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1980�"תש,ק העמותותחו*

אפר  ייסוד:'ק

החפצי� להתאגד כתאגיד למטרה חוקית, שה� בגירי�,י בני אד� או יותרשנ.1
שאינה מכוונת לחלוקת רווחי� בי� חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית 

.העמותה תיכו� ע� רישומה בפנקס העמותות; רשאי� לייסד עמותה, רווחי�

לרב)א(.2 )הרש�  להל�(העמותותש�קשה לרישו� עמותה תוגש בידי המייסדי�

, שמות המייסדי�, מענה בישראל, מטרותיה, ויצויינו בה ש� העמותה
על; מעניה� ומספרי זהות� לבקשה יצור" תצהיר חתו� בידי כל המייסדי�
.רי ועדבה כחב�ולכה, כאמור בבקשה, נכונות� לייסד עמותה

ה, וכל עוד לא נרשמה העמותה, אחר הגשת הבקשהל)ב( � בכל בקשהרשיכיר
א� חתומי� עליה רוב,)א(לשינוי או לתיקו� פרט כאמור בסעי" קט�

כי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו; המייסדי� החתומי� על הבקשה המקורית
 מייסדי�הכללנשלחה, הודעה על ההחלטה להגיש בקשה לשינוי או לתיקו�

\.ימי� לפחות לפני מועד הגשתה14בדואר רשו�

אועמתירש� לא.3 ותה א� מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל
או א� יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה, הדמוקרטיאת אופיה 

.לפעולות בלתי חוקיות

אול)א(.4 א תירש� עמותה בש� העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור
.ברגשותיו

תש"סרס� פו* מס"ח מס"ח תשל"ה( 210'עמ 12.8.1980יו�מ398'� ).127' עמ1392'ט

מס"ח תשמ"סק�ות מס"ח תשמ"ה( 212'עמ 27.7.1988מיו�1261'ח מס–)925' עמ1894'ח .1' תיקו�

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 193'עמ 9.4.1992מיו�1395'ב מס–)106' עמ2097'ב לחוק30בסעי(2' תיקו�
.בעני� תחילה34י� סייג לתחולה וסעי(ענב29סעי('ר; 1992ב"תשנ,ותהמפלג

מס"ח תשנ"ס מס"ח תשנ"ה( 276'עמ 1.4.1996מיו�1588'ו מס–) 592' עמ2431'ה תחילתו ביו�;3' תיקו�
ר 1.1.1997 .לעני� תחילה36סעי(' א,

תש"ס מס"ח תש"ה( 194'עמ 11.6.2000מיו�1739'ס מס"ח מס–)2' עמ2821'ס לחוק בתי26( בסעי4' תיקו�
.בעני� תחילה והוראות מעבר31ו30סעיפי�'ר; 2000ס"תש, משפט לעניני� מינהליי�

תש"י מס"פ תש– 3120'עמ 6.4.2000מיו�4869'ס 2000ס"הודעה.

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 225'עמ 3.3.2005מיו�1986'ה מס–)14' עמ55'ה .5' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 228'עמ 6.3.2005מיו�1987'ה מס–)70' עמ63'ה .6' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה( 751'עמ 8.8.2005מיו�2020'ה מס–) 298' עמ77'ד 37בסעי(7' תיקו�
מס(לחוק בתי משפט לעניני� מינהליי� 2005ה"תשס,)15' תיקו�.

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 232'עמ 3.1.2006מיו�2049'ו מס–)10' עמ98'ו תחילתו שנה;8' תיקו�
.מיו� פרסומו

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה(67'עמ 11.1.2007מיו�2077'ז מס–)16' עמ260'ז 35בסעי(9' תיקו�
,)2007התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי� תיקוני חקיקה להשגת יעדי(לחוק הסדרי� במשק המדינה

.1.4.2007תחילתו ביו�; 2007ז"תשס

מס"ח תשס"ס מס"ח הממשלה תשס"ה( 349'עמ 21.6.2007מיו�2098'ז מס–) 1092' עמ195'ב בסעי(10' תיקו�
מס(לחוק החברות 10 .תחולה והוראות מעבר, לעני� תחילה11סעי('ר; 2007ז"תשס,)6' תיקו�

מס"ח תשס"ס מס"ח הכנסת תשס"ה( 152'עמ 24.1.2008מיו�2129'ח מס–)41' עמ182'ח .11' תיקו�

תש"ס מס"ח תש"ה( 288'עמ 31.12.2009מיו�2220'ע מס"ח הכנסת מס–)3' עמ279'ע 10סעי('ר;12' תיקו�
.לעני� תחילה

ותהעמכות לייסדהז
)5' תיקו� מס(

 �2005ה"תשס
)10' תיקו� מס(

 �2007ז"תשס

שה לרישו� עמותהבק
)3' תיקו� מס(

�1996ו"תשנ

יגי� לרישו�סי
ותהעמ

יגי� לש� העמותהסי
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
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 או הדומה לו עד כדי,א תירש� עמותה בש� הזהה לש� של אחד מאלהל)ב(

:להטעות

;בישראל אגיד הרשו� כדי�ת)1(

רישומו בוטל וטר� חלפו, אגיד שהיה רשו� כדי� בישראלת)2(
;שנתיי� מיו� ביטול הרישו� של אותו תאגיד

;�ומותה הנמצאת בתהליכי רישע)3(

ד)4( ,2'ש� המבוקש לעמותה לאחר השלמת מיזוג כמשמעותו בפרק
).6(ז34א� צוי� במסמכי� שהוגשו לפי סעי"

בשנ)ג( רשאי הרש�,)ב(או)א(� שאי� לרשמה בו לפי סעי" קט� רשמה עמותה
לא שינתה העמותה את שמה תו( הזמ�; לדרוש ממנה לשנות את הש�

רשאי היוע* המשפטי לממשלה לעתור לבית משפט, הרש� בדרישתוע שקב
.מהשלעניני� מינהליי� להורות לעמותה לשנות את 

ה,2גשה בקשה בהתא� לסעי" הו.5 רש� את העמותה בפנקס העמותות ירשו�
).ב(4או)א(1,3,4זולת א� ראה עצמו מנוע מלעשות כ� לפי סעיפי� 

פיה)א(.א5 ת לרישו� עמותה שמטרותיה גיוס כספי� להצל2י"סעוגשה בקשה על

חיי אד� ולא רש� אותה הרש� בפנקס העמותות תו( שבועיי� מיו�
רשאי� המייסדי� לבקש משר, שלא מחמת סירוב לרשמה, שהוגשה הבקשה

שיורה על אופ� בדיקת הבקשה ורישו� העמותה תו( תקופה שלא1הפני�
.ורמאכימי� מיו� מת� ההוראה14תעלה על 

.4 ו1,3יחולו הוראות סעיפי�)א(" קט� לפי סעיהל בדיקה ורישו� עמותע)ב(

הוא לשנה)ב( ו)א(וק" רישו� עמותה שנרשמה מכוח סעיפי� קטני�ת)ג(
.אחת

ולא נרשמה העמותה לפי סעי", לפה שנה מיו� רישומה הזמני של העמותהח)ד(
לעמותה אחרת שקבע, מלוא�ב לאחר שנפרעו חובותיה, יועברו נכסיה,5

, 1978 ח"תשל, לי שמונה לפי חוק האפוטרופוס הכלליופוס הכלרהאפוט
למטרות העמותה שתוק" רישומה הזמני, לדעתו, ואשר מטרותיה קרובות

.פג

).בוטל(.6

יפרס� הרש� הודעה על כ( ברשומות וית� לעמותה תעודת, נרשמה עמותהמש.7
נו; רישו� .ה כדי�סדהתעודה תהיה ראיה חלוטה שהעמותה

כשר לכל, יו� שצויי� בתעודת הרישו� כיו� הרישו� תהיה העמותה תאגידמה.8
.ופעולה משפטיתחובה, זכות

בצורה המלאה, שילוט או פרסו� היוצא מטעמה,� העמותה יצויי� בכל מסמ(ש.א8
הש� יצויי� באותיות אחידות וללא קיצורי�; בתעודת הרישו� המופיעה

ב  )".ר"ע"(או" עמותה רשומה","עמותה"פו את הציו�סווהשמטות ויכלול

ב1 מס"פ תשס"יסמכויות שר הפני� הועברו לשר המשפטי� .1870'עמ 12.2.2004מיו�5272'ד

)4'תיקו� מס(
 �2000ס"תש

שו� העמותהרי
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

שו� זמנירי
)1' תיקו� מס(

 �1988ח"תשמ

)7'תיקו� מס(
�2005ה"תשס

שו�ריסו� ותעודתפר

מותה תאגידהע

מוש בש�שי
)3' תיקו� מס(

�1996ו"תשנ

)12'תיקו� מס(
 �2009ע"תש
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בפר  תקנו�:'ק

זהלכ.9 � חוזה בי� העמותה די� התקנו� כדי;ל עמותה יהיה תקנו� כפורט בפרק
.לבי� חבריה ובינ� לבי� עצמ�

לא הגישו המייסדי� תקנו�; ייסדי� רשאי� להגיש לרש� תקנו� לעמותההמ.10
.ת התקנו� המצוי שבתוספת הראשונהא יראו כתקנונה, לרש� כאמור

רעמ)א(.11  שמה ומטרותיה בהחלטת האסיפה, אית לשנות את תקנונהשותה
בה הכללית זה; שנתקבלה ברוב קולות הזכאי� להצביע  החלטה לפי סעי"

4הוראות סעיפי�, בשינויי� המחוייבי�, טעונה רישו� בידי הרש� ויחולו
ר;10 ו7עד .ומה בידי הרש�ישתוקפה של ההחלטה מיו�

ייעוד ו� לגביאו שינוי הוראות תקנ של עמותה במטרה אחרת שינוי מטרה)ב(
זה(הנכסי� בפירוק  או,)מטרה–בסעי"  וכ� הוספת מטרה למטרות עמותה

, האסיפה הכללית יתקבלו בהחלטת,)שינוי מטרות–זה בסעי"(גריעה מה�
לאחר שוועד העמותה הציג לפניה פירוט של הנכסי� שנצברו למטרותיה של

על, העמותה עובר לשינוי המבוקש עצמה העמותה והמחויבויות שקיבלה
.לרבות כלפי תורמי� לעמותה, לעני� זה

:לפי העני�, ייעשה כמפורט להל�)ב(שינוי מטרות כאמור בסעי" קט�)ג(

 לגרוע או להוסי" קרובה, א� המטרה שהעמותה מבקשת להחלי")1(
זה(למטרה שאותה היא מחליפה או למטרותיה האחרות –בסעי"

כי; בידי הרש� ור רישו�שינוי כאמ טעו�,)מטרה קרובה סבר הרש�
על–המטרה כאמור אינה מטרה קרובה  והיא תפעל, כ( לחברה יודיע

;)2(כאמור בפסקה 

 אינה מטרה, או להוסי" המטרה שהעמותה מבקשת להחלי"א�)2(
היא מבקשת או שאי� לעמותה מטרה קרובה למטרה שאותה, קרובה
המ, לגרוע .שפטטעו� שינוי כאמור אישור בית

כי אלא א� כ� שוכנע)1)(ג(לא ירשו� שינוי מטרות כאמור בסעי"קט� הרש�)ד(
כ� בנסיבות העני� צודק לפעילותה, בשי� לב למטרות העמותה,ונכו� לעשות

.ולמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לצור( השינוי, לפני השינוי

זהבית המשפט יחליט בבקשה לשינוי מטרות של עמותה)ה(  לאחר, לפי סעי"
לא יאשר שינוי בית המשפט; את עמדתו הזדמנות להביע שנת� לרש�

לב,כ� שוכנע כי בנסיבות העני� צודק ונכו� לעשות מטרות אלא א� כ� בשי�
.ובתנאי� ובהסדרי� שיקבע, למטרות העמותה ולפעילותה לפני השינוי

מטרות רת שינויהמשפט המאש הרש� מעמותה עותק של החלטת בית קיבל)ו(
.)א(ירשו� אותה בהתא� להוראות סעי" קט�,)ג(לפי סעי" קט� 

על לקבוע הוראות לעני� חובה של עמותה למסור הודעה שר המשפטי� רשאי)ז(
הדרכי� והמועדי� ואת, כוונתה לשנות את מטרותיה או על שינוי המטרות

ה בהתחשב בסוגי עמותות ורשאי, למסירתה רש� לקבוע הוא להסמי( את
.בהתחשב באופייה או בנסיבות העני�, הוראות כאמור לגבי עמותה מסוימת

על11 ו10ל תקנו� או שינוי בתקנו� שהוגש לרש� על פי סעיפי�כ)א(.12  יירש�

43 ו39עד20,23,27עד1,15ידיו א� מצא כי התקיימו הוראות סעיפי�
.לתקנו� המצוי שבתוספת הראשונה12 ו7,)ב(1,)א(1וסעיפי�47עד

הו, וגש לרש� או נרש� על ידיו תקנו�ה)ב( וסדר בתקנו� המצוי אינומעני�
או מוסדר בו באופ� לקוי כ( שהוא נוגד, מוסדר בו באופ� חלקי, מוסדר בו

התקנו� יחולו על החסר או על הליקוי הוראות,)א(את הוראות סעי" קט� 
.המצוי

כחוזה–קנו�הת
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

נו� רשו� ותקנו�תק
מצוי

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

הש�,וי התקנו�ניש
והמטרות

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

כ� התקנו�תו
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
)10' תיקו� מס(

 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס
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, שמה או מטרותיה, קנו� יכול שיגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונההת.13
.או לקבוע לו תנאי� אחרי�11רוב גדול יותר מ� האמור בסעי"י לדרוש לשינו

דעה על כל שינוי במע� משרדה של העמותה תימסר לרש� והוא ירשו� את הו.14
.השינוי

גפר  חברי�:'ק

וככל)א(.15 .תאגיד כשיר להיות חבר עמותהל אד� שמלאו לו שבע עשרה שני�

 ב"התשכ, בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות4על א" האמור בסעי")ב(
והצבעה של קטי� שהוא חבר העמותה הצטרפות של קטי� לעמותה, 1962

.באסיפה הכללית אינ� טעונות הסכמת נציגו

פרישת� והוצאת�, קבלת חברי�, פקיעת חברות, נאי� לחברות בעמותההת.16
–ואול�, יהיו לפי הוראות התקנו�

;א תותנה פרישתו של חבר אלא במת� הודעה זמ� סביר מראשל)1(

לול)2( א יוצא חבר אלא מ� הטעמי� שפורטו בתקנו� ולאחר שניתנה
.ה להשמיע טענותיוותהזדמנות נא

.אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה, ברות בעמותה היא אישיתהח.17

תארי(, מספר זהותו, מענו, ותה חייבת לנהל פנקס חברי� ולרשו� בו כל חברעמ.18
.תחילת חברותו ותארי( פקיעתה

דפר  מוסדות:'ק

ב, עמותה תהיה אסיפה כלליתכלל)א(.19  ויכול שיהיו לה מוסדות,רתקוועד וועדת

.נוספי� כאמור בתקנונה

אסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקו� ועדת בקורת ימונה רואהה)ב(
).הגו" המבקר להל�(י הרש�דחשבו� או גו" שאושר לעני� זה בי

 ותה שמחזורה השנתי עולהעמ,)ב(בלי לפגוע בהוראות סעי" קט�מ)1()ג(

;דשי� חייבת למנות רואה חשבו�ח שקלי�956,0252על

יהיה צמוד למדד המחירי� לצרכ�)1(סכו� האמור בפסקהה)2(
יפרס�3שר הפני�; שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, ברשומות בתחילת חודש פברואר של כל שנה את הסכו� האמור
;שנה כפי שהוא מעודכ� לאותה

זהב)3( –סעי"

;כהגדרתו בתוספת השניה " חזורמ"

חברת רואי, לרבות שותפות של רואי חשבו� " ואה חשבו�ר"
.בו�חשחשבו� או כל התאגדות חוקית אחרת של רואי 

מס"פ תשס"י'ר,ח"ש 1,069,884הוא 2006המחזור השנתי לשנת2 .1925'עמ 19.2.2006מיו�5496'ו
ב3 מס"פ תשס"יסמכויות שר הפני� הועברו לשר המשפטי� .1870'עמ 12.2.2004מיו�5272'ד

נוי מע�שי

ירותכש
)5' תיקו� מס(

 �2005ה"תשס

אי� לחברותתנ
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

ותמה

קס חברי�פנ

סדות חובהמו
ומוסדות רשות

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

 �2000ס"הודעה תש

תיגי� לסמכוסי

)5'תיקו� מס(
 �2005ה"תשס
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אסי � האסיפה הכללית:'מ

 קבועי�ה י� במועדי�סיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיא)א(.20

.בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה

ועליו לעשות כ� לפי, ועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מ� המני�ה)ב(
ח, דרישה בכתב של ועדת הבקורת יברשל הגו" המבקר או של עשירית מכלל

.העמותה

שנל)1ב( מיו� ימי�21תו(, רשה כדי�דא כינס הועד את האסיפה הכללית
, רשאי� הדורשי� לכנסה בעצמ�,)ב(שהוגשה הדרישה לפי סעי" קט� 

ובלבד שהאסיפה תתקיי� בתו( שלושה חודשי� מיו� שהוגשה הדרישה
ותבאותו האופ� שבו מכונסות אסיפ, ככל האפשר, האסיפה תכונס; כאמור

.בידי הועד

צאות תכסה העמותה את ההו,)1ב(ונסה האסיפה כאמור בסעי" קט�כ)2ב(
הסבירות שהוציאו הדורשי� ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראי� 

או; לאי כינוסה כ� רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספי� המגיעי�
.שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור

זהתא כונסה אסיפה כלליל)ג( אושר, בהתא� להוראות סעי" אי הרש� לכנסה
.למנות אד� שיכנס אותה

והכל א� אי�, לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית סיפה כללית יהיהבא.21
.בתקנו� הוראה אחרת לעניני� אלה

 חלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעי� א� אי�ה)א(.22

זה� בחוק זה או בתקנו .הוראה אחרת לעני�

חע)ב( ברי מותה רשאית לקבוע בתקנונה כי החלטות החתומות על ידי כל
, העמותה יראו אות� לכל דבר ועני� כהחלטות שהתקבלו באסיפה כללית

).א(43 ו11,36למעט החלטות לפי סעיפי�

האוהפרוטוק;ל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקולבכ.23 ,פהסיל ייחת� ביד יושב ראש
ניהולה, ומשנחת� בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה

.וקבלת החלטותיה

חבע)א(.24  רשאית לקבוע בתקנונה שאסיפותיה 200ריה עולה על מותה שמספר

שיטת; הכלליות יהיו בדר( של כינוס נציגי� שנבחרו בידי כלל החברי�
.� ודר( בחירת� יהיו לפי ההוראות שבתקנו�גיבחירת הנצי

וסמכות הרש� לפי סעי", עני� חוק זה די� כינוס נציגי� כדי� אסיפה כלליתל)ב(
.בשינויי� המחוייבי�,ת הבחירות האמורותתחול ג� על עריכ)ג(20

בסי � הועד:'מ

נהו.25 בחעד ינהל את עניני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא אווקתייחדה זה
.בתקנו� לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה

 זולת א� נקבעה בתקנו� הוראה אחרת, ועד ייבחר באסיפה כללית רגילהה)א(.26

ה, לעני� זה –ראה שעל פיהולרבות

עדי� לכינוסמו

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

)3'מסתיקו�(
 �1996ו"תשנ

בעההצ

ברו

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

וטוקולפר

יפת נציגי�אס
)3' תיקו� מס(

�1996ו"תשנ

ותיכוסמ

ירת הועדבח
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
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;ימונו על ידי אד� או גו" אחר, כול� או מקצת�, ברי הועדח)1(

הא חבר ועד כל עוד הואיד המוגדר בתקנו�ד� הנושא בתפקיא)2(
;מכה� באותו תפקיד מוגדר

.לבחירת הועד הראשו� ישמשו המייסדי� ועדדע

ה)א(ל אימת שאי� לעמותה ועד שנבחר לפי סעי" קט�כ)ב( ש� למנותררשאי
.חבר או חברי� של העמותה לשמש ועד

מח)ג(  בדר( האמורה, חלי"בר ועד שהסתיימה תקופת כהונתו ולא נבחר לו
ימשי( לכה� כחבר הועד ויהיו לו כל הסמכויות הנתונות,)א(סעי" קט�ב

הוראות סעי" קט� זה לא יחולו על חבר ועד אשר התפטר; לחבר ועד
ש .ועבר מתפקידוהמתפקידו או על חבר ועד

יש; אסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלו� שכר לחברי הועדה.א26 החליטה כי
.א34לפי סעי" שכר בכפו" להוראותה תקבע את גובה, לשל� שכר

חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתא� לתקנו� על.27
.ולהחלטות האסיפה הכללית

עת, סיפה הכללית רשאית להעבירהא.28 ; את הועד או חבר בועד מכהונתו, בכל
לא ייכנסו הפיטורי� לתוקפ� אלא, ית את הועד מכהונתוהעבירה האסיפה הכלל

.ת ועד חדשליא� כ� בחרה האסיפה הכל

, מענו, ותה חייבת לנהל פנקס חברי הועד ולרשו� בו שמו של כל אחד מה�עמ.29
.תארי( תחילת כהונתו ותארי( פקיעתה, מספר זהותו

גסי � ועדת ביקורת ורואה חשבו�:'מ

:אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגו" המבקר.30

הע)1( לרבות התאמת פעולות,מותה ומוסדותיהלבדוק את תקינות פעולות
;העמותה למטרותיה

;לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכו�)2(

;לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד)3(

;להציע לוועד דרכי� לתיקו� ליקויי� בניהול העמותה)4(

שלה ואת בונותהחש את פנקסי, של העמותה לבדוק את עניניה הכספיי�)5(
בה תשלומי ;לרבות ייעוד כספי העמותה לקידו� מטרותיה, השכר

;לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה)6(

לאור בדיקה כאמור להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה)7(
.בסעי" זה

.דת הבקורת או הגו" המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילהוע.31

:יחולו הוראות אלה)ג(19ל עמותה החייבת במינוי רואה חשבו� על פי סעי"ע.א31

יפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה באסחרואה חשבו� ייבר)1(
;הכללית השנתית שלאחריה

, ראשונהה בכל עת שלפני האסיפה הכללית השנתית, ועד רשאיה)2(
עד, למנות את רואה החשבו� הראשו� של העמותה שישמש בתפקידו

ר חברי הועדשכ
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
)10' תיקו� מס(

 �2007ז"תשס

בתו של חבר הועדחו

שהע לברה מכהונה
בושלועד אוה  חבר
)3' תיקו� מס(

�1996ו"תשנ

קס חברי הועדפנ

)3'תיקו� מס(
�1996ו"תשנ

קידי�תפ
)10' תיקו� מס(

�2007ז"תשס

נו�כי

נוי רואה חשבו�מי
)3' תיקו� מס(

�1996ו"תשנ
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לא מינה הועד רואה חשבו�; סיפה הכללית השנתית הראשונהאל
ה הכללית הראשונה למנות את רואה סיפבאכאמור רשאית העמותה 

;החשבו� הראשו�

אסיפה הכללית הראשונה רשאית העמותה לאשר את מינוי רואהב)3(
החשבו� שמינה הועד או למנות במקומו רואה חשבו� שהציע אחד 

ובלבד שנשלחה לחברי העמותה ולרואה החשבו�, מחברי העמותה
שבעה ימי� לפחותמוקוהודעה על ההצעה למנות רואה חשבו� אחר במ

.לפני יו� האסיפה

א נתמנה רואה חשבו� באסיפה כללית שנתית לעמותה החייבת במינוי רואהל.ב31
למנות, לפי בקשת אחד מחברי העמותה, רשאי הרש�,)ג(19חשבו� על פי סעי"

.לה רואה חשבו� לאותה שנה ולקבוע את השכר שתשל� לו בעד שירותיו

 אלא א� כ� חבר,)2(א31כאמור בסעי", ד� לרואה חשבו�אא יתמנהל)א(.ג31

הכללית השנתית על כוונתו להציעה הודיע לעמותה לפני האסיפההעמות
.אותו אד� למשרת רואה חשבו�

תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנו�)א(הודעה לפי סעי" קט�ה)ב(
.העמותה לזימו� החברי� לאסיפה הכללית

לחברי העמותה)א(עמותה תשלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעי" קט�ה)ג(
שבעה ימי� לפחות לפני מועד,ה החשבו� העומד לסיי� את תפקידואולרו

.כינוס האסיפה הכללית

וראות סעי" זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבו� העומד לסיי�ה)ד(
.את תפקידו

עד, רשאי הועד למנות אחר במקומו, רתו של רואה חשבו�משתפנתהנ.ד31 שיכה�
י� להמשי( לכינוס האסיפה הכללית הקרובה ורואי החשבו� הנותרי� רשא

.ולפעול כרואי החשבו� של העמותה

של, עמותה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבו�ה.ה31 אול� את שכרו
עלליה הכלפרואה חשבו� שנתמנה לפני האסי ת השנתית הראשונה או שנתמנה

או31,)2(א31פי סעיפי� .רשאי לקבוע הועד)ב(37ד

דסי � סייגי� לכהונה ותנאי העסקה:'מ

וע לא.32 דת הבקורת או הגו" יכה� אד� בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר
.המבקר

כחל)א(.33 –ר הועד או כחבר ועדת הבקורתבא יכה�

;י שאינו חבר העמותהמ)1(

שנות� שירותי� לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדתימ)2(
;לפי העני�, הבקורת

;די� או פושט רגל טי� או מי שהוכרז פסולק)3(

במ)4(  414 ו 297עד 290עבירה לפי סעיפי�י שהורשע בפסק די� סופי
או בעבירה אחרת שלדעת, 1977–ז"תשל, לחוק העונשי� 438עד

;עמה קלו�ישהיוע* המשפטי לממשלה 

אול� יכול לכה� כחבר הועד נציג של תאגיד החבר, אגידת)5(

נוי רואה חשבו�מי
בידי הרש�

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

והל במינוי רואההנ
חשבו�

מסת( )3' יקו�
 �1996ו"תשנ

רת רואה חשבו�מש
 פנתהנתש
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

ר רואה חשבו�שכ
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

חוד הכהונהיי

לות לכהונהפס
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס
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.ג� א� הנציג עצמו אינו חבר בעמותה, בעמותה

.י� לעמותה בשכר שלא כגו" מבקרא יכה� כגו" מבקר מי שנות� שירותל)ב(

לא, ולה של חבר הועד או של חבר ועדת הבקורת או של חבר הגו" המבקרפע.34
.בשל פג� שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויוה ייפגע תקפ

יקבע הוראות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, טי�שר המשפ.א34
ולעני�, בעמותה, ועדת ביקורת לעני� שכר או גמול שישולמו לחברי ועד או לחברי

ורשאי; ותנאי העסקה כאמור, גמול, שכר לרבות הגבלות לעני�, העסקת� תנאי
ות הורא, ומשפט של הכנסת באישור ועדת החוקה חוק, שר המשפטי� לקבוע

הוראות לפי; כאמור לעני� המנהל הכללי של העמותה ומי שכפו" לו במישרי�
.סעי" זה יכול שייקבעו לסוגי עמותות

רשאי לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�.ב34
, לרבות לשכר ולגמול, עמותה להוציא לניהולה שיעור הוצאות מרבי שרשאית

יכול הוראות כאמור;רותיהמט לקידו� שהוציאה לכספי�או ביחס למחזורה
זה; עמותות שייקבעו לסוגי� של סכו� התקבולי� השנתי–" מחזור", בסעי"

, שחלפו שהתקבלו בממוצע בשלוש שנות הכספי�,של עמותה מכל מקור וסוג
סכו� התקבולי� כאמור–כספי� מהקמת העמותה וא� טר� חלפו שלוש שנות

.הקמתהשהתקבלו בממוצע בשנות הכספי� שחלפו מאז 

דפר  אסורה חלוקה:1'ק

,במישרי� או בעקיפי�,לחבריה רווחי� חלוקת לבצע רשאית אינה עמותה)א(.ג34

על וכל חלוקת, לרבות למייסד העמותה ידה תיחשב לעני� רווחי� שבוצעה
.פרק זה כחלוקה אסורה

את חברעל יהיה,אסורה חלוקה עמותה ביצעה)ב( עמותה להשיב לעמותה
ש, שקיבל .בוצעה אסורהזולת א� לא ידע ולא היה עליו לדעת כי החלוקה

וסבירה שניתנה לפי הנהוג הוראות סעי" זה לא יחולו על מתנה קטנת ער()ג(
וכ� ה� לא יחולו על טובת הנאה שקיבל חבר עמותה, בנסיבות העני�

מהעמותה כאחד מציבור הזכאי� ליהנות משירותי העמותה על פי 
.מטרותיה

 החלוקה כמי כל מי שהיה חבר ועד במועד בעמותה חלוקה אסורה יראו בוצעה.ד34
:אלא א� כ� הוכיח אחד מאלה, שהפר בכ( את חובותיו כלפי העמותה

את)1( ;הסבירי� כדי למנעה כל האמצעי� שהתנגד לחלוקה האסורה ונקט

על לא ידע, שבנסיבות העני�)2( .החלוקה האסורה ולא היה עליו לדעת

דפר  מיזוג–2'ק

זה.ה34 –בפרק

רש�","רש� ההקדשות","קרוב","מיזוג","חברה לתועלת הציבור"
צ"שעבו","שליטה","החברות ;כהגדרת� בחוק החברות–"ד

;1999 ט"התשנ, חוק החברות–" חוק החברות"

;1967 ז"התשכ, כמשמעותו בחוק המשכו�–" רש� המשכונות"

האמורה, אחת או יותר, חברת לתועלת הציבור או עמותה–" תאגיד יעד"
;להתמזג ע� תאגיד קולט באופ� שיביא לחיסולה של החברה או העמותה

ק+ פעולותתו

שכר חברי ועד וחברי
ועדת ביקורת

)10' תיקו� מס(
�2007ז"תשס

הוצאות לניהול
עמותה

)10' תיקו� מס(
�2007ז"תשס

חלוקה אסורה
בעמותה

)10' תיקו� מס(
�2007ז"תשס

אחריות חברי ועד
לחלוקה אסורה

)10' תיקו� מס(
�2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)12'תיקו� מס(
�2009ע"תש

הגדרות
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש
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מ" ;תאגיד יעד ותאגיד קולט–" תמזגתאגיד

שכל נכסיו והתחייבויותיו, חברה לתועלת הציבור או עמותה–" תאגיד קולט"
;של תאגיד היעד עובדי� אליה במיזוג

דירקטור או חבר, שהוא או המנהל הכללי שלו, תאגיד מתמזג–" תאגיד קשור"
מזכויות 25%מהחברי� בו או בעלי מניות שביד� 25%, לפי העניי�, ועד בו

, חבר ועד, דירקטור, הוא ג� מנהל כללי, או קרוב של כל אחד מה�, ההצבעה בו
והכל לרבות, חבר או בעל מניות בתאגיד אחר שאיתו מבקש התאגיד להתמזג

.באמצעות תאגידי� שבשליטתו של מי מהמנויי� בהגדרה זו

,עמותה רשאית להתמזג רק ע� עמותה אחרת או ע� חברה לתועלת הציבור)א(.ו34

" על האישורי� הנדרשי� לצור( מיזוג לפי חוק זה או לפי חוק ובלבד שנוס
.נית� למיזוג אישור בית המשפט המחוזי, החברות

זה)ב( כי, בית המשפט לא יאשר מיזוג כאמור בסעי" אלא א� כ� שוכנע
בשי� לב למטרות התאגידי�, בנסיבות העניי� צודק ונכו� לעשות כ�

.ובתנאי� והסדרי� שיקבע, לפי העניי�, המתמזגי� ולפעילות� לפני המיזוג

של, בטר� מת� האישור למיזוג, בי� השאר, בית המשפט ישקול)ג( את היות�
את, התאגידי� המתמזגי� תאגידי� קשורי� ואת הקשר ביניה� וכ�

.עמידת� של התאגידי� המתמזגי� בהוראות הדי�

זה)ד( לאחר שנת� בית המשפט יחליט בבקשה לאישור מיזוג כאמור בסעי"
את, לפי העניי�, לרש� ההקדשות או לרש� העמותות הזדמנות להביע

לרבות לעניי� קיו� דרישות הדי� על ידי מי מהתאגידי� המתמזגי�, עמדתו
.עובד למיזוג

יראו את אישור בית, יב לחוק החברות345חלו על המיזוג הוראות סעי")ה(
המ, המשפט למיזוג לפי סעי" זה , שפט ג� לעניי� הסעי" האמורכאישור בית

).ג(ובלבד שהתקיימו שאר הוראות אותו סעי" וכ� הוראות סעי" קט�

זה.ז34 על מיזוג בי� עמותות או מיזוג בי� עמותה, בלי לגרוע מהוראות לפי חוק
זה, לחברה לתועלת הציבור יחולו ההוראות לפי חוק החברות, כאמור בפרק

:בשינויי� המחויבי� ובשינויי� אלה, שעניינ� מיזוג

ושל האסיפה, לפי העניי�, המיזוג טעו� אישור של הוועד או של הדירקטוריו�)1(
–ובמיזוג בי� תאגידי� קשורי�, בכל אחד מהתאגידי� המתמזגי�, הכללית

;בכל אחד מה�, ג� אישור ועדת הביקורת או הגו" המבקר

של, לחוק החברות 315נוס" על הוראות סעי")2(  ישקול הוועד או הדירקטוריו�
ג� את מטרות תאגיד, בטר� מת� אישור למיזוג, לפי העניי�, תאגיד מתמזג

של, היעד מול מטרות התאגיד הקולט את הנכסי� שנצברו למטרותיו
התאגיד המתמזג ואת המחויבויות שקיבל על עצמו התאגיד המתמזג לעניי� 

לו, זה ;לרבות כלפי תורמי�

–החברות תכלול בי� השאר לחוק 316הצעת המיזוג כמשמעותה בסעי")3(

, פרטי� בדבר החברי� או בעלי המניות בתאגיד הקולט לאחר המיזוג)א(
שיהיו חברי� או בעלי, בציו� החברי� או בעלי המניות בתאגיד היעד

;א� יש כאלה, לפי העניי�, מניות בתאגיד הקולט

פרטי� בדבר חברי הוועד או הדירקטוריו� בתאגיד הקולט לאחר)ב(
, לפי העניי�, בציו� חברי הוועד או הדירקטורי� בתאגיד היעד, מיזוגה

חברי ועד או דירקטורי� בתאגיד, בכפו" להוראות כל די�, שיהיו
;א� יש כאלה, הקולט

בי�, הסדרי� נדרשי� לקיו� המחויבויות של תאגיד היעד, ככל הנדרש)ג(
ת כלפי תורמי� לרבו, השאר לעניי� נכסי� שצבר למטרותיו עובר למיזוג

;לו

בית המשפטאישור
למיזוג

)12' תיקו� מס(
 �2009ע"תש

החלת הוראות חוק
החברות על מיזוג לפי

פרק זה
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש



1980�"תש, חוק העמותות 
 נוסח מלא ומעודכ�

-10-

שינויי� מבוקשי� במטרות התאגיד הקולט, בכפו" להוראות כל די�)ד(
;בשל המיזוג

בטר� תתקבל החלטת האסיפה הכללית של כל אחד מהתאגידי�)4(
לפי, יציג לפניה הוועד או הדירקטוריו� של התאגיד המתמזג, המתמזגי�

:את כל אלה, העניי�

;)3(ר בפסקה כאמו, הצעת המיזוג)א(

פירוט הנכסי� שהתאגיד המתמזג צבר למטרותיו עובד למיזוג)ב(
לו, והמחויבויות שקיבל על עצמו לעניי� זה ;לרבות כלפי תורמי�

 בציו� הקשר, היות� של התאגידי� המתמזגי� תאגידי� קשורי�)ג(

;ביניה�

;התאגיד הקולט את מטרות–לעניי� האסיפה הכללית של תאגיד היעד)ד(

אישור האסיפה הכללית למיזוג בכל אחד מהתאגידי� המתמזגי� טעו�)5(
אלא, למעט הנמעני�, מהנוכחי� והמשתתפי� בהצבעה 75%הסכמה של 

האסיפה הכללית; א� כ� נקבע בתקנו� התאגיד המתמזג רוב אחר לעניי� זה
,)4( ו)2(את השיקולי� המפורטי� בפסקאות, תשקול בטר� מת� האישור

של, שר המשפטי�; בשינויי� המחויבי� באישור ועדת החוקה חוק ומשפט
רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניי� אסיפה כללית לאישור מיזוג, הכנסת
;לרבות לעניי� זימונה, כאמור

ימסור מסמכי� או הודעות כאמור בסעיפי�, תאגיד מתמזג שהוא עמותה)6(
תאגיד מתמזג שהוא חברה; העמותות לרש�, לחוק החברות 322 ו 317

;ימסור מסמכי� או הודעות כאמור לרש� ההקדשות, לתועלת הציבור

תאגיד מתמזג יפרס� הודעה, לחוק החברות 318נוס" על הודעות לפי סעי")7(
;)ב(318בעיתו� לתורמיו בהתא� להוראות לפי סעי" 

;לחוק החברות לא יחולו 321 ו 320סעיפי�)8(

לא, יה תאגיד היעד חברה לתועלת הציבור שהוטל שעבוד צ" על נכסיהה)9(
בלא, תהיה החברה האמורה רשאית להתמזג לתאגיד קולט שהוא עמותה

.הסכמת הנושה המובטח שלטובתו הוטל השעבוד הצ"

של, לפי העניי�, נתקבלה ברש� ההקדשות או ברש� העמותות.ח34 החלטה חלוטה
:יבוצע המיזוג כלהל�, בית המשפט המאשרת את המיזוג

, עתידיי�, לרבות חיובי� מותני�, כל הנכסי� והחיובי� של תאגיד היעד)1(
;יועברו ויוקנו לתאגיד הקולט, ידועי� ובלתי ידועי�

לרבות, יראו את התאגיד הקולט כאילו היה תאגיד היעד בכל הלי( משפטי)2(
;בהליכי הוצאה לפועל

ה, במיזוג בי� עמותות)3( משכונות הרשומי� אצלו יעביר רש� המשכונות את
במיזוג בי� עמותה לחברה לתועלת; על נכסי תאגיד היעד לתאגיד הקולט

יעביר רש� המשכונות את המשכונות, שבו תאגיד היעד הוא עמותה, הציבור
הרשומי� אצלו על ש� העמותה לרישו� על ידי רש� החברות בפנקס 

ל; השעבודי� של החברה שבו, עמותהבמיזוג בי� חברה לתועלת הציבור
של, תאגיד היעד הוא חברה יעביר רש� החברות את פנקס השעבודי�

שר; החברה לרישו� כמשכו� על נכסי העמותה על ידי רש� המשכונות
לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, המשפטי� רשאי

את, הוראות לעניי� ביצוע העברת השעבודי� והמשכונות כאמור ובכלל זה
כ(המסמכי ;� שיידרש התאגיד המתמזג להגיש לצור(

ימחק, לפי העניי�, תאגיד היעד יחוסל והרש� העמותות או רש� החברות)4(
;אותו ממרשמיו

א�, או רש� החברות, א� התאגיד הקולט הוא עמותה, רש� העמותות)5(
ימסור לתאגיד הקולט תעודה, התאגיד הקולט הוא חברה לתועלת הציבור

תוצאות המיזוג
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש
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.ביצוע המיזוג וירשו� את דבר המיזוג במרשמיוהמעידה על

רשאי לקבוע, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי�.ט34
לרבות לעניי� הפרטי� שיש לכלול בהצעת, הוראות לביצוע מיזוג לפי פרק זה

לתורמי� או לסוג שבה� ולעניי� רישו�, לעניי� מסירת מידע לנושי�, מיזוג
לא; העסקאות הנובעות מהמיזוג , קבע שר המשפטי� הוראות כאמור כל עוד

בשינויי� המחויבי� ובכפו", יחולו ההוראות שנקבעו לעניי� זה לפי חוק החברות
.להוראות פרק זה

הפר  הגשת מסמכי� ועיו�, ניהול חשבונות:'ק

אתסמותה חייבת לנהל פנקע)א(.35 י חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות

י� עסקאותיה ומצבה הכספי ואשר יכללו לפחות את הפרטי� המופיע
.ני�העלפי, בתוספת השניה

של ועדת הבקורת או של הגו" המבקר וכ� רואה חשבו�,ל חבר של הועדכ)ב(
רשאי לעיי� בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה, שמונה לעמותה

ובמסמכי� המתייחסי� אל הרשו� בה� ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד 
.ולמילוי תפקידי, לדעתו,העמותה כל מסמ( שברשות� וכל מידע הדרושי�

 ועד יכי� אחת לשנה מאז� ודי� וחשבו� של הכנסות העמותה והוצאותיהה)א(.36

מס)ח כספי"וד–להל�( מה אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשי, בכל שנת
ח הכספי יוגש לועדת הבקורת או לגו""הדו; המופיעה בתוספת השניה

� המבקר לא פחות משבועיי� לפני יו� האסיפה הכללית או במועד מוקד
.לאישורה, יותר שנקבע לכ( בתקנו� ויובא בפני האסיפה הכללית

הודעה ובה פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומי�יח הכספ"ועד יצר" לדוה)ב(
,ח הכספי"בשנה שלגביה מוגש הדו,ה העמותה או שהתחייבה לשל�ששילמ

לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לרבות פרטי� בעני�
בי� שהתשלומי� או ההתחייבויות לתשלומי� כאמור, והכל; פרישהי תנא

ו ;י� שניתנו לאחר עבור� או בשל העסקת�בניתנו למקבלי השכר כאמור

זלע , סכומי כס" וכל דבר שהוא שווה כס"–" תשלומי�",הני� סעי"
.ניירות ער( או זכויות אחרות וכ� כל הטבה אחרת, הלוואות

על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלי� המתאימי�ר(ח הכספי ייע"דוה)ג(
כלולי� בפנקסיה נאות לנתוני�יוית� ביטו, למצבה ולנסיבותיה של העמותה

).א(35מור בסעי" החשבונות המנוהלי� כא

ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדי� יוגש לרש� לא יאוחר מיו�"דוה)ד(
, חתו� בידי שני� מחברי הועד,ח"הדות ביוני בשנה שלאחר תו� תקופ 30

.להארי( את המועד להגשת�, ורשאי הרש�

זה)א(.א36 –בסעי"

:כל אחד מאלה–" ישות מדינית זרה"

–לרבות, מדינה זרה)1(

זה(ארגו� או חבר של מדינות זרות, איחוד)א(  איחוד מדינות–בסעי"

;)זרות

;מדינות זרותרשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד, אורג�)ב(

רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה, רשות מקומית או מחוזית)ג(
זה(שחברה בברית מדינות במדינה זרה  זר–בסעי" ;)גו"

;ארגו� או חבר של גופי� זרי�, איחוד)ד(

קסי חשבונותפנ
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

ח כספי"דו
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

)10'מסתיקו�(
 �2007ז"תשס

תרומה מישות מדינית
זרה

)11' תיקו� מס(
 �2008ח"תשס

ד 2'תקנות לעניי� פרק
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש
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כמשמעותה בחוק להארכת תוקפ� של תקנות שעת, הרשות הפלסטינית)2(
 ח"התשכ,)שיפוט בעבירות ועזרה משפטית–יהודה והשומרו�(חירו� 

1967;

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

זה; בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו אמצעי", לעניי�
;1968 ח"התשכ, ת� בחוק ניירות ער(כמשמעו–" החזקה","שליטה

מס–" תרומה" .שניתנה מחו* לישראל, מלאה או חלקית, למעט הקלת

על)1()ב(  תציי� בדוח הכספי, שקלי� חדשי� 300,000עמותה שמחזורה עולה

א� קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח,36לפי סעי"
ששוויי� המצטבר עולה על תרומות מישויות מדיניות זרות, הכספי

זו; שקלי� חדשי� 20,000סכו� של  כהגדרתו–" מחזור", בפסקה
;בתוספת השניה

כל,)1(קיבלה העמותה תרומות כאמור בפסקה)2( יצוינו בדוח הכספי
:לגבי כל תרומה מישות מדינית זרה, אלה

;זהות נות� התרומה)א(

;סכו� התרומה)ב(

;ה או ייעודהמטרת התרומ)ג(

;א� יש כאלה, התנאי� לתרומה)ד(

על העמותה לעשות כל שביכולתה כדי לדעת א� התרומה הגיעה מישות)3(
וחובת הדיווח כאמור בסעי" זה תחול א� ידעה או היה, מדינית זרה

.עליה לדעת שהתרומה היא מישות מדינית זרה כאמור

מי)ג( ;)ב(דע כאמור בסעי" קט� העמותה תפרס� באתר האינטרנט שלה
יפרס� הרש� את המידע, הודיעה העמותה לרש� כי אי� לה אתר אינטרנט

.כאמור באתר האינטרנט של משרד המשפטי�

 יוגש,)ג(19ח כספי של עמותה החייבת במינוי רואה חשבו� על פי סעי""וד)א(.37

.לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה החשבו�

וא", או עשירית מכלל חברי העמותה, לבקשת ועדת הבקורת, רש� רשאיה)ב(
שר אינה חייבת במינויאח הכספי של עמותה"להורות כי הדו,ואה מיזמתו

יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי,)ג(19רואה חשבו� על פי סעי" 
.רואה חשבו� שימנה הועד באישור הרש�

בה חשבונות שיוגשו, ואה החשבו� ישתת" בכל אסיפה כללית של העמותהר)ג(
לו,�שביקר או שמסר עליה� די� וחשבו ולמסור כל הודעה או הסבר שנראה

.וגע לאות� החשבונותנב

על, א� ראה צור( בכ(, רשאי הוא,)ב(על הרש� על פי סעי" קט�פ)ד( להורות
.דחיית האסיפה הכללית למועד שיקבע

 בעניני� המנויי� הוועד יכי� אחת לשנה די� וחשבו� אשר יכלול פירוט)א(.א37

).דוח מילולי–להל�(בתוספת השלישית

.הכספי שלה יחד ע� הדוח הדוח המילולי של עמותה יוגש)ב(

ו)א(30,36הוראות סעיפי�)ג( ו38,)ד( סיפה , החלות לעני� דוח כספי,39 א
.לעני� דוח מילולי, בשינויי� המחויבי�, יחולו

הבע)א(.38  אי� או העתקיה�מותה חייבת להגיש לרש� את המסמכי� המקוריי�

:שניי� מחברי הועדי חתומי� ביד, המאושרי� כדי�

אהרוקורת שלבי
חשבו�

)3'מסתיקו�(
 �1996ו"תשנ

�שת מסמכי� לרשהג
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

דוח מילולי
)10' תיקו� מס(

 �2007ז"תשס
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש
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על בחירת חבר או מינוי חבר, ודעה על שינוי מענה של העמותהה)1(
או על פקיעת, של ועדת הבקורת או של הגו" המבקר, של הועד

;כהונת� ועל מינוי רואה חשבו�

שמה,הרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונפ)2(
הא,11ומטרותיה לפי סעי"  ללית או הועדהכיפהסאו החלטת

;בדבר הרשאי� לחתו� בש� העמותה

ח הכספי אשר"רוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדופ)3(
או"בצירו" הדו הובא בפניה ח הכספי והמלצת ועדת הבקורת

על, הגו" המבקר וא� נתמנה רואה חשבו� תצור" חוות דעתו
;ח הכספי"והד

או כנגד חבר הועד בתוק"ה עמותהודעה על הגשת תובענה כנגדה)4(
בית המשפט, בהודעה יצויינו שמות הצדדי�; תפקידו כחבר הועד

;העילה ומספר ההלי(, שאליו הוגשה התובענה

רצו� ועלמ רוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוקפ)5(
;)א(43מינוי מפרק לפי סעי" 

;)ד(36ח הכספי כאמור בסעי""דוה)6(

;א37הדוח המילולי כאמור בסעי")א6(

.קבע בתקנות4ששר הפני�י�אחר�סמכימ)7(

 יוגשו תו( שבועיי�)5(עד)1(מסמכי� המפורטי� בפסקאותה)1()ב(

;מיו� קבלת ההחלטה או מיו� האירוע

;תירש� בידי הרש�)5(חלטה כאמור בפסקהה)2(

).ד(36ח כספי ודוח מילולי יוגשו במועד הקבוע בסעי""וד)3(

 כל מסמ(, יקבעש ותו( תקופה, המציא לרש� לפי דרישתול מותה חייבתע)א(.א38

להבהרת פרטי� שצוינו או שהיה צרי(, או מידע נוס" שימצא לנכו� לדרוש
).6)(א(38ח הכספי שהוגש לו לפי סעי""לציי� בדו

דוה)ב( ח כספי מתוק� שבו יצויינו הפרטי�"רש� רשאי לדרוש כי יוגש לו
).א(כאמור בסעי" קט�

 הפרוטוקולי� של האסיפות הכלליות, הועדנקס החברי� ופנקס חבריפ)א(.39

עת, חות הכספיי� שהובאו לפני האסיפה הכללית"והדו יהיו פתוחי� בכל
.סבירה לעיו� של כל חברי העמותה

יהיו פתוחי� במשרדו38או2,10מסמכי� שהוגשו לרש� לפי סעיפי�ה)ב(
.לעיו� של כל דורש

סע)ג( הודעה כאמור בסעי")6)(א(38י" צורפה לדוח הכספי שהוגש לרש� לפי
כל,)ב(36 יפרס� הרש� באתר האינטרנט של משרד המשפטי� פירוט של

, התשלומי� ששילמה העמותה או שהתחייבה לשל� כאמור באותה הודעה
.בלא פירוט שמותיה� של מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה

ופר  תפקוד העמותהת חקיר:'ק

או, רש� רשאיה)א(.40  לבקשת רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הבקורת

למנות חוקר שיחקור את דר( ניהול,ו הואוא" מיזמת, הגו" המבקר

 

ב4 מס"פ תשס"יסמכויות שר הפני� הועברו לשר המשפטי� .1870'עמ 12.2.2004מיו�5272'ד

ח"הרת פרטי� בדוהב
הכספי

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

ו� ופרסו�עי
)8' תיקו� מס(

 �2006ו"תשס

)3'סמתיקו�(
 �1996ו"תשנ

נוי חוקרמי
וסמכויותיו

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס
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זה, העמותה החוקר; ופעולותיה הכספיות, תפקודה בהתא� להוראות חוק
.ימסור לרש� די� וחשבו�

).בוטל()ב(

לחוק ועדות)ב(27 ו11עד9חוקר יהיו הסמכויות האמורות בסעיפי�ל)ג(
.בשינויי� המחוייבי�, 1968 ט"תשכ, חקירה

.)בוטל()ד(

על, על העמותה, כול� או מקצת�, רש� רשאי להטיל את הוצאות החקירהה)א(.41

ורשאי הוא לדרוש ממבקשי החקירה, על מבקשי החקירהחברי הועד או
.ערובה להוצאותיה

).בוטל()ב(

.ישא אוצר המדינה)א(ת החקירה שלא הוטלו כאמור בסעי" קט�והוצאב)ג(

זפר  פירוק:'ק

צפי.42 .בית המשפטו רוק של עמותה יהיה פירוק מרצו� או פירוק לפי

אסי � פירוק מרצו�:'מ

 להחליט על פירוק מרצו� ועל מינוי מפרק, באסיפה כללית, מותה רשאיתע)א(.43

, ההחלטה טעונה רוב של שני שלישי� מ� המצביעי� באסיפה; מפרקי� או
ימי� מראש תו( ציו� שיוצע21ל חברי העמותה הודעה שעליה ניתנה לכ

.באסיפה להחליט על פירוק

).בוטל()ב(

בה,ר שבועיי� מקבלת ההחלטהוחילת הפירוק תהיה כעבת)ג( זולת א� נקבע
.תארי( מאוחר יותר לעני� זה

של43כאמור בסעי" יפה כלליתאס.44 לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרש� תצהיר
רוב חברי הועד שה� בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל לפרוע חובותיה 

.נה מתחילת הפירוקש במלוא� תו(

–המפרק על.45

כנס את נכסי העמותה ולגבות את החובות המגיעי� לה מחברי�ל)1(
;ומאחרי�

;ובותיהח העמותה במידה הדרושה לפרעו� ממש את נכסיל)2(

;לרבות הוצאות הפירוק, פרוע את חובות העמותהל)3(

.58עשות ביתרת הנכסי� בהתא� לסעי"ל)4(

 שבועיי� לאחר תחילת מינויו יפרס� המפרק הודעה על פירוק העמותה(ות)א(.46

יר שקבע ויזמי� בה את נושי העמותה להגיש לו תביעותיה� תו( מועד סב
.בהודעה

היא תפורס� ג� בשני עתוני� יומיי�; הודעה תפורס� ברשומותה)ב(
היא  אול� א� רוב חברי העמותה דוברי ערבית, המופיעי� בעברית

.� בעתו� יומי המופיע בערביתרסתפו

צאות החקירההו

כי הפירוקדר

לטה על פירוקהח
ינוי מפרקומ

)3'תיקו� מס(
�1996ו"נתש

הרת כושר פרעו�הצ

קידי המפרקתפ

דעה לנושי�הו

)6'מסתיקו�(
 �2005ה"תשס

)7'תיקו� מס(
 �2005ה"תשס

)7'תיקו� מס(
�2005ה"תשס
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 יכנס אסיפה כללית מסיימת ויביא, שלי� המפרק את פעולות הפירוקה)א(.47

מאושר בידי ועדת הבקורת או בידי הגו",� על הפירוקלאישורה די� וחשבו
המ, יחולו37הוראות סעי"; המבקר � ג� על די� וחשבו, וייבי�חבשינויי�

.זה

, יגיש המפרק לרש�, ישרה האסיפה הכללית המסיימת את הדי� וחשבו�א)ב(
.אסיפהה העתק ממנו ומפרוטוקול, תו( שבועיי� אחרי האסיפה

צו;�49 לא יגרע מסמכות בית המשפט לתת צו פירוק לפי סעי" רוק מרצופי.48 נית�
.מרצו�וקייחשב הפירוק לפי הצו כאילו התחיל ביו� תחילת הפיר, כזה

רשאי בית המשפט בכל, מקו� שעמותה מתפרקת מרצו�, נוס" על הוראות כל די�.א48
כי, כי הפירוק יהיה לפי צו בית המשפט,לבקשת הרש�, שלב להורות א� מצא

.אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי הפירוק של העמותה קיי�

בסי � פירוק לפי צו בית המשפט:'מ

:ת המשפט המחוזי רשאי לצוות על פירוק של עמותה בכל אחת מאלהבי.49

;למטרותיה או לתקנונה, עולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוקפ)1(

של עמותה או מטרותיה מכוונות לשלילתה)2( מדינת ישראל קיומה
;או אופיה הדמוקרטי

;המלי* על פירוק העמותה40ה לפי סעי"מנוקר שנתח)3(

;עמותה אינה יכולה לפרוע חובותיהה)4(

אתב)5( ;עמותהה ית המשפט מצא שמ� היושר ומ� הצדק לפרק

העמותה קיבלה באסיפה הכללית החלטה על פירוק בידי בית)6(
לה ברוב של שני שלישי� מ� והחלטת האסיפה התקב, משפט

21המצביעי� באסיפה שעליה ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 
.תו( ציו� שיוצע באסיפה להחליט על פירוק כאמור, ימי� מראש

;קשה לפירוק עמותה תוגש בידי היוע* המשפטי לממשלה או בידי הרש�ב)א(.50

לוחייכול ג� שתוגש בידי נושה שהעמותה)4(49בקשה כאמור בסעי" יבת
י מחוב של )6(עד)4(49בקשה כאמור בסעי"; שקלי� חדשי� 5,000 ותר

.יכול שתוגש ג� בידי העמותה

אלא לאחר שהתרה)5(או)2(,)1(49א תוגש בקשת פירוק כאמור בסעי"ל)ב(
ו( זמ�תהרש� בעמותה בכתב לתק� את המעוות והעמותה לא עשתה זאת 

.סביר לאחר קבלת ההתראה

בהי.51 ותה אחת מעילות הפירוק האמורותעמה לרש� יסוד לחשוש שמתקיימת
רשאי הוא לדרוש מכל חבר של העמותה או של מוסד)5(או)4(,)2(,)1(49בסעי" 

תו( תקופה שיקבע כל מסמ( שברשותו, ממוסדותיה וכ� מכל עובד שלה למסור
.לסייע לבירור החשש, לדעת הרש�,�וכל מידע העשויי

ההי.52 צדה העמות, הרש�, משפטי לממשלהוע* הליכי� בביתל וכל מי שהיה
רשאי� לערער, המשפט המחוזי ונפגע על ידי צו פירוק או על ידי סירוב לתיתו

רשאי הוא לערער, נפגע אד� שלא היה צד להליכי� אלה; לבית המשפט העליו�
.א� קיבל רשות לכ( מנשיא בית המשפט המחוזי

ו� הפירוקסי

ירת סמכותשמ

לות הפירוקעי

שה לצו פירוקבק
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש

רור מוקד�בי
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

עורער

העברת פירוק מרצו�
ביתלפירוק לפי צו

המשפט
)10' תיקו� מס(

�2007ז"תשס

)12'תיקו� מס(
 �2009ע"תש
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מת ילת הפירוק לפיתח.53 זולת א� נקבע בו יו�, הצו� צו בית המשפט תהיה ביו�
.אחר לעני� זה

הוראות, בשינויי� המחויבי�, פירוק עמותה לפי צו בית המשפט יחולו על.54
 315, 313, 312, 307, 305עד 300, 285, 281, 276, 270, 267, 264, 263, 258סעיפי� 

 ג"תשמ,]נוסח חדש[ודת החברות לפק 378עד 373 ו 356עד 352, 336, 317עד
.והתקנות שהותקנו על פיה�,)פקודת החברות–להל�( 1983

גסי � ראות משותפותוה:'מ

ק יו� הקוד� למת� הצו וא� קבע לכ( בית המשפט בצו הפירו, חילת הפירוקמת.55
לא תמשי( עוד העמותה בכל פעולה זולת פעולות הדרושות, מיו� מת� הצו 

.תהיה בידי המפרק בלבדתהוכל סמכות לפעול בש� העמו, לביצוע הפירוק

לתת, של חבר העמותה או של נושה, לפי בקשה של המפרק,ת המשפט רשאיבי.56
.למפרק הוראות בכל הנוגע לפירוק

או במסגרת הלי( לפירוק מכל בקשה שהוגשה העתק)א(.א56 צו לפירוק לפי מרצו�

, ומכל החלטה שניתנה במסגרת הלי( כאמור, עמותהשל, המשפט בית
.יימסרו לרש�

לאחר שנת�)א(יחליט בבקשה שהוגשה כאמור בסעי" קט� בית המשפט)ב(
.לרש� הזדמנות להביע את עמדתו

מ� המשפט בבקשה שיחליט לביתרשאי לפנות הרש�)ג( בכל שאלה הנובעת
.הפירוק

כל העובד בה וכל מי שהיה חבר, חבר של העמותה או של מוסד ממוסדותיה כל.57
לול,לפי דרישת המפרק, חייב, העמותה או מוסד ממוסדותיה או עבד בה מסור

מ .מ( שברשותו וכל מידע הנוגע לעסקי העמותה או לעניניהסכל

 ינהגו בה�, רעו חובותיה במלוא� נשארו נכסי�רקה עמותה ולאחר שנפפו)א(.58

,צו בית המשפט העמותה פורקה לפי ובלבד שא�, לפי הוראות התקנו�
לכ( שנכסי שוכנע בית המשפט שאי� בהוראות האמורות כדי להביא

או, במישרי� או בעקיפי�, יחולקו לאחר פירוקה העמותה לחברי העמותה
, במישרי� או בעקיפי�,ר הפירוקלאח, או שיועברו נכסי�, למייסדיה

פורקה; למטרות שאינ� קרובות למטרות העמותה ערב מועד הפירוק
באי� הוראות כאלה או באי�; א� שוכנע כאמור הרש�–העמותה מרצו� 

ל, אפשרות מעשית לנהוג לפיה� ת בית המשפטאוי הורפיוקדשו אות� נכסי�
.למטרה שקבע בית המשפט כקרובה למטרות העמותה

, לעמותה שנקבע במועד העברתו, נכס זה לא יחולו לגבי הוראות סעי")ב(
שהעבירו לאחר הפירוק לאד� כי הוא יועבר, בהסכ� או בתקנו� העמותה

זה(לעמותה  .שקבע המעביר לאד� אחראו)המעביר–בסעי" קט�

:מותה שהתקיי� בה אחד מאלה יראו אותה כעמותה שחדלה לפעולע)א(.59

זהל)1( תו( תשעי�,א שילמה אגרה שחובה עליה לשל� לפי חוק
;ימי� מהיו� האחרו� שנקבע לתשלומ�

ימ"א הגישה לרש� את הדול)2( מהיו�י�ח הכספי תו( תשעי�
;36האחרו� שנקבע לכ( בסעי" 

ילת הפירוקתח

ולת הוראותתח
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

צוגולות וייפע

פטשהמראות ביתהו

בת מת� מידעחו

ורקהשפסי עמותהנכ
)10' תיקו� מס(

 �2007ז"תשס

החיאה,יקהמח
וביטול פירוק

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

מעמד הרש� בהליכי
פירוק

)10' תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס
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זהל)3( ,א מילאה אחר פסק די� או החלטה של בית משפט בעני� חוק
או תו( תשעי� ימי� מיו� מת� ההחלטה, בתקופה שנקבעה לכ(

.לפי המאוחר מביניה�, או פסק הדי�

לה)ב( לפקודת 368לפי הוראות סעי",ה שחדלה לפעולחוק עמותמרש� רשאי
.בשינויי� המחוייבי�, התקנות שהותקנו על פיוו החברות

 369הוראות סעי", בשינויי� המחוייבי�,ל ביטול מחיקת עמותה יחולוע)ג(
.לפקודת החברות והתקנות שהותקנו על פיו

ה,ל ביטול פירוקה של עמותה יחולוע)ד(  367הוראות סעי",חוייבי�מבשינויי�
ע .פיול לפקודת החברות והתקנות שהותקנו

חפר  אגודות קיימות:'ק

רג29גודה שנוסדה לפי החוק העותומאני על האגודות מיו�א)א(.60  1327ב'לחודש

)1909) על,)החוק העותמאני להל�) ונמסרה לפני תחילת חוק זה הודעה
רשאית להגיש,)אגודה קיימת להל�(ייסודה בהתא� לחוק העותומני 

סעל; לרש� בקשה להירש� כעמותה עי" זה יחולו הוראות סעי" בקשה לפי
).א(2

של, להנחת דעתו, רש� יקבל בקשה לרישו� עמותה א� הוכחהה)ב( סמכות�
ה .גודה לרישומה כעמותהאהחתומי� על הבקשה לפעול בש�

אי,60וגשה בקשה כאמור בסעי"ה)א(.61  האגודה הקיימת בפנקסת רשו� הרש�

,1העמותות כעמותה זולת א� ראה את עצמו מנוע מלעשות כ� לפי סעיפי�
לעני�, יחולו בשינויי� המחוייבי�7 ו)ג(4והוראות סעיפי�,)ב(4או)א(3,4

.הרישו�

יו� הרישו� כמצוי� בתעודת הרישו� תהיה האגודה הקיימת לעמותהמ)ב(
.הז ראות חוקויחולו עליה הו

מס(רשמה אגודה קיימת כעמותה לפני תחילתו של חוק העמותותנ)ג( )3' תיקו�
לא ייפגע תוקפו של הרישו� רק עקב הגשת הבקשה לרישומה, 1996 ו"תשנ

כנוסחו לפני תחילת)א(60של העמותה לאחר התקופה שנקבעה לכ( בסעי" 
.החוק האמור

על; אי הרש� למחוק אותהרש, ודה קיימת שלא ביקשה להירש� כעמותהאג.62
 ו 368האגודה לאחר מחיקתה יחולו הוראות סעיפי� הלי( המחיקה ועל החיאת

.בשינויי� המחויבי�, לפקודת החברות 369

טפר  שונות:'ק

פטי� ימנה לרש� העמותות עובד המדינה הכשיר להיות שופט של בית המש שר.63
כאמור סג� או סגני� לרש�נהורשאי השר למנות מבי� עובדי המדי, משפט שלו�

.לה� מסמכויות הרש�לולאצו

,העושה אחד מאלה, עובד בה או אד� שנמנה ע� גו" מבקר, בר בעמותהח)א(.64

:מאסר שלוש שני� דינו

שיב תשובה כוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזבמ)1(
;כשנדרש על פי חוק זה לעשות כ�

בש� העמותה כשהיא נמצאתל מטרה לרמות ממשי( לפעוב)2(
.55בניגוד להוראות סעי", בפירוק

שת רישו�בק
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ

)3'� מסתיקו(
 �1996ו"תשנ

שו� אגודה עמותהרי
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
)7' תיקו� מס(

 �2005ה"תשס

ודה שלא ביקשהאג
להירש�

)3' תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

� העמותותרש

רמהמירותעב
)3' תיקו� מס(

 �1996ו"תשנ
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 דינה ודי� כל אד� שהיה אחראי להפרת, מותה שהפרה אחת מחובות אלהע)א(.א64

:1977 ז"שלת,לחוק העונשי�)2)(א(61קנס כקבוע בסעי"–החובה

פננ)1( פנקס חברי ועד כקבוע,18ס חברי� כקבוע בסעי"קיהול
;35פנקסי חשבונות כקבוע בסעי"ו29בסעי" 

אק)2( ;)א(20סיפה כללית כאמור בסעי" יו�

;23ישו� פרוטוקול כקבוע בסעי"ר)3(

ועדת הבקורת או הגו" המבקר לעיי�, ת� אפשרות לחבר הועדמ)4(
;)ב(35ובמסמכי� האמורי� בסעי" בפנקסי�

;לרש�38בסעי"י�גשת המסמכי� האמורה)5(

המ)6( אמורי� ת� אפשרות לחבר עמותה לעיי� בפנקסי� ובמסמכי�
;39בסעי" 

בניגוד, ימנעות מפעולה בש� העמותה כשהיא נמצאת בפירוקה)7(
.55להוראות סעי" 

מחע)ב( .בה פלילית או רשלנותשבירה לפי סעי" זה אינה טעונה הוכחת

לקבוע בתקנות, חוקה חוק ומשפט של הכנסתה באישור ועדת, רשאי5הפני� שר.65
ל עליה� או שתחו, שהוראה מהוראות חוק זה לא תחול על סוגי עמותות

.הכל כמפורט בתקנות, בשינויי�

 באישור ועדת החוקה חוק, ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי4ר הפני�ש)א(.66

–דברב לרבות, להתקי� תקנות בכל הנוגע לביצועו, ומשפט של הכנסת

על גביית; גרות שיש לשל� בעד פעולות הרש� ואגרה שנתיתא)1(
;)גביה(ל פקודת המסי� אגרות לפי סעי" זה תחו

;ישו� משכונות של עמותותר)2(

.60ישו� אגודות קיימות כעמותות לפי סעי"ר)3(

מסמכי� ודוחות לפי י� אופ� הגשתילקבוע הוראות לענ שר המשפטי� רשאי)1א(
טעונות אישור ועדתא37לפי סעי" תקנות לעניי� דיווח; חוק זה וצורת�

.נסתהחוקה חוק ומשפט של הכ

ר המשפטי� רשאי להתקי� תקנות סדרי די� להליכי� בבית המשפט לפיש)ב(
.חוק זה

, לשנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטי� רשאי)ג(
.את התוספת הראשונה ואת התוספת השניה, בצו

חוהו.67 –ק זה לא יחולו על ראות

;)בוטלה()1(

אוא)2( גודות שה� ארגוני� של עובדי� או של מעבידי� קיימי�
זהלשנוסדו לפני עבור שלוש שני� מיו� תחי .ת חוק

כל עוד לא נרשמה כעמותה או וק העותמאני לא יחול אלא על אגודה קיימת הח.68
.67ועל אגודות שחוק זה אינו חל עליה� לפי סעי",62לא נמחקה לפי סעי" 

.בטל– 1979 ט"תשל, הנאמנותק לחו35י" סע.69

מס"פ תשס"יבסמכויות שר הפני� הועברו לשר המשפטי�5 .1870'עמ 12.2.2004מיו�5272'ד

ירות של אחריותעב
קפידה

)3' תיקו� מס(
�1996ו"תשנ

ור מתחולהפט

צוע ותקנותבי

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

)9' תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

)3'תיקו� מס(
�1996ו"תשנ

תחולה�אי
)2' תיקו� מס(

�1992ב"תשנ

ולת החוקתח

קו� חוק הנאמנותתי

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס

)12'תיקו� מס(
 �2009ע"תש
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כתח.70 ב"ילתו של חוק זה ביו� ).1981באפריל1(א"תשמ'ו באדר

בכ30ק זה יפורס� ברשומות תו( חו.71 .נסתימי� מיו� קבלתו

 ספת ראשונהתו
)10עי"ס(

 נו� מצוי של עמותהקת

אסי � חברות:'מ

.ייסדי העמותה הנ� חברי� בה מיו� רישו� העמותה בפנקס העמותותמ)א(.1

זוא)ב( :ד� החפ* להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשו�

ש�(מבקש להיות חבר בעמותה) ומספר זהות�מע,ש�(ניא"
לי). העמותה אתקבל כחברא�. מטרות העמותה ותקנונה ידועי�

אני מתחייב לקיי� את הוראות התקנו� ואת החלטות, בה
."האסיפה הכללית של העמותה

החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידיה)ג(
את סירב הועד; הועד על, מבקשה לקבל סירוב לפניה רשאי הוא לערור

.האסיפה הכללית הקרובה

י להשתת" ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחדבר העמותה זכאח)א(.2

.הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת; בכל הצבעה

.שירותיהמ בר העמותה זכאי להשתת" בפעולות העמותה וליהנותח)ב(

תשלומ� יהיהש רשאי לקבוע דמי חבר, באישור האסיפה הכללית, ועדה)ג(
.חובה על החברי�

הגיעו לעמותהש קיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומי�פ)ד(
.מ� החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו

–ות בעמותה פוקעתרחבה)א(.3

;בגמר פירוקו גידתאובחבר שהוא, מות החברב)1(

הודעת פרישה בכתב תינת� לועד שלושי�; פרישתו מ� העמותהב)2(
;ו� מראשי

.הוצאתו מ� העמותהב)3(

מ�, לפי הצעת הועד, אסיפה הכללית רשאיתה)ב( להחליט על הוצאת חבר
:העמותה מאחד הטעמי� הבאי�

אה)1( ;המגיע לה ממנות חבר לא שיל� לעמותה

 חבר לא קיי� את הוראות התקנו� או החלטה של האסיפהה)2(

;הכללית

לה)3( ;מטרות העמותהחבר פועל בניגוד

.חבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלו�ה)4(

לאל)ג( לוחא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מ� העמותה אלא ר שנת�
לא יציע מהטעמי� האמורי�ו, הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו

אלא לאחר שהתרה בחבר ונת� לו זמ� סביר)3(או)2(,)1)(ב(בתקנת משנה 
.� המעוותלתיקו

ילהתח

סו�פר

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ

לת חברי�קב

שלויות וחובותזכ
חבר

יעת חברותפק
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התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב, דרישה, מנההז.4
י לפי; שלח בדואר רגיל אל מענו הרשו� בפנקס החברי�ישיימסר לו ביד או

.נה העמותה את מענו הרשו� בפנקס החברי�תשבקשת החבר בכתב 

בסי � האסיפה הכללית:'מ

כ,מהיו.5 .ללית ייקבעו בידי הועדשעתה ומיקומה של אסיפה

יפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינת� לכל חבר לפחות עשרה ימי� מראש אס.6
.מקו� וסדר יו� לאסיפה, שעה, ותציי� יו�

ני� וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדתדייפה כללית רגילה תשמע אס.7
, תחליט על אישור�,דתדו� בה� ובדי� וחשבו� הכספי שהגיש לה הוע, הבקורת

.ותבחר בועד ובועדת הבקורת

;סיפה כללית לא תיפתח א� לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותהא)א(.8

בדיוניה ולקבל( רשאית היא להמשי, היה מני� זה נוכח בפתיחת האסיפה
.החלטות א" א� פחת מספר הנוכחי�

ת האסיפהאיראו,ב בהזמנהא נתכנס המני� האמור תו( שעה מהזמ� הנקול)ב(
, בשבוע ימי� לאותה שעה ולאותו מקו�, ללא צור( בהזמנה נוספת, כנדחית

יהיה מספר� אשר,יטובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחי� רשאי� לדו� ולהחל
.יהיה

.אסיפהל יושב ראש ומזכיר, מבי� חברי העמותה, יפה כללית תבחראס.9

זולת א� החוק, בלו ברוב קולות של המצביעי�לטות האסיפה הכללית יתקהח.10
רשאי יושב ראש, היו הקולות שקולי�; או תקנו� זה דרשו רוב אחר לקבלת�

.האסיפה להכריע

.הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפהפהכיר האסימז.11

גסי � הועד:'מ

.פר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משני�מס.12

 ועד יכה� מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדה)א(.13

.חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש; חדש

חבר; כל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועדב בר הועד רשאי להתפטרח)ב(
.סול די� או פושט רגלפהועד יחדל לכה� א� הוכרז 

של, של חבר הועד תפנה מקומונ)א(.14  רשאי� הנותרי� או הנותר למנות חבר אחר

עד למינוי כזה; העמותה לכה� כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה
ל .ול כועדפערשאי� הנותרי� או הנותר להמשי(

רשאי� הנותרי� או הנותר למנות, בר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיוח)ב(
.שוב למלא תפקידיוחבר העמותה למלא מקומו עד שי

ברלח� הודעותמת

� ומקו�זמ

מנההז

קידי� של אסיפהתפ
כללית רגילה

�מני

שב ראש ומזכיריו

לטותהח

וטוקולפר

פר החברי�מס

ופת הכהונהתק

למת הועדהש
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המני� הדרוש בה�, ההזמנה לה�, עד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיוהו.15
.ודר( ניהול�

לא,ו הקולות שקולי�הי; לטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעי�הח.16
החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל ג� שלא בישיבת;הענתקבלה ההצ

.הועד

.ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיועדהו.17

עד רשאי להסמי( שניי� או יותר מבי� חבריו לחתו� בש� העמותה על הו.18
.בצע בשמה פעולות שה� בתחו� סמכותוול, מסמכי� שיחייבו אותה

דסי � ועדת הבקורת:'מ

.תג� על ועדת הבקור, בשינויי� המחוייבי�, יחולו17עד12ראות תקנות הו.19

הסי � סניפי�:'מ

להקי� סניפי� ולקבוע את ארגונ�, בהחלטת האסיפה הכללית, מותה רשאיתהע.20
.ואת סדרי ניהול עניניה�

וסי � חר פירוקלאנכסי�:'מ

יועברו נכסי�, רקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלוא� נשארו נכסי�פו.21
א חרת הרשומה אצל רש� אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור

.בעלת מטרות דומות 1999 ט"התשנ, ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות

 ספת שניהתו
))א(35עי"ס(

–וספת זו בת

;שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה, התקבולי� מכל מקור וסוגסכו� " חזורמ"

של "נהש" ;ואר ועד סו" חודש דצמברינחודשי� מחודש12תקופה

ה�, סכומי� מיועדי�, מסי� עקיפי�, הקצבות, לרבות תרומות " קבולי�ת"

;למעט תמורה ממכירת רכוש קבוע, בכס" וה� בשווה ער( כס"

כל,אצצא, רי הורי�הו, הורה,אח " רובק"  צאצא של ב� הזוג או ב� זוגו של

.אחד מאלה

חייבת לנהל מערכת, קלי� חדשי�ש 750,000ותה שמחזורה עולה על עמ.א
:לרבות, חשבונות על פי שיטת החשבונאות הכפולה באחת השיטות הנהוגות

;פר קופהס)1(

ירותי�ש תקבולי� בשל מכירת נכסי� או בשל מת�, וברי קבלהש)2(
מותקבולי� בשל תרומות יירש; יירשמו בפנקס שוברי קבלות נפרד

על כל קבלה בפנקס של שובר קבלות; בפנקס שוברי קבלות נפרד
נית� לעמותה;"תרומה"לתרומות תודפס בצורה בולטת לעי� המילה 

יבות הועדיש

לטותהח

וטוקולפר

ות הייצוגזכ

תולת הוראותח

מת סניפי�הק

ברת נכסי� עודפי�הע
)12' תיקו� מס(

 �2009ע"תש

)3'תיקו� מס(
 �1996ו"תשנ
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יודפסו על הקבלה ג� המלי�, לפקודת מס הכנסה46אישור לפי סעי"
הסלמו" ;"לפקודה46כנסה לעני� תרומות לפי סעי"ד אישור מס

בוח)3( :הכנסות בשל, רשמו בנפרדיישבו� הכנסות אשר

או, קצבות והשתתפויות מאחרי�ה)א( כולל גופי� ממשלתיי�
;עירוניי�

ל למעט"רומות אשר מקור� באר* ותרומות שיתקבלו מחות)ב(
תוספתב(א36תרומות מישות מדינית זרה כמשמעות� בסעי"

;)תרומות מישות מדינית זרה–זו 

;תרומות מישות מדינית זרה)1ב(

;כנסות מריבית והפרשי הצמדהה)ג(

;כנסות מהשכרת נכסי�ה)ד(

;קבולי� מדמי חברת)ה(

שאה)ו( מישרי�ב� משמשי�ינכנסות ממכירת שירותי� ונכסי�
;למטרות העמותה

;ע ונכסי� הוניי�מורה בעד מכירת רכוש קבות)ז(

;כנסות אחרותה)ח(

הרישו�; פר כרו( ובו יירשמו נכסי� שנתקבלו כתרומות או כמתנותס)4(
;תיאור הנכס שנתקבל ומועד קבלתו, או התור� יכלול את ש� הנות�

:הוצאות בשל,רדשבו� הוצאות אשר בו יירשמו בנפח)5(

;רומות והשתתפויות שניתנו לאד� אחרת)א(

;כר עבודה והוצאות נלוותש)ב(

;וצאות הנהלה והוצאות כלליותה)ג(

;וצאות ריבית והפרשי הצמדהה)ד(

מישרי�ב כומי� לרכישת שירותי� ונכסי� שאינ� משמשי�ס)ה(
;למטרות העמותה

;כישות הוניותר)ו(

שלאוסקות והלווע)ז( ת שבוצעו בי� העמותה לבי� חבר ועד או קרוב
;חבר ועד

.וצאות אחרותה)ח(

לכל שנת, חייבת לנהל, שקלי� חדשי� 750,000ותה שמחזורה אינו עולה על עמ.ב
–ת חשבונות שתכלול לפחותכמער, מס

:שבו יירשמו בטורי� נפרדי�, פר תקבולי� ותשלומי�ס)1(

–צד התקבולי�ב)א(

אומ כולל גופי�, קצבות והשתתפויות מאחרי�ה)1( משלתיי�
;עירוניי�

ל למעט"חומ ומות אשר מקור� באר* ותרומות שהתקבלורת)2(
;תרומות מישות מדינית זרה

;תרומות מישות מדינית זרה)א2(

;כנסות מריבית והפרשי הצמדהה)3(

;כנסות מהשכרת נכסי�ה)4(

;קבולי� מדמי חברת)5(

אינ� משמשי� במישרי�ש כנסות ממכירת שירותי� ונכסי�ה)6(
;למטרות העמותה

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס
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;מורה בעד מכירת רכוש קבוע ונכסי� הוניי�ת)7(

;כנסות אחרותה)8(

; פר כרו( ובו יירשמו נכסי� שנתקבלו כתרומות או כמתנותס)ב(
תיאור הנכס שנתקבל, הרישו� יכלול את ש� הנות� או התור�

;ומועד קבלתו

–צד התשלומי�ב)ג(

ות)1( ;תתפויות שניתנו לאד� אחרהשרומות

;כר עבודה והוצאות נלוותש)2(

;וצאות הנהלה והוצאות כלליותה)3(

;וצאות ריבית והפרשי הצמדהה)4(

שמשי�מ שלומי� לרכישת שירותי� ונכסי� שאינ�ת)5(
ל ;טרות העמותהמבמישרי�

;כישות הוניותר)6(

חבר ועד או קרוב� סקות והלוואות שבוצעו בי� העמותה לביע)7(
;ועדשל חבר 

.וצאות אחרותה)8(

.יק תיעוד חו*ת)2(

זוא על.ג של"רשאית עמותה שלא לרשו� בדו," האמור בתוספת ח הכספי שמו
, א� צויינו בשובר הקבלה, למעט לגבי תרומות מישות מדינית זרה, תור�

ש�"המלי�, במקו� המיועד לרישו� ש� התור� והתקיי�,"תרומה בעילו�
:מאלהד אח

;כו� התרומה אינו עולה על הסכו� המרבי שקבע השרס)1(

לפי,ח הכספי"ש� נת� אישור מיוחד שלא לציי� את ש� התור� בדורה)2(
.הליכי� ונהלי� שקבע השר

ש  לישיתתוספת
)א37סעי"(

 פרטי� שיש לכלול בדוח מילולי

–בתוספת זו

פי, משרד ממשלתי–" גור� מוסמ(" ;די�רשות מקומית או רשות אחרת המוסמכת על

;יהכהגדרתו בתוספת השנ–" מחזור"

המנהל, לפי העני�, או הגו" המבקר חברי ועדת ביקורת, ועד חברי–" נושאי משרה"
מ ;הכלליי שכפו" במישרי� למנהלהכללי של העמותה וכל

או, הורי הורה, הורה, אח או אחות,ב� זוג–" קרוב" ב� צאצא של ב� הזוג צאצא או
שלגזו .כל אחד מאלהו

ה הפעולות העיקריות שביצעה העמותה)1( שנה לצור( קידו� מטרותיה במהל(
זו( שלגביה מוגש הדוח הכספי ל,)שנת הדוח–בתוספת �ינתונלרבות התייחסות

;אלההמופיעי� בדוח הכספי הנוגעי� לפעולות

לרבות שמות נושאי, תיאור המבנה הארגוני של העמותה בסו" שנת הדוח)2(
;בה המשרה

או, ה� חברי� חברי העמותה או קרוביה� תאגידי� שמרבית)3( בעלי מניות
 תאגידי� שנושא משרה בעמותה הוא נושא משרה בה�, לפי העני�, בה�שותפי� 

)10'תיקו� מס(
 �2007ז"תשס

מס( )12' תיקו�
 �2009ע"תש

)11'תיקו� מס(
 �2008ח"תשס
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וכ� כל תאגיד אחר שיש לו זיקה,� בתפקיד מקביל לנושא משרהבהמכה� או
;לעמותה

המהווי� חלק מת� השירותי� שנית� לעמותה על ידי נותני השירותי� היק")4(
;שמ�בלא ציו�, בפעילותהמרכזי 

;השימושי� העיקריי� שעשתה העמותה בכספי תרומות במהל( שנת הדוח)5(

תר)6( ;ומותעלויות גיוס

בלא כספי� ונכסי� אחרי� שהעבירה העמותה שלא במסגרת מימוש מטרותיה)7(
לרבות פרטי� לגבי הגור� הנעבר ומהות הקשרי�, תמורה במהל( שנת הדוח

;י ער(ולמעט כספי� או נכסי� קטנ, לבי� העמותהבינוש

הנכס לרבות תיאור, בשנת הדוח פירוט עסקאות במקרקעי� שביצעה העמותה)8(
או, הקשר שלה� לעמותה, הצדדי� לעסקה, ושא העסקהנ לחברי העמותה

;העסקהמשרה בה והמחיר ששול� במסגרת לנושאי 

צדדי�",זה לעני�; הדוח של העמותה ע� צדדי� קשורי� בשנת פירוט עסקאות)9(
–כל אחד מאלה,"קשורי�

;חברי העמותה)א(

;עובדי העמותה)ב(

כ שתרמו תורמי�)ג( על לשהי לעמותה סכו�בשנה מהמחזור שלה 25%העולה
;באותה שנה

;)ג(עד)א(בני זוג� וקרוביה� של מי מהמפורטי� בפסקאות משנה)ד(

 25% ב מחזיק)ד(עד)א(תאגידי� שאחד מאלה המפורטי� בפסקאות משנה)ה(
מאלה משמש או שאחד, לפחות של המניות בה� או של כוח ההצבעה בה�

;� או מכה� בה� בתפקיד מקביל לנושא משרהנושא משרה בה

בה לתק� ליקויי�, חיצוני לעמותה, של גור� מוסמ( דרישה)10(  לרבות, שהתגלו
;ודיווח על ביצוע דרישה כאמור, הקטנת גירעו�

 מוסד התפטרות לרבות,הדוח בעמותה בשנת שאירעו חריגי� אירועי�)11(
מ, הכללי התפטרות מנהלה,ממוסדותיה בקהל היעד שלה או שינוי שמעותישינוי

;משמעותי באזורי הפעילות שלה

;תיאור הפריסה הגאוגרפית של פעילויות העמותה)12(

;כל עני� מהותי אחר שאירע בשנת הדוח)13(

 בתקופה שמסו" שנת)13(עד)1(בפסקאות כל עדכו� שחל בפרטי� המנויי�)14(
.הכלליתהדוח ועד למועד הגשת הדוח המילולי לאסיפה

 וס& בורגי נח� בגי�מ צחק נבו�י
ר הפני�ש אש הממשלהר שיא המדינהנ


