פרק ד' :מוסדות
מוסדות חובה
ומוסדות רשות

)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -
הודעה תש"ס2000 -

) .19א( לכל עמותה תהיה אסיפה כללית ,ועד וועדת בקורת ,ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים
כאמור בתקנונה.
)ב( האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון או גוף
שאושר לענין זה בידי הרשם )להלן  -הגוף המבקר(.
)ג( ) (1מבלי לפגוע בהוראות סעיף קטן )ב( ,עמותה שמחזורה השנתי עולה על
 1956,025שקלים חדשים חייבת למנות רואה חשבון;
) (2הסכום האמור בפסקה ) (1יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה; שר הפנים 2יפרסם ברשומות בתחילת חודש פברואר של כל
שנה את הסכום האמור ,כפי שהוא מעודכן לאותה שנה;
) (3בסעיף זה –
"מחזור"  -כהגדרתו בתוספת השניה;
"רואה חשבון"  -לרבות שותפות של רואי חשבון ,חברת רואי חשבון או כל התאגדות
חוקית אחרת של רואי חשבון.
סימן א' :האסיפה הכללית

האסיפה

)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

הצבעה

רוב

)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

פרוטוקול

אסיפת נציגים
תשנ"ו1996 -

) .20א( אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים
פחות מאחת לשנה.
)ב( הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין ,ועליו לעשות כן לפי דרישה
בכתב של ועדת הבקורת ,של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה.
)ב (1לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין ,תוך  21ימים מיום שהוגשה
הדרישה לפי סעיף קטן )ב( ,רשאים הדורשים לכנסה בעצמם ,ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך
שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס ,ככל האפשר ,באותו האופן שבו
מכונסות אסיפות בידי הועד.
)ב (2כונסה האסיפה כאמור בסעיף קטן )ב ,(1תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות
שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה
לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.
)ג( לא כונסה אסיפה כללית בהתאם להוראות סעיף זה ,רשאי הרשם לכנסה או למנות
אדם שיכנס אותה.
 .21באסיפה כללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית ,והכל אם אין בתקנון
הוראה אחרת לענינים אלה.
) .22א( החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה
או בתקנון הוראה אחרת לענין זה.
)ב( עמותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל חברי העמותה יראו
אותן לכל דבר וענין כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית ,למעט החלטות לפי סעיפים  36 , 11ו-
)43א(.
 .23בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול; הפרוטוקול ייחתם ביד יושב ראש האסיפה ,ומשנחתם
בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה ,ניהולה וקבלת החלטותיה.
) .24א( עמותה שמספר חבריה עולה על  200רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה הכלליות
יהיו בדרך של כינוס נציגים שנבחרו בידי כלל החברים; שיטת בחירת הנציגים ודרך בחירתם יהיו
לפי ההוראות שבתקנון.
)ב( לענין חוק זה דין כינוס נציגים כדין אסיפה כללית ,וסמכות הרשם לפי סעיף )20ג(
תחול גם על עריכת הבחירות האמורות ,בשינויים המחוייבים.
הקבועים בתקנונה ולא

סימן ב' :הועד
סמכויות

בחירת הועד
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

 .25הועד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק זה או בתקנון
לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.
) .26א( הועד ייבחר באסיפה כללית רגילה ,זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת לענין זה,
לרבות הוראה שעל פיה –
 1המחזור השנתי לשנת  2006הוא  1,069,884ש"ח ,ר' י"פ תשס"ו מס'  5496מיום  19.2.2006עמ' .1925
 2סמכויות שר הפנים הועברו לשר המשפטים בי"פ תשס"ד מס'  5272מיום  12.2.2004עמ' .1870

שכר חברי הועד
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -
)תיקון מס' (10
תשס"ז2007 -
חובתו של חבר הועד

העברה מכהונה של
הועד או של חבר בו
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -
פנקס חברי הועד

) (1חברי הועד ,כולם או מקצתם ,ימונו על ידי אדם או גוף אחר;
) (2אדם הנושא בתפקיד המוגדר בתקנון יהא חבר ועד כל עוד הוא מכהן באותו
תפקיד מוגדר;
עד לבחירת הועד הראשון ישמשו המייסדים ועד.
)ב( כל אימת שאין לעמותה ועד שנבחר לפי סעיף קטן )א( רשאי הרשם למנות חבר או
חברים של העמותה לשמש ועד.
)ג( חבר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו מחליף ,בדרך האמורה בסעיף קטן
)א( ,ימשיך לכהן כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות לחבר ועד; הוראות סעיף קטן זה לא
יחולו על חבר ועד אשר התפטר מתפקידו או על חבר ועד שהועבר מתפקידו.
26א .האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי הועד; החליטה כי יש לשלם
שכר ,תקבע את גובה השכר בכפוף להוראות לפי סעיף 34א.
 .27על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות
האסיפה הכללית.
 .28האסיפה הכללית רשאית להעביר ,בכל עת ,את הועד או חבר בועד מכהונתו; העבירה
האסיפה הכללית את הועד מכהונתו ,לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה
הכללית ועד חדש.
 .29עמותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשום בו שמו של כל אחד מהם ,מענו ,מספר
זהותו ,תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.

תשנ"ו1996 -

סימן ג' :ועדת ביקורת ורואה חשבון

תפקידים
)תיקון מס' (10
תשס"ז2007 -

.30

כינון

.31
31א .על עמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי סעיף )19ג( יחולו הוראות אלה:

מינוי רואה חשבון
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

מינוי רואה חשבון
בידי הרשם
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -
הנוהל במינוי רואה
חשבון
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר:
) (1לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה ,לרבות התאמת פעולות העמותה
למטרותיה;
) (2לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;
) (3לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;
) (4להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;
) (5לבדוק את עניניה הכספיים של העמותה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי
השכר בה ,לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;
) (6לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה;
) (7להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה.
ועדת הבקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.

) (1רואה חשבון ייבחר באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית
השנתית שלאחריה;
) (2הועד רשאי ,בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה ,למנות את רואה
החשבון הראשון של העמותה ,שישמש בתפקידו עד לאסיפה הכללית השנתית הראשונה;
לא מינה הועד רואה חשבון כאמור רשאית העמותה באסיפה הכללית הראשונה למנות את
רואה החשבון הראשון;
) (3באסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר את מינוי רואה החשבון שמינה
הועד או למנות במקומו רואה חשבון שהציע אחד מחברי העמותה ,ובלבד שנשלחה
לחברי העמותה ולרואה החשבון הודעה על ההצעה למנות רואה חשבון אחר במקומו
שבעה ימים לפחות לפני יום האסיפה.
31ב .לא נתמנה רואה חשבון באסיפה כללית שנתית לעמותה החייבת במינוי רואה חשבון על פי
סעיף )19ג( ,רשאי הרשם ,לפי בקשת אחד מחברי העמותה ,למנות לה רואה חשבון לאותה שנה
ולקבוע את השכר שתשלם לו בעד שירותיו.
31ג) .א( לא יתמנה אדם לרואה חשבון ,כאמור בסעיף 31א) ,(2אלא אם כן חבר העמותה הודיע
לעמותה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע אותו אדם למשרת רואה חשבון.
)ב( ההודעה לפי סעיף קטן )א( תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנון העמותה לזימון
החברים לאסיפה הכללית.

משרת רואה חשבון
שנתפנתה
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -
שכר רואה חשבון
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

)תיקון מס' (10
תשס"ז2007 -
ייחוד הכהונה
פסלות לכהונה
)תיקון מס' (3
תשנ"ו1996 -

תוקף פעולות

שכר חברי ועד וחברי
ועדת ביקורת
תשס"ז2007 -

הוצאות לניהול
עמותה
תשס"ז2007 -

)ג( העמותה תשלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעיף קטן )א( לחברי העמותה ולרואה
החשבון העומד לסיים את תפקידו ,שבעה ימים לפחות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
)ד( הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד לסיים את
תפקידו.
31ד .נתפנתה משרתו של רואה חשבון ,רשאי הועד למנות אחר במקומו ,שיכהן עד לכינוס
האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבון הנותרים רשאים להמשיך ולפעול כרואי החשבון של
העמותה.
31ה .העמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון ,אולם את שכרו של רואה
חשבון שנתמנה לפני האסיפה הכללית השנתית הראשונה או שנתמנה על פי סעיפים 31א)31 ,(2ד
או )37ב( רשאי לקבוע הועד.
סימן ד' :סייגים לכהונה ותנאי העסקה

.32
) .33א( לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת –

לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הבקורת או הגוף המבקר.

) (1מי שאינו חבר העמותה;
) (2מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הבקורת,
לפי הענין;
) (3קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;
) (4מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290עד  297ו 414-עד 438
לחוק העונשין ,תשל"ז– ,1977או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה
יש עמה קלון;
) (5תאגיד ,אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה ,גם אם
הנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
)ב( לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
 .34פעולה של חבר הועד או של חבר ועדת הבקורת או של חבר הגוף המבקר ,לא ייפגע תקפה
בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.
34א .שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,יקבע הוראות לענין שכר או
גמול שישולמו לחברי ועד או לחברי ועדת ביקורת ,בעמותה ,ולענין תנאי העסקתם ,לרבות
הגבלות לענין שכר ,גמול ,ותנאי העסקה כאמור; ורשאי שר המשפטים לקבוע ,באישור ועדת
החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,הוראות כאמור לענין המנהל הכללי של העמותה ומי שכפוף לו
במישרין; הוראות לפי סעיף זה יכול שייקבעו לסוגי עמותות.
34ב .שר המשפטים ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,רשאי לקבוע שיעור הוצאות
מרבי שרשאית עמותה להוציא לניהולה ,לרבות לשכר ולגמול ,ביחס למחזורה או לכספים
שהוציאה לקידום מטרותיה; הוראות כאמור יכול שייקבעו לסוגים של עמותות; בסעיף זה,
"מחזור" – סכום התקבולים השנתי של עמותה מכל מקור וסוג,שהתקבלו בממוצע בשלוש שנות
הכספים שחלפו ,ואם טרם חלפו שלוש שנות כספים מהקמת העמותה – סכום התקבולים כאמור
שהתקבלו בממוצע בשנות הכספים שחלפו מאז הקמתה.

