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מכבי ישראל מחויבת לפתח ,לקדם ולתמוך בכל אגודותיה וסניפיה על
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ואף לתמוך ולסייע בספורט העממי שישרה בכל בית בישראל.

הנהלת מכבי ישראל באמצעות תקנון ונהלים אלו מתחייבת לכבד
את רוח הכתוב ובטוחים כי אוגדן זה יהיה לכם לעזר רב.
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מכבי ישראל  -רקע כללי

--

מכבי ישראל — רקע כללי
מכבי ישראל נוסד ב 1912-והינו מרכז הספורט מהגדולים בארץ.
 מכבי ישראל מאוגד כעמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח
שמטרתה קידום ,חיזוק וטיפוח הספורט בישראל.
 מכבי ישראל מהווה חלק מתנועה עולמית ציונית ,הפעילה בכל
רחבי העולם.
 המכביה ,אירוע שיא המתקיים כל  4שנים ומפגיש את ספורטאי
יהדות תפוצות בישראל.
 במכבי ישראל פעילות אגודות ספורט מכל רחבי הארץ.
 במסגרת האגודות מופעלים ענפי ספורט אולימפיים במחלקות של
גברים ,נשים ,נוער וילדים וכן אירועי ספורט עממי.

אודות מכבי ישראל
מכבי ישראל מהווה מסגרת ארגונית ,ספורטיבית ,חברתית וחינוכית
המאגדת אגודות מכל רחבי הארץ .בתוך כך מהווה גוף מטה ,שעיקר
תפקידה לסייע בשירותים מרכזיים ושונים לכל אגודות מכבי,
החברות במכבי ישראל מכל רחבי הארץ .כיום חברות במכבי ישראל
מאות אגודות ספורט ומעל  35ענפי ספורט שונים ומגוונים.
מכבי ישראל אחראית על פיתוח וטיפוח אגודות ברחבי הארץ
ומסייעת להן ארגונית ,מקצועית ותקציבית.
הפעילות השוטפת במכבי ישראל מרוכזת ומבוצעת באמצעות אגפים
המקצועיים :כדורגל וכדורסל ,ספורט ,ספורט עממי ,ספורט נשים,
כספים וחשבונות והמטה המטפל במינהל ומזכירות.
הפעילות הספורטיבית עניינה בעיקר בענפי הספורט האולימפיים,
אולם מכבי ישראל רואה חשיבות רבה בפיתוח הספורט העממי
ותרבות הפנאי.
במסגרת מכבי ישראל מאוגדים מתנדבים ,פעילים וספורטאים.
מכבי ישראל מהווה מסגרת ואכסניה לדיאלוג בין אגודות הספורט
להן יש מכנה משותף בתחום הרעיוני ,החברתי והמקצועי.
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מכבי ישראל מאפשרת גם לאגודות בפריפריה פעילות שוטפת על ידי
עזרה ותמיכה בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודות הספורט.
מכבי ישראל משמשת מסגרת יעילה ותשתית חשובה בקליטת
ספורטאים עולים חדשים ,תמיכה באגודות הנמצאות במצוקה
תקציבית וסיוע לאגודות מצטיינות ואלופות.
מכבי ישראל מעניקה יעוץ והכוונה מרכזיים ומייצגת את האגודות
החברות מול הרשויות השונות  ,ביטוח כללי ובנושאים משפטיים
ומקצועיים.
מכבי ישראל פועלת ומשמרת באמצעות שתי זרועות נוספות “המכבי
הצעיר“ ו“מסדר המכבים“.
מכבי צעיר הינה הזרוע החינוכית של מכבי ישראל ומשמשת גם
עתודת דור ההמשך למנהיגות במכבי ישראל.
מכבי ישראל מסייעת ניהולית ותקציבית לתנועת הנוער “מכבי
הצעיר“ וכן למסדר המכבים .בין חברי מסדר המכבים ,ניתן למצוא
מכבים ותיקים שהיו פעילים בצעירותם במגרשי הספורט ובפעילות
ציבורית וחינוכית של מכבי ישראל.

מדיניות מכבי ישראל ויעדיה












הקמה ,פיתוח וקידום אגודות מכבי ברחבי ישראל
קידום ענפי הספורט האולימפיים ולא אולימפיים תוך שילוב ענפי
ספורט חדשים
קיום אירועי ספורט ואליפויות מכבי מידי שנה
תקצוב וטיפוח ספורטאים מצטיינים
סיוע בקליטה חברתית של הספורטאים העולים החדשים
פיתוח ספורט הנשים במישור האישי והקבוצתי
החדרת הספורט העממי תוך שתוף פעולה עם מוסדות ממלכתיים
וציבוריים
פיתוח וטיפוח הספורט במגזרי האוכלוסייה השונים
פעילות להקמת מתקנים לאגודות מכבי
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מטרות מכבי ישראל












חינוך לאהבת הבריות ,העם ,המדינה ,השפה והדגל
טיפוח ההכרה הלאומית והציונית
עידוד ,הקמה ופיתוח מתקני ספורט
קיום מסגרת חינוכית ,ספורטיבית וחברתית לאגודות
ולספורטאים
קיום פעולות ומפעלי ספורט ,תרבות וחינוך
טיפוח קשרים ארציים ובין לאומיים עם גופי ספורט שונים
טיפוח אופייה העצמאי של העמותה
טיפוח ספורטאי ואגודות “המכבי“ בישראל
קידום וטיפוח ערכי החינוך הגופני ,הספורט והתחרות
טיפוח תנועת “מכבי הצעיר“ אשר מסייעת בחינוך ספורטאים
צעירים

ההיבט החברתי










עקרון ההתנדבות
א-פוליטית
טיפוח ענפי הספורט בעיירות הפיתוח
סיוע בקליטת עליה
ייחודיות — תנועת נוער ציונית ,חינוכית ,ספורטיבית
ארגון מפעלים ואירועי ספורט עממי
טיפוח ספורטאים מצטיינים
ארגון מפעלי ספורט תחרותי ומחנות אימונים
חיזוק ,קידום וטיפוח ספורט הנשים
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ענפי ספורט — מכבי ישראל
אגרוף

אתלטיקה קלה

בדמינטון

ג‘ודו

הוקי קרח

הרמת משקולות

התעמלות

חתירה

טניס

טניס שולחן

טריאתלון

טרמפולינה

כדוריד

כדורסל

כדורעף

כדורעף חופים

קיאקים

קליעה

קריקט

שחיה

שייט

האבקות

טאקוונדו

כדורגל

סיוף

שחמט

כדורשת

שייט

הפעילים בתרשים הארגוני
המסגרת

מספר

אופי הפעילות

ספורטאים ופעילים

100,000

ספורטאים
וספורטאים
הישגיים ,מכבי
צעיר ,חובבים,
פעילים ,מתנדבים

אסיפה כללית-
ועידה מרכז התנועה
הנהלת מכבי ישראל

 409צירים
 300חברים
 36חברי הנהלה

מתנדבים

מנגנון מכבי ישראל

( 8מנכ“ל ,אגפים
מקצועיים ,מזכירות)
בשכר
( 7מנגנון)

מכבי צעיר — תנועת
הנוער

בשכר

-14-

מבנה ארגוני — מכבי ישראל
אסיפה כללית
בית הדין

מרכז

ועדת ביקורת

הנהלה
מטה התנועה

ועדות

מנכ“ל

כדורגל
מינהל
ומזכירות

כדורסל
ספורט

אגף כספים
והנה“ח
נשים

אגף נשים

ארגון מנגנון
ונכסים

אגף הכדורגל
והכדורסל

כספים
והשקעות

אגף
הספורט

פיתוח
הפריפריה

יועץ
משפטי

שיווק
ופרסום

ספורט
עממי

תקנון
ומשפט

מסדר
המכבים

חינוך
מכבי צעיר

קשרי חוץ
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תקנון העמותה
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תקנון עמותה — מכבי ישראל
אושר באסיפה כללית מיום 25.05.97
תוקן באסיפה כללית מיום 12.06.02
תוקן באסיפה כללית מיום 20.05.11
תוקן באסיפה כללית מיום 03.07.15
 .1שם העמותה — תנועת “מכבי“ ישראל .להלן ולשם הקיצור
“העמותה“
 .2המבנה החוקי — התאגדות שנרשמה ונוסדה כעמותה לפי חוק
העמותות התש“מ —  ,1980להלן “החוק“.
 .3המטרות —
א .חנוך לאהבת הבריות ,העם ,המדינה ,השפה והדגל.
ב .טיפוח ההכרה הלאומית והציונית לפי מורשת ישראל ותנועת
“המכבי“.
ג .קיום מסגרת חינוכית ,חברתית ,ספורטיבית ,לאגודות “המכבי“
בישראל.
ד .קידום וטיפוח ערכי החינוך הגופני ,הספורט והתחרות.
ה .סיוע לאגודות “המכבי“ ובאמצעותן לספורטאי “המכבי“,
בישראל.
ו .סיוע לתנועת הנוער הציונית “המכבי הצעיר“.
ז .קיום וטיפוח קשרי גומלין עם אגודות ספורט ,מרכזי ספורט,
התאחדויות ומוסדות ספורט בארץ ובעולם.
ח .קיום וטיפוח קשרי גומלין עם מועדוני וגלילי מכבי — תנועת
עולמית ,ברחבי העולם.
ט .קיום מפעלי ספורט מרכזיים ,פעולות חינוך ,תרבות וספורט
עממי.
י .סיוע להקמתם ופיתוחם של מתקני ספורט.
יא .מתן שרותים מרכזיים ומשותפים לאגודות “המכבי“ בישראל.
יב .טיפוח אופייה העצמאי של העמותה.
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 .4הסמכויות
א .העמותה רשאית לפעול כאישיות משפטית הכשרה לכל
פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת ו/או נתבעת בכל
הליך משפטי ו/או משמעתי ואו מנהלי.
ב .מבלי לפגוע בכלליות ס“ק א‘ דלעיל רשאית העמותה לרכוש,
למכור ,להחכיר ,לחכור לשכור ולהשכיר מטלטלין ,נכסי דלא
ניידי ,להתקשר בחוזים מכל סוג שהוא ,להקים קרנות ,לקבל
ולהעניק תרומות ,הלוואות ,מתנות ,ירושות ,עזבונות וכיו“ב
להעניק ולקבל בטחונות וערבויות כספיות לפתוח ולנהל
חשבונות כספיים ואח‘ מכל סוג שהוא במוסדות בנקאיים ואח‘
ולנקוט בכל פעולה משפטית וכלכלית לשם הגשמת מטרות
העמותה.
ג .לעסוק בעניני מקרקעין ובנייה ,לצורך ביצוע מטרות
העמותה.
ד .להקים ולהשתתף בהקמת וניהול גופים ותאגידים שונים כדי
לסייע ,לקדם ולהגשים את מטרות העמותה.
ה .לעשות כל פעולה חוקית שמוסדות העמותה ימצאו אותה
מועילה לעמותה ולחברים.
ו .בדרך כלל לעשות כל הנחוץ והנדרש ,במסגרת החוק ,לשם
הגשמת מטרות העמותה.
 .5החברות בעמותה —
א .חברות העמותה הן אגודות “המכבי“ בישראל שהיו חברות
האגודה טרם רישומה כעמותה ואלה שהתקבלו ויתקבלו
לעמותה על פי תקנונה.
ב .כל אגודת “מכבי“ בישראל החפצה להתקבל כחברה בעמותה
תגיש להנהלת העמותה בקשה בזו הלשון
“אני הח“מ ,עמותת/אגודת “מכבי“ ....................
מבקשת להתקבל כחברה בעמותה.
החלטה על בקשה זו נתקבלה כדין במוסדות העמותה/האגודה,
(מצ“ב פרוטוקול ההחלטה).
אני מתחייבת לקיים את תקנון העמותה והחלטות מוסדותיה.
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ג.

ד.

ה.
ו.

ז.
ח.

ט.
י.

שמות החותמים ......................2 ......................1
שם העמותה/האגודה ...........................................
ת.ז.........................................
מעמדה המשפטי מס‘............................................
ת.ז..........................................
כתובת העמותה/האגודה ומס‘ טלפון
.............................................
חתימה וחותמת ..................................................
החלטה בדבר קבלת אגודת “מכבי“ כחברה בעמותה ,או אי
קבלתה ,נתונה בידי הנהלת העמותה.
ההנהלה רשאית להתנות תנאים ,כפי שיראו לה ,לקבלת חברים
לעמותה.
על החלטה לפי ס“ק ג‘ שלעיל ניתן לערער תוך  21יום בפני
מרכז העמותה( ,כהגדרתו להלן).
המרכז ידון בערעור בישיבתו הקרובה.
החלטת המרכז (ברוב קולות המצביעים) סופית ומחייבת.
אגודות “המכבי“ החברות בעמותה יפעלו בהקדם לרישומן
כעמותות לפי חוק העמותות תש“מ — .1980
החברים בעמותה יכולים להיות גם יחידים/יחידות מבין פעילי
העמותה והאגודות החברות בה שמלאו להם  18שנה ובלבד
שסה“כ מספרם בעמותה לא יעלה על  50%ממספר האגודות
החברות.
חברים לפי ס“ק ו‘ שלעיל יכונו להלן “עמיתים“ ואו “עמיתי
כבוד“.
“עמיתים“ נבחרים ע“י ועידת העמותה לתקופה של כ 4-שנים
במקביל למועדי בחירת חברי המרכז בהתאם לאמור בס‘ ( 8ב)
( )1שלהלן ,על פי רשימה מומלצת מטעם הועדה המתמדת של
הועידה ובלבד שהביעו הסכמתם לאמור כאן.
המונח הכללי “חברים“ או “חבר“ המופיע להלן בתקנון זה
מתייחס לאגודות חברות ועמיתים.
חבר העמותה אינו רשאי להיות חבר בעמותה אחרת בעלת
מטרות דומות אלא באישור הנהלת העמותה.
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האמור כאן יחול גם על נציג של חבר העמותה המשתתף
באסיפה הכללית או ועידה ,ואו מכהן במוסדות העמותה.
לסעיף זה עדיפות על כל הוראה אחרת ואו נוגדת אם וככל
שקיימת ,בתקנון זה.
יא .מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה.
יב .בכל מספר שהוא ,רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה
ביניהם.
 .6זכויות וחובות חברים —
א .האגודות החברות בעמותה רשאיות ,באמצעות נציגיהם
המוסמכים (ראה להלן — צירים) ,להשתתף ,להצביע ,לבחור
ולהיבחר באסיפות כלליות ובכל מוסד אחר של העמותה
ובלבד שחלפו  6חודשים מלאים מיום קבלת האגודה כחברה
בעמותה והכל בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנון זה.
ב .הצבעת נציגי האגודות החברות אישית ולכל נציג קול אחד.
ג“ .עמיתים“ רשאים להשתתף ,להצביע ,לבחור ולהיבחר
בועידות ובאסיפות כלליות ,כהגדרתן להלן ,ובכל מוסד אחר
של העמותה בו הם חברים (והכל בהתאם ובכפוף לקבוע
בתקנון זה) ,לכל עמית קול אחד.
ד .החברים בעמותה זכאים להשתתף בפעולותיה ולהנות
משרותיה.
ה .החברים בעמותה ישלמו דמי חבר כפי שייקבעו מעת לעת ע“י
הנהלת העמותה.
ו .החברים בעמותה ימלאו אחר תקנון העמותה והחלטות
מוסדותיה.
ז .החברים בעמותה יפעלו במסגרת סמכויותיה ומטרותיה של
העמותה.
ח .חברי העמותה יקבלו את הכרעת מוסדותיה.
ט .האגודות החברות בעמותה ינהלו ספרי פרטיכלים בנוגע
להחלטותיהן ,ספרי רישום מעודכנים של חבריהן וספרי
הנהלת חשבונות מסודרים הניתנים לבקורת.
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 .7פקיעת חברות— (בכפוף לאמור בס‘(5ח) דליעל יחולו ההוראות
שלהלן)
א .החברות בעמותה פוקעת במות החבר ובחבר שהוא אגודה
בגמר פירוקו.
ב .החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה.
ג .הודעת פרישה תימסר בכתב להנהלת העמותה.
החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת החבר ממנה.
בית הדין של העמותה רשאי להחליט על הוצאת חבר ממנה או
השעייתו.
ד .בית הדין של העמותה רשאי להפסיק או להשעות חברותו
של חבר בעמותה לצמיתות או לתקופה מוגבלת (ראה פרק 8
שלהלן).
ה .החלטה על הוצאת חבר מן העמותה יכולה להתבסס ,בין
השאר ,על הטעמים המפורטים להלן:
 .1החבר לא שילם דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה.
 .2אי קיום תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה.
 .3החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות העמותה.
 .4החבר נוהג בניגוד לאמות מידה מוסריות מקובלות.
 .5החבר הורשע בבית משפט בשל עבירה שיש עימה קלון.
ו .לא יחליט בית הדין החלטה לפי פרק זה אלא לאחר שניתנה
לחבר הזדמנות נאותה להציג עמדתו.
ז .בקשה להשעיית או הוצאת חבר מן העמותה רשאית להגיש
לבית הדין הנהלת העמותה בלבד.
ח .על החלטת בית הדין לפי פרק זה ניתן לערער בפני נשיאות
בית הדין תוך  21יום מיום שנמסרה ההחלטה לצדדים.
ט .החלטות בית הדין לפי פרק זה ,אם לא הוגש ערעור כאמור
לעיל ,או החלטות נשיאות בית הדין בערעור ,סופיות
ומחייבות.
י .נשיא הכבוד של העמותה רשאי לחון חבר שהוצא או הושעה
מן העמותה.
החנינה יכול שתהא מוחלטת או חלקית או בתנאים שימצא
נשיא העמותה לנכון.
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החלטת החנינה חייבת נימוקים וטעמים מיוחדים שיירשמו.
השעייה או הוצאה מן העמותה לתקופה קצרה משנה אינן
ברות חנינה.
יא .אין בפקיעת החברות או השעייה או הוצאה מן העמותה כדי
לפטור את החבר מחובת סילוק התשלומים בהם הוא חייב
לעמותה.
 .8מוסדות העמותה —
א .האסיפה הכללית (הועידה)
ב .אסיפת מרכז (המרכז).
ג .ההנהלה (הועד).
ד .ועדת ביקורת.
ה .בית הדין.
ו .נשיא כבוד.
א.
.1

.2
.3
.4
.5

.6

האסיפה הכללית (הועידה):
אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות אחת לשנה.
אחת ל 4-שנים תכונס אסיפה כללית לצרכי בחירת מוסדות
העמותה והיא תכונה “הועידה“.
להלן הוראות להכנה ,זימון ,כינוס וניהול הועידה.
הנהלת העמותה תבחר ועדה (להלן “הועדה המכינה“) שתכין
את כל עניני וסדרי הועידה לרבות סדר יומה.
יו“ר הועדה המכינה יהיה חבר הנהלה.
הועדה המכינה תמנה לפחות שבעה חברים.
הועדה המכינה תוציא הזמנות לועידה לכל חברי העמותה
לפחות  45יום קודם למועד כינוסה.
בהזמנות יפורטו מועד כינוס הועידה ,מיקומה וסדר יומה.
הצעות בקשר לסדר יומה של הועידה (תוספות או שינויים)
חייבות להתקבל במשרדי העמותה לא יאוחר מ 30-יום לפני
מועד כינוס הועידה.
לא ידונו הצעות שכאלה אלא אם הן נתמכות ע“י עשרה חברים
לפחות.
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הועדה המכינה תדון בהצעות אלה בהקדם ועל החלטותיה
ניתן לערער בפני בית הדין תוך  3ימים מקבלתן.
 .7הועדה המכינה תמנה ועדות משנה בקשר לענינים הקשורים
בהכנת הועידה וניהולה (ועדת מנדטים וכו‘).
תחומי אחריות וסמכויות של ועדות המשנה יקבעו ע“י הועדה
המכינה.
הועדה המתמדת נבחרת ואו מאושרת ע“י הועידה ואחראית
לניהולה.
 .8נשיאות הועידה הקבועה נבחרת ע“י הועידה.
הועדות הנוגעות לתפקוד הועידה יבחרו ואו יאושרו ע“י
הועידה.
 .9הועידה תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה
לפחות רבע מכלל מספר צירי העמותה.
היה מנין זה נוכח בישיבת הפתיחה רשאית הועידה להמשיך
בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
 .10היה ולא נתכנס המנין המצוין לעיל בשעה היעודה תידחה
ישיבת הפתיחה ברבע שעה ואז יהיו הנוכחים רשאים לדון
ולהחליט בכל מנין חברים שהוא.
 .11המשתתפים בועידה הם צירי הועידה.
 .12לצירים זכות להשתתף ולהצביע בישיבות הועידה בהתאם
למפורט בתקנון זה.
 .13א .חברי המרכז וההנהלה היוצאים ,כהגדרתם חברי ההנהלה
היוצאת ,כהגדרתה להלן ,הם צירים בועידה מתוקף
תפקידם.
ב .מכבי הצעיר וקופ“ח מכבי רשאים למנות צירים חדשים
לועידה במקום נציגיהם ששימשו כחברי מרכז וזאת לפי
החלטת מוסדותיהם המוסמכים.
		 צירי מכבי צעיר חייבים להיות עמיתים ,או נציגי האגודות
החברות,כל עוד מכבי הצעיר איננו תאגיד עצמאי.
ג .לעמותת מסדר המכבים ע“ר  58-041747-5שישה ()6
צירים בוועידה.
 .14כל עמית בעמותה מוזמן כציר לועידה.
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 .15מספר הצירים מטעם כל אגודה חברה ייקבע לפי מפתח כללי
שתחליט עליו הועדה המכינה מדי ועידה (בין הועידות לא
ישונה מספר והרכב הצירים).
המפתח הכללי יתבסס על מספר החברים הרשומים והפעילים,
מספר מחלקות הספורט והישגיה הספורטיביים של האגודה
החברה.
 .16ועדת המנדטים תדון ותאשר את רשימת הצירים לועידה מטעם
כל אגודה בהתאם למפתח הכללי שתקבע הועדה המכינה.
 .17רשימת הצירים המאושרת תישלח לאגודות החברות לפחות
 30יום קודם לכינוס הועידה.
 .18צירי כל אגודה נבחרים ע“י הנהלת האגודה או בהתאם
לתקנונה ,ורשימת שמותיהם חתומה ע“י יו“ר ההנהלה תימסר
למשרדי העמותה לא יאוחר מ 14-יום קודם לכנוס הועידה.
אגודה רשאית להחליף כל ציר מטעמה בהתאם להחלטת
מוסדותיה ולפי תקנונה ועליה להודיע על כך במכתב חתום
ע“י יו“ר ההנהלה למשרדי העמותה לא יאוחר מ 3-ימים קודם
לכינוס הועידה.
 .19ערעורים על רשימת הצירים ימסרו לבית הדין של העמותה עד
 14יום לפני כינוס הועידה.
החלטת בית הדין בערעורים אלה סופית ומחייבת.
 .20מספר הצירים הכללי לועידה ייקבע ע“י הועדה המכינה,
באישור הנהלת העמותה.
 .21א .ההצבעות בועידה הן פומביות ואישיות ולכל ציר קול
אחד.
ב .האמור בס“ק  9ו 10-דלעיל כפוף להוראות מיוחדות בתקנון
זה.
 .22אין להצביע באמצעות שליחים או מיופי כח.
 .23הצבעה חשאית תתבצע אם דרשו זאת לפחות שליש מן הצירים
הנוכחים באותה ישיבה.
 .24הועידה תשמע דין וחשבון על פעילות העמותה ,פעולות
ההנהלה וועדותיה ,המלצות ועדת הבקורת ,דין וחשבון כספי,
תדון בהם ותחליט על אישורן.
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 .25הועידה תמליץ על מדיניות העמותה ,סדרי עדיפויות ,מטרות,
יעדים.
 .26הועידה בוחרת את נשיא הכבוד ,את יו“ר ההנהלה ,את יו“ר
המרכז וחבריו ,את יו“ר ועדת הבקורת וחבריה ,את נשיא בית
הדין וחבריו.
 .27תקופת כהונתם של הנבחרים הנ“ל היא כ 4-שנים ועד כינוס
הועידה הראשונה לאחר תקופה זו.
 .28החלטות הועידה מתקבלות ברוב קולות רגיל של הצירים
הנוכחים בהצבעה זולת אם החוק או תקנון זה קובעים אחרת.
היה מנין הקולות בעד ונגד שווה בהצבעה גלוייה יכריע קולו
של יו“ר אותה ישיבה.
היה מנין קולות בעד ונגד שווה בהצבעה חשאית — נדחתה
ההצעה.
 .29הועידה הראשונה תכונס תוך  6חודשים ממועד רישום העמותה
כדין.
 .30הועידה ואו האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה
לאסיפת המרכז ,כהגדרתה להלן ,ובלבד שמדובר בנושאים
מוגדרים עליהם הוחלט בועידה ,ומבלי לפגוע בסמכויותיה
עפ“י החוק.
 .31אסיפה כללית רגילה תכונס לפחות אחת לשנה ע“י הנהלת העמותה
שתקבע את סדרי ומועדי זימונה ,כינוסה וניהולה באופן העולה
בקנה אחד עם הוראות החוק הרלבנטיות והוראות תקנון זה.
אסיפה כללית רגילה דנה מדי שנה בענינים המפורטים בס“ק
 24דלעיל ,מחליטה על אישורם ורשאית לכלול בסדר יומה גם
ענינים נוספים.
אסיפה כללית שלא מן המניין:
 .32הנהלת העמותה רשאית בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן
המנין ועליה לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת
של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.
 .33הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המנין תישלח לכל חבר לפחות
 21יום קודם למועד כינוסה.
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 .34ההזמנה תפרט את מועד הכינוס ,מקום הכינוס וסדר היום.
 .35אסיפה שלא מן המנין רשאית לדון רק בנושאים הקבועים
בסדר יומה.
 .36מנין חוקי לאסיפה כללית שלא מן המנין — ראה פרק האסיפה
הכללית ,ס“ק  9ו.10-
 .37החלטות מתקבלות באסיפה כללית שלא מן המנין כבאסיפה
כללית רגילה( .ס“ק  28לפרק האסיפה הכללית).
ב .אסיפת מרכז
 .1יו“ר המרכז וחברי המרכז נבחרים ע“י הועידה לתקופה של
כ 4-שנים ומכהנים בתפקידם עד לכינוס הועידה הראשונה
לאחר סיום תקופה זו.
 .2מ“מ יו“ר המרכז וסגניו נבחרים באסיפת המרכז הראשונה
לאחר הועידה שבחרה את המרכז ומבין חברי המרכז.
 .3מספר חברי המרכז לא יפחת מ 101-חברים.
 .4מספר חברי המרכז מטעם האגודות יבטא את יחסי הכוחות
ביניהן לפי המפתח הכללי על פיו נקבעו צירי הועידה (ראה
פרק האסיפה הכללית).
 .5רשאיות מספר אגודות להתאחד לשם השגת מודד לבחירת
חבר מרכז אחד מטעמן.
 .6עמיתים הנבחרים כחברי מרכז — מניינם מתווסף לכל מנין
חברי המרכז מטעם האגודות.
 .7א .מטעם מכבי הצעיר יבחרו  9חברים כחברי מרכז.
ב .מטעם קופ“ח מכבי יבחרו  4חברים כחברי מרכז.
 .8החברים הנבחרים לפי ס“ק  7שלעיל מתווספים לכלל מנין
חברי המרכז מטעם האגודות.
 .9למעט האמור בס“ק  7דלעיל יהיו כל חברי המרכז נציגים של
חברי העמותה ועמיתים.
 .10המרכז יתכנס לפחות פעמיים בשנה.
 .11אסיפת המרכז תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו
בה לפחות רבע מכלל חבריה.
היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה רשאי המרכז להמשיך
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בדיוניו ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.
היה ולא נתכנס המנין הדרוש בשעה היעודה תידחה פתיחת
האסיפה ברבע שעה ואז יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט
בכל מנין חברים שהוא.
 .12האמור בס“ק  10שלעיל כפוף להוראות מיוחדות בתקנון זה.
 .13יומה ,שעתה ,מיקומה וסדר יומה של אסיפת המרכז ייקבעו
ע“י יו“ר המרכז.
 .14הזמנות לאסיפת מרכז ישלחו ע“י מזכירות העמותה לפחות
 14יום קודם לכינוסה ויפרטו את יומה ,שעתה ,מיקומה וסדר
יומה של האסיפה.
 .15ההצבעה באסיפת המרכז אישית ולכל חבר קול אחד.
 .16החלטות המרכז מתקבלות ברוב קולות רגיל של המצביעים
הנוכחים זולת אם תקנון זה או החוק קובעים אחרת.
 .17היה מנין הקולות בעד ונגד שווה יכריע קולו של יו“ר האסיפה
(באסיפה גלויה בלבד).
 .18הצבעה חשאית באסיפת המרכז תתקיים אם דרשו זאת לפחות שליש
מן הנוכחים באסיפה( .בהצבעה חשאית אין ליו“ר קול מכריע).
 .19א .תוך  45יום ממועד סיום הועידה שבחרה במוסדות העמותה
תכונס אסיפת מרכז לבחירת חברי ההנהלה ,ובעלי התפקידים
בה.
		 חברי ההנהלה יהיו מבין העמיתים ונציגי האגודות החברות
בעמותה.
ב .חברי ההנהלה ובעלי התפקידים המרכזיים ייבחרו מתוך
רשימה מוצעת שתובא למרכז מטעם מי שנבחר ע“י הועידה
לתפקיד יו“ר ההנהלה.
 .20אסיפת המרכז דנה ומאשרת נושאים שבמדיניות העמותה,
נושאים עקרוניים ובעלי חשיבות מיוחדת ,שומעת דינים
וחשבונות מטעם הנהלת העמותה לרבות דינים וחשבונות
כספיים ומאשרת את התקציב השנתי של העמותה.
 .21המרכז רשאי לפעול לפי סמכויות הועידה ואו האסיפה הכללית
בנושאים מוגדרים עליהם החליטה הועידה בכפוף לאמור בס“ק
 30לפרק הועידה.
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 .22יו“ר המרכז רשאי להשתתף בכל ישיבות הנהלת העמותה
ויקבל לידיו את הפרטיכלים של ההנהלה.
 .23המרכז מפקח על פעולות העמותה בין אסיפה כללית אחת לשניה.
 .24סמכות לבקש החלפת חברי מרכז שאינם מתייצבים לישיבות
המרכז:
א .יו“ר המרכז וסגניו (להלן“ :נשיאות המרכז“) רשאים לבקש
מביה“ד של העמותה להפסיק כהונתו של חבר מרכז
מטעמים מיוחדים.
ב .החלטת נשיאות המרכז על פנייה לביה“ד כאמור תתקבל
ברוב דעות.
ג .ביה“ד יהיה רשאי להפסיק את כהונת חבר מרכז רק לאחר
שהתכנס ונתן זכות לחבר להציג עמדתו.
אי השתתפות של חבר מרכז ביותר משלוש ישיבות רצופות
של המרכז ,ללא צידוק סביר יכולה להוות טעם מיוחד
לפנייה לביה“ד להפסקת כהונה כאמור.
“צידוק סביר“ לרבות אי נוכחות בגין מחלה של החבר או
של בן משפחה קרוב ,או שירות מילואים של החבר ,או
שהות בחו“ל.
ד .הופסקה ע“י ביה“ד ,חברות של חבר מרכז אשר נבחר מטעם
אגודה כאמור בסעיף (8ב)( )4או מטעם מכבי הצעיר או
מטעם קופ“ח מכבי (מכבי שירותי בריאות),
תהיה האגודה או מכבי צעיר או קופ“ח מכבי שבחרו בו
רשאיות למנות חבר אחר לכהן במקומו.
ה .הופסקה ע“י ביה“ד חברות של חבר מרכז שלא נבחר כנציג
אגודה ,מכבי צעיר ,או קופ“ח מכבי ,יהיה המרכז רשאי
לבחור חבר אחר במקומו .ההחלטה תתקבל ברוב רגיל.
ו .רשימת חברי המרכז המעודכנת כאמור לעיל תאושרר
בישיבה הקרובה של האסיפה הכללית של העמותה.
טעמים מיוחדים לענין זה יכול ויהיו גם הפרת הוראות נוהל
וחובת השתתפות בישיבות המרכז.
 .25בנוסף לאמור לעיל ,אסיפת מרכז רשאית לקצר תקופת כהונה
של הנהלת העמותה ואו של יו“ר ההנהלה ,ולבחור הנהלה
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חליפית ואו יו“ר הנהלה חליפי ,במקום אלה שתקופת כהונתם
קוצרה ,בהתאם לאמור כאן.
כינוס אסיפה שכזו טעון דרישה מפורטת בכתב של מחצית
מכלל חברי המרכז.
החלטה בדבר קיצור תקופת כהונה ובחירת בעלי תפקידים
חדשים טעונה רוב של  75%לפחות של חברי המרכז הנוכחים
באסיפה ובלבד שרוב זה לא יפחת מ  51%מכלל חברי המרכז.
בעלי תפקידים הנבחרים בהתאם לקבוע בס“ק זה יכהנו עד
תום תקופת הכהונה המקורית ,דהיינו ,עד לועידה הקרובה.
למעט האמור בס“ק זה ,כל התנאים הקבועים לעיל בקשר
לזימון כינוס וניהול אסיפת מרכז יחולו גם על כינוס כאמור
בס“ק זה.
ג.
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

ההנהלה (הועד):
הנהלת העמותה היא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.
כל סמכות וכח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה
מסורים להנהלה.
תפקידיה העיקריים של ההנהלה הם קידום והגשמת מטרות
העמותה.
יו“ר ההנהלה נבחר ע“י הועידה.
יו“ר ההנהלה יכול להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות
בלבד או לשלוש תקופות כהונה לא רצופות .תקופת כהונה
חלקית לא תיחשב לעניין האמור כאן.
חברי ההנהלה נבחרים ע“י המרכז כמפורט בס‘  19לפרק
הקודם.
בעלי התפקידים המרכזיים בהנהלה נבחרים אף הם ע“י המרכז
כמפורט לעיל.
חברי ההנהלה ויו“ר נבחרים לתקופה של  4שנים ומכהנים
בתפקידם עד לכינוס הועידה הראשונה לאחר סיום תקופה זו.
כל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה ממשיכה ההנהלה הקיימת
בכהונתה.
הנהלת העמותה תמנה לפחות  11חברים ולא יותר מ.36 32 -
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 .10ההנהלה תסדיר בעצמה ישיבותיה ,ההזמנות להן ,המנין הדרוש
ודרך ניהולן.
 .11ההנהלה רשאית לפעול באמצעות מזכירות מצומצמת ובלבד
שאין בכך כדי לפגוע בסמכויות ההנהלה.
 .12א .ההנהלה רשאית לפעול באמצעות ועדות משנה כמו ועדת
חינוך תרבות וקליטה אך חייבת לבחור בועדת כספים.
ב .ועדות ההנהלה תפעלנה בהתאם להנחיות ההנהלה.
ג .יו“ר ההנהלה וסגניו רשאים להשתתף בישיבות כל ועדה.
 .13ההנהלה תאשר מינויין של ועדות קבועות לאגפי המרכז כגון
ועדת ספורט
ועדת כדורגל
ועדת כדורסל
ועדת ספורט עממי
הנהגת מכבי הצעיר
 .14חברי הועדות המנויות בס‘  13שלעיל אינם חייבים להיות
חברי הנהלה.
 .15ההנהלה בוחרת את נציגי העמותה למוסדות הספורט
בישראל.
 .16ההנהלה בוחרת את הרשאים לחתום ולהתחייב בשם העמותה,
להלן “המורשים“.
רק חתימת המורשים מחייבת את העמותה.
 .17החלטות ההנהלה מתקבלות ברוב קולות המצביעים הנוכחים
(בכפוף לחוק ולתקנון זה).
היו הקולות שקולים רשאי היו“ר להכריע בקולו (בהצבעה
גלויה בלבד).
שליש מן הנוכחים בישיבת ההנהלה רשאים לתבוע קיום
הצבעה חשאית.
 .18החלטה פה אחד של כל חברי הנהלה יכולה להתקבל גם
במשאל טלפוני.
 .19ההנהלה תנהל ספר פרטיכלים של ישיבותיה.
כל פרטיכל יחתם ע“י יו“ר ההנהלה והמזכ“ל ויאושר בישיבה
הקרובה.
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 .20העתקי הפרטיכל ימסרו באופן שוטף לנשיא הכבוד ,ליו“ר
המרכז וליו“ר ועדת הבקורת.
 .21נשיא הכבוד ,יו“ר המרכז ויו“ר ועדת הבקורת רשאים להשתתף
בישיבות ההנהלה כחברים שלא מן המנין.
 .22ההנהלה רשאית למנות מנגנון של בעלי תפקידים בשכר שהם
עובדי העמותה.
 .23לא ימכר ,לא יושכר ולא ישועבד רכוש דלא ניידי של העמותה
אלא אם יוחלט על כך בישיבת הנהלה ברוב של שלושה רבעים
ממנין חברי ההנהלה.
 .24התפטרו או הופסקה פעולתם של יותר ממחצית חברי ההנהלה
ייחשב הדבר כהתפטרות ההנהלה כולה והמרכז ימנה הנהלה זמנית
שתנהל את עניני העמותה עד לבחירת הנהלה קבועה חדשה.
 .25יו“ר ההנהלה רשאי לפטר חבר הנהלה באישור המרכז.
 .26המרכז רשאי בתאום ובאישור יו“ר ההנהלה לבחור ממלא
מקום זמני לחבר הנהלה שפרש ו/או שפעילותו הופסקה מכל
סיבה שהיא ואו אם נמצא לנכון להוסיף חבר הנהלה על מספר
חברי ההנהלה הקיימים .
ד .ועדת ביקורת
 .1יו“ר ועדת הבקורת וחברי הועדה נבחרים בועידה.
 .2ועדת הבקורת תמנה  3חברים כאשר לפחות אחד מהם רו“ח.
 .3תקופת כהונתה של ועדת הבקורת  4שנים ועד לכינוס הועידה
הראשונה לאחר סיום תקופה זו.
כל עוד לא נבחרה ועדה חדשה ממשיכה הועדה הקיימת
בכהונתה.
 .4חבר ועדת בקורת אינו יכול למלא תפקיד אחר בעמותה הכפוף
לבקורת הועדה.
 .5המרכז יבחר ממלא מקום זמני לחבר ועדת בקורת שפרש עד
לבחירת מחליף קבוע בועידה הקרובה.
 .6ועדת הבקורת רשאית לדרוש ולקבל כל מסמך של העמותה
ולקבל דו“ח על כל פעולה של העמותה ,מוסדותיה ובעלי
התפקידים בה.
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 .7ההנהלה רשאית לפנות אל ועדת הבקורת לבקר ולהגיש דו“ח
בכל נושא שתמצא לנכון.
 .8ועדת הבקורת תבדוק את עניניה הכספיים והמשקיים של
העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני הועידה את
המלצותיה לענין אישור הדין והחשבון הכספי.
 .9האסיפה הכללית הרגילה תמנה רו“ח לעמותה ותקבע את
שכרו.
ה .בית הדין:
 .1נשיא בית הדין וחבריו נבחרים בועידה.
 .2בית הדין ימנה שבעה חברים כשלפחות חמשה מהם
משפטנים.
 .3בית הדין בהרכבו המלא ואו בהרכב של חמשה דיינים ישב
כנשיאות בית הדין.
 .4בית הדין ידון באלה:
א .פרשנות תקנון זה.
ב .עבירות משמעת של חברי העמותה.
ג .ערעורים על החלטות מוסדות העמותה ואו בעלי התפקידים בה.
ד .בכל ענין הנוגע להשהיית ואו הפסקת חברות של עמית ואו
נציג חבר עמותה ,במוסדות העמותה.
ה .בכל סכסוך בין אגודות חברות או עמיתים בינם לבין עצמם
ואו בינם לבין מוסדות העמותה ,בענינים הנוגעים לעמותה
או לפעילות האגודות החברות בה אשר אינם בסמכותו
הייחודית של מוסד ספורט אחר.
ו .בכל ענין שימצא לנכון לדון בו באמצעות פנייה של חבר
עמותה.
 .5בית הדין רשאי לדון אגודות חברות ,עמיתים ,בעלי תפקידים
בעמותה.
 .6דיוני בית הדין ינוהלו בהרכב לא זוגי של דיינים (בד“כ שלושה
דיינים).
 .7הרכב בית הדין לכל דיון ייקבע ע“י נשיא בית הדין.
 .8החלטות בית הדין ינתנו בכתב וייחתמו ע“י הדיינים היושבים בו.
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 .9על החלטת בית הדין ניתן לערער בפני נשיאות בית הדין תוך
 10ימים מיום מתן ההחלטה.
 .10בית הדין אינו כפוף לסדרי הדין והראיות ורשאי לקיים דיוניו
באופן הנראה לו כנכון וצודק בנסיבות הענין.
 .11בין השאר רשאי בית הדין להטיל את העונשים האלה:
א .נזיפה (עם או בלי פרסום).
ב .אזהרה.
ג .קנס כספי.
ד .השעייה
ה .הרחקת חבר עמותה ,ואו נציגו של חבר עמותה ,מן העמותה
או ממוסד ממוסדותיה (לצמיתות ,לכל תקופת הכהונה
הנוכחית או לתקופה מסויימת).
ו .כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה.
 .12עבירת משמעת הינה עבירה שבית הדין יחליט לגביה כי הינה
עבירת משמעת.
 .13בית הדין רשאי לקבוע אגרת ערעור שתחול על הערעור המוגש
בפניה.
אגרת ערעור תיועד לפעולות חנוך ותרבות.
 .14תקופת כהונתו של בית הדין  4שנים ועד לבחירת בית דין
חדש בכנוס הועידה הראשון לאחר סיום תקופה זו.
ו.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

נשיא כבוד
הועידה רשאית לבחור נשיא כבוד לעמותה.
נשיא הכבוד הוא הסמכות היצוגית העליונה של העמותה.
נשיא הכבוד רשאי להשתתף בכל ישיבה של כל מוסד בעמותה
כחבר שלא מן המנין.
נשיא הכבוד יוזמן לכל ועידה אסיפת מרכז.
נשיא הכבוד רשאי להקל בעונשים שנפסקו ע“י בית הדין של
העמותה ובלבד שקיבל על כך פנייה בכתב.
הועידה רשאית לבחור גם סגני נשיא כבוד.
תקופת כהונתו של נשיא הכבוד וסגניו היא  4שנים ועד לסיום
כנוס הועידה הראשונה לאחר תום תקופה זו.
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 .9שינויי תקנון
א .על שינויים בתקנון העמותה מחליטה אסיפה כללית (רגילה
ואו שלא מן המניין) ואו ועידה ברוב של שני שלישים מכלל
הצירים הנוכחים.
ב .הצעות לשינויים בתקנון רשאית להגיש הנהלת העמותה.
רבע מכלל חברי העמותה רשאים אף הם להגיש הצעות לשינויים
בתקנון ובלבד שההצעה מוגשת בכתב וחתומה על ידם.
ג .לא ידונו הצעות לשינויי תקנון אם לא התקבלו במשרדי
העמותה לא יאוחר מ 30-יום קודם למועד כינוס האסיפה ואו
הועידה כאמור לעיל.
ד .פירוט ההצעות לשינויי תקנון ,יישלחו לכל חברי העמותה לא
יאוחר מ 14-יום קודם לכינוס האסיפה ואו הועידה כאמור לעיל.
 .10סניפים
העמותה רשאית להקים ולנהל סניפים.
 .11שכר
חברי העמותה ,ו/או נציגיהם ,לא יקבלו שכר בגין מילוי תפקידם
מוסדות העמותה.
איסור זה לא יחול על עובדי העמותה המכהנים במוסדותיה (למעט
בהנהלה).
 .12נכסים והכנסות
נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת
רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה ,אסורה.
 .13שם העמותה
 .1העמותה רשאית להחליף ואו לשנות את שמה ובלבד שהשם
“מכבי“ ישאר בסיס שמה.
 .2לא יוסף לשם העמותה כל שם הקשור למרכז ספורט אחר
בישראל.
 .3על שינוי שם מחליטה הועידה.
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 .14החברות במכבי — תנועה עולמית
העמותה תהא חברה במכבי — תנועת עולמית.
 .15סמל ודגל
א .סמלה של העמותה הוא סמל מכבי.
ב .דגלה של העמותה מורכב מסמל מכבי בכחול/תכלת לבן על
רקע כחול/תכלת לבן.
 .16היעדר אחריות
א .אין בשום דבר מן האמור בתקנון זה כדי להטיל על העמותה
אחריות ו/או חובה כלשהי לפעילות כלשהי המתקיימת
באגודות “המכבי“ החברות בה ו/או לתוצאותיה.
ב .הפעילות המתקיימת באגודות “המכבי“ ,החברות בעמותה,
היא באחריות האגודות ואיננה באחריות העמותה.
ג .כל האמור בפרק זה יחול גם ביחס לאגודות “המכבי“ החברות
בעמותה ושאינן מאוגדות עדיין על פי דין.
 .17ספרי העמותה
העמותה תנהל פנקס חברים ,פנקס חברי הנהלה ,ספרי חשבונות
לפי החוק ,ספרי פרוטוקולים וכל מסמכים אחרים בעל אופי
דומה.
 .18סיסמה
“נפש בריאה בגוף בריא“
 .19פירוק העמותה
 .1על פירוק העמותה רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה
וזומנה במיוחד לשם כך.
 .2האסיפה הכללית לעניין זה לא תכונס אלא לאחר שהוגש
לרשם העמותות תצהיר של רוב חברי ההנהלה שהם בדקו את
מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה במלואם
תוך שנה מתחילת הפירוק.
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.3
.4

.5

.6

.7

אסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה תזומן ע“י יו“ר
המרכז.
הזמנות לכינוס אסיפה כללית ,כאמור לעיל ,ישלחו לכל חברי
העמותה לפחות  21יום קודם למועד האסיפה ,תוך ציון שיוצע
באסיפה להחליט על פירוק.
מניין חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה
יתהווה רק אם יהיו נוכחים במועד פתיחתה ועד למועד
ההצבעה (כולל) לפחות שלושה רבעים מכלל ציריי העמותה.
החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן
המצביעים הנוכחים באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות
 51%מכלל צירי האסיפה.
פורקה העמותה ,יועברו ויחולקו נכסיה ,רכושה וזכויותיה כפי
שיוחלט ע“י הועידה ובלבד שמדובר באגודות “מכבי“ בישראל
או בתנועת “מכבי“ — תנועת עולמית המוכרות כמוסד ציבורי
עפ“י סעיף  9לפק‘ מס הכנסה) .

הוראה זו אינה ניתנת לשינוי.
**************************
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נוהל ועדת ארגון
נכסים ומנגנון
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נוהל ועדת ארגון נכסים ומנגנון
 .1כפיפות — הנהלת מכבי ישראל

 .2איוש
יו“ר הוועדה — חבר וועד נבחר
חברי הוועדה — חברי הנהלת הועד של מכבי ישראל.
מרכז הוועדה — מנכ“ל

 .3תחומי אחריות
 3.1ארגון תחרויות וארועים יזומים ע“י מכבי ישראל.
 3.2טיפול ,איתור וניהול נכסי העמותה.
 3.3קבלת עובדים חדשים וקביעת שכרם.
 3.4טיפול בתנאי עובדים קיימים.
 3.5בחירת ועדת משנה מצומצמת להחלטות בנושאי שכר
עובדים ,איתור יועצים חיצוניים (עו“ד ,רו“ח ,וכד‘).
 3.6ועדת המשנה תורכב מבעלי תפקידים (יו“ר ועדת מנגנון
ארגון ונכסים ,יו“ר ועדת כספים ,וגזבר .מנכ“ל מכבי ישמש
כמרכז הועדה.
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נוהל נוכחות עובדים
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נוהל נוכחות עובדים
 .1מטרה
נוהל זה נועד לקבוע את השיטה ,סמכויות ואחריות בכל הקשור לרישום,
דיווח ומעקב על שעות העבודה והעדרויות במשך יום העבודה.
 .2הגדרות
 2.1עובדי המרכז — כל עובדי המרכז ,למעט מנכ“ל שהינו
משרת אמון.
 2.2עובדים אשר חלק מתפקידם מבוצע מחוץ למשרד —
מנהלי אגפים — כדורגל ,כדורסל וספורט.
 2.3אחראית על ניהול מעקב ודווח נוכחות — מנהלת החשבונות.
 2.4שבוע עבודה —  5ימי עבודה בשבוע בין השעות .16:30-8:00
 .3הוראות הנוהל
 3.1הנחיות:
 3.1.1כל עובדי המרכז ,למעט עובדים אשר חלק מעבודתם
נעשה מחוץ למשרד ,חייבים להחתים את כרטיס
הנוכחות בשעון הנוכחות ,עם הגעתם לעבודה ועם
סיום יום העבודה.
 3.1.2עובדים שחלק מעבודתם נעשית מחוץ למשרד,
יחתימו את כרטיס הנוכחות עם בואם למשרד
בבוקר — כאמור בסעיף  1להלן .עובדים אלה ינהלו
יומן/דוח נוכחות בו ירשמו פעילויותיהם מחוץ
למשרד .יומן זה יהווה אסמכתא ,במקרה הצורך,
על הפעילויות מחוץ למשרד(.מצ“ב נספח א‘)
 3.1.3יציאת העובד במהלך יום העבודה שלא לצרכי
העבודה מחייבת את העובד להדפיס כרטיס נוכחות,
או למלא יומן דו“ח נוכחות (נספח א‘).
 3.1.4הדפסת כרטיס הנוכחות הינה אישית ותבוצע
אישית על ידי העובד בלבד.
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 3.1.5ככלל ,ניתן לעובד להשלים שעות עבודה בגין
איחורים או העדרויות לא מוצדקות במהלך חודש
העבודה השוטף ובאישורו של המנכ“ל.
 3.1.6איחור או העדרות בגין מחלה מחייבת את העובד
לצרף אישור רפואי מתאים.
 3.1.7באם לא יצורף האישור הרפואי ינוכה לעובד יום
חופשה.
 3.1.8באם שכח עובד להדפיס כרטיס ,עליו להצהיר בכתב
על שעת הגעה/יציאה.
 3.1.9עובד החוזר מחופשת מחלה ,מילואים ,חופשה
שנתית וכיו“ב אחראי לעדכן את הנהלת החשבונות
ולהמציא את המסמך המתאים.
 3.1.10חל איסור לדווח על שעות עבודה שלא בוצעו
בפועל.
 3.1.11כמות שעות העבודה ביום הינו  8.5שעות .עובד אשר
ישאר לעבודה מעבר לשעות העבודה שבהסכם עבודתו
יהא זאת על אחריותו של העובד ולא ינתן גמול עבור
שעות נוספות .העובד יחתום על נספח ב‘ המצ“ב.
 3.2מעקב ודיווח
 3.2.1מחלקת הנה“ח תנהל מעקב חודשי על הנוכחות ותפיק
דו“ח נוכחות שיופץ לעובדים בנספח למשכורותיהם
ויוחזר על ידם תוך  10ימים בתוספת הערות.
 3.2.2מחלקת הנה“ח תרכז את טפסי הבקשות לחופשה
או הודעות על העדרויות שימסרו על ידי העובדים.
 3.2.3מחלקת הנה“ח תפעל לנכות את זמן האיחור /העדרות
הלא מוצדק מחישוב זמן העבודה לצרכי שכר.
 3.2.4המנכ“ל בתאום עם הנהלת החשבונות ישלח מכתבי
התראה לעובדים שנעדרו ללא סיבה מוצדקת עם העתק
ליו“ר האגף ותתייק את העתק המכתב בתיק אישי.
 .4אחריות
כל עובדי המרכז אחראים על קיום הנוהל.
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נספח א‘
דוח נוכחות עובדים
שם העובד_____________ דוח נוכחות ל________________
תאריך יום ש.כניסה ש.יציאה מהות שעת שעת מהות שעת שעת מהות שעת ש.סיום
העבודה מהות
כניסה
כניסה יציאה
כניסה יציאה
בשבוע בבוקר בבוקר

חתימת העובד_________________
חתימת המנכ“ל  /האחראי _________________
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נספח ב‘
נספח להסכם עבודה
 .1ימים ושעות העבודה
ימים א‘-ה‘ ( 5ימי עבודה) בין השעות  8:00ועד .16:30

 .2אופן תיעוד שעות העבודה
א .כניסה בתחילת יום העבודה — יש להחתים את כרטיס
הנוכחות בתחילת יום העבודה החל בשעה ( 8:00אין
להחתים את כרטיס הנוכחות לפני השעה .)8:00
ב .יציאה מהמשרד בסיום יום העבודה — יש להחתים את
כרטיס הנוכחות בסיום יום העבודה.
ג .יציאה מהמשרד במשך היום — על כל העובדים להחתים
את כרטיס הנוכחות בכל יציאה ובכל כניסה למשרד במהלך
יום העבודה ,יש לציין את סיבת היציאה (יציאה פרטית,
יציאה בתפקיד).
ד .עובדים אשר חלק מעבודתם מתבצע מחוץ למשרד ימלאו
יומן תיעוד יומי (כולל תאריך ,ושעות) בו תפורט ,בכתב,
הפעילות אשר ביצעו מחוץ למשרד ,ומשכה.
דיווח זה ייחתם ע“י העובד ויאושר ע“י המנכ“ל או
האחראי.

הערה :אין לעבוד מעבר להיקף המשרה שלא באישור מראש
ובכתב.

_________________
			
________________
העובד
מכבי ישראל				
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נוהל חופשות
והיעדרויות עובדים
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נוהל חופשות והיעדרויות עובדים
 .1מטרה
 1.1נוהל זה נועד להגדיר את השיטה ,אחריות וסמכות בכל
הקשור לאישור ,רישום ודיווח חופשות והיעדרויות עובדים.
 .2הגדרות
 2.1חגים וחופשות — חגי ישראל המצויינים בטבלה המובאת מטה.
ימי החופשה וזמני העבודה ערב החג מצויינים אף הם בטבלה.
זמן סיום
בערב החג

סה“כ שעות

משך ימי
החופשה

ראש השנה

12:00

4

2

יום הכיפורים

12:00

3

1

סוכות

12:00

4

1

חול המועד-
סוכות

14:00

6

שמחת תורה

12:00

4

1

פסח

12:00

4

1

חול המועד
פסח

14:00

6

---

פסח  -חג שני

12:00

4

1

יום העצמאות

14:00

6

1

שבועות

12:00

4

1

שם החג/מועד

 2.1.1הערה :עובד אשר נעדר מעבודתו ערב חג יחוייב
בשעות חופש על פי המצויין בטבלה.
 2.2ימי בחירה — עובד יהיה זכאי לשני ימי בחירה בשנה ע“פ
רשימה שתפורסם ע“פ תקנון שירות המדינה (התקשי“ר).
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 .3הוראות הנוהל
 3.1חופשה שנתית
 3.1.1עובד מכבי ישראל זכאי לחופשה שנתית בהתאם
למספר שנות העבודה במכבי ישראל:
  12ימי עבודה. שנה ראשונה  17ימי עבודה שנה שניה שנה שלישית ואילך  22 -ימי עבודה. 3.1.2עובד לא יצבור ימי חופשה יותר מסה“כ מכסות של
שתי שנות עבודה בתוספת שבעה ימים ,באם העובד
צבר מכסה מקסימלית של ימי חופשה עליו לממשם
ע“י יציאה לחופשה או לפדותם בסיום העבודה.
 3.1.3ימי חג אשר יחולו במועד החופשה לא ייחשבו
במניין ימי החופשה.
 3.1.4עובד המבקש לצאת לחופשה שנתית (לתקופה
העולה על  2ימים) במסגרת מכסת ימי החופשה
להם הוא זכאי ,ימלא טופס בקשה לחופשה 14
יום לפני מועד היציאה ויעבירו לאישור .המנכ“ל
יאשר או ידחה בכתב את בקשת החופשה לא יאוחר
משבוע לפני המועד המבוקש( .מצ“ב נספח א‘)
 3.2חופשת מחלה
 3.2.1עובד הנעדר מהעבודה בשל מחלה חייב להודיע על
כך מידית לממונה הישיר עליו ולהמציא תעודה
רפואית מתאימה ולצרפה לגיליון הנוכחות החודשי
הקרוב שלו.
 3.2.2במקרה של מחלה יהיה העובד זכאי לדמי מחלה
החל מהיום הראשון ,מדובר בזכאות של עד 18
יום לשנה עם אפשרות צבירה של עד  90יום לאחר
שהמציא אישור רפואי בכתב על המחלה.
 3.2.3עובד זכאי לזקוף ימי מחלה על חשבון ימי המחלה שלו
בשל טיפול בילד/בן זוג/הורה ,בהתאם להוראות החוק.
 3.2.4עובד אינו זכאי לפדיון ימי מחלה שלא נוצלו במהלך
תקופת עבודתו.
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 3.3מעקב חופשות והעדרויות
 3.3.1יחידת הנהלת החשבונות תעדכן בכתב בתחילת
שנה את עובדי המרכז לגבי מכסת ימי החופשה
שעומדת לזכותם.
 3.3.2המכסה מסכמת את ימי החופשה שנצברו משנים
קודמות בנוסף לזכאות שנתית של השנה השוטפת.
 3.3.3יחידת הנהלת החשבונות מוסמכת לנכות באופן
שוטף וללא הודעה מוקדמת את ימי החופשה שנוצלו
מעל מכסת ימי החופשה וללא אישור מנהל ממונה.
 3.3.4במקרים מיוחדים ועל פי אשור הממונה זכאי העובד
לקבל עד חמישה ימי חופשה על חשבון מכסת ימי
החופשה העתידית.
 3.4חופשה מיוחדת בתשלום
 3.4.1עובד רשאי להעדר מהעבודה ,בתשלום מלא ,בימים
הבאים:
 ימי אבל לאחד מבני המשפחה מקרבה ראשונה(לפי דיני ישראל  7ימים).
 ביום נישואיו. ביום נישואי בנו או בתו. ביום לידת בנו או בתו ביום הברית של בנו /בתו ביום הזיכרון לחללי צה“ל — לאבל על אחדמבני המשפחה מקרבה ראשונה.
 3.4.2ימי חופשה אלה אינם ניתנים לביטול על ידי מנהלו
של העובד ,ואינם ניתנים להמרה.
 3.4.3הבקשה לחופשה כנ“ל תועבר על ידי העובד  7ימים
מראש (למעט ימי אבל ולידה) וכן תצוין בכרטיס
הנוכחות החודשי.
הערה :עובד אשר יבחר ,בתאום עם הממונה עליו ,לצאת
לחופשה לכל תקופת חול המועד ,סוכות או פסח —
ינוכה ממכסת ימי החופשה שלו  50%מסך הימים
שהיה בחופשה בתקופת חול המועד.
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 .4מילואים:
עובד המקבל צו התייצבות לשירות מילואים ,חייב להודיע על
כך מידית למנהל הממונה עליו.
העובד ימציא את האישור על שירות המילואים למחלקת הנהלת
חשבונות ,יחד עם גיליון הנוכחות החודשי שלו.
ימי ההיעדרות יחשבו לתקופת עבודה לכל דבר ועניין.

 .5אחריות
מנהל כספים ו/או הנה“ח
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נספח א‘
טופס בקשה לחופשה רגילה  /מיוחדת  /חו“ל  /מחלה

שם העובד ______________________________________
הנני מבקש לאשר לי יציאה לחופשה
מתאריך_______________ עד תאריך ________________
סה“כ ____________ימים
חתימת העובד ____________________
מטרה ________________________________________
		 ________________________________________
		 ________________________________________

אישור יו“ר האגף הממונה _________________
תאריך ______________________________
אישור מנכ“ל מכבי ישראל _________________
תאריך ______________________________

העתק :להנהלת החשבונות
		 לתיוק
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נוהל הלוואות לעובדים
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נוהל הלוואות לעובדים
 1מטרה
 1.1הנוהל נועד להבטיח את ניהולו התקין של הליך מתן
ההלוואות לעובדים.

 2הוראות הנוהל
 2.1זכאות להלוואה
 2.1.1עובד חדש במרכז ,יהיה זכאי להלוואה רק לאחר
שצבר וותק של שנה.
 2.1.2עובד וותיק יהיה זכאי להלוואה אם לא עומדת
לחובתו יתרת חוב בגין הלוואות קודמות.
 2.2בקשת הלוואה ,אישור וקבלה
 2.2.1עובד שמבקש לקבל הלוואה ימלא את טופס “בקשת
הלוואה“ להלן ויעביר אותו למנכ“ל.
 2.2.2המנכ“ל יתייעץ עם הגזבר ,יבדוק האם זכאי העובד
לקבלת הלוואה כמפורט לעיל ויעביר את ממצאיו
והמלצותיו לגבי ההלוואה.
 2.2.3העובד שבקשתו אושרה יחתום על טופס קבלת
הלוואה שבו מפורטים הסכומים ותנאי ההחזר.
 2.3סכום ההלוואה ותנאי ההחזר
 2.3.1הסכום שיינתן לעובד כהלוואה לא יעלה על  3פעמים
שכרו של העובד ,בחמש שנות עבודתו הראשונות של
העובד ,לא יעלה סכום ההלוואה על סכום הפיצויים
המגיעים לעובד במקרה להפסקת עבודתו.
 2.3.2קרן ההלוואה בתוספת הצמדה וריבית כחוק ,תוחזר
ל“מכבי ישראל“ על ידי ניכוי משכרו של העובד
כחוק.
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 2.3.3ההלוואה תוחזר ל“מכבי ישראל“ בלא יותר מ24-
תשלומים ולא פחות מ ₪ 750-לחודש (ו/או על
פי החלטת הנהלה) החל מהחודש העוקב למתן
ההלוואה.
 2.3.4במקרה של הפסקת העבודה ,תוחזר ההלוואה
במלואה באופן מיידי.

 .3אחריות
		

מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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בקשה להלוואה
אני ,הח“מ _______________ :בעל ת.ז .מס‘____________ :
(שם פרטי ושם משפחה)

מבקש לקבל הלוואה בסך ______________ :ש“ח.
חתימה_______________ :

למילוי ע“י הנהלת החשבונות:
שכר חודשי של המבקש _________________________ :ש“ח.
מועד אחרון בו קיבל המבקש הלוואה___________________ :
חבות המבקש בגין מפרעות ,הלוואות וכו‘ _____________ :ש“ח

אישור/דחיה ,הוראות מנכ“ל/גזבר:
_____________________________________________
דחיה*:
אישור*:





* סמן  4במשבצת המתאימה.

חתימה_______________ :
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קבלת הלוואה
לכבוד________________________ :
(שם פרטי ושם משפחה)

הנדון :בקשת הלוואה
הנני להודיעך כי הנהלת התנועה נענתה בחיוב לבקשת ההלוואה שלך
להלן תנאי ההלוואה:
 .1קרן ההלוואה ____________________________ :ש“ח.
 .2החזר הקרן ____:ש“ח לחודש ב ____-תשלומים שווים ורצופים
שינוכו החל במשכורת_____________ :
(חודש ושנה)

 .3ההלוואה החודשית תישא הצמדה וריבית כחוק.
 .4ההצמדה והריבית ינוכו מידי חודש משכרך ביחד עם החזר הקרן.
 .5במקרה של הפסקת עבודתך ב“תנועת מכבי“ מכל סיבה שהיא,
או יציאה לחל“ת ,תועמד ההלוואה לפירעון מיידי.
 .6במקרה כזה תנוכה ההלוואה מהסכומים שיגיעו לך מהחברה.
 .7קבלתך את ההלוואה מעידה על הסכמתך לכל תנאיה.
מס‘ המחאה_____________ :

חתימת העובד_____________ :

מועד פרעון______________ :
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נוהל עובדי מכבי היוצאים
לנסיעת עבודה לחו“ל
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נוהל עובדי מכבי היוצאים
לנסיעת עבודה לחו“ל
 .1מטרה
 1.1להגדיר את התנאים והמשמעויות של נסיעת עובדי מכבי
לחו“ל.

 .2הוראות הנוהל
 2.1עובד היוצא מטעם מרכז מכבי בתפקידו היומיומי —
ההנהלה תחליט על השתתפות התנועה בנסיעה ,לגבי כל
נסיעה לגופה .בכל מקרה גובה ההשתתפות לא יעלה על
הסכומים המופיעים בתקנות מס הכנסה כפי שמעודכנים
מעת לעת.
 2.2עובד היוצא מטעם מרכז מכבי לנסיעה שאינה במסגרת
תפקידו במכבי אך קשורה לארגון ספורט המשתף פעולה
עם מכבי — ינוכה לעובד  50%חופש.
 2.3כל עובד היוצא לחו“ל בכל אחת ממסגרות אלה ימלא
טופס בקשה ליציאה לחו“ל (ראה נספח  )1בו יצויין ע“ח
מי נעשית הנסיעה.
 2.4הטופס יאושר על ידי מנכ“ל מכבי ישראל ויו“ר התנועה.

 .3אחריות
 3.1הנהלת התנועה תהיה אחראית לקיום הנוהל.
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נספח 1
טופס בקשה ליציאה לחו“ל בשליחות מכבי ישראל
שם הנוסע _______________ :תפקיד________________ :
יעד הנסיעה____________________________________ :
מועד יציאה_________ :

מועד חזרה_________ :

סה“כ ימים _______ :מתוכם _______ :ימי חופשה (ע“ח הנוסע)
מטרת הנסיעה___________________________________ :
חתימת הנוסע/ת _________________

אישורים
ניכוי ימי חופשה כן  /לא מספר ימים_________ :
מנכ“ל מכבי ישראל ______________ :
יו“ר מכבי ישראל _______________ :
הערות נוספות___________________________________ :
_____________________________________________
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נוהל השתתפות התנועה
במתנות לאירועים
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נוהל השתתפות התנועה
במתנות לאירועים
 .1מטרה
 1.1מנהלי האגפים המוזמנים מעת לעת לאירועים המצוינים
לעיל ונמצאים בקשרי עבודה עם הגורם שאליו הוזמנו,
יקבלו השתתפות כספית של מכבי ישראל :מעת לעת
מוזמנים מנהלי האגפים לאירועים שונים (חתונות ,בריתות,
ימי הולדת ובר מצווה) ע“י גורמים הנמצאים עמם בקשרי
עבודה .מטרת הנוהל הינה להגדיר את ההשתתפות הכספית
מן הארגון לה הם זכאים.

 .2הוראות הנוהל
 2.1לרשות כל אגף יעמוד סכום שנתי כולל של  2,000ש“ח
והמיועד ל 10-אירועים שנתיים (כל אירוע השתתפות של
 200ש“ח).
 2.2ע“פ ההנחיות (גם של שלטונות המס) ,העברת ההשתתפות
מותנית במסירת ההזמנה לידי הגזברות ובתוספת טופס
פנימי של המרכז לבקשת ההשתתפות.
 2.3האמור לעיל חל על הגורמים הבאים במכבי ישראל :אגף
הכדורגל והכדורסל ,אגף הספורט ,הכספים והמנכ“ל.
 2.4במידה והאירוע שאליו הוזמנו כולל הזמנת מספר אגפים
לא תוגש בקשה.

 .3אחריות
 3.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נספח  :1בקשה להשתתפות התנועה במתנה לאירוע

תאריך____________________ :
שם המבקש________________ :
אירוע________________________________________ :
הערות________________________________________ :
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
אישור הנה“ח________________ :
אישור המנכ“ל_______________ :

הערה  :יש לצרף את הזמנת האירוע (צילום)
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חוצץ
כספים 2

הגדרות אגף
כספים וחשבונות
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הגדרות אגף כספים וחשבונות
— תחומי אחריות וסמכויות
 .1מטרה
 1.1מסמך זה נועד להגדיר את תחומי האחריות והסמכויות
בנושא כספים וחשבונות.
 .2הגדרות
 2.1מחלקת כספים —
כפיפות מקצועית — מנכ“ל ,גזבר כבוד.
כפיפות מנהלתית — מנכ“ל.
תחומי אחריות —
 2.1.1ניהול חשבונאי שוטף כולל רישום על פי כללי
החשבונאות המקובלים כולל:
 ניהול אינדקס
 הכנת תזרים מזומנים
 הכנת חומר לרואה החשבון של מכבי ישראל
 ניהול דוחות והתאמות
 טיפול בספקים  /נותני שירותים
 התאמות דיווחים כספיים
 קשר שוטף עם מוסדות
 טיפול באגודות ספורט — העברת הקצבות
לאגודות על בסיס התקציב המאושר
 ביצוע התאמות בנקים
 2.1.2הכנת תקציב לאישור הגורמים המנהלים ,ביצוע
בקרה תקציבית ובקרה שוטפת של ביצוע בהשוואה
לתקציב.
 2.1.3הכנסות המתקבלות לטובת מכבי ישראל יטופלו
כדלקמן:
 קבלת התשלום
 הוצאת קבלה כנגד
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 רישום בתוכנת הנה“ח
 הפקדת התשלום בבנק
 2.1.4ניהול מערך השכר כולל:
 דיווחי נוכחות ובקרת נוכחות
 הכנת השכר
 בדיקת תלושי השכר והפצתם
 דוחות מס הכנסה וביטוח לאומי
 2.1.5ניהול חשבונאי בנושאי ביטוחים ,מלאי וציוד.
 2.1.6ניהול וליווי נושאים כספיים של משלחות מטעם
מכבי ישראל
 2.1.7אחריות על ניהול הקופות הקטנות מכבי ישראל
 2.2גזבר כבוד —
כפיפות — הנהלת מכבי ישראל ,מזכירות מכבי ישראל,
ועדת הכספים של מכבי ישראל.
תחומי אחריות
 2.2.1ניהול ענייניה הכספיים של מכבי ישראל בהתאם
להנחיות ההנהלה ,המזכירות וועדת הכספים.
 2.2.2קשר שוטף עם מחלקת הכספים והחשבונות בכל
נושאי הכספים של מכבי ישראל
 2.2.3אישור התקציב לאחר הכנתו והגשתו להנהלת מכבי
ישראל
 2.2.4פיקוח על הבקרה התקציבית הנערכת על ידי
מחלקת הכספים והחשבונות
 2.2.5זכות חתימה על המחאות והסכמים בשם מכבי
ישראל בכפיפות לתקנות מכבי ישראל ונוהל זכויות
חתימה של מכבי ישראל.
 2.3ועדת הכספים
כפיפות — הנהלת מכבי ישראל
איוש —
יו“ר הוועדה — חבר וועדה נבחר
מרכז הוועדה — מנהל הכספים והחשבונות של מכבי
ישראל
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חברי הוועדה — מנכ“ל מכבי ישראל ,נציגי האגפים וחברים
נוספים על פי החלטת הנהלת מכבי ישראל
תחומי אחריות —
 2.3.1קבלת החלטות בדבר ניהולה הכספי של מכבי
ישראל ,על פי הנחיות הנהלת מכבי ישראל.
 2.3.2אישור התקציב השנתי של מכבי ישראל והגשתו
לאישור ההנהלה והמרכז
 2.3.3מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב המאושר
 2.3.4דיון וקבלת המלצות לאישור/דחייה חריגות ושינויים
בתקציב מכבי ישראל לאחר אישורו.
 2.3.5אישור ופיקוח על ביצוע נהלים כספיים
 2.3.6פיקוח על נושא רכש ומכרזים של מכבי ישראל
 2.3.7אישור בקשות לסיוע כספי מיוחד של אגודות
 2.3.8אישור חריגות כספיות
 2.3.9אישור שימוש בתקציב רזרבה
 2.3.10דיון בכל נושא הקשור לקביעת מדיניות מכבי
ישראל בנושאים כספיים
 2.3.11בחירת ועדת משנה מצומצמת להחלטות בנושאים
דחופים.
 2.3.12בחירת ועדת השקעות ויו“ר הועדה.
 2.4יו“ר ועדת הכספים
כפיפות — הנהלת מכבי ישראל
איוש — חבר הנהלה נבחר
תחומי אחריות
 2.4.1זימון ישיבות ועדת הכספים
 2.4.2ניהול ישיבות ועדת הכספים
 2.4.3דיווח להנהלת מכבי ישראל על ישיבות הוועדה
 2.4.4מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב המאושר
 2.4.5זכות חתימה על המחאות בכפיפות לתקנון מכבי
ישראל ונוהל זכויות חתימה של מכבי ישראל
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נוהל תקציב
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נוהל תקציב
 .1מטרה
 1.1יעוד התקציב ,לשקף את מטרות ולהוות כלי ניהולי
לקביעת מדיניות ותוכניות עבודה בתאריכים שונים לאורך
השנה .האגפים יגישו לפני כל תחילת שנה תוכניות עבודה
שנתיות ומסגרת תקציבית לאישור ועדת כספים ומטה
מכבי לביצוע.
 1.2קביעת השיטה בכל הקשור להכנת התקציב.
 .2הגדרות
 2.1תפקיד התקציב — כלי ניהול ובקרה בידי ועדת הכספים
והמטה על הקצאת המקורות מחד ועל השימושים מאידך,
בהתאם ליעדים שנקבעו במסגרת המדיניות שאושרה.
 .3הוראות הנוהל
 3.1כללי
 3.1.1הכנת תקציב מחייבת את האגפים המקצועיים
לערוך תכנון ולהקדיש מחשבה המונעת אי ודאות
וארעיות בהווה ובעתיד.
 3.1.2התקציב צריך לשמש בסיס להערכת כמות ביצוע
באמצעות השוואת הביצוע לתקציב וניתוחי סטיות.
 3.2עקרונות הכנת התקציב
 3.2.1התקופה החשבונאית תהיה שנה אחת קלאנדרית,
דהיינו תחל בינואר ותסתיים בדצמבר של אותה
שנה.
 3.2.2סעיפי התקציב יצוינו בש“ח.
 3.2.3רכישת טובין ושירותים יצוינו לפי מחיר הרכישה
(מחיר עלות).
 3.2.4עקביות ואחידות בכללי רישום הסעיפים
המתוקצבים.
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 3.3ניצול תקציב
 3.3.1ביצוע פעילות תהיה במסגרת התקציב השנתי של
האגף המקצועי או מסגרת תקציבית אחרת ואשר
יוודא קיום תקציבי בטרם ביצוע הפעילות.
 3.3.2האגף המקצועי יפנה לגזבר לאישור פעילות חסרת
כיסוי תקציבי ייעודי או שהסעיף התקציבי נוצל
במלואו.
 3.3.3העברות תקציב בין סעיפים ותקצוב ילוו ע“י רישום
ותיעוד מתאים.
 .4אחריות
 4.1האגף המקצועי אחראי על בניית תקציבו והוא מוסמך
לפעול בו רק במסגרת התקציבית שאושרה לו במסגרת
התקציב הכולל .בקרת המערכת הכספית תבוצע ע“י אגף
הכספים.
 4.2האגף יפנה לגזבר או למי שהוסמך על ידה לאישור חריגה
מתקציב מאושר ,רק לאחר שהתקציב הרגיל (המאושר)
נוצל.
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נוהל אישור חשבונות
לתשלום ספקים
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נוהל אישור חשבונות לתשלום — ספקים
 .1מטרה
לקבוע את השיטה ,אחריות וסמכות בכל הקשור לאישור
חשבונות לתשלום.
 .2הגדרות
 2.1ספק — אדם או תאגיד המתאים מבחינת כושרו הטכני
והכספי לספק טובין או לתת שירותים או לביצוע עבודות
עבור התנועה ובהתאם להזמנותיה.
 2.2הבודק — בעל תפקיד המוסמך והאחראי לבדוק ולהשוות
את נתוני החשבון לביצוע בפועל.
 2.3המאשר — הגורם המוסמך במכבי ישראל לאשר לתשלום
את חשבון הספק/נותן השירותים.
 .3הוראות הנוהל
 3.1אחריות וסמכות
 3.1.1הבודק אחראי לבדוק אריתמטית את החשבון
להשוואת עם הביצוע בפועל ולהגישו לאישור,
בצרוף פקודת תשלום.
 3.1.2יחידת חשבונות אחראית כלהלן:
 ביצוע כל הפעולות החוקיות הנובעות מהתשלום
(ניכוי מס במקור ,אישור ניהול ספרים).
 בדיקת מצב החשבון של הספק בספרי העמותה
וביצוע הרשומים בספרי העמותה.
 3.2תהליך אישור חשבונות
 3.2.1העברת החשבונות לבודק
 כל חשבון שנתקבל לתשלום מספק יועבר מידית
אל הבודק ,למעט האמור בנוהל “קופה קטנה“.
 אם התקבל חשבון ,שלא בתחום טיפולו של
הבודק ,יעבירו מידית לנוגע בדבר.
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 3.2.2ביצוע בדיקת החשבון
 בדיקת החשבון מתחלקת לשני נושאים עיקריים:
הראשונה לוודא שאכן השירותים סופקו לשביעות
בהתאם למחיר ,לכמות ולמועדי האספקה שסוכמו
מראש עם הספק והשנייה בדיקה אריתמטית אשר
מטרתה לאמת מכפלות וסיכומים.
 יש לבדוק את החשבון בצמוד להצעת המחיר
ולוח תעריפים שבתוקף ע“י הספק העתק
מהחוזה ימצא אצל הבודק והמאשר —.באם ,יש
תנאי הצמדה חייב הבודק לוודא שהמחיר שצוין
חושב נכון בהתאם לתנאי ההצמדה ובהתאם
למועדי התשלום שנקבעו מראש .באם ,החשבון
תקין יחתום הבודק לאישור ביצוע הבדיקה
ויעבירה לגורם המאשר ,הבדיקה תבוצע סמוך
ככל האפשר לקבלת החשבון.
 באם החשבון אינו תקין יוחזר החשבון לספק
לתיקון החשבון.
 3.2.3אשור החשבון
 הגורם המאשר שהוסמך לכך יאשר בחתימתו
את החשבון בצמוד לחוזה ,או להסכם או ללוח
תעריפים.
 3.3הוצאת המחאה לספק

אגף הכספים יוודא שפקודת תשלום אכן מולא
ואושר ע“פ הוראות נוהל זה.

אגף הכספים יכין בהתאם את ההמחאות ויפעל
להחתמת מורשה חתימה ע“פ נוהל סמכויות
חתימה.

“פקודת תשלום“ תוחזר לתיוק ליחידת הנהלת
חשבונות יחד עם המסמכים הנלווים.
 4אחריות
מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נוהל קופה קטנה
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נוהל קופה קטנה
 .1מטרה
 1.1להגדיר ולפרט את הכללים לניהול ה“קופה הקטנה“.
 .2סוגי הוצאות
 2.1כספי הקופה הקטנה מיועדים לרכישת פריטים ושירותים
בסכומים קטנים ואשר אופיים הוא בדרך כלל חד פעמי
או החזר הוצאות לעובדים .אין לשלם מקופה קטנה כל
תשלום המתייחס לשכר.
 .3רישום ותיעוד
 3.1פתיחת קופה קטנה תהיה בסכום של  1,500שקל במזומן.
 3.2כספי הקופה הקטנה ישמרו בהנהלת החשבונות ,מנהלת
החשבונות תנהל את הקופה ,ותרשום את ההוצאות בטופס
דוח החזר קופה קטנה (מצ“ב לנוהל זה).
 3.3תשלומים מקופה קטנה יהיו רק כנגד מסמכים נאותים,
מאושרים על יד העובד ,המנכ“ל וגזבר התנועה.
 3.4משאזל הכסף בקופה ,תסכם מנהלת החשבונות את סך
ההוצאות שנרשמו בקופה הקטנה ,תצרף את המסמכים
המבססים ותמסור למנהלת החשבונות הראשית של
התנועה לבדיקה ולאישור השלמה לסכום הקופה.
 3.5סך הקופה הקטנה יהיה ,בכל עת ,סכום הכסף המזומן
שבה ועוד סכום הקבלות אשר שולמו.
 3.6בסוף שנת הכספים תיסגר הקופה על ידי רישום כל הקבלות
שבה והשלמת הכסף .הקופה תפתח מחדש בתחילת שנת
כספים בסכום עליו הוחלט.
 .4אחריות
 4.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נספח 1
דו“ח החזר הוצאות קופה קטנה
דו“ח החזר הוצאות לחודש ______________
שם_______________ :
אגף_______________ :

הוצ‘
פרטים חניה רכב

דלק אשל כיבוד אחזקה מתנות שונות

סה“כ

תאריך _________________________
חתימה _________________________
חתימת המאשר ___________________
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נוהל התאמות בנקים
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נוהל התאמות בנקים
 .1מטרה
 1.1להגדיר ולפרט את הכללים לביצוע התאמות בנק.

 .2ביצוע התאמות בנק — חשבון ראשי
 2.1אחת ליום תעביר מנהלת החשבונות בממשק ממוכן את
תנועות הבנק למערכת הנהלת החשבונות.
 2.2מנהלת החשבונות תבדוק באם קיימת התאמה מלאה בין
הנתונים בשתי המערכות ונרשמו כל התנועות.
 2.3במקרה ונמצאה אי התאמה תפעל מול הבנק לקבלת
אסמכתאות ולביצוע פעולות התאמה.
 2.4כל פעולת התאמה תבוצע על ידי מנהלת החשבונות ותאושר
על ידי מנהלת החשבונות הראשית.

 .3ביצוע התאמות בנק חשבונות אחרים
 3.1התאמות בנק בכל חשבונות הבנק של התנועה (חשבונות
משניים וחשבונות השקעות) יבוצעו באותו אופן אחת
לחודש.

 .4אחריות
 4.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נוהל רכישת טובין ושירותים
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נוהל רכישת טובין ושירותים
 .1מטרה
 1.1לקבוע את השיטה ,האחריות והסמכויות בכל הקשור
ליוזמה וביצוע רכישת טובין ושרותים.
 .2הגדרות
 2.1טובין/שירותים — פריטי מלאי ורכוש קבוע כמו ריהוט,
ציוד משרדי ,ציוד כתיבה ,טפסים וניירת למעט ציוד מחשב
ותקשורת.
 2.2ספק — אדם או תאגיד המתאים מבחינת כושרו הטכני והכספי
לספק טובין או לבצע עבודות עבור החברה בהתאם להזמנותיה.
 2.3הסכם שנתי — התקשרות עם ספק על בסיס שנתי לרכישת
טובין או להספקת שירותים.
 .3הוראות הנוהל
 3.1כללי
 3.1.1תהליך הדרישה יאופיין על ידי שלושה שלבים:
 כתיבת הזמנה על ידי המזמין — כל עובד רשאי
להגיש בקשה לרכש בהתאם לצורך אשר תועבר
לאישור המנכ“ל .
 בחירת ספקים.
 ביצוע הזמנה.
 3.1.2רכישות קטנות בהיקפן הכספי או רכישות דחופות
ניתנות להתבצע גם בהליך מקוצר.
 3.1.3כל הרכישות של טובין ושירותים ירוכזו ויבוצעו
באמצעות מנהל הכספים.
 3.2בחירת ספקים
 3.2.1תהליך בחירת הספקים יהיה על ידי פניה ישירה
לספק ועבור הזמנות שמעל ל 10,000-ש“ח פניה
לקבלת הצעות מחיר משלושה ספקים ומעלה.
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 3.2.2בכל עת שנעשית השוואת הצעות ,העמותה רשאית
לנהל משא ומתן עם המציעים.
 3.2.3העמותה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה
ביותר ובמסגרת שיקוליה תבחן העמותה גם שיקולי
שמינות האספקה ,טיב ,מקצועיות ניסיון וכדומה.
 3.2.4המנכ“ל ומנהל הכספים יקבעו את הספק הזוכה
ברכש עד סדר גודל של  10,000ש“ח .באם ,מועדף
הספק שאינו בעל ההצעה הזולה ביותר או שסדר
הגודל גבוה מ 10,000-ש“ח יקבע המנכ“ל עם הגזבר
את הספק הזוכה.
 3.3ביצוע הזמנה
 3.3.1ביצוע הזמנה שכרוכה בהסכם חוזי יהיה ע“י
הוצאת הזמנה לספק או חתימה חוזה שמוסכם על
ידי המנכ“ל ו/או הגזבר.
 3.3.2מנהל הכספים והנהלת החשבונות ינהלו מעקב על
קבלת השרות ויאשרו את הביצוע בפועל.
 3.3.3התמורה הכספית לספק תשולם לאחר בדיקת
ואישור החשבונות לתשלום.
 3.4הסכם שנתי ורכישה דחופה
 3.4.1בהזמנות בהן ההתקשרות היא לתקופה ממושכת
תתבצע ההתקשרות ע“פ הסכם מיוחד בכתב.
 3.4.2מנהלת הכספים תקבל מהספקים הצעות מחיר
ותנאי אספקה ותעבירם להחלטת המנכ“ל והגזבר
אשר מוסמכים לבחור את הספק המועדף ולשתף
בהחלטה את מקבלי השרות.
אחריות
.4
 4.1מנכ“ל  /מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נוהל טיפול בעיקולים
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נוהל טיפול בעיקולים
 .1מטרה
 1.1לקבוע את שיטת הפעולה במקרה של עיקול.
 .2הוראות הנוהל
 2.1במקרה של הטלת עיקול על עמותות לפעול לפי הנוהל
הבא:
 2.1.1עדכון פרטי העיקול בקובץ ממוחשב שירכז את כל
העיקולים אשר בתוקף ויהיה זמין באופן שוטף.
 2.1.2העברת המידע לאגף הכספים והנהלת החשבונות
בעת קבלתו במזכירות וכן למנהל האגף הרלוונטי.
 2.1.3אגף הכספים והנהלת החשבונות ,יוודאו שאין
להוציא המחאות או כל פעולות כספיות לכל גורם
שהוא ,עד לקבלת אישור המעיד שהעיקול הוסר
בהתייעצות היועץ המשפטי- .יבוצע מעקב תקופתי
ע“י המטה לעדכון שוטף של הנושא .עדכון האגודה
או הגורם המעוקל לגבי קבלת העיקול.
 2.1.4בתוך  10ימים מיום קבלת העיקול תצא תוגבה
לגבי העיקול ,בדואר רשום ללשכת ההוצאה לפועל
 /מס הכנסה בימ“ש רלוונטי וכן לבא כוח המעקל,
ע“ג טופס המיועד לכך או במכתב.
 2.1.5במקרים בהם ישנו ספק לגבי התשובה למעקל,
תתקיים התייעצות עם היועץ המשפטי לגבי אופן
התגובה שתימסר למעקל.
 .3אחריות
 3.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נוהל גביית כספים
מיחידים המשתתפים
באירועי ספורט עממי
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נוהל גביית כספים ממשתתפים
יחידים באירועי ספורט עממי
 .1מטרה
 1.1לקבוע את השיטה ,אחריות והסמכות בכל הקשור לגביית
כספים ביום האירוע ממשתתפים באירוע.
 .2הגדרות
 2.1אירועי ספורט עממי — אירועים המיועדים לקהל הרחב
המאורגנים על ידי או בשיתוף האגף לספורט עממי בתנועת
מכבי ישראל.
 2.2פנקס קבלות — פנקס אשר מופק על ידי מכבי ישראל
הכולל קבלות הניתנות לכל המשלמים במועד האירוע.
הפנקס כולל :קבלת למשתתף ,ספח לתעודה /מדליה וספח
ביקורת.
 2.3מנהל האגף — מנהל אגף הספורט העממי במכבי ישראל.
 .3הוראות הנוהל
 3.1גביית כספים באירועי אגף הספורט העממי תעשה רק כנגד
מתן קבלה למשלם.
 3.2פנקסי קבלות יונפקו על ידי מרכז מכבי ישראל על פי הצורך,
הפנקסים יהיו ממוספרים וישמרו בהנהלת החשבונות של
המרכז (דוגמת קבלה — ראה נספח .)2
 3.3לפני כל אירוע ידווח מנהל האגף למנהלת החשבונות מהם
דמי ההשתתפות באירוע ולכמה פנקסי קבלות הוא זקוק.
 3.4מנהלת החשבונות תבדוק כי כל פנקסי הקבלות שלמים,
תרשום את מספרי הפנקסים ואת מספרי הקבלות (מ— ....
עד )....תחשב את הערך הכספי על פי גובה דמי ההשתתפות
ותחתים את מנהל האגף על טופס קבלת פנקסים (ראה
נספח .)1
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3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

3.10

מנהלת החשבונות תחייב בכרטיס הנהלת חשבונות פנימי
את מנהל האגף בכל ערך הקבלות אשר נמסרו לו.
במועד האירוע תונפק לכל אחד מן המשלמים קבלה כאשר
על הקבלה יצוין הסכום אותו שילם (ראה נספח .)2
עם סיום האירוע ,ולא יאוחר מ 48-שעות ממועד סיום
האירוע ,יעביר מנהל האגף להנהלת החשבונות של מכבי
ישראל את הכספים אשר נאספו בצירוף פנקסי הקבלות.
מנהלת החשבונות תבדוק כי הכספים שהתקבלו מתאימים
לקבלות אשר נופקו וכי כל שאר הקבלות נשארו בפנקס.
לאחר הבדיקה תזכה מנהלת החשבונות את מנהל האגף
בסכום שהועבר בצירוף הקבלות שהוחזרו ותרשום את
ההכנסה בהנהלת החשבונות
כל חוסר בכספים או בקבלות ידווחו מידית למנכ“ל
התנועה.

 .4אחריות
 4.1מנהל כספים והנה“ח.
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נספח 1
ניפוק פנקסי קבלות
תאריך____________
לכבוד הנהלת החשבונות
ביום ____________________
קיבלתי מהנהלת החשבונות פנקסי קבלות עבור האירוע:
_________________ שיערך ביום _________________
ערך כספי של כל קבלה הינו _______________________
מנהל אגף הספורט
_________________

לשימוש מנהלת החשבונות:
נופקו _______ פנקסי קבלות
פנקס מס __________ קבלות
פנקס מס __________ קבלות
פנקס מס __________ קבלות
פנקס מס __________ קבלות
פנקס מס __________ קבלות
פנקס מס __________ קבלות
סה“כ ערך כספי ___________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

-

__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________________
מנהלת החשבונות תנועת מכבי ישראל
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נספח 2
דוגמת קבלה למשלם:

ספח ביקורת
מספר הקבלה

סמל התנועה
מכבי ישראל (ע“ר __________)
האגף לספורט עממי
מספר הקבלה
כרטיס משתתף (קבלה)
עס ____________

ספח לקבלת תעודה ומדליה
מספר הקבלה
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נוהל קבלה ורישום של תרומות

-111-

נוהל קבלה ורישום של תרומות
 .1מטרה:
מטרת נוהל זה להסדיר את האופן בו תתקבלנה תרומות
בעמותה — דרכי רישומן והקצאתן.

 .2הגדרות:
“ 2.1מכבי ישראל“ — “תנועת מכבי ישראל“ ע“ר
.580343200
“ 2.2תרומה“ — הענקת נכס ,מענק ,שירות או סיוע אחר,
בכסף או בשווה כסף למכבי ישראל ללא תמורה ,בין אם
נתקבלה ביוזמת התורם או עקב פנייה יזומה של מכבי
ישראל או מי מטעמה.
“ 2.3ועדת התרומות“ תמנה בעלי תפקידים :יו“ר ועדת כספים,
גזבר ,מנכ“ל.

 .3הוראות הנוהל:
 3.1מכבי ישראל רשאית לקבל תרומות כספיות או שוות כסף,
היכולות להיות מיועדות למטרה מסוימת ,שאינן למטרה
מסוימת ,או תרומות מותנות.
 3.2התקבלה הצעה לתרומה — יבחן ע“י המנכ“ל התאמתה
למדיניות קבלת התרומות ואם התרומה מותנית ,מהם
התנאים ומה השלכותיהם.
 3.3אושר והוסכם על קבלת תרומה כספית — יש להעבירה
לחשבון מכבי ישראל.
 3.4עם קליטתה תופק קבלה לתורם.
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3.5

3.6

3.7
3.8

עם קליטתה ,תירשם התרומה בפנקס התורמים הפנימי,
כאשר הרישום יכלול את שם התורם ,תיאור התרומה
ומועד קבלתה ,ייעוד התרומה ומספר הקבלה שניתנה
לתורם.
ניתנה התרומה המומלצת לאגודה ספציפית — התרומה
תועבר לאגודה המומלצת לאחר  3ימי עסקים ממועד
קליטתה בחשבון מכבי ישראל וכנגד התחייבות של האגודה
המיועדת בפני מכבי ישראל כי הכספים שיועברו אינם
למטרות פרסום ו/או יחסי ציבור.
במידה ותתקבל תרומה ללא המלצת ייעוד ,ועדת התרומות
תמליץ על העברת התרומה עפ“י שיקול דעתה.
ועדת תרומות של מכבי ישראל תתכנס ע“פ הצורך ותדון
בתרומות שהתקבלו ללא המלצת ייעוד ותחליט על ייעודן.

 .4אחריות:
מנהל הכספים ו/או הנה“ח.
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נספח 1
טופס רישום תרומות

תאריך

שם
התורם

סכום

קבלה
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עוסק
מורשה

כתובת

הוחלט
להעביר
ל-

נוהל שימוש ברכב צמוד

-117-

נוהל שימוש ברכב צמוד
 1מטרה
 1.1להסדיר ולהבהיר כללי שימוש ברכב צמוד שעומד לרשות
עובדי מכבי ישראל.
 2הגדרות
 2.1רכב צמוד — כלי רכב המושכרים ע“י מכבי ישראל ,או
שנרכשו בשיטת הליסינג ,או שנרכשו באופן ישיר ע“י מכבי
ישראל והעומדים לרשות עובדי מכבי ישראל לצורך מילוי
תפקידם ,ונשארים ברשותם גם לאחר שעות העבודה (וכן
בשבתות ובחגים).
 2.2משתמש רכב צמוד — עובד מכבי ישראל שעומד לרשותו
רכב צמוד ברכישה או ברכב ליסינג.
 3הוראות הנוהל
 3.1דיווח למחלקת המשכורות — המנכ“ל ידווח בכתב לחשבת
הכספים על עובד שקיבל רכב צמוד ,כתחליף לתשלום
אחזקת רכב וקצובת נסיעה במשכורתו החודשית .הדיווח
יכלול :תאריך קבלת הרכב וקביעה של קבוצת הרכב לצורך
זקיפת מס הכנסה.
 3.2עם קבלת הרכב הצמוד:
 3.2.1יופסקו התשלומים לעובד בגין הביטוח ,הרישוי
וקצובת אחזקת הרכב ויופסקו התשלומים לעובד
בגין נסיעות מביתו למקום העבודה.
 3.2.2תתבצע התחשבנות בנוגע לתשלומים העודפים
ששולמו מראש לעובד ,אם היו כאלה .בתלוש השכר
תקבע זקיפה של עלות השימוש ברכב צמוד בהתאם
להוראת החשב הכללי באוצר.
 3.2.3ימלא העובד טופס קבלת רכב צמוד (נספח א‘),
טופס התחייבות בגין שימוש ברכב צמוד (נספח ב‘)
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והתחייבות לפעול ע“פ הוראות מכבי ישראל לשימוש
ברכב צמוד ועל פי תקנות הבטיחות בתעבורה.
 3.3נהיגה ברכב צמוד — (הוראות כלליות)
 3.3.1העובד ינהג ברכב ,נהיגה זהירה על פי הוראות
הבטיחות ועל פי דין.
 3.3.2על עובד מכבי ישראל הנוהג ברכב צמוד להקפיד על
הכללים הבאים:
א .עליו לנהוג ברכב כשברשותו רישיון נהיגה
בתוקף.
ב .עליו לשלם במועד כל דו“ח תנועה ודו“ח חנייה
שנרשם לרכב המוחזק על ידו.
ג .חל איסור על המשתמש ברכב לנהוג ברכב
כאשר הנהג מצוי תחת השפעת משקאות
חריפים ,סמים או תרופות שחל איסור לנהוג
בעת נטילתן.
ד .חל איסור על המשתמש לגרום לרכב נזק כל
שהוא בזדון.
ה .לא ישתמש העובד בכלי הרכב לגרירה או
לדחיפת כלי רכב או כל חפץ אחר.
ו .לא יסיע המשתמש ברכב נוסעים בתמורה או
בשכר.
ז .לא ישאיר המשתמש את מפתחות הרכב בתוכו
בעת חנייה ,ולו לזמן קצר ביותר.
ח .חל איסור להשתמש או לנהוג בכלי הרכב
לתחרות.
ט .לא ישתמש העובד ברכב באופן שיגרום לביטול
פוליסת הביטוח או שיהיה בו כדי להפר
תנאיה.
י .לא יסיע העובד נוסעים/מטען מעבר למורשה
ע“פ החוק.
יא .לא ינהג העובד בכלי הרכב בכבישים או דרכי
עפר שאינם מותאמים לסוג כלי הרכב.
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יב .העובד לא יעביר את הרכב לאדם אחר שאינו
מורשה ,ולא ישכיר את הרכב לאדם או לגוף
אחר.
יג .לא יבצע העובד התקנות או תוספות של אביזרים
ללא קבלת אישור מוקדם של המנכ“ל .בכל
מקרה של התקנות שיאושרו ע“י המנכ“ל ,למעט
התקנת מירס או מכשיר טלפון נייד שיוקצה ע“י
מכבי ישראל ,עלות ההתקנה תהיה על חשבון
עובד.
יד .על הרכב לא יהיו שלטי פרסום מסחריים או
פוליטיים.
טו .הרכב יהיה צמוד לעובד לאורך כל שעות
עבודתו וישמש אותו .ברכב יורשו לנהוג עובד
מכבי ישראל ,בני משפחה מדרגה ראשונה ,בת/
בן זוגו/תו וילדיו .נהיגת בני המשפחה מותרת
בשעות שמחוץ לשעות העבודה המקובלות ,או
בעת ימי מנוחה וחופשות בלבד.
טז .עובד שאחד מבני משפחתו נכלל בהגדרת נהג
צעיר ישא בעלות השתתפות עצמית גבוהה
יותר במקרה של תאונת דרכים או נזק ,בהתאם
לתנאי הפוליסה .למעט מקרים שבהם חברת
הליסינג כוללת נהג צעיר.
יז .העובד מחויב לחתום על הנוהל ולאשר כי קרא
את תוכנו והבין את החובות החלים עליו.
 3.4הקצאת קילומטרים שנתית —
 3.4.1מכסת הקילומטרים תהיה כדלקמן :בכפוף להסכם
עם חברת הליסינג ולאישור הדירקטוריון.
 3.4.2לכל ק“מ נוסף מהמכסה שצוינה בסעיפים
הקודמים ישא העובד בתשלום :בכפוף להסכם
שחתומים עם חברת הליסינג .הסכום יוצמד אחת
לשנה למדד תיקונים וחלפים החל מחודש ינואר
.2007
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 3.4.3העובד יחויב ע“פ תחשיב שיערוך חשב מכבי
ישראל .אחת לחצי שנה ידווח המשתמש ברכב את
מד הקילומטרים ברכב .אם חרג העובד מהמכסה
שנקבעה ,דווח למנכ“ל ולחשב הכספים ויחויב
בתשלום בגין החריגה.
 3.5התנהגות במקרים של תקלה ,תאונה או גניבה:
 3.5.1במקרים של תקלה ברכב יודיע העובד מיד למנכ“ל
על התקלה .במקרים שנדרש זמן של למעלה
מיומיים לתיקון התקלה ,יהיה העובד זכאי לקבל
באמצעות המנכ“ל כלי רכב חלופי .אם העובד
משתמש ברכב של חברת הליסינג ,יהיה זכאי לרכב
חלופי לפי תנאי החוזה של מכבי ישראל עם חברת
הליסינג.
 3.5.2במקרה של תאונה אין לתת לצד ג‘ כל הודאה ,הצעה,
הבטחה ,ויתור ,פשרה או תשלום בקשר לתאונה
או האירוע שהרכב היה מעורב בהם .העובד יודיע
מיד למנכ“ל של מכבי ישראל על התאונה וימלא
טופס שבו מפורטים נסיבות התאונה ופרטי הרכב
הנוסף המעורב בתאונה .המשך הטיפול ברכב יהיה
באחריות מנכ“ל (כולל בקשת רכב חלופי על פי
תנאי פוליסת הביטוח).
 3.5.3השתתפות עצמית — אם מדובר על תאונה שארעה
שלא בשעות העבודה או בעת שימוש ברכב שלא
לצורכי העבודה ומכבי ישראל לא שותפה בגין
ההשתתפות העצמית ע“י צד ג‘ כל שהוא.
 3.5.4יישא העובד בעלות השתתפות עצמית כדלקמן:
 תאונה ראשונה — הערת מנהל בלבד.
 תאונה שנייה — ישולם  25%מסכום ההשתתפות
העצמית.
 תאונה שלישית — ישולם  50%מסכום
ההשתתפות העצמית.
 יצוין כי מתאונה שלישית ואילך או במקרה שבן
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3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

משפחה נוהג ברכב ונמצא אשם בתאונה ,יחויב
העובד במלוא ההשתתפות העצמית.
 הספירה תחל מחדש כל שלוש שנים ,ממועד
התאונה הראשונה.
באשר לתאונות שאירעו בזמן העבודה ובזמן
השימוש ברכב לצורכי עבודה ,יוגש דו“ח התאונה
לוועדה בהרכב :מנכ“ל מכבי ישראל ,יועמ“ש וחשבת
הכספים ובה ידונו לגבי רמת ההשתתפות העצמית
ככל שתהיה בהתאם לנסיבות התאונה.
מנכ“ל מכבי ישראל יקבל מהעובד את הדיווח על
פרטי התאונה ,וכן אישור משטרה ואישור שירותי
הבריאות (אם היו פגיעות גוף) .העובד ידווח על
התאונה לחברת הביטוח ,ויעביר את הטפסים
הנדרשים .במקביל ידווח העובד על התאונה
למנהלת תחום ביטוח .בנזקים מעל סכום מסוים
תשלח מנהלת תחום ביטוח שמאי רכב לערוך שומה
במוסך על ערך הנזק.
במקרה של גניבת רכב ,על העובד להודיע על כך
למנכ“ל ,המנכ“ל ידווח מיד ליועמ“ש ומנהלת תחום
ביטוח תמסור ההודעה למשטרה ותטפל בקבלת
רכב חלופי/חדש עבור העובד.
רכישת רכב חדש במקרה שיירכש רכב חדש ,ידווח
מנכ“ל למחלקת הביטוחים ויועמ“ש על הרכב
החדש ,לצורך הנפקת תעודת ביטוח ועדכון נכסי
מכבי ישראל .אם מדובר ברכב מקבוצת מחיר
שונה ,יש לדווח על השינוי בסוג הרכב גם לחשבת
הכספים.

 3.6תדלוק
 3.6.1העובד יתדלק את כלי הרכב באמצעות מתקן
האוטמטי המותקן ברכב ,בתחנות המורשות.
 3.6.2העובד לא ירכוש שמנים לרכב .במידת הצורך אלה
יסופקו ע“י מכבי ישראל ,למעט מקרים חריגים בהם
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מתחייבת רכישה באופן מיידי של שמן מנוע או שמן
בלמים (במקרים אלה על העובד לקבל אישור מראש
ממנכ“ל מכבי ישראל לרכוש את המוצר ולהגיש את
הקבלה לצורך בקשת החזר כספי)
 3.6.3על העובד חל איסור מוחלט על רכישת מוצרים
נלווים בתחנות (כגון :תוספים למיניהם ,נוזל
קירור ,מים ,מזון וכו‘) באמצעות כרטיס התדלוק
האוטומטי.
 3.6.4עובד אשר יקבל כלי רכב חלופי (במקרים של גניבה,
תאונה או נזק ממשי) יוודא קבלת הרכב עם מיכל
דלק מלא ויחזירו עם מיכל דלק מלא.
 3.6.5החזר תשלום עבור תדלוק כלי רכב חלופי ,ייעשה
כנגד הצגת חשבונית התדלוק בפני חשבת הכספים.
 3.7דוחות חנייה ודוחות תנועה
 3.7.1חשבת הכספים תקבל את דוחות החניה או דוחות
התנועה ,תחתום עליהם חותמת “נתקבל“ כולל
תאריך הקבלה ויעבירם מיד לעובד.
 3.7.2העובד יהיה חייב לשלם את הדו“ח חנייה או דוח
התנועה מיד עם קבלתם ,בכפוף לתאריך התשלום
הרשום בדו“ח.
 3.8נסיעה בכביש אגרה
 3.8.1עובד רשאי לנסוע בכבישי אגרה ובלבד שישא בכל
החיובים בגין השימוש בכבישים אלה .במקרה של
נסיעה בתפקיד ,רשאי העובד להגיש בקשה להחזר
הוצאות נסיעה בכביש אגרה.
 3.8.2חשב הכספים המקבל חיובים בגין כבישי אגרה
ישייך את הודעת החיוב לעובדים המחזיקים רכב
צמוד לפי מספר רישוי של הרכב .קיזוז התשלום
דרך המשכורת .על העובד לרשום את מספר רכבו
בכביש האגרה ( )6ופרטי תשלום במקרה שנסע
בכביש זה במידה ולא יעשה זאת יחויב בתשלומים
אותם גובה חברת הליסינג ממכבי ישראל.
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 3.9טיפולים תקופתיים
 3.9.1ביצוע התיקונים והטיפולים התקופתיים ברכב
ייעשו ע“י חשבת הכספים .חל איסור מוחלט על
העובד לבצע טיפולים באופן עצמאי ,למעט תיקון
תקרים בצמיגים.
 3.9.2במהלך חודש נובמבר בכל שנה ,המשתמש יופנה
(באזכור שלו) לחברת הליסינג לבדיקת בטיחות
לצורך הכנת הרכב לנהיגת חורף.
 3.9.3באחריות המשתמש לבדוק באופן יזום את הרכב
בתדירות של אחת לחצי שנה.
 3.10תקופת השימוש ברכב ומנגנון “חרטה“
 3.10.1תקופת השימוש ברכב ליסינג הינה ל 36-חודשים או
כפי שיקבע בהסכם הליסינג .תקופת השימוש ברכב
רכישה הינה עד שלוש שנים או צבירת 150.000
ק“מ ,המאוחר מבניהם (בכפוף לאילוצי התקציב
של מכבי ישראל.
 3.10.1במועדים שיפורטו להלן ,תינתן אפשרות לעובד
להפסיק את השימוש ברכב צמוד .על העובד
להגיש בקשה לחזור לקבלת קבוצת אחזקת רכב
בשכרו ,כפי שהיה טרם הצטרפותו לתוכנית הרכב
הצמוד.
 3.10.2עובד אשר משתמש ברכב צמוד מליסינג ויבקש
לחזור בו בהסכמתו לשימוש ברכב הצמוד ,יוכל
לעשות זאת בתום שלוש השנים .לחלופין אם ביקש
הפסקת השימוש במהלך התקופה ,דרושה ועדה
מיוחדת שתדון בבקשתו והעובד ישא בעלויות
כמפורט בהסכם עם חברת הליסינג או בעלויות
המפורטות לעיל ,הנמוך מבין השניים.
 שנה ראשונה — בשווה ערך לתשלום של שלושה
חודשי שכירות.
 שנה שניה — בשווה ערך לתשלום של שני חודשי
שכירות.
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 שנה שלישית — בשווה ערך לתשלום של חודש
שכירות.
 3.10.3עובדים שהוקצה להם רכב צמוד ברכישה ,לא יהיה
באפשרותם להפסיק את השימוש ,אלא בתום 3
שנים מיום בו החלו את השימוש ברכב או צבירת
 150.000ק“מ ,המוקדם מבין השניים ,ובכל מקרה
לא לפני תום שלוש שנים.
 3.10.4בתום מועד זה תינתן לעובד אפשרות לקבל החזר
הוצאות רכב בשכרו ,או לבקש רכישת רכב מקבוצת
מחיר המתאימה למעמדו או נמוכה יותר ,ע“פ
בחירתו.
 3.11החזרת הרכב לחברת הליסינג או למכבי ישראל בתום
השימוש
 3.11.1המנכ“ל ידאג שהרכב יוחזר תקין ללא פגיעות
חיצוניות ועם כל האביזרים הנלווים.
 3.11.2במקרה וימצאו פגיעות ברכב או מחסור באביזרים,
ישא העובד בתשלום הנזקים עד לסכום השתתפות
העצמית של מכבי ישראל בהתאם למדרגות החיוב
בסעיף ( 7ב) .העובד ישלם את הנזק באמצעות
המחאה אישית לפקודת מכבי ישראל או באמצעות
ניכוי התשלום משכרו.
 3.11.3חשבת הכספים אחראית להחזרת הרכב לחברת
הליסינג או למכבי ישראל ע“פ תנאי החוזה בין
מכבי ישראל לחברה.
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נספח א‘
טופס קבלת רכב צמוד

אני __________________ תפקיד __________________
ת“ז__________________
סוג רכב מקבוצה _____________________ שאושר לי
______________ ______________ ______________
			
			 יצרן

צבע

		
דגם

ידוע לי שלצורך קבלת רכב אדרש לחתום על טופס התחייבות
לשימוש ברכב צמוד.
_________________
			

_________________

			
שם המבקש

_________________
			

תפקיד

_________________

			
חתימה

תאריך

את הטופס יש למסור לחשבת הכספים.
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נספח ב‘
טופס התחייבות בגין שימוש ברכב צמוד
הנדון :כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת
הואיל :ואני עובד מכבי ישראל ופניתי למכבי ישראל בבקשה לקבל
רכב צמוד
והואיל :ומכבי ישראל אישרה את בקשתי לרכב שפרטיו _________
________________________________________
(להלן“ :הרכב“) בתנאים שיפורטו להלן,
לפיכך ,אני החתום/ה מטה ___________ ,ת.ז___________
מצהיר/ה ומתחייב/ת בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת
כדלקמן:
 .1המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 .2אני מתחייב לפעול בהתאם לנוהל מכבי ישראל לשימוש ברכב
צמוד.
 .3ידוע לי שממועד קבלת הרכב הצמוד ,יופסקו התשלומים
ששולמו לי בגין הביטוח ,הרישוי וקבוצת אחזקת הרכב וכן
יופסקו התשלומים בגין נסיעות מביתי למקום העבודה .כמו כן,
ידוע לי שככל ששולמו לי תשלומים מראש בגין רכיבים אלו ,הם
ינוכו ממשכורתי.
 .4ידוע לי שממועד קבלת הרכב ,ייזקף בתלוש המשכורת (לחיוב
במס) שווי השימוש ברכב בהתאם לתקנות מס הכנסה שווי
שימוש ברכב צמוד.
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 .5ידוע לי שמכסת הקילומטר מאושרת לי לשנה ע“י מכבי ישראל
הינה _______ ק“מ .אני מתחייב לשאת בעלות החיוב בגין
כל קילומטר נוסף בהתאם לחישוב שיבוצע ע“י חשבת מכבי
ישראל.
 .6אני מתחייב לשאת בעלות כל נזק שיגרם לרכב עד לסכום
השתתפות העצמית בה מחויבת מכבי ישראל.
 .7אני מתחייב לשלם הודעת קנס בגין עבירות תעבורה או חניה ו/
או קבלת הודעות חוב בתשלום אגרה בגין שימוש בכביש אגרה.
 .8ידוע לי ואני מסכים כי כל התשלומים בהם אני יחויב בגין
הרכב ,לרבות השתתפות עצמית והתשלומים המפורטים לעיל,
ינוכו משכר עבודתי ,בכפוף לכל דין.

_________________
			

_________________
שם ומשפחה

		
תאריך

______________ ______________ ______________
		
			 ת.ז.

		
מס‘ רישיון נהיגה
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חתימה
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נוהל מתן שירותים
לאגודות ספורט
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נוהל מתן שירותים
לאגודות ספורט
 .1מטרה
 1.1נוהל זה נועד לקבוע את השיטה ,התהליך וההוראות בכל
הנוגע למתן שירותים לאגודות ספורט אשר אינן מקבלות
שירות עדיין.
 .2הוראות הנוהל
 2.1פניה — על קבוצה אשר מעוניינת להשתייך למכבי ישראל
לפנות לאגודה בעל פה או בכתב.
 2.2עמותות שטרם נפתחו — יזכו לליווי ממכבי ישראל בכל
תהליך הקמת העמותה לרבות שימוש בשם מכבי ,תקנון
מכבי  ,הטבעת סמלי מכבי ,רישום באיגודים השונים תחת
השם מכבי.
 2.3על הקבוצה המצטרפת לחתום על הסכם מתן שירותים
והצהרה למועצת ההימורים.
 .3אחריות
 3.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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הסכם למתן שירותים לאגודות ספורט
שנעשה ונחתם ב _____ -ביום ____ בחודש ____ בשנת _____

בין-תנועת מכבי ישראל
ע“ר 580343200
כפר המכביה
ע“י ב“כ המוסמכים
ה“ה ________________
ו__________________ -
(להלן“ :מכבי“)

מצד אחד;
לבין-אגודת __________________
ע.ר .מספר ________________
מרחוב __________________
ע“י נציגיה המוסמכים __________________
(להלן“ :האגודה“ “ /אגודת ספורט“)

טל‘ _____________ :פקס_____________ :
מייל___________________ :
מצד שני;

הואיל :ומכבי שהינה ארגון ספורט מבקשת לסייע לאגודות ספורט
בכלל ולאגודה בפרט;
והואיל :והאגודה מבקשת לקבל סיוע ממכבי;
והואיל :והצדדים מבקשים להעלות על הכתב הסכמותיהם בנדון;
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אי לכך ,הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
 .1המבוא
המבוא להסכם ,על תוכנו ,מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.
 .2השירותים שינתנו ע“י מכבי
א .קשר עם אגודות אחרות בארץ ועם סניפי מכבי בעולם.
ב .סיוע ומתן חסות לפעילות של ספורט עממי-חובבני.
ג .סיוע להשתתפות נציגות ישראלית בפעילות ספורט עממי-
חובבני בחוץ לארץ.
ד .שיווק וקידום המודעות לפעילות גופנית בקרב הציבור
הרחב.
ה .סיוע ויעוץ משפטי ,בענייני עמותות.
ו .סיוע ויעוץ בנושאים משפטיים ,כלכליים וחשבונאים.
ז .סיוע ויעוץ בענייני ביטוח וברכישת פוליסת ביטוח.
ח .סיוע ברכישת ציוד ספורט.
ט .העברה מרוכזת של תשלומים אותם נדרשים אגודות ספורט
או מועדוני ספורט להעביר לאיגודי ספורט או להתאחדויות
ספורט.
י .סיוע בהקמת קבוצות חדשות.
יא .הקניית ידע מקצועי לספורטאים ,למאמנים לאוהדים
ולנושאי משרה באגודות ספורט ובמועדוני ספורט.
יב .ארגון כנסים ופעילויות הדרכה ו/או שירותים אחרים כפי
שיקבעו מעת לעת.
 .3אופן מתן השירותים
השירותים השונים יינתנו לאגודה בכפוף למילוי התחיבויותיה
המפורטות בהסכם זה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
מכבי.
 .4במהלך כל תקופת ההסכם על האגודה להיות חברה רשומה
בתנועת מכבי ישראל ולקיים את הוראות תקנון מכבי ישראל
ולעמוד בכל חובותיה כחברה בהתאם לתקנון זה.
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 .5ידוע לצדדים כי הסכם זה אינו חסוי וכי הוא נערך בהתאם
לתיקון  7לחוק המועצה להסדר ההימורים בספורט.
 .6תקופת ההסכם
א .ההסכם הינו בתוקף ל 4-שנים ויחודש אוטומטית ל4-
שנים נוספות אם האגודה או מכבי לא הודיעו על רצונם
שלא לחדשו בהודעה בכתב של  60יום לפני תם ההסכם.
ב .למרות האמור לעיל ,במידה והאגודה תבקש לסיים את
ההתקשרות במהלך תקופת ההסכם ,עליה לפרוע כל חוב
תלוי ועומד למכבי ו/או מענק שקיבלה קודם להפסקת
ההתקשרות ,ובלבד שההודעה על כך נמסרה בתקופה שבין
 1/11ל 31/12-של כל שנה קלנדרית.
 .7תוספות ושינויים
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________
			

_________________

			
מכבי ישראל
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האגודה

נספח להסכם
מתן שירותים לאגודות ספורט
ערבות אישית בלתי חוזרת (ב“כ אגודה)
אני הח“מ ________ בעל ת.ז ________ .מכתובת _________
המשמש כבא כוח קבוצת/אגודת _____________________
ערב בזאת כלפי מכבי ישראל (ע“ר) לחיוביה של האגודה הנ“ל
בגובה ההקצאה השנתית שהאגודה אמורה לקבל מהמועצה להסדר
ההימורים בספורט.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול אלא באישור מכבי
ישראל ,או בסוף שנת פעילות ולאחר שמכבי ישראל קיבלה מהמועצה
להסדר ההימורים בספורט את מלוא הכספים שהעמידה לזכות
האגודה.
_________________
חתימה

אישור
אני הח“מ __________ בעל ת.ז __________ .מאשר כי הערב
חתם על כתב העברות בפני.
_________________
			

_________________

			
תאריך
-139-

חתימה

נוהל ביטוח
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נוהל מערך ביטוח
אגודות וספורטאים
 .1מטרה
 1.1לקבוע את השיטה ,אחריות והסמכות בכל הקשור לרכישת
ביטוחים עבור אגודות בהתאם לחוק הספורט.
 .2הגדרות
 2.1שירות ביטוח — שירות לאגודות ,תוך מתן מידע וסיוע
לאגודות בענפים השונים .הכולל קישור בין האגודות
למבטח ,טיפול בתביעות ,ומתן יעוץ מקצועי ומשפטי.
 .3הוראות הנוהל
 3.1חידוש הפוליסה מול החברה המבטחת
 3.1.1לקראת סוף עונת משחקים תתואם פגישה עם חברת
הביטוח לצורך חידוש הסכם הפוליסה והערכות
לעונה הבאה.
 3.2הודעה לאגודות בדבר חידוש ביטוח
 3.2.1עם חידוש פוליסת הביטוח ייצא מכתב הודעה
לאגודות הכולל את שם החברה המבטחת ,פירוט
הכיסוי הביטוחי ועלות הביטוח.
 3.3אישור האגפים והנה“ח לביטוח
 3.3.1האגף יאשר בחתימתו את בקשת האגודה והרשימות
השמיות וכי לאגודה יש אפשרות לשלם בגין הביטוח,
לרבות נהלי מימון ביניים.
 3.3.2אם קבלת האישור יועבר לחתימת האגודות “הסכם
הצטרפות לביטוח קולקטיבי“ הכולל מסמך ערבות
לתשלום בגין הביטוח.
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 3.4רשימות מבוטחים (כדורסל ,כדורגל ,ספורט)
 3.4.1רשימות מבוטחים יוגשו על ידי האגודות באמצעות
טופס אקסל המצוי באתר מכבי ישראל .הרשימה
תכלול את שם האגודה ,מחלקה ,תחרותי/בי“ס,
שם איש הקשר מטעם האגודה טלפון ליצירת קשר,
כתובת ,דוא“ל .כמו כן ימולאו פרטי המבוטחים
כדלקמן :שם פרטי ושם משפחה ,מס‘ ת .זהות/
דרכון ,תאריך לידה מלא .רשימות עם פרטים
חסרים יוחזרו לאגודה באמצעות מנהל האגף ולא
ינתן כיסוי ביטוחי לרשימות חסרות.
 3.4.2הוספות שחקנים — על כל הוספה של שחקנים
יש להעביר רשימה שמית למשרדי מכבי ישראל
מבעוד מועד ,טרם החל הספורטאי להתאמן
בקבוצה.
 3.4.3גריעת שחקנים — יגרעו שחקנים אך ורק ולכל
המאוחר עד  15לפברואר בהתאם לשנה קלאנדרית
ובכפוף לקבלת מכתב חתום מהאגודה המאשר את
ביטולו למשרדי מכבי ישראל .החיוב בגין גריעת
שחקנים יהיה על כל הרבעון שבו נגרע גם אם נגרע
יום אחד מתחילת הרבעון.
 3.4.4לא יגרע מחיוב ורשימת הביטוח של הקבוצה שחקן
אשר לא התקבלה בגינו הודעה במשרדי מכבי ישראל
בלבד ,עד ולא יאוחר מ 15-לפברואר בהתאם לשנה
קלנדרית במצב שכזה הפרמיה תשולם במלואה
קרי כל תקופת הביטוח ולא תהיה לקבוצה כל זכות
קיזוז.
 3.4.5שחקנים מושאלים — על האגודה מוטלת חובת
דיווח למכבי ישראל על כל שחקן מושאל החוזר
בתום העונה לקבוצת האם שלו וזאת לצורך מתן
כיסוי ביטוחי.
 3.4.6החלפות שחקנים — לא ניתן להחליף שחקן
בשחקן.
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 3.4.7נבחנים — ניתן לבטח שחקנים אשר נבחנים
בקבוצה .רשימות נבחנים יש להעביר באותו יום בו
נבחן השחקן טרם פעילותו הספורטיבית .רשימות
אלה יועברו לחברת הביטוח לצורך כיסוי ביטוח,
חיוב ספורטאים אלה יהיה שונה מחיוב רגיל ויתנהל
באופן הבא :עד שבעה ימים ישולם בגין שבוע ,מעל
 7ימים ועד חודש ישולם בגין חודש  ,מעל חודש ועד
רבעון ישולם בגין רבעון.
 3.5אישור ביטוח
 3.5.1רק אגודות אשר ביקשו והביעו הסכמה לבטח
באמצעות מכבי ישראל ,העבירו רשימות שמיות,
חתמו על הסכם הצטרפות לפוליסת ביטוח
קולקטיבית על פי חוק הספורט ,חתמו על הצהרה
כי מכבי ישראל אינה אחראית למעשי או מחדלי
האגודה והתחייבו לשפות את מכבי ישראל במקרה
של תביעת ביטוח כנגדה והתשלום הכספי הוסדר,
יקבלו אישור ביטוח כמבוקש.
 3.6ביטול ביטוח
 3.6.1כל בקשה לביטול ביטוח תתבצע בכתב בלבד!
על האגודה לציין במכתב הביטול ,כי היא מודעת
לכך כי הביטול כפוף לתנאי הפוליסה וכן כי
עליה להעביר תשלום עבור התקופה בה היתה
מבוטחת.
 3.7ריכוז רשימות הביטוח והעברתם לחברת הביטוח
 3.7.1הרשימות המתקבלות ,יועברו לידיעת מנהל האגף
הרלבנטי לצורך קבלת אישור לגבי אופן התשלום
בין אם ע“י האגודה ובין אם ע“ח תקציב האגף,
לאחר קבלת האישור ובדיקה כי הרשימה תקינה,
בתחילת כל חודש ירוכזו כל הרשימות שהגיעו
בחודש הקודם ,ויועברו לחברת הביטוח .תוקף
הביטוח החל מה 1-לחודש ,שבו הרשימות הגיעו
למכבי ישראל.
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 3.8פניות של ספורטאים/הורי ספורטאים
 3.8.1לא יענו ,הפניות יוחזרו לטיפול באמצעות איש
הקשר של האגודה בלבד.
 3.9פוליסת הביטוח
 3.9.1עם קבלת פוליסת הביטוח מחברת הביטוח ,היא
תועלה לאתר האינטרנט של מכבי ישראל.
 3.10טופס הודעה על תביעה/תאונה
 3.10.1טופס הודעה על תביעה ימצא באתר האינטרנט של
מכבי ישראל (תחת כרטיסיה ביטוח)
www.maccabisport.org

 3.11אופן הגשה וטיפול בטופס תביעה:
 3.11.1טופס התביעה ,בצירוף אישורים רלוונטיים ,ימולאו
וישלחו ע“י האגודה ישירות לחברת הביטוח (כתובת
חברת הביטוח מופיעה ע“ג הטופס).
 3.11.2חברת הביטוח תעביר את טופס הפציעה לאישור
מנהלת תחום ביטוח במכבי ישראל ,לצורך קבלת
אישור שמי מול הרשימות הקיימות ויועברו אחת
לשבוע לחברה המבטחת הטפסים ירוכזו במכבי
ישראל על ידי מנהלת תחום הביטוח.
 3.11.3טופס התביעה חייב להיות חתום ע“י נציג
מורשה מטעם האגודה ,בחתימתו נציג האגודה
מאשר כי אכן המבוטח נפצע במסגרת פעילות
האגודה.
 3.11.4טופס ללא חתימת נציג האגודה לא יאושר ויועבר
לטיפול מנהל האגף ,מול האגודה.
 3.11.5טופס שהספורטאי אינו מופיע ברשימות ,יועבר
לטיפול ובירור מנהל האגף מול האגודה.
 3.12כתב תביעה כנגד מכבי ישראל
 3.12.1הודעות אלה יבדקו על ידי מנהלת תחום ביטוח
במכבי וישלחו בצירוף מכתב פרטני המבקש הגנה
משפטית למח‘ המשפטית של החברה המבטחת
המטפלת בתביעות אלו.
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 3.12.2אחת לחודש יועבר למכבי ישראל דוח מצב לגבי
תביעות הקיימות בחברה כנגד מכבי ישראל
 3.12.3פניות של עורכי דין — יתקבלו בכתב בלבד ,בציון
שם הספורטאי המלא ,שם האגודה בה היה פעיל,
תאריך הפציעה ,מחלקה ,תאריך לידה ומספר תעודת
זהות/דרכון ,כמו כן על עו“ד /ב“כ הספורטאי לצרף
למכתב יפויי כוח של הספורטאי לטפל בעניינו.
בדיקה ובירור למתן תשובה יעשה על ידי מנהלת
תחום ביטוח ,תשובה לב“כ התובע תצא על ידי
היוע“מש של התנועה.
 .4אחריות
 4.1מנהלת תחום הביטוח תהיה אחראית לקיום הנוהל.
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נוהל הלוואות לאגודות
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נוהל הלוואות לאגודות
 .1מטרה
 1.1מטרת הנוהל הינה להגדיר ולמסד את השיטה בה ניתנות
הלוואות לאגודות הספורט השונות.
 .2הגדרות
 2.1קבוצה במצב כלכלי ראוי — קבוצות במצב כלכלי
טוב שניתן לסמוך על כך שיחזירו את מלוא החובות
והערבויות.
 2.2קבוצות במצב כלכלי סביר — קבוצות שמצבן סביר ,אך
מידת הביטחון לעניין החזר הכספים אינה מוחלטת.
 2.3קבוצות במצב כלכלי רעוע — קבוצות שיש חשש סביר
שתהיינה בעיות של החזר התשלומים.
 2.4מצבה הכלכלי של כל אגודה/עמית — לצורך קבלת
הלוואה יקבע ע“פ המלצת מנהלי האגפים ,מנכ“ל
וגזבר.
 .3הוראות הנוהל
 3.1התנאים למתן ההלוואה הינם בהתאם למצבן הכלכלי של
הקבוצות כדלהלן:
 3.1.1קבוצות במצב כלכלי ראוי — נציגי קבוצות כנ“ל
יחתמו על מכתב התחייבות ויצרפו פריסת שיקים
לפירעון ההלוואה והחוב.
 3.1.2קבוצות במצב כלכלי סביר — נציגי הקבוצות יתנו
בנוסף לשיקים של הקבוצה גם שיק  /שטר  /חוב
אישי של נציג הקבוצה שישמר לביטחון להחזר
החוב.
 3.1.3קבוצות במצב כלכלי רעוע — קבוצות כנ“ל שמידת
הביטחון שהכספים /ההלוואות יוחזרו נמוכה,
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ימציאו שיק/ערבות אישית של אחד המנהלים וכן
המחאת זכות מהבנק אליו מוזרמים כספי המועצה
להסדר ההימורים בספורט תוך התחייבות שלא
ישנו את חשבון הבנק ולא ינחו את המועצה להעביר
את הכספים לחשבון אחר.
 3.1.4במקרים מיוחדים הפריסה תאושר על ידי ועדת
משנת לכספים
 3.2גובה ההלוואות בשנה לא יחרוג מהחלטת ועדת כספים
בנדון
 3.2.1מצבה הכלכלי של כל אגודה/קבוצה לצורך קבלת
הלוואה יקבע ע“פ הצגת דוחות כספיים ונתונים
כלכליים אחרים שיידרשו מנהלי האגפים ,הצהרה
ובקשה של האגודה והמלצת מנהלי האגפים ,מנכ“ל
וגזבר .גובה ההלוואה ,לרבות תשלומי ביטוח
ותשלומים נוספים אחרים ,לא יעבור שנת תמיכה
שאגודה אמורה לקבל בשנה קלנדרית ,וזאת בכפוף
לאישור ניהול תקין (או אישור מקביל מאת הגורם
הרשמי המפקח עליה) ועמידה בנוהל הבטוחות
והערבויות של מכבי ישראל.
 3.3כל הלוואה חייבת באישור של ועדת הכספים או ועדת
משנה וכן חתימה על הסכם הלוואה על ידי האגודה.
 .4אחריות
 4.1מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נספח 1
הסכם הלוואה
שנערך ונחתם בכפר המכביה
בתאריך______________
בין:

תנועת מכבי ישראל (ע“ר) 58-0052793
מכפר המכביה ,ר“ג
ע“י נציגיה המוסמכים
להלן “מרכז מכבי“

לבין :ע“י נציגיה המוסמכים
להלן “האגודה“
הואיל והאגודה ביקשה ממרכז מכבי להעמיד לרשותה הלוואה
כספית לצרכי _____________________;
והואיל ומרכז מכבי הסכימה להעמיד לרשות האגודה את ההלוואה
המבוקשת בתנאים וכנגד הערבויות המפורטות בהסכם זה;

לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

מרכז מכבי נעתר לבקשת האגודה ומעניק לה בזאת הלוואה כספית
בסך _________ ₪אשר תשולם כדלקמן______________ :
להלן “ההלוואה“.
חתימת האגודה על הסכם זה מהווה אישור לקבלת ההלוואה.
ההלוואה תוחזר ב __________-תשלומים שווים ,חודשיים
ורצופים ,בסך __________  ₪כ“א.
לביטחון ולהקלת ביצוע תשלומי החזר ההלוואה מפקידה
האגודה בידי מרכז מכבי _____ המחאות דחויות לפירעון,
בהתאם למועד התשלום הנ“ל כשזמן פירעונה של ההמחאה
הראשונה הוא ביום ______ ואלה שאחריה ברצף חודשי לאותו
יום בחודש.
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 .5ההמחאות הנ“ל מיועדות להחזר וסילוק ההלוואה.
 .6אי פירעון במועד של  1המחאות רצופות יעמיד את מלוא יתרת
ההלוואה לפירעון מידי.
 .7אין בהפקדת ההמחאות הנ“ל בידי מרכז מכבי משום תשלום כל
עוד לא נפרעו בפועל.
 .8כבטחון נוסף להחזר ההלוואה מצ“ב כתבי ערבות אוטונומית
ובלתי מותנית של יו“ר הקבוצה הנ“ל ,לפירעון ההלוואה ,שיחולו
על כל חוב של האגודה למרכז מכבי ,יהא מקורו אשר יהא.
 .9הביטחונות הנזכרים ס‘  8לעיל יוחזרו לאגודה עם פירעון מלוא
ההלוואה במועד.
 .10על כל איחור של למעלה מ 5-ימים בפירעון תשלום כלשהו ,תחול
ריבית כנהוג בבנק שחשבונה של תנועת מכבי ישראל מתנהל בגין
חריגה ממסגרת אשראי מאושרת ,במועד הרלבנטי.

על החתום
			
________________
מרכז מכבי

________________
האגודה

שמות החותמים  __________ .1שמות החותמים ___________ .1
__________ .2
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___________ .2

נספח 2
כתב ערבות אוול למכבי ישראל
כתב ערבות אוול למכבי ישראל מיום :תאריך
אני הח“מ:
______________
		

______________

		
שם

_____________
כתובת

		
ת.ז.

ערב בזאת כלפי תנועת מכבי ישראל ע.ר 580052793 .לכל
התחייבויותיה של:
______________

______________

			
שם האגודה

_____________
כתובת

		
ע“ר

(להלן“ :הקבוצה“).
ערבותי זו אינה מוגבלת בזמן והיא תחול על כל חוב של הקבוצה
למכבי ישראל בגין הלוואה בסך _________ מיום_________
הנני מסכים כי ערבותי זו הינה ערבות עצמאית ובלתי תלויה ,וניתן
יהיה לעשות בה שימוש לגבי כל חוב של הקבוצה למכבי ישראל.
ולראיה באתי על החתום:
_________________
_________________
			

			
שם ומשפחה

אישור עו“ד:
אני מאשר כי הנ“ל חתם בפני:
_________________
			

חתימה

_________________

			
שם ומשפחה
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חתימה

נוהל אמות מידה
לתמיכה ומענקים
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נוהל אמות מידה לתמיכה ומענקים
 .1מטרה
 1.1מטרת הנוהל הינה לסייע בקביעת אמות מידה שיווניות
ונכונות להקצבת כספים לאגודות לעידוד פעילות שוטפת
ומענקי הצלחה ופיתוח.
 1.2לסייע בקביעת אמות מידה שוויוניות ונכונות למתן מענקים
לאגודות וספורטאים אישיים על זכייה באליפויות ,עליית
ליגה והישגים אישיים של ספורטאים ברמה הארצית
והעולמית.
 .2הגדרות
 2.1אגודות ותיקות — אגודה תחשב ותיקה במידה ותענה על
הקריטריונים הבאים:
 2.1.1ותק של האגודה מעל  25שנה
 2.1.2פעילות בליגה הראשונה מעל  15שנה /פעילות
בשתי הליגות הראשונות מעל  30שנה
 2.1.3מס‘ קבוצות באגודה:
א .כדורגל —  10קבוצות
ב .כדורסל —  6קבוצות
ג .כדוריד —  4קבוצות
ד .כדורעף —  4קבוצות
ה .ענפים האישיים:
 מעל  70ספורטאים
 הישגיות לאורך שנים
 מתקן אימונים
 2.1.4האגודה מקבלת את תמיכות מועצת ההימורים
באמצעות המרכז או משויכת למועצת ההימורים
המסונפות למכבי ישראל.
 2.1.5קבלת כספי התמיכות ושירותים דרך המרכז מעל
 15שנה.
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2.2

2.3

2.4

2.5

אגף הספורט —
 2.2.1אגף הספורט כולל בתוכו את כל ענפי הספורט
האולימפיים והלא אולימפיים למעט ענפי הכדורגל
והכדורסל .בענפי הספורט הקבוצתיים והאישיים.
התמיכות יינתנו רק לקבוצות המקבלות את
תמיכות מועצת ההימורים באמצעות המרכז או
משויכות למועצת ההימורים המסונפות למכבי
ישראל
אגף הכדורסל —
 2.3.1כל קבוצות הכדורסל הקיימות והרשומות ופעילות
באיגוד הכדורסל ,התמיכות יינתנו רק לקבוצות
המקבלות את תמיכות מועצת ההימורים באמצעות
המרכז או משויכות למועצת ההימורים המסונפות
למכבי ישראל.
אגף הכדורגל —
 2.4.1כל קבוצות הכדורגל הקיימות רשומות ופעילות
בהתאחדות לכדורגל ומקבלות את תמיכות מועצת
ההימורים באמצעות המרכז או משויכות למועצת
ההימורים המסונפות למכבי ישראל.
קבוצות חדשות —
 2.5.1קבוצות חדשות הינן קבוצות בשנתיים הראשונות
להקמתן ,שקמו באמצעות עמותה חדשה או
באמצעות עמותה קיימת ,הנושאות את השם המרכז
או מאושרות ע“י הנהלת המרכז
 2.5.2קבוצות שמיום הקמתן חלפו עד שנתיים ימים.
 2.5.3תמיכות לקבוצות חדשות יינתנו בתנאי שמקימי
הקבוצה מתחייבים כי כספי התמיכה העתידיים
שיקבלו ממועצת ההימורים במידה והחוק יתיר
ושהקבוצה תהיה מסונפת/משויכת למכבי
ישראל.
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2.6

2.7
2.8

2.9

3

ספורט עממי —
 2.6.1כל ספורט שהוא לא תחרותי/אולימפי ברמה של
הכרה של הוועד האולימפי המבוסס על אורח חיים
בריא פעילות קהילתית הנושאת את ערכי המרכז.
קבוצות אלופות — קבוצות בוגרות אשר זכו באליפות
,
/
הליגה ו/או עלו -
2.7
ליגה ,זכו בגביע מדינה בישראל.
ספורטאים זכאים  —.ספורטאים אישיים אשר זכו
 2.7קבוצות אלופות  -קבוצות בוגרות אשר זכו באליפות הליגה ו/או עלו ליגה ,זכו
ובאליפויות עולם ,אליפות אירופה ואליפות
באולימפיאדות
2.8
בישראל.
מדינה
בגביע
ואירופה לנוער.
עולם
.
,
 2.8ספורטאים זכאים  -ספורטאים אישיים אשר זכו באולימפיאדות ובאליפויות
מועצת ההימורים
— -האגודה מקבלת את תמיכות
אגודות
2.9
אליפות אירופה ואליפות עולם ואירופה לנוער.
עולם,
באמצעות המרכז או משויכת למועצת ההימורים  .כקבוצה
 2.9אגודות  -האגודה מקבלת את תמיכות מועצת ההימורים באמצעות המרכז או
המסונפת למכבי.
משויכת למועצת ההימורים כקבוצה המסונפת למכבי.
.
האגודה נושאת את לוגו מכבי ישראל על מדי המשחק ובכל
האגודה נושאת את לוגו מכבי ישראל על מדי המשחק ובכל מיתוג האגודה.
מיתוג האגודה.

הוראות הנוהל
3.1 3

.3

-

תמיכה ומענקי עידוד -
 3.1הנוהל
הוראות

3.1.1

עידוד —
 3.1.1ומענקי
 3.1תמיכה
אמות המידה
פירמידת מדרג
 3.1.1פירמידת מדרג אמות המידה
.1

.1אגודות ותיקות

.2

1

.2אגף הספורט

1

.3כדורסל

2

.4כדורגל

3

.5מענקי אליפות

4

.6נשים/מיעוטים

5
66

..88ספורט עממי

77

.3

.4
.5

.6

2
3
4
5

/

.7.7קבוצות חדשות

8

 3.1.2תמיכה ע“פ מדרג —
אגודות ותיקות — תמיכה/מענק באגודות
3.1.2מדרג 1
3.1.2.1
תמיכה ע""
—פ מדרג ––
3.1.2
באגודותעפ“י
שנים וזאת
אחת ל5-
אגודותתינתן
ו/או– סיוע
במצוקה
מענק
מדרג 10
3.1.2.1
במצוקה ו/או /
תמיכה/ /
ותיקות - -
3.1.2.1
באישור
דוחות₪
100,000
עד
של
בסכום
כספיים
דוחות
בסכום של עד
כספיים
י
"
עפ
וזאת
שנים
5
ל
אחת
תינתן
סיוע
"
5.
הכספים
ועדת
 ₪₪באישור
100,000
הכספים.
.
ועדת100,000
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 3.1.2.2מדרג  2אגף הספורט (דרוג עפ“י ענפים) — תמיכה/
מענק באגודות במצוקה ו/או סיוע תינתן אחת ל-
 5שנים וזאת עפ“י דוחות כספיים בסכום של עד
 ₪ 50,000באישור ועדת הכספים.
 3.1.2.3מדרג  3קבוצות כדורסל — תמיכה באגודות
במצוקה ו/או סיוע בענף הכדורסל תינתן אחת
ל 5-שנים וזאת עפ“י דוחות כספיים וצרכים
נוספים עד לסך  ₪ 25,000וזאת באישור ועדת
כספים.
 3.1.2.4מדרג  4קבוצות כדורגל — תמיכה באגודות
במצוקה ו/או סיוע בענף הכדורגל תינתן אחת
ל 5-שנים וזאת עפ“י דוחות כספיים וצרכים
נוספים עד לסך  ₪ 20,000וזאת באישור ועדת
כספים.
 3.1.2.5מדרג  5מענקי אליפות — כל אגודה בוגרת שתזכה
באליפות הליגה תזכה למענק בהתאם להחלטת
ועדת משנה לכספים.
 3.1.2.6מדרג  6קבוצות נשים /מיעוטים — קבוצות
נשים העומדות באמות המידה לקבלת מענקים
ייהנו מתוספת של  10%לסכום המאושר בכל
המדרגים.
 3.1.2.7מדרג  7קבוצות חדשות — תמיכה בקבוצות חדשות,
בשנתיים הראשונות להקמתן תהיה בגובה של
 ₪ 10,000לשנה .קבוצות בפריפריה (מעבר לגבולות
גדרה-חדרה) תינתן תמיכה נוספת וזאת באישור של
ועדת הכספים .במקרים מיוחדים תתאפשר לוועדת
הכספים תמיכה כפולה.
 3.1.2.8מדרג  8ספורט עממי — תמיכה בפעילות ספורט
עממי ונופש פעיל עפ“י החלטת ושיקול דעת של
המנכ“ל ו/או וועדת כספים.
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 3.1.3דגשים:
 3.1.3.1אין כפל תמיכות במדרגים ,כלומר קבוצה המשתייכת
לקבוצה ותיקה לא תקבל תמיכה גם במדרג הענפי
שבה היא נמצאת ,כולל נשים.
 3.1.3.2סך התמיכות והמענקים השנתי לא יעלה על 40%
מתקציב המרכז ממועצת ההימורים.
 3.1.3.3ועדת הכספים יכולה לאפשר תמיכה חריגה
במקרים חריגים בכפוף להסכמה מלאה של חברי
ועדת הכספים.
 3.1.3.4אין באמור במדרגים אלו ,כהתחייבות לתמיכות ,כל
מקרה ידון בוועדת הכספים לגופו של עניין.
 3.1.3.5ככל שיהיו הסכמים קודמים הינם תקפים למועד
אישור אמות המידה.
 3.1.3.6אישור לתשלום תמיכה ו/או מענק בכל המדרגים
מותנה בהצגת אישור ניהול תקין תקף ליום העברת
הכספים.
 3.1.3.7תמיכה בסכומים נמוכים מ ₪ 20,000-לא תצריך
אישור הועדה בתנאי שיאושר ע“י  4בעלי התפקידים
(מנהל אגף ,מנכ“ל ,גזבר ויו“ר).
 3.1.3.8ההנהלה רשאית ע“פ החלטתה לשנות את גובה
הסכום.
 3.2מענקי אליפות/עליה ליגה/זכייה בגביע והישגים אישיים
 3.2.1המענקים/תמריצים יוענקו לקבוצות מכבי
המסונפות/משויכות למכבי ישראל במועצת
ההימורים.
 3.2.2האגודה נושאת את לוגו מכבי על מדי המשחק וכל
מיתוג אחר.
 3.2.3במידה ויהיו חריגים תוקם ועדה שתורכב מיו“ר
מכבי ישראל ,יו“ר אגף הספורט ,גזבר מכבי ישראל,
יו“ר ועדת הכספים ,מנכ“ל מכבי ישראל ,מנהל האגף
לצורך כך יכונס קוורום בין  4חברים מהרשימה
הנ“ל .ועדה זו תקבע את סכום גובה ה.100%-
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תואר

כדורגל כדורסל כדוריד כדורעף שאר ענפי
הספורט
הקבוצתיים

אלופת מדינה

100%

100%

100%

100%

30%

מחזיקת גביע

50%

50%

50%

50%

20%

עולה לליגה
ראשונה

80%

80%

80%

80%

10%

עולה לליגה
שניה

60%

40%

40%

40%

10%

עולה לליגה
שלישית

40%

20%

20%

20%

10%

עולה לליגה
רביעית

30%

 3.2.4אמות מידה:
 3.2.4.1התמריצים/מענקים — יוענקו למקצועות ותנאים
אולימפיים בלבד.
 3.2.4.2במקצועות קרב — לפחות  2נצחונות בקרבות.
 3.2.4.3ספורטאי בודד —  , 100%זוג ספורטאים — הסכום
יחולק בינהם.
 3.2.4.4קבוצות בנות/בנים — מעל  4משתתפים 25%
לכ“א.
 3.2.4.5מאמנים —  50%מהסכום הרשום לספורטאי,
במידה ויש עוד מאמנים יחולק המענק בינהם.
 3.2.4.6מענקים/תמריצים — אלו יוענקו רק לקבוצות
וספורטאי מכבי ישראל והמסונפות אליה עפ“י דוח
מועצת ההימורים.
 3.2.4.7מענק — יועבר לאגודה ובאחריותה לדווח ולהעביר
לספורטאי את מענק מכבי ישראל לרבות הודעת
המענק ופרסומו בקרב הזוכים.
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 3.2.4.8במידה ויהיו חריגים תוקם ועדה שתורכב מיו“ר
מכבי ישראל ,יו“ר אגף הספורט ,גזבר מכבי ישראל,
יו“ר ועדת הכספים ,מנכ“ל מכבי ישראל ,ומנהל אגף
הספורט .קוורום בין  4חברים רשאי לדון בחריגים
ועדה זו תקבע את סכום גובה .100%
 3.2.4.9סכום המענקים המצויין באחוזים עומד ביחס
למדליית זהב באולימפיאדה.
 3.2.4.10מתן המענקים בכפוף לאישור ועדת כספים והנהלת
מכבי ישראל.
 3.2.5תמריצים לספורטאים:
מקום משחקים
אולימפיים
100% 1
75% 2
50% 3
25% 4
20% 5
15% 6

א .עולם
80%
50%
25%
20%

א .אירופה א .עולם
לנוער
25%
50%
20%
30%
15%
20%
15%
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א .אירופה
לנוער
20%
15%
10%

נוהל מלגות
לספורטאים צעירים
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נוהל מלגות לספורטאים צעירים
 1כללי
 1.1תנועת מכבי ישראל הינה עמותת ספורט שבין מטרותיה:

קידום וטיפוח ערכי החינוך הגופני ,הספורט
והתחרות.

סיוע לאגודות “המכבי“ ובאמצעותן לספורטאי
וספורטאיות “המכבי“ ,בישראל.
 1.2אחת לשנה ,וככול שמכבי ישראל תבחר לעשות כן ,יוענקו
מלגות לספורטאיות ו/או ספורטאים צעירים/ות בגילאי
( 13-18למעט ענפים חריגים בגיל :התעמלות אומנותית,
התעמלות מכשירים ,אקרובטיקה ,טרמפולינה ,החלקה על
הקרח ,שחיה אומנותית ,אושו-קונג-פו ,ריקודים סלוניים
וגלגיליות אומנתי ,בהם הגיל המינימלי הוא .)8
 2מטרה
 2.1מטרת הנוהל הינה להגדיר ולמסד את השיטה בה ניתנות
מלגות לספורטאים צעירים.
 2.2הנוהל מיועד לספורטאיות וספורטאים צעירים כאחד
למרות היותו מנוסח בלשון זכר.
 3תהליך עבודה
 3.1אחת לשנה ,יפורסם קול קורא לאגודות המסונפות למכבי
ישראל ,להגשת בקשות למלגות ,בהודעה יצויין המועד
האחרון להגשת המלגה.
 3.2לקול הקורא יצורף טופס המלצה על מלגה (מצ“ב).
 3.3בקשות מלגה לספורטאיות צעירות יוגשו ל“ועדת הנשים“
במכבי ישראל ,הפועלת לקידום ספורט הנשים ולהגדלת
מספר הבנות העוסקות בספורט.
בקשות מלגה לספורטאים צעירים יוגשו לוועדה שתכונס
בנדון על ידי מכבי ישראל.
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 4תנאי הסף להגשת מועמדות למלגות:
 4.1קטגוריה כללית :נערות ונערים
 4.2גיל מינימום — לפי הקריטריונים של תקצוב מועצת
ההימורים ,יחסי לכל ענף עקב שוני בגיל תחילת פעילות
תחרותית.
 4.3גיל מקסימום .18-
 4.4הספורטאי לא קיבל מלגה בעבר.
 4.5הספורטאי צבר הישגים (מקום  )3-1באליפויות ובתחרויות
גביע רשמיות.
 4.6הספורטאי אינו מתוקצב באופן קבוע ע“י סגלי אתנה/ועד
אולימפי.
 5שיקולים נוספים שיבואו בפני חברי הוועדה
 5.1פריסה רחבה ככל האפשר של ענפים.
 5.2פריסה כלל ארצית של אגודות.
 5.3עידוד ענפים חדשים וענפים לא פופולריים.
 5.4מלגה אחת לאגודה בענף.
 5.5במידה והוועדה תחליט להעניק יותר ממלגה אחת בענף,
תינתן עדיפות לפריפריה.
 5.6הישגים בעונה הנוכחית ובמהלך השנים (ישראל,
בינלאומי)
 5.7עדיפות לספורטאים שהשתתפו במסגרות בינלאומיות.
 5.8מעקב לאורך השנים (המשכיות ,התקדמות).
 5.9השתייכות לסגלים/נבחרות.
 5.10סיבות נוספות שצוינו על ידי האגודה (התמדה ,סיוע
בפעילויות באגודה ,סוציאליות ועוד).
 5.11דרוג הניקוד של תחרויות ושיאים:
 5.11.1תחרויות בינלאומיות
 5.11.2אליפויות ישראל
 5.11.3קביעת שיא ישראלי
 5.11.4השתתפות במפעלים אחרים המוכרים בענף.
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5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

לאחר ריכוז כל הבקשות ובדיקתן יוגש דו“ח לחברי הועדה
הרלבנטית הכולל את פרטי הספורטאי והישגיו.
הועדה הרלבנטית תתכנס לבחינת הבקשות למלגות
ובחירת הספורטאים הזוכים במלגות ,בהתאם לתנאי הסף
המפורטים בנוהל זה וכן לקבוע את המועד לטקס חלוקת
המלגות.
הודעה על החלטות הוועדה בנושא המלגות תצא לכל
האגודות.
הועדות יעבירו למחלקת הנהלת חשבונות את רשימת
הספורטאים הזוכים במלגה לשם הכנת המחאות ,הרשימה
תכלול :שם הספורטאי ,אגודה ,ענף ,תעודת זהות ותאריך
לידה.
המלגות יוענקו לכל הספורטאים בערב ההוקרה (למעט
ספורטאים הנמצאים בתחרויות בחו“ל).
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נוהל ועדת מתקנים
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נוהל ועדת מתקנים
אמות מידה לחלוקת תמיכות מקרן מתקנים
כללי
בהתאם להחלטת הנהלת מכבי ישראל מיום  ,27.9.2016נבחרה ועדת
מתקנים שהוסמכה לאשר תמיכה במתקנים של אגודות המסונפות
למכבי ישראל.
הנהלת מכבי ישראל מצאה כי אגודות מכבי ישראל ,מתקשות לרכוש
מתקנים או ציוד ספורט .הצרכים הקבועים והמשתנים של ניהול
הספורט ,הצורך בכיסוי ההוצאות השוטפות של האגודות גורם
לכך שהן מייעדות את כל הכספים שהן מצליחות לגייס להוצאות
השוטפות ולא נותר בידם משאבים כספיים להשקעות בפיתוח
מתקני ספורט.
ההנהלה החליטה אפוא ליעד סכום כסף מתוך תקציבה בכל שנה
להשקעה במתקנים .הכוונה היא לגרום לכך שכל המענקים או
ההלוואות שיעניק המרכז למתקני ספורט ישמשו למטרה זאת בלבד
ולא יהיה בידי האגודה לעשות בו שימוש אחר.
מן הראוי יהיה להבדיל בין השקעות לבניה ,שיפוץ יסודי או שדרוג
במתקני ספורט גדולים ויקרים (מגרשי כדורסל ,בריכות שחיה,
אולמות ספורט ) לבין רכישה של מתקני ספורט “קטנים“ כגון מכשירי
התעמלות עמודי כדורסל כדור עף (להלן “מתקנים קטנים“) .בשלב
זה לא תאושר העברת כספים לרכישת ציוד מתכלה כגון כדורים
רשתות מזרנים וכד‘.
מסמך זה נועד לקבוע קריטריונים מרכזיים (ע“פ הסדר שלהלן):
א .כללי סף באשר לזהות האגודות המסונפות למרכז אשר יהיו
זכאיות להגיש בקשה ולקבל מענק (להלן“ אגודות זכאיות“).
ב .אמות המידה שעל פיהן תוכל הוועדה להפעיל שקול דעת כדי
להעניק מענק או הלוואה בתנאים מועדפים לאגודות זכאיות.
במקרה של לקונה במסמך זה תהא הועדה רשאית (אך לא חייבת)
להסתמך על הנוהל הקיים בקרן ההימורים להקצבות לגופי ספורט.
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א .תנאי סף — אגודות זכאיות להגיש בקשות למענק אם הן
מקימות את כל התנאים שלהלן במצטבר:
 .1אגודה היא אגודה קיימת ובעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה
היתה מסונפת כחברה במכבי ישראל.
 .2אגודה מוכרת כמסונפת למכבי ישראל ברישומי מועצת ההימורים
ובגינה זכאית מכבי ישראל לקבלת תמיכות ממועצת ההימורים.
 .3אגודה אשר הגישה בקשה ,בגין הבקשה הרלוונטית ,לקרן
המתקנים ו/או לרשות מקומית ו/או כל גוף אחר המתקצב הקמת
ושיפוץ מתקנים סעיף זה יחול רק אם קיימת קרן מתאימה בקרן
ההימורים שאליה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק
 .4אגודה ממותגת דרך קבע בלוגו מכבי ישראל ,ונושאת בכל אירוע
או תחרות את שם המכבי והלוגו של מכבי.
 .5אגודה אשר ברשותה אישור ניהול תקין בתוקף.
 .6א .אגודה אשר ברשותה קבוצת בוגרים ומינימום  5קבוצות
נוער הרשומות באיגוד  /התאחדות הרלוונטיים.
ב .בענפים אישיים (קטנים) יהיו תחת פעילות האגודה גם
ספורטאים בוגרים וגם ספורטאים בגילאי נוער.
 .7תינתן עדיפות וקדימות לאגודות שלא קיבלו תמיכות ו/או סיוע
מועדת המתקנים של מכבי ישראל ב 5-השנים האחרונות ,שקדמו
להגשת הבקשה.
 .8האגודה פועלת ברוח תנועת המכבי ,בהתאם לתקנון התנועה
ולהחלטות הנהלת מכבי ישראל.
אגודה אשר המתקן המבוקש הוא בבעלותה או שיש לה הסכם
שימוש וחזקה לעשר שנים לפחות מיום הגשת הבקשה.
 .9ניתן לאשר מענק/הלוואה לאגודה שאינה עונה על כל הנדרש
לעיל ובתנאי שהיא חולקת את השימוש עם אגודה אחרת
המסונפת למכבי ישראל והן משתמשות יחד במתקן מזה 10
שנים לפחות ובלבד שלאותה אגודה יש הסכם בר תוקף להמשך
שימוש במתקן ל 5-שנים נוספות לפחות.
 .10למרות האמור לעיל ,לועדת המתקנים ,יש סמכות לאשר מענק
חריג ו/או הלוואה לאגודה שאינה עונה על הקריטריונים
האמורים לעיל ובעיקר על מנת לעודד קבוצות חדשות שאינן
עומדות בכל התנאים האמורים לעיל .מתקנים כנ“ל שירכשו
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עבור האגודה יישארו בבעלות תנועת מכבי ישראל (ע“ר) ויושאלו
לשימוש האגודה עד למועד שבו יבשילו התנאים המזכים את
האגודה במענק או הלוואה לפי אמות מידה אלה.
הפסיקה האגודה שקיבלה מענק/הלוואה את פעילותה מכל
סיבה שהיא ,תהא מכבי ישראל זכאית לקבל החזקה במתקנים
בנוסף לבעלות.
מענק/הלוואה לפי סעיף קטן זה ,טעון אישור מראש של הנהלת
מכבי ישראל.
התקציב וחלוקתו הבסיסית
 .11תקציב קרן המתקנים של מכבי ישראל יקבע כסעיף תקציבי
בתקציב השנתי ובהמלצת ע“י ועדת הכספים לכל שנת כספים
הסעיף יאושר על פי הנוהל של אישור תקציב העמותה.
 .12ועדת המתקנים תקבע בכל שנה מסגרת עקרונית לניצול התקציב השנתי
לפי הקריטריונים ,באישור ועדת הכספים או הנהלת העמותה.
 .13כדי לאפשר לועדת המתקנים לשקול בקשות כל הקבוצות
המבקשות ולחלק בהתאם את התקציב המיועד להענקה ,על
האגודות הזכאיות להגיש בקשות/דרישות בכל בשנה קלנדרית
עד  1בחודש מאי של אותה שנה .הבקשות יוגשו ע“ג טופס
מתאים למזכירות מכבי ישראל.
 .14סך התמיכה המקסימלי שאגודה זכאית תוכל לקבל ,לא יעלה
על  20%מהסך הכולל של עלות המתקן הנדרש ולא על 50%
מהתקציב השנתי העומד לחלוקה ע“י הועדה באותה שנה.
 .15ועדת המתקנים תאשר מתן מענק או הלוואה המבוקש כנ“ל ,רק
לאחר ששוכנעה לשביעות רצונה ,כי היתרה הנחוצה להשלמת
המיתקן כבר הושקעה ,או שיש בידי האגודה הזכאית לשלם
אותה ממקורות סבירים
 .16למרות האמור לעיל ,לוועדת המתקנים תהיה הסמכות לפריסת
הסיוע לתקופה של  3שנים.
הוראות נוספות
 .17תינתן עדיפות למענק/הלוואה לאגודות בפריפריה הנמצאות
בלמ“ס נמוך ( 5ומטה).
 .18החלטות ועדה יתקבלו בקוורום של  3חברי ועדה לפחות.
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 .19במקרים בהם בשנה הקלנדרית לא יהיה ניצול מלא של הקרן,
היתרה לא תיצבר לשנת הכספים הבאה.
 .20על אף האמור בנוהל זה ,אגודות המעוניינות לבצע רכישות של
מתקנים קטנים יוכלו להגיש בקשה לוועדת מתקנים.
 .21הועדה תהיה רשאית לאשר רכישת מתקנים קטנים ולממן עד
 100%מעלותם בתנאי שיובטח כי המתקן אמנם נרכש/יירכש
וכי ישרת את האגודה המבקשת.
 10% .22לפחות מתקציב המתקנים השנתי יהיה מיועד לאגודות
זכאיות לרכישת מתקנים קטנים .ואולם אם לדעת הועדה עלול
להיות שגורם כל שהוא עלול לעקל את הציוד או לחלט אותו
בכל דרך שהיא ,תהא הועדה רשאית להורות על רכישת הציוד
והעמדתו לרשות האגודה תמורת דמי שימוש כאשר הבעלות
תישאר בידי מרכז מכבי ישראל.
 .23חל איסור על שעבוד המתקן שבגינו קבלה אגודה מענק בכל
שעבוד שהוא אלא בהסכמה מפורשת בכתב ומראש ,של המרכז
אשר ידון בבקשה לאחר שיקבל עמדת הועדה .
מיתוג
 .1אגודה אשר קיבלה תמיכה מתחייבת במיתוג המתקן/ציוד רכוש
במקום בולט ובעל נראות ,על חשבון האגודה.
א .במגרש כדורסל יוצב שלט קבוע בגודל  1X3אשר יוצב במתקן
בכל זמן בעל הכיתוב “מתקן זה שופץ בסיוע מכבי ישראל“ +
לוגו מכבי.
ב .במגרש כדורגל יוצבו  2שלטים קבוע בגודל  1X3אשר יוצב
במתקן בכל זמן בעל הכיתוב “מתקן זה שופץ בסיוע מכבי
ישראל“  +לוגו מכבי.
 .2על גבי ציוד ורכוש כולל מתקנים קטנים ,יוטבע לוגו מכבי על
הציוד/רכוש.
 .3האגודה המבקשת תצרף לבקשה :מסמכים להוכחת היותה
אגודה זכאית וכן תקציב הפרויקט ,פירוט דרכי המימון ולווי
הפרויקט לרבות לוחות זמנים.
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נוהל משלחות ספורט לחו“ל
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נוהל משלחות ספורט לחו“ל
 .1מטרה
 1.1נוהל זה נועד להגדיר את השיטה ,אחריות וסמכות בכל
הקשור לאישור ,רישום וניהול משלחות מכבי ישראל
לחו“ל.

 .2הוראות הנוהל
 2.1נהלים כללים
 2.1.1כל נסיעת משלחת לחו“ל ,מטרת הנסיעה ,מספר
המשתתפים ומנהל המשלחת יאושרו בפרוטוקול
על ידי הנהלת מכבי ישראל.
 2.1.2מנהל הכספים/מנכ“ל מכבי ישראל יכין תקציב
מפורט לנסיעה .במקרה של השתתפות גורמים
מחוץ לתנועה ,ידאג לקבל התחייבות בכתב לתשלום
מימון הנסיעה.
 2.1.3מטה הניהול יערוך מבחן הצעות מחיר בין
מספר משרדי נסיעות לצורך בחירת המשרד
עמו תתקשר לארגון הנסיעה .מסמכי הצעות
המחיר והמשרד שנבחר ישמרו עם מסמכי
הנסיעה.
 2.2ניהול המשלחת
 2.2.1לכל משלחת יקבע מנהל משלחת אשר יהיה אחראי
על ניהול האדמיניסטרציה והעניינים הכספיים של
המשלחת.
 2.2.2לפני יציאת המשלחת יקבל מנהל המשלחת תדרוך
מפורט בעל פה ובכתב ממנהל הכספים /מנכ“ל
מכבי ישראל לגבי תפקידו ,וניהול הכספים של
המשלחת.
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 יובהר למנהל המשלחת אילו סוגי הוצאות
מותרות ומהו סכום ההוצאות המותרות.
 ראש המשלחת יחתום על מסמך המעיד כי קיבל
הדרכה כנ“ל.
 2.2.3עם קבלת הכסף לצורך הנסיעה ,יחתום מנהל
המשלחת על קבלת הכסף ,במסמך בו יפורט הסכום
שהתקבל ובאיזה מטבע ,וכן כי הוא מתחייב להגיש
דוח כספי מפורט לא יאוחר מ 7-ימי עבודה ממועד
חזרתו .עם חזרת המשלחת ולא יאוחר מ 7-ימי
עבודה ,יגיש ראש המשלחת להנהלת מכבי ישראל
דוח כספי מפורט על הנסיעה לצורך עריכת החשבון
הסופי .הדוח יאושר על ידי מנכ“ל מכבי ישראל
בחתימתו ויועבר להנהלת החשבונות לביצוע .כל
התחשבנות תעשה על פי המטבע שנמסר לראש
המשלחת.

 .3אחריות
מנהל כספים ו/או הנה“ח.
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נספח 1
מכבי ישראל — הנחיות לראש משלחת
ראש משלחת,
להלן הנחיות תנועת מכבי ישראל לנושא הניהול הכספי של משלחת
לחו“ל:
 .1עם קבלת כסף לצורך הנסיעה ,עליך לחתום על קבלת הכסף
במסמך המצורף בו מפורט הסכום שהתקבל ובאיזה מטבע.
 .2עליך לערוך דוח כספי של כל הוצאות המשלחת ,ע“ג הטופס
המצורף.
כל ההוצאות יהיו במסגרת ההוצאות המותרות על פי הנחיות
הנהלת מכבי ישראל .ההוצאות ירשמו על פי סדר כרונולוגי עם
הסבר למהות ההוצאה ובצירוף קבלה מתאימה .באם לא ניתן
לקבל קבלה בזמן התשלום — יש לצרף פתק על ההוצאה.
הוצאה אשר אינה מותרת על פי ההנחיות או שאין מסמך
מתאים בגינה — לא תוחזר.
 .3עם שובך לארץ ,ולא יאוחר מ 7-ימי עבודה ממועד חזרת
המשלחת ,עליך להמציא להנהלת מכבי ישראל דוח כספי מפורט
וחתום על ידך.
אם נשארה יתרה כספית עליך להחזירה ללא דיחוי לתנועת מכבי
ישראל.
הדוח הכספי וכל התחשבנות אחרת תעשה על פי סוג המטבע
אותו קיבלת מראש.
הוצאות המותרות למשלחות בחו“ל
לינה (לינה בלבד) ללא כל שירותים נוספים של המלון כגון —
טלפונים  /שירות חדרים  /סרטים וכו‘.
ארוחות — עד לתקרה של  30$ליום על פי קבלות בלבד.
נסיעות — כולל שכירת רכב ,נסיעות בתחבורה ציבורית.
כל הוצאה תהיה כנגד קבלה בלבד.
בברכת הצלחה ונסיעה טובה
הנהלת מכבי ישראל
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הצהרת קבלת כסף:

הנני מצהיר כי בתאריך __________ קיבלתי מתנועת מכבי ישראל
סכום של _____________ במילים ___________________,
על חשבון הוצאות משלחת ___________________________
בתאריכים ______________________________________

הנני מתחייב להגיש להנהלת מכבי ישראל דוח כספי מפורט על
הוצאות המשלחת לא יאוחר מ 7-ימי עבודה מחזרת המשלחת לארץ.

______________
ראש המשלחת

אישור הנהלת החשבונות____________________________ :
אישור המנכ“ל__________________________________ :
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טופס הוצאות משלחת — _______________________
מס
קבלה

תאריך

מהות ההוצאה

סכום

חתימת ראש המשלחת________________
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נוהל מניעת הטרדה מינית
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נוהל מניעת הטרדה מינית
 .1מטרה
 1.1מטרת הנוהל הינה להגדיר את השיטה והאחראים להבאת
תמצית החוק להטרדה מינית התשנ“ח .1991
 .2הגדרות
“ 2.1הטרדה מינית“ — הטרדה מינית היא פעולה בעלת אופי
מיני שבו אחד הצדדים אינו מסכים לה .ע“פ החוק הטרדה
מינית תחשב כל אחד מהמקרים הבאים:
 מעשה מגונה) די באירוע יחיד).
 סחיטה לביצוע מעשה בעל אופי מיני .
 ניצול יחסי כפיפות או מרות לקבלת טובות הנאה מיניות.
 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני — למרות שהאדם
אליו הופנו ,הראה שאינו מעוניין בהן.
 התייחסויות חוזרות למיניות האדם .
 התייחסות מבזה ומשפילה למינו או נטייתו של אדם —
בין אם המוטרד הראה שהדבר מפריע לו ובין אם לאו.
 פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקד
במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את
האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (ואולם
במשפט פלילי או אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה
טובה למפרסם אם מתקיים אחד מאלה:
 הפרסום נעשה בתום לב ,בשים לב לנסיבות
הפרסום ,תוכנו צורתו ,היקפו ומטרתו
 הפרסום נעשה למטרה כשרה .
 יש בפרסום עניין ציבורי המצדיק אותו בנסיבות
העניין ובלבד שאינו כוזב ,או שהוא הבעת דעה
או ביקורת על בעל תפקיד ציבורי בקשר לתפקידו
והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם השגת
מטרתו) .
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בפסקה זו “תצלום סרט או הקלטה“ — לרבות
עריכה או שילוב של כל אחד מהם ,ובלבד שבנסיבות
העניין ניתן לזהות את האדם“.
 .3הוראות הנוהל
 3.1יחסים שאינם נחשבים כהטרדה מינית:
 3.1.1חיזורים הנעשים ברוח טובה ,מתוך הסכמה הדדית
ורצון חופשי .
 3.2העונש הקבוע בחוק על עבירה של הטרדה מינית:
חשוב להדגיש — הטרדה מינית מכל סוג היא
התנהגות אסורה.
 3.2.1המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר .
 3.2.2המתנכל לעובד על רקע מיני או פוגע במי שסייע או
העיד לטובת עובד אחר בתלונה על הטרדה מינית
צפוי לעונש עד שלש שנות מאסר .
 3.3חובות המעביד למניעת הטרדות מיניות במקום
העבודה:
החוק מחייב את המעביד לנקוט אמצעים סבירים למניעת
הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה — ביניהם:
 3.3.1למנות אחראית לנושא ההטרדה המינית במקום
העבודה.
 3.3.2לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית
או התנכלות .
 3.3.3לדרוש מכל עובד שלו להימנע מהטרדה מינית
והתנכלות הן של עובדים והן של לקוחות .
 3.3.4לקיים פעולות הסברה והדרכה ולחייב כל עובד
מטעמו להשתתף בפעילות
 3.3.5על מעביד המעסיק מעל  25עובדים ,לתלות תקנון
בנושא הטרדה מינית במקום בולט לעין .
 3.3.6ניתן לתבוע מעביד אישית בגין מעשי עובדיו,
באם לא נקט אמצעים למניעת הטרדה מינית או
התנכלות.
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3.4

3.5

3.6

3.7

החובה המוטלת על עובד במידה והוטרד מינית:
 3.4.1אם נתקלת בהתנהגות בלתי הולמת כלפיך שהיא
הטרדה מינית מצד עובד/ת או מנהל/ת — החוק
מחייב אותך להביע אי הסכמה באופן מפורש
— בין אם במילים או בהתנהגות .בשום אופן אין
להבליג או להסתפק ברמיזות על חוסר הסכמתך.
יחד עם זאת ,במקרים של קטין ,חסר ישע ,או ניצול
יחסי מרות או כפיפות בעבודה ,אין חובה להוכיח
אי הסכמה .
עיתוי הגשת תלונה על הטרדה מינית והתנכלות:
 3.5.1רצוי להתלונן על הטרדה או התנכלות כאשר הן
קורות  .ניתן לעשות זאת עד 3שנים לאחר האירוע.
מומלץ לתעד את האירוע ככל הניתן ולגבותו בעדים)
דהיינו לספר לחבר/ה או בן משפחה).
אפשרויות הפעולה במקרה של הטרדה מינית:
 3.6.1החוק מציע ארבע דרכי פעולה אפשריות  .ניתן
לנקוט בכולן או בחלקן במקביל או בזו אחר זו:
 3.6.2להגיש תלונה לדין משמעתי פנימי — אצל האחראית
למניעת הטרדה מינית בעבודה ,במטרה לפתוח
בהליכי משמעת פנימיים .
 3.6.3להגיש תביעה לבית הדין לעבודה — ניתן לתבוע
מטריד ,מתנכל ומעביד וכן לתבוע פיצויים כספיים
 3.6.4להגיש תביעה לבית משפט אזרחי — ניתן להגיש
תביע פיצויים נגד המטריד מקסימום הקנס הוא עד
. ₪ 50,000
 3.6.5להגיש תלונה במשטרה — במטרה לפתוח בהליכים
פליליים .
דרכי הטיפול של מכבי ישראל בתלונה על הטרדה
מינית:
 3.7.1ראשית יש לדעת כי הפניה לאחראית על הטרדה
מינית בעבודה היא חסויה .
 3.7.2עם קבלת הפניה תדאג האחראית לתחקר את
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3.7.3

3.7.4
3.7.5
3.7.6
3.7.7
3.7.8
3.7.9

3.7.10

האירוע באמצעות שיחות נפרדות עם הצדדים
ובסיומן היא תכין סיכום והמלצות שיועברו
לגורמים המחליטים.
המעביד לאחר שקיבל את סיכומיה והמלצותיה של
האחראי/ת ,יחליט בתוך תקופה שלא תעלה על 7
ימי עבודה על הפעלת אחת הסמכויות שלהלן:
הרחקת “המטריד לכאורה“ מהמתלונן/ת ,במידה
שלא תפגע במרכיב מתנאי העבודה
נקיטת צעדים כדי למנוע הישנות המעשה וכדי
לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן/ת.
פתיחה בהליכים משמעתיים בהתאם להוראות
המשמעת החלות במקום העבודה .
המעביד ימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטותיו
למתלוננת ,ל“מטריד לכאורה“ ולאחראית .
כל האמור לעיל בלשון נקבה מתייחס גם לזכר
ולהיפך.
כל האמור לעיל המתייחס לעובדת מכבי ישראל
מתייחס גם לעובדת חברת כוח אדם חיצונית וכל
גורם חיצוני הבא במגע מקצועי עם עובדי מכבי
ישראל.
דין חברת כוח אדם כדין המעביד.

אחריות
4
הגורם האחראי
מס“ד
 4.1עובד
4.2

מעביד

4.3

אחראית על
הטרדה מינית

תחום האחריות
איסור הטרדה מינית והבעת אי
הסכמה מפורשת להטרדה מינית
מינוי אחראי להטרדה מינית,
פרסום הנוהל והוראות החוק,
נקיטת אמצעים נגד עובד מטריד
תחקור אירוע הטרדה והגשת
המלצות
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נוהל אבטחת מידע
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נוהל אבטחת מידע
 .1מטרה
 .1.1מסמך זה מגדיר את מדיניותו של מרכז מכבי בכל הקשור
לאבטחת המידע ושימוש נאות במשאבי המחשוב השייכים
לארגון .מטרת הנוהל הינה להגן ולשמור על נכסי המידע
במרכז על פי עקרונות אבטחת המידע (שלמות המידע,
סודיות המידע וזמינות המידע) .מטרת הנוהל המרכזית
הינה לצמצם את הסיכונים החיצוניים והפנימיים הכרוכים
בעבודה בסביבה ממוחשבת בארגון ,תוך כדי הצבת מסגרת
כללים והעלאת מודעות העובדים לסיכונים השונים.
 .2מבנה הרשת
 15-12 .2.1מחשבים ניידים ונייחים המחוברים ברשת קווית
לשרתי קבצים ()DOMAIN CONTROLER
 .2.2ציוד היקפי נלווה כמדפסות ,פקס וסורקים.
 .2.3עיקר השימוש במחשבים נעשה לטובת יצירת מסמכים,
תחלופת מייל והנהלת חשבונות.
 .2.4המחשבים נמצאים במשרדים המאוישים בשעות הפעילות
באנשי הארגון.
 .3הוראות הנוהל
 .3.1כללי
 .3.1.1מנכ“ל מכבי ישראל ימנה אחראי (מנהל רשת)
מטעמו על כל נושא המחשוב ,מערכות המידע,
אחזקתם ,תקינותם ואבטחתם.
 .3.1.2מנהל הרשת יבחן את אפקטיביות מערכות אבטחת
המידע ,ויהווה מענה לתקלות שונות ,אירועים
חריגים והדרכת העובדים בתחום המחשוב ומערכות
המידע בארגון.
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 .3.1.3רשת הנהלת החשבונות תופרד מרשת העבודה
הכללית ולא תאופשר אליה גישה אלא לעובדי מח‘
הנהלת חשבונות בלבד .תוכנות השכר כגון טמל,
חשבשבת או מכפל יוגנו באמצעות סיסמה נוספת.
 .3.1.4הרשת האלחוטית תוגן בסיסמה ולא תאפשר גישה
לשרתי הקבצים.
 .3.2גיבוי:
בשרתים יוגדר גיבוי על בסיס יומי לכונן חיצוני .אחת לשבוע
יחליף מנהל הרשת את כונן הגיבוי החיצוני וישמור את
הקודם במקום סגור ומאובטח שאינו במשרדי הארגון.
 .3.2.1בנוסף — תוגדר תוכנת גיבוי שוטף  ONLINEלענן,
כשהרשאות הגישה אליה למנהל הרשת בלבד.
 .3.2.2התאוששות מאסון :התאוששות מאסון תבסס על
הגיבוי ,כאשר גבול אבדן המידע הניתן לספיגה
מוגדר כשבוע עבודה.
 .3.2.3נוהל ביקורת חיצונית :מרכז מכבי יבצע סקר סיכוני
אבטחת מידע תקופתי על ידי גורם חיצוני .ממצאי
הסקר יועברו למנכ“ל ולמנהל הרשת ועל פיהם
ייקבעו הבקרות והתהליכים להקטנת הסיכונים.
 .3.3עובדי מכבי
 .3.3.1בעת יציאה מן המשרד חובה לנעול את המחשב
(מקש חלונות  )L +ולנעול את המשרד.
 .3.3.2העובדים רשאים לקחת עימם מחשבים ניידים
והתקנים נשלפים עם מידע שאינו מסווג לטובת
מצגות ,ישיבות ,כנסים ,השלמת עבודה ,נסיעות
לחו“ל וכו‘.
 .3.3.3העובדים ימנעו גישה אל מחשבם מכל מי שאינו
מוסמך לכך.
 .3.3.4כל עובד יקבל גישה בשרת לתיקיות הנוגעות
לתחום עיסוקו בלבד ולתיקיות שיתוף ציבוריות
עפ“י הצורך.
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 .3.3.5העובדים ישמרו מידע חשוב בתיקיות שבשרת ולא
על גבי התחנות עצמן בהן לא מתבצע גיבוי.
 .3.3.6העובדים אינם רשאים להביא מחשבים פרטיים
ולחברם לרשת במקום העבודה.
 .3.3.7העובדים ישמרו על סודיות המידע :חל איסור על
הוצאת חומר הכולל פרטים אישיים של אנשים/
שחקנים ,פרטי ביטוחים ,חוזים אישיים ,תשלומים
ומשכורות אל מחוץ לארגון.
 .3.3.8נוהל סיסמאות :לכל עובד יוגדרו שם משתמש
וסיסמה מורכבת ( 8-6תווים של מספרים
,אותיות וסימנים) לטובת גישה למחשבו ומשם
עפ“י הצורך לבסיס הנתונים שבשרת .הסיסמה
תוחלף אחת לחצי שנה  .אם קיים חשש לדליפת
הסיסמה העובד יכול ורשאי להחליף את סיסמתו
עוד קודם לכן .על העובד לזכור את סיסמתו ולא
לרשום אותה במקום גלוי לאחרים .המערכת
חוסמת שימוש בסיסמה שכבר נעשה בה שימוש
בעבר.
 .3.3.9נוהל דואר אלקטרוני :הדוא“ל הינו לשימוש צרכי
עבודה בלבד ,יש לנקוט משנה זהירות במשלוח
וקבלת הודעות דואר אלקטרוני .אין לשלוח הודעות
שרשרת ולהפיץ הודעות תוך התחזות .אין לפתוח
קבצים מצורפים מגורמים אשר אינם מוכרים או
שהעובד איננו מצפה להם.
 .3.3.10פרטיות הדואר מוגבלת — על העובד לדעת כי
ניתן לגשת לדואר שלו בכל עת בהתאם לצרכי
הארגון.
 .3.3.11חל איסור על כל שימוש בתוכנות ללא רשיון,
תוכנות לא מורשות ,תוכנות שיתופיות והורדת
תכנים שאינם חוקיים ברשת האינטרנט.
 .3.3.12במקרה של תקיפת וירוס באחת התחנות — תוכנת
האנטי וירוס תציג הודעה מתפרצת על המסך.
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במקרה כזה יש להקפיא את העבודה על המחשב
לסגור את חיבורי הרשת ולעדכן את מנהל הרשת
באופן מיידי.
 .3.3.13בסיום יום העבודה על העובד לכבות את מחשבו
האישי פרט ליום ג‘ שיוגדר כיום עדכוני תוכנה
אוטומטים.
 .3.4מנהל הרשת
 .3.4.1רישוי התוכנות — מערכות הפעלה ,אופיס ,אנטי-
וירוס ,גיבוי וכו‘ — באחריות מנהל הרשת מול
ספקי התוכנה הרלוונטיים ובאישור המנכ“ל.
 .3.4.2על הרשת מגן רכיב  FIREWALLשיעודכן מעת
לעת בנוגע לאיומים חדשים .רק למנהל הרשת יש
גישה לחוקי ה FIREWALL-וליצירת חיבורים
מרחוק בעת הצורך.
 .3.4.3השרתים והתחנות מוגנים באמצעות תוכנת אנטי-
וירוס .מנהל הרשת אחראי לביצוע תחזוקה שבועית
של עדכוני תוכנה ,ניקוי רוגלות ובחינת תקינות
תוכנת האנטי-וירוס.
 .3.4.4מנהל הרשת יבצע ביקורת תקופתית של תחנות
העבודה לבחינת החומר השמור בהן ,בדיקת מצב
עדכוני המערכת ובדיקת הימצאותה של תוכנת
האנטי-וירוס.
 .3.4.5מנהל הרשת יעדכן את העובדים באיומים קונקרטים,
וירוסים ,תוכנות הצפנה וימים בהם צפויה מתקפה
על אתרים.
 .3.4.6מנהל הרשת אחראי על כיבוי השרתים באופן
מוסדר בימים בהם תתרחשנה הפסקות חשמל
יזומות( .יקבל הודעה מראש ממזכירות הארגון).
 .3.4.7מנהל הרשת אחראי לגריטה ולהשמדה של מחשבים
ישנים עם החלפתם ולמחיקת כל התוכן מן הדיסקים
הקשיחים שבהם.
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 .3.5אמצעי הגנה פיזיים
 .3.5.1כל מחשב יחובר לאל-פסק במטרה להגן עליו
מהפסקות חשמל פתאומיות ונחשולי מתח.
 .3.5.2ציוד כיבוי אש (מטף תקין) ימצא באופן קבוע
בהישג יד — מול הכניסה למזכירות מכבי.
 .3.5.3המשרדים ננעלים בסוף יום העבודה ומאובטחים
ע“י חברת האבטחה בכפר המכביה.
 .3.6אחריות
 .3.6.1האחריות לפעול לפי הנהלים מוטלת על כלל עובדי
המרכז .אכיפת הנהלים תהינה באחריות אחראי
המחשוב.
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