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2013 דצמבר  

החוזר שלהלן בא לבאר ולעורר מספר הדגשים המתייחסים לשאלות נפוצות העוסקות בעמותות. החוזר כולל נקודות 

 . 2014תזכורת לצורך היערכות נכונה לסיום שנת הכספים  ופתיחת שנת  2013

2013בנוסף, באוקטובר  הוציא רשם העמותות חוברת עדכנית להוראות ניהול תקין. כללי רשם העמותות השתנו והוחמרו 

מהותית, לפיכך, תמצתנו עבורכם את השינויים המהותיים שחלו. אנו קוראים לכם לקרוא חוזר זה בעיון.  

כמו"כ, בעקבות ביקורות הולכות ומחמירות על עמותות המעניקות מלגות, סיכמנו את הכללים החלים על פעילות זו, אף 

בעמותות שאינן נתמכות.

המידע הכלול בו הינו כללי. לצורך שימוש נכון ומועיל במידע יש לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ פרטני מקצועי.

2013חוזר עמותות לתום שנת הכספים 
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הלוואות - במקרה ובעמותה הלוואות שקיים ספק לעמידה בתנאים, מומלץ לדאוג לגבייתן לפני סיום שנת הכספים. 

יש לוודא כי נחתם הסכם לכל הלוואה במהלך השנה.

עסקאות עם צדדים קשורים – חייבות בדיווח בדוח הכספי/המילולי. מומלץ לשקול סיום התחשבנות ולא לגרור 

לשנת הכספים הבאה. 

ספירת קופה - ביום 31.12.2012, כולל תיעוד שיקים. מומלץ לבצע הפקדה לפני תום השנה. 

10ניכוי במקור מספקים – אם משנת 2010 ואילך העמותה העסיקה בכל שנה למעלה מ- עובדים או  שמחזור 

. 2014עסקאותיה עלה בכל שנה על 500,000 ₪, עליה לנכות במקור לספקים ולדווח טופס  החל משנת  856

חוזים והסכמים – יש לוודא כי כל שיתוף פעולה עם גורם חיצוני לעמותה, מעוגן בהסכם.

ביטוח – זה הזמן לבחון כיסוי ביטוחי מספק לתלמידים, לעובדים ולרכוש.

שכר וזקיפת שווי – נא בחנו: האם שולמה הבראה? הם ישנו תיעוד חופשה ומחלה? כמו"כ, חשוב לא לדחות חובות 

שכר וכן חובות לקופות פנסיה לשנת מס הבאה. בחינת המס הינה שנתית, במעבר בין חודשים יש לחוש בדר"כ רק 

להפרשת ביטוח לאומי, אולם במעבר בין שנים נסגרת שנת מס (הגם שפתיחת שנה לאחור ניתנת בבקשה מיוחדת 

ומנומקת), לכן הטבות אישיות לעובד שניתנו במהלך שנת המס יש לזקוף באותה שנה. כגון: טיול ונופש לעובדים, 

כיבוד, שימוש בטלפון נייד, העמדת רכב לרשות העובד וכדומה. אי זקיפת שווי עלולה לעלות לעמותה ב-90% מס. 

הרחבה בנושאי שכר ראה בחוזר נרחב ונפרד.

שיפור איתנות פיננסית – כל הכנסה שתתקבל לפני סוף שנת המס תשפר את היחסים הפיננסים. הקדמת הכנסות 

יכולה להיות בין אם קבלת התקבול בפועל ובין אם התחייבות מתורם (חובה בכתב) או מגורם אחר. כמו"כ מומלץ 

להמיר הלוואה לזמן קצר או עו"ש במינוס משמעותי בסוף שנה בהלוואה לזמן ארוך יותר (כלומר החזר ב-2015 

לפחות).

צמצום יתרות חייבים –יתרת חייבים משנים קודמות מומלץ להראות ניסיונות גביה והקטנת החוב.

2014ינואר  - בקשת תמיכה מועדת עזבונות – כל עמותה רשאית להגיש בקשת תמיכה מהממשלה-מועדת עזבונות. 

העמותה מבקשת עבור פרויקט ספציפי אותו היא מפעילה. חדש - עמותה רשאית לבקש תמיכה גם עבור פרויקט 

שנתמך / מתוקצב ע"י גורם ממשלתי אחר (שאינו מתקצב את מלוא הפעילות) . לאחר שכל המוסדות מגישים 

בקשות, ועדת עזבונות בוחנת אותן ובהתאם ליתרת הכספים שברשותה, היא מחלקת למוסדות הזכאים. העמותה 

100,000חייבת להוציא לפרויקט פי 2 ממה שקיבלה (לדוגמא קיבלה תמיכה ע"ס  50,000 ₪ – עליה להוציא  ₪ לאותו 

פרויקט. את הדוחות המעידים על ביצוע הפרויקט היא תגיש לועדת עזבונות (בד"כ נדרשות חשבוניות וכו') ולאחר 

) מתייחסות  2.2.14בדיקתן העמותה תקבל בפועל את הכסף. לתשומת לב-בקשות המוגשות בחודש הקרוב (עד 

. מידע נוסף ניתן לראות באתר משרד המשפטים: 2015לקבלת תמיכה בשנת 

2014הודעה לעניין מע"מ למלכ"רים  - למרות פרסום הוראת רשות המיסים לעניין חיוב עמותות בינוניות בדיווח 

1.1.14חודשי של מע"מ החל מ- – קיבלנו הודעה ממשרדי מע"מ כי בשלב זה ההוראה נדחתה, וכבשנה קודמת, רק 

20עמותות אשר מחזורן עולה על  מליון ₪ תתחייבנה בדיווח מע"מ.

http://index.justice.gov.il/Units/EstatesCommittee/Pages/Application.aspx

2014פרק 1 - סגירת שנת הכספים  והכנה לקראת  2013
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2013באוקטובר  הוציא רשם העמותות חוברת עדכנית להוראות ניהול תקין. החוברת כוללת הוראות חדשות לעניין תשלום 

לבעלי התפקידים בעמותה ולנושאים שונים וכן תוספת הבהרות והקפדות לנושאים שעד כה היו מעומעמים.  

פרק א - הוראות לעניין תשלום לבעלי התפקידים בעמותה- הוראות חדשות

לתשומת לב! הגבלה לעניין קרובי משפחה של נושא משרה

(כגון מנכ"ל / סמנכ"ל) 

עד היום חלו הגבלות בנוגע להעסקת קרובי משפחה של חברי ועד 

10%וועדת ביקורת (ועד-הגבלה עד  מהעובדים, ועדת ביקורת-

איסור העסקה בכלל). מהיום נוספה הגבלה בכל הנוגע להעסקת 

קרוב משפחה של נושא משרה או לביצוע עסקה למתן שירותים או 

למתן טובין עם קרוב משפחה של נושא משרה, בין באופן ישיר ובין 

באמצעות תאגיד. העסקת קרוב משפחה לנושא משרה תותר 

בהצטברות התנאים הבאים:

הגבלה חדשה:

על מנת להעסיק קרובי משפחה של 

נושאי משרה, או להתקשר איתם 

לביצוע עסקאות, יש:

1.   לקבל אישור מועד העמותה.

2.   לקבל אישור מועדת הביקורת.

3.   לבחון בזהירות את תקינות העסקה.

א.   על ועד העמותה להחליט אודות עניין ההעסקה ותנאיה. 

ב.   לאחר מכן יש מקום להביא את ההחלטה לאישור ועדת הביקורת, כדי לבחון את סבירותה.

ג.    יש להבטיח את תקינות ההחלטה למרות ניגוד העניינים האפשרי, לבחון סבירות וטובת העמותה.

לתשומת לב! תנאי נוסף להעסקת קרובי משפחה של ועד:

כאשר מעסיקים קרובי משפחה של חברי ועד בעמותה, יש לקבל 

אישור מיוחד מוועד העמותה. הוועד יקבל החלטה זו ללא 

השתתפותם של חברי הועד שרוצים להעסיק את קרוביהם. 

הוראה זו מתווספת על ההגבלה שקרובי משפחה של חברי הועד 

10%המועסקים בעמותה לא יעלו על  משיעור השכר (עלות מעביד) 

10%או  ממספר העובדים הכללי, כנמוך מביניהם.

הגבלה חדשה:

כאשר מעסיקים קרובי משפחה של 

חברי ועד בעמותה, יש לקבל אישור 

מיוחד מוועד העמותה. 

הוועד יקבל החלטה זו ללא 

השתתפותם של חברי הועד שרוצים 

להעסיק את קרוביהם.

חוזר עמותות

3



 חשבות למוסדות ויעוץ עסקימישו”ר
אביגיל שקוביצקי, רו”ח

מישורים

, פקס:  077-4448094קרית המדע 5 (בניין ג.ט.י - רמות מאיר), הר חוצבים, ירושלים, טלפון:  02-5001772
 cpa.mishor@gmail.com :דוא”ל 

היתר הטבה לחבר ועד - אם עומד בקריטריונים

חבר ועד רשאי לקבל הטבה הקשורה בפעילות שמקיימת העמותה במסגרת עמידתו בקריטריונים ככל חבר עמותה אחר או 

הציבור הרחב, ככל שהוא עומד בקריטריונים הכלליים לקבלת הטבה כאמור.

החמרה:

העמדת רכב/טלפון נייד לחבר ועד 

חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

מלגות לחברי ועד

עמותה אינה רשאית לתת מלגות לחברי ועדת הביקורת או לקרוביהם. אולם באשר לחברי ועד וקרוביהם ככל שמדובר 

בחלוקת מלגות שהיא אינהרנטית לפעילות העמותה - ומטרותיה, חברי הועד וקרוביהם יהיו זכאים לקבלת מלגות ככל 

שהם מקבלים מלגות במסגרת קריטריונים שוויוניים, מפורטים, עניינים ושקופים, ובכפוף לכך שהקריטריונים קיבלו 

אישור של ועדת הביקורת, ולאחר מכן אישור האסיפה הכללית. ככל שפחות ממחצית מחברי הועד מעוניינים לקבל מלגות, 

על חברי ועד אלה להימנע מלהשתתף בישיבות בהם מתקיימים דיונים בנוגע לקריטריונים.

לתשומת לב! רכב / פלאפון לחבר ועד

העמדת רכב ליו"ר הועד או לחבר ועד באופן קבוע ככלל אסורה, 

שכן יש בכך משום תמורה בשווה כסף. עם זאת במסגרת החזר 

הוצאות נסיעה המתהוות מעצם פעילות יו"ר הועד או חבר הועד 

לשם קידום מטרות העמותה, ניתן להעמיד לרשותם רכב עבור אותן 

נסיעות ספציפיות ובגינן בלבד וחל איסור על שימוש לצרכים 

פרטיים או מעורבים. כמו כן יש לבחון את סבירות ההוצאה 

המתהווה בשל העמדת רכב לנסיעה ספציפית, במסגרת קידום 

מטרות העמותה ובכל מקרה יש לבחון ולהעדיף את החלופה הזולה 

ביותר הסבירה בנסיבות העניין (למשל העדפת החזר בגין נסיעה 

בתחבורה ציבורית או החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי של 

יו"ר/חבר הועד על פני שכירת רכב נקודתית).

אף אם עמותה רוכשת רכב, בהתאם לפעילותה, חבר ועד יוכל 

להשתמש בו רק לשם נסיעה נקודתית בקשר לקידום מטרות 

העמותה, בסופה תחול עליו חובה להחזיר מיד את הרכב לעמותה. 

הוצאות העמדת פלאפון לשימוש חבר ועד או חבר ועדת ביקורת, אפשרית רק במקרים חריגים  ביותר, כמוסבר בחוות הדעת 

המופיעה באתר האינטרנט של רשות התאגידים רשם העמותות.

תשלומים אחרים לחברי ועד 

בנוסף לאיסור של חבר ועד לעבוד בעמותה או לתת לה שירותים, נאסרה כל התקשרות אחרת של חבר הועד עם העמותה 

שכתוצאה ממנה תתקבל בידו תמורה כגון השכרת נכס או העברת כספים בעקיפין באמצעות גוף אחר עימו מתקשרת 

העמותה. 

אין בשום אופן להעמיד רכב לחבר 

ועד באופן קבוע.

עמידה בכל התנאים המצטברים 

של החזר הוצאות נסיעה / 

אחרות.

שימוש אך ורק לצרכי העמותה 

ללא שימוש אישי כלל!

בחירת החלופה הסבירה הזולה 

ביותר בנסיבות העניין.

א.

. ב

ג.

חוזר עמותות
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500גמול שנתי ליו"ר ועד בעמותה שמחזורה מעל  מליון ₪

300,000עמותה שהמחזור שלה עולה על  מליון ₪ רשאית לשלם ליו"ר הועד גמול שנתי של עד  ₪ בכפוף לתנאים  500

מסוימים.

פעילות עסקית על ידי עמותה

לעיתים מבקשת עמותה לדאוג לעצמה לערוץ של הכנסה קבועה, שתצמצם את תלותה בתורמים ותבטיח לה יציבות 

כלכלית, באמצעות ביצוע פעילות עסקית. כגון: השכרת משרדים שהעמותה אינה משתמשת בהם או העמדת השימוש 

במבנה של העמותה לצד ג' בתשלום בשעות בהן אין פעילות, הפעלת אולם שמחות בבית כנסת או בית חולים המפעיל 

מזנון/חניון.

פעילות עסקית בעמותה שמפיקה רווחים הינה מותרת ואף רצויה ככל שיש בה לתרום לקידום מטרותיה של העמותה, או 

לניצול מיטבי של נכסיה, ובלבד שהרווחים מועברים לעמותה לקידום מטרותיה והפעילות העסקית איננה מהווה את עיקר 

פעילות העמותה תוך הסטת משאבים מקידום מטרותיה, או תוך פגיעה או שיבוש בהגשמתם או בקידומם.

רשם העמותות התקין הנחיות לעמותה המעוניינת בביצוע פעילות עסקית ביניהם: 

פרק ב - הוראות חדשות בנושאים שונים

הקפדה על הפרדה מוחלטת בין הפעילות לקיום מטרות לבין הפעילות העסקית.

העמותה נדרשת לנהל את הפעילות העסקית באופן יעיל הממקסם את רווחי העמותה.

ישנם כללים והנחיות לאופן הליך קבלת ההחלטות בידי מוסדות העמותה והשיקולים הרלוונטים שעליהם לבחון.

כמו כן רשם העמותות קבע הנחיות לגבי פעילות עסקית באמצעות תאגיד קשור, על עמותה שמטרותיה הן פעילות עסקית 

מקובלת ועל "עסק חברתי". להרחבת המידע, ניתן לפנות למשרדנו ונשמח להבהיר.

היתר לערוך אסיפה כללית בסקייפ 

ניתן על פי הצורך לקיים ישיבה של אסיפה כללית גם באמצעות שיחת וידיאו בה רואים ושומעים את החבר המשתתף 

באסיפה. יובהר כי אין לקיים הצבעה או ישיבה בשיחת ועידה קולית בלבד.

מי יכול להצהיר על פטור מאגרה?  

2,500עמותה שמחזורה אינו עולה על  ₪ וכן אין היא משלמת שכר. רשם העמותות התיר להתייחס לתשלום של עד   300,000

₪ במצטבר לחודש, לצורך פעילות הנלווית לפעילות העיקרית של העמותה (כגון שירותי ניקיון), כתשלום זניח שאינו עולה 

כדי תשלום שכר. תצהיר כוזב -  במידה ויתברר כי תצהיר העמותה בדבר זכאותה לפטור מתשלום אגרה אינו נכון, תידרש 

העמותה לשלם את חוב האגרה ורשם העמותות ישקול להטיל סנקציות.

חוזר עמותות
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מזומן במקרים חריגים, באישור הרשם

במקרים חריגים ישקול רשם העמותות מתן אישור חריג לתשלום במזומן. אישור כזה יינתן רק במקום בו אין ברירה אחרת 

(כגון כאשר קיימת דרישה לביצוע תשלומים ע"י גורם מוסמך) ולא מתאפשר שימוש בהמחאות ויוכח קיומה של בקרה 

נאותה על יציאת כספים, שימושם וסכומם.

העברת פעילות של עמותה 

העברת כל פעילות העמותה או עיקר פעילותה, יכולה להיעשות אך ורק בהליך של פירוק או מיזוג. עמותה המקבלת פעילות 

מעמותה אחרת שלא כאמור לעיל, פועלת שלא כדין, רשם העמותות ישקול הפעלת סמכויות על עמותה המקבלת פעילות 

מעמותה אחרת שלא כאמור לעיל.

העברה חלקית של פעילות ללא תמורה, לרבות ללא תמורה הולמת, יכולה להתבצע לתאגיד מלכ"רי בלבד. 

במסגרת זו על העמותה לקחת בחשבון שיקולים שונים כגון מטרות העמותות, יכולתן לביצוע הפעילות, קיום אישור ניהול 

תקין בעמותה הקולטת והתחייבויות כלפי תורמים ביחס לפעילות המועברת. 

החלטה בדבר העברת הפעילות תתקבל על ידי האסיפה הכללית או ועד העמותה, בהתאם למהות הפעילות. 

החמרה באפשרות להעביר כספים / נכסים לתאגיד מלכ"רי אחר ללא תמורה

לרשימת התנאים שעל פיהם עמותה רשאית לתרום נכסים/כספים לעמותה אחרת כמו למשל התאמת מטרות העמותה, 

מצטרפת מגבלה לתרום לעמותה ללא ניהול תקין, אף אם לעמותה קיים אישור מקביל-אישור על הגשת מסמכים הניתן 

לעמותות חדשות, בשנתיים הראשונות לפעילותן. במקרים אלו, ניתן להלוות לעמותה כספים בכפוף לעמידה בכללים למתן 

הלוואה. ובהמשך, וככל שלעמותה הלווה יהיה אישור ניהול תקין, תוכל העמותה המלווה להפוך את ההלוואה לתרומה. 

. 46לתשומת לב  -עמותה שלה סעיף  לא תוכל בשום צורה לתרום או להעביר כספים לעמותה ללא סעיף  46

20תרומות מעל  אלף  – בקשה לחיסיון תורם

20,000הרשם רשאי ליתן לעמותה אישור מיוחד שלא לציין בדו"ח הכספי שלה את שמו של תורם שתרם למעלה מ  ₪ אם 

שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת בכתב על כך, שפורטו בה שם התורם, מספר 

הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם. 

הרשם קבע נהלים טכניים בקשר לבדיקת הבקשות, מועדן ויישומן.

חוזר עמותות

6



פרק ג - הבהרות, הקפדות ודיוקים
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הבהרה לגבי העברת מס"ב:

אין להאציל סמכות חתימה או 

להעביר את הסיסמא למי שאינו 

מורשה החתימה הפורמלי ואין 

להעביר את המיני קי לאחר. כרטיס 

חתימה דיגיטלי יונפק רק ולכל אחד 

ממורשי החתימה. על העמותה 

לקבוע נוהל בכתב על העברת מס"ב.

היתר לקרבת משפחה בין מורשי חתימה, בהגבלה מסוימת 

כאשר ישנם שני מורשי חתימה בלבד, הם לא יהיו בדרגת קירבה ראשונה ביניהם. ככל שיש יותר משני מורשי חתימה, 

וביניהם ישנם קרובים, אזי בין החותמים בפועל על מסמך מסוים לא יהיו יחסי קירבה.

למותר לציין שרואה החשבון של העמותה ו/או מבקר הפנים שלה אינם יכולים להיות מורשי חתימה.

לתשומת לב! הקפדה על חתימת מורשי חתימה בהעברת מס"ב

תשלום באמצעות מס"ב הינו תשלום מרוכז אחד המורכב 

מהוראות תשלומים נפרדות לחשבונות בנק של הזכאים. הכניסה 

למערכת המס"ב מחייבת שימוש במיני קי יעודי בשילוב סיסמא, 

הקובץ נשלח לביצוע התשלום לאחר אישור של מורשי החתימה 

בחתימה דיגיטלית.

השימוש במס"ב אינו פוטר מהצורך בשני מורשי חתימה, 

כחלק ממערך הפיקוח והבקרה הנאות על כספי העמותה, קרי 

קיומן של שתי חתימות לפחות לשם אישור הוראות התשלום 

המפורטות בקובץ המרוכז (כגון מהות התשלום, זהות המקבל וכד') 

ולשם העלאת הקובץ למערכת המס"ב ולשם שליחתו לביצוע באופן 

ממוחשב.

על העמותה להגדיר בעת פתיחת חשבון מס"ב שני מורשי חתימה אשר לכל אחד מהם יהיה מיני קי וסיסמא משלו, כך שלא 

תהיה אפשרות לשדר קובץ עם הוראות תשלום במערכת המס"ב ללא חתימה של שני מורשי חתימה לפחות, כאשר מקום בו 

מורשה החתימה השני מבצע שינוי בקובץ, יחייב הדבר אישור מחדש של מורשה החתימה הראשון.

רצוי, כי העמותה תקבע נוהל בכתב בנוגע לביצוע תשלומים באמצעות מס"ב שיכלול בין השאר נהלים כדלקמן: 1. קביעת 

שני מורשי חתימה לשם ביצוע תשלומים במס"ב. 2. הקפדה על הפרדת תפקידים בין הנהלת החשבונות לבין מבצע התשלום. 

3. הגדרת חשבון המס"ב כך שמחייב את כל אחד ממורשי החתימה להכנס לתוכנה ולאשר את הקובץ ואת ביצוע העברה 

כאשר הקובץ יועבר לביצוע התשלומים רק לאחר שסבב החתימות המלא הסתיים. 4. אין להאציל סמכות חתימה או 

להעביר את הסיסמא למי שאינו מורשה החתימה הפורמלי ואין להעביר את המיני קי לאחר. כרטיס חתימה דיגיטלי 

יונפק רק ולכל אחד ממורשי החתימה. 5. תוכנת המס"ב תותקן במחשבים של מורשי החתימה בלבד או במחשבים 

שזמינים  לשימושם. 6. קביעת נהלי השמירה על כרטיס החתימה. 7. על מורשה החתימה לבצע בדיקה אקטיבית של 

הוראות התשלום, תוך בחינת מסמכים מבססים, התאמת סכום התשלום לסכום החיוש שהתקבל, ולא לאשר רק באופן 

טכני את ביצוע התשלום במס"ב. 8. יש לקבוע כלליםבדבר שינוי פרטי חשבון בנק חדש לזיכוי (אישור בנק, צילום שיק, 

אישור רו"ח וכד').

חוזר עמותות
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עודפים נצברים

עמותה רשאית לצבור סכום סביר בשים לב לצורכי פעילותה השוטפת, כגון לצורך התמודדות עם תקופות של קשיים 

100%כלכליים. צבירת עודפים, בסכום שמהווה מעל  מהמחזור, תתאפשר מבחינת כללי ניהול תקין רק כאשר קיים הסבר 

שיצדיק זאת, מלווה באסמכתאות רלוונטיות (כגון הסכמת תורם). ככל שהכסף אינו מוגבל, על העמותה להראות תוכנית 

מבוססת ואמינה לשם ניצול הכספים בטווח הזמן הנראה לעין תוך פירוט של הפעולות שבכוונת העמותה לבצע ב 3 השנים 

העוקבות. במקרים אלו העמותה תטופל במחלקת הבראה לצמצום עודפים.

גרעון מצטבר 

50%כאשר הגרעון המצטבר של העמותה מהפעילות השוטפת עולה על  מהמחזור הכספי, תידרש העמותה, לאחר בחינת 

הסיבות לגרעון, להתחייב לעמידה בתוכנית כלכלית ממשית להקטנת הגרעון ולהגשת מאזני בוחן ומסמכים נוספים לצורך 

בחינת עמידתה בהתחייבות.

הקפדה על נוהל תשלומים

כחלק מקובץ הנהלים בעמותה, יש להקפיד במיוחד על קיומו של מנגנון בקרה ופיקוח בדבר הסמכה להוצאת כספים, על 

אופן השימוש בהם ועל תקינות ההתקשרות, לדוגמא נוהל הכולל בין היתר הוראות על פיהן סוגי עסקאות מסוימות או 

הוצאות מעל סכום מסוים יובאו קודם לכן לאישור הועד המנהל.

פנקס החברים והועד וזכות עיון במסמכי העמותה

חוק העמותות קובע, כי עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ופנקס חברי ועד ולרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך 

תחילת חברותו ותאריך פקיעתה. הפנקסים ופרוטוקולים של האסיפה הכללית יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל 

חברי העמותה.

פנקס תרומות 

בהתאם לתוספת השנייה לחוק העמותות, עמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בו את כל הנכסים (לרבות 

כספים) שהיא קיבלה כתרומות או כמתנות, הרישום צריך לכלול את שם התורם, תיאור הנכס שהתקבל ומועד קבלתו.

פרק ד – תזכורת - רענון הוראות

חוזר עמותות
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פרק 3 - הקמת ועדה לבחינת אמות המידה המזכים מוסד ציבורי בהכרה
46לפי סעיף  לפקודת מס הכנסה
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46שר האוצר מינה ועדה לבחינת אמות המידה המגדירות מוסד ציבורי כמוכר לפי סעיף  לפקודת מס הכנסה ומזכות אותו 

46באישור הטבת המס מכוח סעיף זה. הוועדה תבחן את הקריטריונים לפיהם מוכר גוף כמוסד ציבורי לעניין סעיף  ותיתן 

דעתה לסוגיות כגון: "מהו ציבור" ו"מטרות ציבוריות" לצורך החוק, נוהל הגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה, בחינת 

אחידות הדרישות לצרכי מס ולצרכי קבלת תמיכה ישירה ממשרדי ממשלה, דרכי הפיקוח והבקרה על מוסדות המבקשים 

46ליהנות מהטבת המס, אופן מדידת התרומות לחברה על ידי מוסדות הציבור, קביעת רף הכניסה לסעיף  לפקודה ועוד.

במהלך עבודתה תזמן הוועדה, לפי הצורך, מומחים וגורמים רלוונטיים ותבחן את הנושאים לעיל תוך התייחסות לנעשה 

במדינות אחרות בעולם. 

משרדנו מתעתד להשתתף בדיונים לבקשת איגוד מנהלי הישיבות באמצעות הרב ברילנט - מנהיגות אזרחית, ולייצג את 

לקוחותינו ואת המגזר השלישי בישראל.

חוזר עמותות
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פרק 4 - חוזר מיוחד לעמותות המעניקות מלגות

בדיקה שגרתית של מישו"ר 

קבלת פרוטוקול לקביעת נוהל 

וקריטריונים,  וכן ניתוח חודש 

מדגמי לבחינת עמידה בקריטריונים. 

בנוסף בירור לגבי סכומים חריגים 

בכרטסת התמיכות.
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חלק ראשון - חלוקת מלגות בכלל העמותות (אף לשאינן נתמכות)

קריטריונים למלגות וקביעת גובה המלגה

על ועד העמותה לקבוע קריטריונים שוויוניים, מפורטים, עניינים 

ושקופים למתן מלגות. כגון:  תוספת בגין נוכחות מלאה / בחינות / 

ותק בכולל / מספר ילדים וכן הלאה. סכום גבוה יתר על המידה יכול 

להעיד על שכר.

תשלומי מלגות שלא יוכרו כמלגות: שקים סחירים ומזומן

יש להקפיד על שימוש בשקים למוטב בלבד! בכל פעילות העמותה ובעיקר במתן מלגות, מאחר ואין אסמכתא נוספת 

לגבי השימוש בכסף.

מתן מלגות במזומן / חלוקת מלגות ע"י גורמים אמצעיים מעוררים חשש שכספי התמיכה לא שימשו ליעדם.

בדיקה שגרתית של מישו"ר 

בדיקה מדגמית של שקים האם 

רשום למוטב. עיון בכרטיס קופה.

בעמותה נתמכת- שקים ללא הגבלת סחירות – ממצא זה בפני 

עצמו אינו עילה לשלילת כספי תמיכה. המבקר יבחן דפי בנק 

ומסמכים נוספים. אם יצטרף להערות נוספות יכול לגרור 

החזר תמיכה מהעבר ושלילת תמיכה לעתיד.

האמור מתייחס בין למלגות לאברכי כולל ובין למלגות 

לבחורי ישיבה

למי קיימת מגבלה לתת מלגה?

חברי הועד וקרוביהם זכאים לקבל מלגות ככל שאלה סבירות ועומדות בקריטריונים. לשם כך חובה לקבל את אישור 

ועדת הביקורת והאסיפה הכללית.

אין לחלק מלגות/תמיכות לחברי ועדת הביקורת וקרוביהם.

תמיכות לעובדים ולקרובי עובדים נבדקות בחומרה. מבקר עומק יוודא שלא מדובר בשכר. 

אין מניעה לשלם שכר למי שמקבל מלגה מהעמותה. חשוב להקפיד כי תשלום השכר / המלגה יעשו כל אחד בהתאמה 

לתפקיד ובסבירות ביחס לעובדים אחרים. ככל שיראה ערוב וקשר בין התשלומים - מס הכנסה יבקש לראות במלגה 

שכר. ככל שהחלוקה תהיה ברורה וסבירה יותר - מס הכנסה יכיר במלגה.

תלמידי כולל שלימודיהם נתמכים ע"י משרד החינוך והמכהנים כבעלי תפקידים במוסד (מעבר להיותם מדווחים 

כתלמידי המוסד) – לא יוכרו כתלמידים, במידה שהינם מקבלים מהמוסד, בו הם מדווחים כלומדים, שכר או מלגה 

מעבר לשכר מינימום (אין לדווח תלמידים אלו במערכת 

.1

.2

.3

א.

ב.

ג.

ד.

א.

ב.

ג.

ד.

ה.

חוזר עמותות

10



בדיקה שגרתית של מישו"ר 

לעורר את העמותה לגבי קרובי 

משפחה. לאתר שמות חשודים מתוך 

המדגם החודשי שנבדק.

 חשבות למוסדות ויעוץ עסקימישו”ר
אביגיל שקוביצקי, רו”ח

מישורים

, פקס:  077-4448094קרית המדע 5 (בניין ג.ט.י - רמות מאיר), הר חוצבים, ירושלים, טלפון:  02-5001772
 cpa.mishor@gmail.com :דוא”ל 

חלק שני - תוספת לעמותות נתמכות

מתן מלגות בעמותת חינוך

עמותה המפעילה מוסד חינוך מתוקצב (כגון בית ספר יסודי) אינה 

רשאית לסכן עצמה במתן מלגות/תמיכות (שאינן ממקור מיועד), 

אם הפעילות המתוקצבת איננה מאוזנת.

בדיקה שגרתית של מישו"ר 

לבדוק את פעילות העמותה על 

מגזריה.

“תלמוד"). מאידך, אין מניעה שכל תלמידי הכולל, ללא יוצא 

מן הכלל, יקבלו מהכולל בו הם לומדים מלגה גבוהה העולה 

על שכר מינימום.

מלגה לאברך מדווח בתי"ם

כל אברך מדווח בתי"ם חזקה עליו שהוא זכאי לקבל מלגה. אם ישנה סיבה ברורה לאי קבלת המלגה – יש לשמור 

תיעוד. אם האברך מוותר על התמיכה בתור "תרומה", מומלץ לקבל על כך הצהרה בכתב. בכל מקרה יש להציג 

בדוחות הכספיים כמלגה ובמקביל – כתרומה.

מומלץ לייעד חשבון בנק נפרד לקבלת תמיכה ומשם לחלק רק תמיכות לאברכי תי"ם!

בדיקת עודף תמיכה ישיבות וכוללים:

פעילות הישיבה והכולל יבדקו מבחינת עודף תמיכה כפעילות אחת מכאן אין חשיבות להבחנה בין הכנסות מתמיכה לכולל 

ולישיבה. יש לזכור כי פעילות הכולל הנתמכת מתייחסת רק לאברכים המדווחים בתים!

תלמידים שאינם רשומים בתי"ם: אין כמובן בעיה לשלם מלגות גם למי שלא מדווח בתים אולם תמיד יכול למשוך 

תשומת לב מדוע בעצם לא נרשם בתים והאם מהווה תחליף לשכר. שמא נרשם בתים במוסד אחר. במקרה כזה 

ההמלצה תעבור לרשם עמותות לשלילת ניהול תקין או למס הכנסה לזקיפת מס. המבקרים נוהגים להגיע למסקנה כי 

כספי התמיכה אינם משמשים למטרתם יש להיזהר במיוחד: 1. קרובי חברי וועד וחבר ועד במיוחד אם אינם מופיעים 

בדפי נוכחות במקום שכן יש דפים שכאלו – להלן הרחבה. 2. אברכים אחרים שאינם מופיעים בגיליונות, סכומים 

משמעותיים ושונים. 

מלגות ללומדים במוסדות אחרים – לא מדובר בליקוי  אם א. משולם ישירות לאברכים ולא העברה בין עמותות 

46במיוחד חשוב להקפיד כאשר יש לעמותה סעיף  ב. תשלום המלגות לאברכים הינו בהתאם למטרותיה המאושרות 

של העמותה. 
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בדיקה שגרתית של מישו"ר 

בדוח המגזרי ובדוח מקו"ש יש 

להקפיד כי עלות התמיכות 

המשולמות תכלול רק אברכים 

ופעילות מדווחת. למשל כולל יום 

שישי וכולל ערב יש לנטרל. אברכים 

שלא נכללים בתים יש לנטרל בדיקה 

מדגמית כאמור חודש אחד!

 חשבות למוסדות ויעוץ עסקימישו”ר
אביגיל שקוביצקי, רו”ח

מישורים
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 cpa.mishor@gmail.com :דוא”ל 

המקור לתשלומי המלגות הינו הכנסות עצמיות של העמותה. 

מבקר מטעם החשכ"ל רואה בעין לא טובה עמותה המסיימת 

בגרעון ומקיימת פעילות נוספת. תשלום מלגות למי שלא 

מדווח בתי"ם כמובן לא נחשב לחלק מהפעילות הנתמכת. יש 

לבצע הפרדה בהנהלת החשבונות בין מלגות לאברכים 

מדווחים לבין מלגות לאברכים שאינם מדווחים (בכולל יום 

שישי / ערב וכו'). בכל מקרה יש להציג במגזר נפרד. מומלץ 

לנהל כרטיס נפרד לכל אברך בהנהלת החשבונות או ברישום 

פנימי.

תלמיד חסר

תלמיד שאינו נוכח אין די בזה בכדי לטעון כי לא נכח באופן סדיר וכי יש לבטל תמיכה בגינו.

15%אי נוכחות בביקורת שטח מעל  פסילת תקצוב ראה הרחבה נוהל תמיכות.

ישנם מקרים בהם המבקר עלול להסיק כי הנסיבות מלמדות כי התלמיד לא נכח באופן סדיר ולהמליץ על אי הכרה 

בתלמיד: הישנות אי נוכחות התלמיד בביקורות שטח / קרבה משפחתית בין התלמיד לבין עובד או חבר ועד בעמותה/ 

אי תשלום בפועל של מלגה לאברך וכן הלאה / העדר גיליון נוכחות לתלמיד (כאשר ליתר יש). כל עוד אין למבקר 

הוכחה המוסד יוכל להתעקש על חפותו אולם כמובן מומלץ לא להיקלע לחילוקי דעות.

בדיקה שגרתית של מישו"ר 

בעת עריכת מאזן לכולל יש לבדוק 

חודש מדגמי (חודש מאי) רשימת 

תלמידים בתים לעומת רשימת 

מקבלי מלגה. 

2013בהתאם לנוהל תמיכות החדש  תלמיד אחד נעדר אפשר 

לקזז תקציב שנתי * 3 שנים. שני תלמידים אפשר לקזז את 

מלוא תמיכת המוסד.

גליונות נוכחות של תלמידים – אין חובה לנהל. המבקר מעיר 

על כך, נוהג להתבסס על גיליונות אלו. במקרה ומשולם 

בהתאם לנוכחות חובה לתעד הגיליונות (גם בהתאם 

להוראות ניהול ספרים).

כתמיד, נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ועניין

א.

ב.

ג.

ד.

ג.
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