
תקנון העמותה לקונטקט אימפרוביזציה בישראל (פברואר 2021) 

1.  קבלה לעמותה וקריטריונים להגשת מועמדות 

2.  תהליך הצטרפות וקבלה לעמותה 
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תקנון זה מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון זה מיועד לנשים וגברים כאחד  

1. קבלה לעמותה 

לעמותה תוכל להתקבל כל מי שעומדת בכל הקריטריונים ומגישה בקשה. 

ברצוננו לייצר קריטריונים אובייקטיבים, ושקיפות החוצה בתהליך קבלתם של מעוניינות חדשות. 

קריטריונים לקבלה לעמותה: 

עיסוק בקונטקט כשלוש שנים באופן רציף ופעיל (הגעה לג'אמים, השתתפות בשיעורים ובאירועים של !

קהילת/עמותת הקונטקט, הכרות עם חברות הקהילה) ובמשך שנה לפחות - עיסוק בהוראה/אסיסטנטיות להוראה, 

מחקר בתחום של הקונטקט או הפקה של מיזמים וסדנאות בתחום הקונטקט, ארגון ג'אמים, וכדומה.  

המבקשת היתה לפחות בשני פסטיבלי קונטקט בארץ ובעולם, מתוכם לפחות פעם אחת בחממה בכנס השנתי של !

העמותה. 

•
3 ממליצות מתוך חברות העמותה )המבקשת צריכה ליידע את הממליצות שהיא רושמת אותן(.

הבעת רצון לתרום ולהשקיע. בבסיס העבודה של העמותה קיימת ההבנה שחברות העמותה מעוניינות להשקיע !

זמן, אנרגיה, מחשבה ולב בפעילות העמותה, וזאת לא תמיד בתמורה ישירה בכסף. 

   הקבלה לעמותה מותנית בהתרשמות שהמבקשת מודעת לכך ורוצה לתרום. 

 התנהלות בין אישית מכבדת: כארגון שעוסק בהפקת אירועים רבי משתתפות בתחום רגיש המשלב עיסוק במגע, !

אינטימיות, הקשבה, ועוד, חשוב לנו שהגוף המקבל את הבקשה מתרשם שהמבקשת יכולה לעבוד בצוות בצורה 

מקצועית וטובה. הקבלה מותנית גם בכך שלא קיימות כנגד המבקשת תלונות מבוססות (אשר עומדות בסתירה של 


רוח ומטרות העמותה) על התנהלות פוגענית (ברשת או פנים אל פנים) אל מול חברות קהילה או בכלל.

2. תהליך הצטרפות וקבלה 

בקשת הצטרפות לעמותה אפשרית במהלך כל השנה עד 31/3. !

קבלה לעמותה אפשרית עד 31/5 (עם אפשרות להשתתף בפגישת עמותה של יוני). !

הגוף הדן והמכריע בבקשות: חברת עמותה תרכז את הבקשות ותודיע (לפחות שבועיים מראש) על פגישת ועד !

מנהל פתוחה שבה ידונו ויחליטו על צירוף חברות חדשות.  



כל חברת עמותה המעוניינת בכך יכולה להצטרף לפגישה ולהצביע.  !

כל חברה רשאית לשלוח התנגדות מנומקת לפני הפגישה.  !

לקבלת חברה דרוש רוב של מעל 75% מחברות הוועד המנהל.  !

לכל חברת עמותה יש אפשרות להטיל ווטו (במקרים חריגים שיבדקו יחד עם החברה). !

מבקשת שהתקבלה לעמותה תקבל הודעה טלפונית, ותהליך הקבלה לעמותה יושלם לאחר תשלום דמי החברות !

לאותה שנה ויוגדר כחתימה על תקנון העמותה לקונטקט אימפרוביזציה בישראל. 

לאחר התשלום תצורף החברה החדשה לכל קבוצות המדיה ותוכל להתחיל להגיע למפגשים.   !

לאחר הצטרפות החברה תעשה איתה שיחת היכרות מטעם העמותה עם אחת מחברות הוועד המנהל או אחת !

מהחברות שהמליצו עליה. 

 מבקשת שלא התקבלה לעמותה, תקבל על כך הודעה טלפונית או בכתב, עם הסבר לאי הקבלה. !

מקסימום מספר חברות עמותה יעמוד על 50 ויוכל להשתנות בהתאם להחלטת העמותה. !

3. זכויות וחובות של חברות עמותה 

זכויות  

האפשרות להיות חלק מהעמותה ולקחת חלק במפגשי העמותה הרשמיים (אשר מתקיימים במרץ, יוני ואוקטובר) !

ומפגשי העשרה שונים של העמותה. 

אפשרות להופיע בדף חברות העמותה באתר העמותה. !

אפשרות לפרסם פעילות בניוזלטר של העמותה ובדף הפייסבוק שלה. !

השתתפות מוזלת או חינמית באירועים שהעמותה יוצרת עבור הקהילה (הכנס השנתי, שבת קונטקט, סדנאות עם !

מורות שהעמותה מביאה מהארץ ומחו״ל, וכד׳) 

חברת עמותה תהיה זכאית להנחה בכנס השנתי החל מהשנה השניה לחברותה בעמותה. !

לקחת חלק פעיל בפגישות ובהכנת פגישות, לקחת חלק בוועדות (ועד מנהל, ועדת ביקורת, המשתלה, המשטפה !

ועוד), להצביע על קבלת חברות חדשות. 

הזכות להציע ולהשתתף בפרוייקטים של המשתלה. •

להיות חלק מצוות המורות בפעילויות העמותה כולל הכנס. !

הזכות ללמד בכנס אינה אוטומטית עם הקבלה לעמותה, ותוחלט ע״י צוות הכנס לפי התנאים הבאים:                             •


רקע והתאמה מקצועית, בכפוף לניסיון של המורה ובכפוף להגשת בקשות בזמן. )כנ"ל בשאר פעילויות העמותה(

  
חובות  

תשלום דמי חברות שנתיים. •

תשלום דמי חברות במועד: מה - 1/3 ועד ה - 30/6 בכל שנה קלנדרית. !

לאחר ה 30/6 יעלה תשלום דמי החברות ב 100 ש"ח.  !

כל עוד לא שולמו דמי החברות, החברה לא זכאית לזכויות החברות בעמותה. !



במקרה של אי תשלום דמי חברות עד ל - 1/9 החברה לא תהיה זכאית לזכויותיה ותוצא מקבוצות המדייה השונות.  !

רק במידה והחברה השתתפה בלפחות שני מפגשי עמותה רשמיים / מפגשי ועד מנהל פתוחים בשנה - תהיה !

זכאית להנחת חברות לכנס השנתי ותוכל ללמד בכנס באותה שנה. 

4. אחריות הדדית וערבות כלכלית של חברות העמותה במקרה של גרעון תקציבי 
  

במקרה של גרעון בתקציב שלא מאפשר תשלום לספקיות השונות או לחברות הצוות$"חברות העמותה #יתגייסו#"!
ויעשו מאמץ לסגור את הגרעון בעזרת פעילויות נוספות &"כמו שבת קונטאקט ו%או סדנאות מיוחדות שיכניסו כסף 

לעמותה'"(הוראה")פעילויות תעשה בהתנדבות של חברות העמותה' 

במקרה וההכנסות מהפעילויות הנוספות לא יכסו את הגרעון$"נאלץ לחלק באופן שווה את הגרעון בין חברות •
העמותה' 

הן במקרה של גרעון והן במקרה של רווח$"אין שינוי בגובה המשכורות של חברות הצוות' •
במקרה של גרעון יירד שכר הצוות ב ,+*"ויוחזר מייד ברגע שתהיה יתרה שתאפשר זאת' 

5. עזיבה של העמותה / הוצאת חברה מהעמותה  

עזיבה של העמותה 

חברה המעוניינת לעזוב את העמותה תודיע על כך לוועד המנהל ותוסר מקבוצת הגוגל, מהדף באתר והפייסבוק. !

   במידה והחברה הודיעה על עזיבה עד ה 1.9 - תהיה משוחררת מהערבות הכלכלית, במידה ועזבה לאחר ה 1.9 - 

תהיה החברה ערבה לאותה שנה קלנדרית. 

במקרה שחברה נוסעת לשהות של מעל חצי שנה בחו"ל ואינה מעוניינת לעזוב את העמותה, עליה להמשיך לשלם !

50% מדמי החברות.  

חברה שעזבה ורוצה לחזור לעמותה תוך פחות משנתיים קלנדריות - חזרתה נעשית אוטומטית ברגע הסדרת !

התשלום.  


   מעבר לשנתיים יש לעבור קבלה מחדש.

•
בקשת הצטרפות לעמותה לאחר עזיבה שניה ויותר, מחייבת קבלה מחדש, כולל תשלום דמי חברות כפולים.

הוצאה מהעמותה 

העמותה רשאית להחליט להוציא מתוכה חברה במקרים הבאים: 

החברה הורשעה ע״י בית משפט בעבירה פלילית (גניבה, פגיעה מינית, וכל עבירה אחרת אשר עומדת בסתירה של !

רוח ומטרות העמותה). 

החברה מתנהלת בצורה פוגענית / אלימה (דוגמאות: אם התקבלו נגדה תלונות מבוססות (אשר עומדות בסתירה !

של רוח ומטרות העמותה) מצד חברות קהילה על התנהגות לא הולמת/פוגענית/מטרידה, ברשת או פנים אל פנים). 



חברה שלא מלמדת ולא פעילה יותר משנתיים תוצא מהעמותה לאחר שיחה עם נציגה מהוועד המנהל. •

המקרים החריגים ידונו בוועד המנהל, שהוא הגוף הרשאי להוציא חברה מהעמותה. !

הצהרת התחייבות- 

 
*'"אני מתחייבת.לסייע$"במקרה של גירעון בפעילות העמותה$"בסכום.שלא יעלה על &.+++/"שח'. 

/'"ההתחייבות תופעל רק בהחלטה של הוועד המנהל ובאשרור של כלל העמותה בכינוס מיוחד של האסיפה הכללית 
שתיקבע לשם כך 1או בהצבעה במייל$0"כאשר באסיפת עמותה יידרש רוב רגיל של הנוכחות$"ובהצבעה במייל יידרש 

רוב מכלל חברות העמותה'. 

2'"תשלום דמי החברות בכל שנה מאשרר את ההתחייבות לתקנון העמותה לקונטקט אימפרוביזציה בישראל' 

חתימה ___________ 

תאריך ____________


