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 .וועד העמותה   של  ונושאים להתייחסות הביקורת   המלצות ועדת  להלן .1
 
  :   פנקס חברים .2

. פנקס חברים עדכני  עמותה חייבת לנהל ,   בחוק העמותות  11 י סעיף "עפ
 . (  ראה להלן קיטוע מחוק העמותות) 

יבות הוועד והן באסיפה הכללית ביש הן  ,  ועדת הביקורת המליצה לוועד
 . לזרז את הטיפול בנושא  האחרונה 

הצעה להקצות תקציב   דחה הוועד,    10...6שנערכה בתאריך   בישיבת הוועד
 . לעדכון פנקס החברים 

 -:ועדת הביקורת 

 .כלשונו  לקיים את חוק העמותות  מהוועד דורשת  . א 

 .פנקס החברים   ז משוער לעדכון"לו מבקשת לקבל . ב 

 .פנקס החברים   שיעודכן ,   רק לאחר לוועד לקיים אסיפה כללית   ממליצה   .ג 

 : הקצאת כספים לנושאים כלליים . 3

 של  סכום  ,התירה לוועד העמותה להקצות על פי שיקול דעתו, האסיפה הכללית
  .לאישור האסיפה שלא הוצג, םתחו/ פרויקט /לנושא  ,₪אלפים  10עד  

שהוצגו , העמותה לפעול על פי המלצות הועדה ממליצה לוועד ועדת הביקורת 
 .₪אלף  25 –הסכום ל  ולבקש את אישור האסיפה להגדלת  .באסיפה הכללית

 :סמכויות חתימה   . 4

סמכויות החתימה   ול המגדיר אתועדת הביקורת מבקשת לקבל את הפרוטוק
 .בחשבון הבנק של העמותה 

     : נגד מינהל מקרקעי ישראל' התביעה של רעות ב . 5      

הכוונה להגשת כתבי אישום כנגד תושבי  לאור ההצהרות של העירייה בדבר 
לתת עדיפות וקדימות ועדת הביקורת ממליצה לוועד העמותה  ,'ב רעות 

 . החלטת האסיפה הכללית בנושא למימוש 

 :לעמותה  מינוי יועץ משפטי חיצוני . 6      

, לאור הסוגיות המשפטיות בנושאים שונים שנמצאים בטיפול וועד העמותה
  להמלצה שניתנה בנוסף , לוועד העמותהועדת הביקורת ממליצה 

לדעת חברי  .למנות יועץ משפטי חיצוני לעמותה , ית בנושאבאסיפה הכלל
 . לטפל במינוי בדחיפות  הועדה יש



     

                                          
 בברכת חתימה טובה                                    

                                                                                                                            
 כהן                    בני                               

                                                                                                                            
 ר ועדת הביקורת "יו                               

 :עותקים 
    חברי הועד המנהל 

 חברי ועדת הביקורת 
 
 

 מחוק העמותות  קיטוע
 

  פנקס חברים. 11
 

תאריך תחילת , מספר זהותו, מענו, עמותה חייבת לנהל פנקס חברים ולרשום בו כל חבר
      .חברותו ותאריך פקיעתה

 
      

 
 [ו"תשנ: תיקון]עבירות של אחריות קפידה  .א64

 
 -דינה ודין כל אדם שהיה אחראי להפרת החובה , עמותה שהפרה אחת מחובות אלה( א)

 : 6711 -ז "התשל, לחוק העונשין( 2()א)16קנס כקבוע בסעיף 
 
 ופנקסי 27פנקס חברי ועד כקבוע בסעיף , 61ניהול פנקס חברים כקבוע בסעיף ( 6)

 ; 53חשבונות כקבוע בסעיף 
 
 ; (א)22קיום אסיפה כללית כאמור בסעיף ( 2)
 
 ; 25רישום פרוטוקול כקבוע בסעיף ( 5)
 
ועדת הביקורת או הגוף המבקר לעיין בפנקסים ובמסמכים , מתן אפשרות לחבר הועד( 4)

 ; (ב)53האמורים בסעיף 
 
 ; לרשם 51הגשת המסמכים האמורים בסעיף ( 3)
 
 ; 57פשרות לחבר עמותה לעיין בפנקסים ובמסמכים האמורים בסעיף מתן א( 1)
 
 . 33בניגוד להוראות סעיף , הימנעות מפעולה בשם העמותה כשהיא נמצאת בפירוק( 1)
 
 .עבירה לפי סעיף זה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות( ב)

 


