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 תקנון - ההתאגדות הישראלית לברידג'

 כללי -פרק ראשון 

 השם .1

 ההתאגדות( .  -)להלן  "  '"ההתאגדות הישראלית לברידג

 עןהמ  .2

 .עליו ע"י מועצת העמותה שיוחלט כל מען אחר  וא  60850שוהם,  1264ת.ד : ה של ההתאגדות הואנמע

  מהות ההתאגדות ומעמדה החוקי . 3

 קבין חבריה, המאוגד בהתאם לחובורי שלא לשם הפקת רווחים ו/או חלוקתם יההתאגדות היא גוף צ .א
 . 1980 -העמותות תש"מ 

  (.WBF –ו   EBL)לברידג  ובארגון העולמי  'רופאית לברידגיההתאגדות היא חברה בליגה הא .ב

 כלשהיא. ית טכשר לכל חובה וזכות וכן לפעולה משפ ההתאגדות היא תאגיד .ג

ההתאגדות מאמצת את כללי האתיקה המקצועית לספורט בישראל , לפי הקוד האתי הגנרי של  .ד
( , אשר מחייבות את מוסדות וחברי ההתאגדות. יובהר כי 1משרד התרבות והספורט, )ראה נספח 

וכללי  1999, חוק החברות , תשנ"ט  1980העמותות התש"ם  אין בקוד כדי לגרוע מהוראות חוק
 ניהול תקין של רשם העמותות ורשם ההקדשות.

 תוקף וביטול .4

לשם התאמתן לצרכיה ולדרישות החוק   1971 משנתההתאגדות  תקנותאלה באות להחליף את  תקנות
שבאו במקומן או בתוספת להן והיו בתוקף עד  תקנותהקודמות של ההתאגדות ו/או כל  תקנותהולפיכך 

זה לתוקף ע"י קבלתן כחוק ע"י האסיפה הכללית הארצית ומאותה עת  תקנון כניסתמיום  בטלותכה, יהיו 
  תקנון ההתאגדות. זה בתוקף ויהווה  תקנוןואילך יהיה רק 

 הוראות מעבר. 5

של מוסדות ההתאגדות על  פעולותיהםאת רציפות והמשכיות ההתאגדות לא תיפגע חוקיות  הבטחלמען 
 .מותקוד תקנותפי 

התפקיד, או המוסד שהחל  נושאע"י שיושלמו צדק או חוק, מן הדין  מטעמיפעולות אשר בתוקף מהותן או 
 אלה בפועל.  תקנותתפקיד או מוסד, גם לאחר קבלתן ויישומן של נושא ע"י אותו  יושלמובהן, אכן 

 מטרות ההתאגדות. 6

 .תיותחר אופיבעל  כספורט, בכל הקשור במשחק זה ולנהלובישראל, לרכזו  'הברידג ענףלפתח את  .א

לעשות למען החדרת הכרתו של משחק הברידג' כספורט בעל אופי תחרותי ע"י הצבור הרחב בכלל  .ב
 וע"י מוסדות המדינה נוגעים בפרט. 
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תחרויות ואופיין על  ולניהול 'הברידגף נוגע לענוהלים וסדרים בכל הנ, ותקנותלקבוע ולהתקין חוקים  .ג
  לברידג'ובארגון העולמי האירופאית לברידג' הקיימים והמקובלים בליגה הבינלאומיים בסיס החוקים 

 (EBL  ו- WBF ). 

לפקח על אופי משחקי הברידג' התחרותי המתנהלים בסניפים המוכרים על ידה ולאחוז אמצעים בכל  .ד
 לשם שמירה על רמת משחק הוגנת והולמת.מקרה שנראה כי מן הדין לעשות כן, 

לעשות למען העלאת רמתו של משחק הברידג', קידום כישרונות וטיפוח הרגלים של עקרונות  .ה
 המשחק ההוגן, הרוח הספורטיבית ומשמעת בקרב חברי ההתאגדות.

גדות ליזום, לארגן, לפתח ולבצע תחרויות ברידג' למיניהן וכן כל מיני פעולות משותפות לחברי ההתא .ו
 או העשויות להיות בעלות ענין או משמעות בכל הנוגע למשחק הברידג' וקידומו, במישרין או בעקיפין.

להוציא לאור עלונים, כתבי עת, ספרים או פרסומים אחרים, להשתמש בדרכי התקשורת המקובלים  .ז
בינם לבין וכן לערוך מחקרים והרצאות ובכלל להיות הגוף להחלפת ידע ומידע בין חברי ההתאגדות 

 עצמם וכן בין ההתאגדות לגורמי חוץ. 

 לפעול למען חברי ההתאגדות. .ח

לפתח קשרים בינלאומיים ולטפח קשרים ידידותיים וחברותיים וכן לארגן או להשתתף בתחרויות,  .ט
 ארציים או בינלאומיים. -קונגרסים ואירועים בין 

 ות.לקיים בתי ספר וקורסים להשתלמויות לשחקנים או מנהלי תחרוי .י

 ליצור קרנות מיוחדות לעזרה הדדית או לכל מטרה אחרת לטובת ההתאגדות או חבריה. .יא

ובכלל לעשות כל פעולה הדרושה לקידום ענין הברידג' והמטרות המנויות לעיל ובכלל זה לרכוש  .יב
 נכסים, להתקשר בחוזים ולהחזיק מנגנון כנדרש.

 מבנה ארגוני –פרק שני 

 סניפים. 7

 ההתאגדות תהיה מחולקת לסניפים ולתת סניפים.  .א
יום מקבלתו של תקנון זה, תקבע המועצה של ההתאגדות את מעמדם של הסניפים  30תוך  .ב

 הקיימים, בתור סניפים או תת סניפים ותודיע להם על כך.
המועצה רשאית להעניק מעמד של סניף לכל תת סניף, מועדון או קבוצת אנשים שתתארגן לשם  .ג

לדעתו תרומתו של אותו גוף כנ"ל לעניין ההתאגדות, פעילותו הספורטיבית ו/או מספר  כך, אם
חבריו מצדיקים זאת ובתנאי שאותו תת סניף, מועדון ו/או קבוצה יעמדו בקריטריונים הנדרשים בכל 

 סניף, דהיינו:
הניחו את דעת מוסדות ההתאגדות הנוגעים באשר להקפדה על אוירה נאותה במקום המיועד  (1

 רועים ספורטיביים ואכן דאגו למקום כזה.ילא

קיבלו על עצמם את מרות מוסדות ההתאגדות והגישו בקשה מתאימה הכוללת הסכמה לתקנון  (2
זה וכן התחייבו לשמור על חוקי הברידג' כפי שיהיו בתוקף מעת לעת וזכותה של ההתאגדות 

 להתערב באופן ניהול האירועים הספורטיביים אשר בהם.

כז או לכל גוף אחר לפי החלטת המועצה את אותם התשלומים שיחויבו בהם במועד ישלמו למר (3
 ובשיעור שייקבעו.
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 העמידו אדם בעל כשירויות מתאימות לניהול תחרויות מטעם אותו סניף או תת סניף. (4

 חברים לפחות הרשומים בהתאגדות. 50סניף יכלול . 1 .ד

ד הקובע, ישמור על מעמד סניף למשך חברים במוע 50-סניף רשום, שמספר חבריו יורד מ. 2ד.
 השתתפויות בשנה שחלפה עד המועד הקובע. 1,200-שנה אחת ובלבד שהיה בעל יותר מ

תשקול כל בקשה למתן מעמד של סניף על פי הקריטריונים דלעיל ותהיה רשאית לבטל את המועצה  .ה
ל או מי מהם. החלטת מעמדו של סניף, אם לדעתה, אותו סניף אינו מקיים את התנאים הנזכרים לעי

יום מתאריך  30המועצה על פי ס.ק. זה, ניתנת לערעור בבית הדין הארצי של ההתאגדות, תוך 
 מסירת ההחלטה, לסניף הנוגע.

במקום ישוב שאינו מקיים סניף, רשאית ההתאגדות להעניק מעמד של תת סניף למועדון ברידג' או  .ו
 לקבוצת שחקנים שתתארגן לשם כך.

רשאי לקיים תחרויות פתוחות מטעמו, בחסות ההתאגדות ולהעניק לזוכים פרסים תת סניף יהיה  .ז
 ונקודות אמן, כפי שייקבע על ידי הועדה הספורטיבית הארצית.

 עצמאות סניפים. 8

בכפיפות לאמור בתקנון זה, יהיו הסניפים ותת הסניפים עצמאיים לחלוטין בניהול ענייניהם  .א
והספורטיביים ובלבד שלא תהיה חריגה מתקנון זה וכן הכספיים, הארגוניים, המנהליים 

יישמעו כל סניף ותת סניף להוראות ועד העמותה ו/או המועצה ו/או הועדה הספורטיבית 
 הארצית, לפי העניין בקשר להשתתפותם הכספית ו/או ייצוגם ו/או אופי התחרויות המותרות.

כפופים לו מבחינה מנהלית וארגונית תת סניפים יהיו מסונפים לסניף לפי הסכם הדדי, ויהיו  .ב
 במסגרת תקנון זה.

 כל סניף רשאי לפתוח תת סניף על דעת עצמו. .ג

אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מסמכותה של ההתאגדות להתקשר בהסכמים עם מועדונים  .ד
או בתי הארחה כלשהם, בקשר לניהול תחרויות בהם, בד"כ או לעניין מסוים או בקשר לכל 

 יחליטו עליו המוסדות המרכזיים המוסמכים.ענין אחר אשר 

החלוקה למחוזות תתבצע סניפי ההתאגדות משובצים למחוזות, לפי החלטת המועצה. . 1 .ה
ע"פ המיקום הגיאוגרפי של הסניף ותרוענן אחת לשנתיים, בסמיכות לבחירות למוסדות, 

 בהחלטה משותפת של הקפטן הספורטיבי הארצי וקפטני המחוזות.

י המחוז יבחרו ע"י נציגי המועצה המייצגים את סניפי המחוז אליו נערכת כל קפטנ. 2ה.
 הבחירה, בסמוך לבחירות הכלליות של יו"ר הועדות הספורטיביות.
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 מוסדות ההתאגדות –פרק שלישי 

 אלה מוסדות ההתאגדות. 9

 )הועידה הארצית )האסיפה השנתית הארצית, 

 מועצת העמותה, 

 ,ועד העמותה 

  ספורטיבית מורחבת,ועדה 

 ,ועדות ספורטיביות 

 האספות הכלליות השנתיות, 

  סניפים –ועדי הסניפים ותת, 

 בית הדין הארצי, 

 ,ועדת משמעת ארצית 

 ,יועץ משפטי 

 ועדת ביקורת, 

 .נציב התלונות 

 הועידה הארצית

 מהות ותפקידי הועידה. 10

במוסדותיה ונושאי התפקיד הועידה הארצית היא מוסד עליון של ההתאגדות ומתפקידה לבחור  .א
המרכזיים, לקבל דו"ח על פעולותיהם ולהיזקק לכל ענין יוצא מן הכלל המובא בפניה לפי תקנון 

 אלה.

 בהצבעות הועידה, לא ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח באופן גורף. .ב

 מועד קיום הועידה. 11

מקיומה של הועידה האחרונה, במועד  יםחודש 15-מהועידה תתקיים אחת לשנה, ולא יאוחר  .א
 .ועד העמותה ובמקום שיקבעו ע"י

 בחירות לנושאי תפקידים, הנבחרים ע"י הועידה, תתקיימנה אחת לשנתיים. .ב

 אופן זימון הועידה. 12

משרד תשלח ע"י בצירוף סדר יומה וחומר רקע רלוונטי,   הודעה על תאריך ומקום קיום הועידה .א
יום לפחות מראש, וזאת כדי לאפשר לכל סניף לקיים את אספתו  30לכל הסניפים  ההתאגדות

 השנתית בעוד מועד לשם בחירת נציגיו לאותה ועידה.

נוסף לסדר היום של הועידה, תכלול ההודעה כנ"ל דין וחשבון מנהלתי וכספי על פעולות המועצה  .ב
יצויין בה מה  בתקופה שחלפה מתום הועידה הקודמת, המאושר ע"י ועדת הביקורת המרכזית וכן

מספר הצירים שהסניף אליו היא מכוונת, זכאי לו על סמך הרישום בפנקס החברים המרכזי, 
 בהתאם לתקנון זה.

 צירים לועידה וזכות הצבעה.. 13

 הסניפים יהיו מיוצגים בועידה ע"י צירים שייבחרו באספותיהם השנתיות, כאמור בתקנות אלה להלן. .א
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האספות השנתיות ומותר לכלול בתוכם את נבחרי הסניף כנציגיו הצירים לועידה ייבחרו ע"י  .ב
 במועצה.

ין זה יחייב מספר החברים יחברים הרשומים בו ולענ 50כל סניף יהיה זכאי לציר אחד לכל  .ג
שארית של השנה שלפני כן.  31.10הרשומים בכל סניף, לפי הרישום בפנקס החברים המרכזי ל 

 נוסף.ראשון או ציר ות לציר מהמדד הנ"ל יקנה זכ 80%העולה על 

 לכל ציר יהיה קול אחד בשעת ההצבעה בועידה. .ד

 סדר יום והצעות לסדר יום. 14

 סדר יומה של הועידה יכלול בדרך השגרה את הסעיפים הבאים: .א

 פתיחת הועידה ע"י הנשיא היוצא. (1

 בחירת יו"ר ומזכיר הועידה. (2

משתתפים למזכירות המועצה הגשת החלטות האסיפות הכלליות המשמשות מינוי לצירים ה (3
 ואישורן לצורך הצבעה.

מסירת דוחות מנהליים וכספיים וכן גם ספורטיביים המכסים את תקופת כהונתה של המועצה  (4
 היוצאת.

 או את מקצם.את כולם ואישור הדוחות הנ"ל או דחייתם דיון  (5

יו"ר בית הדין בחירת ו, יחברי המועצה המוצעים על ידי הסניפים, בחירת נשיא וסגנ אישור (6
 ., בחירת יו"ר ועדת משמעת ארצית, בחירת יועץ משפטיוועדת הבקורת יו"ר , בחירתהארצי

 כל ענין נוסף שהובא לדיון. (7

קבלת החלטות המתחייבות מהשגות על דוחות שהוגשו ע"י המועצה היוצאת ו/או נקיטת  (8
 צעדים כמתחייב מהנסיבות.

ימים לפני מועד  7 –הצעות נוספות לסדר היום חייבות להימסר למזכירות ההתאגדות לא יאוחר מ  .ב
 10%הצעות לסדר היום לא יתקבלו אלא אם כן יהיו נתמכות על ידי סניף אחד לפחות או הועידה. 

 לכל הפחות מכלל חברי ההתאגדות.

 מנין חוקי ואופן ההצבעה. 15

שני שליש מכלל הצירים שנבחרו יהוו מנין חוקי של הועידה. בהעדר מספר זה תדחה הועידה  .א
השעה הנ"ל, תחשב הועידה כחוקית בכל מספר מחצית ומשנתכנסה מחדש בתום  שעהבחצי 

 משתתפים שהוא והחלטותיה יהיו חוקיות.

 כל החלטה תתקבל ברוב רגיל של הנוכחים. .ב

לפחות מכלל  10%א אם כן נדרשה הצבעה חשאית ע"י ההצבעה תהיה ע"י הרמת ידיים אל .ג
המשתתפים. היה והועלה להצבעה ענין הנוגע לסניף אחד בלבד, תיערך הצבעה חשאית לפי 

 דרישת ציר אחד או יותר של אותו הסניף הנוגע בהצבעה.
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שווה בשווה בשתי הצבעות רצופות ביחס לאותה הצעה, יכריע בהצבעה השניה נתחלקו הקולות  .ד
 ו של יו"ר הועידה.קול

 שינויים בתקנון מחייבים רוב של שלושה רבעים לכל הפחות מהנוכחים בועידה. .ה

 כינוס ועידה ארצית יוצאת מן הכלל. 16

 ועידה ארצית יוצאת מן הכלל, תכונס ע"י הנשיא באחד משני המקרים הבאים: .א

 הדין הארצי.נקראה ע"י נשיא המועצה, ועד העמותה, ועדת הבקורת או לפי החלטת בין  (1

מכלל חברי ההתאגדות או ע"י סניף ו/או סניפים  20% –קריאתה נדרשה ע"י לא פחות מ  (2
 מכלל חברי ההתאגדות.  10%המאגדים בתוכם לפחות 

כינונה של ועידה ארצית יוצאת מן הכלל, כרוך בהודעה מוקדמת לכל הסניפים של חודש ימים  .ב
 העומדים על סדר יומה.לפחות, בצרוף פירוט הסיבה לקריאתה והסעיפים 

 כצירים לועידה יוצאת מן הכלל, ישמשו הצירים שנבחרו לועידה השנתית האחרונה. .ג

 מועצת העמותה

 מהות המועצה. 17

המועצה היא המוסד המבצע של ההתאגדות ובידיה כל הסמכויות של ההתאגדות בענינים ארציים או 
 נון זה או בכל דין.בכל ענין אחר אשר הסמכות עליו לא יוחדה לגוף אחר בתק

 הרכב המועצה. 18

 חברים או כל מספר אחר שיוחלט עליו ע"י הועידה הארצית. 54 –המועצה תהיה מורכבת מ  .א

מספר החברים במועצה עם קבלתן של תקנות אלה, יהיה כמספר החברים הקיים ערב קבלתן  .ב
 והוא הדין בקשר לייצוגו היחסי של כל סניף בו.

 היחיד הרשאי להחליט על מספר החברים במועצה בעתיד. הועידה הארצית היא המוסד .ג

 ייצוג במועצה. 19

, כמצויין בסעיף בע והסניפים ייוצגו במועצה ע"י מספר נציגים יחסי למספר חבריהם במועד הק .א
 אלא באמצעות הסניף שהוא מסונף אליו. במועצהלשום תת סניף לא תהיה זכות ייצוג ג'. 13

תחולק לפי השארית הגדולה ביותר בין , א'18כמצוין בסעיף  יתרת הצירים עד השלמת המכסה
תותר מהמדד הקובע לציר.  50%-כלל המועדונים ובסדר יורד ובלבד שהשארית לא תפחת מ

עד  התקשרות סניפים בהסכמי עודפים בתנאי שתמסר על כך הודעה ע"י הסניפים הנוגעים בדבר,
 .ג'31יום מהזמן הקובע לפי סעיף  30

היו"ר והקפטנים של הסניפים יהיו חברי המועצה בתוקף תפקידם. לא יהיה סניף זכאי ליותר  .ב
 מאשר נציג אחד במועצה, ישמש היו"ר שלו בתפקיד כזה. 
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נבצר מיו"ר סניף ו/או מקפטן לכהן כחבר במועצה מסיבה אישית או סיבה הנעוצה בהוראות תקנון  .ג
יף הנוגע בנציג או נציגים אחרים במקומם, לפי זה, יחליפו אותם סגניהם ובהעדרם, יבחר הסנ

 העניין, באמצעות הועד של אותו סניף.

 החברות במועצה היא אישית ואינה ניתנת להעברה או האצלה. .ד

 לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר המועצה וכחבר ועדת הבקורת.  .ה

מי שמשרת את  לא יכהן במועצה מי שאינו חבר בעמותה, הוכרז כפסול דין או פושט רגל או .ו
ההתאגדות בשכר, חוץ אם נקבע לו שכר בשל התפקיד שהוא ממלא במועצה עצמה הוא הדין 

 ביחס לחברים בועדי הסניפים ותת סניפים.

כל סניף רשאי למנות חבר אחר במקום חבר מועצה מטעמו אשר נבצר ממנו למלא תפקידו או  .ז
 גדות.שהתפטר. הסניף ימסור הודעה על כך לועד העמותה של ההתא

 נשיא ההתאגדות. 20

. נשיא ההתאגדות נבחר ע"י הועידה הארצית מבין חברי ההתאגדות המועמדים לכך בהסכמתם .א
 כן רשאית הועידה לבחור בסגן אחד או שניים.

הנשיא ישמש יו"ר המועצה ובמקרה של שוויון קולות בהצבעה כלשהיא תהיה לו זכות דעה  .ב
 מכרעת.

אם נבחרו סגנים לנשיא, ימלא סגן אחד את מקומו של הנשיא בכל מקרה שהנסיבות יחייבו זאת  .ג
 או אם נתבקש לעשות כן ע"י הנשיא. 

אחד משני סגניו ובמקרה של סגן אחד המועצה נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, תמנה במקומו  .ד
 ימלא הוא את תפקידי הנשיא.  –

 יום. 21המועצה בהודעה מוקדמת של לנשיא תהיה הסמכות לזמן ישיבת  .ה

לנשיא ההתאגדות תהיה הסמכות להעניק חנינה מהשעיה או הקלה בעונש, לחבר התאגדות   .ו
אשר הורשע ע"י ערכאות המשמעת ובלבד שריצה לפחות מחצית מעונשו. במקרה חריג רשאי 

 הנשיא לפנות לבית הדין בבקשה להקלה משמעותית עוד יותר.

 ועד העמותה. 21

חברים לכל היותר אשר מתפקידו יהיה לטפל  7 או 5 המועצה תבחר מבין חבריה ועד עמותה בן .א
יו"ר  בתפקידים של . המועצה תבחרהמועצהבאופן שוטף בעניני ההתאגדות הנתונים לסמכות 

 חברי ועד העמותה.שיכהנו כ ועד העמותה, גזבר וקפטן ספורטיבי ארצי, 

נושאי תפקידים בשכר או בהתנדבות כחברי ועד העמותה  המועצה או ועד העמותה, רשאים לצרף .ב
בלי זכות הצבעה, שלא מתוך חבריה, אם לדעתם ידרש הדבר להפעלתן התקינה והיעילה של 

 סמכויותיהם. 

זולת אם הוחלט במפורש אחרת על ידי המועצה, יהיו לועד העמותה כל סמכויות המועצה, בכפוף  .ג
 עצה.לפיקוחה וזכות ההכרעה הסופית של המו

ום ואילו היו"ר, י 14ו לישיבה, בהודעה מוקדמת של כל חבר ועד העמותה יכול לדרוש את כינוס .ד
 ימים בלבד. 3בהודעה מוקדמת של 
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 במקרה של קבלת החלטה פה אחד, יכול ועד העמותה לקבלה מבלי לקיים ישיבה לשם כך. .ה

שתתקיימנה רצופות הצבעות  2 –ההחלטות תתקבלנה ברוב רגיל ובמקרה של שוויון קולות ב  .ו
 במרווח זמן של חצי שעה לפחות, יכריע קולו של יו"ר ועד העמותה.

 זכות הצבעה.להם , אולם לא תהא שירצולהשתתף בכל ישיבת ועד עמותה וסגניו יוכלו א ישהנ .ז

 ההצבעה בועד העמותה היא אישית ואינה ניתנת להעברה. .ח

נבצר מחבר ועד העמותה למלא מוקמו, תמנה המועצה אחר במקומו, זמנית או עד לקיום הועידה  .ט
 הקרובה, לפי הענין.

מועצת העמותה רשאית להחליף את ועד העמותה או אחד מחבריה בהצבעת רוב של הנוכחים  .י
 בישיבה. הנושא חייב להיות, מראש, על סדר היום של הישיבה. 

מחברי  10%יכול להתבקש ע"י: נשיא ההתאגדות או י',  21עיף על בסיס סכינוס הישיבה,  .יא
יום מיום  30אסיפה כנ"ל תכונס תוך או ועדת ביקורת. המועצה או בית הדין של ההתאגדות, 

 הבקשה.

קדנציות רצופות. לגבי חבר ועד העמותה לא  3 –יו"ר ועד העמותה לא יכהן יותר מ  – רוטציה .יב
 תהיה הגבלה במספר הקדנציות.

 .1ב.  37כמפורט בסעיף  –הרכב הועדה הספורטיבית הארצית . 1 .יג

 כועד יכהנו הארצית הספורטיבית הועדה עם יחד העמותה ועד – מורחב עמותה ועד. 2יג. 
בראש ועד העמותה המורחב,  .להלן/ט 22 בסעיף הנקובים בענינים הכרעה לצורך מורחב עמותה

 יעמוד יו"ר ועד העמותה. במקרה של שוויון קולות, יכריע קול היו"ר.

 תפקידים וסמכויות מיוחדים של מועצת העמותה. 22

 פקוח והקפדה על הפעלת תקנון התאגדות. .א

מנוי ועדות קבועות או לענין מסויים לצורך הוצאתה לפועל של מטרה ממטרות ההתאגדות או  .ב
 פקידי המועצה באופן יעל יותר.צוע תיב

 קביעת תקציב וניהול עניניה הכספיים של ההתאגדות, במסגרת התקציב המאושר. .ג

 הפעלת משרד ההתאגדות. .ד

 ייצוג ההתאגדות כלפי מוסדות וגורמים בישראל ובחו"ל. .ה

התקנת תקנות משנה, תקנונים, כללי אתיקה, התנהגות ונוהג בכל הנוגע לתחרויות בכללן, לפי  .ו
 המלצת הועדה הספורטיבית הארצית.

 כל סמכות אחרת שיועדה לה בתקנות אלה. .ז

בכל הנוגע לארגון וקביעת תכנית שנתית לתחרויות ארציות או בינלאומיות יפעל ועד העמותה על  .ח
פי המלצת הועדות הספורטיביות. לא נתקבלה ההמלצה על דעת ועד העמותה, יועבר הנושא 

 המורחב.לדיון והכרעה של ועד העמותה 
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 החלטות המועצה. 23

 תתקבלנה ברוב קולות ובמקרה של שויון יכריע היו"ר. .א

 המועצה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה. .ב

 ועדת בקורת.. 24

חברים ובראשה ישב רואה חשבונות  3ועדת הבקורת הנבחרת ע"י הועידה הארצית תהיה בת  .א
תמנה הועידה כל אדם שימצא מתאים  לא היתה אפשרות למלא אחרי התנאים הנ"ל, מוסמך. 

 לתפקיד, גם אם אינו רואה חשבונות מוסמך.

באופן שיבטיח כי תנוהל ניה הכספיים של ההתאגדות ימתפקיד ועדת הבקורת לפקח על ניהול עני .ב
הנהלת חשבונות מסודרת וכי לא תהיה הוצאת כספים ללא אישור המוסד המתאים וכן לבקר את 

ימים  10ולהגיש דו"ח לועידה הארצית לא יאוחר מאשר כל נושא שתמצא לנכון ב נים יניהול העני
 לפני המועד המתוכנן לכינוסה.

ועדת הבקורת תהיה מוסמכת לזמן אסיפה יוצאת מן הכלל של הועידה הארצית ו/או ישיבה של  .ג
 המועצה לדון בענינים שבתחום סמכותה ותפקידה. 

סד אחר של ההתאגדות ולא ישרת את ההתאגדות בשכר שלא חב ועדת הבקורת לא יכהן בכל מו .ד
 בתור חבר ועדת בקורת.

 לועדות הבקורת של הסניפים יהיו אותם תפקידים וסמכויות בשנויים המחוייבים. .ה

 נציב התלונות. א24

 יו"ר ועדת הביקורת ישמש גם כנציג התלונות של ההתאגדות. .א

נציב התלונות יטפל בכל תלונה אשר תופנה אליו וענינה תפקודו של כל נושא תפקיד במועצת  .ב
סניף(, בועד העמותה ובוועדת הבקורת. כל תלונה כאמור תיבדק  –העמותה, בועד סניף )או תת 

 ימים מעת שהוגשה התלונה. 60ותיענה בתוך 

התאגדות או ע"י קבוצת חברים, או "תלונה" לענין סעיף זה, הינה תלונה אשר הוגשה ע"י חבר ב .ג
סניף(. התלונה תופנה אל נציב התלונות ותוגש בכתב אל  –מטעם ועד של סניף )או של תת 

 משרדי ההתאגדות.

 לא ידון נציב התלונות בענינים שלהלן: .ד

 .ענין אשר נדון והוכרע ע"י בית הדין 

 .ענין אשר תלוי ועומד להכרעה בפני בית הדין 

 ניתנה בסמכות על ידי נושא תפקיד. החלטה משמעתית אשר 

נציב התלונות יגיש דו"ח שנתי לועידה הארצית. העתקי הדו"ח יופצו בין צירי הועידה הארצית, עד  .ה

 יום לפני כינוס האסיפה הכללית השנתית. 30לא יאוחר מאשר 

הבקורת, וכל אחד  העתקי הדו"ח השנתי של נציב התלונות יוגשו גם למועצת העמותה ולועדת .ו

 ממוסדות אלה יקיים דיון בענין הדו"ח השנתי הנ"ל.

נציב התלונות יהיה רשאי לערוך דו"ח בעיניים בענין תלונה מסוימת, אם ראה צורך בכך שהענין  .ז

למועצת העמותה ולועדת הבקורת ויכלל בדו"ח השנתי  רנשוא התלונה יטופל. דו"ח ביניים ימס
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 של נציב התלונות.

לכל שאלה או להמציא כל לנציב התלונות ו בעל תפקיד בהתאגדות יהיה חייב לענות כל גוף א .ח

 .ימים 14מסמך שידרוש תוך 

 האסיפות הכלליות השנתיות

 מהות. 25

 האסיפה הכללית היא המוסד העליון של כל סניף או תת סניף בשנויים המחוייבים על פי הענין. 

 מועד ומקום קיום האסיפה. 26

חודש שלאחר קיום האסיפה  13אסיפה כללית מדי שנה ולא יאוחר מתוך  כל סניף יקיים .א
 האחרונה, במועד ובמקום שיקבעו ע"י הסניף.

, כך שבעלי בחירות לנושאי תפקידים, הנבחרים ע"י האסיפה הכללית, תתקיימנה אחת לשנתיים .ב
 תפקידים ישמשו בתפקידם שנתיים מלאות

בחירות כלליות בכל מוסדות ההתאגדות במקרה לועידה הכללית יש סמכות להחליט על קיום  .ג
 הצורך.

 זימון האסיפה. 27

יום לפחות מראש.  15הודעה על תאריך ומקום קיום האסיפה תשלח ע"י הועד לכל חברי הסניף  .א
הועד רשאי להחליט על תחליף למשלוח הודעות, בתנאי כי תחליף זה יבטיח כי דבר קיום 

 יף.האסיפה יגיע לידיעתם של כל חברי הסנ

ההודעה הנ"ל תכלול את סדר יומה של האסיפה וכן דו"ח מנהלתי וכספי על פעולות הועד  .ב
 בתקופת כהונתו, מאושר ע"י ועדת הביקורת של אותו סניף או ע"י רואה חשבונות מוסמך.

 סדר יום קבוע והצעות לסדר יום. 28

 סדר יומה של כל אסיפה כללית יכלול בדרך השגרה: .א

 בחירת יו"ר האסיפה (1

 מסירת דו"ח מנהלתי וכספי לגבי השנה שחלפה (2

 ויכוח (3

 בחירת צירים לועידה הארצית (4

בחירת נציגי הסניף למועצה ומועמדיו לנושאי תפקידים בו, אם בכלל, או הסמכת ועד הסניף  (5

 לעשות כן.

 בחירת ועד ובעלי התפקידים העיקריים בו וכן ועדת אתיקה ומשמעת. (6

 חשבונות של הסניף.בחירת ועדת בוקרת או מינוי רואה  (7

ימים לפני מועד האסיפה והן  5הצעות נוספות לסדר היום יוגשו ליו"ר הועד לא יאוחר מאשר  .ב
 לפחות מכלל חברי הסניף. 10%חייבות להיות נתמכות ע"י 
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 מנין חוקי ואופן ניהול האסיפה וההצבעה. 29

ו גם על האסיפות בדבר מנין חוקי ואופן ההצבעה של הועידה הארצית יחול 15הוראות תקנה 
לפחות מכלל המשתתפים,  10%הכלליות, בשינויים המחוייבים על פי הענין ובתנאי כי לפי דרישות של 

 תהיה הצבעה חשאית.

 אסיפה כללית יוצאת מהכלל. 30

אסיפה כללית יוצאת מן הכלל יכולה להיקרא ע"י ועד הסניף או ועדת משמעת או לפי דרישה של  .א
 הסניף.לפחות מכלל חברי  10%

 מכלל הנוכחים בה. 60%החלטות באסיפה כללית יוצאת מן הכלל יתקבלו ברוב של  .ב

מן הכלל חייבת להישלח לכל חברי הסניף לא יאוחר  –הודעה על כינוס אסיפה כללית יוצאת  .ג
 ימים לפני מועד כינוסה, בצרוף פרוט הסיבה לקריאת האסיפה וסדר יומה. 7מאשר 

הועידה הארצית, בשינויים המתחייבים, יחולו על האסיפות  . כל יתר ההוראות בענין31
 הכלליות.

 ועדי סניפים ותת סניפים

 מהות. 32

הנבחרים ע"י סניפים ותת סניפים יקראו ועדי סניף ותת סניף בהתאם. תת סניפים יהיו  םהוועדי .א

ור הסניפים אליהם הם מסונפים והם רשאים, באיש יכפופים מבחינה מנהלית וארגונית לוועד

 בועד הסניף. גהסניף, לקבל ייצו

ימים באופן סדיר את יועדי תת הסניפים יהיו עצמאיים בניהול ענייניהם הכספיים, כל עוד הם מק .ב

 התשלומים הנדרשים מהם ע"י מועצת העמותה.

 שינוי מעמדו של תת סניף לזה של סניף ולהיפך, הוא בתחום סמכותה של מועצת העמותה. .ג

 םהוועדיסמכויות ותפקידי . 33

ועדי הסניפים עצמאיים בניהול ענייני סניפיהם בכפיפות לאמור בתקנון זה ואילו ועדי תת  .א
 הסניפים נתונים לפיקוחם של ועדי הסניף אליו הם מסונפים.

ועדי הסניפים רשאים להתקין תקנות, כללים, תקנונים וכן למנות ועדי משנה למיניהם, ככל  .ב
יל של הסניף ותת הסניפים המסונפים אליו וכן הפעולות שיידרש הדבר לצורך ניהול תקין ויע

הספורטיביות המתנהלות בהם, בתנאי כי לא יהיה בהתקנת תקנות, כללים וכו' או במינוי ועדות 
משום סתירה לתקנות אלה, לכללי המשחק הבינלאומיים או לכל תקנות או כללים המוצאים ע"י 

 המועצה בתחום סמכותה.

ם לקבוע רק תקנוני תחרויות ולמנות ועדות תחרות. כל מינוי ועדות ועדי תת הסניפים רשאי .ג
 אחרות או התקנת כללים, טעון אישורו של הסניף אליו הם מסונפים.

 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות ובמקרה של שוויון קולות יכריע קולו של היו"ר. .ד

 הועדים קובעים לעצמם את סדרי עבודתם במסגרת האמור בתקנות אלה. .ה
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 הרכב הועדים. 34

חברים ובכללם יו"ר, קפטן וגזבר, וכן לפי  9 –ולא יותר מ  3 –ועדי הסניפים ימנו לא פחות מ  .א
 מזכיר. כל נושאי התפקידים בועד נבחרים ע"י האסיפה הכללית. –צרכי הסניף 

בסניפים שהיקף פעילותם מצדיק זאת, רשאית האסיפה לבחור בסגן אחד ליו"ר והגזבר ועד שני  .ב
 ים לקפטן.סגנ

 חברים: יו"ר , קפטן וגזבר. 3 –ועדי תת סניפים יהיו מורכבים מ  .ג

 אירועי ספורט ומשמעת. -פרק רביעי 

 ארגון אירועי ספורט. 35

 –הארגון של אירועי הספורט נתון בידי הקפטנים הספורטיביים כל אחד לגבי סניפו ובהיקף ארצי  .א
 בידי הקפטן הארצי.

 בועדות ספורט שיורכבו ויפעלו כמפורט להלן.הקפטנים יעזרו בעבודתם  .ב

 ועדות ספורט. 36

ועדות הספורט הסניפיות יהיו מורכבות מהקפטן המקומי )יו"ר(, סגניו )אם בכלל(, מנהל התחרות  .א
הקבוע של אותו סניף )אם בכלל( וכן מאותם החברים ובאותו מספר כפי שיתמנו ע"י ועד הסניף, 

ת להשתתף בישיבותיה של הועדה ולהצביע בה. חלק היו"ר בהמלצת הקפטן. ליו"ר הועד הזכו
 על החלטה כלשהיא, רשאי הוא לדרוש כי היא תועבר לאישור הועד.

ספורטיביים וקביעת תקנוני  ועדות הספורט ייעצו ויעזרו לקפטנים בתכנונם וארגונם של ארועים .ב
תחרות, מנוי מנהלי תחרות וועדות תחרות ובכל ענין הקשור בכך, לרבות נקיטת צעדים 

  משמעתיים נגד שחקנים הנאשמים בהתנהגות לא ספורטיבית. 

 ועדות ספורטיביות. 37

כפוף הסניף יפעל לארגון הפעילות הספורטיבית המקומית ויהיה  –פעילות ספורטיבית מקומית  .א
 לסדרי הנוהל והתקנונים הנוגעים לתחרויות בארץ, כפי שהוגדרו על ידי ההתאגדות.

 הועדה הספורטיבית הארצית .ב

קפטן ספורטיבי ארצי )יו"ר(, יו"ר ועד העמותה, נשיא העמותה, ראשי  –הרכב הועדה  (1
 .ההתאגדותהועדות הספורטיביות, קפטני המחוזות, מנהל התחרויות הראשי של 

יום לפחות, ותידון בנושאים  21כונס ברבעון האחרון לכל שנה, בהתראה של הועדה תא.  (2
 ספורטיביים שוטפים ובתכנון לשנה הבאה.

 20%ב'. ניתן יהיה לכנס את הועדה לפי הזמנת הקפטן הספורטיבי הארצי או לפי דרישת      
 מהחברים בה.

 מועד הישיבה.ימים לפני  7( הצעות לסדר היום יועברו לקפטן הספורטיבי עד 3

 ( במקרה שהקפטן הספורטיבי הארצי נעדר מהישיבה, יכהן יו"ר ועד העמותה כיו"ר.4
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חוקי ובלבד שההזמנה לאותה ישיבת ועדה תימסר לכל  ןכל מספר חברים ייחשב למניי( 5
 חבריה.

יתקבלו ברוב קולות רגיל. נחלקו הדעות שווה בשווה, יכריע קולו של הקפטן  החלטות בועדה( 6
 הארצי או יו"ר אותה ישיבה, לפי הענין.

 החלטות הועדה, ופרטיכל מישיבותיה יובאו לידיעת חברי ועד העמותה לשם אישורן. (7

במידה וועד העמותה לא אישר את החלטות הועדה או מקצתן, יכונס ועד עמותה מורחב  (8
 .(2יג' 21לדיון מחודש )כפי שנעשה בס' 

 רשאית להקים ועדות משנה לצורך טפול בענין מסוים.  הועדה  (9

לועדות הספורטיביות הסניפיות יהיו אותם הסמכויות והתפקידים וכן דרכי פעולה כאלה של 
הועדה הארצית, אולם ביחס לסניף שלהם בלבד, תחת פיקוחו של ועד אותו סניף ובשנויים 

 המחוייבים.

 

 בחירות הועדות .ג

 מועצת העמותה תבחר את ראשי הועדות הבאות:

 ועדת סגל ונבחרות. (1
 ועדת חוקה ושיפוט. (2
 ועדת נקודות אמן ומושבים. (3
 ועדת צעירים. (4

 חברים. 3-5. כל ועדה תמנה   1.ג

יוכלו להיות חברים בועדות אלה. מספרם לא  יעלה על )אך לא היו"ר( חברי ועד העמותה . 2ג  
שליש חברי הועדה. ועד העמותה יחד עם הועדה הספורטיבית הארצית יבחרו את חברי 

הגוף הכולל של ועד העמותה, עם חברי הועדה הספורטיבית , יקרא מעתה, ועד  הועדות.
 העמותה המורחב והוא שיבחר את חברי הועדות.

 בתוקף ושיפוט חוקה בועדת מלאות זכויות בעל נוסף כחבר יכהן אשיהר תחרותה מנהל. 3ג. 
 .המקצועי כגורם תפקידו

ועד העמותה יגבש תקנות לכל ועדה אשר יגדירו את דרכי בחירתה, סמכויותיה ודרכי ד. 
 עבודתה. התקנות וכן כל תיקון לתקנות אלו, יובאו לאישור מועצת העמותה.

 ועד העמותה יפעל לפי המלצות הועדות. לא קבל המלצת ועדה, יועבר הנושא להכרעת ועד .ה
 העמותה המורחב.

 הטלת משמעת –והמחוזי סמכויות הקפטן המקומי . 38

כל סניף ייחשב ליחידה עצמאית באשר לפעילות הספורטיבית המתנהלת בו ולפיכך יהיו הקפטנים של 
 הסניפים ותת הסניפים גם יחד רשאים ומוסמכים:
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על החברים של אותו הסניף או המשתתפים בתחרויות המקומיות,  מנהלילהטיל בפועל באורח  .א
העוברים על התקנונים הנקובים בתקנון זה, המפרים את המשמעת הספורטיבית או המפרים 

 את הוראותיו או את הוראות מנהל התחרות את העונשים הבאים או אחד מהם:

מים )"חבר להרחיק חבר מכל פעילות ספורטיבית לתקופה שלא תעלה על חודש י (1
 בהסגר"(.

לאסור על שחקן את המשך השתתפותו בתחרות חד פעמית או בת מספר סיבובים וכן  (2
לבטל את הישגיו של שחקן כזה באותה תחרות לרבות חילוט נקודות האמן שזכה בהן 

 בה, אם בכלל.

להגיש לועדת המשמעת או לבית הדין הארצי, לפי הענין, תלונה נגד חבר על  (3
למת או על עבירה על חוקי האתיקה הבינלאומיים או על כללים או התנהגות בלתי הו

לו חמורות, להשעות,  נראותתקנות שהותקנו על פי תקנון זה ובמקרה שנסיבותיו 
באישור ועד הסניף, חבר כזה מכל פעילות ספורטיבית עד למתן החלטת ועדת 

 המשמעת או בית הדין.

, בהתאם לתקנה זו, רשאי לערער המחוזי כל חבר הרואה את עצמו נפגע ע"י החלטת הקפטן .ב
ימים מתאריך מסירתה  7עליה לבית הדין הארצי או לועדת המשמעת, לפי הענין, תוך 

 לידיעתו.

כל חבר הרואה את עצמו נפגע ע"י החלטת הקפטן הארצי כערכאה שניה, יוכל לבקש רשות  .ג
 ערעור לועדת המשמעת הארצית.

יל, תחול גם על מי שאינו חבר אותו סניף אם הפר הסמכות המשמעתית של הקפטן, כאמור לע .ד
הלה את המשמעת בעת משחק בסניף הנדון. במקרה זה יודיע הקפטן על העונש שהטיל על 

 שחקן כזה לסניף אליו הוא משתייך.

 סמכויות הקפטן הארצי. 39

, אולם בהיקף ארצי ובאותם השינויים 38לקפטן הארצי יהיו אותן הסמכויות כמפורט בתקנה 
המחוייבים על פי הענין. סמכויות אלה יחולו על כל חברי ההתאגדות בכל הקשור עם ארועים 

 ארציים.

 מעמד ותפקידי הקפטנים. 40

 הקפטן ישמש כיו"ר הועדה הספורטיבית של הסניף וירכז את פעולותיה.  .א

 הקפטן אחראי לבצוע הנחיות הועדה הספורטיבית של סניפו ושל הועדה הספורטיבית הארצית. .ב

 הקפטן ייצג את סניפו בדיון בפני ועדת משמעת או בי"ד ארצי. .ג

 הקפטן אחראי לבצוע התכנית הספורטיבית וארגון התחרויות שנקבעו בה. .ד

 הקפטן יבצע את ההוראות ביחס להענקת נקודות אמן וידאג לרישומן. .ה

 הקפטן יקפיד על התנהגות הולמת של השחקנים וקיום כללי השמירה על הגינות. .ו
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 ועדות אתיקה ומשמעת ובית הדין הארצי –פרק חמישי 

 ועדות אתיקה ומשמעת

לפחות אשר  חברים  3ועדת משמעת(, בת  –א. ליד כל סניף תכהן ועדת אתיקה ומשמעת )להלן . 41
 חבריה ייבחרו ע"י האסיפה השנתית של אותו סניף.

 בחר לתפקיד זה ע"י האסיפה השנתית.יו"ר ועדת המשמעת יב.  

 חבר ועדת משמעת לא ימלא כל תפקיד אחר במסגרת הסניף שלו.. 42

. כל עוד לא הותקנו סדרי דין קבועים ע"י המועצה, תקבענה ועדות המשמעת את סדרי עבודתן 43
 ונוהליהן ובלבד שלא יפגעו עקרונות הצדק הטבעי.

ח עליון, אשר חברים לפחות, אלא בנסיבות של דחיפות או כ 3. א. ועדת המשמעת תשב בהרכב של 44
לדעת יו"ר הועדה מחייבים את התערבותו המידית. במקרה זה יכול יו"ר הועדה להוציא צווי 

 ביניים למען מנוע פגישה בחבר של ההתאגדות או בסדרי עבודתה התקינים.

 ב. החלטות הועדה יתקבלו ברוב קולות.      

 סמכויות ועדות המשמעת. 45

ו ביחס לחבר כלשהו מוגבלות בהיקפן לסניף שלידו הן מכהנות אסמכויות ועדות המשמעת יהיו 
שעילת התלונה נגדו נוצרה באותו הסניף, או לתלונות הנוגעות לאירועים ארציים, אשר הופנו לקפטן 

הארצי שקבע כי יידונו בפני ועדת המשמעת של סניף פלוני, לפי שיקול דעתו הבלעדית. ועדות 
 המשמעת ידונו:

לנות המוגשות על התנהגות שאינה הולמת את מידותיו של משחק ברידג' הוגן, בתלונות או קוב .א
על עבירה על כללי נוהג, נוהל והתנהגות או על התנהגות לא חברית או לא ספורטיבית. התלונות 

תוגשנה בד"כ ע"י קפטן הסניף או הקפטן הארצי, אולם מותר גם לחבר להגיש תלונה, באורח 
 הגותו של חבר אחר במסגרת פעילות ההתאגדות.פרטי, אם נמצא נפגע מהתנ

 בערעורים המוגשים על החלטת הרחקה או השעיה ע"י הקפטן הספורטיבי. .ב

 בענין שהובא בפניה בהסכמה הדדית. .ג

בענין בעל אופי ספורטיבי או אתי שהובא בפניה ע"י הקפטן לחוות דעת. במקרה זה תשמש  .ד
 כועדה לאתיקה ומשפט.

לדעת הועדה הספורטיבית הנו בעל אופי ספורטיבי מובהק, רשאית היא הובא לדיון ענין אשר  .ה
 להיות מיוצגת בועדת המשמעת ע"י נציג שלה בעל זכות הצבעה.

 שפוט חובה. 46

 סמכותן של ועדות המשמעת היא בבחינת שפוט חובה. .א

מי שלא מלא אחרי הזמנה או צו של ועדת משמעת, בין בתור צד ובין בתור עד או מי שהתנהג  .ב
בפניה באופן שיש בו לדעת הועדה משום בזיונה או מי שסרב למסור עדות, רשאית הועדה 

למצאו אשר בביזיון ולהטיל עליו עונש השעיה עד לשנה אחת. כן רשאית הועדה להטיל עונש 
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 סה להשפיע על עד או על חברי הועדה היושבים בענין מסוים.כנ"ל על כל חבר שני

  חברי ועדת משמעת ארצית ויו"ר אחד. 10המועצה תבחר  .ג

 רשמי בתפקיד הנושא מאחדיכלול שלושה מבין חברי הועדה, מהם לא יותר  הרכב כל .ד
 .הועדה"ר יו"י ע ימונה ההרכב. בהתאגדות

חלטת הקפטן הארצי, באם החליט שלא להביא כל חבר התאגדות יוכל לעתור לבית הדין, כנגד ה .ה
 את תלונתו לדיון בועדת משמעת.

 יום מקבלתה. 14-את התלונה, לא יאוחר ממשמעת ההקפטן הארצי יעביר לועדת  .ו

יום , מיום  14-יום ותיתן את ההחלטה, לא יאוחר מ 14ועדת המשמעת תתכנס בתוך  .ז
 שהתכנסה.

לתקנון, לועדת המשמעת  39סמכויותיו לפי סעיף הקפטן הספורטיבי הארצי, יכול להאציל את  .ח
 הארצית , שהיא הזרוע המבצעת בנושאים אלו.

 סמכויות עונשין. 47

הועדה מוסמכת להטיל את העונשים והחיובים הבאים בפועל או על תנאי ורשאית גם 
 להטיל שני עונשים או חיובים גם יחד:

 נזיפה. .א

 השעית חברות לתקופה שתקבע. .ב

 בטול חברות .ג

לרבות חילוט  מסוימתשל חבר בתחרות כלשהי או במשך תקופה  והישגיבטול  .ד
 נקודות אמן ו/או הורדה בתואר.

וכן  3להטיל קנס שלא יעלה על סכום השווה לסכום דמי החבר אותה שנה כפול  .ה
לחייב מי מהצדדים לשלם לקופת הסניף הוצאות התלונה או הערעור בסכום שלא 

 . 3יעלה על דמי החבר השנתיים אותה שנה כפול 

צועו ע"י יכל עונש שהוטל שלא על תנאי יוצא לפועל לאלתר אלא אם כן עוכב ב .ו
כוב ע"י בית הדין הארצי, בעקבות ערעור שהוגש ימה או ע"י מתן עהועדה עצ

 אליו.

 דינים סובסטנסיביים. 48

ועדת השמעת תסתמך בדיוניה על החוקים והנוהג הבינלאומיים עול הכללים והתקנונים שהותקנו 
נין ע"י הקפטנים או ועד הסניף או הועדה הספורטיבית או ע"י המועצה, אולם היא רשאית לדון בכל ע

לפי שקול דעתה והשכל הישר ובלבד שלא יהיה בכך משום עוות דין או סטייה מעקרונות הצדק 
 הטבעי.
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 נוהל וראיות. 49

ועדת המשמעת תעביר העתק מכל תלונה או עתירה שהובאה בפניה, לנאשם או למשיב, הכל  .א
ותיתן שהות להשיב עליה בכתב אם רצונו בכך. במקרים של דחיפות, פטורה הועדה  לפי הענין

מחובה זו ובלבד שלא תוצא כל החלטה ולא יינתן כל פסק דין מבלי לתת לכל צד אפשרות סבירה 
 להשמיע את טענותיו.

ועדת המשמעת תגבה עדויות ותאסוף ראיות לפי ראות עיניה ולא תהיה קשורה בדיני  .ב
והראיות המשפטיים הנהוגים בישראל, בתנאי שלא יהיה בכך משום פגיעה  הפרוצדורה

 בעקרונות הצד הטבעי.

   .ג

 וועד עם בהתייעצות, הספורטיבי לקפטן', בברידג ברמאות חשד של במקרה .1
 חקירה צוות למנות הסמכות, ההתאגדות של המשפטי היועץ ובאישור העמותה

 .החשדות לבדיקת גלוי או סמוי"[ החקירה צוות:"להלן] מקצועי
לשימוש הקפטן  ,מתאימיםבתקציב ההתאגדות יוקצו אמצעים תקציבים  .2

 .עבור בדיקות נדרשות, הספורטיבי הארצי
 חברים מחמישה המורכבת מקצועית וועדה תמונה, החקירה ממצאי לאור .3

, בכירים שחקנים 2-ו משמעת וועדת נציג, הנהלה נציג, הדין בית אב בראשות
 החקירה צוות ממצאי יוצגו בפניה אשר

ולעשות שימוש , על פי התקנון, לצוות החקירה תינתן הסמכות לחקור ולזמן עדים .4
 .באמצעים שונים המותרים על פי דין

לאישור היועץ , חקירה עבודתו הוא יציג תכנית את החקירהבטרם יחל צוות  .5
 .המשפטי והקפטן הספורטיבי הארצי

ברמת הוכחה של , פועל ברמאות דהחשו בה השיטה את לגלות החקירה צוות על .6
 .דעת שבשיקול' ברידג מהלכי על בהצבעה להסתפק ולא "למעלה מספק סביר"

עד לפרסום החלטת הוועדה המקצועית יחול איסור פרסום על העניין וכל  .7
האשמה בלתי מבוססת כלפי אותו חשוד מצד מי מחברי ההתאגדות תחשב 

 .על פי התקנון, וועדת המשמעתלהתנהגות שאינה הולמת ותטופל על ידי 
, הנבחרות מאמן, סגל ועדת: הספורטיביים הגופים מן למנוע כדי באמור אין .8

 ייצוגיות בנבחרות זוגות הרכב על להורות, העמותה ועד ר"ויו הקפטנים
 .מדיניות ומטעמי ספורטיביים מטעמים ההתאגדות מטעם ל"לחו הנשלחות

 לרבות, הטבעי הצדק כללי יישום תחת יעשו, שלעיל' ג 49 סעיף בסעיפי הטיפול .9
 מופנית שכלפיו מי כלפי הננקט התהליך במסגרת,  והשימוע הטיעון זכות

 .הבדיקה

 ערעורים. 50

אשר שימשה כערכאה ראשונה, , הארצית כל החלטה, פסק דין או גזר דין של ועדת המשמעתא. 
לועדת  מסירתם לידיעת המערער. ימים מתאריך 14לבית הדין הארצי תוך בזכות ניתנים לערעור 

 המשמעת הסמכות להחלה מידית של העונש גם במקרה של ערעור.

ב. כל החלטה, פסק דין או גזר דין של ועדת המשמעת הארצית, אשר שימשה כערכאה שניה 
)לקפטן המחוזי(, ניתנים לערעור ברשות. בקשה לערעור תוגש ליו"ר  ועדת המשמעת הארצית תוך 

 מתאריך מסירתם לידיעת המערער., ימים 14

ג. פניה ו/או ערעור לועדת המשמעת הארצית ולבית הדין כרוכה בהפקדת דמי פיקדון לקופת 
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ההתאגדות, כפי שיקבע ע"י ועד העמותה. הגוף הדן, רשאי יהיה לחלט את מלוא הסכום או חלקו 
 באם התביעה תתברר כחסרת בסיס.

 בית הדין הארצי. 51

חברים לפחות אשר ייבחרו ע"י הועידה הארצית, יו"ר בית הדין ייבחר  7יוקם בית דין ארצי של 
 במישרין ע"י הועידה. 

חברים לדיון בכל ענין שידון בפניו. היה ונבצר מאב  3אב בית הדין יקבע מותב )הרכב( של לפחות 
ועידה הארצית הקרובה, בית הדין למלא את תפקידו, יהיה ממלא מקומו, עד לבחירת אב בי"ד, ב

 החבר המשפטן הותיק בביה"ד.

בבחירת חברים לבית הדין תהיה עדיפות לבחירת משפטנים. בבחירות יבחרו קודם שני משפטנים 
 ואח"כ היתר.

 סמכויות בית הדין הארצי .52

לבית הדין הארצי יהיו כל הסמוכיות הנתונות לועדת המשמעת, אולם ביחס לארועים ארציים  .א
 בלבד.

 ידון בית הדין הארצי באלה: כן .ב

 בערעורים על החלטות, פסקי דין וגזרי דין של ועדות המשמעת. (1
 בערעורים על החלטות מוסד של ההתאגדות לבטל או לדחות חברותו של חבר בהתאגדות. (2
בערעורים של סניפים על החלטות המועצה הפוגעות בהם, או של חברים שרואים עצמם  (3

 עד העמותה או כל גוף אחר מטעמם.נפגעים ע"י החלטת המועצה, ו
 בבקשות חנינה. (4
 בענינים המובאים בפניו ע"י ועדת הבקורת. (5

 בית הדין הארצי רשאי לבטל כל החלטה, פס"ד או גזר דין או לשנותה, בכל ערעור שהוגש אליו. .ג

 בית הדין רשאי לקרוא לועידה ארצית יוצאת מן הכלל. .ד

בית הדין הארצי יכול לגבות עדויות בין מחדש ובין עדויות נוספות והוא יקבע בעצמו את סדרי  .ה
 , כל עוד לא נקבעו כאלה על ידיו בתקנון קבע שאושר ע"י המועצה.ונהליוהעבודה 

(, כל צד מעונין 3ב ) – 52החלטת בית הדין הארצי תהא סופית, ואולם בהחלטות על פי סעיף  .ו
 לטה בפני ביה"ד בהרכב המלא. )במתכונת של דיון נוסף(.רשאי לערער על הח

 סודיות דיונים. 53

דיוני ועדות המשמעת ובית הדין הארצי יתנהלו בדלתיים פתוחות, אלא אם החליט אב בית הדין 
 לנהלן בדלתיים סגורות מסיבות שירשמו.

 ייצוג. 54

כל צד רשאי להיות מיוצג ע"י חבר ההתאגדות או עורך דין בפני ועדת המשמעת או בית הדין 
 הארצי. על מינוי בא כח כנ"ל תימסר הודעה בכתב לועדה או לבית הדין.
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 פסול. 55

 חבר בית הדין הארצי מנוע מלכהן בכל תפקיד אחר בהתאגדות, למעט פעילות בסניפים.

 חברות בהתאגדות –פרק שישי 

 כשירות. 56

 א. כל מי שממלא אחרי התנאים הבאים כשיר להיות חבר בהתאגדות:

 הינו תושב ישראלי בין קבוע ובין ארעי. (1
 הינו בגיר. (2
בחר ימי שאינו בגיר יוכל להיות חבר נספח בהתאגדות, דהיינו לא יוכל לבחור או לה (3

 למוסדותיה.

 שראלי.כל סניף רשאי להעניק חברות כבוד גם למי שאינו תושב יב. 

 קבלת חברים חדשים. 57

כל הרוצה להתקבל כחבר בהתאגדות יגיש בקשה בכתב לכך ויחתום על הצהרה כי קרה והבין  .א
את התקנות האלה והנו מתחייב למלא אחרי הוראותיהן, והחלטות מוסדותיה החוקיים של 

 ההתאגדות. 

מי שנתמנה על  קבלת חברים חדשים היא בתחום סמכותם של ועדי הסניפים למיניהם או של .ב
 ידם לכך.

ההתאגדות או הסניף יכולים לדחות בקשת חברות ללא מתן כל נימוקים לכך, אך החלטה כזו  .ג
 יום. 30כפופה לערעור בפני בית הדין הארצי תוך 

לא יעבור חבר מסניף לסניף אלא באישורו של הסניף בו היה רשום ומאידך לא יסרב סניף  .ד
ך לאותו סניף מבלי לתת נימוק בכתב לאותו חבר ולתת לרשום חבר המתגורר בדרך קבע בסמו

 לו שהות לערער על החלטה זו בפני ועד העמותה או המועצה.

 רשום חברים. 58

כל סניף אחראי להחזקתם התקינה של כרטסת או ספר רישום של חבריו ומסירת שמו של כל  .א
העמותה. כן ינהל כל סניף רישום שוטף ותקין של הישגיו הספורטיביים של כל  חבר חדש לועד

 חבר או שינוי בתוארו.

 פנקס חברים מרכזי וכולל של כל חברי ההתאגדות יוחזק ע"י ועד העמותה. .ב

 דמי חבר. 59

 כל חבר חייב בתשלום דמי חבר שנתיים, בשיעור שייקבע ע"י המועצה. .א

ים או מעוטי יכולת וכן מתן ארכות לתשלום דמי חבר הוא הענקת הנחות לחיילים, סטודנט .ב
 בתחום סמכותם הבלעדי של הסניפים למיניהם.

לחודש מרץ של השנה השוטפת. פיגר חבר בתשלום כנ"ל, רשאי הועד  31דמי חבר ישולמו עד  .ג
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יום לפחות,  30להשעות את החבר מכל פעילות עד לתשלום בפועל, לאחר שנתן לו התראה של 
הסכים הועד למתן ארכה או תשלום דמי חבר לשיעורין, אם בנסיבות הענין ראה  מלבד אם

 צידוק לכך.

חבר שלא סילק את דמי החבר במלואם, או שלא עמד בתנאי הארכה, או השיעורין שניתנה לו,  .ד
 הכל לפי הענין, פסול מלבחור או להיבחר למוסדות ההתאגדות.

לדצמבר אותה שנה, רשאי ועד  31דהיינו עד ל לא שולמו דמי החבר עד תום השנה השוטפת,  .ה
הסניף להפקיע את חברותו של אותו חבר כליל, בתוספת ביטול הישגיו הספורטיביים במשך 

הוראת סעיף זה לא תחול על חבר שהודיע בכתב  השנה השוטפת וביטול תוארו או בלעדיהם.
ל בה לתקופה כלשהי להתאגדות על פרישתו הזמנית ממנה, או שנבצר ממנו להיות חבר פעי

מסיבת כח עליון או היעדרות מן הארץ. החלטת ועד הסניף לפי סעיף זה ניתנת לערעור בפני 
 בית הדין הארצי.

 חובות החברים. 60

 למלא אחרי התקנות, ההוראות והחלטות של מוסדות ההתאגדות. .א

 עצה.לשלם את דמי החבר והתשלומים האחרים שיוחלט עליהם על ידי ועד הסניף או המו .ב

 זכויות החברים. 61

 לבחור ולהיבחר למוסדות ההתאגדות. .א

להשתתף בכל האסיפות, האירועים הספורטיביים ופעולות אחרות של ההתאגדות בהתאם  .ב
לתקנון זה והוראת המוסדות הנוגעים בדבר, תקנוני ההשתתפות באליפויות, סגלי נבחרות 

 ותחרויות אמנים מסווגות.

 מהשירותים והיתרונות שההתאגדות תגיש או תשיג במסגרת פעולותיה. להנות .ג

 הפסקה זמנית של החברות. 62

חבר שחברותו הופסקה זמנית כאמור להלן, לא יהיה זכאי לשרותי ההתאגדות או להשתתפות  .א
 באספותיה, מוסדותיה ופעולותיה, כל עוד לא חדלה להתקיים הסיבה להפסקת חברותו.

 שחברותו הופסקה זמנית אם:רואים אדם כחבר  .ב

 חברותו הושעתה ע"י ועדת המשמעת או בית הדין הארצי, למשך תקופת השעייתו. (1

 הודיע על פרישה זמנית מההתאגדות. (2

 לעיל. 59לא שלם את דמי החבר במועד, בכפיפות לאמור בתקנה  (3

 פקיעת חברות. 63

 חברותו של חבר תפקע אם: .א

 הודיע להתאגדות בכתב על פרישתו ממנה. (1
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 חדל להיות תושב ישראל. (2

 נידון בועדת משמעת או בבית הדין הארצי לבטול חברותו. (3

הוצא מן ההתאגדות על אי תשלום דמי חבר, בנתון לזכות הערעור לכך כאמור בתקנון  (4
 זה לעיל.

הוצא מן ההתאגדות לפי החלטת המועצה בעצמה או ע"י ועד העמותה בשל פעולות  (5
עוינות למטרות ההתאגדות או פוגעות בתפקודה התקין של ההתאגדות ובלבד שתינתן 

יום, להשיב על האשמה או האשמות  30 –לאותו חבר הזדמנות נאותה שלא תפחת מ 
ת לערעור בפני בית הדין הארצית המועלות נגדו. החלטת המועצה או ועד העמותה ניתנ

 יום ממסירת ההחלטה לידי החברה הנוגע. 30תוך 

( לעיל, רשאית המועצה גם לבטל 4) -( ו3פקעה החברות מאחת הסבות המפורטות בסעיף א'. ) .ב
 את תוארו הספורטיבי של אותו חבר.

 חידוש חברות. 64

שב ישראלי, רשאי לבקש מי שפרש מן ההתאגדות או שחברותו פקעה מחמת הפסקת היותו תו .א
 חידוש חברותו בכל עת שירצה ובלבד שיהיה כשיר לכך.

מי שחברותו בהתאגדות בוטלה על פי החלטת בית דין יכול לבקש את חידוש החברות רק בתום  .ב
שנים לפחות ממועד פקיעת החברות, אלא אם כן נאמר אחרת בגוף החלטת בית הדין.  3

קול דעתה. על החלטת יות לה או לסרב לה, לפי שעניהבקשה תוגש למועצה אשר יכולה לה
 יום לבית הדין הארצי. 60המועצה אפשר לערער תוך 

 מנהלה, כספים ושונות –פרק שביעי 

 ספרי פרוטוקולים. 65

עדים יוחזקו ע"י כל סניף וספרי ספרי פרוטוקולים תקינים ומעודכנים מן האספות הכלליות וישיבות ו
לים תקינים ומעודכנים מן הועידות הארציות וישיבות ועד העמותה והמועצה יוחזקו ע"י וטוקורפ

 הנהלת ההתאגדות.

ספרי הפרוטוקולים של הסניפים יהיו פתוחים לעיון חברי הסניף הנוגע ואלה של מוסדות ההתאגדות 
 מועצה.הבפני כל החברים, באמצעות חבר  –

 הנהלת חשבונות. 66

ד העמותה יקיימו ספרי הנהלת חשבונות שוטפים. חשבונות הסניפים ואלה של כל סניף לחוד וכן וע
התת סניפים המסונפים אליהם, יבוקרו ע"י ועדת הבקורת או רואה החשבונות של הסניף הנוגע 

ואילו ספרי החשבונות של מוסדות ההתאגדות יבוקרו ע"י ועדת הבקורת המרכזית וע"י רואה 
 ן.חשבונות מוסמך, הכל לפי העני

 שנת הכספים. 67

בדצמבר של כל שנה, אך תאריך זה נתון לשינוי ע"י המועצה ובלבד  31 –שנת הכספים תסתיים ב 
 שיחול על כל הסניפים גם יחד.

http://www.bridge.co.il/
mailto:ibf@bridge.co.il


 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

-03פקס     03-9794862טל'  60850,    שוהם 1264, בנין "כותר פיס",     למכתבים : ת.ד. 6רחוב כרמל 

9794319P.O.B. 1264,     Shoham 60850,   ISRAEL, Carmel St.  6,   Tel : +972-3-9794862   Fax : +972-3-9794319 

 :http://www.bridge.co.il           ibf@bridge.co.ilEmail  :            Internet 176-002-58- 4עמותה רשומה מספר :    

 

 הכנסות ההתאגדות. 68

 )????( הכנסות ממקור אחר.ג. 

 ניהול כספים. 69

הכספיים באופן עצמאי, בכפיפות לחובת השתתפותו הכספית בתקציב  כל סניף מנהל את עניניו .א
 המרכזי.

כל סניף רשאי לממן השתתפות חבריו, בחלקה או במלואה, באירועים ספורטיביים ארציים או  .ב
 בינלאומיים.

 הוצאות כספים וחיובים. 70

ההתאגדות כל סניף וכן המרכז יחזיקו את כספיהם בחשבונות בנק מיוחדים. לא יחזיק חבר  .א
 שעות. 48בכספיה, שלא למטרה מיוחדת, למשך תקופה העולה על 

כל הוצאת כספים וכל חיוב שהוא בשם הסניף, טעונים חתימתם של יו"ר הסניף וגזברו לפחות,  .ב
שתי או כל חיוב על ידו טעונים )להלן "ההתאגדות לברידג'"  ואילו הוצאת כספים ע"י המרכז 

 לכך לפי החלטת ועד העמותה.מורשי החתימה המוסמכים חתימות של שניים מתוך ארבעת 
 ומעלה, אחת החתימות חייבת להיות של הגזבר. ₪ 10,000בסכומים של 

 תקציב ההתאגדות. 71

תקציב ההתאגדות מורכב מאותם הכספים שעל כל סניף להפריש למטרה זו, ומהכנסות  .א
 אחרות.

ף המסים המוטלים על כל סניף המועצה תקבע בתחילת כל שנת כספים את תקציבה ואת היק .ב
ותת סניף, על בסיס מספר החברים והפעולות הספורטיביות בכל סניף. חובת ההשתתפות 

בתקציב ההתאגדות היא מוחלטת, והפרתה עלולה לגרור נקיטת עיצומים נגד אותו סניף ע"י 
 המועצה. 

ן לחו"ל ויישום תקציב ההתאגדות מיועד למימון פעולות בהיקף ארצי, הרכבת נבחרות ושיגור .ג
 מטרות ההתאגדות.

המועצה רשאית להטיל ריבית חוקית על פיגורים בלתי סבירים בתשלום דמי ההשתתפות של  .ד
סניף בתקציב ההתאגדות ובמקרים קיצוניים אף להרחיב את אותו סניף מהשתתפות בפעילות 

 ארצית ו/או בפעילות במוסדות המרכזיים של ההתאגדות. 

 משפטיותהתקשרויות . 72

כל סניף רשאי להתקשר בהתקשרויות משפטיות בשמו הוא, בענינים הנוגעים לו בלבד, בתנאי  .א
כי הוא יישא באחריות כלפי ההתאגדות לכל נזק העלול להיגרם להתאגדות בכללה כתוצאה 

 מהתקשרות כנ"ל.

ר, מחברי הועד ובכללם: היו"ר והגזב 3התקשרויות משפטיות בשם סניף טעונות חתימתם של  .ב
ואילו התקשרויות משפטיות בשם ההתאגדות כולה, טעונות חתימותיהם של הגזבר הארצי ועוד 

 מחברי ועד העמותה לפחות. 4
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 מנהלה. 73

כל סניף רשאי למנות מזכיר אדמיניסטרטיבי וכל מנגנון נוסף בשכר, כפי שיידרש הדבר לצרכי 
 יעילות ותועלת.

 תוקף פעולות. 74

ה בשל פגם שהיה בבחירתו של פקממוסדות ההתאגדות, לא ייפגע תוד פעולה של חבר באח .א
 אותו חבר או במינויו, אם נעשה הדבר בתום לב.

כן לא תיפגע חוקיותם של כל פעולה או מעשה של מוסד ממוסדות ההתאגדות בשל כך, בלבד  .ב
שאותם פעולה או מעשה בוצעו בעת שאותו מוסד מנה פחות ממספר החברים המינימלי 

 בתקנון זה.שנקבע 

 פרוק ההתאגדות. 75

 מכלל המשתתפים. 75%על פירוק מרצון יוחלט בועידה ארצית יוצאת מן הכלל ברוב של  .א

הועידה תחליט גם על גורל הנכסים שנותרו בידי ההתאגדות בתום פרוקה מרצון ובלבד שאותם  .ב
הוראות בית נכסים יוקדשו לגוף או גופים שמטרותיהם דומות למטרות ההתאגדות, או לפי 

 המשפט.

 בפרוק מטעם בית המשפט ינהגו לפי הוראות כל דין. .ג
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