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 עמותה לגיימינג תחרותי 
 תקנון וועדת שחקנים 

 יעד  .א
,  "הוועד : "ן בהתאמהנוסדה על ידי וועד העמותה לגיימינג תחרותי )להל(  "הוועדה")להלן:  השחקנים  וועדת

המשתתפים   הענקת ייצוג הוגן ושוויוני לשחקנים הישראליים הרשומים בעמותה רךלצו( "העמותה "

 בתחרויות ופעילות ספורט אלקטרוני בכל הרמות ובכל המשחקים.

 מטרות הוועדה .ב
 בגיימינג התחרותי בישראל; הוגנת ו קידום סביבה בטוחה .1

 ישראליים בענף; קידום המודעות לגיימינג התחרותי, המשתתפים בו וההישגים של שחקנים  .2

 בפעילות העמותה; הכולל של שחקני הגיימינג התחרותי והבעת זכויותיהם ייצוג האינטרס  .3

מנקודת המבט של   מתן ייעוץ לוועד ולכל מוסד אחר של העמותה על מדיניות, תקנות וכללים .4

 שחקנים בענף; 

כגון מסלולי קריירה, לשחקני גיימינג תחרותי בישראל,  ם הבעת רעיונות ותכניות לפיתוח מסלולי  .5

 תכניות תמיכה ועידוד, וכיוצ"ב; 

 קיימא בענף; -עידוד סביבה תחרותית תקינה, שקופה וברת .6

מסלולים ולשירותים עבורם הניתנים על  היענות רחבת היקף בקרב שחקני גיימינג תחרותי ל עידוד  .7

 ידי העמותה;

 לויות העמותה ובפעילויות המתקשרות לענף בארץ ובעולם. הגדלת ההשתתפות של שחקנים בפעי .8

 חברות בוועדה .ג
 חברים. (7) שבעה( חברים ועד 4) ארבעהלפחות הוועדה תורכב מ .1

 כל חברי הוועדה מחויבים להחזיק בכרטיס שחקן בתוקף בעמותה. .2

 מינוי חברי הוועדה  .3

הבחירות לוועדת השחקנים. ימנה את אחד מחבריו כנציב וועד העמותה לגיימינג תחרותי   .א

ויחליט על   יהיה אחראי על קיום ופיקוח על הבחירות לוועדת השחקנים נציב הבחירות

 אופן קיום הבחירות.

. הבחירות וועד העמותה לגיימינג תחרותי יקבע תאריך לבחירות לוועדת השחקנים .ב

 ( חודשים מעת פיזור הוועדה הקודמת. 3יתקיימו לא יאוחר משלושה )

לוועדת השחקנים  כל אדם העומד בדרישות הבאות יהיה רשאי להעמיד את עצמו לבחירה  .ג

 ימים לפני הבחירות:  14- ימים לפני הבחירות ועד ל   45בתקופה שבין 

 מחזיק כרטיס שחקן בתוקף בעמותה; •

 שנים;   18גילו מעל  •

השתתף לפחות בתחרות מוכרת אחת, עליה קיבל דירוג עונתי, בעונת   •

השתתף בתחרות בינלאומית אחת   או;,  המשחקים בה מתקיימות הבחירות

הבחירות ותחרות זו הצריכה נוכחות  לפחות בעונת המשחקים בה מתקיימות 

 פיזית בחו"ל. 

 חבר הוועדה היוצא רשאי להעמיד עצמו לבחירה מחודשת. 
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  שנים, 17כל אדם שמחזיק כרטיס שחקן בתוקף בעמותה נכון ליום הבחירות, וגילו מעל  .ד

יהיה  והוא השתתף בלפחות תחרות אחת בעונת המשחקים בה מתקיימות הבחירות,

ההצבעה תתקיים באופן    מועמדים. 7. כל מצביע יוכל לבחור עד  רשאי להצביע בבחירות

 חשאי. 

 שעות ממועד סיום הבחירות.  24תוצאות הבחירות יפורסמו לא יאוחר מתום  .ה

במקרה של שוויון קולות,  המועמדים עם מירב הקולות ימונו להיות חברי וועדת השחקנים.  .ו

יתרת המועמדים שעל פי תוצאות הבחירות נבחרו לכהן בוועדה, יקבלו את הזכות  

 ם לא ניתן להגיע להכרעה, יחליט וועד העמותה.להחליט. במקרים מיוחדים שבה

ם פוזרה באופן יזום על ידי האסיפה הכללית של  , אלא אשנתיים רצופותוועדת שחקנים תכהן  .4

 העמותה. 

 יו"ר וועדת השחקנים  .5

בישיבה הראשונה של הוועדה, הוועדה תבחר ביו"ר הוועדה. כל חבר וועדה רשאי להעמיד   .א

באופן גלוי. יו"ר הוועדה יבחר  יתקיימו  לראשות הוועדה עצמו לראשות הוועדה. הבחירות

 ברוב רגיל.

ייצוג הוועדה מול וועד העמותה ומוסדות  ויו"ר הוועדה אחראי על ניהול ישיבות הוועדה  .ב

 .העמותה האחרים

 מחברי הוועדה. 70%תיעשה ברוב מיוחד של יו"ר הוועדה החלפת  .ג

 יו"ר הוועדה רשאי לבחור מבין חברי הוועדה, סגן אשר ימלא את תפקידיו בהיעדרו. .ד

 אחד או יותר מן המקרים הבאים: תבחלושל אדם בוועדה תסתיים   כהונתו .6

החבר לא קיים את הוראות התקנון הזה, החלטות הוועדה, או החלטה של האסיפה   .א

 הכללית; 

 החבר פועל בניגוד ליעדה ומטרותיה של הוועדה, או בניגוד למטרות העמותה;  .ב

החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר   .ג

 . וועדה

חברי וועדת השחקנים של העמותה רשאים להמשיך ולהשתתף בפעילויות העמותה לרבות   .7

 תחרויות. 

 ותפקידים  סמכויות .ד
 תפקידי הוועדה וסמכויותיה, לטובת קידום מטרותיה: 

קידום מטרותיה של  תה או מוסדות אחרים של העמותה ל לגבש תכניות ולהגישן לוועד העמו .1

 .העמותה ומטרותיה של וועדת השחקנים

  שללפתרון מחלוקות  כוועדת הגישורבשבתה   .שחקנים של לפתרון מחלוקות  כוועדת גישורלשמש   .2

 שחקנים, הוועדה:

o  ;תגשר בין שחקנים במחלוקת 

o  שהלין    הרלוונטיים בעמותה כנגד שחקןתבחן פעולות משמעתיות שננקטו ע"י המוסדות

,  , תבדוק את תקינות התהליך ואת נכונות ההחלטה שננקטה במסגרת זובפניה על כך 

החלטה משמעתית  )למען הסר ספק, לוועדה אין סמכות לבטל או לשנות  ותגבש המלצה

 כנגד שחקן שהתקבלה על ידי המוסד המוסמך לכך(. 

o ר הוועדה בהתאם לשיקול דעתו או בדרישה של וועד  כינוס וועדת הגישור ייעשה על ידי יו"

 העמותה או בית הדין העליון של העמותה לכינוס וועדת הגישור כאמור.

o .בכינוס וועדת הגישור הוועדה חייבת לציין מטרה וסיבה לכינוס וועדת הגישור 
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שראל, לגבש ולהגיש לוועד העמותה המלצות בשם הגוף המייצג את שחקני הגיימינג התחרותי בי .3

 לרבות: 

o  ;המלצות לשינוי ושיפור מדיניות ותקנות של העמותה 

o  ;המלצות לשינוי ושיפור חוקים תחרותיים 

o  ;המלצות לשינוי ושיפור תנאים ותהליכים בעמותה 

o   התראות על מצבים המשפיעים על השחקנים בישראל או על הוועדה, והמלצות לתיקון

 המצבים הללו;

o   ,המלצות המתקשרות לכל מסמך שהוגש לבחינתה לרבות תכניות אסטרטגיות, מחקרים

 הצהרות וכיוצ"ב. 

 לבחון את תהליך בחירת נבחרת ישראל אחת לשנה ולהגיש המלצות לוועד בעניין הליך זה. .4

  ללא אישור הוועד. הוועדה אינה רשאית להתחייב בשם העמותה על הוצאות או הסכמים המחייבים אותה

 ישיבות הוועדה .ה 
, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן, דרך ניהולן ואופן האת מועד ישיבותי ה להסדיר בעצמ תרשאי הוועדה

 ההוראות הבאות:  וזאת תחת, קבלת ההחלטות בהן

 ; הוועדה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים .1

 ; לוועד העמותהפרוטוקול של כל ישיבת הוועדה יועבר  .2

כגון , על פי שיקולו, להזמין לישיבה אחת או יותר של הוועדה מוזמנים נוספים, הוועדה רשאי  יו"ר .3

יוצ"ב שאינם חברי הוועדה להשתתף בישיבה, אך משתתפים אלו מומחים, יועצים, בעלי תפקיד וכ

 לא יהיו רשאים להצביע בהחלטות הוועדה.

הוועדה תסקור את תקנון זה לפחות אחת לשנה ותמליץ, בהתאם לשיקולה, על שינויים לשיקול   .4

 הוועד.  
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