פרק  -10פתח דבר:
.1

איגוד הג'ודו בישראל ,עמותה רשומה ("האיגוד") ,נוסד על מנת לפתח ולקדם את ענף הג'ודו בישראל,
ריכוזו וניהולו ,ארגון וניהול תחרויות לאומיות ובינלאומיות במסגרת מפעלים שונים בארץ ,הקמת סגל
נבחרות ישראל אימונן וטיפוחן ,וטיפוח הקשרים עם הגופים הבינלאומיים העוסקים בענף הג'ודו.
איגוד הג'ודו בישראל מרכז בידיו סמכויות בלעדיות בכל הנוגע לעיסוק בענף הג'ודו בישראל .האיגוד
הינו גוף דו מהותי ,וחלק ניכר תקציבו נובע מתקציבי הציבור.

.2

מטרות העמותה מוגדרות בתקנון העמותה ,והן כוללות:
א.

פיתוח ,קידום ,ריכוז וניהול ספורט הג'ודו בישראל.

ב.

קביעת ויישום חוקים ,תקנות ,נהלים וסדרים בספורט הג'ודו בישראל ,בתאום עם חוקי ותקנות
ההתאחדות הבינלאומית של ספורט הג'ודו ,ובכפוף לאמור בחוק העמותות ,בתקנות והנהלים על
פיו וחוק הספורט.

ג.

ארגון ,קיום ,ניהול והפעלת נבחרות ישראל בספורט הג'ודו בגילאים שונים ,טיפוחן וקידומן.

ד.

ארגון ,קיום ,ניהול והפעלת תחרויות אזוריות ,ארציות ,ובינלאומיות בספורט הג'ודו.

ה.

ייצוג מדינת ישראל בתחרויות ,אירועים ומפעלים בינלאומיים של ספורט הג'ודו.

ו.

פתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות ,איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל ,וייצוג
מדינת ישראל במוסדות והתאחדויות בינלאומיים של ספורט הג'ודו.

ז.

ייזום השתלמויות ,הכשרות ולימודים ,לספורטאים ,מאמנים ושופטים ,והוצאה לאור של
פרסומים ועיתונות מקצועית.

ח.

קידום והקניית ערכים של כבוד הדדי ,ספורט הוגן ,מקצועיות ,מחויבות ,תרבות ומוסר.

ט.

גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה.

.3

פעילות האיגוד ונהליו כפופים להוראות החוק והדין ,לרבות חוק העמותות ,התש"ם ,1891 -חוק הספורט,
התשמ"ח 1899 -והתקנות שיותקנו על פיהם ,כפי שיהיו מעת לעת ,להוראות תקנון האיגוד ,ולהוראות
ניהול תקין של רשם העמותות.

.4

מערכת הנהלים בארגון תקבע את ההוראות והתהליכים לביצוע יעדי האיגוד ,סדרי העבודה ,תהליכי
המנהל והגדרת הפעילויות .מערכת הנהלים בכללותה וכל נוהל בפני עצמו יתאמו את חוקי מדינת ישראל

בכלל ,את אלו המתייחסים לפעילות מוסדות ציבוריים ומוסדות ספורט בפרט ובכללם הוראות ניהול
תקין של רשם העמותות ואת התקנות הרלוונטיות המתפרסמות מעת לעת.
פרשנות
.5

נהלי האיגוד יפורשו בהתאם להוראות החוק והדין ,תקנון האיגוד ,ונוהל אישור ניהול תקין של רשם
העמותות .בכל מקרה של סתירה בין נוהלי האיגוד לבין הוראות החוק ,התקנות ,הוראות ניהול תקין של
רשם העמותות והוראות תקנון האיגוד ,יגברו האחרונים על הוראות נהלים אלו .בכל מקרה של סתירה
יעשה האיגוד לתיקון הנהלים על מנת להתאימם להוראות החוק ,הדין והוראות אישור ניהול תקין של
רשם העמותות.

.6

למונחים הכלולים בנהלי האיגוד ובתקנון האיגוד ,תינתן פרשנות אחידה ,בהתאם להוראות תקנון
האיגוד.

.7

בקובץ נהלים זה ,תהא למונחים המפורטים להלן ,המשמעות הנקובה בצידם:
א.

"העמותה" ו/או "האיגוד" -איגוד הג'ודו בישראל.

ב.

"החוק" חוק העמותות ,התש"ם ,1891 -על שינויו ותיקוניו.

ג.

"חוק הספורט" חוק הספורט ,התשמ"ח ,1899 -על שינויו ותיקוניו.

ד.

"ספורטאי רשום" – ספורטאי בספורט הג'ודו הרשום במרשם הספורטאים בעמותה כספורטאי
פעיל ,אשר ערך ועבר בדיקה רפואית תקופתית בעונת הספורט הספציפית ,וקיים לו ביטוח
כמתחייב מחוק הספורט .היה ותתקבל בחוק הספורט הגדרה ספציפית למונח זה ,שתקבל תוקף
חוקי ,היא תאומץ לתקנון כהגדרה מחייבת .ספורטאי רשום רשאי לעסוק בספורט הג'ודו
במסגרת תאגיד ספורט ,קבוצת ספורט ,או באמצעות רישום אישי וישיר במסגרת הכללית.

ה.

"ספורטאי פעיל" – ספורטאי רשום המשתתף בתחרויות פעילים ,והשלים השתתפות לפחות
בארבע תחרויות בעונת ספורט כהגדרתם להלן.

ו.

"תאגיד ספורט" -תאגיד רשום כחוק בישראל שלא למטרות רווח (עמותה או חברה לתועלת
הציבור) הפועל בספורט הג'ודו ,ורשומים במסגרתו בעמותה לפחות  15ספורטאים רשומים.
תאגיד ספורט יכול להחזיק עד שתי קבוצות ספורט כהגדרתן להלן המסונפות לתאגיד הספורט,
ויראו את הספורטאים הרשומים בקבוצות הספורט המסונפות לתאגיד הספורט כספורטאים
הרשומים בתאגיד הספורט ,לצורך מניין קולות ההצבעה.

ז.

"נציג תאגיד ספורט" -מורשה חתימה בהתאם לאישור בכתב של תאגיד הספורט.

ח.

"המסגרת הכללית" -מסגרת רישומית לפעילות ספורטאים רשומים בני שנתון  15שנה ומעלה,
שאינם חברים בתאגיד ספורט (או קבוצת ספורט במסגרתו) ,שערכו ועברה בדיקה רפואית
תקופתית בעונת הספורט הספציפית ,וקיים להם ביטוח כמתחייב מחוק הספורט ונהלי העמותה.
מעבר ספורטאי מתאגיד ספורט לרישום במסגרת הכללית יעשה בהתאם לחוק הספורט .אין
מניעה למעבר חופשי של ספורטאי רשום מרישום במסגרת הכללית לתאגיד ספורט .למסגרת
הכללית לא יוקנו קולות הצבעה.

ט.

"קבוצת ספורט" – חבר בני אדם הפועל שלא למטרות רווח ,משתייך או מסונף לתאגיד ספורט,
ורשומים במסגרתו בעמותה לפחות  15ספורטאים רשומים .קולות ההצבעה של קבוצת ספורט
יבואו לידי ביטוי בתאגיד הספורט בו היא חברה ,ולו היא מסונפת .תאגיד ספורט רשאי להקים
ולנהל קבוצות ספורט הרשומות ופועלות במסגרת אותה רשות מקומית במסגרתה רשום ופועל
תאגיד הספורט (רשות מקומית לעניין זה ,הינה עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה אזורית).

י.

"אגודה"" -תאגיד ספורט"" ,קבוצת ספורט" "המסגרת הכללית" כהגדרתם בתקנון זה.

יא.

"תחרות פעילים" -כהגדרתה בנספח "א" לתקנון האיגוד ,המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

יב.

"תנאים לקיום אליפות ישראל"– כהגדרתם בנספח "ב" לתקנון האיגוד ,המהווה חלק בלתי
נפרד הימנו.

יג.

"עונת ספורט" – תקופה המתחילה במהלך חודש ספטמבר בכל שנה קלנדרית ,בתאריך בחודש
ספטמבר שנקבע על ידי ועד ההנהלה של העמותה ,ומסתיימת עשרה חודשים לאחר מכן.

יד.

"פגרה" -תקופה בת חודשיים הבאה בין שתי עונות ספורט ,ובלבד שפעילות המתקיימת בזמן
הפגרה ,תחשב כמשויכת לעונת הפעילות שקדמה לפגרה ולא לעונה החדשה.

טו.

"פרסום" מסירת הודעה באמצעות פניה ישירה בדואר ,פקסמיליה ,או בדואר אלקטרוני
לכתובתו של החבר כפי שמסר לעמותה ,וכן בנוסף ובמצטבר פרסום באתר האינטרנט הרשמי של
העמותה .על אף האמור לעיל" ,פרסום" לצורך הודעה על כינוס אסיפת בחירות ,והחלטת אסיפה
כללית המחייבת רוב מיוחס ,יכלול בנוסף גם מכתב בדואר לחבר.

טז.

"דו"ח כספי" -מאזן ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה בכל שנת מס ,ערוכים על פי
העקרונות החשבונאיים המקובלים במדינת ישראל.

יז.

"דו"ח מילולי" -כהגדרתו בחוק העמותות.

"יח"

"בחירות ראשונות" -הבחירות הראשונות שיערכו בסמוך לאחר תום הפירוק הזמני ,וזאת
לתקופת כהונה עד לאחר אולימפיאדת ריו דה ז'נרו ,2116 ,בהתאם ללוח הזמנים ,התנאים ואופן
מניין קולות ההצבעה ,כמפורט בנספח "ג" לתקנון האיגוד.

"יט"

"אדם בעל חגורה שחורה" – אדם שהוסמך לדרגת דאן  1או יותר עד ידי הנהלת האיגוד בהתאם
לנהלי האיגוד.

"כ"

"ספורטאי רשום בעל חגורה חומה " ספורטאי רשום שהוסמך לדרגת חגורה חומה או יותר על
ידי הנהלת האיגוד בהתאם לנהלי האיגוד.

"כא"

"רוב מיוחס" – החלטה שקבלה את תמיכתם של מצביעים המחזיקים בידם שני שליש מקולות
ההצבעה המשתתפים בהצבעה ,ובלבד ששיעורם הכולל של הקולות התומכים בהחלטה הינו
לפחות כדי שני שליש מקולות ההצבעה המאושרים לאותה אסיפה כללית ,אסיפה שלא מן
המניין או אסיפת בחירות.

"כב"

"אדם" -איש או אישה.

"כג"

"הקוד האתי" -קוד אתי כמפורט בנספח "ד" לתקנון האיגוד.

