________________
) 8מתפרנס( ___________________
) 9מתפרנס( ___________________
הערה :יש לשי לב כי על פי האמור בתקנו העמותה יוכלו לכה כחברי הנהלה עד  3חברי בלבד אשר
מתפרנסי מספורט הצלילה.

ש ________________

ת.ז________________.

כתובת _________________________________________________
טלפו ___________________

תארי $לידה ____________

תארי___________________ $

חתימה ________________

לפחות  60יו לפני המועד שנקבע לקיו הבחירות תפרס הנהלת ההתאחדות הודעה ב  2עיתוני
ו.
נפוצי בשפה העברית בדבר מועד ומקו קיו הבחירות ,ו/או תשלח בדואר ישיר הודעות לכל
החברי הרשומי בפנקס החברי בהתאחדות ,ו/או תשלח דואר אלקטרוני לחברי העמותה לכתובת האחרונה
שנמסרה על יד להתאחדות ,ו/או תית פרסו מתאי באתר האינטרנט של העמותה ו/או במגזי הנשלח לחברי העמותה.
ז.
חברי המעוניני להציג את מועמדות ישלחו להתאחדות הצהרה ערוכה בנוסח האמור בנספח ג'
לתקנו זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,הכולל את פרטי המועמד בצירו) תמונה ,תמצית קורות
חיי וכ תצהיר מאומת ע"י עו"ד ,אשר נועד לאמת עובדות אלו ולהבטיח קיו מדוקדק של סעי) 6
יג' לתקנו זה )להל" :הבקשות"(.
הבקשות יוגשו למשרדי ההתאחדות לא יאוחר מ  45יו לפני המועד שנקבע לקיו הבחירות.
ח.
בקשות שיגיעו למשרדי ההתאחדות במועד מאוחר יותר לא תתקבלנה.
הנהלת ההתאחדות ,באמצעות ועדת הביקורת או הגו) המבקר ,תבח את כשירות של המועמדי
ט.
לשמש כחברי הנהלה וזאת בהתא לתקנו ההתאחדות.
לא יאוחר מ  30יו לפני המועד שנועד לקיו הבחירות תפרס ההתאחדות את רשימת המועמדי
י.
להבחר להנהלת ההתאחדות ,נוסח של יפוי הכח והסבר קצר אודות נוהלי הבחירות ,באמצעות דיוור
ישיר לבתי החברי ,ו/או פרסו במגזי העמותה ,ו/או פרסו מתאי באתר האינטרנט של
העמותה ,ו/או משלוח דואר אלקטרוני לכתובת האחרונה שנמסרה על יד להתאחדות.
יא .ההנהלה תיבחר מתו $רשימת המועמדי .הבחירה תתבצע בקלפי.
כחברי הנהלה ייבחרו תשעת המועמדי שקיבלו את מירב הקולות הכשרי ובלבד שמספר
המתפרנסי מענ) הצלילה לא יעלה על  3חברי הנהלה בו זמנית .למע הסר ספק ,מובהר כי היה ולא
נותרו ברשימת המתפרנסי מועמדי נוספי ,או שלא היו כלל מועמדי אשר הינ מתפרנסי ,הרי
במקרה זה תהיה הנהלת ההתאחדות מורכבת מחברי אשר אינ מתפרנסי מענ) הצלילה.
יב .תוצאות הבחירות יקבלו תוק) לאחר אישור ועדת הביקורת או הגו) המבקר והיוע& המשפטי של
ההתאחדות.
יג .נתפנה מקומו של חבר הנהלה ,ימלא את מקומו הבא אחריו ברשימת הנבחרי בבחירות להנהלת
ההתאחדות שאושרה כאמור ,הכל בכפו) לאמור בסעי) 12א' לתקנו.

 .14ועדת הבקורת

א.

תפקידיה של ועדת הביקורת יהיו כדלקמ:
(1

(2
(3
(4

ועדת הביקורת תבקר תו $התייעצות ע רואה החשבו של ההתאחדות את מצבה הכספי על
בסיס הדו"חות הכספיי ותביא בפני האסיפה הכללית המלצותיה לעני אשור הדו"חות
הכספיי.
ועדת הביקורת תבדוק את פנקסי החשבונות של ההתאחדות וכ מסמכי ונתוני אחרי
הקשורי למצבה הכספי של ההתאחדות.
ועדת הביקורת תעמוד על ליקויי בניהול ההתאחדות ותציע להנהלת ההתאחדות דרכי
לסילוק.
ועדת הביקורת תאשר עסקה שההתאחדות עומדת לערו $ע חבר הנהלה או ע מי שמשרת את
ההתאחדות בשכר או ע קרוב משפחה של אחד מאלה ושהינה עסקה מהותית או שאינה בתנאי
השוק או שאינה במהל $עסקיה הרגיל של ההתאחדות .עסקה כאמור שלא אושרה על ידי ועדת
הבקורת או נעשתה בחריגה מהאישור אי לה תוק) כלפי ההתאחדות וכלפי המתקשרי עמה

באותה עסקה אלא א אושרה על ידי האסיפה הכללית.
ועדת הביקורת תדו ותגיש המלצותיה בכל נושא שיועבר אליה על ידי הנהלת ההתאחדות.
ב.
ג (1 .ועדת הביקורת תיבחר לכהונה בת ארבע שני באסיפה הכללית הרגילה הראשונה שתתקיי בשנה
הראשונה שלאחר בחירת כל הנהלה חדשה.
 (2האסיפה הכללית תבחר בלא פחות מ  2חברי ולא יותר מ  5חברי לועדת הביקורת ,אשר יירשמו בהתא למספר הקולות בה
(3

(4
(5
(6

(7
(8
(9

זכו בהצבעה.
ועדת הביקורת תורכב לפחות מ  2חברי ולא יותר מ  5החברי אשר זכו למירב הקולות .החברי הנוספי שהיו מועמדי
לבחירה ימלאו את מקומ של אלה אשר זכו למספר קולות רב יותר במקרה של התפטרות וזאת לפי מספר הקולות בה זכה כל
אחד ואחד מה .
יו"ר ועדת הבקורת ייבחר מבי החברי אשר זכו למירב הקולות ומתוכ .הבחירה תתקיי תו60 $
יו ממועד קיו הבחירות .ליו"ר הועדה יהיה קול כפול במקרה של איזו בהצבעה.
במידה וחבר הועדה יודיע על התפטרותו ו/או יעדר מישיבות הועדה למש 3 $ישיבות רצופות ,למעט
מילואי או מחלה ,יו"ר הועדה ימנה במקומו את הבא אחריו.
במקרה וייווצר מצב לפיו אי חברי נוספי מתו $רשימת שמונת הנבחרי באסיפה הכללית יו"ר
הועדה יהיה רשאי להשלי הרכב הוועדה על ידי מינוי מתנדבי חברי עמותה אשר הביעו רצונ
לתרו מזמנ.
במקרה של התפטרות יו"ר הועדה יבוא במקומו זה אשר זכה למירב הקולות אחריו .מכתב
ההתפטרות יופנה אל יו"ר ההנהלה ע העתק לרוה"ח של העמותה.
התפטרו כל חברי ועדת הביקורת או שנותר בה חבר אחד בלבד ,הנהלת ההתאחדות תקבע מועד לבחירת ועדת ביקורת חדשה
בתו %שלושת החודשי הראשוני מיו התפטרות אחרו חברי הועדה .עד לבחירת ועדת ביקורת חדשה רו"ח העמותה ישמש
מבקר חיצוני.
כל חבר ועדת ביקורת בתפקיד יוכל לדרוש מיו"ר ועדת הביקורת לכנס את הועדה תו 60 $יו לש
בחירה מחודשת של יו"ר הועדה והיו"ר יהיה חייב להענות לבקשתו.

ד.
ה.

לא יכה אד בעת ובעונה אחת כחבר הנהלה וכחבר ועדת ביקורת או הגו) המבקר.
לא יכה כחבר ועדת הבקורת או הגו) המבקר מי שמשרת את ההתאחדות בשכר שלא כחבר ועדת
הבקורת או הגו) המבקר.
פעולה של ועדת הביקורת לא יפגע תקפה בשל פג שהיה בבחירתו או במינויו של מי מחבריה.

ז.

המסגרת התקציבית של ועדת הביקורת תיקבע ע"י ועדת כספי  .הוצאת הכספי תהיה כפופה לקיו
נהלי ועדת הכספי .

ו.

 .15סייגי
לכהונה

 .16פירוק
ההתאחדות

א.

לא יכה כחבר ההנהלה מי שאינו חבר בעמותה או מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר

ב.

ההנהלה.
פעולה של הנהלת ההתאחדות לא יפגע תקפה בשל פג שהיה בבחירתו או במינויו של מי מחבריה.

א.

ההתאחדות רשאית ,באסיפה כללית ,להחליט על פרוק מרצו ועל מינוי מפרק או מפרקי .ההחלטה

ב.

טעונה רוב של שני שליש מ המצביעי באסיפה ,שעליה ניתנה לכל חברי ההתאחדות הודעה של 21
יו מראש ,תו $ציו שיוצע באסיפה להחליט על פרוק.
תחילת הפרוק תהיה כעבור שבועיי מקבלת ההחלטה ,זולת א נקבע בה תארי $מאוחר יותר לעני
זה.
במקרה של פרוק יחולו על ההתאחדות הוראות סעי) ) 7ד( לעיל.

ג.

 .17שינוי התקנו

כל שינוי בתקנו זה יהיה בר תוק) בהחלטה שהצביע עבורה רוב רגיל באסיפה כללית של ההתאחדות.

 .18התקנו  יפוי
כח להתאחדות

תקנו זה מהווה יפוי כח להתאחדות מטע החברי לפעול בשמ ובמקומ בכל עני שבתחו מטרותיה
וסמכויותיה של ההתאחדות.

 .19הודעות
והזמנות

ביחסי שבי ההתאחדות לחבריה ,יראו הודעה ו/או הזמנה שנשלחה בדואר רשו כאילו הגיעה ליעדה
כעבור  72שעות ממועד המשלוח ,וא פורסמה בעיתו יראו אותה כנמסרת ביו פרסומה בעתו.

 .20התקנו כחוזה

כוחו של תקנו זה ככוח חוזה שבו התחייבו ההתאחדות וחבריה לקיי את הוראותיו.

תקנו מעודכ כולל תיקו מיולי 2011

נספח א'
)בהתא לסעי) 12ד' לתקנו(
אני הח"מ ________________ ת.ז _________________ .מרח' ______________ עיר ___________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק ,א לא אעשה כ ,מצהיר בכתב
כדלקמ:
.1
.2
.3

.4

אני הגשתי מועמדות לשמש יו"ר עמותת ההתאחדות הישראלית לצלילה ותצהירי זה נית על פי האמור
בסעיפי 6יג' ו 12ד' לתקנו העמותה.
הנני מצהיר כי אינני מתפרנס במישרי או בעקיפי מספורט הצלילה.
הנני מצהיר כי אינני בעל מניות ו/או בעל עניי באופ ישיר ו/או עקי ואינני עובד בארגו צלילה פעיל אחר
באר +המתחרה ע ההתאחדות הישראלית לצלילה.
כמו כ הנני מצהיר כי אינני עוסק בפעילות כלשהי העלולה להעמיד אותי במצב של ניגוד אינטרסי ע
העמותה.
זה שמי וזו חתימתי וכל דברי אלה אמת.

______________________
חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר כי ביו ______________ הופיע בפני ,עו"ד ________________ ,במשרדי ברח' __________
מר ________________ ,שזיהה את עצמו ע"י ת.ז .שמספרה __________________ ,ולאחר שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה כ ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחת עליה.

_____________________
חותמת

________________________
חתימת עו"ד

נספח ב'

יפוי כח
מינוי בא כח בהתא לסעי) 11ב' לתקנו
עמותת ההתאחדות הישראלית לצלילה

אני _________________ הח"מ בעל ת.ז .מס' ___________________ חבר בעמותה על פי אישור תשלו
דמי החבר השנתיי לשנת __________ אשר צילומו רצ"ב ,מייפה בזאת את כוחו של מר/גב' ____________
בעל ת.ז .מס' ________________ להצביע בשמי ובמקומי באסיפה הכללית של העמותה אשר תיער %ביו
______________.

תארי________________ :%

_________________
ש מייפה הכח

_________________
חתימת מייפה הכח

אישור חתימה

אני הח"מ ___________________ ,עו"ד ,מאשר בזה שמר/גב' __________________ אשר הזדהה על פי
ת.ז .מס' ___________________ )המוכר לי אישית( חת בפני על מסמ %זה במשרדי ברח' ____________
ביו ________________.

___________________________________
חתימה וחותמת עו"ד

נספח ג'

נא לצר תמונה

לכבוד
ההתאחדות הישראלית לצלילה
ת.ד  ,22421ת"א 61223

טופס הצגת מועמדות ותצהיר
ש פרטי ________________ :ש משפחה____________________ :
מס' ת.ז ________________ : .תארי %לידה____________________ :
משלח יד_______________________________________________ :
כתובת_________________________________________________ :
מס' טלפו ________________ :טלפו נייד_____________________ :
________________________________________________E-MAIL :
אני )שפרטיי מופיעי מעלה( מציג בזאת את מועמדותי כחבר הנהלת ההתאחדות הישראלית לצלילה.
הצהרה
נא למחוק את המיותר:
הנני מצהיר כי אני מתפרנס  /כי אי אני מתפרנס מספורט הצלילה.
תמצית קורות חיי :

____________________
תארי%

________________________
חתימה

