
 

 
 
 

 תקנון 
 
 
 
 
 

 
 

ההתאחדות הלאומית 
 לספורט הרכיבה.

 

 

 

 

 

 

 

 1600כל   09-8850939פקס:     09-8850938טל:    42902מכון וינגייט  -ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה 



 1 

 29.6.95)"החוק"(  1980 -חוק העמותות, התש"מ 

 

 ת ק נ ו ן  ה ע מ ו ת ה
 

 ש ל

 

 הההתאחדות הלאומית לספורט הרכיב

 

 -שם העמותה:  1

 

 בעברית: ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה  

 

 FEDERATION EQUESTRIAN ISRAEL THEבאנגלית:   

 

 מטרות העמותה  2

 

 ובכלל זאת ובין היתר: לפתח ולטפח את ספורט הרכיבה על סוסים )"רכיבה"( בישראל  2.1  

 

ספורטאים הפעילים לפתח את ענפי ספורט הרכיבה ולהגדיל את מספר ה 2.1.1  

 בהתאחדות.
 לארגן ליגות ותחרויות בענפי ספורט הרכיבה. 2.1.2  

להכשיר נבחרות לאומיות וספורטאי סגל מורחב ועתודה בענפי ספורט הרכיבה לייצוג  2.1.3  
לאומיות הרשמיות וכן במשחקים אולימפיים, -מדינת ישראל במסגרות הבין

 ות לאלו.פאראולימפיים ומשחקי עולם, כולל הכנ
להפעיל ספורטאים צעירים רבים, כדי שיהוו תשתית רחבה לספורטאים מצטיינים  2.1.4  

 בעתיד.

לעודד את אוכלוסיית הנשים לעסוק בספורט הישגי, תוך שאיפה לשוויון כמותי  2.1.5  
 ואיכותי ביחס לגברים.

-ת הספורט הביןלאומיות בארץ לחיזוק הקשר עם קהילי-לארגן תחרויות ספורט בין 2.1.6  
 לאומית.

 

 לקיים מערך הדרכה לרכיבה, קורסים לרכיבה ולהכשיר מדריכי ומאמני רכיבה.  2.2  

 

 ליזום, להקים ולקיים מרכזים לרכיבה.  2.3  

 

  2.4   

 

 לקיים תצוגות ותערוכות סוסים.  2.4  

 

 לטפח את גזעי הסוסים.  2.5  

 

 ארץ.לנהל רישום ומעקב של סוסי ספורט ב  2.6  

 

 לעסוק בכל ענף אחר הקשור ברכיבה ובגידול סוסים בארץ.  2.7  

 

 לדאוג לרווחת הסוסים ולחנך ולהדריך את הציבור לטיפול נכון ויחס נאות לסוסים.  2.82.9  

 

לאפשר  לאסוף כספים ולקבל תרומות ומענקים מחברים ומאחרים, להקים קרנות ולנהלן, וכל זאת כדי   2.9  

 ת הנ"ל.ביצוע המטרו

 

 לעסוק בכל הנ"ל שלא למטרת חלוקת רווחים, ולהשקיע את כל הרווחים  2.10  

 לקידום המטרות הנ"ל.  

 

 כספי ורכוש העמותה  3

 

קידום  ההכנסות, הרכוש ויתר הנכסים של העמותה, יהיה מקורם אשר יהיה, ישמשו אך ורק לשם   

במישרין או בעקיפין, בדרך של דיבידנד,  הם לא ישולם או יועבר, מטרות העמותה כפי שהן מפורטות בתקנון זה ואף חלק מ

העמותה, בתנאי שהאמור בזאת לא ימנע תשלום בתום לב של תמורה סבירה  מענק או בכל אופן חלוקת רווחים אחר לחברי 

ו א תפקיד או חבר כלשהו בעמותה עבור שירותים שנתנו בפועל לעמותה או החזר לבעל תפקיד  ונאותה לבעל 

לחבריה תקציבים שהעמותה  לחבר של העמותה של הוצאות שהוציאו בעבור העמותה. העמותה תהיה רשאית להעביר 

שתקבע מדי פעם ע"י הנהלת העמותה )"ההנהלה"(,  תקבל מגורמים חיצוניים לצורך פעילותם, עפ"י מפתח ובדרך 

 בעקבות הנחיות האסיפה הכללית שלה.
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 -כוחות העמותה:  4

 

 -הכוחות: לעיל, או כל אחת מהן, תהיינה לעמותה מלוא  2יצוען של המטרות הנזכרות בתקנה לשם ב  

 

 לקבוע את נוהלי ההתנהגות ותקנוני התחרויות בתחום הרכיבה על סוסים לענפיו השונים.  4.1  

 

  לרכוש, לחכור, להקים, לבנות, לשנות, לשפץ, להחזיק או להיות בעל חזקה, להעביר,   4.2  

בעקיפין,   חליף, לנהל ולפקח על כל הרכוש והנכסים, בין מטלטלין ובין מקרקעין, אשר, במישרין או לה 

ולהשקיע כסף זה באותה דרך   ישמשו את העמותה ויקדמו את מטרותיה; ובכלל זה למכור ולהמיר את אלה לכסף 

 ולאותן מהמטרות הנ"ל אשר העמותה תחליט עליהן מעת לעת.

 

 , בין במישרין ובין באמצעות בנק או מוסד כספי אחר כלשהו, ערבויות כלשהן.לתת ולקבל  4.3  

 

גוף   להקים, לאגד, לנהל, להתמזג, להצטרף או לשתף פעולה עם חברה, עמותה, שותפות, קרן או   4.4  

 אחר כלשהם או אדם כלשהו שמטרותיהם זהות או דומות למטרות העמותה.

 

 להתקשר בהסכמים כלשהם.  4.5  

 

  להוציא, להסב, להעביר, להמחות או בדרך אחרת להעביר שטרי חליפין, שטרות ומסמכים   4.6  

 אחרים סחירים או שאינם סחירים מכל סוג שהוא. 

 

  לעשות, לבצע ולהוציא לפועל את כל אותם הדברים אשר לדעת ההנהלה דרושים כדי לתת   4.7  

 קיפין, את יישומן של מטרות העמותה.תוקף, לשמור, לסייע או לקדם, במישרין או בע 

 

 -הון העמותה:  5

 

 הון העמותה יהיה מורכב מהסכומים הבאים:  

 

 תמיכה וסיוע שתקבל העמותה מגופים ציבוריים ו/או ממלכתיים.  5.1  

 

  דמי חבר של חברים בעמותה ובגופים קשורים ותשלומים עבור שירותים שתתן העמותה,   5.2  

ו/או   ביל את כלליות האמור, רשיונות לעריכת תחרויות ו/או תצוגות ו/או קורסים לרבות ומבלי להג 

 ההשתתפות בארגונם של אלו ורישום סוסים ורוכבים.

 

 תרומות, מענקים, עזבונות ומתנות, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, שיועברו לעמותה מעת   5.3  

 לעת מחברים וכן ממי שאינם חברים. 

 

 סות מהשקעה כלשהי שהעמותה תבצע או מניצול אחר של משאביה.הכנ  5.4  

 

 -חברות בעמותה:  6

 

 .7 -מספר החברים של העמותה יהיה בלתי מוגבל, אך לא יפחת מ   6.1  

 

 החברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.  6.2  
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ח ישראל או תושב ישראל שיושב בה קבע לפחות שנה אזר 17אשר מלאו לו חבר מלא של העמותה יהיה כל אדם   6.3 

אחת לפני קבלתו או עמותה הרשומה כדין בישראל והעוסקת בתחומי הרכיבה או גידול וטיפוח סוסים, הפעילים 

בתחום, אשר נתקבלו כחברים בעמותה ע"י ההנהלה לאחר שהגישו בקשה להתקבל כחברים ושילמו את דמי 

עילים בגוף המתחרה עם העמותה או ענף מענפיה, למעט גופים אשר אושרו ע"י החבר ובלבד שאינם חברים או פ

האסיפה הכללית. לצורך ס"ק זה "פעיל" הוא כל מי שעוסק או עסק בפועל בתחום, בין כמתחרה, בין כמגדל ובין 

 באופן אחר.

 

ענפי  וך בבקשת הקבלה של חבר או בעת חידוש חברותו חייב החבר להודיע בכתב לאיזה ענף מת  6.4

האסיפה הכללית כענפי ספורט  הספורט הפועלים במסגרת העמותה הנזכרים בתקנון זה וכן ענפים אשר אושרו ע"י 

 כאלה הוא משייך עצמו.

 

  תשלום דמי הרישום כל חבר רשאי לשנות השתייכותו לענף כאמור אחת לשנה, במועד   6.4.1  

 .לעמותה 

 

 ת העמותה הם:ענפי הספורט הפועלים במסגר  6.4.2  

 

 ענף קפיצות הראווה )ספורט אולימפי א'(.  6.4.2.1 

 

 ענף הדרסז' )ספורט אולימפי ב'(.  6.4.2.2

 

 ענף התחרות המשולבת )ספורט אולימפי ג'(.  6.4.2.3

 

 ענף הרכיבה למרחקים ארוכים )סיבולת(.  6.4.2.4

 

 ענף הרכיבה העממית.  6.4.2.5

 

 ענף המרוצים.  6.4.2.6

 

 (.WESTERN)ענף הרכיבה המערבית   6.4.2.7

 

 ענף נעיצת הרומח.  6.4.2.8

 

 ענף הרכיבה הטיפולית.  6.4.2.9

 

 ענף הפולו. 6.4.2.10

 

 .ענף ההורסבול 6.4.2.11

 

 ענף פראולימפי. 6.4.2.12

 

 ענף הוולטינג. 6.4.2.13

 

 האסיפה הכללית רשאית להחליט על ענפים נוספים שיפעלו במסגרת העמותה.  6.4.3  

 

תרומתו  יכולים להעניק חברות לכל החיים ללא תשלום לאדם אשר האסיפה הכללית או ההנהלה   6.5 

הרכיבה ו/או לקידומה של העמותה.  לעמותה ו/או לספורט הרכיבה הייתה בעלת משמעות חריגה לקידומו של ספורט 

 האחרים. לחבר לכל החיים יהיו מלוא הזכויות כמו לכל החברים 

 

 אחד מהמקרים הבאים ולאחר שנתנה לו הזדמנות  חבר יחדל מלהיות חבר בעמותה, בקרות כל   6.6

 -להשמיע טענותיו: 

 

 עם מותו או הכרזתו כחולה נפש.  6.6.1

 

 עם עזיבתו ע"י הודעה בכתב לעמותה זמן סביר מראש.  6.6.2

 

עם הוצאתו מכוח החלטה של ההנהלה, וזאת אך ורק עקב אי שמירת הוראות תקנון העמותה או ביצוע פעולות   6.6.3

 .ובלבד שניתנה לו הזדמנות להציג את טענותיו וגעות בהשגת מטרות העמותההפ

 

 כאשר יחדל להיות אזרח ישראל, לגבי מי שהיה אזרח ישראל, ותושב קבע בישראל.  6.6.4  
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ימים ממועד תחילת שנת החברות ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה  60עקב אי תשלום דמי חבר בחלוף   6.6.5  

 1-בינואר כל שנה ובשאר הענפים ב 1-ותיו )תחילת שנת חברות בענף הרכיבה המערבית בלהשמיע טענ

 בספטמבר כל שנה(.

 

  העמותה תנהל פנקס חברים שבו ירשם כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך לידתו, תחילת   6.7  

 לחוק. 29חברותו ותאריך פקיעתה, בהתאם לסעיף  

 

 -זכויות וחובות חברים:  7

 

של   האסיפה הכללית  כל חבר יקיים את תקנון העמותה וינהג על פיו ועל פי החלטות כלשהן של   7.1  

השונים    העמותה ו/או של ההנהלה ועל פי כל תקנון או נוהל הקשור בספורט הרכיבה לענפיו 

 שיוצא ע"י העמותה או באישורה.

 

מועמד ושהיה  לעיל .56.6דם למועד שיקבע עפ"י ס"ק כל חבר מלא של העמותה ששילם את מלוא מסיו קו  7.2        

( חודשים לפני מועד האסיפה הכללית רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות 6בעמותה לפחות שישה ) לחברות

מצטרף חדש להתאחדות ייחשב כמועמד הכלליות של חברי העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. 

 בר מלא של ההתאחדות. לחברות. בתום ששה חדשי מועמדות ייחשב לח

 

שנה ביום האסיפה רשאי להשתתף ולהצביע  באסיפות הכלליות  17של העמותה אשר מלאו לו כל חבר מלא   7.3       

הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית יוכל לבחור של חברי העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. 

לעיל, אלא  6.4תו ענף אליו הוא שייך עצמו כקבוע בס"ק ולהצביע, ולכן להיבחר, לחבר ועדה ענפית רק באו

( ייתן זכות בחירה לכל אחד מהענפים האולימפיים 6.4.2.3 - 6.4.2.1ששיוך לכל אחד מהענפים האולימפיים ) 

 האמורים.

כל חבר הרשאי להצביע יהיה רשאי להציע את עצמו או כל חבר מלא אחר לתפקיד כלשהו של העמותה,  

ולועדות השונות, בכפוף להוראות המיוחדות לגבי חברי ההנהלה וחברי הועדות השונות  לרבות להנהלה

חבר של העמותה אשר לא שילם את  המפורטות בתקנון זה, ובאם יבחר, יהיה רשאי להחזיק בתפקיד זה.

תהיה העמותה רשאית לשלול מעמדו כחבר התאחדות  – 6.6.5מלוא מיסיו קודם למועד הקבוע בסעיף קטן 

 לבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו.וב

 

לחברים לא תהיה זכות להשתתף ולא יהיו זכאים לנכסים או לרכוש כל שהוא של העמותה, בין אם תוך  7.4 

 לעיל. 3תקופת היותם חברים ובין אם בחדלם להיות חברים, וזאת מבלי לפגוע באמור בס' 

 

 -אסיפות כלליות:  8

 

  ת רגילה של העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה קלנדרית בתאריך אסיפה כללי  8.1.1  8.1  

  ( חודשים מתאריך האסיפה הכללית הרגילה 13שלא יהיה מאוחר משלושה עשר )  

 הקודמת. 

 

 אסיפה כללית רגילה שבה תערכנה בחירות להנהלת העמותה תתקיים אחת   8.1.2  

 (.)להוציא לועדת הביקורת אחת לחמש שנים שניםלארבע   

 

 .דצמבר ים נובמבר אוככלל תערכנה האסיפות הכלליות השנתיות בחודש  8.1.3  

 

  ( ימים מהמועד בו 10הזמנות לאסיפה הכללית הרגילה תשלחנה בתוך עשרה )  8.1.4  

  הוחלט ע"י ההנהלה על תאריך האסיפה הכללית ונמסרה על כך הודעה לועדת  

 הביקורת. 

 

 דו על סדר יומה של אסיפה כללית רגילה וידונו בהם שם:העניינים הבאים יועמ  8.2  

 

  דיון בדו"ח על פעולות ההנהלה בשנה החולפת, דיון בדו"ח ועדת הביקורת ודיון   8.2.1  

 ואישור הדו"חות הכספיים שיוגשו לאסיפה. 

 

  קביעת העקרונות להנחיית הפעולות של העמותה בשנת הפעילות הבאה ואישור   8.2.2  

 יב שיוגש לפעולות אלה למעט באסיפת בחירות.התקצ 

 

 (.שנים ארבעבחירת הנהלה )אחת ל  8.2.3  

 

לעיל, ועדת ההדרכה, ועדת ביה"ס לרכיבה וכל  6.4.2בחירת הועדות הענפיות המנויות בסעיף   8.2.4  

חברי כלל מתוך אחת לשנה  יוחלף אחדועדה חבר  - ועדה אחרת שתאושר ע"י האסיפה הכללית

הותיק מבין החברים או במקרה של שוויון בותק, החבר שקיבל את מספר הקולות  ,ועדהוכל 

 הנמוך יותר בבחירות הרלוונטיות
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 בחירת ועדת ביקורת )אחת לחמש שנים(.  8.2.5  

 

כל עניין אחר שההנהלה החליטה להביא בפני האסיפה הכללית ובלבד שאותו עניין תואר  8.2.6

שינויי תקנון ייכנסו לתוקף אחרי קבלת אישור מרשם  .בהודעה על כינוס האסיפה הכללית

 העמותות.

 

 -לעיל, יוכל להגיש בקשה בכתב לשינוי תקנון לא יאוחר מ 6.3כל חבר עמותה כמוגדר בסעיף  8.2.7

)שלושים( ימים לפני מועד האסיפה הכללית כפי שיפורסם מעת לעת. הועד המנהל ידון בכל  30

)עשרים( ימים בטרם המועד שנקבע לקחום  20 -הצעה שתתקבל כאמור לעיל לא יאוחר מ

האסיפה הכללית. הועד המנהל יביא את ההצעות לאישור האסיפה הכללית אולם בידי הועד 

המנהל הזכות לנסח מחדש ברוח הדברים ותוך מתן זכות תגובה למציען וכן לנסות ולשכנע 

עה הצעה לשינוי תקנון ור לעיל, לא תובא ולא תועלה להצבמלמרות הא מציעים לסגת מהצעתם.

לפחות  הזהה ו/או הדומה בנוסח ו/או בתוכן ו/או בעקרון להצעה שנדחתה ברוב של שני שליש

 .            החלטהה באסיפה קודמת, אלא אם חלפו לפחות שנתיים מיום

 

 ההנהלה רשאית לזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברים בכל עת שהדבר יראה לה   8.3  

 .כנדרש 

 

 -ההנהלה תזמן אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של החברים באם נדרשה בכתב לעשות זאת ע"י לא פחות מ  8.4 

ימים  21 -מחברים מלאים בעמותה או ע"י ועדת הביקורת ובמקרה כזה תזומן האסיפה לא יאוחר מ 10%

אזי החברים שדרשו את  מן הכלל כאמור,  מתאריך הדרישה. במקרה שההנהלה לא תזמן אסיפה כללית יוצאת 

ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום  האסיפה או ועדת הביקורת, רשאים לזמנה בעצמם

  .שהוגשה הדרישה כאמור

 

-א יאוחר מל ההודעה על אסיפה כללית רגילה או יוצאת מן הכלל תשלח או תינתן לכל חבר ע"י ההנהלה   8.5       

 ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. לאסיפה  ימים לפני המועד הקבוע 21

למען הסר ספק הודעה בדואר אלקטרוני באתר האינטרנט של ההתאחדות, או בפקס תיחשב להודעה חוקית 

 בדבר קיומה של האסיפה.

 

כדין  החלטה בין רגילה ובין מיוחדת שתישא חתימה של כל חברי העמותה תחשב כאילו התקבלה  8.6       

הבלעדית של האסיפה  פה שזומנה כדין, ובלבד שההחלטה אינה מן העניינים המסורים עפ"י החוק לסמכות באסי

 שנתית. הכללית. כמו כן החלטה כאמור לא תהיה במקום כינוס אסיפה כללית 

 

 

 

 8.7   

את ההנהלה  אסיפה כללית רגילה או יוצאת מהכלל תהיה רשאית להעביר חבר הנהלה מכהונתו וכן לפטר 8.7.1     

להלן, לפי העניין. במקרה  10.17 -ו 10.16כולה. במקרה של העברת חבר הנהלה מכהונתו יחולו הוראות ס' 

של פיטורי ההנהלה כולה תמשיך ההנהלה המפוטרת בתפקידה כהנהלת מעבר ויקבע תאריך לאסיפת 

 ימים מיום פיטורי ההנהלה. -60בחירות מיוחדת לא יאוחר מ

 

 ירות מיוחדת תנוהל כמו אסיפת בחירות רגילה, ובהתאם לתקנון.אסיפת בח  8.7.2

 

כל חברי הנהלה שפוטרה ע"י אסיפה כללית כלשהי ומשמשת כהנהלת מעבר יהיו חייבים להמשיך   8.7.3 

 בתפקידם עד לכינון הנהלה חדשה, אולם כל החלטותיה תהיינה חייבות באישור ועדת הביקורת. 

 

רגילה(  אחר פיטורי הנהלה קודמת ע"י אסיפה כללית כלשהי )שאינה אסיפת בחירות הנהלה שנבחרה ל  8.7.4    

תמשיך את הקדנציה של ההנהלה המפוטרת ותקופת כהונתה תסתיים במועד הרגיל לאסיפת הבחירות 

הרגילה גם אם תקופת כהונתה תהיה פחות משנתיים מלאות. להנהלה זו יהיו כל החובות והזכויות של 

 למעט תקופת הכהונה כאמור.הנהלה רגילה 

שפוטר( יכהן  חבר הנהלה שיכנס לתפקיד במקום חבר הנהלה שנתפנתה משרתו )ובכלל זה חבר הנהלה   8.7.5   

 קדנציה מלאה. עד תום הקדנציה של ההנהלה שבה הוא חבר וביום הבחירות יראו בו כמי ששרת 

 האמור בסעיף זה יחול בהתאמה גם לגבי חברי הועדות. 

 

 

 -הדיונים והבחירות באסיפות הכלליות:  9

 

 חבר יהיה רשאי להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה בעצמו ואינו יכול למנות חליף או   9.1  

 מיופה כוח. 
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  אין לפתוח בשום דיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה ולא   9.2  

  יין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי החלטה אלא אם נוכח המנ תתקבל כל  

 חברים לפחות. 7יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם  

 

  אם כעבור שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, בין אם האסיפה זומנה   9.3  

   ידי ההנהלה ובין אם זומנה בדרך אחרת, היא תדחה למחרת באותה שעה ובאותו מקום,-על 

שההנהלה    מבלי שתהא חובה להודיע על כך לחברים, או לכל יום מאוחר יותר בשעה ובמקום כפי  

השעה מן המועד    תקבע בהודעה לחברים, ואם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך מחצית 

למענם נקראה בעניינים ש  שנקבע לאסיפה כי אז שני חברים יהוו מנין חוקי ויהיו רשאים לדון ולהחליט 

 האסיפה.

 

אלו   יו"ר ועדת הביקורת ובהעדרו חבר אחר של ועדת הביקורת ובהעדרם מזכיר העמותה ובהעדר   9.4  

מינויו של יו"ר   חבר הנהלה או כל חבר אחר של העמותה יפתחו את האסיפה הכללית ויעמידו להצבעה 

האסיפה האמורה.    נהל את האסיפה מבין החברים המלאים בעמותה הנוכחים באותו מועד, שי

 ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.

 

 יושב ראש האסיפה הכללית ימנה מזכיר אשר ינהל את פרטיכל האסיפה.  9.5  

 

       9.6   

עפ"י  יוכרעו להלן,  9.6.2כל העניינים שיעמדו להצבעה באסיפה, פרט לעניינים המפורטים בס"ק   9.6.1                

 רוב הקולות שהצביעו באסיפה.

במקרה של  במקרה של שוויון קולות לא יהיה ליו"ר קול נוסף או מכריע ותידרש הצבעה חוזרת.   

 שוויון קולות נוסף לא תתקבל ההחלטה.

 

 -בעניינים המפורטים להלן יידרש רוב מיוחד כמפורט להלן:  9.6.2  

 

בתיקון  שני שלישים מהמצביעים באסיפה כללית הדנה  -נון העמותה תיקונים של תק . 9.6.2.1               

ציון שיידון תיקון התקנון ושאליה צורף  לעיל תוך  8.5התקנון שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה כאמור בס' 

 נוסח התיקונים המוצעים.

 

  צון ועל העמותה רשאית, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מר -פרוק העמותה   9.6.2.2 

באסיפה,    מן המצביעים  שני שלישיםמינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה רוב של  

שיוצע להחליט על פירוק    לעיל תוך ציון  8.5שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה כאמור בס' 

 העמותה.

 

  9.7 

  ההצבעה  כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה בהצבעה במניין קולות.  9.7.1  

    במניין קולות תהיה גלויה ובהרמת ידיים, כשלכל חבר יהיה קול אחד, אך אם   

    מהנוכחים באסיפה והרשאים להצביע בה,  15%ידרשו חברים המהווים לפחות  

    יוחלט על ההצעה בהצבעה חשאית. הצבעה חשאית יש לדרוש לפני שהצעת  

    רזת יו"ר האסיפה על תוצאות ההחלטה הועמדה להצבעה או מיד לאחר הכ 

 ההצבעה הגלויה. 

  נדרשה הצבעה חשאית לאחר ההכרזה האמורה, תתבטלנה תוצאות ההצבעה    

 בהרמת ידיים ביחס לאותה הצעת החלטה ויוחלט עליה בהצבעה חשאית. 

  

  למרות האמור לעיל )מלבד הבחירות ליו"ר האסיפה( הבחירות תערכנה תמיד    9.7.2 

 עה חשאית.בהצב  

 

כפי שיושב  אם נדרשה הצבעה חשאית כאמור לעיל, תיערך ההצבעה הזו באותו אופן, באותו זמן ומקום   9.8     

ההצבעה החשאית  ראש האסיפה יורה, בין מיד או לאחר הפסקה או דחייה או באופן אחר, ותוצאות  

חשאית יוכלו לבטל דרישתם בכל עת  הצבעה תחשבנה להחלטת האסיפה שבה נדרשה ההצבעה החשאית. הדורשים 

 לפני שתיערך ההצבעה החשאית.

 

אליה  דרישה להצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לדיון בכל השאלות מלבד זו שביחס   9.9      

דחיית אסיפה תיערך ללא  נדרשה ההצבעה החשאית. הצבעה חשאית בעניין בחירת יושב ראש האסיפה ובדבר 

 דיחוי.

 

שנרשמה  ושב הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה, והערה הכרזת י 9.10

יהא צורך להוכיח מה מספר  על עובדה זו ולא  לכאורהבעניין זה בספר הפרטיכלים של העמותה ישמשו ראיה 

 הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.
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  פה, לדחותה מזמן לזמן וממקום יושב ראש אסיפה כללית יהיה רשאי, בהסכמת האסי  9.11  

   למקום, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה תדרוש כן, אבל באסיפה נדחית אין לדון  

  בעניינים שנידונו ולא נגמרו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה, ואין לדרוש באסיפה נדחית  

  הצבעה חשאית ביחס לכל החלטה שנתקבלה בהצבעה ע"י הרמת ידיים באסיפה שבה  

 הוחלט על הדחייה. 

 הודעה בדבר הדחייה ובדבר העניינים שעומדים על סדר יומה של האסיפה שנדחתה תינתן  

 לכל חברי העמותה. 

 

  בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית יהיה לכל חבר הזכאי להצביע והנוכח   9.12 

 באסיפה כללית בעצמו קול אחד. 

 

  כוחה בכל -מותה רשאית ליפות את כוחו של כל אדם להיות באעמותה שהיא חברת הע  9.13  

 אסיפה של העמותה.  

 

  לכל חבר מלא המשתתף באסיפה הכללית יהיה קול אחד בהצבעות לבחירת כל נושא   9.14  

  תפקיד בהנהלת העמותה, בועדת ההדרכה, בועדת ביה"ס לרכיבה, בועדת הביקורת, וכן  

  חברי הנהלה  5לעיל. להדגמת האמור, יובהר שבבחירות של  7.3בועדה הענפית עפ"י ס'  

 מועמדים שונים. 5יוכל כל חבר הרשאי לבחור לסמן את שמותיהם של עד  

 

 -הוראות כלליות לגבי בחירות באסיפה הכללית:  9.15 

 

 הבחירות תהיינה בחירות אישיות יחסיות.  9.15.1  

 

 ות לכל תפקיד שהוא תודיע העמותה על הבחירות ימים לפחות לפני מועד הבחיר 60  9.15.2  

 המיועדות וישלחו טפסים לצורך הגשת מועמדויות.  

 

ע"י   ימים לפחות לפני מועד הבחירות,  30מועמד יציג מועמדותו לאישור ועדת הביקורת   9.15.3  

 מסירת טופס מתאים ממולא בשלמותו וחתום על ידו עד למועד הנקוב.

 

  שקודם למועד  -20ביקורת תאשר את המועמדויות לא יאוחר מביום הועדת ה  9.15.4  

ועדת   ימים לערעור על אישור או אי אישור מועמדויות.  5הבחירות. יינתן פרק זמן של  

 שקודם למועד הבחירות.    15 -הביקורת תפרסם את רשימת המועמדים הסופיים לא יאוחר מביום ה

 

 וצג לבחירה רק אם אושר כנדרש ע"י ועדת הביקורת.מועמד לתפקיד כלשהו י  9.15.5  

 

חבר יוכל להציג מועמדותו באותה עת הן לתפקיד בהנהלה והן לתפקיד באחת הועדות, פרט   9.15.6  

 לועדת הביקורת 

 

את כל הבחירות במהלך האסיפה הכללית בה נערכות בחירות תנהל ועדת הביקורת    9.15.7                

כועדת  ותן בחירות תבחר גם ועדת ביקורת תנהל ועדת הביקורת היוצאת ובמידה שבא 

 ועדת ביקורת, בין אם התפטרה בחירות גם לאחר שנבחרה ועדת ביקורת חדשה באותה אסיפה. בהעדר 

לאחר  ובין אם כל חבריה נעדרים, תבחר האסיפה קודם כל ועדת ביקורת אשר תשמש   

הביקורת ישמשו רוה"ח של העמותה ויועצה  רות לצורך הבחירות לועדת הבחירה ועדת בחירות כאשר כועדת בחי

שיבחרו לצורך כך בלבד ע"י יו"ר האסיפה. נוכחו פחות משלושת חברי ועדת  המשפטי, ובהעדרם שני חברים אחרים 

שלושה  הביקורת היוצאת, יבחרו חברי ועדת הביקורת הנוכחים חברים נוספים שביחד ימנו  

 ועדת בחירות.חברים, שישמשו כ

 

 החברים יזוהו שמית, יציגו בפני נציג ועדת הבחירות כרטיס מזהה, אם הונפק כזה,   9.15.8  

ישב חבר   קלפיות כשלפני כל אחת מהן  3ויצביעו. ועדת הבחירות תהיה רשאית להציב עד  

וד כתיבה ויוודא כי יש צי  הבחירות, יבדוק את שמות המצביעים, ייתן להם מעטפת הצבעה  ועדת 

 בקלפי.

 

  מיד לאחר כל סיבוב בחירות ימנו הקולות. בתום ספירת הקולות תודיע ועדת   9.15.9  

 הבחירות את תוצאות הבחירות שנערכו. 

 

  הנוכחים מקולות 50% או חברים 7 שבין מהקטן פחות לאמינימום קולות ) נדרש 9.15.10 

 .ל ידי האסיפה הכלליתחבר לתפקיד ע עלי זכות ההצבעה בנושא( לבחירתב  

 

 -סדר הבחירות באסיפה הכללית יהיה כדלהלן:  9.16.1  9.16  

 

 בחירות לועדת הביקורת, )אם מתקיימות באותו מעמד בחירות להנהלה ולועדות(.  9.16.1.1  
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 בחירות להנהלה.  9.16.1.2  

 

 ה.בחירות לועדות הענפיות, לועדת ההדרכה ולועדת ביה"ס לרכיב  9.16.1.3  

 

   

 -נוהל הבחירות יהיה כדלקמן:  9.17  

 

 בבחירות להנהלה ולועדות השונות יוכנו פתקים עם שמות המועמדים לכל גוף או   9.17.1  

הבחירה ] [.    בית )לפי שם המשפחה( וליד כל מועמד מקום לסימון -ועדה לפי סדר האלף 

שמות הזהה למספר חברי הגוף   ד מספר כמו כן, יצוין על פתק ההצבעה כי מותר לכל מצביע לסמן ע

 העומדים לבחירה.

 

  הסימון על פתק הבחירה יעשה או ע"י סימון בריבוע בצד השם או בעיגול סביב   9.17.2  

סימונים   השם. כל אחת מדרכי הסימון או שתיהן יחד תהינה כשרות. פתק בו יופיעו מספר  

 הופיע מספר סימונים עודף.  ורק בנוגע לתפקיד בו  גדול ממספר התפקידים העומדים לבחירה יפסל אך

 

  בכל מקרה של שוויון קולות בבחירות לתפקיד כלשהו באסיפה כללית תערכנה   9.17.3  

  בחירות חוזרות לגבי אותו תפקיד מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ע"י ועדת  

הנבחרים   לתפקיד ומספר הבחירות, ובלבד שהוראה זו לא תחול אם נדרש יותר מנבחר אחד  

המועמד האחרון בכל גוף או    אינו עולה על מספר המקומות שיש למלא. היה שוויון קולות לגבי 

 ולא לגבי כל חברי הגוף או הועדה.  ועדה, תערכנה הבחירות החוזרות רק לגבי מיקום זה 

 

יותר מתוך המועמדים ישמש כיו"ר הגוף או חבר גוף או ועדה שיקבל את מספר הקולות הרב ב 9.17.4                 

הועדה. בחר החבר שלא לשמש בתפקיד והודיע על כך בהודעה חתומה בכתב שהתקבלה 

ימים ממועד הבחירות, ישמש כיו"ר מי שקיבל את מספר הקולות הרב  7במשרד העמותה בתוך 

מור, וכך ביותר מבין חברי הגוף או הועדה הנותרים, אלא אם בחר שלא לשמש בתפקיד כא

הלאה. במקרה של שוויון בקולות ובמידה ואף מועמד ליו"ר לא יסיר את מועמדותו יכריעו 

החברים הנותרים של הגוף או הועדה, בהצבעה חשאית, ובמקרה של שוויון בין כל שלושת חברי 

 הועדה תכריע ההנהלה מי ישמש כיו"ר הועדה.

 

וטלנה הבחירות להנהלה באותו מועד, תמשיך חברי הנהלה תב 4לא הציגו מועמדות לפחות  9.17.5

ההנהלה הקיימת לפעול כהנהלת מעבר וועדת הביקורת הפועלת כועדת הבחירות תזמן אסיפה 

ימים ממועד האסיפה. נוהלי הבחירות יחולו  60כללית מיוחדת לצורך בחירות חדשות תוך 

 בהתאמה גם לגבי הבחירות האמורות.

 

  חירות, ולכל צורך אחר ועדת הביקורת או מי מחבריה ועדת הבחירות לצורך הב  9.18 

על    שנוכח באסיפה הכללית ובהעדרם מי שנתמנו לכך ע"י יו"ר האסיפה יהיו אחראים   

יתלווה     ספירת קולות החברים בכל הצבעה שהיא. הייתה ההצבעה הצבעה חשאית, 

פרוטוקול האסיפה,      מי שמשמש כמזכיר לצורך כתיבת -אליהם מזכיר העמותה, ובהעדרו 

 כמשקיף.

 

 ההנהלה  10

 

 ה"ועד" של העמותה יקרא "הנהלה". ההנהלה היא הגוף המנהל את עניני העמותה בין אסיפה   10.1  

 כללית אחת לשניה. 

 

  ההנהלה תוציא לפועל ותיישם את כל ההחלטות של האסיפות הכלליות של העמותה וכן   10.2  

  וענייניה. על חברי ההנהלה לפעול לטובת העמותה במסגרת תנהל ההנהלה את העמותה  

 מטרותיה בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית. 

 
ובהם יו"ר ההנהלה אשר יחשב במניין חברי  חברים 7 -ההנהלה תהיה מורכבת מא'  10.3.2בכפוף לאמור בתקנה  10.3.1

 ההנהלה.
(. "בחירות ישירות"לעיל )להלן:  9יף יבחרו בהתאם לקבוע בסע ההנהלהובהם יו"ר ארבעה מבין שבעת חברי ההנהלה  10.3.2

שלושת חברי ההנהלה הנותרים יהיו מי שמכהנים כיו"ר של ועדת ענף קפיצות הראווה, כיו"ר של ועדת ענף הדרסז' וכיו"ר של 
 ."חבר יו"ר ועדה(ועדת ענף הרכיבה המערבית )להלן: 

על מנת לעמוד בדרישות החוק והתקנות  ככל שיידרשלפעם חברות הנהלה נוספות ההנהלה מוסמכת לצרף מפעם  . א'10.3.2
מקצועיות, מעורבות ופעילות המועמדת, ערכים מוספים אשר  לצורך מינוי כאמור ישקלו, בין היתר, ביחס להרכב ההנהלה.

ויתר  מאמן, בעל חווה וכו'( המועמדת יכולה להביא להנהלה, איזונים בהרכב ההנהלה )לדוגמא, ביחס לענף, תפקיד כרוכב,
 השיקולים שלדעת ההנהלה רצוי להביא בחשבון לצורך מינוי כאמור.

 הנהלה אחר, לרבות ביחס למועד סיום הכהונה בהנהלה במעמד שווה לכל חבר חברות שימונו כאמור תהיינה חברות מלאות
 

ימונה להנהלה כחבר במקומו של החבר , לההודיע חבר הנהלה שנבחר בבחירות הישירות על התפטרותו מההנה  10.3.3
המתפטר מי שקיבל בבחירות הישירות האחרונות את  מספר הקולות הרב ביותר לאחר המועמד האחרון שנבחר באותן בחירות 

 בתקנון. 10.17ישירות, בהתאם לסעיף 
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יים באותו מועד גם כהונתו סתת חבר הנהלה שהינו יו"ר ועדה, אשר הסתיימה מכל סיבה שהיא כהונתו כיו"ר הוועדה, 10.3.4

 כחבר הנהלה ובמקומו יבוא מי שייבחר במקומו לכהן כיו"ר באותה וועדה.
חבר יו"ר ועדה אשר הסתיימה מכל סיבה שהיא כהונתו כחבר הנהלה, תסתיים באותו מועד גם כהונתו כיו"ר הוועדה  10.3.5

 יו"ר ועדה שכהונתו בהנהלה הסתיימה. ר חבוכאמור, היו"ר שייבחר במקומו ימונה גם כחבר הנהלה במקום ה
 

 -חברי ההנהלה ימנו, בין היתר, אחראים מטעמם לטפול ב:  10.4  

 

 תחום הארגון / מנהל.  10.4.1  

 

 תאום פעילויות הועדות הענפיות והועדות האחרות.  10.4.2  

 

 תחום ההסברה.  10.4.3  

 

 התחום הכספי.  10.4.4  

 

 טוניים ויחסי חוץ.שלם קשר עם גופי  10.4.5  

 

 ארגון אירועים ופעילויות הדרכה.  10.4.6  

 

 קדנציות רצופות כחבר הנהלה אלא בחלוף  3חבר לא יוכל להציג מועמדותו להנהלה לאחר   10.5  

  קדנציה נוספת. הוא הדין לגבי חבר ועדת ביקורת, ועדה ענפית מענף מסוים, ועדת הדרכה  

וכן ועדת   זה תחשבנה כל שלושת ועדות הספורט האולימפי כועדה אחת ך ורוועדת ביה"ס לרכיבה )לצ 

 ההדרכה וועדת ביה"ס לרכיבה(.

 

 

 

 )אלא אם כן הוא נציג של תאגיד החברכחבר הנהלה יוכל להיבחר רק חבר מלא של העמותה       10.6

 בעמותה(, שאינו קטין ושלא הוכרז פסול דין או פושט רגל או הורשע בעבירות המפורטות בסעיף             

 ת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון ושאינו ( לחוק העומותות או בעבירה אחר4)33            

 נותן שירותים בשכר להתאחדות שלא עקב תפקידו כחבר הנהלה.            

 

 
 חבר הנהלה שנבחר בבחירות הישירות לא יכהן בעת ובעונה אחת כחבר בית הדין, או ועדה כלשהי. .  10.7  

 

 

 ההנהלה רשאית למנות מזכיר ובעלי תפקידים אחרים של העמותה בתשלום או ללא תשלום.  10.8  

 
שיבה התחילה לא יתקיים כל דיון בישיבת הנהלה כלשהי אלא אם נוכח מנין חוקי של חברים בעת שהי  10.9  

 נהלה."ההחברי  ובר "מניין חוקי יתהווה לכשיהיו יהיו נוכחים בעצמם בדיוניה. 
למען הסר ספק, רשאית ההנהלה לקיים דיונים ולקבל החלטות בדרך של חילופי דוא"ל ושיחות ועידה טלפוניות בתנאי  .

חברי ההנהלה השתתפו בקבלת בתנאי שכל מן, ושכל חברי ההנהלה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בז

 ההחלטה בין שתמכו בה ובין שהתנגדו לה.

 

ההנהלה תערוך פרוטוקולים לישיבותיה. הפרוטוקול יופץ לחברי ההנהלה ולוועדת ביקורת בתוך שבוע ממועד  10.10

 דות.ההתאחקיום הישיבה. לאחר אישורו יפורסם הפרוטוקול לכלל החברים באמצעות אתר האינטרנט של 

 

העניינים שיועמדו  כל העניינים שיובאו לפני ההנהלה יוכרעו בהצבעה כשלכל חבר הנהלה קול אחד. כל   10.11 

במקרה של שוויון קולות בהצבעה, לא יהיה ליו"ר  להצבעה יוכרעו ברוב דעות של חברי ההנהלה המשתתפים האסיפה. 

 תידחה. קול נוסף או מכריע. הצעה שלא תקבל רוב 

 

תתקשר  תייצג את העמותה כלפי בני אדם, רשויות, מוסדות וגופים אחרים כלשהם והיא  ההנהלה  10.12 

 בשם העמותה בחוזים, הסדרים והתחייבויות אחרות כלשהן.

 

יהיו חתומים  כל חוזים, הסדרים, התחייבויות ומסמכים אחרים החתומים ע"י העמותה או המוצאים בשמה,    10.13 

 חותמת הגומי של העמותה. ה תקבע מעת לעת וכן יישאו הם את החותם או אשר ההנהל כאלה ע"י בני אדם

 

תמיד  ההנהלה תקבע לעצמה את סדרי הדיונים שלה ואת האופן שבו היא תבצע את תפקידיה כפוף   10.14 

 להוראות תקנון זה.

 

הדרושה  ספת ל סמכות נוית וכלהנהלה יהיו את כל הסמכויות שלא יוחדו בתקנון זה לאסיפה הכלל  10.15 

 ההנהלה תהיה רשאית ומוסמכת: לניהול העמותה בין אסיפה כללית אחת לשניה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 

 לפקח על כספי העמותה.  10.15.1  
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  ללוות או להבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף למטרות העמותה בכל דרך  10.15.2  

מפעם לפעם    דים על רכוש העמותה כפי שהוא יצירת שעבורבות ובתנאים שתמצא לנכון, ל 

 .בכפוף לכללי ניהול תקין או כל חלק ממנו

 

 להוציא כספים ולקבלם בשמה, לפתוח חשבונות בנק ולחייבם למטרות העמותה,   10.15.3  

  למשוך שיקים, שטרי חוב, שטרות לביטחון וכל מסמך סחיר אחר הקשור לניהול  

פיהן    לצורך זה לקבוע זכויות חתימה בשם העמותה על מטרותיה ו מילויהעמותה ול 

 או מי תידרשנה לפחות חתימתם המשותפת של שניים מחברי ההנהלה

 .שהוסמך על ידה לחתום בשמה                                

 

 .למנות, להשעות ולפטר כל עובד בעמותה ולקבוע משכורתו או תנאי עבודתו  10.15.4  

 

  תבוע ולהתגונן בכל הליך משפטי בשם העמותה ולמנות פרקליטים שייצגוה ל  10.15.5  

 בעניין זה. 

 

  למנות ועדות משנה שאינן ועדה נבחרת כלשהי, בתנאים, למטרות ולתקופה   10.15.6  

 שייקבעו על ידה, כולל ועדות משנה שבהן יכהנו חברים שאינם חברי הנהלה. 

 ה אינן מורכבות על ידי חברי ההנהלה, ועדות המשנקרה ומובהר בזאת, שבמ  

 ההנהלה תוכל רק להיעזר בהמלצותיהן של וועדות המשנה.                                 

 

 לקבוע משיקולים ענייניים ולמען קידום מטרות העמותה, אילו עניינים יהיו מסורים  10.15.7  

העמותה    ו הנוגעים לתקציב כספיים ו/אנים הלהחלטת ועדה כלשהי. מובהר שכל העניי 

 התערבות והחלטת ההנהלה.  ו/או להוצאה כספית כלשהי ו/או המערבים יותר מועדה אחת ידרשו את 

 

  לרכוש, למכור או לשכור קרקע לשם מילוי מטרות העמותה, ולהקצות מגרשי   10.15.8  

 רכיבה, אימון ותחרויות למטרות העמותה. 

 

  לעמותה, דמי חבר, דמי רישום סוסים, דמי רישום חוות, דמי  ע דמי קבלהלקבו  10.15.9  

נוספים    השתתפות בפעילויות שונות מטעם ו/או בפיקוח העמותה, קנסות ותשלומים  

החייבים כספים לעמותה מלהשתתף   לצורך קידום מטרות העמותה, ולשנותם מעת לעת, וכן לאסור על חברים 

 חובם. ד לא סילקוכל עובכל פעילות שהיא 

 

 10.16 

 משרתו של חבר הנהלה תתפנה:  10.16.1  

 

 עם התפטרותו של חבר הנהלה מחברותו בהנהלה ע"י הודעה בכתב מופנית   10.16.1.1               

עוד  כל  שעות לאחר שהגיעה למשרד העמותה.  48להנהלה. ההתפטרות תכנס לתוקפה  

המופנית להנהלה שהגיעה למשרד   ע"י הודעה בכתב  ר לחזור בוול חבלא נכנסה ההתפטרות לתקפה יכ

 השעות הנ"ל. 48העמותה במהלך 

 

חודשים שראשיתם בחודש היבחרו 12לאחר שלא השתתף בשלוש ישיבות חודשיות במהלך   10.16.1.2  

חודשים קלנדריים רצופים, וזאת אלא אם הסביר היעדרותו באופן מניח את  3משך  

 הדעת.

 

 כרזתו כחולה נפש.עם ה  10.16.1.3  

 

 עם פטירתו.  10.16.1.4  

 

 כשחדל להיות חבר העמותה מכל סיבה שהיא, ומעת שחדל להיות חבר העמותה.  10.16.1.5  
"עם סיום תפקידו של חבר יו"ר הוועדה בועדה שמכוחה הוא מונה להנהלה. ההתפטרות תכנס לתוקפה עם  10.16.1.6

 ה."וועד מינוי יו"ר חדש לאותה
 

 

להנהלה או  אם השתתף חבר הנהלה כנ"ל בפעולות ההנהלה והחלטותיה, מפני שלא נמסר   10.16.2              

וההחלטות שנתקבלו לא תפסלנה עקב השתתפותו  לא ידעה ההנהלה כי פקעה חברותו כאמור, הרי שההכרעות 

 והצבעתו.

 
כלשהי יכנס במקומו או חבר ועדה  א' 10.3.2סעיף  שמונו על פירות למעט חב "התפנתה משרתו של חבר הנהלה      10.17 

לתפקיד מי שזכה בבחירות באסיפה הכללית במספר הקולות הרב ביותר לאחר המועמד האחרון שנבחר לגוף שבו משרת החבר 
 אותה ועדה."שמשרתו התפנתה, למעט אם התפנתה משרתו של חבר יו"ר ועדה שאז יכנס במקומו מי שמונה במקומו כיו"ר 
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פי העניין, מי  -החברים הנותרים של ההנהלה או הועדה, על מד אחד, יכריעו במספר קולות כאמור יותר ממוע זכו

שהתפנה כאמור. לא נותר מועמד כלשהו שהציע עצמו לתפקיד בבחירות  האחרונות, תזמן  מביניהם יכנס לתפקיד 

 ר אסיפה כללית  פנות המשרה כאמוימים ממועד הת 60ועדת הביקורת כועדת בחירות תוך  

כבבחירות  ך מילוי התפקיד שהתפנה ויחולו לגבי בחירות כאמור כל נוהלי הבחירות מיוחדת לצור 

 לעיל. 8.7.5רגילות. על חבר ההנהלה שיתמנה כאמור תחולנה הוראות ס"ק 

 

יפה באס כה בבחירות התפטר יו"ר ההנהלה או חדל להיות חבר בעמותה ישמש כיו"ר ההנהלה מי שז 10.18  

בחר שלא לשמש כיו"ר שאז  ביותר לאחר המועמד שנבחר ליו"ר ההנהלה אלא אם הכללית במספר הקולות הרב 

כאמור יותר ממועמד אחד, יכריעו החברים הנותרים של  לעיל. זכו במספר קולות  9.17.4יחולו בהתאמה הוראות ס"ק 

 מביניהם ישמש כיו"ר. ההנהלה בהצבעה חשאית מי 

 

תחילת  רשם כל חבר הנהלה, מעונו, מספר זהותו, תאריך ה תנהל פנקס חברי הנהלה ובו יהעמות  10.19 

 כהונתו ותאריך פקיעתה.

 

ימים לפני   5ההנהלה תתכנס לפחות לישיבה אחת מדי חודש. הזמנה לישיבת ההנהלה תימסר לפחות  10.20 

 24של לזמן ישיבה בהתראה  נוספים,  חברי הנהלה 2ור מועד הישיבה, אולם במקרים דחופים רשאי היו"ר, באיש

ההזמנה לישיבה תפרט במידת האפשר את  שעות, ובהסכמה של כל חברי ההנהלה אף בהתראה קצרה יותר. 

 הנושאים שיעלו לסדר היום.

 

המזכיר ואם  שני חברי הנהלה רשאים בכל עת שהיא לקרוא לאסיפת חברי הנהלה ולפי דרישתם חייב   10.21

 לעשות זאת. אין מזכיר היו"ר

 

לבחור אחד  דקות מעת שנכח קוורום חוקי לא הופיע יו"ר ההנהלה, תהיה ההנהלה רשאית  10 אם בחלוף  10.22

הישיבה יכהן בתפקיד זה עד תומה גם  מבין הנוכחים ליו"ר לצורכי אותה ישיבה. ממלא מקום שהחל לשבת בראש 

 אם הופיע המוחלף.

 

הפרטיכל  ע"י מי שימונה ע"י היו"ר.  יכל ע"י מזכיר העמותה ובהעדרוהנהלה ינוהל פרטבישיבות ה  10.23 

 ונוכחים נוספים באותה ישיבה. יודפס ויופץ ללא דיחוי ע"י המזכיר לכל חברי ההנהלה, חברי ועדת הביקורת 

 

סיפת החלטה בכתב חתומה ע"י כל חברי ההנהלה תהא בת תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בא 10.24

ב יכולה להתקבל ע"י חתימת חברי ההנהלה על נסה ונתקיימה כחוק. החלטה בכתהנהלה שנתכ

מסמכים נפרדים שכ"א מהם יישא חתימה של אחד או יותר מחברי ההנהלה. לעניין סעיף זה "מסמך" 

 כולל הודעת פקסימיליה.

כללית, לאשרור האסיפה הההנהלה רשאית למנות, במקרים חריגים, נשיא כבוד להתאחדות בכפוף  10.25

ההתאחדות. כנשיא כבוד יכול להיבחר מי שתרומתו לספורט בכללותו,  אשר יפעל לקידום מטרות

 (.26.6.02לספורט הרכיבה על סוסים  או מעמדו בקהילה מצדיקים מינוי שכזה )אסיפה כללית 

 

 

 -גוף מבקר:  11

 

 האסיפה הכללית תמנה גוף מבקר.  11.1  

 

  פנקסי החשבונות של  נייניה הכספיים של העמותה ואתמבקר יבדוק את עהגוף ה  11.2  

 העמותה. 

 

  הגוף המבקר יביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיו לעניין אישור הדו"חות   11.3  

 הכספיים השנתיים של העמותה. 

 

 .לא יכהן כחבר הגוף המבקר מי שמשרת את העמותה בשכר שלא כחבר הגוף המבקר  11.4  

 

 וא גם הגוף המבקר.ה ויתמנה רו"ח לאגודה, יהיה הבמיד  11.5  

 

 

 ועדת הביקורת  12

 

 13.3ובס'  חברים לעמותה כמפורט בתקנון זה לעיל  3האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת בת   12.1  

 להלן.

 

 -תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת יהיו:  12.2  

 

 .ות של העמותה ובכלל זה הנהלתהפעולותיה השוטפ לפקח על  12.2.1            
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 להגיש דו"חות ביקורת תקופתיים להנהלת העמותה.  12.2.2  

 

  להגיש דו"ח ביקורת לתקופה שבין האסיפות הכלליות לכל אסיפה כללית   12.2.3  

 הכללית.   רגילה, ולשמש כועדת בחירות של העמותה לניהול הבחירות באסיפה  

 

  יבות ההנהלה ובכל ורת יהיו רשאים להשתתף בכל ישנציגי ועדת הביק  12.2.4  

  ישיבות העמותה, להוציא ישיבות בי"ד העמותה. לא תהיה לנציגי ועדת  

או מכרעת   הביקורת זכות הצבעה ועמדתם בנושאים שונים תהיה מנחה אך לא מחייבת  

ת גם אם הן נוגדות את נכונות ומותרו  וכל ועדה או הנהלה עצמאית לקבל את כל ההחלטות הנראות לה 

 הנוכחים באותה אסיפה.   ל חברי ועדת הביקורת עמדתם ש

 

  סברה ועדת הביקורת שהחלטת הנהלה או ועדה כלשהי, או פעולה של כל   12.2.5  

מנוגדת   אחת מאלו מנוגדת לקבוע בתקנון זה, חורגת או פוגעת במטרות העמותה, או  

ה על מנת שיכריע בעניין, לאחר העמות   קורת לפנות לבי"ד של רשאית ועדת הבי לאמור בכל דין, תהיה

 שמיעת כל הצדדים המעורבים.

 

עד חמישה עשר עותק מדו"ח ועדת הביקורת לתקופה שבין האסיפות הכלליות יועבר לחברי העמותה  12.3  

וכב ה הכללית, לא יע. לא הוגש הדו"ח עד מועד משלוח ההזמנות לאסיפ( ימים שלפני האסיפה 15)

עדת הביקורת כאילו התפטרה מתפקידה והאסיפה הכללית תבחר ועדת משלוח ההזמנות ויראו את ו

 ביקורת חדשה.

 

 ועדת הביקורת רשאית לפרסם את מסקנותיה לכל חברי העמותה, אם ברצונה לעשות     12.4       

 זאת, גם ללא אישור ההנהלה. 

 

  לבד עליו כל תפקיד מטעם העמותה, מיהיה רשאי לקבל חבר ועדת הביקורת לא  12.5  

  תפקידו כחבר ועדת הביקורת )ובכלל זה כחבר ועדת הבחירות(, משך כל זמן כהונתו  

  כחבר ועדת הביקורת אלא אם החליטה ועדת הביקורת כי קבלת התפקיד כאמור לא  

 תיפגע בתפקודה ותסייע לעמותה בהשגת מטרותיה. 

 

 

 

 הועדות  13

 

 לעיל, ועדת ביה"ס לרכיבה וועדת ההדרכה    6.4נפיות בענפים הקבועים בס' ועדות ע 13.1   

 מופקדות על הניהול המקצועי של עניני העמותה וקידום מטרותיה באותם       תהינה                       

 תחומים.                      

 

אלא אם נקבע אחרת במפורש  תה הכשיר לבחור,כחבר ועדה כלשהי יוכל להיבחר רק חבר מלא בעמו 13.2

נון זה. כחבר כל אחת מהועדות הענפיות יוכל להיבחר רק בעל זיקה לאותו ענף רכיבה. כבעל זיקה בתק

יחשב מי שמתחרה או התחרה, מי ששופט או שפט, מי שמשמש או ששימש כשופט, כנושא תפקיד 

ת ארציות מוכרות באותו ענף או ארגן תחרויו מקצועי אחר או כמדריך או מאמן מוסמך או מי שמארגן

 . יבה. כחבר בועדת הדרכה או בועדת ביה"ס לרכיבה יוכל להיבחר רק מדריך או מאמן מוסמךרכ

 

  כל אחת מהועדות הענפיות, ועדת ההדרכה וועדת ביה"ס לרכיבה תהיה מורכבת  13.3 

א ל   י שמספר זה ממספר כזה של חברים כפי שהאסיפה הכללית תקבע מעת לעת בתנא 

 5ועדה כאמור    עוד לא קבעה האסיפה הכללית אחרת תמנה כל ובתנאי נוסף שכל  3 -יפחת מ

 חברים נבחרים וחבר אחד ממונה על ידי ההנהלה. 4עד  3חברים. 

 יו"ר הועדה יחשב במניין חבריה. כל ועדה כאמור רשאית לצרף יועצים מהענף                         

 בעלי זכות הצבעה בהן. שישתתפו בישיבות אך לא יהיו                         

 

 לעיל,   6.4חברי עמותה את עצמם לענף כלשהו כקבוע בס'  10לא שייכו לפחות  13.4   

 ההנהלה, אם תמצא שהדבר נחוץ לקידום אותו ענף, לקבוע בעצמה     רשאית  תהיה                        

 שישמשו כחברי אותה ועדה ענפית וכן   או יותר )אך לא יותר משלושה( נציג אחד                       

 לקבוע מי מהם ישמש כיו"ר הועדה.                       

 

 נוהלי בחירות, התפנות משרות ונוהלי ישיבות של הועדות הענפיות, ועדת ביה"ס   13.5   

 בשינויים   לעיל 10י ההנהלה כקבוע בסעיף יהיו עפ"י נוהל לרכיבה וועדת ההדרכה                      

 מועמדים לכל ועדה, ימונו החברים   3המתחייבים. לא העמידו עצמם לבחירה לפחות                       

 הנותרים ע"י חברי הועדה שנבחרו בהסכמת ההנהלה. החברים הממונים כאמור יראו                       

 האסיפה הכללית.דבר ועדין כחברים שנבחרו ע"י לכל                       

 

 החלטות הועדות הענפיות, ועדת ביס לרכיבה וועדת ההדרכה המוגבלות אך ורק   13.6   
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 לעניינים המקצועיים המסורים בידי כל ועדה תנחינה את ההנהלה, וזאת בכפוף                        

 לו ע"י ההנהלה, אלא אם  החלטות אלו תראינה כאילו התקבלעיל.  10.14.7 לס"ק                      

 בוטלו ע"י ההנהלה תוך זמן סביר מיום פרסומן, וזאת רק מטעמים עניינים ולמען                        

 קידום מטרות ועניני העמותה. החלטות בעניינים אחרים תהינה בבחינת המלצות                       

 נה משיקולים עניינים.להנהלה שתתקבלנה או תדח                      

 

לכל חברי  ימים לכל המאוחר  10בתום פרק זמן של  כל ועדה שהיא תערוך פרטיכלים לישיבותיה ותפיצם 13.7  

פועלת  ולחברי הועדה הענפית שבתחום עיסוקה. הועדה והנוכחים, לכל חברי ההנהלה וועדת הביקורת

לל החברים באמצעות אתר האינטרנט של ור כל פרוטוקול הוא יפורסם לכלאחר איש אמורה.הועדה ה

 ההתאחדות.

 

  שופטים מכל ענף שהוא רשאים לבחור ועדה מקצועית מביניהם שתנהל את ענייניהם. ס"ק  13.8   

כל    לעיל יחולו בהתאמה לגבי ועדות השופטים כאמור. ככל האפשר תשתדלנה  -13.7ו 13.6 

   מה בעניינים הנוגעים לתקנונים שיפוט מאותו תחום להגיע להסכ עדה ענפית וועדתו

-על    מקצועיים ובאין הסכמה כאמור ידונו העניינים ע"י הועדות האמורות וההנהלה ויוכרעו  

 ידן במשותף או ע"י ההנהלה.

 

  חילת עונת כל ועדה ענפית תכנס בכל שנה שתי אסיפות ענף. אסיפה ראשונה לפני ת 13.9  

  יפה שניה באמצע עונת הפעילות לצורך בחינת היעדים פעילות לצורך קביעת יעדים ואסה  

 שנקבעו וקביעת שינויים במידת הצורך. 

 

 

 בית הדין  14

 

 אנשים, הקשורים אל ספורט הרכיבה, אל   3בית הדין של העמותה ימנה  14.1   

 ותה אך ללותו, שאינם בהכרח חברים בעמאו אל הספורט בכגידול וטיפוח סוסים                       

   משפטן והוא יכהן כיו"ר  וימונהאחד השאינם בעלי עניין אישי בפעילויות ההתאחדות.                       

על על פי ושניים נוספים שאינם בכרח משפטנים ומונו ע ידי ועדת הביקורת. בית הדין יפע"י ההנהלה,                       

   ושרו או יתוקנו מפעם בפעם על ידי האסיפה הכללית.בית הדין של ההתאחדות כפי שיאתקנות 

 ( שנים.5חברי בית הדין יבחרו לתקופה של חמש )  

 

  ההנהלה בעצמה או ע"י ועדה או ועדות שתמנה לשם כך תקבע את תקנון בית הדין  14.2  

את  ויחייבו   ראות התקנון בתוקף הכללית יהיו הו של העמותה, וכל עוד לא שונו ע"י האסיפה 

האסיפה הכללית הראשונה     כל חברי העמותה. כל תקנון שאושר ע"י ההנהלה יובא לאישור 

ליישום תקנון זה או תקנות אחרות של העמותה    שתתקיים לאחר אישורו ע"י ההנהלה. בית הדין יפעל 

ועד בינלאומי כפי שהן תקפות במ-ג ( תקנות ארגון גבהירות בהן   ובהעדרן )או במקרה של חוסר 

פסיקתו תחייב את כל חברי העמותה ומי שהיו חברי העמותה בעת קרות    פעולת בית הדין. 

 נשוא הדיון.   האירוע 

 קוד אתי .15
 

 .העמותה תאמץ קוד אתי בנוסח המצורף לתקנון זה כנספח "א" 

 

 

 חיסול העמותה  16

 

תה ותחוסל אם תתקבל על כך החלטה באסיפה הוראות דין כלשהו, תפורק העמוו לחיסולה עפ"י כפוף לפרוק העמותה א

. לעיל. אם בעקבות פרוק או חיסול העמותה מכל סיבה שהיא 9.6.2.2כללית של חברי העמותה בהתאם להוראת סעיף 

חברי העמותה או  לם או יחולק ביןולאחר תשלום כל חובותיה והתחייבויותיה יישאר לעמותה רכוש כלשהו, אזי הוא לא ישו

אלא יינתן או יועבר לעמותה או עמותות או למוסד או מוסדות אחרים שמטרותיהם דומות למטרות העמותה כל חלק מהם, 

והאוסרים על חלוקת הכנסותיהם ורכושם בין חבריהם באותה מידה לפחות כפי האיסור המוטל על העמותה על פי או 

האחרים האמורים יקבעו במידת האפשר  או העמותות, המוסד או המוסדותנון זה. העמותה לתק 3בהתאם להוראת סעיף 

ע"י חברי העמותה בעת או לפני התחלת החיסול ובמידה ולא תהיה אפשרות לתת תוקף להוראות הכלולות לעיל, אזי יתרת 

 הרכוש תעבור למטרות צדקה אחרות.

 

 

 

 כללי  17

 

  ם לות להישלח בדואר רגיל או רשוחברי ההנהלה יכוהודעות לחברי העמותה וכן ל 17.1 

 אמצעי תקשורת אחרים  , דואר אלקטרוני אוקסימיליהאו להימסר ביד או ע"י מברק, פ 

 תחליט ההנהלה מעת לעת, לכתובת האחרונה שנמסרה ע"י החבר לעמותה. שעליהם                          
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 ים לעיון החברים.בכתב ויהיו פתוחהתקנון והנהלים של העמותה יערכו  17.2  

 

 בהירות או חוסר בתקנות אלו או בכל תקנון מקצועי של העמותה, -מקרה של אי בכל 17.3  

  . F.E.I-תפורשנה התקנות באופן המקדם ככל האפשר את רווחת הסוס, את כללי ה 

 לרווחת הסוס ואת מטרות העמותה. 

 

 

 19.12.2012עודכן בתאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוניםעיד

 בצרה -במשרד ההתאחדות בורד השרון ן התקבל באסיפה כללית מיוחדת . התקנו1 

 30.05.91בתאריך   

 התקבל באסיפה בתאריך מהות התיקון  תיקון לסעיף . 2 

  30.06.92  חברות בגופים שאושרו באסיפה  . 6.3  

 אחד מענפי ההתאחדות  " -רכיבה טיפולית  . 6.4.2.4  

 "  חיים ע"י ההנהלהחברות ל . 6.5  

 יום לפני אספה  " 15ו מועמד מציג עצמ  9.10.1  

 זיהוי שמי בהצבעה  "  9.10.5  

 סיו"ר כאחד מחברי הנהלה  "  10.4.2  

 תאגיד = עמותה  "  10.20.9  

 בו. משמעת גם לא חברים  "  10.20.11       

 מסגרת עבודה לו.משמעת  "  10.20.12       

 רות יו"ר.  "סדרים לאחר התפט  10.23       

 רטיכל בישיבת הנהלה.  "פ  10.28       

 דוח ו. בקורת לאסיפה רגילה.  "  12.2.3       

 )הזמנה(  " "  "  "  "   12.3       

 30.11.92  יו"ר ועדה למקצועות אולימפיים   9.12.3       

 חברי הועדה למקצועות אולימפיים  "  9.12.9       

 מקצועות אולימפיים  " יור בוטל   9.12.10   

 בוטל חברי ועדה אולימפית  "  9.12.11   

 יו"ר אולימפי חבר הנהלה  "  10.12       

 29.06.93  מחברים יכול לכנס אסיפה  10%  8.4       

 החלטה ובלבד שלא פוגעת באסיפה  " 8.6

  19.6.01 ( חודשים "6ושהיה חבר בעמותה לפחות שישה ) 7.2      

 דג מועמדותו באותה עת הן לתפקיחבר יוכל להצי 15.6

 בהנהלה והן לתפקיד באחת הועדות,    
 29.6.2000                "פרט לועדת הביקורת"  

  קביעת העקרונות להנחיית הפעולות של העמותה "   8.11

    חברים " 5תמנה כל ועדה כאמור  13.3

  כל ועדה ענפית תכנס בכל שנה שתי אסיפות ענף " 13.9

 ש "לעיל יוכל להגי 6.3גדר בסעיף ל חבר עמותה כמוכ 8.7.2

 חברי בית דין "האחד משפטן והוא יכהן כיו"ר וימונה 14.1

 על ידי ההנהלה ושניים נוספים שאינם בהכרח משפטנים  
 וימונו על דידי ועדת הביקורת. בית הדין יפעל על פי תקנות      

 בית הדין  של התאחדות כפי שאושר או יתוקן מפעם
 25.6.02   האסיפה הכללית"בפעם על  ידי   

 25.6.02   מינוי של נשיא כבוד להתאחדות  10.24
  

  25.6.02יום לפני האסיפה         15דו"ח ועדת ביקורת יוגש עד  12.3
  29.9.02  אחת לשנה לגבי כל שליש מחברי כל ועדה   8.2.4
 כחבר כל אחת מהועדות הענפיות יוכל להיבחר רק 13.2

 בה. כבעל זיקה ייחשב מי ה לאותו ענף רכיבעל זיק
 רה או התחרה, מי ששופט או שפט, מי שמשמששמתח
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 או ששימש כשופט, כנושא תפקיד מקצועי אחר או 
 כמדריך או מאמן מוסמך או מי שמארגן או ארגן 

 תחרויות ארציות מוכרות באותו ענף רכיבה. 
 כחבר בועדת הדרכה או בועדת ביה"ס לרכיבה יוכל 

  29.9.02  מאמן מוסמך.      בחר רק מדריך אולהי
 3.7.05     17אשר מלאו לו  6.3

 
 אחרי אישור רשם –שינויי תקנון ייכנסו לתוקף     - 8.2.6     

    22.12.05העמותות                                                                                               
 וסף "ובתנאי שכל חברי אחרי "תקשורת אחר" יתו                    10.9       

 22.12.05   יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן המשתתפים ההנהלה                                 
 ור לעיל, לא תובא ולא תועלה להצבעה מלמרות הא                    8.2.7      

 וסח ו/או נוי תקנון הזהה ו/או הדומה בנהצעה לשי                                 
 בתוכן ו/או בעקרון להצעה שנדחתה ברוב של שני שליש                                 

 לפחות באסיפה קודמת, אלא אם חלפו לפחות שנתיים מיום                                
 22.12.05                  החלטהה                                 

 יהיה כתוב  –במקום החלפת שליש מחברי וועדה                     8.2.4      
   13.09.06  "החלפת חבר אחד מכלל החברים הנבחרים"                                 

 חברים נבחרים וחבר  4עד  3יתווסף המשפט:                     13.3       
 13.09.06                                 י ההנהלה     אחד ממונה על יד                                 
 הודעות לחברים אחרי המילה פקסימליה                      16.1      

     13.09.06                                                   יתווסף ו"דוא"ל"                                 
 "...או מי שהוסמך על ידה יתווסף המשפט    10.15.3

 13.09.06                                               "לחתום בשמה                                

 של קולות  10%קביעת מינימום קולות )לפחות    9.15.10

 בעה בנושא( לבחירת ם בעלי זכות ההצהנוכחי                                

 חבר לתפקיד על ידי האסיפה הכללית, זאת כדי                                 

 למנוע מצב בו אדם נבחר לתפקיד בקול של עצמו                                

 21.01.07                        או של בודדים בלבד                                                         

  ימים 21-האסיפה תזומן לא יאוחר מ -פרק הזמן  שונה   8.4

  לתאריך הדרישה וכן בסוף הסעיף נוסף המשפט:           
 ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה             

 09.09.07      הדרישה כאמור   

 , שעה, מקום וסדר יוםשל הודעה על שונה פרק הזמן     8.5

 ימים לפני  10-"לא יאוחר מ אסיפה כללית ל:יום ל           

 09.09.07     המועד הקבוע...."           

 
 09.09.07   שונה אחוז הרוב הדרוש ל: שני שלישים   9.6.2.2

   
 שונה במקום המילים "ראיה מכרעת" נכתב    9.10

 09.09.07      "ראיה לכאורה"   

 המשפט: הושמט החלק בסוף              9.13

 אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהיה כשיר לבחור אך    

 09.09.07      לא להיבחר    

 נמחק המשפט: הכשיר לבחור, אזרח ישראל, שאינו    10.6

 משרת את העמותה בשכר ושאינו קשור עסקית בהסכם    

 הנהלה.מהותי עם העמותה שלא כחבר     

 של תאגיד החבר )אלא אם כן הוא נציג המשפט:  נוסף    

 בעמותה(, שאינו קטין ושלא שהוכרז פסול דין או פושט                                  

 ( לחוק 4)33רגל או הורשע בעבירות המפורטות בסעיף                                  

 אחרת שלדעת היועץ המשפטי  ה עמותות או בעבירה                                 

 לממשלה יש עמה קלון ושאינו נותן שירותים בשכר                                  

  הנהלה. להתאחדות שלא עקב תפקידו כחבר                       
 תניםאמור בסעיף זה לא ימנע ממי שנונמחק המשפט: ה                                 

 ים מקצועיים שוטפים בשכר לעמותה )השכרת שירות                                 

 לתחרויות, בניית מסלול, שיפוט, אימון רכיבה וכו'(  תקניםמ                                 

 להיבחר לתפקיד כלשהו. חילוקי דעות בנושא יוכרעו ע"י                                  

 09.09.07                  .עפ"י שיקול דעתה תועדת הבחירו                                 

 09.09.07 נוסף בסוף המשפט המלל: "בכפוף לכללי ניהול תקין"   10.15.2

 נוסף בסוף המשפט המלל: "מובהר בזאת, שבמקרה וועדות      10.15.6

 ה תוכלי ההנהלה, ההנהלהמשנה אינן מורכבות על ידי חבר           

 09.09.07  הן של וועדות המשנה".רק להיעזר בהמלצותי   
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  הנוכחים קולות של 10% לפחות) קולות מינימום נדרשבמקום "  9.15.10

 האסיפה ידי על לתפקיד חבר לבחירת( בנושא ההצבעה זכות בעלי          

  שבין מהקטן תפחו לא) קולות מינימום נדרשייכתב: " ."הכללית         

 ( בנושא ההצבעה זכות בעלי הנוכחים תמקולו 50% או חברים 7         

 28.12.08   ."הכללית האסיפה ידי על לתפקיד חבר לבחירת        
 לתקנון יתווסף סעיף לפיו: "כל ענף יקיים אסיפה כללית שנתית              8.7.6

 ועמדה של אסיפה זבהתאמה לאסיפה הכללית של ההתאחדות. מ             
 פה כללית של כל ההתאחדות, פרט לבחירות הוא כמעמד אסי             
 28.12.08     אשר תתקיימנה אך ורק באסיפה הכללית של כלל ההתאחדות".             

 הסעיף לא אושר. 19.02.09ממכתב שהתקבל במשרד ההתאחדות בתאריך   
 ו.יש למחוק הסעיף ו/או לשנות את ניסוח  

 "ענף –ענפיה הרשמיים של ההתאחדות יתוסף לסעיף ובו מפורטים         6.4.2.12
 28.12.08       פראולימפי".       

 
 "במועד תשלום דמי הרישום לעמותה" –יש לרשום במקום "...מועד חידוש חברותו"   6.4.1

        
 יועלה להצבעה  )לבקשת הרשם( 09.02.09חברי הנהלה בתאריך  2אושר לרשם על ידי 

 31.5.09 אושר באסיפה כללית. .ר מכן ייכנס לתוקףולאח באסיפה הבאה של ההתאחדות

 יש לרשום במקום המילה "חבר" את צמד המילים "מועמד לחברות". 7.2

 )לבקשת הרשם( יועלה להצבעה  09.02.09חברי הנהלה בתאריך  2אושר לרשם על ידי 
 31.5.09 ושר באסיפה כללית.א .ייכנס לתוקף ולאחר מכן באסיפה הבאה של ההתאחדות

 

 , עפ"י המלצות הביקורת 2010בעקבות ביקורת עומק שנערכה בהתאחדות בנובמבר  2.3

 נדרש מההתאחדות להסיר סעיף הקמת בתי ספר לרכיבה כאחת ממטרותיה של ההתאחדות, 
 בתקנון ינוסח מחדש ותוסרנה המילים המסומנות בקו: 2.3אי לכך סעיף 

 6.6.11 . אושר באסיפה הכלליתלרכיבה"ונים ומועד, מרכזים בתי ספרולקיים "ליזום, להקים  2.3
 

 6.6.11    הוספת ענף הוולטינג לרשימת הענפים המצוייה בתקנון  6.4.2.13

 שנים יש לרשום אחת "לארבע" שנים לשלושבמקום אחת   8.1.2
 ע שנים(".יש לרשום ")אחת לארב ")אחת לשלוש שנים(במקום   8.2.3

חברים או במקרה של שוויון בותק, החבר שקיבל את מספר הקולות הנמוך "הותיק מבין ה -בסעיף יתווסף 8.2.4
 יותר בבחירות הרלוונטיות".

 .כנספח "א"חדש כדלקמן: "העמותה תאמץ קוד אתי בנוסח המצורף לתקנון זה  15נוסף סעיף  . 15

 

 "קוד אתי".נוסף נספח "א" לתקנון שכותרתו  נספח "א"
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 אתי:קוד  –נספח א' 

 קוד אתי
 ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה

 
 מטרתו של הקוד האתי

 
, בהם, בין היתר, הספורטאים, הרכיבה גורמים רבים בתפקידים שונים ומגוונים, מעורבים בספורט

 .ועוד , קהל האוהדים, התקשורתבהתאחדותהמאמנים, השופטים, נושאי המשרה 
 

ציב מסגרת התנהגות ברורה וראויה שתהלום את הכללים האתיים שיפורטו בקוד אתי זה נועדו לה
בישראל. הכללים שלהלן מניחים תשתית התנהגותית ראויה לעוסקים  הרכיבה העוסקים בספורט

 המשקפים הוגנות, יושרה ושקיפות.הרכיבה בספורט 
 

ולהתוות  בתיק הנהלים של ההתאחדותהקוד האתי נועד להוסיף נדבך על הכללים השונים שכבר חלים 
 בפעילויותיהם השונות. הרכיבההתנהגות ראויה שתנחה את העוסקים בספורט  דרך

 
 הקוד האתי של התאחדות הרכיבה מבוסס על הקוד של הועד האולימפי הישראלי אשר מבוסס על הקוד
 האתי של הועד האולימפי הבינלאומי וכן כללים אתיים שכבר קיימים בארגוני ספורט אולימפי בישראל

 .בקוד האתי של הועד האולימפי הישראליירה למפורט עומד בסתואינו 
 

)כהגדרתם להלן( בכלל,  התאחדותבפרט ונושאי תפקידים ב הרכיבהספורטאים ומאמנים בספורט 
צריכים להיות מודעים לעצם היותם דמות ומודל לחיקוי בקרב אוכלוסיה רבה בישראל ובעיקר בני נוער. 

, נודעת גם חשיבות מרובה לדאגה הרכיבה העוסקים בספורט בשל כך ובשל החשיפה הציבורית לה זוכים
 לשלומו של הספורטאי הקטין, אשר נתון להשפעות וללחצים סביבתיים.

 
על כל הנוגעים בדבר לשמור על הרוח הספורטיבית של משחקי הספורט השונים ועל משחק הוגן, תוך 

 .התאחדותתפקיד עם ההתנהגות הולמת וייצוגית בכל עת בה נמנה הספורטאי או נושא ה
 

לא למותר לציין כי גם בשל ייצוג המדינה בתחרויות רבות ומכובדות, חלה החובה לשמור על כללי 
 התנהגות ראויים וייצוגיים.

 
 

 הגדרות
 . ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה -"התאחדות"ה

 .מועדון רכיבה רשום בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה –" מועדון"
 בחוק הספורט. אמורכ -"מאמן"

או בנבחרת, לרבות אדם העוסק בספורט  התאחדותמאמן, שופט, דיין, בעל תפקיד ב -"נושא תפקיד"
 .התאחדות, למעט ספורטאיםבישראל וקשור במישרין או בעקיפין ל

 , ועוסק בפעילות ספורטיבית פעילה.התאחדותאדם הרשום ב -"ספורטאי"
 שנה. 18-מ ספורטאי שגילו פחות -"ספורטאי קטין"

 . האו על ידי הגורמים המוסמכים מטעמ התאחדותאדם שמונה לשמש כשופט ספורט על ידי ה -"שופט"
, לרבות עניין אישי של קרובו ושל ההתאחדותעניין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של  -"עניין אישי"

דו או השתייכותו גוף אחר שהוא או קרובו בעלי עניין בו ולמעט עניין אישי הנובע מעצם תפקי
 .התאחדותל
בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי ההורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד  -"קרוב"

 ממנויים בהגדרה זו.
 .בהתאחדותחבר גוף שיפוט פנימי  -"דיין"

 

  האמור בקוד זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. •

 
 ספורטפרק א': הגינות במשחקי ה

הגינות הינה הערך הבסיסי בספורט. רק הישג הוגן ואמיתי הינו הישג הראוי להערכה ואשר מגשים את 
 המטרות החינוכיות והחברתיות והשאיפה למצוינות שלשמן נועדו משחקי הספורט.

 על כל ספורטאי או נושא תפקיד לנהוג ברוח ספורטיבית ולגרום לקיומו של משחק הוגן. 
ות משחקים ו/או להשפיע באופן פעיל על תוצאתם אסור בהחלט ומנוגד לרוח הספורטיבית כל ניסיון להט
 ולכללים אלה.

 
 פרק ב': יושר, כבוד ושוויון בספורט

ספורטאי או נושא תפקיד ינהג בכבוד לכל אדם באשר הוא אדם, וינהג בכל מקום בדרך ההולמת את  .א

 מעמדו כדמות ציבורית ומוסרית.
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פקיד לא ינהג באפליה על בסיס דת, גזע, מין, לאום, השקפות עולם פוליטיות ספורטאי או נושא ת .ב

 ו/או פילוסופיות, או מכל סיבה אחרת שהיא. 

ספורטאי או נושא תפקיד יימנע מלהטריד אדם בין אם פיזית, מילולית, מינית או בכל דרך אחרת,  .ג

 אשר תביא לפגיעה ברגשותיו ובכבודו.  

קבוצות יריבות או כל אדם  מתחרהפט, מאמן, עיתונאי, קהל צופים, לרבות שו -"אדםבסעיף זה "
 .הוהן לאחרי תחרותהספורט, הן בזמן ה תחרותאחר שקשור ל

ספורטאי או נושא תפקיד יתמיד בעיסוקו, וישקיע בפועלו תוך שיתוף פעולה, הדדיות ונאמנות  .ד

 אליו הוא משתייך.  מועדוןל

שהוא, לרבות סם, אשר נועד לשפר את הישגיו  ספורטאי לא ישתמש בחומר אסור מכל סוג .ה

 הספורטיביים. 

חל איסור מוחלט על כל ספורטאי או נושא תפקיד לקחת חלק בהימורי ספורט שאינם מאורגנים על  .ו

ידי המועצה להסדרת הימורים בספורט. ספורטאי או נושא התפקיד אינו רשאי לקחת חלק 

 ישיר.בהימורים בהם הוא או קבוצתו מעורבים באופן 

ספורטאי או נושא תפקיד שהורשע בהליך פלילי חלוט, למעט עבירות תעבורה, על ידי אחת מרשויות  .ז

לשם החלטה האם ראוי שיתקבל או  בהתאחדותהמדינה, יגלה זאת בתצהיר לגורמים המוסמכים 

 ימשיך לכהן בתפקידו. 

ובקשריה הבין  ספורטאי ונושא תפקיד יימנע מכל פגיעה אפשרית במדינת ישראל, בתדמיתה .ח

 לאומיים.

 מינויו של מאמן יהיה על סמך כישוריו המקצועיים בלבד ועל סמך שיקולים ענייניים בלבד. .ט

 
 ': ספורטאים קטיניםגפרק 

 האחראים על ספורטאים קטינים צריכים לפעול בהתאם לכללים שלהלן:
 להבטיח את בריאותו, בטיחותו ושלומו של הספורטאי הקטין. .א

זי, מילולי, נפשי ומיני של הספורטאי הקטין, בשים לב לגילו ולמידת תלותו של למנוע ניצול פי .ב

 הקטין.

 לפעול בשיקול דעת בכל הנוגע לספורטאי הקטין ולראות  את טובתו האישית. .ג

להימנע מהזנחת הקטין ולספק לו את כל הצרכים הפיזיים והנפשיים הדרושים לפעילותו כספורטאי  .ד

 קטין.

 
 או נתינת מתנות או טובת הנאה : איסור קבלתד'פרק 

או מעצם השתייכותם  בהתאחדותנושא תפקיד לא יפיקו טובת הנאה אישית מעצם מעמדם  .א

 . להתאחדות

חל איסור על מתן או קבלת מתנות, למעט תשורות שסביר ומקובל לקבלן במהלך העסקים הרגיל.  .ב

ום בלתי מקובל, יפנה בכל מקרה של ספק האם מדובר בתשורה סבירה או בטובת הנאה או בתשל

ובמקרה של חילוקי דעות בין הצדדים,  םלקבל את עמדת בהתאחדותנושא התפקיד לועדת האתיקה 

 .התאחדותתכריע קביעת אב בית הדין העליון של ה

 
 ': מחויבות אישית של ספורטאי ונושא תפקידהפרק 

 לעקרונות המנויים בקוד זה.על כל ספורטאי או נושא תפקיד לפעול ללא ניגוד עניינים תוך מחויבות  .א

על כל ספורטאי או נושא תפקיד למלא את תפקידו בנאותות ובכיבוד הדדי, תוך שמירת השם  .ב

 אליו הוא משתייך. המועדוןוהמוניטין של  

לשם טובתו  ההתאחדותנושא תפקיד יימנע מקשירת קשר עסקי וניצול הזדמנות עסקית של  .ג

 האישית.
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יש בה ניגוד עניינים בין חייו האישיים לבין מילוי תפקידו נושא תפקיד יימנע מכל פעולה ש .ד

 .הרכיבה , תפקידים אחרים שלו או עיסוק אחר בספורטבהתאחדות

ספורטאי או נושא תפקיד לא יקשור כל קשר עם כל אדם או חברה שפעילותה מנוגדת לרוח  .ה

 יים לעיל ולהלן.העקרונות כפי שמובאים בקוד זה ואשר אינם עולים בקנה אחד עם הערכים המנו

כל תפקיד נוסף, עניין אישי,  להתאחדותספורטאי או נושא תפקיד ינהג בתום לב ובשקיפות ויגלו  .ו

, בין אם מתמלאים בהתאחדותעובדה או מסמך מהותיים שיכולים להשפיע על מילוי תפקידו 

 בתשלום ובין אם לאו.

 -( ניגוד עניינים נקודתי2פסול. ) -י ( ניגוד עניינים מתמשך ועקב1מנגנון מניעת ניגוד עניינים: ) .ז

 הספורטאי או נושא התפקיד לא ייקחו חלק באותו עניין.

 
 ': מקורות מימוןופרק 

, ישמשו לצרכי ספורט למועדוניםלספורטאים ו/או  ההתאחדותמקורות המימון הניתנים על ידי  .א

 בלבד ולשם המטרות שאליהן יועד המימון.הרכיבה 

 יתועד במסמכים רשמיים. ההתאחדותמטעם  כל שימוש בכספים שניתנו .ב

 יהיה מבקר או רו"ח שיפקח על הנעשה בחשבון ועל תקינותו. ההתאחדותלכל חשבון בנק מטעם  .ג

תהיה הוגנת ושקופה ותתבסס על שיקולים מקצועיים  התאחדותחלוקת המשאבים והתקציבים ב .ד

 וענייניים, על טובת הענף ופיתוחו ותהיה נקייה משיקולים זרים.

לספורט הרכיבה את תרומתם של נותני החסות, התומכים והתורמים  הומעריכ המכיר התאחדותה .ה

. אולם על כספים שמועברים על ידי גורמים אלו לעמוד בשורה אחת עם העקרונות המנויים בישראל

הרכיבה וכן לשמש לצרכי ספורט  התאחדותבמסמך זה, עם עקרונות כללים אחרים החלים על ה

 מממנים. האות התאחדותבלבד ולמען ה

 
 ': סודיותזפרק 

נושא תפקיד ישמור על סודיות המידע אליו הוא נחשף ושאינו נחלת הכלל ולא יעבירו לצדדים  .א

 שלישיים, למעט חובה למסור את המידע האמור על פי דין.

או לספורטאים לשם הפקת טובות הנאה אישיות  להתאחדותנושא תפקיד לא ישתמש במידע בנוגע  .ב

 יו האישיים.ולצרכ

 
 ': אכיפהחפרק 

 ההתאחדות.כל הודעה על הפרת הכללים המנויים לעיל, תדווח לועדת האתיקה של  .א

 .ההתאחדותהפרת הכללים המנויים לעיל כמוה כהפרה של תקנון  .ב

 
 ': ועדת אתיקהטפרק 

 להקים ולקיים ועדת אתיקה. ההתאחדותעל 
 
 

 מאמנים
אליו הוא  המועדוןפי הכללים הבאים ולדאוג להטמעתם בקרב על כל מאמן בנוסף לאמור לעיל, לנהוג על 

 משתייך:

 אליו הוא משתייך ועל כללי האתיקה המנויים לעיל ולהלן. המועדוןהמאמן מחויב להקפיד על חוקי  .1

 מאמן מתוקף תפקידו המקצועי מתחייב לדאוג לספורטאי, לכבדו לעזור לו ככל שניתן לממש את עצמו. .2

 יל כלפי ספורטאי או כל נושא תפקיד.המאמן יימנע מיחס משפ .3

 המאמן יפעל באחריות מוגברת כלפי הספורטאי הקטין. .4

 המאמן ינהג באחריות מקצועית ויתעדכן בידע מקצועי בכל עת. .5
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המאמן ייתן דוגמה אישית לספורטאיו ולכל נושא תפקיד ובכלל זה יקפיד על לשון רהוטה והתנהגות  .6

 מכובדת.

 על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית.המאמן מתחייב לדווח לאלתר  .7

 לא תהיה כל זיקה עסקית בין המאמן לספורטאיו או לקרוב של הספורטאי. .8

 הרכב סגלי הנבחרות ייקבעו אך ורק על בסיס שיקולים מקצועיים. .9

וי , הליך מינבהתאחדותכאשר קיים קשר אישי או עסקי בין המועמד לתפקיד מאמן לבין נושא תפקיד  .10

המאמן יתנהל בשקיפות מוחלטת תוך גילוי לוועדה הממנה את המאמן אודות הקשר האישי או העסקי. 

 בעל הזיקה לא ישתתף בדיוני הוועדה לבחירת המאמן ולא ישפיע על תנאי העסקתו ו/או משכורתו.

 מאמן נבחרת ייקבע את הרכב סגלי הספורטאים בנבחרת על בסיס שיקולים מקצועיים גרידא. .11

 ן נבחרת ימליץ על ספורטאים מצטיינים על בסיס שיקולים מקצועיים טהורים, גלויים ושקופים.מאמ .12

 .להתאחדותאו בן משפחתו  לאומית לא תהיה כל זיקה עסקית ישירה בין מאמן נבחרת .13

 שופטים 
תפקידם של השופטים בתחרויות ומשחקי הספורט הינו להבטיח את תקינות המשחק, את הגינותה ואת היותה 
חוקית וספורטיבית. בשל כך, על השופט לקיים מספר כללים נוספים, שיפורטו להלן, בנוסף לאמור בקוד האתי 

 לגופו:

 על השופט לשמור על חוקי המשחק בו הוא שופט תוך התנהגות הגונה וללא כל ניגוד עניינים.  .1

ר לקבל מתנה או , חל איסובהתאחדותמבלי לגרוע מהאמור בפרק ג' לעיל, על שופט בתחרות ספורט  .2

 .מועדון, זולת המקובל והנהוג במפעלים בינלאומייםטובת הנאה מספורטאי, נושא תפקיד או 

 השופט ישאף תמיד למצוינות למילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר והמקצועית ביותר. .3

 השופט מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית. .4

ועדת האתיקה באישור  שופט לשמש כחבר ועד מנהל בהתאחדות וכלי, ר בארגון ספורט קטןמכיון שמדוב .5

 .בלבד של ההתאחדות

במקרה של עניין אישי במשחק או בתחרות גם שפוט ל מכיון שמדובר בארגון ספורט קטן, יוכל שופט .6

כלפי הספורטיביים וזאת בשל אילוצי כוח אדם. במקרה כזה השופט יהיה חייב בגילוי נאות 

וכלפי איגוד השופטים באשר לכל תפקידיו  חברי המועדונים האחריםהספורטאים, נושאי התפקיד, 

 באורגן הספורט. כמו כן על השופט בהתקיים מקרה כגון דא, לנהוג ביושר מוגבר ובאי משוא פנים.

 
 דיינים

 פורט לעיל:על הדיינים לעמוד בכללים שלהלן בנוסף לפרקים הרלוונטיים לגביהם בקוד האתי ש
דיין במוסד השיפוט הפנימי יפעל ויפסוק על פי אמות מידת שיפוט מקובלות וסבירות ולא יפגע בדימויו  .1

 של המוסד השיפוטי אליו הוא משתייך, וכן ינהג בצורה המכבדת את תפקידו ומעמדו.

כל השפעה דיין במוסד השיפוט הפנימי יהיה בלתי תלוי ויפסוק על פי ניסיונו המקצועי האישי ללא  .2

 חיצונית ו/או לחצים של גורמים חיצוניים וללא כל חשש מפני ביקורת.

מבלי לגרוע מהאמור בפרק ג' לעיל, על דיין במוסד שיפוטי, חל איסור לקבל מתנה או טובת הנאה  .3

 מההתאחדות.  מספורטאי, נושא משרה או

עתו האישית, בנושא שהוא אמור הדיין מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידי .4

 לדון בו.

 .בהתאחדותדיין לא ישמש כחבר ועד מנהל  .5
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 דיין במוסד שיפוטי יימנע ככל האפשר מביקורת פומבית כלפי עמיתיו למקצוע. .6

 
 

 הנהלת ההתאחדותנושאי תפקיד וחברי 
ינותו והתפתחותו. ונושאי תפקידים בה נושאים באחריות רבה כלפי כל הענף כולו, תקהנהלת ההתאחדות חברי 

 משום כך קיימים מספר כללים נוספים אשר עליהם להכיר ולנהוג על פיהם:

 .בהתאחדותחבר הנהלה יפעל להטמעת הקוד האתי  .1

 .ההתאחדותחבר הנהלה יפעל לקידום  .2

לרבות  בהתאחדותחבר הנהלה חייב בגילוי נאות ומידע מלא לגבי כל עניין אישי שלו הנוגע לפעילותו  .3

 בדבר התפקידים אותם הוא ממלא בין בשכר ובין בהתנדבות במשך כל תקופת כהונתו.  מסירת מידע

 חבר הנהלה לא ייקח חלק בישיבות ו/או בהחלטות אשר לגביהן קיים החשש כי יימצא בניגוד עניינים. .4

לא תהיה כל זיקה עסקית, ישירה או עקיפה בין נושא תפקיד למאמן ו/או ספורטאי, אם זיקה זו יכולה  .5

 עמיד את מי מהצדדים במצב של ניגוד עניינים. לה

 לא תהיה זיקה עסקית, ישירה או עקיפה בין נושא תפקיד ו/או חבר הנהלה לשופט באותו ענף. .6

על חבר הנהלה לדאוג כי ניתנו לספורטאי ולספורטאי הקטין, מירב התנאים המיטביים האפשריים, אשר  .7

 יעזרו לו לממש את יכולתו הספורטיבית.

' לעיל, חבר הנהלה יימנע ממתן מתנות ו/או טובות הנאה לשופטים דגרוע מהאמור בפרק מבלי ל .8

 בתחרויות ובמשחקים ספורטיביים ו/או לדיינים.

 חבר הנהלה מתחייב לדווח לאלתר על כל מקרה של ניגוד עניינים שהובא לידיעתו האישית. .9

 עיים טהורים, גלויים ושקופים.חבר הנהלה ימליץ על ספורטאים מצטיינים על בסיס שיקולים מקצו .10

כאשר קיים חשש לקשר אישי או עסקי בין מועמד לתפקיד ייצוגי לבין חבר הנהלה,  הליך מינוי של נושא  .11

התפקיד התנהל בשקיפות מוחלטת, תוך גילוי לוועדה הממנה את המועמד אודות הקשר האישי או 

חירת המועמד ולא ישפיע על תנאי העסקי. חבר ההנהלה בעל הזיקה לא ישתתף בדיוני הוועדה לב

 העסקתו ו/או משכורתו.

 ייצוג בינלאומי: .12

 הרכב סגלי הנבחרות ייקבע על בסיס שיקולים מקצועיים וענייניים גרידא.  .א

מלווי משלחות לחו"ל ייקבעו על סמך שיקולים ענייניים גרידא. השיקולים על בסיסם יתקבלו  .ב

 ההחלטות יהיו שקופים וגלויים.

 
  

 

בל על עצמי את כל ההתחייבויות המופיעות בקוד האתי אשר חתימתי מצורפת אליו, ככל *אני מק

 .שהן חלות על נושאי תפקיד בהתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה
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