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 תקנון איגוד הטניס בישראל 
 

 שם האיגוד ומעמדו החוקי  .1
הוא   . א האיגוד  )להלן    –שם  )א.ט.י(  בישראל  הטניס   ISRAEL(  ITA)  –באנגלית    האיגוד(   –איגוד 

TENNIS ASSOCIATION 

, "או כל מקום אחר שהאסיפה הכללית של האיגוד תקבע  אביב -תל  –מקום מושבו של האיגוד   . ב

 מקולות הנוכחים בעלי זכות ההצבעה"  60%ברוב של 
 האיגוד הוא עמותה הרשומה בישראל לפי חוק העמותות.  . ג
( והינו המייצג היחיד של ספורט הטניס    I.T.Fהאיגוד חבר בהתאחדות הטניס הבינלאומית )      . ד

 בישראל כלפי ההתאחדות הבינלאומית וכלפי כל גוף או רשות אחרים.  
 ד ונכסיו ישמשו אך ורק את מטרות האיגוד. וגהכנסות האי  .ה
חלוקת הכנסות ו/או רווחים בין חברי האיגוד אסורה לחלוטין. מתן פרסי עידוד לקבוצות, מועדונים,   . ו

 או יחידים, לא יחשבו כחלוקת הכנסות או רווחים. 
 

 מטרות האיגוד  .2
 פיתוח ענף הטניס בישראל ופיקוח ארגוני עליו.  . א
 הולן ופיקוח עליהן. ארגון תחרויות טניס, ני . ב
 ייצוג ישראל בתחרויות בינלאומיות בענף הטניס.  . ג
נוער   . ד נשים,  לגברים,  לאומיות  נבחרות  סגל    וסניוריםהקמת  קביעת  בהן,  טיפול  בכל הגילאים, 

 השחקנים והמאמנים. 
 יצירה וטיפוח קשרים עם התאחדויות וארגוני טניס בינלאומיים.  .ה
 המבטיחים פיקוח על ענף הטניס בארץ.  ונהליםקביעת תקנות, הוראות   . ו
ממשלתיים,   .ז ומוסדות  מגופים  האיגוד  מטרות  ביצוע  לשם  הדרושים  האמצעים  בהשגת  טיפול 

 עירוניים, ציבוריים ופרטיים בארץ ובחו"ל. 
בדרך של  ניידי, זכויות בין אם  -רכישת נכסים מכל סוג שהוא בארץ ובחו"ל, בין דניידי ובין דלא . ח

 מתנה או עזבונות ובין אם בל דרך חוקית אחרת לשם ביצוע וקידום מטרות האיגוד. 
 , סרטים ופרסומים מכל הסוגים הקשורים לענף הטניס. ם ביטאוניהוצאה לאור של ספרים,  .ט
 רסים, השתלמויות למאמנים, מדריכים, שופטים וספורטאים, בענף הטניס בארץ ובחו"ל. קיום קו . י

 הגברה וטיפוח תודעת ענף הטניס בישראל.  . יא
 כל פעולה אחרת אשר לדעת האסיפה הכללית ו/או ההנהלה שיש בה כדי לקדם את ענף הטניס.  . יב
 

 חברות באיגוד  .3
 ם )עמיתי הטניס(. יאוהד-כבוד, חבריםחברי האיגוד הם משלושה סוגים: חברים, חברי 

 ברים ח . א
בהתאם  (  1)      לאיגוד  שיתקבלו  ומועדונים  זה,  תקנון  אישור  ביום  באיגוד  הרשומים  מועדונים 

 להוראות תקנון זה. 

אישיות  (  2)      בעל  כתאגיד  או  כעמותה  אדם שהתאגדו  בני  חבר  ייחשב:  התקנון  לצורך  מועדון 

 שות הבאות: משפטית עצמאית ומקיימים את הדרי

שחקנים בעלי כרטיס שחקן )איי    15א. מספר השחקנים במועדון יהיה בכל עת לפחות  ( )א(   2א. )

 טניס( תקף לשנה. 

או מנהלים פעילות טניס קבועה ע"פ כל דין במתקן טניס שמכיל לפחות שני מגרשי טניס  / ב. מקיימים ו

 תקניים שאושרו ע"י הנהלת איגוד הטניס. 

 ( על כל סניפיו. I.T.Cהמרכז לטניס בישראל )( 3)
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 חברי כבוד  . ב
אישים שהאסיפה הכללית של האיגוד הכירה בהם כחברי כבוד הודות לפעולותיהם למען פיתוח       

   ענף הטניס בישראל. 

כעמיתי איגוד הטניס    אישים שהאסיפה הכללית של האיגוד בחרה בהם       עמיתי איגוד הטניס    
 פיתוח ענף הטניס בישראל. הודות לפעילותיהם למען 

 לא תהיה זכות הצבעה באסיפות כלליות של האיגוד.    ולעמיתי איגוד הטניס  לחברי כבוד  . ג
 

כחבר באיגוד יגיש בקשה בכתב אליה    ם להירשמועדון המבקש   הצטרפות לאיגוד  ופרישה ממנו .4
 יצורפו 

 תעודת רישום כתאגיד.  (1

 המועדון המורשה לייצג את המועדון כלפי האיגוד. אישור עו"ד/רו"ח בדבר חבר   (2

 כל מסמך אחר שיידרש על ידי הנהלת האיגוד.  (3

 ( בקשת מועדון להצטרף לאיגוד תובא לדיון בהנהלת האיגוד. 1 . א

 רגיל של הנוכחים בישיבת ההנהלה.( אישור בקשה יהיה ברוב  2 

הדין העליון של האיגוד.  הוגשה בקשת הצטרפות ולא אושרה, רשאי המבקש לערער בפני בית   . ב

יום ממועד בו נודע למערער על דחיית בקשתו. החלטת בית הדין תהיה    14הערעור יוגש תוך  

 סופית. 

מועדון יהיה חבר באיגוד ממועד אישור בקשתו ע"י ההנהלה או ע"י בית הדין העליון, ומאותו   . ג

 מועד יחולו עליו הזכויות והחובות כלפי האיגוד. 

רוש מהאיגוד בכל עת ע"י משלוח הודעה בכתב בדואר רשום. הפרישה  ( מועדון רשאי לפ1) . ד

תכנס לתוקף ממועד קבלת ההודעה באיגוד ובלבד ובאותו מועד שילם המועדון את כל חובותיו  

 לאיגוד. 

 ( לאיגוד תהיה זכות תביעה נגד מועדון שהודיע על פרישה כאמור ונשאר חייב מיסים לאיגוד. 2)

צו פירוק, או כינוס נכסים או שהתפרק מרצון יראו אותו כאילו הודיע על  (  מועדון שהוצא נגדו  3)

 . פרישה מהאיגוד 

 וייצוג מועדון   רישום שחקנים  .5
 מועדון. שחקני האחת לשנה, במועד שייקבע ע"י הנהלת האיגוד את  ירשום באיגוד  כל מועדון   . א
מועדון  לשחקני  יגוד או בחסותו מותרת רק  השתתפות בתחרות טניס המאורגנת במסגרת הא  . ב

 . לשנה תקף )איי טניס( עבורם הוצא כרטיס שחקן 
רשאי לייצג מועדון אחד בלבד בתחרויות טניס בארץ המאורגנת על ידי  שחקן מועדון   . ג

 האיגוד או בחסותו.  
באם המועדון בו הוא חבר רשם  באותו קבוצת גיל  יורשה לייצג רק קבוצה אחת    שחקן מועדון . ד

 למשחקי ליגה וגביע יותר מקבוצה אחת. 
קבוצות ומועדונים בכל הנוגע לתחרויות ליגה וגביע יהיו בהתאם  וייצוג  רישום שחקנים   .ה

האיגוד של  וגביע  ליגה  משחקי  תקנון  והוראות  זה  תקנון  לפגוע  להוראות  ומבלי   ,
ובכללי הניהול    1988, וחוק הספורט תשמ"ח  1980  – בהוראות חוק העמותות, תש"מ  

 התקין 
 

 מוסדות האיגוד  .6
 האסיפה הכללית.  . א
 הנהלת האיגוד.  . ב
 ת האיגוד. נשיאו . ג
 בית הדין העליון.  . ד
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 ועדת ביקורת או מבקר פנימי.  .ה
 ועדות מקצועיות.  . ו

 

 אסיפה כללית  .7
 האיגוד יקיים אסיפה כללית רגילה לפחות אחת לשנה קלנדרית.  . א
חודשים ממועד כינוס    13-האסיפה הכללית השנתית הרגילה של האיגוד תכונס לא יאוחר מ   . ב

 האסיפה הכללית השנתית הקודמת.  
יוזמנו   . ג רגילה  שנתית  כללית  חברים    – לאסיפה  כבוד,  חברי  האיגוד,  הנהלת  חברי  חברים, 

, חברי ועדות  ןלפי העניי   אוהדים, חברי בית הדין העליון, חברי ועדת הביקורת או המבקר הפנימי 
 מקצועיות.  

 יום מראש.   60(. מועד כינוס אסיפה כללית יקבע על ידי הנהלת האיגוד לפחות 1)  . ד
ורשאית  2)     , כללית  אסיפה  כל  של  המועד  את  תקבע  האיגוד  הנהלת   .)

 . הכללית  האסיפה  את  להכין  יהיה  שתפקידה  מכינה  ועדה   למנות 

שנתית יקבע על ידי ההנהלה או על ידי  סדר היום של אסיפה כללית  (  3)

 (:  ן הועדה המכינה, ובלבד ויכללו בו הנושאים הבאים )לפי העניי

 בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.       . א
 דו"ח יו"ר האיגוד.        . ב
 דו"ח גזבר האיגוד.        . ג
 דו"ח ועדת הביקורת או המבקר הפנימי, לפי המקרה.         . ד
 י המבוקר של האיגוד לשנת הכספים שהסתיימה, ואישורו.  דיון בדו"ח הכספ       .ה
 דיון כללי.         . ו

 

) עשרים ואחד ( יום לפני מועד האסיפה. בהזמנה   21הזמנות לאסיפה כללית תשלחנה לפחות   .ה
יפורטו מקום האסיפה, מועד פתיחתה, סדר היום ויצורפו אליה : הדוח הכספי לשנת הכספים  

ידי רואה החשבון של האיגוד, הדוח השנתי של הנהלת האיגוד,    האחרונה כשהוא מבוקר על
, תקציב האיגוד לשנה השוטפת כפי שאושר  ןדוח ועדת הביקורת או המבקר הפנימי לפי העניי 

 על ידי הנהלת האיגוד.  
 

  ( עם קביעת מועד אסיפה כללית תבחר הנהלת האיגוד מבין חבריה ועדת  1)      ו.  

 מנדטים שתפקידה יהיה לקבוע את מספר הקולות להם יהיה זכאי כל מועדון.   

הניקוד  2) טבלת  לפי  שלו  קבוצה  כל  בגין  הצבעה  זכויות  יקבל  מועדון   )

( להלן וזאת לפי עונת המשחקים שהסתיימה לפני  3)יא( )  7שבסעיף  

 מועד האסיפה.  

( ועדת המנדטים מוסמכת לבדוק את מספר החברים בכל מועדון, ומועדון  3)

ות  יהיה חייב להעמיד לרשות ועדת המנדטים את כל המסמכים והראי 

 שידרשו על ידה.  

יום לפני מועד האסיפה    45-( החלטת ועדת המנדטים תפורסם לא יאוחר מ 4)

 הכללית. 

( על החלטת ועדת המנדטים ניתן לערער בפני בית הדין העליון של האיגוד  5)

 יום לפני מועד האסיפה .  30לא יאוחר מאשר 

החלטתו תוך    ( בית הדין יקיים את הדיון בערעור, או בערעורים וייתן את6)

 ימים ממועד הגשת הערעור.    10
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( מיוחדת  1ז.    כללית  באסיפה  שנים  לשלוש  אחת  יבחרו  האיגוד  מוסדות   .)

ממועד   חודשים  וחמישה  משלושים  יאוחר  לא  זו  למטרה  שתכונס 

 האסיפה הכללית הקודמת בה נבחרו מוסדות האיגוד .  

קבע ע"י ההנהלה או על  (   סדר היום של אסיפת כללית למטרת בחירות י2)     

 ידי ועדה מכינה ובלבד שיכללו בה הנושאים הבאים. 

 (. מוסדות האיגוד שיבחרו באסיפה זו הם:  3)

 נשיא האיגוד.  . א
 נשיא הכבוד של האיגוד.   . ב
 יושב ראש האיגוד.   . ג
 הנהלה. . ד
 חברי בית הדין העליון של האיגוד.    .ה
 חברי ועדת הביקורת או המבקר הפנימי של האיגוד.    . ו

 

לתפקיד יושב ראש האיגוד ימסור למזכירות האיגוד הודעה בכתב על    ר( כל המבקש להיבח 1)  . ח
 יום לפני מועד האסיפה בה יתקיימו הבחירות למוסדות האיגוד.   14-מועמדותו לא יאוחר מ

אחר ממוסדות האיגוד ימסור    ( כל המבקש להיבחר להנהלת האיגוד או למוסד   2)         

ימים לפני מועד האסיפה בה  7- למזכירות האיגוד הודעה בכתב על מועמדותו לא יאוחר מ

 יתקיימו הבחירות.  

(. אסיפה כללית תהיה חוקית אם בשעה שנקבעה לפתיחתה נכחו לפחות שני שלישים של  1) .ט
 בעלי זכות ההצבעה. 

נקבעה לפתיחת האסיפה, תדחה פתיחתה בשעה  החוקי הנ"ל בשעה ש  ן (. לא נכח המניי2)       

 אחת ואז תהיה חוקית בכל מספר בעלי זכות הצבעה נוכחים.  

 (. החלטות באסיפה כללית תתקבלנה ברוב קולות אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.3)       

(. הצבעות באסיפה כללית תהיינה גלויות, אולם לפי דרישת שליש מבעלי זכות ההצבעה תהיה  4)       

דקות לפני כל   15-ההצבעה חשאית. דרישה להצבעה חשאית תוגש ליו"ר האסיפה לא יאוחר מ 

 הצבעה. 

כחות  מנכ"ל האיגוד ינהל את רישום המשתתפים באסיפה כללית ועל פי קביעתו בדבר נו (  1) . י
 מנין חוקי תפתח האסיפה.  

 (. יו"ר האיגוד יפתח את האסיפה ויקיים את הליך בחירת יו"ר ומזכיר האסיפה.  2)

 (. יו"ר ומזכיר האסיפה יבחרו בהצבעה גלויה על פי רוב קולות.  3)

קולות  4) מניין  ואת  המשתתפים  דברי  עיקרי  את  שישקף  פרוטוקול  ינהל  האסיפה  מזכיר   .)

 כל ייחתם על ידי יו"ר ומזכיר האסיפה.  המצביעים. הפרטי

( באסיפה כללית שתיוחד לבחירות למוסדות האיגוד, הבחירות יהיו אישיות וחשאיות ההצבעה  5)

מטעם אגודה ו/או מועדון ספורט תהיה על פי כתב הסמכה להצבעה מטעמה שיינתן לבעל  

בור בכיר שלה כאמור  תפקיד פנימי באותה אגודה ו/או מועדון ספורט שהוא נושא משרה או ע

 : תהייה כמפורט להלן  א. זכות הצבעה באסיפה הכללית להלן בסעיף יא.     

 ( לתקנון זה. 1( )א( )3מועדון לצורך סעיף זה משמעותו מועדון כהגדרתו בסעיף )           

וחובותיו לאיגוד שולמו במלואם טרם האסיפה הכללית יהא בעל זכות   מיסיור ש מועדון א (1
 פה הכללית.  מועדון זה רשאי לשלוח לאסיפה נציג מוסמך, אשר יהיה  הצבעה באסי
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לו   ימסור  וזאת בתנאי שהמועדון  להצביע בשמו,  ע"י    כתב הסמכה  רשאי  כחוק  חתום 
 . מועדונים  2 - המורשים לחתום בשמו. נציג כזה רשאי לייצג לא יותר מ

חודשים    12( לעיל, לא תהא זכות הצבעה למועדון שטרם מלאו  1)  בפסקה למרות האמור   (2
   מיום שהתקבל כחבר באיגוד. 

למדד   (3 בהתאם  הכללית  באסיפה  קולות  למספר  זכאי  יהיה  מועדון  כל 
 כדלקמן: 

 

 ליגת גברים:      

 קולות  12 א( עבור קבוצה בליגה הלאומית      

 קולות    8 ב( עבור קבוצה בליגה הארצית      

 קולות    6  ג( עבור קבוצה בליגה א'      

 קולות    4  ד( עבור קבוצה בליגה ב'      

 קולות  2  ה( עבור קבוצה בליגה ג'      

 קולות  2  ו( עבור קבוצה בליגה ד'      

 ליגת נשים:      

 קולות  8 א( עבור קבוצה בליגה הלאומית      

 קולות  6 ב( עבור קבוצה בליגה הארצית      

 קולות  4  ג( עבור קבוצה בליגה א'      

 קולות  2  ד( עבור קבוצה בליגה ב'       

 לכל חבר הנהלה יהיה קול אחד.  (4
  50 -למרכז הטניס בישראל על כל סניפיו, יהיו קולות הצבעה השווים ל  (5

במישרין או בעקיפין, לזכויות  קבוצות ליגה ג' גברים )כל עוד אין הוא זכאי,  
 הצבעה של קבוצות ליגה הזכאיות לקולות הצבעה, ומיסיו לאיגוד שולמו(. 

 

 אסיפה כללית יוצאת מהכלל.    .8
 

 א( אסיפה כללית יוצאת מהכלל תכונס במקרים הבאים: 

( לפי החלטת הנהלת האיגוד שתקבע את מועדן כינוס האסיפה ואת סדר  1           

 היום. 

  ( לפי דרישת מועדונים/חברים המייצגים לפחות שליש מזכויות ההצבעה  2   

 שהיו באסיפה הכללית האחרונה.   כפי

תוך   יוצאת מהכלל תכונס  כללית  יום ממועד קרות אחד האירועים האמורים    30ב( אסיפה 

 לעיל.   1קטן   בסעיף
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ג( התקבלה במזכירות האיגוד דרישה כאמור לעיל, יבדוק מנכ"ל האיגוד אם הדרישה עומדת  

בדרישות המתחייבות ובאם ימצא כי היא נתמכת כנדרש תחליט הנהלת האיגוד על מועד  

   קיום האסיפה. 

ונה  ד( זכויות ההצבעה באסיפה כללית יוצאת מהכלל תהיינה כפי שהיו באסיפה הכללית האחר

 שקדמה לה. 

לפי העניין( )ט( )י( )יא(    –)ג( )ה    7ה( על אסיפה כללית יוצאת מהכלל יחולו הוראות סעיפים  

 לעיל. 

 ו( באסיפה שתכונס לפי דרישת מועדונים ידונו רק הנושאים שפורטו בדרישת המבקשים. 

 נשיא כבוד ונשיא האיגוד   .9
 נשיא הכבוד ונשיא האיגוד יבחרו ע"י האסיפה הכללית.   . א

נשיא הכבוד ונשיא האיגוד יוזמנו לכל אסיפה כללית של האיגוד, ויהיו חברים    . ב

 בנשיאות האסיפה. 
נשיא הכבוד ונשיא האיגוד יוזמנו לכל ישיבה של נשיאות האיגוד והנהלת האיגוד,   . ג

 ללא זכות הצבעה. 

 האיגוד הנהלת  .10
 לעיל.   7הנהלת האיגוד תיבחר ע"י האסיפה הכללית כאמור בסעיף           . א

 נשים.   30% חברים מהם לפחות   35-(  בהנהלת האיגוד יכהנו לא יותר מ 1    . ב

(  כל חבר הנהלה רשאי למנות לעצמו ממלא מקום שיהיה זכאי  2

להשתתף בישיבות ההנהלה, כאשר חבר ההנהלה שמינה אותו לא  

ממלא המקום לא תהיה זכות הצבעה. הודעה על מינוי  ישתתף. ל

ממלא מקום ועל ביטול המינוי תעשה בהודעה בכתב למנכ"ל  

 האיגוד. 

יום ממועד בחירתה ותקיים    30ההנהלה תתכנס לישיבתה הראשונה תוך       . ג

(  החלטות תתקבלנה ברוב קולות  1).שבועות   6  –ל    לפחות אחת  את ישיבותיה  

 הנוכחים, ובמקרה של שוויון קולות יהיה ליו"ר הישיבה קול מכריע.  

חבר הנהלה רשאי לבקש דיון חוזר בנושא שנדון בישיבה האחרונה, או לבקש   (1

נכח בישיבה בה נדון או הוחלט אותו נושא, והודיע  שהצבעה חוזרת, ובלבד 

 ימים לפני קיום ישיבת ההנהלה.  7על כוונתו זו למנכ"ל האיגוד בכתב לפחות 
חר ההנהלה את  יו"ר האיגוד ישב בראש ישיבות ההנהלה, ובהעדרו תב        . ד

 יו"ר הישיבה. 
ישיבות במהלך  בארבע חבר הנהלה שלא השתתף בארבע ישיבות רצופות או  .ה

. ההנהלה,  יוזמן לישיבת הנהלה לנמק את הסיבות להיעדרויות  שנה קלנדרית

ימשיך בתפקידו    תחליט באם  לאחר שתשמע את החבר שנעדר מהישיבות,  

יוחלף.   בחבהנהלת  או  לבחור  רשאית  תהיה  חבר  האיגוד  במקום  אחר  ר 

שהתפטר, נפטר, או הוחלט להחליפו כאמור לעייל. החלטה על בחירת חבר  

מחברי ההנהלה אם הוא חבר באותו    51%הנהלה חדש תתקבל ברוב של  

מועדון אליו השתייך חבר ההנהלה המוחלף. כל חבר אחר יבחר ברוב מיוחד  

 מחברי ההנהלה.  80%של 
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ימים לפני מועד    7ישלח לחברי ההנהלה לפחות  סדר יום לישיבות ההנהלה   . ו

לחברי    הישיבה. ישלח  הדיון  לנושאי  התייחסות  בכתב המאפשר  רקע  חומר 

 ימים לפני מועד הישיבה.   4ההנהלה לפחות 
מנכ"ל האיגוד אחראי להכנת החומר כאמור ולמשלוחו לחברי ההנהלה, אלא   .ז

 רת. אם תקבע ההנהלה אח
יו"ר  1 . ח האיגוד  (  את  הנהלת  שישקף  הישיבה  דיוני  פרוטוקול  לניהול  אחראי 

 הדברים שיאמרו במהלך הדיונים ויפרט את נוסח ההחלטות שתתקבלנה. 

 ( פרוטוקול ישיבה ייחתם ע"י יו"ר הישיבה ויובא לאישור בישיבה הבאה. 2

 נהלה. ( הפרוטוקולים ישמרו במשרד האיגוד ויהיו פתוחים לעיון כל חבר ה3

 ( לפרוטוקול יצורפו המסמכים ששימשו רקע לקבלת החלטות. 4

 תפקידי ההנהלה:      .ט

 ( להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית. 1           

מחברותם  2            מועדונים  הוצאת  על  להחליט  או  להצטרף  המבקשים  חדשים  מועדונים  לקבל   )

 באיגוד. 

 ( לנהל את ענייני הרכוש והכספים של האיגוד. 3

 ( לייצג את האיגוד בפני רשויות ומוסדות בארץ ובחו"ל. 4

 לבחור את נשיאות האיגוד, יושבי ראש ועדות, גזבר.  (  5

 ( לבחור בועדות מקצועיות ולקבוע את סמכויותיהן. 6

אחר  7 לרבעון  אחת  ולעקוב  השנתי  התקציב  בדבר  הכספים  ועדת  הצעת  את  ולאשר  לדון   )

 ביצועו. 

וגופים אחרים במסגרת האיגוד, למעט אישור  8 ועדות מקצועיות  ולאשר תקנוני  לדון  תקנון  ( 

 האיגוד. 

, ובכלל זאת גם למי שאינם חברי הנהלת האיגוד לרבות  ( לקבוע זכויות חתימה בשם האיגוד9

 מנכ"ל האיגוד.  

 ( לדון בדו"ח ועדת הביקורת או המבקר הפנימי, כפי העניין. 10

 ( לדון ולאשר את תכנית העבודה השנתית של האיגוד. 11

 ( לדון בדו"ח רואי החשבון של האיגוד. 12

 ( לדון בכל נושא בעל חשיבות מהותית לניהול נושא הטניס בישראל. 13

 ( לקבוע הנחיות לגבי העסקת עובדים ומנגנון האיגוד. 14

 ( לקבוע ולהגדיר את סמכויות מנכ"ל האיגוד ותפקידו. 15

 ( לשמש כפורום ערעור על החלטות הועדות המקצועיות. 16
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 יו"ר האיגוד   .11
הגישו מועמדותם כאמור  ד יבחר על ידי האסיפה הכללית מבין המועמדים ש( יושב ראש האיגו1(. )א      

 )ח( לעיל.  7בסעיף 

 קולות.  ה( לתפקיד יבחר המועמד שיקבל את מרבית 2)            

 ב( תפקידי יו"ר האיגוד:      

 . היו"ר ירכז את פעולות ההנהלה.1

 . יזמנה לישיבות וידאג לביצוע החלטותיה. 2

 האיגוד כלפי חוץ. . ייצג את 3

 . יבצע כל פעולה שתחליט ההנהלה.4

ג( במקרה בו יבצר מיושב ראש האיגוד למלא את תפקידו , ובכלל זאת במקרה בו יתפטר, תבחר       

מוסדות    רהנהלת האיגוד ביושב ראש שיכהן עד מועד קיום אסיפה כללית בה אמורים להיבח

 האיגוד.  

 נשיאות האיגוד  .12
 אית לבחור נשיאות לאיגוד. הנהלת האיגוד רש  . א
 חברי הנשיאות יהיו מבין חברי ההנהלה.  . ב
 חברים.  11 -ולא יותר מ  7  -הנשיאות תמנה לא פחות מ  . ג
 תפקידי נשיאות האיגוד:  . ד

לפעול בשם הנהלת האיגוד בין ישיבה לישיבה של ההנהלה בנושאים שהחלטה   (1
 לגביהם אמורה להתקבל ללא דיחוי וקדם לישיבת ההנהלה הבאה. 

 נושאים לדיון בישיבות ההנהלה. להכין (2
 לבצע את החלטות ההנהלה.  (3

 החלטות הנשיאות תובאנה לאשרור ההנהלה בישיבתה הקרובה.  .ה
 פרוטוקולים מישיבות הנשיאות יובאו להנהלת האיגוד.  . ו

 
 גזבר   .13

 ההנהלה תבחר את גזבר האיגוד  . א
 תוקף כהונתו של הגזבר כתקופת כהונת ההנהלה.   . ב
 תפקידי הגזבר:       . ג

 ( ניהול ענייניו הכספיים של האיגוד, ייזום מקורות הכנסה, ביצוע תשלומים. 1

 ( הכנת תקציב האיגוד והבאתו לאישור ועדת הכספים. 2

 הכספיים של האיגוד.   ו עוני על ענייני( להגיש לועדת הכספים ולהנהלה דו"ח רב3

( הגזבר יגיש לועדת הכספים ולהנהלת האיגוד דו"ח כספי שנתי שיוכן בתיאום  4          

 האיגוד.  ח עם רו"

 ועדות מקצועיות.   .14
ועדה נוספת  וההנהלה תבחר בו      עדות מקצועיות המפורטות להלן ובסמכות ההנהלה לבחור בכל 

 שתמצא לנכון.  

 שבאחריותה ניהול משחקי ליגה וגביע לגברים ונשים בכל הגילאים.   – וגביע ועדת ליגה  . א
 הכספיים של האיגוד.   ושבאחריותה ענייני  -כספים             . ב
 .  18שבאחריותה הטיפול בטניסאים עד גיל    - נוער                  . ג
 שבאחריותה טיפול בעבירות על תקנון המשמעת.    -משמעת              . ד
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 שבאחריותה גיוס משאבים לפעולות האיגוד.    -אבים      גיוס מש  .ה
 שבאחריותה עדכון תקנון האיגוד וכל תקנון של מוסד ממוסדות האיגוד.  -תקנון               . ו
 שבאחריותה ארגון וניהול תחרויות לטניסאים הסניורים.    -סניורים             .ז
 שבאחריותה בדיקה ואישור תקינותם של מגרשי טניס בארץ.   -מתקנים            . ח
 שבאחריותה פיקוח על ניהול האקדמיה לטניס.   - אקדמיה לטניס   .ט
 

ה של ועדה כלשהי, או להחליף  למען הסר ספק מודגש כי הנהלת האיגוד רשאית בכל עת לבטל קיומ

 חבר או חברים באותה ועדה.  

 בית הדין העליון.   .15
 חברי בית הדין העליון יבחרו אישית על ידי האסיפה הכללית.  . א
 חברי בית הדין העליון יהיו משפטנים בהשכלתם.   . ב
 חברי בית הדין העליון לא יכהנו בכל תפקיד אחר באיגוד.   . ג
 מחמישה ולא יעלה על עשרה.  מספר חברי בית הדין לא יפחת  . ד
 חברי בית הדין יבחרו מתוכם את אב בית הדין.   .ה
 תפקידי בית הדין וסמכויותיו:   . ו

 .מתן החלטה סופית בערעורים על החלטות ועדת המשמעת.  1

 . מתן חוות דעת סופית בפרשנות על תקנון האיגוד ותקנוני המשנה.  2

 . מתן חנינה לספורטאים חברי האיגוד שנענשו.  3

. עם הגשה ערעור תודיע  1 עורים על החלטות ועדת המנדטים. . מתן החלטה סופית בער4

 מזכירות האיגוד לאב בית הדין שיקבע את ההרכב שידון,  

 ואת יו"ר המותב.      

 . ההרכב שישב בדין ימנה שלושה חברים, אולם בהסכמת הצדדים ניתן לקיים  2     

 את הדיון במספר דיינים קטן יותר.         

 יום ממועד הגשת הערעור.   14. יו"ר המותב  יקבע את מועד הדיון תוך 1 .ז
יום ממועד הישיבה    21תוך    . הדיונים בשמיעת הערעור ימשכו ברציפות ובלבד שההחלטה תינתן 2

 הראשונה.  

 ועדת ביקורת או המבקר הפנימי.   .16
 חברי ועדת הביקורת או המבקר הפנימי, יבחרו אישית על ידי האסיפה הכללית.   . א
 . מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.  1  . ב

 . חברי הועדה לא יכהנו בכל תפקיד אחר באיגוד.  2      

אש הועדה או המבקר הפנימי, יהיה מי שיבחר לכך באסיפה הכללית האמורה בסעיף קטן  יושב ר . ג
 )א( לעיל ובלבד ויהיה בעל השכלה בראיית חשבון, או כלכלה, או משפטים, או מינהל עסקים.  

 תפקידי הועדה או המבקר הפנימי וסמכויותיה/ו:   . ד
 . לבקר את כל פעולות האיגוד והועדות הפועלות במסגרתו.  1

 . לדון בדוחות של רואי החשבון של האיגוד.  2

 . להגיש להנהלת האיגוד דוח חצי שנתי על ממצאיה.  3

 . להגיש לאסיפה הכללית השנתית דוח על פעילותה בשנת הדו"ח.  4

 לצורך מילוי תפקידי הועדה יועמדו לרשותה כל המסמכים שתדרוש.   .ה
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 תקופת כהונה.   .17
תקופת כהונתם של מוסדות האיגוד הנבחרים על ידי האסיפה הכללית היא לשלוש שנים   . א

 ממועד קיום הבחירות או עד שיבחרו מוסדות חדשים לפי המאוחר מהשניים.  
תקופת כהונתם של מוסדות האיגוד הנבחרים על ידי הנהלת האיגוד היא עד למועד בחירת   . ב

 מוסדות על ידי הנהלת האיגוד.  
 

 ת האיגוד.  הכנסו  .18
 מסים ותשלומים שנתיים של מועדונים ושחקנים.   . א
 הכנסות מתחרויות המאורגנות על ידי האיגוד.   . ב
רשות הספורט, המועצה להסדר הימורים בספורט, רשויות עירוניות   –תקבולים מגופים ממלכתיים   . ג

 וכיו"ב.  
 (    .I . T. Fתקבולים מהתאחדות הטניס הבינלאומית . ) . ד
 זבונות וכיו"ב.  תרומות, מתנות, ע .ה
 כל מקור הכנסה אחר שיאושר על ידי הנהלת האיגוד.   . ו

 

 שינויים בתקנון.    .19
שינויים בתקנון זה יעשו באסיפה כללית יוצאת מהכלל ויתקבלו ברוב מיוחד של שני שלישים מקולות  

ד  הנוכחים בעלי זכות ההצבעה. הודעה על כוונה לבצע שינויים בתקנון תשלח לכל החברים באיגו

 יום מראש.    21לפחות 

 פירוק האיגוד.   .20
החלטה בדבר פירוק האיגוד תתקבל באסיפה כללית יוצאת מן הכלל שתזומן במיוחד למטרה  . א

 זו.  
החלטה האסיפה כללית כאמור תתקבל ברוב מיוחד של שלושה רבעים מקולות הנוכחים בעלי   . ב

מכלל זכויות ההצבעה   51%זכות הצבעה ובלבד והמצביעים בעד ההצעה יהיו לפחות 
 באסיפה כללית של האיגוד.  

  ןבהחלטת הפירוק יקבע מפרק האיגוד, את המוסד אליו יועבר עודף הרכוש לאחר פירעו  . ג
 ות האיגוד.       התחייבוי

     

 . 30.9.2005 -אושר באסיפה הכללית שנערכה ב
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