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הוראות רשם העמותות –  סעיף 33)א()2( לחוק העמותות 

הוראות ניהול תקין מרחיבות ומפרטות את ההגבלות:
אסור:

1. על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר. 
2. על העמותה להימנע מהעסקת קרובי משפחה של חברי ועד – למעט:

העסקת קרובי משפחה עד 10% ממספר העובדים בעמותה
העסקת קרובי משפחה עד 10% מעלות השכר בעמותה 

יש לבחון סבירות וכפיפות:
3. על העמותה להימנע מהעסקת מספר קרובי משפחה בתפקידים בכירים. 

4. קרבה משפחתית בין עובדים רבים בינם לבין עצמם  או לבין עובדים בכירים.

בדיקות הסבירות על פי הוראות ניהול תקין -
 גובה השכר ומספר העובדים - בנסיבות מסוימות, לאור מספר העובדים בעמותה או מחזורה, או לאור נסיבות 
מיוחדות, גם העסקה בהתאם לשיעורים האמורים תיחשב כמנוגדת לדין. לדוגמא העסקת 50 עובדים מתוך 500 

אינה סבירה, על אף שעומדת בתקרת 10%.
 בדיקת קבלת החלטות-

• קרובי משפחה של חברי וועד - ההחלטה להעסקת עובדים כאמור תתקבל על ידי הגורם המוסמך בעמותה, 
ללא השתתפותם של חברי הוועד שרוצים להעסיק את קרוביהם.

• קרובי משפחה של מנכ"ל - יש להבטיח שההחלטה תהיה סבירה בנסיבות העניין ולטובת העמותה, נוכח ניגוד 
העניינים האפשרי. לכן הוועד הוא שיחליט בעניין ההעסקה ותנאיה, לאחר מכן יש מקום להביא את ההחלטה 

לאישור ועדת הביקורת, כדי לבחון את סבירותה. 
מאפיינים  לעמותה  שיש  וככל  כפיפות  יחסי  וקיימים  במידה   - בכירים  בתפקידים  משפחה  קרובי  העסקת   
ציבוריים רבים יותר יגבר הצורך להימנע ממצבים שיש בהם חשש לניגוד עניינים. קיימת חשיבות כי הממונה על 

העובד – אשר קובע שכרו תקפידו ואליו אחראי לדווח – לא יהיה בן משפחה קרוב.

הוראות מס הכנסה 46

בכתב ההתחייבות בבקשה לסעיף 46 העמותה מתחייבת כי:
  העסקת קרובי משפחה - לא תעסיק במוסד עובד או נותן שירותים שהוא קרוב של חבר עמותה/חבר וועד/

נושא משרה בכיר אלא באישור מראש מרשות המיסים.
  רכישת שרותים/ מתן הלוואות/חלוקת מלגות וכל קשר עסקי - לא יהיה קשר עסקי בין מייסדי העמותה או בין 

קרוביהם לבין העמותה אלא באישור מראש ובכתב.

הוראות משרד הפנים 

הכוונה  )אין  בשיעור 67%.  הנחה   – מארנונה  חלקי  פטור  לקבל  המבקשת  עמותה  לעניין  הפנים  הוראות משרד 
קרובי  יותר  להעסיק  אין  ההוראה:  מבוקרות(.  שאינן  ורווחה  דת  חינוך  בתחומי  מלא  פטור  המקבלות  לעמותות 
משפחה ביותר מ-25%  ממספר העובדים ומעלות השכר. בדיקת שכר קרובי משפחה שונה מאחר ולוקחת בחשבון 

גם קרובים של נושאי משרה ולא רק חברי עמותה ומאחר והבדיקה היא סך הכל ולא לכל משפחה בנפרד.  


