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 נוהל רישום אגודות בעמותה לגיימינג תחרותי 
 2021אוקטובר    21  חמישי  יום תאריך עדכון אחרון:  

 כללי  .1

העמותה לגיימינג תחרותי מאגדת ומנהלת רישום מוסדר של הגיימרים התחרותיים   .א

 במדינת ישראל המשתתפים בתחרויות לאומיות ובינלאומיות. 

ו/או אגודות  העמותה לגיימינג תחרותי החלה בניהול רישום מוסדר של אגודות ספורט  .ב

 .ספורט אלקטרוני 

 – התכלית של נוהל רישום האגודות הוא  .ג

במסגרת אגודות )בשונה מתחרויות  להבטיח כי תחרויות המיועדות להשתתפות   (1

 האגודות הרשומות; המיועדות להשתתפות פרטנית( יתנהלו בצורה מסודרת בין 

פעילות התחרותית בין אגודות תתקיים על פי הכללים להבטיח כי ה  (2

והסטנדרטים המקצועיים המוכתבים על ידי הפדרציה הבינ"ל לספורט אלקטרוני 

 ורשויות הספורט בישראל; 

להבטיח כי כלל האגודות הפועלות בתחום הגיימינג יפעלו תחת הפיקוח,    (3

 התמיכה וההסדרה של העמותה לגיימינג תחרותי כאיגוד הגג של הענף. 

 – מטרת נוהל זה  .ד

לקבוע את פרטי והיקף המידע שיש לכלול עבור כל אגודה בעת רישומה   (1

 ;בעמותה

 ; לקבוע מתכונת להגשת בקשה לרישום אגודה בעמותה  (2

 פירוט תהליך הטיפול בבקשה וקריטריונים לקבלתה.   (3

 

 לרישוםתנאי סף  .2

בע"מ בהתאם לכל  כל גוף, אגודה או קבוצה בישראל שהתארגנו כעמותה ו/או כמלכ"ר ו/או כחברה  .א

,  דין )להלן: "אגודה"( שאליו משוייך לפחות שחקן רשום אחד בעמותה שכרטיס השחקן שלו תקף 

יות ספורט ו/או גיימינג תחרותי, ושמקבל על עצמו לקיים את ושמאורגן למטרת השתתפות בתחרו

תקנון העמותה ותקנות העזר שלה, כפי שיהיו בתוקף מידי פעם בפעם, ולהשמע להוראות  

 אגודה רשומה בעמותה. רשאי להיות  –המוסדות המוסמכים של העמותה  

 תנאי הסף לרישום אגודה בעמותה הינם:  .ב

כל אגודה תחתום על הצהרה לפיה היא מכירה בעמותה לגיימינג תחרותי )ע"ר( כאיגוד   (1

המנהל את ענף הגיימינג התחרותי בישראל, וכאיגוד המייצג הבלעדי של כלל  המייצג 

כמו  האגודות בישראל החברות בעמותה אל מול כל המוסדות הבינלאומיים של הענף. 

בלת את תקנון העמותה והחלטות מוסדותיה,  כן, האגודה תחתום על הצהרה כי היא מק

ה בכל עניין  וכי היא מתחייבת לקבל את הכרעות המוסדות המוסמכים של העמות 

 המתקשר לגיימינג תחרותי. 

כל אגודה תגיש לעמותה את רשימת מורשי החתימה מטעמה. כל שינוי בעניין זה ידווח   (2

 יום מיום השינוי.  14לעמותה תוך 

 , לרבות קבוצות רשומות בהן, שחקנים, מאמנים ובעליעמותהב  הרשומותכל האגודות  (3

אחרון,   , כפוסקהעמותההתפקידים בהן, חייבות לקבל את הכרעת בית הדין העליון של 

,  רשומה בעמותה. כל אגודה הה הנמצאים בסמכות לעמותהבכל העניינים הקשורים 

מתחייבת לעשות   לפיה היא  בעמותהתחתום על הצהרה בנוסח הקיים ו/או שיהיה קיים 

 . 1988כן, והכל בכפוף להוראות הדין ובכלל זאת להוראות חוק הספורט התשמ"ח 

http://www.iesa.org.il/
mailto:contact@iesa.org.il


 
 

 
 ( 515, רמת גן )כפר המכביה ח.  7העמותה לגיימינג תחרותי בישראל )ע"ר( | פרץ ברנשטיין 

www.IESA.org.il | contact@iesa.org.il  

, לא תזדקק  העמותהבכל עניין ונושא המסור לסמכות השיפוט של מוסדות השיפוט של  (4

לרבות קבוצות הרשומות בה, שחקנים, מאמנים ובעלי  )באיגוד  הרשומההאגודה 

אחרת, אלא למוסדות השיפוט הפנימיים של  לכל הכרעה שיפוטית  (התפקידים בהן

הוא סופי ומחייב את בעלי הדין    העמותה. פסק דין של בית הדין העליון של העמותה

 באותו הליך, בכפוף להוראות הדין. 

העמותה רשאית להחליט על התקנת דמי רישום שנתיים לעמותה שיהיו תקפים  (5

מי הרישום השנתיים לאגודות, לאגודות. ככל שעשתה כן, האגודה מתחייבת לשלם את ד 

יום לאחר תחילת כל שנה קלנדרית ו/או בעת רישומה   30-על בסיס שנתי, לא יאוחר מ

 הראשון לעמותה. 

לא תרשום העמותה את האגודה ברישום האגודות, אלא   –לא עמדה האגודה בתנאי הסף שלעיל  .ג

 בנסיבות מיוחדות. 

 אופן הגשת מסמכי הבקשה לרישום אגודה .3

בקשה לרישום אגודה תוגש על ידי מורשי החתימה של האגודה באמצעות הטופס המקוון באתר   .א

 האינטרנט של העמותה. 

 רישום לעמותה. העמותה רשאית להחליט אילו פרטים על האגודה להגיש בבואה לבקש  .ב

 

 תהליך הטיפול בבקשה  .4

ימים ממועד הגשת הבקשה לרישום   21החלטת העמותה בעניין רישום האגודה תינתן בתוך  .א

 בשלמותה. 

 אופן בדיקת הבקשה  .ב

בדיקת שלמות הבקשה, הנתונים הנדרשים והמידע הכלול והמצורף   –בשלב הראשון   (1

 אליה בהתאם להוראות נוהל זה. 

 ונים והמידע שסופק במטרה לקבוע האם לקבל את הבקשה. בדיקת נת  –בשלב השני   (2

המנהלת רשאית לדרוש פרטים ומסמכים נוספים ככל שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול    (3

 דעתה, על מנת לבדוק את הבקשה.

 השלמת הבקשה  .ג

לאחר בדיקת הבקשה והמידע הכלול בה, תשלח מנהלת העמותה דואר אלקטרוני את    (1

  החלטתה: 

 דחיית הבקשה לרישום;  .1

 קבלת הבקשה לרישום;  .2

 ימים.  7קבלת הבקשה בתנאי שפרטים נוספים נדרשים יסופקו בתוך  .3

המנהלת רשאית לנהל דיונים עם האגודה המבקשת לכל אורך התהליך, ובכלל זאת    (2

 לקיים פגישות עם נציגי האגודה על מנת לקבל הבהרות ככל שהדבר נדרש. 

 ביטול רישום  .5

הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, רשאי לבטל רישום של אגודה שאושר על פי  .א

 מנות לטעון טענותיה, בהתקיים אחד מאלה: לאחר שנתן לאגודה הזד נוהל זה, 

 הרישום אושר על בסיס מידע כוזב;  (1

חדל להתקיים באגודה אילו מתנאי הסף לאישור הרישום או שהאגודה הפרה אילו   (2

 מתנאי הסף לרישום שעליהם התחייבה; 

 האגודה הפרה אילו מתנאי הרישום או שהפרה הוראת חיקוק אחרת;   (3

וק זמני או מונה לה כונס נכסים, או שהוגשה בקשה לכל  ניתנה לגבי האגודה צו פיר  (4

 אחת מאלה, או שהיא החליטה על פירוקה מרצון. 
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