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תקנון ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי 
עמותה רשומה על פי חוק העמותות 

שם העמותה ומעמדה החוקי 1.

שמה של העמותה: ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי Israeli Flying Disc Association (להלן: ״העמותה״) 1.

מקום מושבה הנוכחי:  רח' המרגנית 28ב', רמת גן, 52584 – אצל חן בנקירר. 2.

ניתן להעתיק את מקום מושבה של העמותה בהתאם להחלטת הועד. 3.

העמותה היא גוף רשום עפ"י חוק העמותות, התש"מ – 1980. 4.

מטרות העמותה 2.

פיתוח וקידום ענפי הפריסבי בישראל להוציא את ענף "הדיסק גולף" (להלן: ״ענפי הפריסבי״), ריכוזם 2.1.
וניהולם.  

מיצוב ענפי הפריסבי כפעילות ספורטיבית עממית מהנה, המתאימה לכל אחד ואחת, בכל מקום ובכל ימות 2.2.
השנה.  

פיתוח ענפי הפריסבי כספורט מקצועי תחרותי. 2.3.

שמירה על Spirit of the game (כבוד הדדי והגינות) כערך עליון. 2.4.

העמותה פתוחה לכל שחקן ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום ו/או העדפה מינית. 2.5.

קביעת ויישום חוקות, תקנות, נהלים וסדרים בענף בתאום עם חוקות ותקנות הגופים הבינלאומיים של הענף. 2.6.

להוות מרכז ידע ארצי לענפי הפריסבי על ענפיו השונים. 2.7.

פיתוח קשרים בינלאומיים עם התאחדויות ענפיות, איגודי ספורט וספורטאים בחו"ל. 2.8.

ארגון וקיום מפעלי ספורט ותחרויות בין–ארציות ובינלאומיות בענף בישראל. 2.9.

ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף. 2.10.

ייצוג הענף במוסדות והתאחדויות ענפיות בארץ ובחו"ל. 2.11.

גיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה. 2.12.

סמכויות העמותה 3.

העמותה היא אישיות משפטית, ותהיינה לה את כל הזכויות הניתנות על פי החוק לאישיות שכזאת. מבלי לפגוע 
בכלליות זכויות אלה, תהיינה לעמותה, לשם ביצוע המטרות הנ"ל, בין היתר, הסמכויות הבאות: 

תאום ושיתוף פעולה, בכל דרך שהיא, עם מוסדות, ארגונים, גופים בכל הנוגע ו/או הקשור לענפי הפריסבי, 3.1.
לשם מימוש מטרות העמותה.  

עידוד וארגון פעולות הסברה, פרסום ותעמולה לקידום ופיתוח תרבות הפריסבי. 3.2.

עידוד וסיוע לפיתוח מודלים ומסגרות למימוש מטרות העמותה. 3.3.

ניהול משא ומתן והתקשרות בחוזים ובכל התקשרות שהיא עם כל גוף, אדם ומוסד ממשלתי, עירוני, ציבורי, 3.4.
תאגיד או פרטי, וכן לקבל על עצמה כל התחיבות שתידרש לשם השגת מטרות העמותה וניהולה. 

חברות בעמותה 4.

קבלת חברים 4.1.

אדם ו/או גוף החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד (להלן: "הנהלת העמותה") בקשה בלשון זו: 4.1.1.

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה "ההתאחדות הישראלית לענפי הפריסבי". 4.1.2.
מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון 

ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה". 

אדם המעוניין להיות חבר בעמותה חייב להיות פעיל באחד מענפי הפריסבי. 4.1.2.
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אדם המעוניין להיות חבר בעמותה הוא אדם שמאמין ופועל בהתאם לערכי ספורט הצלחות 4.1.3.
המעופפות שהם חברות, כבוד הדדי, הגינות, אי אלימות ויושרה. 

גוף או ארגון המעוניין להיות חבר בעמותה חייב להיות עמותה רשומה לפי חוק העמותות אשר 4.1.4.
תחתיה קיימת פעילות באחד או יותר מענפי הפריסבי. 

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי 4.1.5.
של הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית 

הקרובה. על הועד לנמק את החלטתו בפני האסיפה הכללית. 

הועד ידון בקבלת חברים חדשים לעמותה בישיבת הועד הקרובה שלאחר הגשת טופס ההצטרפות 4.1.6.
כדין. 

זכויות וחובות של חבר 4.2.

חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי 4.2.1.
לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת או לכל מוסד אחר שיוקם בעמותה. 

גוף או ארגון החבר בעמותה ימנה נציג מטעמו אשר ייצג את הארגון ויהיה בעל זכות הצבעה בודדת 4.2.2.
כמו כל חבר באסיפה הכללית. הנציג הנבחר על ידי הגוף יהיה בהכרח חבר פעיל בה ולא אדם 

החיצוני לה. 

חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה. 4.2.3.

חבר ישלם במועד דמי החבר כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הנהלת העמותה. 4.2.4.

הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לשנות את סכום דמי חבר שתשלומם חובה על החברים.  4.2.5.

פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת 4.2.6.
חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו. 

החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה גם לא באמצעות יפוי כוח ואינה עוברת בירושה. 4.2.7.

פקיעת חברות 4.3.

החברות בעמותה פוקעת – 4.3.1.

במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו. 4.3.1.1.

בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה תוגש בכתב לועד המנהל. 4.3.1.2.

בהוצאתו מן העמותה. 4.3.1.3.

האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים 4.3.2.
הבאים: 

החבר לא שילם לעמותה דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה; 4.3.2.1.

החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית; 4.3.2.2.

החבר פועל בניגוד למטרות העמותה; 4.3.2.3.

החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון. 4.3.2.4.

לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה 4.3.3.
להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 4.3.2 אלא לאחר שהתרה בחבר 

ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. 

מוסדות העמותה 5.

אסיפה כללית 5.1.

ועד מנהל 5.2.

ועדת ביקורת 5.3.

כל וועדה או תפקיד שהועד יחליט להקימו. 5.4.

האסיפה הכללית 6.

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד. 6.1.
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אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום 6.2.
וסדר יום לאסיפה. 

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין 6.3.
וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד המנהל ובועדת הבקורת. 

מנין 6.4.

אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח 6.4.1.
בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. 

לא נתכנס המנין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשעה וכחלוף 6.4.2.
שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה. 

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה. 6.5.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר 6.6.
לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יו"ר הועד להכריע. 

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה. 6.7.

הועד 7.

הועד המנהל (להלן: "הנהלת העמותה") הוא הגוף המנהל והמבצע של העמותה. 7.1.

כל סמכות וכח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים להנהלת העמותה. 7.2.

מספר חברי הועד יעמוד על 5 חברים כשאחד מתוכם יכהן כיושב ראש הועד לאחר שנבחר אישית ע"י 7.3.
האסיפה הכללית. 

תקפות הכהונה  7.4.

הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית למשך שנתיים; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש. 7.4.1.

חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד 30 יום מראש; חבר הועד 7.4.2.
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל. 

כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה על אף החוסר בחברי הנהלה. 7.4.3.

השלמת הועד 7.5.

נתפנה מקומו של חבר ועד, המועמד שזכה למס' הקולות הגבוהה ביותר מבין המועמדים שלא נבחרו 7.5.1.
לועד בבחירות האחרונות, הוא שיכנס כחבר הועד במקום זה שהתפנה. במידה ויתפנו מקומות נוספים 

יכנסו בהתאם למס' הקולות שקיבלו בבחירות האחרונות.  

במידה ואין מועמדים כמצויין בסעיף 7.5.1 או שאינם מעוניינים בתפקיד, רשאים, אך לא חייבים, 7.5.2.
חברי הועד הנותרים או הנותר למנות חבר אחר מן העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית 
הקרובה שבה תתבצע הצבעה עבור התפקיד. עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך 

לפעול כועד. 

חבר ועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר בועד למנות חבר עמותה למלא 7.5.3.
מקום באופן זמני עד שישוב למלא תפקידיו. 

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן. 7.6.

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, תועבר ההחלטה להצבעה שניה בישיבת 7.7.
הועד הבאה. היו הקולות שקולים בהצבעה שניה – לא נתקבלה ההצעה. 

הועד ראשי לקיים ישיבה באמצעות כל אמצעי תקשורת שהוא ובלבד שכל חברי הועד המשתתפים יוכלו 7.8.
לשמוע זה את זה בו בזמן. 

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. 7.9.

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע 7.10.
בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו. 

הועד רשאי לקבוע ולהגדיר ועדות משנה ובעלי תפקידים ולהסמיכם לפעול בשמה.  7.11.

הועד רשאי להיעזר בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים שיוקמו לצרכים אלה. 7.12.
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ועדת ביקורת 8.

מספר חברי ועדת ביקורת ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יפחת משני חברים. 8.1.

הוראות תקנות 7.4 עד 7.9 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת. 8.2.

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם. 9.

העמותה תנהל פנקס חברים, פנקס חברי הנהלה, ספרי חשבונות לפי חוק, ספרי פרוטוקולים וכל מסמכים אחרים 10.
בעלי אופי דומה. 

החלטה על פירוק העמותה תתקבל ברוב של 2/3 ממספר המצביעים באסיפה הכללית. 11.

נכסים לאחר פירוק 12.
פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות 

דומות כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.
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