
 
 

 

 

 

 

      

 להגדיר התהליכים לצירוף מועדון חדש - מטרת הנוהל

 כללי .1

 חדשים.ברים בהתאחדות וצירוף מועדונים  הועד המנהל שואף בהתמדה להגדלת מספר הח    

 תהליך קבלת מועדון .2

  :ועדון פטאנק החפץ להיות חבר בהתאחדות, יגיש בקשה בכתב המפרטת אתמ .א

 שם המועדון (1

 כתובת המועדון (2

 מספר חברי המועדון (3

 פירוט –מגרשים קיימים  (4

 על המועדון להיות גוף בעל הנהלה ויו"ר. .ב

להיות חבר בעמותה יגיש בקשה לוועד ההתאחדות כלשון זו:  חפץ מועדון פטאנק אשר .ג

להלן:  -"אני הח"מ )שם העמותה, מספר העמותה, כתובת רשומה של העמותה 

החתימה . )מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר בעמותה.  מורשה"המועדון"( באמצעות 

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בעמותה בה, אני מתחייב כי כל 

 חברי המועדון יקיימו הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

חד ( על הבקשה בלשון המועדון המבקש יצרף את רשימת חבריו על כל פרטיהם וחתימתם ) כל א .ד

 זאת: 

"אני הח"מ )שם הספורטאי/ת, מספר זהות, כתובת רשומה של הספורטאי/ת הרשום כדין 

 פטאנקבמועדון פטאנק )להלן: "הספורטאי"(, מבקש/ת להיות חבר/ה בהתאחדות מועדוני 

 ישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר/ה בעמותה, אני מתחייב/ת לקיים

 את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה"

 15על יו"ר המועדון המבקש, לוודא שלכל חבר יש ביטוח תאונות  בהתאם לתיקון מס'  .ה

 של חוק הספורט וכן  אישור רפואי חתום ע"י רופא ספורט כמתחייב מחוק הספורט.

 הכללית הקרובה .הבקשה תובא לדיון בוועד המנהל  שיביא את המלצותיו באסיפה  .ו

 האסיפה הכללית תדון בבקשה ובסמכותה לאשר או לדחות את הבקשה. .ז

חודשים    6לאחר אישור האסיפה הכללית יהיה המועדון  בתקופת ניסיון למשך 

 שבסיומם תשוב האסיפה הכללית ותיקבע את מעמד המועדון.

עם הצטרפות המועדון כחבר קבוע  באחריות יו"ר  -ערכת רישום/מערכת רישום מקוונת  .ח

 המועדון  להזין ב"ערכת רישום" / במערכת הרישום המקוונת את פרטי המועדון ואנשיו 

 פרק 
 

 שם הנוהל 
 

 מתוך דף

 הצטרפות מועדון חדש  הנהלה
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 - ליווי המועדון .ט

מזכ"ל ההתאחדות ימנה מועדון מלווה שיוביל את המועדון החדש בתקופת הניסיון. 

המועדון בהתאם לכללים ולנוהלי העבודה של  תפקודייקנה את המידע הדרוש שיבטיח 

 ההתאחדות.
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