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מוסדות העמותה

כללי

על1עמותה מוגדרת בסעי� למטרה, ידי שני בני אד� או יותר� לחוק העמותות כתאגיד המוק�
.ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחי� חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחי� בי� חבריו

:שלושת המאפייני� העיקריי� של עמותה ה�

.איסור חלוקת רווחי�.1

ורק פעולה.2 .במסגרת המטרות שאושרו לעמותה א�

בשונה מגופי� המואגדי�.לאחרהאפשרות להעבירואי�, החברות בעמותה היא אישית.3
.אי� לחבר עמותה זכות קניינית בעמותה, כחברות

:דותכי על כל עמותה לקיי� לפחות שלושה מוס19חוק העמותות קובע בסעי�

.אסיפה כללית.1

.ועד מנהל.2

שאושר על ידי רש� שיכול להיות רואה חשבו� או גו� אחר מבקר גו�או(ועדת ביקורת.3
).העמותות

עליה,סד מוסדות נוספי�יליבמידה ועמותה מעוניינת. סד מוסדות נוספי�יעמותה רשאית לי
על, בתקנונה להסדיר העניי� .תידי רש� העמותו�המאושר

שבעמותות בעלות מחזור כספי של הה(ח"למעלה ממיליו� ,)מתעדכ� מידי שנהמדויק סכו�
של"לצור� עריכת ביקורת על הדו,ח"רולמנות, נוס� על האמור לעיל, קיימת חובה ח הכספי

.העמותה

ח הכספי אינו"רואה החשבו� המבצע את הביקורת על הדו, ככלל,1על פי תקנות רואי החשבו�
עד, שאי לבצע עבור העמותה את הנהלת החשבונותר 5אול� א� המחזור הכספי של העמותה הוא

שאינו חלק מצוות הביקורת שביקר,רואי החשבו�אחר ממשרד אד� וא� שות� רשאי,)מיליו�
על בעמותות שמחזור� הכספי. לבצע את הנהלת החשבונות,ח הכספי"את הדו 5באותה שנה עולה
. באותו משרד רואי חשבו�לא תתבצע ג� על ידי אחרי� נהלת החשבונותה, ככלל,)מליו�

פורס� �2008ח"תשס,)תלות כתוצאה מעיסוק אחר�ניגוד ענייני� ופגיעה באי(תקנות רואי חשבו�1
 608'עמ,ח"ת תשס"בק
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אסיפה כללית

את. האסיפה הכללית היא גו� הכולל את כל חברי העמותה חברי העמותה ה� אלו שייסדו
על, העמותה וכ� כל מי שפנה לעמותה בבקשה להתקבל כחבר לכ� � והתקבל על ידי הגו� המוסמ�

יכולי�, לחוק15בהתא� לסעי�. מעט אלו שחברות� בעמותה הופסקהל, פי תקנו� העמותה
בי� שה� אזרחי ישראל, וכל תאגידשמלאו לו שבע עשרה שני� להיות חברי� בעמותה כל אד� 

או בהוצאתו, בהתפטרותו, הפסקת חברות בעמותה יכולה להיות בפטירת החבר. ובי� א� לאו
נוס האסיפה הכללית יתבצע על פי הוראות סעי�כי.מהעמותה בהתא� להוראות תקנו� העמותה

זימו� האסיפה הכללית יתבצע במועד.א� ישנ�, לחוק ובהתא� להוראות נוספות בתקנו� 20
10יתבצע הזימו� לפחות, האמור בתקנו� העמותה וא� לא נקבעו הוראות לעניי� מועד הזימו�

'ר–אסיפה העוסקת בפירוק מרצו� הוראות לעניי�(בהתא� להוראות התקנו� המצוי, ימי� מראש
במסגרת הזימו� יפורטו הנושאי� שאמורי�).'פירוק מרצו� ואיסור מכירת העמותה'להל� בפרק

.לעלות על סדר היו� של האסיפה הכללית

:סמכויות האסיפה הכללית

עלו,קביעת מספר חברי הוועד.1 כ�(לחוק)א(26פי סעי��בחירת ועד העמותה אלא א�
עלנק חברי�בעה הוראה בתקנו� או, העמותה ימונו על ידי אד� או גו� אחרועד פיה

כל עוד הוא מכה� באותו הועד שנקבע בתקנו� כי אד� הנושא בתפקיד מוגדר יהא חבר
אלא א� כ� נקבע, בכל מקרה קביעת מספר חברי הוועד נתונה לאסיפה הכללית. תפקיד

).חברי�2בוועד לפחות ובכל מקרה יהיו, מספר� במפורש בתקנו�

על.2 .לחוק31פי סעי��בחירת ועדת ביקורת או גו� מבקר

בעמותה החייבת למנות רואה חשבו�,א לחוק31פי סעי��על, מבקר רואה חשבו�מינוי.3
שכרו, לחוק)ג(19פי סעי��על .וקביעת

א�37ו)א(36 פי�פי סעי�על חות המילוליי�"והדו חות הכספיי� השנתיי�"אישור הדו.4
.לחוק

.מטרות או ש� העמותה, קבלת החלטות בדבר שינוי תקנו�.5

לתקנות התא�ב אישור גמול לחברי הוועד או לחברי ועדת הביקורת בגי� תפקיד�.6
�ט"התשס,)לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה, גמול ליושב ראש ועד(העמותות 

וקביעת נהלי� בעניי� החזר)של היחידה באתר האינטרנטבתקנות נית� לעיי�( 2009
.הוצאות לפי התקנות האמורות

או28פי סעי��על.7 לחוק העמותות יש לאסיפה הכללית סמכות להעביר בכל עת את הוועד
.חבר ועד מכהונתו

שסמכויות מסוימות מתו� אלה שפורטו באשר לוועד,האסיפה הכללית רשאית לקבוע בתקנו�
.על ידה או באישורהיבוצעו, העמותה

כי חוקל17סעי� אינה ניתנת להעברה ואינה, החברות בעמותה היא אישית"העמותות קובע
הדר� הראויה וההולמת להצבעה באסיפות כללית של עמותות היא הצבעה ". ניתנת לירושה
,א� יש להבטיח, אינה פסולה הצבעה באמצעות נציג שבידו יפוי כוח, ע� זאת. אישית וישירה

ושהשימוש ביפוי הכח אינו מנוצל, שמדובר בייצוג אמיתי שאכ� משק� את עמדת� של המיוצגי�
רב של יפ כחולרעה על ידי גורמי� שירכזו אצל� מספר על, יי ובכ� יוכלו להשפיע באופ� מהותי

ויכלול, דרישת הרש� בעניי� זה היא כי יפוי הכח יהיה ספציפי לאסיפה מסוימת, ככלל.ההחלטות
.ת עמדת מיופה הכח באשר לנושאי� שעל סדר היו�א

א�. תוכרע ההצבעה בהתא� להוראות התקנו�, במקרה של קולות שקולי� באסיפה הכללית
יו, לתקנו�10לפי סעי�, לעמותה תקנו� מצוי , א� לעמותה תקנו� אחר.ר האסיפה להכריע"רשאי

הוראות בעניי� מסוי� בתקנו� ככל שאי�. תוכרע ההצבעה בהתא� להוראות הנוגעות לעניי�
 ). בפרק העוסק בתקנו�'ר(יחולו הוראות התקנו� המצוי, העמותה
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ועד

לחוק העמותות קובע כי הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא25סעי�
. נתייחדה בחוק או בתקנו� למוסד אחר ממוסדות העמותה

. רשאית עמותה לקבוע בתקנו� כי יהיו לה מוסדות נוספי�,תלחוק העמותו)א(19בהתא� לסעי�
אול� היא אינה רשאית, מכא� שעמותה רשאית למנות מוסדות שיהיו אחראי� על נושאי� שוני�

. להעביר למוסדות אחרי� את האחריות לניהול הכללי של העמותה

הכ. הוועד הראשו� של העמותה מורכב ממייסדי העמותה ללית היא שבוחרת לאחר מכ� האסיפה
זה, את הוועד כי26סעי�. אלא א� כ� נקבעה בתקנו� הוראה אחרת לעניי� לחוק העמותות קובע

, ידי אד� או גו� אחר�על, כול� או מקצת�, נית� לקבוע הוראה בתקנו� על פיה ימונו חברי הוועד
.ידוכ� כי אד� הנושא בתפקיד מוגדר יכה� כחבר ועד כל עוד הוא מכה� באותו תפק

.קיימת סמכות לאסיפה הכללית להעביר את הוועד או חבר ועד מכהונתו, בכל מקרה

.בוועד צריכי� לכה� לפחות שני חברי�

, אד� הנות� שירותי� בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו כחבר ועד, לחוק העמותות33על פי סעי�
ד האיסור שחבר ועד יהיה מלב, משמעותו" מת� שירותי�". אינו יכול לכה� כחבר ועד בעמותה

ש, עובד העמותה ע�, ית� לה שירות כקבל�יאו ג� איסור על כל התקשרות נוספת של חבר הועד
חבר הועד מקבל תמורה מהעמותה, העמותה , השכרת נכס לעמותה–כגו�(שכתוצאה ממנה

כללי� ). באמצעות גו� אחר שהעמותה מתקשרת עימו, לרבות בעקיפי�, העברת כספי� לחבר הועד
חבר ועד . הממלא תפקיד או מספק שירותי� לחברת בת שבשליטת העמותה, אלה חלי� ג� על

חל איסור על מת� תשלו� כלשהו לחבר ועד באמצעות חברת בת שבשליטת, במילי� אחרות
ע.העמותה קירבת משפחה וניגוד'"ראה בפרק,י קרוב של חבר ועד"לגבי שירותי� בשכר הניתני�
"ענייני�

 כחברי ועד והחזר הוצאותהשתתפות� בישיבות הועד בגי� גמול ישיבהי ועד רשאי� לקבל חבר
זה, בהתא� לתקנות שהותקנו בעניי� כפי שיפורט בפרקהכל, אול� קיימות מגבלות בעניי�

.בהמש�" השימוש בכספי העמותה"

חבהעמותות לחוק33סעי� אלא(ר בעמותה קובע עוד כי לא יכה� כחבר ועד בעמותה מי שאינו
או)18מתחת לגיל( קטי�,)א� כ� הוא נציג של תאגיד החבר בעמותה או מי שהוכרז פסול די�

מפורטות בסעי� או בעבירה אחרת שלדעת היוע0 המשפטיהוכ� מי שהורשע בעבירות, פושט רגל
עללא נית�. לממשלה יש עמה קלו� .הוראות אלו בתקנו� להתנות

:הוועד סמכויות ותפקידי� של

.ש� את החלטות האסיפה הכלליתילי.1

את.2 תכניות את להכי�,בכפו� להחלטות האסיפה הכלליתמדיניות העמותה לקבוע
עקרונות למימו� הפעילות וסדרי עדיפויות בי� אפשרויות לקבוע, העבודה של העמותה

.הפעולה השונות

.לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה.3

לכ�.4 לא,לדאוג .לחברי העמותה, במישרי� או בעקיפי�, תתבצע חלוקת רווחי� כי

ולקבוע את מסגרת האשראי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, תקציב שנתי אשרל.5
.שהעמותה רשאית ליטול

.למנות ולפטר מנהל כללי.6

על.7 .המנהל הכללי של העמותה לפקח
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.וני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומי�לקבוע את המבנה הארג.8

.לכנס אסיפות כלליות מ� המניי� ושלא מ� המניי�.9

אוורולהביא� בפני ועדת הביק של העמותה והמילוליי� חות הכספיי�"את הדו הכי�ל.10 ת
.ובפני האסיפה הכללית לאישורה, הגו� המבקר

.תהלדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמו.11

.בעמותה משמעותיות המסדירי� פעילויות שגרתיות, נהלי� בכתב לקבוע.12

.כפי שימצא לנכו�, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, לדו�.13

.לנהל פנקס חברי� של חברי האסיפה הכללית וחברי הועד.14

:אחריות חברי הוועד

במסגרת מטרותיה ובהתא� לתקנו� לפעול לטובת העמותה"על חברי הוועד מוטלת אחריות
(ולהחלטות האסיפה הכללית ).לחוק העמותות27סעי�"

לפעול הזהירות והמיומנות, על חברי הוועד מוטלת חובת האמו�, בהתא� לפסיקת בתי המשפט
עליה� לבצע פעולות המשרתות את האינטרסי�. להגשמת מטרותיה, לטובת העמותה ובכלל זה
בענייני� הנוגעי� לקבלת שירותי� עבור,כ� לדוגמא. סי� אישיי�של העמותה ולא אינטר

.לקחת בחשבו� שיקולי� של קשרי ידידות ע� נות� השירות וכדומההוועד אסור לחבר, העמותה

ובמקרה שבוצעה, על חברי הועד מוטלת אחריות לדאוג לכ� שלא תבוצע חלוקת רווחי� בעמותה
את, חלוקה כאמור כ�, חובת� כלפי העמותה יראו אות� כמפרי� אלא א� יוכיחו שלא ידעו על

אתאו שנקטו, ושלא היה עליה� לדעת על כ� חלוקת בכל האמצעי� הסבירי� כדי למנוע
. הרווחי�

על חברי הוועד לבצע את תפקיד� בזהירות כדי שלא ייפגעו נכסי� של העמותה או אינטרסי�
העמותה כדי להימנע מיצירת גירעונות שיסכנושל הפיננסי עליה� להתעדכ� במצב, למשל. שלה

או,במקרי� קיצוניי� של פעולות חבר ועד תו� רשלנות חמורה. את החוס� הכלכלי של העמותה
של, הפרת חובותיו של חבר הועד חבר, כאמורחלוקת רווחי� אסורה למשל במקרה ייתכ� כי

ה�הוועד יחויב על .כול� או חלק�, עמותהידי בית המשפט לשאת באופ� אישי בנזקי

חבר ועד וכ, על זהמתאימי� שרונותילהיות בעל מיומנות בענייני העמותה .לצור� תפקיד

שיפוי וביטוח

בע, שיפוי וביטוח לחברי ועד המתירותחוק העמותות אינו קובע הוראות בי� היתר תיותייויש בכ�
שלאור העובד, יחד ע� זאת. לאור האיסור על חלוקת רווחי� , 258�264בחוק החברות בסעיפי�ה

אי�, בעניי� זה בכל הנוגע לחברות לתועלת הציבור נקבעו הסדרי�,יג345לרבות הסייגי� בסעי�
מי"המנכ, הגו� המבקר, חברי ועדת ביקורת, חברי ועד(מניעה כי נושאי משרה בעמותה  ל וכל

הוראותת ובכפו� לכ� שנקבעו לאחר אישור האסיפה הכללי, יבוטחו וישופו,)שכפו� לו ישירות
. החלי� על חברות לתועלת הציבור הסדרי�אות�פי�עלכל זאת,בתקנו� העמותה מתאימות
.עמותה המבקשת להסדיר נושא זה תפנה לייעו0 מקצועי מטעמהמוצע כי

תקופת כהונת הוועד

פה הכללית הוא אחד מתפקידיה של האסי. החוק אינו קובע מהי תקופת כהונתו של ועד העמותה
.על האסיפה הכללית להתכנס לפחות אחת לשנה, לחוק20בהתא� לסעי�. בחירת חברי ועד
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, ואת פעולת� של חברי הוועד לטובת העמותה, עמותההכדי להבטיח את ניהולה התקי� של
לפיכ� גובש. לא נית� לאפשר מצב של בחירת ועד לתקופה בלתי מוגבלת, לחוק27כנדרש בסעי�

ל�על נוהל י העמותה למעט מקרי� חריגי� בה� אופ, שני��4פיו תקופת כהונת הוועד תוגבל
ל, דהיינו. מצדיק כהונה לפרק זמ� ממוש� יותר �4 יש לערו� בחירות לוועד העמותה לפחות אחת

כ�(שני� או אלא א� אי�, יחד ע� זאת,)נקבעה תקופה קצרה יותר בתקנו� חל התקנו� המצוי
אלא א� כ� הדבר הוגבל( ותה תאפשר בחירת אות� חברי� לקדנציות נוספותמניעה כי העמ

.)בתקנו�

:מורשי חתימה

לחתו� בש�, על הוועד להסמי� שניי� או יותר מבי� חבריו, לתקנו� המצוי18בהתא� לסעי�
לתקנו� המצוי בתקנו�18אי� חובה לכלול את סעי�. העמותה על מסמכי� שיחייבו אותה

לצור� פיקוח ובקרה נאותי� על הוצאת כספי� בעמותה, אול� רש� העמותות דורש, העמותה
כי בכל מקרה יהיו לעמותה לפחות שני מורשי, ובהתא� לפרשנות החוק ולכללי מינהל תקי�

כגו� בעלי משמעות כספיתלפעולות בכל הנוגע אשר חתימת� יחד תחייב את העמותה, חתימה
חו, חתימה על המחאות רכישת, מת� הלוואות, נטילת הלוואות,ביצוע הזמנות,זי�חתימה על

מט, ניירות ער� לרבות, לעניי� אופ� השימוש בכספי העמותה.ב"וכיו השקעת כספי�,ח"רכישת
.הרחבה בהמש�'ר, האפשרות לשימוש בכרטיסי אשראי ונושאי� כספיי� נוספי�

ה�, אי� חובה כי מורשי החתימה יהיו חברי ועד . יכולי� להיות חברי ועדת ביקורת אול� אי�

כדי להימנע ממצבי� של ניגוד ענייני�, מורשי החתימה לא יהיו בדרגת קירבה ראשונה ביניה�
.פסול

.על מורשי החתימה להיות בכל מקרה מחברי העמותה או מבעלי התפקידי� בה

על,יצוי� חת כי ומי� על ידי שני חברי מרבית הדיווחי� שעל עמותה להגיש לרש� העמותות להיות
ר. ועד ".הגשת מסמכי� לרש� העמותות"בפרק' לגבי פירוט הדיווחי�

גו� מבקראו ועדת ביקורת

רואה חשבו� או גו� מבקר יכול להיות. גו� מבקרהאסיפה הכללית חייבת לבחור ועדת ביקורת או
. ידי רש� העמותות� גו� אחר שאושר לעניי� זה על

היא אינה צריכה, במקו� ועדת ביקורתכגו� מבקר צה למנות רואה חשבו� במקרה שהעמותה רו
 חות הכספיי� של העמותה"את הדו שמבקראי� למנות את אותו רואה חשבו�. אישור של הרש�

. שכ� יש ניגוד ענייני� בי� התפקידי�, או שמבצע את הנהלת החשבונות

 כגו� מבקר מי שאינו רואה חשבו�למנות מעוניינת א� העמותה–מבקר שאינו רואה חשבו� גו�
של, במקו� ועדת ביקורת עליה להעביר תחילה בקשה לרש� בצירו� קורות חיי� וניסיו� רלבנטי

וכד,ד"עו, היותו בעל הכשרה להיות מבקר פני�–כגו�(אותו גו�  בהתא� לצרכי ', יוע0 מס
כדי, אישור אסיפה כלליתעליה לקבל, ולאחר אישור עקרוני של הרש�,)הביקורת בעמותה

.שהמינוי ייכנס לתוק�

לחוק19שכ� סעי�, יצוי� כי ג� עמותה שאינה פעילה מבחינה כספית חייבת במינוי ועדת ביקורת
, כמו כ� יתכ� כי קיימת לעמותה פעילות כספית שהיא. קובע כי לכל עמותה תהיה ועדת ביקורת

כ�. גו� מימו� שכר דירה על ידי גור� חיצוניכ, אינה מחשיבה אותה כפעילות כספית,מבחינתה
יתכ� כי עצ� העובדה שלא מתנהלת פעילות כספית היא בעיה שוועדת הביקורת צריכה לבדוק

.אותה

החייבי� במינוי, וביניה� עמותות בודדות, קיימי� מספר גופי�, פי חוק הביקורת הפנימית�על
ה ידי ועדת הביקורתתפקידו של מבקר פני� אינו זהה לתפק. מבקר פני� מבקר.מבקרהגו� או

ל , ועד בעוד שועדת הביקורת או הגו� המבקר כפופי� לאסיפה הכלליתוהפני� כפו� על פי חוק
במקרי� בה�,לפיכ�. מבקר הפני� לא יוכל למלא פונקציה של ועדת ביקורת או גו� מבקר, לכ�

יש. ולא במקומ�,ת או הגו� המבקרמינויו יהיה בנוס� על ועדת הביקור, נדרש מינוי מבקר פני�
.לציי� כי הרוב המכריע של העמותות אינו מחויב במינוי מבקר פני�
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גו� מבקר יכול להיות.על פי כללי מינהל תקי�, בוועדת ביקורת צריכי� לכה� לפחות שני חברי�
. רואה חשבו� או גו� אחר שאושר על ידי הרש�, אד� אחד

אד� הנות� שירותי� בשכר לעמותה שלא עקב תפקידו כחבר ועדת,ותלחוק העמות33על פי סעי�
"אינו יכול לכה� כחבר ועדת ביקורת בעמותה, ביקורת מלבד האיסור, משמעותו" מת� שירותי�.

ג� איסור על כל התקשרות, או שיית� לה שירות כקבל�, שחבר ועדת ביקורת יהיה עובד העמותה
חבר ועדת הביקורת ע� הע חבר ועדת הביקורת מקבל תמורה, מותהנוספת של שכתוצאה ממנה

, לרבות בעקיפי�, העברת כספי� לחבר ועדת ביקורת, השכרת נכס לעמותה–כגו�(מהעמותה 
, כללי� אלה חלי� ג� על חבר ועדת ביקורת). באמצעות גו� אחר שהעמותה מתקשרת עימו

על, מילי� אחרותב. הממלא תפקיד או מספק שירותי� לחברת בת שבשליטת העמותה חל איסור
לגבי שירותי�. באמצעות חברת בת שבשליטת העמותהת ביקורתמת� תשלו� כלשהו לחבר ועד

ע ."קירבת משפחה וניגוד ענייני�'"ראה בפרק,ת ביקורתי קרוב של חבר ועד"בשכר הניתני�

והחזררתגמול ישיבה בעד השתתפות� בישיבות ועדת הביקוחברי ועדת ביקורת רשאי� לקבל
זה,2הוצאות כחברי ועדת ביקורת בהתא� לתקנות שהותקנו בעניי� , אול� קיימות מגבלות בעניי�

על.בהמש�" השימוש בכספי העמותה"כפי שיפורט בפרק הכל  גו� מבקרתקנות אלו אינ� חלות
.המקובל במקצועהאסיפה הכללית לפי יקבע על ידיולפיכ� שכרו של הגו� המבקר

חבר בעמותה33סעי� כ�(קובע עוד כי לא יכה� כחבר ועדת ביקורת בעמותה מי שאינו אלא א�
, או מי שהוכרז פסול די� או פושט רגל)18מתחת לגיל(קטי�,)הוא נציג של תאגיד החבר בעמותה

וכ� מי שהורשע בעבירות המפורטות בסעי� או בעבירה אחרת שלדעת היוע0 המשפטי לממשלה יש
. עמה קלו�

:גו� מבקר/סמכויות ותפקידי� של ועדת הביקורת

לועדת הביקורת תפקיד מהותי בבדיקת ענייניה, לחוק העמותות30בהתא� לסעי�.1
 היתר ובי�, תקינות העמותה ומוסדותיה וכ� בבדיקת. הכספיי� והמשקיי� של העמותה

:על ועדת הביקורת

ה, לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה� תאמת פעולות העמותה לרבות
זה.למטרותיה נדרשת ועדת הביקורת לבדוק את תקינות פעילות� של נושאי, בכלל

אפקטיביות וטוהר, יעילות, חיסכו�, ולבדוק ניהול תקי� של עמותה המשרה בעמותה
.המידות

.לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכו��
וה� .עדוולעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית
.להציע לוועד דרכי� לתיקו� ליקויי� בניהול העמותה�
את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי, את ענייניה הכספיי� של העמותהלבדוק�

.לרבות ייעוד כספי העמותה לקידו� מטרותיה, השכר בה
.לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה�

:לצור� יישו� תפקידיה

ת.א וכ� תבצע מעקב,מידי שנה כמפורט לעיל כלליתבדיקה בצע וועדת הביקורת
ועדת, בשי� לב להיק� פעילות העמותה. אחר יישו� המלצות שנתנה בעבר

מהביקורת  הנבאונושאבידי שנה תתמקד ,ל"מספר נושאי� מתו� הנושאי�
.ותבצע במסגרת� בדיקה מעמיקה יותר מהרגיל

בדו.ב ל"ובדוח המילולי"ועדת הביקורת תדו� ועדוח הכספי ותגיש את המלצותיה
על העמותה להגיש, יצוי� כי במסגרת הדיווחי� השנתיי�. לאסיפה הכלליתו

.לרש� את ההמלצות האמורות

ת"בק פורס� �2009ט"תשס,)לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה,ל ליושב ראש ועדגמו(תקנות העמותות2
 �2009ט"תשס
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ח הביקורת יכלול מלבד"דו.ח ביקורת לפחות פע� בשנה"דו כי�לה ועדת הביקורת נדרשת.2
. בהתא� לנסיבות, תגלו בעברממצאי הוועדה ג� המלצות והתייחסות לתיקו� ליקויי� שה

דוחובהה לחוק הקובע כי על ועדת הביקורת להביא30נלמדת מסעי�ח פע� בשנה"להגיש
ולפני את מסקנותיה . האסיפה הכלליתהוועד

לדרוש מהוועד בכתב לכנס או הגו� המבקר לחוק רשאית ועדת הביקורת)ב(20פי סעי��על.3
יו� מיו�21שהוועד אינו פועל בהתא� לדרישה תו� ובמקרה, אסיפה כללית שלא מ� המניי�

ובלבד שהאסיפה תתקיי� תו�, רשאית ועדת הביקורת לכנס את האסיפה הכללית, שהוגשה
.מיו� שהוגשה הדרישה לכל היותר שלושה חודשי�

את.4 ועדת הביקורת או הגו� המבקר רשאי� לבקש מרש� העמותות למנות חוקר שיחקור
זה, דר� ניהול העמותה )א(40ופעולותיה הכספיות לפי סעי�, תפקודה בהתא� להוראות חוק

.לחוק

לעיי� בכל עת בפנקסי החשבונות גו� מבקר/רשאי� חברי ועדת הביקורת, לצור� ביצוע תפקיד�
חבר ועד ומכל עובד, ולצל� אות� בה� לאמור של העמותה ובמסמכי� המתייחסי� ולקבל מכל

).לחוק)ב(35סעי�(מידע הדרושי� לה� לדעת� למילוי תפקיד� עמותה כל מסמ� שברשות� וכל 

מבקר רואה חשבו�

של 2008לשנת עמותה שהמחזור הכספי שלה, 2009נכו� לשנת סכו�(ח"ש 1,146,952עולה על ס�
ולהגיש די�, חות הכספיי� שלה"את הדו לבקרחשבו� חייבת למנות רואה,)המתעדכ� מידי שנה

.וחשבו� מבוקר

.האסיפה הכללית היא שצריכה למנות את רואה החשבו� ולקבוע את שכרו

כל, שהוא ביקרבדוחות הכספיי� רואה החשבו� להשתת� בכל אסיפה כללית הדנה על כדי לספק
.דוחות כספיי�הודעה או הסבר נדרשי� בנוגע לאות� 

למנות,י העמותהלפי בקשת אחד מחבר, רשאי הרש�,ח כנדרש"במקרה שהעמותה לא מינתה רו
.ח לאותה שנה ולקבוע את השכר שהעמותה תשל� לו בעד שירותיו"לה רו

א� הוא לעיי� במסמכי�, כמו חברי הוועד וועדת הביקורת, רואה החשבו� של העמותה רשאי
.ולצלמ� הדרושי� לו לדעתו לצור� ביצוע תפקידו

ש, יודגש כי  חות הכספיי� של העמותה"הדואת מבקרלא נית� למנות את אותו רואה החשבו�
.התפקידי� שנישלא ליצור ניגוד ענייני� בי� כדי,כגו� מבקר במקו� ועדת הביקורת

ח הכספי אינו"רואה החשבו� המבצע את הביקורת על הדו, ככלל,3על פי תקנות רואי החשבו�
עד אול� א� המחזור הכספי של העמותה, רשאי לבצע עבור העמותה את הנהלת החשבונות 5הוא

שאינו חלק מצוות הביקורת שביקר רואי החשבו�רשאי אד� וא� שות� אחר ממשרד,)מיליו�
על.ח הכספי לבצע את הנהלת החשבונות"את הדו 5בעמותות שמחזור� הכספי באותה שנה עולה
. הנהלת החשבונות לא תתבצע ג� על ידי אחרי� באותו משרד רואי חשבו�, ככלל,)מליו�

בק �2008ח"תשס,)תלות כתוצאה מעיסוק אחר� ניגוד ענייני� ופגיעה באי(תקנות רואי חשבו�3 ,ח"ת תשס"פורס�
 608' עמ
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בזכו העמותהמסמכית עיו�

, ופנקס חברי הועד) חברי האסיפה הכללית, דהיינו(פנקס חברי העמותה, לחוק39על פי סעי�
, של העמותה המאושרי�והמילוליי� חות הכספיי�"הפרוטוקולי� של האסיפה הכללית והדו

.יהיו פתוחי� בכל עת סבירה לעיו� של כל חברי העמותה

הזכות להעתיק את המידע באופ� מקובל א� המעיי�ג�, משמעותה זכות העיו� בפנקס החברי�
.כגו� צילו� החומר, רצה בכ�

זכות לעיי� בכל מסמ� ולחברי הגו� המבקר לחברי ועדת הביקורת, לעיל נוס� על האמור
לדעת� א� מידע כאמור נדרש, שהעמותה מחזיקה בו או לקבל מידע מחברי העמותה או עובדיה

ת .פקידיה�לצור� ביצוע

לחוק לפעול27הדברי� אמורי� ביתר שאת לגבי חברי הוועד במסגרת אחריות� על פי סעי�
וב, לטובת העמותה .תא� לתקנו� ולהחלטות האסיפה הכלליתהבמסגרת מטרותיה

יצוי� כי לציבור הרחב קיימת זכות לעיי� בכל המסמכי� שהעמותה חייבת להגיש על פי החוק
ה, לרש� וזאת בנוס� לאפשרות לצפות בחלק,בכפו� לתשלו� אגרה,עמותותבמשרדי רש�

ר. מהמידע באמצעות האינטרנט בפרק' באשר למסמכי� שעל העמותה להגיש לרש� העמותות
".הגשת מסמכי� לרש� העמותות"
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מטרות ותקנו� העמותה, ש�

שימוש בש� העמותה

 בשמה המלא כפי שהוא מופיע בתעודתעל עמותה להשתמש,א לחוק העמותות8לפי הוראת סעי�
שילוט או פרסו�, ש� העמותה צרי� להופיע על כל מסמ�. ללא כל השמטות או תוספות, הרישו�

אסור לעמותה להשתמש בשמות חלופיי� במסגרת. היוצא מטע� העמותה בהתא� לדרישה זו
.שוני� פרויקטי�קידו� 

".עמותה רשומה"או"עמותה"או)"ר"ע"(בסיו� ש� העמותה יש להוסי�

ע, עמותה רשאית בכ�, ולעצב את הלוגו כרצונה, בלוגור"לכלול את שמה ללא ציו� כל עוד אי�
של יצוי�,א לחוק8ובהתא� להוראות סעי�, ובלבד שש� העמותה במלואו, הטעיה בכל מסמ�

העבש במקרה דנ� יש לוודא.העמותה ללא קשר ללוגו מותה נייר המכתבי� של העמותה ש�
ש�, על גבי המסמ�ובולטת המלא מופיע בצורה ברורה  כ� לדוגמא יש להימנע ממצב שבו
.העמותה קט� ושולי ביחס ללוגו

מטרות העמותה

אחד הנושאי� המרכזיי� הנבדקי� לעניי� תקינות פעילות העמותה הוא קיו� מטרותיה
או, הבקשה לרישו� עמותה ידי הרש� במסגרת�עלשנרשמו ה� אלו הרשומות המטרות. הרשומות
א�, כאשר כמפורט להל�, לבקשת העמותה, בשלב מאוחר יותרשנרשמו על ידי הרש� מטרות

המדובר במטרות השונות מהמטרות הרשומות של העמותה קוד� לרישו� בידי, נדרש, שינוילפני
.המשפט ביתהרש� ג� אישור 

בכפו� להוראות, רישו� השינוי, אלא, מטרות יודגש כי אי� די בהגשת פרוטוקול לרש� בדבר שינוי
.שהשינוי יכנס לתוק�הוא תנאי לכ�, להל� בדבר אישור שינוי המטרות

א� א� המדובר בפעולות הרשמיות עמותה אינה רשאית לבצע פעולות שאינ� במסגרת מטרותיה
.המסייעות לציבור או לנזקקי�, חשובות

א� לעמותה. ולבטל מטרות שאי� בכוונתה לקד�,תעל עמותה לקד� את כל מטרותיה הרשומו
� לבטלעל העמותה חלה האחריות, מטרות רשומות שלא קודמו במש� תקופת זמ� בלתי סבירה

.תכנית מעשית לקדמ� או להראות

בהתא�, רשאית, קרובות למטרות הקיימות שלה או לשנות מטרות לגרוע, עמותה הרוצה להוסי�
כ�, תותלחוק העמו)א(11לסעי�  את, לכנס אסיפה כללית ולקבל החלטה על ולאחר מכ� להעביר

על. רש� העמותותלבחינת ההחלטה  המטרות החדשות לא יכנסו לתוק� ולא נית� יהיה לפעול
או,ת לגרועשבמידה והמטרות שהעמותה מבק. הרש�רישומ� בידי פיה� אלא לאחר  לשנות

על העמותה לפנות לבית המשפט כדי לקבל, ותהקרובות למטרות הקיימות של העמלהוסי� אינ� 
לא יהיה תוק� לשינוי המטרות לפני רישומ� בידי, בכל מקרה.לפעולה המבוקשת את אישורו

.הרש�

מחובתו של הועד להציג בפני האסיפה הכללית את פירוט, טר� קבלת החלטה על שינוי מטרות
שקיבלה על עצמה העמותה לעניי� הנכסי� שצברה העמותה למטרותיה הקיימות והמחויבויות

הנ. לרבות כלפי תורמי� לעמותה, זה ל חיונית כדי לוודא שלא תתקבל החלטה"עמידה בתנאי�
וכ�, אלא לאחר שהעמותה שקלה כראוי את השלכותיה, כה משמעותית בחיי העמותה כלאחר יד

מחויבות כלפי לגבי. תוודא כי אי� פגיעה באינטרסי� של התורמי� לעמותה בעקבות השינוי
זה, תורמי� שכספ� ישמש למטרה מסוימת כזה, ובכלל –המשמעויות של שינוי מטרות במקרה

."ניהול נכסי העמותה לקידו� מטרותיה"בפרק ראו להל�

למטרתה העיקרית של עמותה איננה יכולה להיות, לחוק1על פי סעי� . עשיית רווחי�מכוונת
ג�,עסקיתה איננה יכולה להתבטא באחזקת מניות בחברהשל עמותתהעיקריפעילותה, לפיכ�
.וכל רווחיה מחולקי� לעמותה החברה היא בבעלותה המלאה של העמותהבמקרה זה א�
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 רי� נוספי�"עסקית לבד או יחד ע� גופי� מלכ עמותה רשאית להחזיק במניות בחברה, ע� זאת
פע, ובתנאי שפעילות זו אינה פעילותה העיקרית ילות זו משמשי� את מטרותיה ושרווחי

ר. העיקריות של העמותה .הבא נושאב' לגבי החזקה במניות בחברה עסקית יחד ע� גור� פרטי

ניצול נכסי העמותה לצור" קידו� מטרותיה

, נכסיה, כספי העמותה, דהיינו. על עמותה לנצל את משאביה לצור� קידו� המטרות שלה
וכו, המוניטי� שלה .להיות מנוצלי� באופ� מלא לצור� קידו� מטרות העמותה צריכי�' הציוד

בי� כתרומות ובי� כתמיכות לצור� קידו�, במידה והעמותה קיבלה כספי��כספי� ייעודיי�
א�, עליה להשתמש באות� כספי� למטרה לשמה ניתנו ולא למטרות אחרות, מטרה מסוימת א�

כ.הנ� במסגרת מטרות העמותההאחרות מטרותה � א� המצג שהוצג כלפי התורמי� הוא כי כמו
או, יש להשתמש בכספי� לאותו שימוש, יעשה שימוש מסוי� בכספי העמותה ולא לצבור אות�

כי על העמותה לתת ביטוי, יצוי�).ג� א� ה� במסגרת המטרות(להעביר� לשימושי� אחרי� 
ב, בהתא� לכללי� חשבונאיי�, חות הכספיי�"הול� בדו א�, ה� הוגבללנכסי� שהשימוש בי�

ע"ע כ�.י מוסד ממוסדות העמותה המוסמ� לכ�"י תור� חיצוני ובי� א� במסגרת קבלת, כמו
, או על שינוי הוראות התקנו� לגבי ייעוד נכסי� בפירוק על שינוי מטרותבאסיפה הכללית החלטה 

לגבי כספי� תורמי� של העמותה שניתנו כלפיהתחייבויות על הוועד להציג בפני האסיפה הכללית
ובכפו�, רישומ� בידי הרש�לאחר רק לתוק� שינוי המטרות או התקנו� ייכנסו. יעודי� כאמור

על העמותה לציי� את ההתחייבויות. כמפורט בפרק הקוד�, לאישור בית המשפט א� נדרש
א� יאושרג�. לפי העניי�, המטרות או רישו� שניתנו כלפי התורמי� ג� בפנייה לצור� אישור

להמשי� ולהשתמש בכספי� שנצברו בעבר להתחייב נוי המטרות יתכ� והעמותה תידרש שי
. למטרות לשמ� ניתנו

והרש� ישקול נקיטה, לא תוכל לקבל אישור ניהול תקי�, עמותה שאינה פעילה–העדר פעילות
.כגו� פירוק, בפעולות נוספות

או, באופ� לא סביר, עמותה הצוברת–צבירת נכסי� הו� לתקופה ממושכת בלי להשקיע� נכסי�
מעשית ויעילה לשימוש בכספי� אלו, עדכניתאו שאי� לה תוכנית, בקידו� מטרות קונקרטיות

לא. לא תהא זכאית לקבל אישור ניהול תקי�, לצור� קידו� המטרות איסור צבירת עודפי� באופ�
אושת היסודנחומה, סביר נובע בי� היתר מתכלית העמותה לפעול לקידו� מטרותיה תורמי�

במקרי�. לצור� קידו� ישיר של מטרותיה תו� זמ� סבירגופי� אחרי� העבירו כספי� לעמותה 
תו� שימוש, מסוימי� אופי העמותה או אופי הנכסי� מאפשר שמירה על רוב הנכסי� בעמותה

אשר כספי� שניתנו לעמותה בתנאי שישמשו כקר�, כגו�, בחלק קט� מה� לצור� קידו� המטרות
במקרי� כגו� אלו אי� פסול בהחזקת הכספי�. פי מטרות העמותה�פירותיה יחולקו לזכאי� על

.�במקרה הקדש בו העמותה היא הנאמא� כי יהיה על העמותה לבחו� הא� לא נוצר, לטווח רחוק
ולפעול למסירת, על העמותה לרשו� את ההקדש אצל רש� ההקדשות, במקרה שאכ� נוצר הקדש

.תא� לכללי חוק הנאמנותדיווחי� בה

לצור� התמודדות כגו�, יובהר כי עמותה רשאית לצבור סכו� סביר בשי� לב לפעילותה השוטפת
. ע� תקופות של קשיי� כלכליי�

עמותה שאינה פועלת לקידו� מטרותיה עקב סכסוכי� פנימיי� ומאבקי–שיתוק פעילות בעמותה
כ�, לא תוכל לקבל אישור ניהול תקי�,או מכל סיבה אחרת, כוח בי� חברי העמותה אלא א�

.תראה נכונות לנקיטה בצעדי� אשר יאפשרו לה לתפקד

:לצור� קידו� מטרותיה כגו�4עמותה רשאית להקי� חברה–תאגידי� קשורי�

המ(לעמותה רווחיה יועברולצור� ביצוע פעילות עסקית אשר•  קי�לדוגמא בית כנסת
כאשר מטרת הפעלת החברה היא קבלת הכנסות,ותחברה אשר תפעיל אול� שמח

).לצור� פעילות העמותה

 לעניי� זה חברה או כל תאגיד עסקי אחר4
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לצור� ביצוע פעולות אשר מתאימות באופיי� למסגרת של חברה ולא של עמותה•
לדוגמא עמותה שמטרתה לחלק מזו� למיעוטי יכולת המקימה חברה שתפעיל(

).מרכולי� מיוחדי�

ולא יחולקו לגור� אחר, למטרות העמותה בלבדבמקרי� אלו יש להקפיד כי רווחי החברה ישמשו
וכי אחזקת המניות בחברה איננה)ב"לרבות עובדי החברה באמצעות משכורות מוגדלות וכיוצ(

. מועברי� לעמותה החברה ג� א� רווחי, העיקרית של העמותה או פעילותה מהווה את מטרתה
ל באיסור אות� כללי� הנוגעי� ולקבלת, יקורת בעמותההעסקת חברי ועד או חברי ועדת

ג�, שירותי� בשכר מבעלי תפקידי� אלו כי, ככלל. החברהעל העסקת� על ידי יחולו  רצוי
ת"בעצמה או בשיתו� גופי� מלכהעמותה ברי� נוספי� במקרי�. חברההמניותמ �100% חזיק

אתרש� העמותות.מקו� שיש הצדקה מיוחדת לכ�, חריגי� נית� יהיה לחרוג מכלל זה  יבח�
. השאלה הא� אי� חשש לחלוקת רווחי� לגור� פרטי או ניצול העמותה לטובת גורמי� פרטיי�
כמו כ� תיבח� השאלה הא� העמותה נקטה באמצעיי� חוקיי� ומשפטיי� להבטחת זכויותיה

בדר� של  שריו� זכות וטו לעמותה, עיגו� זכויותיה בתקנו� החברה, שימור שליטתה בחברהלרבות
עריכת הסכ� בכתב בי�,ב"מכירת נכסי� וכיו,� כגו� משכורות לעובדי�בנושאי� מהותיי

נוכח מורכבות הנושא מוצע כי העמותה תפנה מראש להתייעצות.ב"העמותה לבי� החברה וכיו
כ�.כדי שלא תימצא מפרה את הכללי� בדיעבד, מול רש� העמותות בכל מקרה חל איסור על

הבתשבעל תפקיד בעמותה או מי מטעמו יחזי זו. קו באופ� אישי במניות של חברת פעולה מעי�
מכ�. כהעברת נכסי� אסורה עלולה להיחשב הדבר יחשב,א� מדובר בחבר עמותה,יתרה
חבר ועד וחבר ועדת ביקורת, על כל המשתמע מכ�, כחלוקת רווחי� עלול הדבר להיחשב, ולגבי

.להעמותות ותקנות הגמו לחוק)2)(א(33כעקיפה של הוראות סעי�,נסיבות מסוימותב

פעולה בהתא� לתקנו� העמותה

כי27חובה זו נובעת ה� מסעי�. פי התקנו� שלה�עמותה חייבת לפעול על לחוק העמותות הקובע
לחוק העמותות הקובע כי די�9וה� מסעי�, על חברי הוועד לפעול בהתא� לתקנו� העמותה

ו .בינ� לבי� עצמ�התקנו� כדי� חוזה בי� העמותה לבי� חבריה

א� אינו מוסדר בתקנו�, לחוק העמותות קובע כי א� יש עניי� המוסדר בתקנו� המצוי)ב(12סעי�
יחולו על אותו עניי� הוראות,)בניגוד להוראות החוק(או מוסדר בו באופ� חלקי או לקוי, העמותה

.התקנו� המצוי

לא,יצוי� יש, רת עניי� מסוי� בדר� מסוימתדי בכ� שכל חברי העמותה הסכימו על הסד כי אלא
א�. לבדוק הא� העניי� תוא� את תקנו� העמותה על עמותה לקיי� את דרישות התקנו� שלה ג�

את,כ� לדוגמא. אינ� נוחות וג� א� יש בעמותה רוב מכריע נגד דרישות אלו עמותה שאימצה
ה, התקנו� המצוי 18שכ� סעי�, עמותהאינה רשאית למנות מורשי חתימה שאינ� חברי ועד

כל. לתקנו� המצוי קובע כי מורשי החתימה יהיו מבי� חברי הוועד כמו כ� א� נקבע בתקנו� כי
.אי� חברי העמותה רשאי� לוותר על קיו� הבחירות, מספר שני� יערכו בחירות לוועד עמותה

, יפה הכלליתיש לקבל החלטה בדבר השינוי באס, לשנות סעי� בתקנו�תמעוניינבמידה והעמותה
רישומו השינוי ייכנס לתוק� רק לאחר. רש� העמותותלבחינת ולאחר מכ� להעביר את ההחלטה

יש להקפיד על כ� שג� ההחלטה תתקבל בהתא� לתקנו� א� ישנה הגבלה.רש� העמותותבידי 
.ב"זכות וטו וכיו, לגבי הרוב הנדרש

לרבות, התאמתו לדרישות החוק בח�ית, במסגרת בדיקת נוסח התקנו� על ידי רש� העמותות
במקרה שבמסגרת הבדיקה יעלה הצור� לתק� את הוראות. הפרשנות שניתנה לה� על ידי הרש�

ת, כאשר התיקו� נובע מכ� שהחוק קובע הסדר חד משמעי אחר בעניי�, התקנו� דרש העמותהילא
כזה. לכנס שוב את האסיפה הכללית לאישור הנוסח ללא,ת התיקו�א לרשו�נית� יהיה במקרה

א� מדובר בנושא. א� חתמו שני חברי ועד על הנוסח המתוק�, אישור נוס� של האסיפה הכללית
יהיה צור� להביא את העניי� שוב לאישורה, בו קיי� מרחב שיקול דעת לאסיפה הכללית, מהותי
.על ידי הרש� רישו� הנוסח המתוק�בטר� 

בו,של התקנו�שהעמותה תחזיק בנוסח של� ומעודכ�, מומל0 עד הכולל את כל השינויי� שנעשו
.עתולאות
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קיו� נהלי� בכתב

לדאוג לקיומ� של נהלי� מקצועיי� משמעותית בתחו� מסוי�על עמותה המקיימת פעילות
מצופה מעמותה המעסיקה עובדי�,כ� למשל. המסדירי� את הפעילות האמורה, ומפורטי� בכתב

, נוהל התקשרות ע� ספקי�, וע נוהל קבלת עובדי� לעמותהומקיימת פעילות משמעותית לקב
ב נהלי� המבטיחי� פעילות תקינה ורציפה"נוהל קופה קטנה וכיו, נוהל נוכחות עובדי� בעבודה

.היק� הנהלי� ורמת הפירוט שלה� יותא� להיק� הפעילות של העמותה.בעמותה לאור� זמ�
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הגשת מסמכי� לרש� העמותות

דרישות החוק

את. לחוק העמותות קובע מה� המסמכי� שעל כל עמותה להגיש לרש� העמותות38י� סע
, לחילופי�. תו� ציו� שמות החותמי�, המסמכי� יש להגיש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד

כ, נית� להגיש העתק מהמסמכי� חתומי� כאמור עו�על" העתק נאמ� למקור"כשהוא חתו� ד"ידי
.אה חשבו�או רו

חלה חובה להגיש 25.7.09החל מיו�, 2009–ט"התשנ,)טפסי�(בות התקנת תקנות העמותות בעק
חלה חובה 25.12.09החל מיו�. לרש� העמותות דיווחי� על גבי טפסי� כפי שנקבעו בתקנות

ולהגיש לרש�, למלא טפסי� אלו באמצעות הטפסי� המקווני� כפי שיופיעו באתר רש� העמותות
. לעילפלט חתו� כאמור 

:המסמכי� שעל העמותה להגיש לרש� כוללי�

.הודעה על שינוי מע� העמותה.1

חבר ועד.2 וכ� הודעה, או פקיעת כהונת�, ועדת ביקורת או הגו� המבקר, הודעה על מינוי
.ופקיעת כהונתוח"על מינוי רו

א, לשנות את תקנו� העמותה פרוטוקול האסיפה הכללית הכולל החלטה.3 .ו מטרותיהשמה

.החלטת האסיפה הכללית או הוועד בדבר הרשאי� לחתו� בש� העמותה.4

. הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הוועד בתוק� תפקידו כחבר הוועד.5
העילה ומספר, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, יש לציי� בהודעה את שמות הצדדי�

.ההלי�

פירוט של חמשת מקבלי השכר הגבוה:הכוללי�, של העמותהחות הכספיי�"הדו.6
עלח על תרומות"דו, בעמותה .א לחוק36לפי סעי� זרה תרומות מישות מדינית והודעה

.חות הכספיי� יפורט בהמש�"אופ� עריכת הדו

.ח המילולי של העמותה"הדו.7

המילולי בצירו�ח"ח הכספי והדו"פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו.8
ח"ח הכספי והדו"ח הכספי ובצירו� המלצת ועדת ביקורת או הגו� המבקר לגבי הדו"הדו

רו, המילולי הדו,ח"וא� נתמנה .ח הכספי"בצירו� חוות דעתו על

.פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצו� ועל מינוי מפרק.9

כל מסמ� או מידע נוס� לצור� הבהרת פרטי�י לדרוש רש� העמותות רשא,א לחוק38על פי סעי�
או לצור� הבהרות באשר,ח המילולי"או בדוח הכספי"שצוינו או שצרי� היה לציי� בדו
.להתנהלותה החוקית של העמותה

אי� להגיש. המסמכי� המוגשי� לרש� העמותות צריכי� להיות בשפה העברית או הערבית
א�(מסמכי� בשפה האנגלית  , בעבריתי שני חברי ועד"ע וחתו�כ� מצור� לה� תרגו� מלא אלא

ב.שמהווה נוסח מחייב מאושר על ידיא� א� הוא שאינו חתו� תרגו� בעבריתלא נית� להסתפק
).נוטריו�
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הגשת מסמכי� לצור" קבלת אישור ניהול תקי�

לצ,באופ� שוט�, קיו� חובות הדיווח השנתיות על פי החוק ס� ור� קבלת אישור מהווה תנאי
.ניהול תקי� מרש� העמותות

הגשת המסמכי� הנדרשי� בהתא�, רק בתו� שנתיי� של פעילות רצופה מוכחת של העמותה
.אישור ניהול תקי� לעמותה יינת�לחוק וכ� עמידה בכללי הניהול התקי� 

וח המבקשת אישור ניהול תקי� לאחר שבמש� מספר שני� לא קיימה את חובות הדיו, עמותה
שבע, כנדרש תתבקש להשלי� את כל המסמכי� אות� הייתה חייבת להגיש על פי החוק במש�
.שקדמו לשנה עבורה מבוקש האישור, השני�

.שרש� העמותות אינו מנפיק אישור ניהול תקי� רטרואקטיבי בגי� שני� שחלפו, יובהר

להשלי� חומרתנדרש, חובות הדיווח כראוי במש� תקופה ארוכהאת קיימהשלא עמותה
ח הכספי האחרו� הנדרש לצור� מת� האישור והמסמכי�"הדואת, לצור� מת� האישור, להעבירו

דו, הנלווי� ל"ובנוס� עמותה, לדוגמא.השני� הקודמות�3חות כספיי� ומסמכי� כאמור
דותידרש 2010המבקשת אישור לשנת  דו, 2008ח ומסמכי� נוספי� לשנת"להגיש חות"וכ�

על העמותה להמציא כל מסמ� נוס� שיידרש על ידי.2007– �2005 המתייחסי� לשני� ומסמכי
. הרש� לצור� הבהרות

רשאי הרש� לסרב, ידי רש� העמותות�א� עמותה אינה ממציאה את המסמכי� הנדרשי� על
ב, לתת לעמותה אישור ניהול תקי� ובוא� לנקוט כלפי העמותה סנקציות חמורות יותר פעולות

.לות מינוי חוקר והגשת בקשה לפירוק העמותההכול

אגרה שנתית

אלא א� כ� היא נכנסת, החל מהשנה שלאחר רישומה, כל עמותה חייבת בתשלו� אגרה שנתית
.לגדר הפטור הקבוע בתקנות

באשר,ד"עמותה תהא זכאית לפטור מאגרה שנתית א� הצהירו שני חברי ועד העמותה בפני עו
:מתקיימי� בה התנאי� המצטברי�כי,לכל שנה בנפרד

על .1 .) 300,000מחזורה השנתי אינו עולה

פרט,)בי� א� כעובד ובי� א� כקבל� משנה, עבור עבודה(אי� היא משלמת שכר ותשלומי�.2
.כגו� תשלו� לגו� מבקר,לשכר המשול� לבעל מקצוע לצור� ביצוע הוראות החוק

להמציא לבנק ולחילופי� או באינטרנטת בבנק הדוארעל כל עמותה לשל� את האגרה השנתי
.חתו� כנדרש) הנכלל בטפסי� שנשלחי� לעמותה מידי שנה( בדבר פטור הדואר טופס תצהיר

הגישה תצהיר לפטור לבנק או שלאלא יינת� אישור ניהול תקי� לעמותה שלא שילמה אגרה
.הדואר לפי העניי�

.נוספות כלפי העמותה לגרור סנקציותעלול אי תשלו� אגרה
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והמילוליח הכספי"המערכת החשבונאית והכנת הדו

לחוק העמותות קובע כי עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות35סעי�
על העמותה לדאוג לרישו� פעולותיה הכספיות בהתא� להוראות. את עסקאותיה ומצבה הכספי

.מס הכנסהניהול ספרי� של 

עקרונות כלליי� בנוגע לניהול הכספי

על.1 הנהלת החשבונות. ידי העמותה עצמה או גור� מטעמה�המערכת החשבונאית תנוהל
.צריכה להיות אוטונומית ונפרדת מזו של תאגידי� אחרי�

רישומי. בעמותההמבוצעת יש לרשו� ברישומי הנהלת החשבונות כל פעילות כספית.2
ותיעוד זה צרי� להישמר בצורה, י� להתבסס על תיעוד נאותהנהלת החשבונות צריכ

, יש לדאוג לחתימת הסכמי� בכתב באשר לכל התחייבות כספית של העמותה. מסודרת
על העמותה לשמור. ולתיעוד בכתב של הוצאת כספי� וקבלת�, לרבות הסכמי הלוואה

.פיות שבוצעוחשבוניות וקבלות וכ� כל הסכ� וכל מסמ� המהווה בסיס לפעולות הכס

ולעדכ� באופ�, על העמותה לדאוג למנות אד� שיהיה מופקד על רישו� הפעולות הכספיות.3
.שוט� את מערכת הנהלת החשבונות

עלתבוצע הוצאת כספי� מהעמותה.4 תו�, ידי המורשי� לחייב את העמותה בחתימת��רק
.תיעוד נאות

התוספת השנייה לחוקפנקסי� על פי ניהול

את הפרטי� המופיעי�,לפחות, פנקסי העמותה צריכי� לכלול, לחוק העמותות35תא� לסעי� בה
.בתוספת השנייה לחוק

.ה מפרטת קטגוריות שונות שעל עמותה לכלול במערכת החשבונות שלהיהתוספת השני

כ�ו, קטגוריות אלו כוללות בי� היתר עריכת ספר שבו ירשמו נכסי� שהתקבלו כתרומות וכמתנות
או, פירוט בספר תקבולי� של ההקצבות שהעמותה קיבלה מאחרי� כולל גופי� ממשלתיי�

. עירוניי�

צריכה לנהל) 750,000עמותה שהמחזור השנתי שלה עולה על סכו� של על פי התוספת השנייה
. פי שיטת החשבונאות הכפולה�מערכת חשבונאית על

ח הכספי"עריכת הדו

הלחוק העמ)א(36סעי� חות"הדו. חות הכספיי�"דוותות מטיל על הוועד את האחריות להכנת
מסמכי� אלו צריכי� לתת.ח הכנסות העמותה והוצאותיה"לכלול לכל הפחות מאז� ודו אמורי�

ח על גור�"הטלת הכנת הדו. ביטוי נאות לנתוני� הכלולי� במערכת החשבונאית של העמותה
.ח ועמידתו בדרישות החוק"ד מאחריותו לתקינות הדואחר מטע� העמותה אינה פוטרת את הווע

דו, יודגש .מחזור הכספי שלההלהיק� חות כספיי� ללא קשר"על כל עמותה להגיש

לדו)ב(36בהתא� לסעי� ח הכספי פירוט מלא ומדויק של כל התשלומי� ששילמה"לחוק יש לצר�
הדו, העמותה או שהתחייבה לשל� לרבות תשלומי� אחרי�,ח הכספי"בשנה שלגביה מוגש

ער�( סכומי כס� או שווי כס�, והתחייבויות לתשלו� ובכלל זה הלוואות תנאי,)לרבות ניירות
לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר,)פירוט מילולי וכמותי(וכל הטבה אחרת, פרישה

.להוראות תקנות הטפסי� בהתא� בטופסהפירוט יוגש.בעמותה

על, על חמשת מקבלי השכר הגבוהבמסגרת הדיווח על העמותה לדווח ג� על אנשי� שמועסקי�
ל בעמותה"כגו� אד� שמשמש בפועל כמנכ ג� א� אינ� מועסקי� כשכירי�, ידה בפועל כעובדי�
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.אול� מקבל תמורה כקבל�

תרומות מישות מדינית"ח הכספי תרומות מישות מדינית זרה ראה בפרק"על החובה לפרט בדו
."זרה

ח הכספי המוגש לרש� יש לבצע הפרדה בי� הוצאות לפעילות לבי� הוצאות המשויכות"בדו
עלוכמ.להנהלה וכלליות  20,000כ� יש לפרט את רשימת האנשי� שתרמו לעמותה סכו� העולה

מ לשנה) באשר להוצאות אות�( מרש� העמותות לאי פרסו� הש� יוחדאלא א� כ� נית� אישור
פרק'ר ובאשר לכללי� החלי� על פירוט שמות התורמי�,"הנהלה וכלליות" יש לפרט כהוצאות

)."ובנכסיה השימוש בכספי העמותה"

5ותק�69 חשבונאי גילוי דעת

כי)ג(36סעי� ח הכספי ייער� על פי כללי חשבונאות ודיווח"הדו"לחוק העמותות קובע
 ...".מקובלי�

לתקני� הנקבעי� על ידי המוסד הישראלי לתקינה בהתא�ח"במסגרת חובה זו יש לערו� את הדו
ו קיימת חובה 1999ח הכספי לשנת"החל מהדו. לגילויי דעת של לשכת רואי החשבו�חשבונאית

).69כולל תיקוני� והבהרות לגילוי דעת5תק�(5ותק�69ח בהתא� לגילוי דעת"לערו� את הדו

ר חייב לכלול את המרכיבי�"ח הכספי של מלכ"הדו,י�ולגילויי דעת נוספ69בהתא� לגילוי דעת
:הבאי�

על–מאז�.1 על�ייער� באופ� שבו כל הנכסי� וההתחייבויות יסווגו פי�פי אופיי� ויוצגו
יוצגו תחת) ההפרש בי� הנכסי� לבי� ההתחייבויות(הנכסי� נטו. רמת הנזילות שלה�

:כותרת אחת תו� אבחנה בגו� המאז� בי�

נכסי� נטו שלא/ לשימוש לפעילויות סי� נטו שלא קיימת לגביה� כל הגבלהנכ.א
.קיימת לגביה� הגבלה וששימשו לרכוש קבוע

.נכסי� נטו שקיימת לגביה� הגבלה בעלת אופי זמני.ב
משאבי� שהועברו לעמותה(נכסי� נטו שקיימת לגביה� הגבלה בעלת אופי קבוע.ג

ות שהועברו בתנאי שישמשו למטרה כגו� תרומ, למטרות ספציפיות בלבד
).מסוימת

זה"דו.ח זה יכלול את כל ההכנסות וההוצאות בתקופת הדיווח"דו–ח על פעילות"דו.2 ח
יכלול ג� סכומי� ששוחררו מקבוצות של נכסי� נטו שהוגבלו לפעילות והועברו לקבוצה

שהוטלו על בעקבות קיו� או ביטול תנאי�, של נכסי� שלא קיימת לגביה� הגבלה
.השימוש באות� נכסי�

ח זה ייער� באופ� המשק� את כל השינויי� בתקופת"דו–ח על שינויי� בנכסי� נטו"דו.3
. לרבות עוד� ההכנסות על ההוצאות בתקופת החשבו�, החשבו� בכל קבוצות הנכסי� נטו

.ח זה מיועד לתת תמונה מקיפה לעניי� מעמד הנכסי� השוני� לסוגיה�"דו

לכ� ככל שיש חובהח ישק� את כל תזרימי המזומני�"הדו–ח על תזרימי מזומני�"וד.4
בו51בגילוי דעת .ובהתא� לאמור

יש לרשו� ביאורי� בהתא� לגילויי הדעת של לשכת רואי–חות הכספיי�"ביאורי� לדו.5
בי. החשבו� והתקני� של המוסד לתקינה חשבונאית � במסגרת הביאורי� יש להתייחס

תלות העמותה בגופי� אחרי�, פרטי� בדבר צדדי� קשורי�, היתר למטרות העמותה
פרטי� בנוגע להלוואת שהעמותה נתנה או קיבלה וכ� פירוט, ובפרט במשרדי ממשלה

.הרכוש הקבוע

ה הדו מבקררואה החשבו� .מקובלי�ה� בדי� ובתקניבהתא� לקבוע יפעלח הכספי"את
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חות כספיי� מאוחדי�"דו

דובתהיא בעלת השליטה בתאגידי כאשר עמותה , חות כספיי� מאוחדי�"עליה להגיש לרש�
של לשכת57בהתא� לגילוי דעת הבת כמקשה כלכלית אחתתאגידי המציגי� את עצמה ואת

. רואי החשבו�

ח המילולי"הדו

הדו"על עמותה להגיש את הדו, לחוק העמותות)א(37בהתא� לסעי� ח"ח הכספי יחד ע�
ח המילולי לתאר באופ� תמציתי ובהיר את פעילות העמותה ואת המבנה"תפקיד הדו.המילולי

.ח"הארגוני בשנה לגביו מתייחס הדו

ח"האחריות להכנת הדו.ח המילולי ימולאו בהתא� לתוספת השלישית לחוק העמותות"פרטי הדו
הדו חלה על הועד המנהל עלח להיות חתו� בחתימות"ובעת הגשתו על ידי שניי��מקוריות

הדו.מחבריו בפני המלצותיהח המילולי ולהביא"מתפקידיה של ועדת הביקורת לבחו� את
.האסיפה הכללית

מח המילולי"הגשת הדו .תנאי ס� למת� אישור ניהול תקי�הינה אחד

על איננה מחליפה את החובה של העמותה לדווח כדי�, על פרטיו השוני�,ח המילולי"הגשת הדו
.ב"דיווח על מינוי חברי ועד וכיו: כגו�, במועד קבלת ההחלטות השונות, גבי הטפסי� שנקבעו לכ�

.ח המילולי יהיה פתוח לעיו� הציבור"הדו

לה בתוספת השלישית מפורטות הקטגוריות בדויאשר אמורות :ובי� היתר כוללותח המילולי"כלל
מלשדיווח על הפעולות שביצעה העמותה פירוט המבנה הארגוני של העמותה, טרותיה� קידו�

דיווח בדבר תאגידי� שנושא משרה בה�, ונושאי משרה בעמותה מוסדותיה של העמותה לרבות
פירוט בדבר השימושי� העיקריי�, נושא משרה בעמותה וכ� תאגידי� לה� זיקה לעמותהג� הוא 

שניתנו העיקריי� היק� השירותי�,ח"שעשתה העמותה בכספי תרומות במהל� שנת הדו
אירועי�, או עסקאות ע� צדדי� קשורי�, פירוט עסקאות במקרקעי� שביצעה העמותה, לעמותה
.ח"ליקויי� וכל עניי� מהותי אחר שאירע בשנת הדו, חריגי�

.ח המילולי וכ� הנחיות למילוי הטופס"למילוי הדו מומל0 נית� למצוא באתר רש� העמותות טופס
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ובנכסיה ותההשימוש בכספי העמ

פתיחת חשבונות בנק

של, וכספיה יופקדו באותו חשבו�,בלבד על עמותה לפתוח חשבו� בנק על שמה ולא בחשבונות
.גורמי� אחרי� כגו� חברי ועד

מומל0 לפתוח חשבו� בנק נפרד, בהיקפי� משמעותיי� כאשר עמותה מפעילה פרויקטי� שוני�
.לכל פרויקט

במקרי� מסוימי� תידרש העמותה, טיס אשראי על פי כללי ניהול תקי�בעת שימוש בכר, כמו כ�
.לפתוח חשבו� בנק יעודי עבור כרטיס אשראי מסוי�

ובהמחאות שימוש במזומני�

לית על הוצאת כספיאביצוע תשלומי� במזומ� פוגע באפשרות לבצע בקרה מינימ, באופ� עקרוני
כי לא יינת�, י� לצור� הוצאת אישור ניהול תקי�קבע הרש� במסגרת הקריטריונ, לפיכ�. העמותה

,")קופה קטנה"למעט הוצאות שנית� להוציא� במסגרת(אישור לעמותה שמשלמת הוצאות מזומ� 
. וכ� לא יינת� אישור כאמור לעמותה המשלמת מלגות במזומ�

ע, המחאות מטע� העמותה יחתמו על ידי שני מורשי חתימה מטעמה ליתי האסיפה הכל"שמונו
כ� שהמחאות לא תחתמנה. הכל לפי הוראות התקנו�, או ועד העמותה על העמותה להקפיד על

.מראש ללא ציו� הסכו� והמוטב

כ�, מטעמי בקרה נאותה שכל ההמחאות הנרשמות על ידה תכלולנה ציו�, על העמותה להקפיד על
ק,"למוטב בלבד" .טנהלמעט המחאה המיועדת להוצאת מזומני� מהבנק לקופה

העברות כספיות מחשבו� הבנק

בי� א� של העמותה או של גור�, העברות כספיות מחשבו� הבנק של העמותה לחשבו� אחר
.בחתימת מורשי החתימה)ולא באמצעות טלפו�(' עשינה א� ורק באמצעות פקסת, חיצוני

שימוש בכרטיסי אשראי

וו� שאינו מאפשר חתימה על ידי שני שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה מהווה בעיה מכי
ע� זאת ישנ�. ולפיכ� פוגע בבקרה על ההתנהלות הכספית של העמותה, מורשי חתימה כנדרש

דר� אחרת לביצוע הרכישה, מקרי� שבה� נדרש שימוש בכרטיס אשראי כגו� במקרי� בה� אי�
.המבוקשת או במקו� שימוש במזומ� במסגרת קופה קטנה

:התנאי� הבאי�אחד שימוש בכרטיס אשראי יהיה אפשרי בכפו� להתקיימות

ב.1 ,המותר לשימוש כקופה קטנה לסכו�מוגבלהכרטיס אשראי העמותה משתמשת
יובהר כי הכוונה. לצור� הוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה בלבד ומשתמשת בו

כגו�(החד פעמית הכולל בתוכו מגבלה על ס� ההוצאה, לכרטיס אשראי מסוג מיוחד
החלטה).כגו� כרטיס ע� מגבלת מסגרת אשראי בסכו� קט�(או החודשית) כרטיס נטע�

.בדבר הוצאת כרטיס כאמור תיחת� על ידי שני מורשי חתימה

כרטיס אשראי שהתשלו� בו כפו� לקיומה של יתרה כספית בחשבו� ייעודי שנפתח לצור�.2
כזה יהיה כפו� להעברת כספי� לחשבו� השימוש בכרטיס מסוג.השימוש בכרטיס זה

, לצור� הוצאה מסוימת, הייעודי בהוראה חתומה על ידי שני מורשי חתימה של העמותה
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כ� שלא יהיו בחשבו� זה יתרות מעבר לכספי�. בציו� מטרת ההעברה העמותה תקפיד על
שימוש בכרטיס כאמור ייעשה במקרי� בה�. שהועברו לביצוע הוצאה מסוימת כאמור

קיי� קושי לביצוע התשלו� בדר� אחרת למשל לצור� ביצוע תשלומי� שנית� לבצע רק 
ל"הוצאות הנגרמות במסגרת נסיעה לחו, תשלו� אגרה לרש�, באמצעות האינטרנט

.ב"וכיוצ

המאפייני� שלה� יעלו בקנה אחד ע� האפשרותשככל שיהיו סוגי� נוספי� של כרטיסי אשראי
ישקול רש� העמותות מת� אפשרות לשימוש, אות הכספיותלקיי� בקרה נאותה על ההוצ

.בכרטיסי� כאמור

הוצאות הנהלה וכלליות

ו עמותה אינה רשאית לשל� גמול ישיבה והחזר ועדת הביקורת אלא חברישכר לחברי הועד
תפקיד� ככאלה ביצוערוועב 23.2.2010בתוק� מיו� יהיוש5תקנותב כמפורט, הוצאות בלבד

בהתחשב בכישורי העובד, שכר העולה על הסביראי� העמותה רשאית לשל� לעובדיהג�.בלבד
יש, כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה. והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידי� דומי�

שכר מעבר לסביר משו� חלוקת רווחי� אסורה עקב בגינה עלול חבר הועד לחוב אישית, במת�
את, לחוק'ד34סעי�ה לפיהפרת חובותיו כלפי העמות אלא א� כ� התנגד לחלוקה האסורה ונקט

כל האמצעי� הסבירי� כדי למנעה או שבנסיבות העניי� לא ידע ולא היה עליו לדעת על החלוקה 
ל. האסורה מדובר בפעולה, אחרי� שאינ� עובדי העמותהלספקי� תשלו� שכר בלתי סביר באשר

ו ולכ� עשויה להיות בניגוד להוראות לקידו� מטרותיהשאינה לטובת האינטרסי� של העמותה
.לחוק27סעי� 

עמותה לא תהא זכאית לקבל אישור ניהול תקי� במידה והוצאות השכר שהיא משלמת תהיינה
.בלתי סבירות במידה כזו שיהיה בה� משו� שימוש בכספי העמותה שלא למטרותיה

חנת סבירות השכר תו� התחשבות בגורמי�נב, בכל הנוגע לקביעת תקרה לשכר בכירי� בעמותות
:כדלקמ�

.המחזור השנתי של העמותה–גודל.1

.אחוז התמיכות וההקצבות מהמדינה מס� המחזור הכספי–עצמאות.2

.מחזור ההכנסותאחוז הוצאות הנהלה וכלליות מס�–יעילות.3

.'ורת וכויעילות ועדת ביק, גידול בפעילות, העדר גירעו�–איכות ניהול.4

.ב"סיו� מקצועי וכיוינ, השכלה, כישורי�–איכות נושא המשרה.5

פי כללי מינהל תקי� על העמותה�על. הוצאות הנהלה וכלליות ה� ההוצאות האדמיניסטרטיביות
רש� העמותות.להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מס� המחזור השנתי של העמותה

כי� זה במקרי�ייתערב בעני הוצאת הכספי� הנה בלתי סבירה באופ� קיצוניי� בה� יעלה חשש
.כזה שמתעורר חשש לחלוקת רווחי� או לשימוש בכספי העמותה בניגוד למטרותיה

כללי החשב הכללי. כתנאי למת� תמיכהפרס� כללי� בדבר הוצאות הנהלה וכלליות החשב הכללי
המחזור הכספי של העמותה וה� להגדרת מתייחסי� ה� לאחוז הוצאות הנהלה וכלליות מכלל 

נית� לראות את הוראות החשב הכללי בעניי� באתר משרד. הרכיבי� שיש לכלול בהוצאות אלו
.האוצר

ת"בק פורס� �2009ט"תשס,)לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה, ליושב ראש ועדגמול(תקנות העמותות5
 �2009ט"תשס
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חבר ועדת ביקורתלור וועד"ליו, לחבר ועדגמול תשלו�

. סעיפי� העוסקי� בעניי� תשלו� שכר לחברי ועדשלושה בחוק העמותות קיימי�

ל26סעי� חוק העמותות קובע כי האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלו� שכר לחברי ועדא
(א(33סעי�. בכפו� לתקנות שהתקי� שר המשפטי� בעניי�, ולקבוע את גובה השכר לחוק קובע)2)

מכא� שאסור לחבר. אינו יכול לכה� בוועד, שלא כחבר ועד, כי מי שנות� שירותי� לעמותה בשכר
א לחוק העמותות מסמי�34סעי�.של העמותה או לתת לה שירותי� שוני� בשכרועד להיות עובד 

. וחברי ועדת ביקורת לעניי� שכר חברי ועד, בי� השאר, את שר המשפטי� לקבוע תקנות

הנמטרת שלנגד, שבמוסדות העמותה יכהנו נושאי תפקידי�, להבטיח הינהל"הוראות החוק
. יאה למוסד ללא כוונת רווחכ, עיניה� עומדת טובת העמותה בלבד

בישיבות בפועל עבור השתתפות� רק גמולרשאי� לקבל וועדת ביקורת ועדהחברי,ר הועד"יו
לא יתקיימו, בכל מקרה. וזאת רק לאחר אישור האסיפה הכללית באשר לעצ� התשלו� ולשיעורו

חבר הוועד לא וועדת ביקורת/וחבר הוועד, לעמותה חבר וועדת הביקורת/יחסי עובד מעביד בי�
.יהיה זכאי לתוספות סוציאליות

זה 23.2.2009שר המשפטי� התקי� ביו� אשר תוקפ�,א לחוק העמותות34לפי סעי� תקנות לעניי�
ל, 23.2.2010מיו� הינו  חבר,ר וועד"יובאשר לתקרת התשלו� שהאסיפה הכללית רשאית לאשר

 23.2.2010עד ליו�. והחזר הוצאות בישיבהבפועל עבור השתתפות חבר ועדת ביקורתאועדוו
בה נית� לעיי� באתר האינטרנט של רש�, יחולו ההוראות שפורסמו בחוברת ניהול תקי� הקודמת

.העמותות

הנגובה הגמול שנית� לשל�, כפי שמפורט בטבלה להל�ו, על פי התקנות ל"לאחד מחברי המוסדות
גב. תלוי במחזור העמותה כ� עולה שיעור הגמול שנית� לשל�, וה יותרככל שמחזור העמותה

. לאחד מחברי המוסדות שנמנו לעיל

כ,לעניי� גובה הגמול,ב לחוק העמותות קובע34סעי� סכו�"�כי מחזור העמותה מוגדר
, שהתקבלו בממוצע בשלוש שנות הכספי� שחלפו, התקבולי� השנתי של עמותה מכל מקור וסוג

סכו� התקבולי� כאמור שהתקבלו–� מהקמת העמותה וא� טר� חלפו שלוש שנות כספי
".בממוצע בשנות הכספי� שחלפו מאז הקמתה

היתקרה התקנות קובעות , וועדה קבועה של הוועד או וועדת הביקורת, שיבות של הוועדלמספר
ועדה קבועה היא ועדה שמונתה. מספר זה אינו תלוי במחזור העמותה. שנית� לקיי� במהל� שנה

כאשר אופי העמותה מצדיק מינוי ועדה לטיפול, הועד לטיפול לאור� זמ� בנושא שבסמכותועל ידי 
.באותו נושא

מחזור כספי
של העמותה 

במיליוני 
 שקלי�

מספר ישיבות
מירבי בשנה של 

 הועד 

מספר
ישיבות 
מירבי 

בשנה של 
ועדת 

 ביקורת

מספר ישיבות
מירבי של 
ועדה קבועה 

 של הוועד

גמול מירבי
ה לחבר לישיב
ועדת/ועד

ח"ביקורת בש

גמול מירבי
ר"לישיבה ליו

ח"ועד בש

 555 1012128505עד
 675 2512128605עד10מעל
 1030 5012128805עד25מעל
עד50מעל
100 

12 128990 1230 

, ותיהא� בשל נסיבות הנוגעות לפעילות מיוחדת של העמותה לקידו� מטר, למרות האמור בטבלה
זו, עלה מספר הישיבות על המספר המצוי� לעיל בטבלה העמותה רשאית לשל� גמול עבור חריגה

ל בגי�תשלו� נית� לאשר בכל מקרה. באישור האסיפה הכללית בלבד עד פי אחת( �150%חריגה
.ל"הנממספר הישיבות המצוי� בטבלה) וחצי



21

 
כי ליושב ראש הוועד ישול�,ת לקבוערשאית האסיפה הכללי, בעמותה בה לא מכה� מנהל כללי

:כמפורט להל�, גמול שנתי קבוע בעד כהונתו כיושב ראש הוועד

 מירבי בשקלי� חדשי�שנתי גמול מחזור כספי של העמותה במיליוני שקלי�
 1015,000עד

 2521,115עד10מעל
 5041,235עד25מעל
 73,505 100עד50מעל
 90,615 100מעל

הנהגמ .גמול עבור השתתפות בישיבותהל הינו במקו�"ול השנתי

בקשר להשתתפות בישיבות החזר הוצאות

חבר ועדת הביקורת כולל כיסוי של כל ההוצאות"יו, השכר המשול� לחבר הועד,ככלל ר הועד או
או,ר וועד"רשאית עמותה לשל� ליו, במקרי� מסוימי�.בקשר להשתתפות בישיבה חבר וועד

בנוס� לגמול עבור השתתפות, בישיבהוהשתתפותל בקשרועדת ביקורת החזר הוצאות חבר
שבהתקיימות� רשאית העמותה לשקול להל� המקרי�.ר הועד"או לגמול השנתי ליו בישיבה

:הא� לשל� החזר הוצאות

ר הועד או חבר ועדת הביקורת"יו,חבר הועדכאשר החזר הוצאות נסיעה בפועל:'א מקרה•
א� העמותה החליטה לשל� הוצאות.מ ממקו� קיו� הישיבה"ק40במרחק העולה על גרי�

טבלת סכומי� שלפיה ישול� החזר,אחת לשנה,עוקבלכלליתההאסיפהעל, במקרה זה
לב לכללי� הנהוגי� בשירות המדינה בנדו�, הנסיעות .בשי�

או חבר וועדת הביקורת חבר הוועד,ר הועד"יוכאשר החזר הוצאות נסיעה בפועל:'ב מקרה•
שהציג אישור רופא שהוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב, הוא אד� ע� מוגבלות

או, אד� ע� לקות פיסית":על פי החוק הינה"ד� ע� מוגבלותא"הגדרת. מוגבלותו נפשית
אשר בשלה מוגבל תפקודו באופ� מהותי בתחו�, קבועה או זמנית, שכלית לרבות קוגניטיבית

."או יותר מתחומי החיי� העיקריי� אחד

ג• מחברימשלישויותר,)מיליו�50עולה על של העמותה הכספי השנתי מחזורהא�:'מקרה
לשל�, באישור מראש של האסיפה הכלליתהעמותה רשאית, הוועד שלה אינ� תושבי ישראל

.ו0 לישראלהחזר הוצאות נסיעה ושהייה בפועל עבור ישיבת ועד אחת בשנה שהתקיימה מח

לשל� החזר הוצאות רשאית העמותה, מחברי הועד אינ� תושבי ישראלממחציתא� יותר
.שהתקיימו מחו0 לישראל, עבור שתי ישיבות ועד בשנה נסיעה ושהייה בפועל

בשי� לב לכללי�, התשלו� יתבצע לפי טבלת סכומי� שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה
.הנהוגי� בשירות המדינה בנדו�

ד• עלעא� מחזורה הכספי של העמותה:'מקרה רשאית העמותה לשל�,)מיליו�50ולה
לחבר ועד שאינו תושב ישראל החזר הוצאות נסיעה ושהייה בפועל לצור� השתתפות בישיבות 

.ועד בישראל

בשי� לב לכללי�, התשלו� יתבצע לפי טבלת סכומי� שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה
.ת המדינה בנדו�הנהוגי� בשירו

ה• או שמשלמת גמול, גמול עבור השתתפות בישיבות כלל א� העמותה איננה משלמת:'מקרה
כפי שפורט,ותמהסכו� המירבי שקובעות התקנהנמו�,עבור השתתפות בישיבותחלקי 
חבר ועד או לחבר ועדת,ר ועד"רשאית העמותה לשל� החזר הוצאות ליו– לעיל בטבלה

ל לפי כללי�, הקודמי�'ד�'אא מתקיימי� התנאי� המפורטי� במקרי�ביקורת ג� א�
. ובהוצאות שהוצאו בפועלונהלי� שתקבע האסיפה הכללית תו� התחשבות במספר הישיבות 
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יחד ע� החזר ההוצאות לא יעלה על הגמול המירבי) א� משול�(הגמול המופחת המשול� 
ל עבור ישיבה והחזר ההוצאות  שנית� היה לשל� לאותו אד� לפי, עיללפי המקרי� שצויינו

.התקנות

ה קידו� מטרות העמותהלוצאות בקשר החזר

ר"או גמול שנתי ליו, בנוס� לגמול עבור השתתפות בישיבות והחזר הוצאות בקשר להשתתפות זו
עמותה רשאית לשל� לחבר ועד או ליושב ראש ועד את הוצאות הנסיעה, כפי שתוארו לעיל, הוועד
לצור� פעילותו לקידו�מחו0 לישראלאו את הוצאות הנסיעה והשהייה שלושראלבישלו 

:א� מתקיימי� התנאי� הבאי�, מטרותיה של העמותה

או, באישור ועדת הביקורת, הועד החליט מראש• על סוגי הפעילויות שיבצע חבר הועד
יו(ר הועד עבור העמותה"יו חובה לקבלר הועד מקבל גמול שנתי שאז אי�"אלא א� כ�

.)החלטה זו

ע• .י הועד"תשלו� ההוצאות בפועל אושר

ההוצאות המקובל בשירות החזרבבהתחשב, ההוצאות ה� סבירות בנסיבות העניי�•
והאסיפה, וה� ההוצאות הנדרשות לצור� ביצוע הפעילות האמורה במישרי�, המדינה

א.אחת לשנה, הכללית קבעה כללי� ונהלי� לעניי� זה ו יושב ראש הוועד חבר הוועד
לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה עבור, בהקד� האפשרי,וחודי

.העמותה והוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות

לצור� קידו� מטרות העמותה, נית� לאשר,)מיליו� 100שהמחזור הכספי שלה עולה על בעמותה
או נסיעה) בישראל(ג� הוצאות מסוג אחר שאינ� הוצאות נסיעה, גנו� האמור לעילועל פי המנ

.כלל א� אינ� משלמות גמול, כ� ג� בעמותות בעלות מחזור כספי נמו� יותר).ל"בחו(ושהייה 

 ללא תמורה לתאגידי� אחרי� של כספי� או נכסי�העברות

אול� אחררי"מלכלתאגיד או נכסי�כספי� רשאית להעביר עמותה,מבחינת כללי ניהול תקי�
:עליה להקפיד על מספר תנאי� כדלקמ�

ע� לגו� אחר נכסי�/העברת כספי�.1 של הרשומותמטרותיה נוסח מתיישבת בפירוש
.העמותה

ובלבד שמדובר בתאגיד,יועברו לתאגיד אחר ע� מטרות דומות הנכסי�/הכספי�.2
ר ללא כוונת רווח .ג� בעת פירוק, ווחי� לגורמי� פרטיי�ואשר אינו רשאי לחלק

ש.3  הנכסי�/לעמותה כי יתכ� שהכספי� נכסי�/כספי�או מעביר תור�ידוע למי
.יועברו לתאגיד אחר

שיש בו כדי להשפיע באופ� מהותי על פעילות או נכס במקרה שמועבר סכו�.4
בכל מקרה. יובא הדבר לאישור האסיפה הכללית בטר� העברת הכספי�, העמותה

.טעו� הדבר אישור ועד העמותה,ראח
.בהתא� למטרת ההעברה בנכסי�/העמותה תקיי� פיקוח על השימוש בכספי�.5
יש אישור ניהול תקי� או אישור מקביל הנכסי�/לתאגיד אליו מועברי� הכספי�.6

.מאת הגור� הרשמי המפקח עליו

ל, באשר לעמותות נתמכות העברת כספי� יש לפעול ג� לפי כללי החשב הכללי בכל הנוגע
יש לפעול לפי כללי,46כמו כ� באשר לעמותות שיש לה� אישור לפי סעי�.לגופי� אחרי�

. רשות המיסי� לעני� זה

.בסעיפי� הרלבנטיי�,ח המילולי"על העמותה לפרט העברות כאמור לעיל במסגרת הדו
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הלוואות

מו הכללי� האמורי� לעיל רי אחר ובלבד שיתקיי"עמותה רשאית להלוות כספי� לתאגיד מלכ
.בנוגע להעברת כספי�

הכללי� בנוגע כל א� א� לא מתקיימי�, לתאגיד אחרעמותה רשאית לתת הלוואה,ע� זאת
ל, להעברת כספי� :תנאי� כדלקמ�בכפו�

.התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח.1

להלווה הנ� מטרות התאגיד מטרות.2 הדומות .מלווהמטרות של העמותה

על.3 של�ההלוואה אושרה כדי� .העמותה המלווהידי הוועד

לרבות שיעור, הכולל תנאי הלוואה סבירי�ה לתאגידנחת� הסכ� הלוואה בי� העמות.4
.תנאי ההחזר ומועד הפירעו�, הריבית

.הוסדרו בטחונות סבירי� לפירעו� ההלוואה.5

ה.6 ובי� היתר שסכו� ההלוואה(עמותה המלווה אי� במת� ההלוואה כדי לפגוע בפעילות
ושסכו� ההלוואה והתקופה שנקבעה להשבת הכספי�, יהיה סביר ביחס למחזור השנתי

).אינ� מונעי� או מעכבי� מימוש של תוכניות העמותה המלווה

.הועד שוכנע כי יש לעמותה הלווה יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה במועדי� שנקבעו.7

לוולמיטב ידיעת הועד.8 אי� ליקויי� משמעותיי� בהתנהלות על סמ� נתוני� שהוצגו
.העמותה הלווה

ובהתא� למקובל, עמותה תהא רשאית לתת הלוואות לעובדיה בתנאי שתנאי ההלוואה סבירי�
.בשוק לעניי� הלוואה של מעביד לעובד

רש,ח"במידה ומטרות העמותה כוללות מטרה של מת� הלוואות כגו� גמ אית לתת תהא העמותה
למת� מפורטי� וברורי�, ובלבד שתקבע קריטריוני� סבירי�, הלוואות בהתא� למטרותיה

.ההלוואות ותקפיד על שוויו� בי� מקבלי ההלוואות בהתא� לקריטריוני� שקבעה

אלא א� כ� מטרות העמותה כוללות(עמותה אינה רשאית לתת הלוואות לחבריה שאינ� עובדי�
וה� אינ� חברי ועד, דובר בחברי� שעומדי� בקריטריוני� כאמור לעילומ,ח"מת� הלוואות כגמ

 ). או חברי ועדת ביקורת

מלגות אופ� תשלומי

הואיל וביצוע תשלומי� במזומ� פוגע באפשרות לבצע, בהתא� לכללי הניהול התקי� נקבע כי
המשלמת מלגות לא יינת� אישור ניהול תקי� לעמותה, בקרה מינימאלית על הוצאת כספי העמותה

. במזומ�

לתשלומי מלגות יבוצע, לפיכ� ".מוטב בלבד"באמצעות שיקי�

שווי�, יש להקפיד כי חלוקת מלגות בעמותה תתבצע בהתא� לקריטריוני� קבועי� בכל מקרה
.ופומביי�
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תרומות

ב, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמי� פנימי,ה לחוק העמותותיבהתא� לתוספת השני ו ולרשו�
ש�, שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות) לרבות כספי�(את כל הנכסי� הרישו� צרי� לכלול את

.תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו, התור�

בודקי� מטע� רש�, פנקס התורמי� הפנימי של העמותה צרי� להיות פתוח לעיו� חברי הוועד
לע, העמותות עלנציבות מס הכנסה וגופי� אחרי� שיש לה� סמכות .פי חוק�יי� בפנקס

ש� של תור� שביקש לתרו� בעילו�ח הכספי"בדורשאית עמותה שלא לרשו�, בהתא� לתוספת
או שהרש� נת� אישור מיוחד, ש� א� סכו� התרומה אינו עולה על הסכו� המרבי שקבע השר

. שלא לציי� את ש� התור� לפי הליכי� ונהלי� שקבע השר

ש�(ותות הותקנו תקנות העמ 2002בשנת קביעת סכו� מירבי ונהלי� לרישו� תרומה בעילו�
בתקנות נקבע כי הסכו� המירבי לעני� תרומה שרשאית עמותה. 2002–ג"התשס,)ח הכספי"בדו

.לשנה) 20,000ח הכספי את ש� התור� הוא"שלא לרשו� לגביה בדו

שלח"כ� נקבע כי הרש� רשאי לית� לעמותה אישור מיוחד שלא לציי� בדו הכספי שלה את שמו
מ לו, א� שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניי�) �20,000תור� שתר� למעלה לאחר שהוגשה

סכו� התרומה, מענו, מספר הזהות שלו, שפורטו בה ש� התור�, בקשה מנומקת בכתב על כ�
.והצור� בשמירת עילו� שמו של התור�

תרומות מישות מדינית זרה

על, על עמותה� לחוק העמותותא36לסעי� בהתא� לציי�,) 300,000אשר מחזורה הכספי עולה
מ"בדו זרה"ח הכספי הא� קיבלה תרומות בשנה אליה מתייחס) ראה הגדרה להל�("ישות מדינית
של.ח"הדו .) 20,000המדובר בתרומות אשר שוויי� המצטבר עולה על סכו�

, זהות נות� התרומה:אתח הכספי"בדולציי� עליה, במידה ועמותה קיבלה תרומות כאמור
.מטרת התרומה או ייעודה והתנאי� לתרומה א� יש כאלה, הסכו� שהתקבל

על העמותה חלה החובה והאחריות לעשות כל שביכולתה לדעת א� התרומה הגיעה מישות
.מדינית זרה

את, על עמותה המקבלת תרומות מישות מדינית זרה כאמור המידע האמור חלה החובה לפרס�
ה. באתר האינטרנט שלה כ� לרש� אשר, עמותותא� אי� לעמותה אתר אינטרנט עליה להודיע על

.יפרס� את המידע באתר האינטרנט של משרד המשפטי�

:בתמצית, על פי החוק הינה" ישות מדינית זרה"

�לרבות, מדינה זרה)1(

חבר של מדינות זרות, איחוד)א( ;ארגו� או
;רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות,ג�אור)ב(
רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה שחברה, רשות מקומית או מחוזית)ג(

;בברית מדינות במדינה זרה
חבר של גופי� זרי�, איחוד)ד( ;ארגו� או

; הרשות הפלסטינית)2(

או שגו�,)2(או)1(המפורטי� בפסקאות תאגיד שהוק� בחיקוק של אחד מהגופי�)3(
כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוי� של אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא מינה את 

זה; התאגיד לפעול בשמו ער��" החזקה","אמצעי שליטה", לעניי� , כמשמעות� בחוק ניירות
; �1968ח"התשכ
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ל, יודגש .עמותה לבקש חיסיו� על ש� התור�כי לגבי תרומה מישות מדינית זרה אי� זכות

 רישו� נכסי עמותה

ה לרבות זכויות בנכסי� לגביה� מתקיי�, ועד להקפיד על כ� שכל זכויות העמותהועל חברי
.יהיו רשומי� על ש� העמותה, רישו� כדי�

.הרכב ירש� על ש� העמותה בלבד.עמותה רשאית לרכוש רכב לשימושה לצור� קידו� מטרותיה
לעלות, בי� היתר, ולי� והקריטריוני� לבחירת הרכב יהיו שיקולי� סבירי� תו� התייחסותהשיק

והמחזור הכספי, אופי הפעילות והיקפה, הרכישה והאחזקה של הרכב ובהתא� לסוג העמותה
.שלה

ו רכבי�לגבי ש�)כללי� אלולפני פרסו�( נרשמו בעבראשר השייכי� לעמותה אי� גור� אחר על
מקו� שהדבר עלול לגרו� לירידת ער� הרכב באופ� על ש� העמותה את הרכב עבירלהחובה 

. הרכב לטובת העמותהאתא� חובה לשעבד,משמעותי

שמירה על נכסי העמותה

ידה, עמותה שבבעלותה רכוש או נכס על, בי� א� נית� כתרומה ובי� א� נרכש על חייבת לשמור
.היתרונות שנית� להפיק ממנוהרכוש כראוי ולהפיק ממנו את מירב 

עליה, א� לעמותה יש כספי� שאינ� נדרשי� באופ� מיידי לפעולתה השוטפת לקידו� מטרותיה
כדי לשמור על ערכ� בכפו� למדיניות שתקבע לעניי� זה על ידי, להשקיע אות� באופ� סולידי

בכ� משו� צבירת נכסי� באופ� בלתי סביר, הוועד מטרות"בפרק כמפורט, ובלבד שלא יהיה
."העמותה

נכסעמותה איננה רשאית לה לרשות אחרי�ומנכסיה ללא קבלת תמורה הולמת או להעמיד עביר
א� הדבר איננו מתיישב ע� מטרותיה ואיננו עומד בכללי, ללא תמורה או בתמורה מופחתת

ע דברי� אלו אמורי� ביתר שאת בנוג. הניהול התקי� החלי� על העברה כספית לגור� אחר
. עיסקית או אחרת, להעברת נכסי� לצדדי� אליה� יש לגורמי� בעמותה קירבה משפחתית

ולגרו�, לחוק.ג34במקרי� מעי� אלו עלולה העברת הנכסי� להיחשב לחלוקה אחרת לפי סעי�
.להטלת אחריות אישית על חברי הועד בגי� העברה זו

.מוניטי� ועוד, מניות, טלטלי�ימ, מקרקעי�, הוראות אלו נוגעות לכלל נכסי העמותה כגו�

בהקדש ציבורי�עמותה המתמנית כנאמ

הינו מושג משפטי הבא לתאר מצב בו אד� או גו� מסוי� תר� או הוריש נכס הקדש ציבורי
זה, מסוי� לטובת הציבור ומינה אד� או גו� אחר כאחראי, קבע הוראות מיוחדות לטיפול בנכס

, הוראות מיוחדות אלו קובעות, פעמי� רבות. וחדות בקשר לנכסלבצע את ההוראות המי") נאמ�("
לעיתי� מוריש אד� סכו� כס�, כ� לדוגמא.כי לא נית� להשתמש בנכס עצמו אלא רק בפירותיו

וממנה את פלוני כאחראי, קובע כי פירותיו של הנכס ישמשו לצור� מלגות לתלמידי�, מסוי�
.נוצר במקרה מעי� זה הקדש ציבורי,עלבפו.לטיפול בסכו� הכס� ולחלוקת המלגות

חלה חובה לרשו� הקדש ציבורי אצל רש� על הנאמ�,�1979ט"התשל, חוק הנאמנותעל פי
.ההקדשות

זה.י תור� או מוריש"ע מתמנית עמותה כנאמנת בהקדש ציבורי, פעמי� רבות חלה חובה, במקרה
ג� לגבי הקדשות ובה זו קיימתשח, יודגש. על העמותה לרשו� את ההקדש ברש� ההקדשות

. וטר� נרשמו ציבוריי� שנוצרו בעבר

תו� הבהרה,ח הכספי"תת לכ� ביטוי נאות בדולעליה, בהקדש�א� העמותה התמנתה כנאמ
. שמדובר בנכסי הקדש
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וניגוד ענייני�קירבה משפחתית

כללי

ריכה להתחשב בהתאמתצ, עמותה הרוצה להעסיק עובד או להתקשר בחוזה ע� קבל� עצמאי
מוכנותו לבצע את המטלות, הידע שלו, העובד או הקבל� לביצוע העבודה מבחינת כישוריו

על, סכומה ומהותה, ובהתחשב בתנאי ההתקשרות, טר� העסקת העובד.'הרלבנטיות וכו
לכ�.העמותה לתת הזדמנות למציעי� להציע עצמ� בתנאי שוק חופשיי� יצוי� כי אי� הכוונה

מאופי, א� הדבר מתחייב מנסיבות העניי�אלא, ותה תהא מחויבת בקיו� הלי� מכרזישהעמ
.העמותה ומאופי ההתקשרות

האיכות, עליה לבדוק הא� מבחינת המחיר, כ� ג� כאשר עמותה מזמינה שירות או מוצר מספק
.המדובר בהצעה הטובה ביותר שבאפשרות העמותה לקבל', וכו

דוההינהמקו� בו העמות עקרונות אלו תקפי� מיוחד עמותות המספקות, כלומר, מהותי�גו�
חברה, כגו�, שירות חיוני לציבור בהיקפי� משמעותיי� .איגוד ספורט ועוד, קדישא�עמותה שהינה

קרבת משפחה

ל לבחוק העמותות אי� קביעה מפורשת באשר מב קרבת משפחהמגבלות בנוגע מוסדות תו� מוסד
.וכ� בי� חברי� במוסדות העמותה לעובדי העמותה סדות לבי� עצמ�בי� חברי המו, העמותה

ה,לחוק העמותות27וכפועל יוצא מסעי�, ע� זאת , ועד לפעול לטובת העמותהוהקובע כי על חברי
מינהל תקי� מחייב העסקת עובדי� על פי אמות מידה אובייקטיביות ותו� התחשבות בטובת

כ�.ה משפחתיתהעמותה ולא על פי שיקולי� של קירב תשלו� שכר לקרוב, בנסיבות מסוימותכמו
חבר ועד עלול)בי� במסגרת העמותה ובי� במסגרת תאגיד בת שבשליטת העמותה( משפחה של

הקובע כי לא יכה� כחבר ועד או כחבר ועדת ביקורת מי לחוק)2)(א(33חשב לעקיפה של סעי�ילה
.כחבר ועדת ביקורתשנות� לעמותה שירותי� בשכר שלא כחבר ועד או 

העסקת עובדי�

עלולה להביא למצב של או הגו� המבקר חברי ועדת ביקורת,העסקת קרובי משפחה של חברי ועד
תפקיד חבר ועדת הביקורתואניגוד אינטרסי� בי� תפקיד חבר הועד לפעול לטובת העמותה 

חבר לבי� המחויבות המשפחתית, בעמותה לקיי� בקרה בלתי תלויה הועד או חבר ועדת של
)2)(א(33כמו כ� עלולה להיות בכ� עקיפה של ההוראה הקבועה בסעי�, כלפי העובד הביקורת

.לחוק)ב(33וסעי�

.לפיכ� לא יועסקו בעמותה קרובי משפחה של חברי ועדת ביקורת או הגו� המבקר

מ, באשר לחברי ועד, ע� זאת עובדי� שה� �10%נקבע כי כעקרו� לא יועסקו בעמותה בשכר יותר
מ,ולחילופי�,וכ�, קרובי משפחה של חברי ועד מהשכר שמשול� על ידי �10% לא ישול� למעלה

מ( העמותה לקרובי משפחה כאמור למעט,)ממספר עובדי העמותה �10% ג� א� שיעור� נמו�
. מקרי� חריגי� בה� אופי העמותה יצדיק חריגה מכלל זה

, צאצא, הורי הורי�, הורה,אח"�"קרוב"מוגדר המושג בתוספת השלישית לחוק העמותות
".צאצא של ב� הזוג או ב� זוגו של כל אחד מאלה

חבר ועדת ביקורת"קרוב", כלומר ,א�/אב, אחות/אח, אישה/בעל הואלענייננו של חבר ועד או
אח/ב�, צאצא חורג,צאצא, סבתא/סב אסבת/סב, א� חורגי�/אב,)גיסי�(אחות/בת זוג של

. חורגצאצא הוא עצמו ג� א� הצאצא) כלה/חת�,כלומר(ב� הזוג של הצאצאוחורגי�
.וכ� הלאהנינה/ני�,נכדה/איננו רק בנו של אד� או בתו אלא ג� נכד" צאצא"כי, יובהר
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קירבה משפחתית בי� חבר ועד לחבר ועדת ביקורת

שמטרתה מניעת,ר ועדת ביקורתלאור קביעת חוק העמותות כי חבר ועד לא יכה� במקביל כחב
יכה, ניגוד ענייני� בי� הוועד לוועדת הביקורת בועדת הביקורת קרוב�נקבע כי כעקרו� לא

.של חבר ועד,כהגדרתו לעיל, משפחה

קירבה משפחתית בתו" הועד ובתו" ועדת הביקורת

או חברי וועדת הועד רוב חברי, או בוועדת הביקורת כאשר יש יותר משני חברי� בוועד,דר� כללב
וזאת כדי למנוע מצב של ניגוד ענייני� בי� האינטרסי�, לא יהיו קרובי משפחה ביניה�הביקורת 

.המשפחתיי� לבי� האינטרסי� של העמותה

מצבי� נוספי� של ניגוד ענייני�

כאשר עיסוקיו של אד� יוצרי� מצב בו קיי� חשש ממשי כי לא יבצע תפקיד כלשהו בעמותה
זה, לטובת העמותה,רשכנד .על העמותה להימנע מלאפשר לאותו אד� לבצע תפקיד

בא� בעל התפקיד בעמותה שאינו מונע את כהונתו, י� פרטני מסוי�יניגוד ענייני� בעננמצא
איסור מת�(לחוק העמותות)2)(א(33אינו אסור לפי הוראות סעי� העניי�ו, בעמותה כאמור לעיל

ע ואי� המדובר בחלוקת,)ועד או חבר ועדת ביקורת כפי שהוסבר לעילי חבר"שירות בשכר
.על בעל התפקיד להימנע מהשתתפות בדיוני� ומהבעת עמדה באותו עניי�,רווחי�

ל נע ככל הנית� מביצוע בביצוע עסקאות ע� גופי� הקשורי� לעמותה כדי להימ היזהרעל העמותה
שה. עסקאות בניגודי ענייני� אסורי� עליה, עמותה מחליטה לבצע עסקה ע� תאגיד קשורבמקרה

.להחיל על עצמה תנאי� מחמירי� יותר מאשר בביצוע אותה עסקה ע� תאגיד שאינו קשור
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הוראות מיוחדות

מהותי–גו� דו

כ, על פי פסיקת בית המשפט כלומר גו� בעל,"מהותי�דוגו�"יתכנו מצבי� בה� העמותה תוגדר
רק, ולפיכ� יוחלו עליה כללי� מחמירי� יותר, ריי�אלמנטי� פרטיי� וציבו המחייבי� בדר� כלל

וכו, בוריי� כגו� משרדי ממשלהיצגופי�  .'עיריות

באמצעות� תיבח� השאלה הא� בפסקי די� שעסקו בנושא נמנו מספר אלמנטי� מרכזיי�
:מהותי�העמותה היא גו� דו

.רי חשובהא� הגו� חולש על פעולה שמעורב בה אינטרס ציבו.א
.נהנה הגו� ממונופול, ועד כמה, הא�.ב
או מתפרנס בדר� אחרת מציבור רחב, עקיפה/הא� זוכה הגו� לתמיכה תקציבית ישירה.ג

.של משלמי מיסי�
את, הא� יש קשר הדוק לרשות מינהלית חשובה.ד כ� כי הציבור עשוי לכרו� עד כדי

.פעולותיו ע� אותה רשות ולייחס את ליקוייו ג� אליה
.מסורתיות או תרבותיות, אתניות, ברגישויות דתיותכההגו� כרופעילות הא�.ה

וככל שיהיו בגו� יותר אלמנטי� אשר יטו את הכ� לכ� שמדובר בגו�, לא מדובר ברשימה סגורה
נט, בעל היבטי� ציבוריי� .יה חזקה יותר לראות בו גו� דו מהותייכ� תהיה

מהותי ולפיכ� הוטלו עליה חובות�דולי� כגו� הוכרה עמותת חברה קדישא ירוש,כ� לדוגמא
.מהמשפט הציבורי מסוימות

הינ� החובה לפעול, מהותי�החובות המורחבות העשויות להיות מוטלות על עמותות שהינ� גו� דו
.ועוד עריכת מכרזי� בדומה לאמור בחוק חובת מכרזי�, יתר שקיפות, ביתר שוויוניות

כ� עליה לאמ0 יותר חובות מהמשפט הציבורי, ציבוריי�ככל שיש בעמותה יותר אלמנטי�
.במסגרת התנהלותה

חוק מיוחד החל על עמותה

ובנוס�, במקרי� רבי� יחולו על העמותה חובות, לכללי הניהול התקי� הרגילי�לחוק העמותות
ל, למשל,כ�. מסוימי� מכוח חוק מיוחד שעשוי לחול עליה חול עשוי חוק הספורט או חוק האימו0

ג�, בנוס� להוראות חוק העמותות, לעמודמוב� כי על העמותה, במקרה כזה. על חלק מ� העמותות
ע, בדומה. בהוראות החוק הנוס� החל עליה החייבת ברישוי מסוימת מותה המקיימת פעילות א�

.לדאוג לקיומו של אותו רישויעליה, מתאי�

מיזוג עמותות

ההתקבל תיקו� לחוק 21.12.09ביו� מאפשר ומסדיר לראשונה מיזוג בי� שתי עמותות העמותות
ע�. לבי� חברה לתועלת הציבור, או יותר או בי� עמותה למטרות ציבוריות התיקו� בא להיטיב

.עמותות שרוצות עקב קשיי� כלכליי� או מסיבות אחרות לאחד את הפעילות שלה�

לעניי�)חוק החברות–להל�( 1999–ט"התשנ, יתבצע ככלל לפי הוראות חוק החברותהמיזוג
וכל נכסיו והתחייבויותיו ") תאגיד היעד("וכתוצאה מהמיזוג תאגיד אחד לפחות יתחסל מיזוג

הנובעות חוק נכללות ג� ההתאמות הנדרשותב.")התאגיד הקולט("יועברו לתאגיד האחר 
מיזוג האפשרימה וכ� ההתאמות המיוחדות הנובעות אופי המיוחד של התאגידי� המתמזגי�מה

מ, למשל,כ�.עמותה וחברה לתועלת הציבור�בי� סוגי תאגידי� שוני�  ה� השיקולי�ה נקבע
לשקול בבוא� נדרשי�, לפי העניי�, הדירקטוריו� או הועד או האסיפה הכלליתשהמיוחדי� 

ת מטרומול) התאגיד שמתחסל בעקבות המיזוג(תאגיד היעד מטרות�לאשר את המיזוג וביניה� 
של,)התאגיד שאליו עוברי� הנכסי� וההתחייבויות( התאגיד הקולט הנכסי� שנצברו למטרותיו



29

לו בפרטושקיבל על עצמו התאגיד המתמזג המחויבויותוהמתמזג התאגיד יודגש. כלפי תורמי�
יש, למטרה מסויימת או לפרוייקט מסויי�, כי יכול והתורמי� תרמו תרומה לתאגיד מסויי� ולכ�

האסיפה הכללית. המש� עמידה בהתחייבויות כלפיה� ג� בעקבות המיזוג, ככל הנית�,חלהבטי
של נדרשת בדומה לרוב הדרוש לקבלת( מהנוכחי� והמצביעי� 75%לאשר את המיזוג ברוב

.אלא א� נקבע רוב אחר לעניי� זה בתקנו� החברה או העמותה,)החלטה על פירוק חברה

אי, בנוס� לאחר שניתנה לרש� ההקדשות או לרש� שור בית המשפט המחוזי המיזוג יהיה טעו�
בי� היתר כדי להציג בפני בית, זאת. הזדמנות להביע את עמדתו בהלי�, לפי העניי�, העמותות

המשפט את האינטרסי� של תורמי� שתרמו לתאגיד המבקש להתמזג וכ� כדי להציג בפני בית 
א בבואו, בית המשפט.חד מהתאגידי� טר� המיזוגהמשפט את העמידה בדרישות הדי� על ידי כל

את הקשר בי�, נדרש לבחו� את מטרותיה� של התאגידי� המתמזגי�, לדו� באישור מיזוג
, ואת מידת העמידה של התאגידי� המתמזגי� בהוראות הדי�, א� קיי�, התאגידי� המתמזגי�

ו,והכל יקד� את המטרות כדי להבטיח שהמיזוג עולה בקנה אחד ע� האינטרס הציבורי
מבלי לפגוע במחויבויות של התאגידי� המתמזגי� למשל, הציבוריות של התאגידי� המתמזגי�

בית המשפט יהיה רשאי להתנות את המיזוג בהסדרי�.ב"תרומות מיועדות וכיוצ, כלפי תורמי�
. למשל נוכח התחייבויות של מי מהתאגידי� המתמזגי� כלפי תורמי� לה�, שוני�

ל, מומל0 יעו0יכי עמותה השוקלת להתמזג ע� עמותה אחרת או ע� חברה לתועלת הציבור תפנה
.מקצועי מתאי� בקשר לכ�

ביקורות עומק מטע� רש� העמותות

מקיי� רש� העמותות ביקורות עומק, כחלק מתוכנית העבודה השנתית של רש� העמותות
מספר ביקורות העומק המתבצע.מובאמצעות משרדי רואי חשבו� הפועלי� מטע, יזומות בעמותות

הביקורת נערכת במגוו� עמותות מתחומי� שוני� ובעלי.מדי שנה הינו בי� חמש מאות לאל�
, לחוקמטרת הביקורת היא לוודא שהעמותה אכ� פועלת בהתא�.מחזור שנתי בהיקפי� שוני�

מתבצעת הביקורת מטע� רש� העמותות איננה. מתנהלת באופ� תקי� ומקדמת את מטרותיה
בדר� כלל בנושאי� מקצועיי�ותהמתמקד, אחרות מטע� משרדי הממשלה במקו� ביקורות

ע שלגביה� ניתנה תמיכה מיוחדת .י אותו משרד"מהמשרד או שמפוקחי�

רוממצאי הביקורת מועברי� וזאת, לידי רש� העמותות, שביצע את הביקורת אה החשבו�על ידי
על הפעולה, בהתא� לממצאי�, עשוי להחליט והרש�,תהלאחר העברת טיוטא לתגובת העמו

הפנייה לתכנית הבראה, מת� אורכה לתיקו� ליקויי�, הניהול התקי�אישור שלילת: המתאימה
א� פירוק בעיקר, ממצאי הביקורת א� עשויי� לעבור לידיעת גורמי� נוספי�. ובמקרי� מסוימי�

, בדומה.ואשר נמצא באחריות אותו גור�, כאשר מדובר בהפרה של חוק מיוחד החל על העמותה
דוחות ביקורת מגורמי� רשמיי� אחרי� כגו�, מועברי� לרש� העמותות להתייחסותו ולטיפולו

.משרד החינו� ועוד, החשב הכללי

על עמותה שנעשתה אליה פנייה מטע� משרד רואה חשבו� לשת� פעולה באופ� מלא בהמצאת
ס, מסמכי� אי שיתו� פעולה. יוע לרואה החשבו� בעת הביקור בשטחמת� מענה לשאלות ומת�

. כשלעצמו עלול לסכ� את אישור הניהול התקי� של העמותה או למנוע את קבלתו בעתיד

, אי� הדבר כשלעצמו מונע קבלת אישור ניהול תקי�, א� עמותה נמצאת בעיצומה של ביקורת עומק
המצדיקי� את שלילת האישור, חמורי� אלא א� כ� כבר בשלב הבדיקה הראשוני התגלו ממצאי�

על העמותה להגיש לרש� העמותות את המסמכי� שעליה להגיש מידי.על אתר עד לסיו� הבדיקה
.א� א� העמותה נמצאת בהלי� של ביקורת עומק, שנה ולא לרואה החשבו� הבודק
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אישור על הגשת מסמכי�

ל א� בשל היותה(אישור ניהול תקי� עמותה שטר� פעלה במש� שנתיי� רצופות בטר� בקשתה
של, אלא, איננה זכאית לקבל אישור ניהול תקי�) חדשה וא� בשל היותה בלתי פעילה במקרה

אישור זה יינת� לאחר. תוכל לקבל אישור על הגשת מסמכי� ותחילת פעילות, עמותה חדשה
פי, שהעמותה מינתה מוסדות כחוק עד לאותו הגישה את המסמכי� שהיא אמורה להגיש על חוק

ביצעה פעולות בסיסיות כגו� פתיחת חשבו� בנק, הצהירה לרש� על נסיבות הקמתה, מועד
. והוכיחה תחילת פעילות

א� עשוי לשמש את העמותה לצור� הגשת בקשה למס,כאמור אישור זה איננו אישור ניהול תקי�
כ .ה לפקודת מס הכנס46פי סעי��על" מוסד ציבורי"הכנסה לצור� הכרה

הגשת,)ללא כל קשר ליו� בו נתאגדה(רק בתו� שנתיי� של פעילות רצופה מוכחת של העמותה
מת� אישור ניהול תקי� יבח�המסמכי� הנדרשי� בהתא� לחוק וכ� עמידה בכללי הניהול התקי� 

.א� יתבקש על ידה, לעמותה
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שיקו� עמותה

 כללי

או, מינוי חוקר, מצדיקי� אי מת� אישור ניהול תקי�ה, כאשר קיימי� ליקויי� בתפקוד העמותה
, ונמצא כי אכ� נית� לתקנ�, אול� העמותה מביעה נכונות לתק� הליקויי�, הגשת בקשת פירוק

 ". תכנית הבראה"הזדמנות לעמותה לתק� הליקויי� במסגרת ישקול רש� העמותות מת�

כאשר בכפו�, לדרישות הרש�כוללת התחייבות של העמותה לפעול בהתא�" תכנית הבראה"
יבוטל א� אשר, ניהול תקי� או אישור מיוחד במסגרת תוכנית הבראה יינת� לעמותה אישור, לכ�

.העמותה לא תעמוד בתנאי התוכנית

התכנית תוכ� על ידי יחידת רש�. תותא� לסוג הליקויי� שהתגלו בעמותה" תכנית ההבראה"
ב, העמותות כ� תגדל מידת, ככל שהליקויי� חמורי� יותר. יצועהונדרשת הסכמת העמותה לצור�

.הפיקוח של רש� העמותות על פעילות העמותה

ל סוגי ליקויי� ותוכניות הבראהדוגמאות

חי( גירעו� כספי גדול.א , גרעו� העלול לסכ� את המש� פעילות העמותה כעסק
:)מס� ההכנסות של העמותה לאותה שנה 50%לדוגמא א� הגרעו� עולה על

, על העמותה להכי� תכנית לחיסול הגירעו� הכוללת התייחסות לתקציב המתוכנ�
המעקב יתבצע על ידי רואה חשבו� מטע�. מקורות צפויי� ומועדי� ספציפיי�

.הרש� אשר יבדוק מאזני בוח� רבעוניי� כדי לוודא שהעמותה עומדת בתכנית

ביצוע/ח הכספי"בדו אי רישו� פריט אחד/ אי רישו� פעולה כספית בודדת.ב
:עבירה קלה על חוק אחר שאינה כרוכה באי סדרי� כספיי� או מעילות

רו, הועד, חות רבעוניי� של ועדת ביקורת"על העמותה להגיש דו במידה.ח"או
.הגשת מאזני בוח� רבעוניי�–ומדובר בליקוי בעל אופי כספי או חשבונאי 

ליקויי� לא מהותיי� במערכת,ותאי רישו� מספר מועט של פעולות כספי.ג
:החשבונאית

עמידה בנהלי� שייקבעו: העמותה תידרש לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות
השתתפות של נציגי הרש� בישיבות וקבלת, תו� פיקוח על יישומ�, מטע� הרש�

דו, כל מסמ� מהעמותה החלפת, חות רבעוניי� ומאזני בוח� במידת הצור�"הכנת
.דרישת השבת כספי� והגשת תביעות בהתא� לצור�, בעמותה בעלי תפקיד

או/ הנהלת חשבונות לקויה/ אי רישו� פעולות כספיות בתדירות גבוהה.ד הוצאות
/ הלוואות שאינ� תואמות את מטרות העמותה או את כללי המינהל התקי�

חבר העמותה/ מעילות בכספי העמותה אי/ התנהלות כספית דר� חשבו� בנק של
שימוש בחברות שלא בהתא�/ צאת מסמכי� חשבונאיי� לרש� העמותותהמ

או/ למטרות העמותה ביצוע עבירות חמורות שאינ� קשורות באי סדרי� כספיי�
:מעילות

.ימונה לעמותה חשב מלווה מטע� רש� העמותות

אשר יכללו אחד או יותר, העמותה תפעל בהתא� לדרישות החשב המלווה
, מידה בנהלי� תו� פיקוח של החשב המלווה על יישומ�ע: מהענייני� הבאי�

של,)כול� או מקצת�(זכות וטו לחשב המלווה על פעולות כספיות השתתפות
דו, החשב בישיבות ומסירת כל מסמ� שיידרש מהעמותה חות רבעוניי�"הכנת

דרישת השבת כספי�, החלפת בעלי תפקיד בעמותה, ומאזני בוח� במידת הצור�
.ות בהתא� לצור�והגשת תביע
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:ליקויי� משפטיי� כלליי�.ה

.העמותה תידרש לבצע פעולות ספציפיות לתיקו� הליקוי

תוכנית ההבראה תגובש בהתא� לנסיבות. האמור לעיל הנו לצור� הדגמה בלבד� הערה*
.הספציפיות בכל עמותה ועמותה

ובמקרה שמונה גו�, התכנית תחתו� העמותה על התחייבות לבצע, לאחר גיבוש תכנית ההבראה
השכר(תחתו� העמותה על הסכ� בנוגע לשכר ע� אותו גו� או חשב, מפקח חיצוני או חשב מלווה

 ). ידי העמותה�ישול� על
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קנסות מנהליי�

קובע כי עבירות ") חוק העבירות המנהליות"להל�( �1985ו"התשמ,חוק העבירות המנהליות
על העובר עבירה, על פי חוק העבירות המנהליות. כעבירות מנהליותפליליות ספציפיות יוגדרו ג� 

פורסמו 2004בחודש מר0. מנהלית יוטל קנס מנהלי כערו0 חלופי להגשת כתב אישו� פלילי
תקנות העבירות"להל�( 2004–ד"התשס,)עמותות�קנס מנהלי(תקנות העבירות המנהליות 

קו"). המנהליות א לחוק64בעות כי עבירות שונות המוגדרות בסעי� תקנות העבירות המנהליות
�ל 1000העמותות יוגדרו כעבירות מנהליות ויוטל על פי תקנות אלו קנס מנהלי בסכומי� שבי�

על, בתוספת קנס בגי� עבירות נמשכות,) 2000 פי סעי��על עמותה או על כל אד� שהפר חובות
.א לחוק העמותות 64

פנקס, קנס כאמור יכול שיוטל בגי� אי ניהול פנקס חברי�, העמותותא לחוק64כמפורט בסעי�
בגי� אי רישו�, לחוק)א(20בגי� אי קיו� אסיפה כללית כנדרש בסעי�, חברי ועד ופנקסי חשבונות

בגי� אי הגשת, לחוק)ב(35בגי� אי מת� זכות עיו� כנדרש בסעי�, לחוק23פרוטוקול כנדרש בסעי� 
.'מסמכי� לרש� וכו

ה� על עמותות וה�, בגי� הפרת החובות המפורטות לעיל, רש� העמותות מטיל קנסות מנהליי�
. על חברי וועד שאחראי� להפרת החובות
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פירוק מרצו� ואיסור מכירת העמותה

הלי" פירוק מרצו�

צריכה לנקוט בהלי� של פירוק מרצו� בהתא� להליכי�, עמותה הרוצה להפסיק להתקיי�
.לחוק העמותות47–43פורטי� בסעיפי� המ

. לחוק45אלא בהתא� לאמור בסעי�, אי� להעביר את נכסי העמותה במסגרת הליכי הפירוק
יש לנהוג בה� בהתא� להוראות החוק, במידה ונשארו נכסי� לאחר פירעו� חובות העמותה

.ואי� לחלק� בי� חברי העמותה,58בסעי� 

:רש� העמותות לעניי� הלי� הפירוק מרצו�להל� נוהל שגובש ביחידת

ז( ��1980"התש, פירוק מרצו� של עמותה יתבצע בדר� הקבועה בחוק העמותות א' פרק ,)'סימ�
.וכ� על פי הוראות תקנו� העמותה הדנות בפירוק העמותה

הלי� הפירוק מרצו� מאפשר לחברי� לפרק את העמותה מבלי להיות כפופי� להוראות בית
.או הכונס הרשמיהמשפט 

ע .י החברי� ופועל תחת פיקוח� או פיקוח ועדת הביקורת"המפרק מתמנה

.להל� מפורטי� השלבי� שעל העמותה לנקוט עד לסיו� הליכי הפירוק מרצו�

הצהרת כושר פירעו�.א

.התנאי הבסיסי לפירוק מרצו� הוא כושר הפירעו� של העמותה.1
לב כי באחריות� של חברי הועד לבדוק את מצב העמותה ואת יכולת הפירעו� יש לשי�

.שלה

ה�, על רוב חברי הועד להגיש תצהיר חתו� בפני עור� די� לרש� העמותות  שבו יאמר כי
 בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שהעמותה תוכל לפרוע חובותיה במלוא� תו� שנה

(מתחילת הפירוק ).לחוק44סעי�.

מספר חברי הועד והא� החברי� החתומי� על התצהיר במכתב נלווה יש לפרט את
.מהווי� רוב בוועד

אסיפה כללית ראשונה.ב

.לאחר הגשת התצהיר יש לכנס אסיפה כללית.1
ע תו� ציו� שיוצע,י מת� הודעה מוקדמת לחברי� על כינוס האסיפה"האסיפה תכונס

(באסיפה להחליט על פירוק  )).א(43סעי�.
.ימי� לפני כינוס האסיפה21ההודעה תשלח

יש לשלוח את ההודעה לכל החברי� הרשומי� בפנקס החברי� ולקיי� את האסיפה.2
הכללית בכפו� להוראות החוק והתקנו� ובמיוחד לגבי ההוראות המתייחסות לאסיפה 

.הכללית המחליטה על פירוק העמותה

מ.3 .ינוי מפרק או מפרקי�האסיפה תקבל החלטה על פירוק מרצו� של העמותה ועל
.המפרק יכול להיות אחד מחברי העמותה

או ברוב גדול יותר א� נקבע, ההחלטה תתקבל ברוב של שני שליש מהמצביעי� באסיפה
.כ� בתקנו�
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ויצוי�, פרוטוקול האסיפה הכללית יהיה חתו� בחתימות מקוריות של שניי� מחברי הועד.4
.מוקדמת ונוכחות החברי�בו כי התקיימו הדרישות בדבר הודעה 

תפקידי המפרק.ג

אא.1 כ הוחלט על תארי� מאוחר"תחילת הפירוק תהיה כעבור שבועיי� מקבלת ההחלטה
 )).ג(43סעי�(יותר באסיפה

לא תמשי� עוד העמותה בכל פעולה זולת פעולות הדרושות לביצוע, מתחילת הפירוק.2
).55סעי�(ה בידי המפרק בלבד וכל סמכות לפעול בש� העמותה תהי,הפירוק

בה, בתו� שבועיי� לאחר תחילת מינויו, המפרק יפרס�.3  הודעה על פירוק העמותה ויזמי�
).46סעי�(את נושי העמותה להגיש לו את תביעותיה� תו� מועד סביר שקבע בהודעה

.ההודעה תפורס� ברשומות ובשני עיתוני� יומיי� המופיעי� בעברית.4
.ההודעה תפורס� בעיתו� יומי המופיע בערבית, חברי העמותה דוברי ערבית א� רוב

ע  נית� לקבל פרטי� על הפרסו�.י משרד המשפטי�"הפרסו� ברשומות נעשה
. 02�6466333: בטלפו� מספר

:להל� דוגמא לנוסח המודעה.5

________________________ 
ה ומספרהש� העמות

הודעה על פירוק העמותה

 ___________ באסיפה הכללית של העמותה מיו�
מר\הוחלט על פירוק מרצו� של העמותה ומינויו 'גב\ה של

.ת העמותה\כמפרק____________________
 ש� וכתובת לצור� משלוח תביעות

 לפי הכתובת הרשומה,ת\י העמותה להגיש למפרקעל כל נוש
זו21את תביעותיה� תו�, לעיל .יו� מיו� פרסו� הודעה

___________________ 
ת\ש� המפרק

ה�.6 :תפקידי המפרק

.לכנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעי� לה מחברי� ומאחרי�)א(

.לממש את נכסי העמותה במידה הדרושה לפירעו� חובותיה)ב(

.לרבות הוצאות פירוק, לפרוע את חובות העמותה)ג(
, בא� מועברת התחייבות של העמותה לגו� אחר המוכ� לקבל על עצמו את החוב

אתליש לשלוח רש� העמותות אישור מהגו� האחר כי הוא מקבל על עצמו
נדרש.ההתחייבות .ת ג� הסכמת הנושה להעברת החוב לגו� האחרבנוס�

.לחוק העמותות58יש לנהוג בה� לפי הוראות סעי��לגבי יתרת הנכסי�)ד(
לאחר שנפרעו מלוא חובות העמותה יש לנהוג בנכסי� לפי הוראות התקנו� ובלבד

שרש� העמותות ישוכנע שאי� בהוראות האמורות כדי להביא לכ� שנכסי 
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ל או, במישרי� או בעקיפי�, אחר פירוקההעמותה יחולקו לחברי העמותה
למטרות שאינ� קרובות, במישרי� או בעקיפי�, או שיועברו נכסי�,יהלמייסד

 21.6.07יצוי� כי א� היתה הוראה מפורשת בתקנו� לפני יו�( למטרות העמותה
י�קרוב�שקבעה כי נכסי העמותה יועברו למטרה מסוימת או לגו� מסוי� שאינ

בכפו� ליתר הוראות, נית� יהיה לפעול על פי אותה הוראה, רות העמותהלמט
).הדי�

, באי� אפשרות מעשית לנהוג לפי הוראות התקנו�באי� הוראות כאלה בתקנו� או
יוקדשו אות� נכסי� לפי הוראות בית המשפט למטרה שקבע בית המשפט

. כקרובה למטרות העמותה
עד העברת נכס לעמותה כי אותו נכס יועבר נית� לקבוע במו, על א� האמור לעיל

.לאחר הפירוק לאד� שהעבירו לעמותה או לאד� אחר שקבע מעביר הנכס

ללא משוא פני� ובהתא� להוראות חוק, על המפרק לבצע את תפקידו ביעילות ובהגינות.7
.העמותות

שכ�, המפרק אינו גו� עצמאי אלא אורג� הפועל בש� העמותה בפירוק ולא בש� עצמו
.העמותה מוסיפה להיות גו� עצמאי א� כי כשירותה המשפטית מוגבלת

כגו� א� חרג מסמכותו, המפרק עשוי לחוב בחבות אישית בגי� פעולותיו במסגרת הפירוק
.או נהג שלא כדי� בנכסי העמותה

, כל העובד בה וכל מי שהיה אחד מאלו בעבר, כל חבר של העמותה או מוסד ממוסדותיה.8
למסור לו כל מסמ� שברשותו וכל מידע הנוגע לעסקי העמותה, דרישת המפרק לפי,חייב

).57סעי�(או לענייניה 

.המפרק יכי� די� וחשבו� על הפירוק.9
שמות חברי, הקמתה, בדי� וחשבו� יינת� הסבר כללי לגבי פעילות העמותה לפני הפירוק

רו, הסיבות לפירוק, הועד פירוט על נכסי, וט חשבונות הבנקפיר,ד העמותה"ח ועו"שמות
בהמש� יפורטו. נושי� ותביעות כנגד העמותה, משמעותיי� בעמותה מאורעות, העמותה

הגשת תביעות, דהיינו כינוס הנכסי� ומימוש�, כל הפעולות שעשה המפרק בתפקידו
).47סעי�(והנעשה ביתרת הנכסי�, תשלו� חובות ודיו� בהוכחות חוב, וגביית חובות

הדו, הדי� וחשבו� יועבר לועדת הביקורת או לגו� המבקר.10 .ח"וה� יאשרו את

דו37הוראות סעי� זה"יחולו על ע"דו, דהיינו, בשינויי� המחויבי�,ח י"ח המפרק יבוקר
או,)ג(19רואה החשבו� כאשר מדובר בעמותה החייבת במינוי רואה חשבו� על פי סעי�

חברי, או על פי בקשת ועדת הביקורתכאשר הרש� הורה כ� ביוזמתו או עשירית מכלל
.העמותה

אסיפה כללית מסיימת.ד

הדו, המפרק יכנס אסיפה כללית מסיימת.1 .ח"ויביא לאישורה את

סעי�(ומפרוטוקול האסיפה הכללית,ח"המפרק יגיש לרש� העמותות העתק מהדו.2
מות מקוריות של שניי� מחברי פרוטוקול האסיפה הכללית יהיה חתו� בחתי )).ב(47

.הועד

כללי

ע. פירוק מרצו� לא יגרע מסמכות בית המשפט לתת צו פירוק.1 י בית"א� נית� צו פירוק
ע, המשפט .י בית המשפט כאילו התחיל ביו� תחילת הפירוק מרצו�"ייחשב הפירוק

תת למפרקל, של חבר בעמותה או של נושה, לפי בקשה של המפרק, בית המשפט רשאי.2
.הנוגע לפירוק הוראות בכל

ה�.3 ;המסמכי� שיש להגיש לרש� העמותות
העתק פרסו� בשני עיתוני�, פרוטוקול אסיפה כללית ראשונה, תצהיר רוב חברי הועד

אסמכתא להעברת כספי� ונכסי� לעמותה אחרת תו�, העתק פרסו� ברשומות,יומיי�
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עח מפר"דו, ציו� ש� ומספר העמותה המקבלת פרוטוקול,י ועדת ביקורת"ק מאושר
ל"דו, אסיפה כללית המסיימת את הפירוק . השני� האחרונות4חות כספיי�

.בסיו� ההלי� יינת� אישור מאת רש� העמותות על סיו� הליכי הפירוק מרצו�.4

איסור מכירת עמותה

כי17סעי� ני, החברות בעמותה היא אישית"לחוק העמותות קובע תנת להעברה ואינה אינה
ה� אינ� יכולי�, אי� לחברי עמותה זכות קניינית בעמותה, בשונה מחברה". עוברת בירושה

. להעביר או למכור את החברות בעמותה לאחר

בעלת, במידה ובכוונת העמותה להעביר פעילות לעמותה אחרת. לא נית� למכור עמותה, לפיכ�
במ, מטרות דומות כ� החלטה במידה ומדובר בהעברת כל פעילות. וסדות העמותהעליה לקבל על

על העמותה הקולטת. על העמותה המעבירה להתפרק מרצו� ע� סיו� העברת הפעילות, העמותה
, החל מיו� העברה, ולקבל על עצמה, לקבל החלטה על קבלת הפעילות במסגרת מוסדות העמותה

.את כל החובות והזכויות הכרוכות בכ�

העמותה לחבריה לאחר פירוק איסור העברת נכסי

לחוק חל איסור על העברת נכס של העמותה למי מחבריה לאחר פירוק)א(58בהתא� לסעי�
ע, העמותה מרצו� או לפי צו בית משפט לעמותה העמותהחברי"ואיסור זה חל ג� על נכס שנית�

לקבוע במועד נדרשת העמותה, על מנת שנכס כאמור ייצא מתחולת האיסור לעיל. לפני הפירוק
העברת הנכס בתקנו� או בהסכ� כי בגמר הפירוק הוא יוחזר לחבר המעביר או לאד� אחר שנקבע 

.לחוק)ב(58בהתא� לסעי�, על ידו


