האיגוד לקומפוזיציה שחמטית בישראל )ע"ר(
The Israeli Chess Composition Society
תקנון העמותה
----------------------סימן א' :מטרות
.1
מטרות העמותה הינן-:
)א( לקדם ולטפח פעילויות ויצירות של קומפוזיציה שחמטית בישראל או של ישראלים.
)ב( לשתף פעולה וליצור קשרים ,מדי פעם ,עם כל אדם ,תאגיד או רשות ,לשם קידום ,טיפוח
והפצה של הקומפוזיציה השחמטית ,העיסוק בה ויצירותיה.
)ג( לקבל ,להחזיק ,לנהל ולהפיץ – בכל דרך – כל ציוד ,אמצעי-עזר ,חומר פרסומי ,חוברות,
ספרים ,זכויות-יוצרים וכיו"ב ,בכל הקשור לקומפוזיציה שחמטית או ליצירותיה.
)ד( לעשות כל פעולה נלווית לשם מימוש או קידום כל מטרה מהנ"ל.
סימן ב' :חברות
.2
)א(
)ב(

)ג(
)ד(
)ה(

מייסדי העמותה ,בתור שכאלה ,הינם חברים בעמותה.
אדם החפץ להיות חבר בעמותה ,יגיש לועד בקשה בלשון זו:
"אני )שם ,מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי,
אם אתקבל כחבר בה ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של
העמותה".
לא יתקבל אדם כחבר בעמותה ,אלא אם הינו:
) (1בן  17שנים לפחות ) (2תושב ישראל או אזרח ישראל; ) (3עוסק בקומפוזיציה שחמטית,
בין כמחבר ,בין כפותר ,בין כעורך-מדור-שחמט בעתון.
ההחלטה בכל בקשה להתקבל כחבר בעמותה ,נתונה בידי הועד; כל החלטה של הועד בענין זה,
נתונה לערעור בפני האסיפה הכללית על-ידי שניים לפחות מחברי הועד.
האסיפה הכללית רשאית ,בהחלטה מנומקת ,לקבל כחבר בעמותה גם מי שאינו ממלא אחר
האמור בפיסקה )2ג() (3לעיל.

.3
)א( חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ,ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה .חבר
עמותה אשר אינו נוכח באסיפה כללית זכאי להצביע ע"י משלוח מראש של הצבעתו בדואר
רגיל ,או בדואר אלקטרוני ,על פי נוהל שייקבע על ידי האסיפה .חבר שאינו נוכח יכול ליפות כוחו
של אדם אחר להצביע בשמו ,ובלבד שאותו אדם הינו בן  17שנים לפחות .מיופה הכוח חייב להיות מצויד
בכתב מינוי מטעמו ,ויכול לייצג חבר אחד בלבד.

)ב( חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה ,בכפוף לתשלום כל סכום
שייקבע לצורך זה באישור האסיפה הכללית.
)ג( האסיפה הכללית רשאית ,לפי הצעת הועד ,לקבוע מדי פעם דמי-חבר ,שתשלומם יהיה חובה על
החברים .תוך  14יום מקבלת החלטה כאמור ,ישלח הועד הודעה על כך לכל חבר שלא היה נוכח
באותה אסיפה.
.4
חברות של חבר בעמותה פוקעת-:
)א( בפרישתו מן העמותה ,על-ידי מתן הודעה מתאימה בכתב לועד ,לפחות  30יום מראש.
)ב( בהוצאתו מן העמותה.

.5
האסיפה הכללית רשאית להחליט – על-פי הצעת הועד – על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים
הבאים:
)א( החבר לא קיים את הוראת התקנון או החלטה של האסיפה הכללית.
)ב( החבר פועל בניגוד למטרה ממטרות העמותה.
)ג( החבר אינו משלם סכום שהוא חייב לעמותה ,למרות שנדרש בכתב לעשות כן.
)ד( החבר חדל מהיות בעל כשירויות כנדרש בפסקה )2ג( לעיל ,בתקופה העולה על שנה.
)ה( החבר נתקבל מכוח האמור בפיסקה )2ה( דלעיל ,וחדל להתקיים לגביו אחד או יותר מהטעמים
ששימשו בסיס לקבלתו.
לא תידון הוצאת חבר מן העמותה ,אלא לאחר שניתנה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו ,ולגבי
שלשת הטעמים הראשונים – גם לאחר שניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
 .6כל הזמנה ,דרישה או הודעה אחרת לחבר ,תהיה בכתב שיימסר לו ביד ,או יישלח בדואר רגיל או
בדואר אלקטרוני אל מענו הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב ,תשנה העמותה את מענו
הרשום אצלה.
סימן ג' :האסיפה הכללית
.7
)א( מועדה ומיקומה של כל אסיפה כללית רגילה ייקבעו בידי הועד.
)ב( הועד יכנס כל אסיפה על-ידי מתן הודעה לכל חבר ,לפחות  10ימים מראש ,בציון המועד ,המקום
וסדר היום לאסיפה.
 .8אסיפה כללית רגילה תשמע דינים-וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת-הביקורת ,תדון בהם
ובדין-וחשבון הכספי שהגיש לה הועד ,תדון על אישורם ותבחר בועד ובועדת ביקורת.
.9
)א( מנין חוקי לקיום אסיפה כללית – לפחות עשירית מכלל חברי העמותה; היה מנין זה נוכח
בפתיחת האסיפה – רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות ,אף אם פחת מספר הנוכחים.
)ב( לא נתכנס מנין חוקי תוך שעה מהמועד הנקוב בהזמנות לאסיפה ,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא
צורך בהזמנה נוספת ,בשעתיים  -לאותו מקום ,ובאסיפה נדחית זו יהוו הנוכחים מנין חוקי
לאסיפה ,בכל מספר שהוא.
 .10אסיפה כללית תבחר ,מבין חברי העמותה הנוכחים בה ,יושב-ראש וכן מזכיר לרישום הפרטיכל.
 .11החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים ,זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב
אחר לקבלתן.
 .12שינוי בתקנון העמותה ייעשה אך ורק באסיפה הכללית ,שנתקבלה ברוב של מעל מחצית מחברי
העמותה; הוא הדין בשינוי שם העמותה.

סימן ד' :הועד וועדת-הביקורת
 .13מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ,ולא יפחת מ.3-

.14
)א( הועד יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ,ועד שאסיפה אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד
היוצא יכול להיבחר שוב.
)ב( כהונת חבר-הועד מסתיימת בהתפטרותו על-ידי הודעה בכתב לועד ,או אם הועבר מכהונתו
על-ידי החלטת אסיפה כללית.
 .15נתפנה מקום של חבר-ועד ,מכל סיבה שהיא ,ימשיכו הנותרים לכהן כועד העמותה ,והם רשאים
לבחור ממלא-מקום מבין חברי העמותה ,עד לכינוסה של אסיפה כללית.
 .16הועד יתכנס לדיון בעניני העמותה ,לפחות פעמיים בשנה .כל ישיבת-ועד תזומן בהודעה לכל חבר-
ועד ,אשר תינתן לו לפחות שבוע מראש.
 .17החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; החלטת כל חברי הועד ,פה אחד ,יכול שתתקבל אף
שלא בישיבת הועד.
 .18הועד ינהל וישמור פרטיכלים מישיבותיו והחלטותיו.
 .19הועד יסמיך שניים או יותר מבין חבריו ,לחתום כאחד בשם העמותה ,לרבות על מסמכים שיחייבו
אותה ,וכן לבצע בשם העמותה פעולות שהן בתחום סמכותו של הועד.
 .20ועדת-הביקורת תמנה  3חברים ,כל עוד לא נקבע אחרת על-ידי האסיפה; הוראות תקנות  14עד 18
יחולו ,בשינויים המחוייבים ,גם על ועדת-הביקורת.
סימן ה' :איסור חלוקת רווחים
 .21נכסי והכנסות העמותה משמשים אך ורק למטרותיה ,וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה
שהיא בין חבריה ,אסורה.
סימן ו' :נכסים לאחר פירוק
 .22במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס
הכנסה ,ולא יחולק בין חבריה.
==================================

