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  ' תת נאות רעותווועדת הביקורת עמ 
  

  התייחסות -2011/613/סיכום ישיבת וועדת הביקורת מתאריך  הנדון
  

 :בהערות וועדת הביקורת ולהלן התייחסותו, 16/6/2011הוועד המנהל דן בישיבתו מתאריך  .1

  -ליקויים בפנקס חברי העמותה .2

וועד העמותה בשיתוף . במקום כלשהוא ז קיים.חברי עמותה הכולל תקובץ קיימת סברה כי  .2.1
 .בעייה אינה קיימתה, במידה וימצא, וועדת הביקורת יעשה כל מאמץ לאתרו

קשה להעריך את משך , במקרה זה. יש לבצע פעולה להשלימו, במידה והקובץ אינו קיים .2.2
 . הזמן הנדרש

אין זה סביר . במתכונת הקיימתמיום הקמתה  כלליות  פותייודגש כי העמותה קיימה אס .2.3
, שקובץ חברי העמותה התעדכןלאחר ובמיוחד  ,למנוע קיום אסיפה דווקא בעת הזאת

  .לראשונה מיום ייסוד העמותה

 .ספות כלליותהעמותה מוקפאת בשל העדר יכול לכנס אעילות פ ,יש לזכור כי מזה כשנה .2.4

חברי העמותה ל. העמותה לא הפקיע חברות של איש מחברי העמותה וועד –פקיעת חברות  .3
עם זאת הם עדיין נכללים . מכתבי זימון לא נשלחו, שהתברר כי עזבו את הישוב ואין דרך לאתרם

 .ההחלטה לגבי המשך חברותם תתקבל בנפרד .ברשימת חברי העמותה

   תהליך זימון האסיפה הכללית .4

עם זאת עד למועד . האסיפהבזימון " ליקויים משמעותיים"וועדת הביקורת טוענת כי נמצאו  .4.1
 .תקנון שתומך בקביעה הזאת/נוהל/לא הוצג לוועד העמותה שום חוק ,כתיבת מסמך זה

 10לפחות תשלח לחברי העמותה כללית הודעה על זימון אסיפה תקנון העמותה קובע כי  .4.2
 .) לחוק העמותות 'מן ביבס 6סעיף , לתקנון 3-8סעיף ( ימים לפני זימון האסיפה

 הרבה מעבר ,יום קודם למועד האסיפה 24זימון לאסיפה  הוועד מנהל הפיץ, על אף זאת .4.3
בשל הצורך לאפשר לחברים להגיש מועמדות בצורה  ,ובחוק העמותות, בתקנוןלמתחייב 
 .ובהתראה סבירה מסודרת

פרטים  .במועד הזימון ידועהתה יהפירוט שהי תמבר, ונושאים לדיוןיום סדר  הזימון כלל .4.4
קודם לקיום ) ימים 7-10(במועד סביר  להתפרסם לידיעת חברי העמותה משלימים תוכננו 

  .האסיפה

עמותה רשאית לדרוש הוספת נושאים על סדר היום חברי  30קבוצה של גם  ,יתרה מזאת .4.5
כלום יעלה על הדעת שלוועד המנהל לא שמורה . קיום האסיפהמועד ימים לפני  10לפחות 

 !?הזכות הזאת

פרסום מידע סופי ועדכני . נהפוך הוא, פרט כזה או אחר" להצניע"לא קיימת כל מגמה  .4.6
עדכני שאינו גולמי על פרסום מידע לעין שיעור עדיף  ,ם האסיפהוקילבסמוך במועד סביר 

 .וקדם יותרבמועד מ

. 

נשמעת קנטרנית  ,הטענה על המעטפה ללא לוגו, לפגוע בכבודו של אישמבלי   - פרסום הזימון .5
ק והמסמך שנשלח כולל לוגו ושאר פרטים כמתחייב בח, לעצם העניין .בלשון המעטה ולא רצינית
 .העמותות
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מסמכות וועד וסדר הנושאים הנה  ,ההחלטה על סדר היום  -פ המקובל"סדר יום שאינו ע .6
ובאיזו סמכות  ,ן וועדת הביקורת להעיר על כךילא ברור מה עני. )לתקנון 8-6סעיף ( העמותה

   .תקנון קיים/נוהל/יש בכך חריגה מחוקאלא אם , עדחבריה מנסים להכנס לנעלי חברי הו

הערת וועדת , גם במקרה זה כבסעיפים קודמים אחרים  -  7חברים במקום  5החלטה על בחירת  .7
, חברים 5-13התקנון קובע שוועד העמותה יכלול . ואינה מנומקת ,מנוסחת בכלליותהביקורת 

 .ואינו נכנס לשום פירוט מעבר לכך

ולפיכך במהלך האסיפה , תהליך הכנת הדוחות הכספיים התארך מעבר למתוכנן -דוחות כספיים .8
 .ולצורך כך תידרש אסיפה במועד מאוחר יותר, לא ניתן יהיה להציגם, הכללית המתוכננת

 

עליה  שומה ,כלשהואלביקורת של גוף  הביקורת אינה עומדת  תמאחר וועד, ברמה העקרונית .9
שחייבים להתבסס על נימוקים  יהובהמלצות ,דוחות הביקורתבניסוח  שבעתיים להקפיד 
  .ים מדוייקים מלשון החוק והתקנוןוציטוט

 

, גורמים בסופו של דבר נזק, בי המציאותעבודת העמותה שאינם מחוי עיכובים ושיבושים בדרכי  .10
 . ואינם פועלים לטובת חברי העמותה

לטובת דבות נבחברי וועד שמשקיעים מזמנם בהת ,ללא כל הצדקה ,יגנון בוטההטלת דופי בס .11
, להתנדב בפעילות הנדונהלמוטיבציה של חברי עמותה , אינה תורמת בלשון המעטה, הקהילה

 .וכל המוסיף גורע

  

  

  ,בברכה

  יונתן שטריקס

 ר העמותה"יו

 

 


