
נון העמותהקת  
לחוק העמותות, תש"ם  10עיף (ס - 1980(  

מטרות העמותה:  
לקדם ולטפח את שיטת הטיפול באמצעות משחק בחול כתרפיה פסיכולוגית. .1  
לקיים ולפתח הכשרה מקצועית בטיפול באמצעות משחק בחול בישראל. .2  
לעודד הרחבה והעמקה של הידע בתחום טיפול באמצעות משחק בחול. .3  
ללמד טיפול באמצעות משחק בחול לאנשי מקצוע העובדים בשירות הציבורי בישראל, המשרתים  .4

אוכלוסיות חלשות ונפגעי טראומה. לפתח שירותי טיפול באמצעות משחק בחול במוסדות אלה 
.וליצור תכניות טיפול   

לארגן ולקיים כנסים בישראל. .5  
.ואנגלית בעבריתים שנכתבו לנהל ולעדכן אתר אינטרנט שיכלול מאגר מאמרים ומחקר .6  

 
 

מן א': חברותסי                                       
הגדרות:  
לדרישות המקצועיות של טיפול באמצעות משחק בחול, בכפוף יכול להיות מי שהוסמך ב חבר עמותה

וחבר גם ב   )ISSTהארגון הבינלאומי לטיפול במשחק בחול ( -ISST.  הבאים:דהיינו, עמד בתנאים  
1. .בתחום בריאות הנפש הינו מטפל מוסמך   
2. עם מרצים מוסמכים לפי  שעות בתכנית הכשרה מוכרת לטיפול במשחק בחול 120 לפחות השלים 

ISST.  
3. .מפגשים 25, הכולל לפחות השלים תהליך אישי של טיפול במשחק בחול   
4. , ועבודותיו אושרו על ידי הבודקים. כתב שתי עבודות שלפחות אחת מהן כוללת חומר קליני    
5. שעות הדרכה אישית והיתר הדרכה קבוצתית, בה  30שעות הדרכה, מתוכן לפחות  80השלים   

הציג מקרים לפחות בעשר פגישות.  
6. העמותה הישראלית כתב מקרה מסכם, שהתקבל על ידי שלושה קוראים, מתוכם שני קוראים מ 

.הבינלאומי  אחד מהארגוןקורא ולמטפלים במשחק בחול   
7. אושר לאור הנ"ל כמטפל מוסמך בטיפול במשחק בחול על ידי ועדת ההסמכה של העמותה  

הישראלית למטפלים במשחק בחול.  

8. ).ISSTמשלם דמי חבר לארגון הבינלאומי (    

) כוללת את כל חברי העמותה.The Board( האסיפה הכללית  

אנשים:  יו"ר העמותה, מזכיר העמותה,  ) כולל חמישהExecutive Committee( הועד
.ההסמכה ויו"ר וועדת ההוראהגזבר העמותה, יו"ר וועדת   

 
1. קבלת חברים   

 
)(א  ייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.מ   
דם החפץ להיות חבר העמותה יגיש למזכיר העמותה בקשה בלשון זו:א )(ב   

מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ומספר זהות) ן ני (שם, מע"א
ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת 

החלטות האסיפה הכללית של העמותה."  



 ; סירב הועדהועד בידיהחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה ה )(ג 
קרובה.הסירוב לפני האסיפה הכללית ה וא לערור עלמבקש, רשאי הה לקבל את  

 
זכויות וחובות של חבר   
)(א  בר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; ח 

קורת.יהוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הב  
שירותיה.מ בר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנותח )(ב   
תשלומם יהיה חובה על החברים.ש אסיפה הכללית, רשאית לקבוע דמי חברה )(ג   
)(ד  הגיעו לעמותה מן החבר ערב ש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומיםפ 

פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.  
 

3. פקיעת חברות   
)(א  :ות בעמותה פוקעתרחבה   
  )1( גיד בגמר פירוקו;תאמות החבר, ובחבר שהוא ב   
  )2( פרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן ליו"ר העמותה;ב   
  )3( הוצאתו מן העמותה.ב   
הועד , להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד  רשאית, לפי הצעת האסיפה הכללית )(ב 

הטעמים הבאים:  
  )1( ממנו;המגיע לה ת חבר לא שילם לעמותה אה   
  )2( ;האסיפה הכללית חבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה שלה   
  )3( חבר פועל בניגוד למטרות העמותה;ה   
  )4( חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.ה   
ר שנתן לו הזדמנות נאותה חא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאל )(ג 

) 3) או (2), (1יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)( לא, ולהשמיע טענותיו לפניו
אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.  

 
4. מתן הודעות לחבר   

כתב שיימסר לו ביד או ממנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בהז
הרשום  או לכתובת הדואר האלקטרוני שלו אל מענו או בדואר אלקטרוני שלח בדואר רגיליי

נה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.תשבפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב   
 
 
 

מן ב': האסיפה הכלליתסי  
 

5. מה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.יו   
 

6. בדואר אלקטרוני לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש  יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתןאס 
על ידי מזכיר העמותה ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.  

 
7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה   

ן ומקוםזמ  

מנההז  



קורת, תדון ינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבדייפה כללית רגילה תשמע אס
קורת. י, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבהועד בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה

כמו כן תדון האסיפה בנושאים מקצועיים בתחום הטיפול באמצעות משחק בחול.  
 

8. נוכחים, והוועד מחברי  3לקבל החלטות כשלפחות האסיפה הכללית יכולה    מהחברים  60% -
אישור החבר . ניתן להצביע דרך דואר, פקס או דואר אלקטרוני . 9, ובכפוף לסעיף מצביעים

הינו כתב הצבעה אשר כולל בתוכו פירוט תאריך האסיפה הכללית ועמדת החבר לגבי כל אחד 
מהנושאים חתום על ידו. כאשר מדובר באישור שמועבר בדואר אלקטרוני, יש לקבל גם אישור 

טלפוני מהחבר.  
 

 
9. יפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו לטות האסהח 

רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש העמותה להכריע.  
 

10. כיר העמותה ינהל את פרוטוקול האסיפה.מז   
 
 

מן ג': הועדסי  
 

12. מספר החברים   
(יו"ר, גזבר, מזכיר, יו"ר ועדת הוראה ויו"ר ועדת הסמכה), אלא פר חברי הועד  הוא חמישה מס 

בכל מקרה מספר חברי הוועד לא יהיה פחות  מהחברים באסיפה הכללית. 2/3אם יוחלט אחרת ברוב של 
לחוק. 12משניים, כאמור בסעיף   

 
13. תקופת הכהונה   

)(א  עד היוצא יכול ועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית לתקופה של שלוש שנים; חבר הוה 
החדש. דלהיבחר לווע  

כל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; ב בר הועד רשאי להתפטרח )(ב   
 

14. השלמת הועד   
)(א  תפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה נ 

הנותרים או הנותר לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים 
ול כועד.פעלהמשיך ל  

בר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה ח )(ב 
למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.  

 
 

15. ישיבות הועד   
עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.הו   

 
16. ו הקולות שקולים, ההצעה תהיה ההכרעה בידי הילטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; הח 

יו"ר העמותה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.  

ןמני  

לטותהח  

וטוקולפר  

לטותהח  



 
17. עד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.הו   

 
18. זכות הייצוג   

עד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, הו
  בצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.ול

 
 

קורתימן ד': ועדת הבסי  
 

19. תחולת הוראות   
קורת.ייחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הב 17עד  12ראות תקנות הו   

 
 
 
 

פירוקחר לא': נכסים ה מןסי  
 

21. העברת נכסים עודפים   
רקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה פו

אחרת בעלת מטרות דומות.  
 
 
 

וטוקולפר  


