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לכבוד
עמותות

לקוחות משרדנו,
שלום רב,

עדכון רשם העמותות להנחיות להתנהלות עמותה – 2015 

במהלך השנה האחרונה קיים רשם העמותות דיונים במסגרת “השולחן העגול”  על מנת לשפר את 
חוברת  העמותות  רשם  פרסם  בפברואר  מהדיונים,  כתוצאה  תקין.  ניהול  והוראות  העמותות  חוק 

הנחיות לניהול עמותות מעודכנת.  החוברת עודכנה בשלושה סוגי שינויים:

|   א. החמרת התנהלות הלוואות:

1. לפני קבלת הלוואה חובה לקבל את אישור הוועד - עמותה רשאית ללוות כספים. החלטה על 
ההלוואה  פירעון  יכולת  את  היתר,  בין  יבחן,  אשר  המנהל,  הוועד  ידי  על  תאושר  הלוואה  נטילת 
בהתאם לתנאיה, ובכלל זה מועדי פירעונה, את תנאי ההלוואה ביחס לתנאי השוק וכיו”ב. יש לתעד 

בפרוטוקול את שיקול הדעת של חברי הוועד.

על העמותה לחתום על הסכם הלוואה, הכולל תנאי הלוואה סבירים ומפרט, בין היתר, את זהות נותן 
ההלוואה, פרטי ההלוואה ותנאיה ובכללם סכום ההלוואה ומועדי פירעונה.

2. איסור צינור בקבלת הלוואות - הסכם ההלוואה ייחתם עם מי שנתן את הכספים במישרין. על 
העמותה להבטיח כי הגורם הרשום כמלווה הוא הגורם שנתן את הכספים במישרין וכי הוא אינו 

מהווה צינור להעברת כספים מכל גורם חיצוני אחר, שזהותו אינו ידועה.

3. הלוואה בריבית מחבר עמותה - במקרה שעמותה מקבלת הלוואה מחבר עמותה, בשל חשש 
לחלוקת רווחים אסורה, עליה להקפיד ביתר שאת על התנאים האמורים ולוודא כי היא מתקבלת 

המלווה  העמותה  חבר  אם  בשוק.  המקובלים  בתנאים 
הלוואה  מנטילת  להימנע  יש  קרובו,  או  ועד  חבר  הנו 

בריבית.

רשאית  אינה  עמותה   - כספים  לגמ”ח  התייחסות   .4
לקיים פעילות בנקאית בניגוד לחוק הבנקאות, דהיינו, 
להחזיק 30 פיקדונות ומעלה, ובמקביל לתת הלוואות, 
את  להסדיר  הכוונה  לאור  ישראל.  מבנק  אישור  ללא 
העניין במסגרת חקיקה, לא ינקוט הרשם בסמכויות של 
פירוק כלפי עמותות המנהלות פעילות בנקאית כאמור 
לא  גם  כאמור  עמותות  אולם  זו,  פעילות  בגין  לעיל, 

יקבלו אישור ניהול תקין.

 2015 בפברואר  זה:  בעניין   
לממשלה  המשפטי  היועץ  אימץ 
לבחינת  'הועדה  המלצות  את 
הרגולציה  על נותני שירותי מטבע' 
שיפקח  חדש  רגולטור  להקים 
הכולל  בנקאי  החוץ  השוק  על 
ונותני  הצ'יינג'ים  הגמ"חים,  את 

האשראי.
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|   ב. החמרת העסקת קרובי משפחה

נותרו בעינן ההוראות: 

1. קרובי משפחה של חברי ועדת הביקורת אינם רשאים כלל לקבל שכר בעמותה. 

2. קרובי משפחה של חברי הועד רשאים לעבוד בעמותה בתנאים הבאים: מספר העובדים שהם 
קרובים וכן עלות שכרם תהיה נמוכה מ-10% מכלל העובדים ומכלל השכר. כמו”כ נדרש ששכרם יהיה 

סביר )זהה לעובדים בתפקידים מקבילים בעמותה / כמקובל בשוק, ]א.ש.[(. 

תוספת חדשה: רשם העמותות רשאי לקבוע כי בהתאם לנסיבות, העסקת קרובים אפילו בהיקף הנמוך 
מ-10% הינה העסקה לקויה, אם עולה חשש כי בחירת העובדים לא נעשתה משיקולים ענייניים ומקצועיים 
נקיים ועל כן איננה לטובת העמותה. כך למשל, ברור כי בעמותה המעסיקה 500 עובדים, אין זה סביר כי 

50 מהם יהיו קרובי משפחה של חברי ועד.

|   ג. הבהרות לעניין תרומות, עודפים והעברת פעילות: 

א. הצגת תרומות מעל 20 אלף ש”ח בדוח הכספי - לעניין זה יראו מספר תורמים כתורם אחד כאשר יש 
קשר הדוק בין התורמים )בני ביתו ותאגיד שהוא בעל שליטה בו או תרומה שהועברה כצינור על ידי גוף 

אחר(. בנוסף הוסדרו ההנחיות לקבלת אישור מרשם העמותות לחסיון תורמים

ב. עודפים בעמותה - עמותה לא מורשית לצבור, באופן לא סביר, נכסים או הון לתקופה ממושכת בלי 
להשקיעם בתכנית מעשית לשימוש בכספים אלו לצורך קידום מטרותיה. 

רשם העמותות מבהיר כי מותר לצבור סכום סביר כגון לצורך התמודדות עם תקופות של קשיים כלכליים 
או בשל אופי העמותה. בדר”כ עמותה שיש לה עודף של מעל 200% מהמחזור, תידרש להציג תוכנית 
לניצול עודפים המבוססת אסמכתאות )כגון הסכמת תורם(. במקרה זה, רכישת נכס נדל”ן שלא מיועד 

לפעילות העמותה, לא תיחשב כפעילות אלא כצבירת נכסים אסורה.

ג. קבלת פעילות מעמותה אחרת - העברת כל פעילות העמותה או עיקר פעילותה, יכולה להיעשות אך 
ורק בהליך של פירוק או מיזוג. הרשם ישקול סנקציות גם כנגד העמותה המקבלת, אם פעלה שלא כדין.

לעומת זאת העברה חלקית של פעילות לעמותה אחרת יכולה להתבצע בהתקיים מספר תנאים הן של 
העמותה המעבירה והן של המקבלת. ובינהם: התאמה לתקנון ולמטרות, יכולת המשכיות הפעילות ועוד.

|   ד. שינויים בעקבות תיקון חוק העמותות  - 

ביקורת,  ועדת  תפקידי  הרחבת  הם:  התיקון  עיקרי   .2015 בפברואר  לתוקפם  נכנסו  אשר   ,  2014 ביולי 
חובת מינוי מבקר פנימי לעמותות מעל 10 מיליון ₪ )מבקר פנים יכול להיות רו”ח/עו”ד(, הסדרת היתר 
פרסום מידע על עמותות על ידי הרשם והסדרת פיקוח על העמותות )ביקורות עומק(. שינויים אלו פורטו 

בהרחבה בחוזר משרדנו לעמותות בחודש ספטמבר 2014.
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|   ה. הקלות לעמותות שאינן מעוניינות באישור ניהול תקין 

)לדוגמא: עמותות שלא נתמכות או מתוקצבות מגורם ממשלתי/עירוני, אינן מוכרות כמוסד ציבורי לסעיף 46 
לפקודת מס הכנסה.( למען הסר ספק, הוראות ניהול תקין המפורסמות בחוברת חלות על כלל העמותות. למעט 

אותן מספר הוראות המוצגות בחוברת במסגרת מודגשת.

להלן נסקור את ההקלות לעמותות אלו:

1. שימוש כספים במזומן ובכרטיסי אשראי וחובת רישום 
מעוניינת  עמותה שלא  גבי המחאות   “למוטב בלבד” על 
במזומן,  כספים  להוציא  רשאית  תקין  ניהול  באישור 
להשתמש בכרטיסי אשראי וכן לא לרשום “למוטב בלבד” 

על גבי המחאותיה.

2. שני מורשי חתימה - עמותה שלא מעוניינת באישור 
יחיד.  חתימה  מורשה  למנות  רשאית  תקין  ניהול 
לתשומת לב: רוב התקנונים כיום מחייבים שני מורשי 
את  לשנות  צריכה  העמותה  ראשית  לפיכך,  חתימה, 
תקנונה ורק לאחר אישור רשם העמותות, תהיה רשאית 

למנות מורשה חתימה יחיד.

מעוניינת  שלא  עמותה   – ביקורת  ועדת  חברי  שני   .3
באישור ניהול תקין רשאית למנות חבר ועדת ביקורת 

אחד בלבד. לתשומת לב: התקנון המצוי מחייב שני חברי ועדת ביקורת, לפיכך, ראשית 
העמותה צריכה לשנות את תקנונה ורק לאחר אישור רשם העמותות, תהיה רשאית להקטין 

את מספר חברי ועדת הביקורת לחבר בודד.

4. העברת כספים ונכסים לתאגיד אחר ללא תמורה – עמותה שלא מעוניינת באישור ניהול 
תקין רשאית להעביר כספים לתאגיד מלכ”רי דומה בהסכמת התורמים ובהתקיים מלוא 

התנאים הקבועים, אך אינה צריכה להקפיד כי לתאגיד המקבל יהיה אישור ניהול תקין.

5. לא לשכוח את המובן מאליו - עמותה שלא מעוניינת באישור ניהול תקין עדיין צריכה 
עניינים,  וניגוד  משפחתית  קירבה  שכר,  בנושאי:  תקין,  ניהול  הוראות  יתר  על  להקפיד 

הלוואות, מלגות, צינור, פעילות בהתאם למטרות, הגשת דוחות, שמירת נהלים וכו’.  

נשמח לסייע ולענות על כל שאלה

אביגיל שקוביצקי, רו"ח            אביגיל מילר, רו"ח
                  מחלקת עמותות

     הסתייגות:  כתשובה לפניית 
משרדנו, רשם העמותות הבהיר: 
"יחד עם זאת, מבחינת המדיניות, 
שאינן  עמותות  גם  כי  רצוי 
צריכות אישור ניהול תקין יעמדו 
אין  ולפיכך  האמור,  בסטנדרט 
הקלות  לפרסם  הרשם  בכוונת 

מיוחדות בעניין שינוי התקנונים"
עמותה  כי  ממליצים  אנו 
ההקלות  ביישום  המעוניינת 
ייעוץ  לקבלת  אלינו  תפנה 

טרם ביצוע ההקלות.

 


