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 התאגידי הממשל הגברתהעוסק ב העמותות לחוק 02 תיקוןבפרסומו של ברצוננו לעדכנכם 

  .הביקורת גופי סמכויות העמקת באמצעות( צ"וחל עמותות) השלישי המגזר בגופי

 הביקורת גופי באמצעות צ"וחל עמותות על והביקורת הפיקוח סמכויות את מרחיבתיקון ה

 . העמותות רשםו הפנימי המבקר, הביקורת ועדת :הבאים

 . 4108 פברואר בחודש לתוקפו ייכנס התיקון

 :התיקון עיקרי תמצית להלן

 בעמותה הביקורת מועדת נדרשה - הביקורת ועדת ותפקידי סמכויות הרחבת: 

 עם התייעצות תוך השאר בין, לתיקונם דרכים והצעת העמותה בניהול הליקויים זיהוי 

 .המבקר החשבון רואה או הפנימי המבקר

 נוכחות בלא, בנושא לפחות אחת ישיבה בקיום צורך יש - מהותי ליקוי ונמצא במידה 

 . 1המשרה נושאי

 ביצוע לצורך הקיימת התשתית בחינתו בעמותה הפנימית הביקורת מערך בחינת 

 .ביקורת

 קרהמב ותפקוד הפנימית הביקורת תכנית ואישור בחינה. 

 עניינה בניהול ליקויים בדבר העמותה עובדי בתלונות הטיפול למערך תשתית מיסוד. 

 .הביקורת ועדת בדיוני להשתתף הרשאים הגורמים לגבי כללים נקבעוכמו כן, 

 ימנה ,ש"ח מיליון 01 על עולה שמחזורה ,עמותה של המנהל ועדוה - פנימי מבקר מינוי חובת 

 .פנימי מבקר

 .תקופתית עבודה לתכנית הצעה המנהל ועדוה לאישור ישיג הפנימי המבקר 

 ורשם העמותות רשם סמכויות הורחבו - העמותות רשםשל  הפיקוח סמכויות הרחבת 

 :היתר בין, צ"וחל עמותות על החלות החוק הוראות ביצוע אחר לפיקוח ההקדשות

 העמותות רשם ידי על ויפורסמו שייקבעו לנושאים בהתאם בעמותה בדיקות ביצוע. 

 מסמך או מידע כל לו למסור העמותה חברי4בעמותה תפקיד בעל מכל לדרוש סמכות. 

 4 תקנונה 4 החוק הוראות את מקיימת אינה עמותה כי ,להניח סביר יסוד לרשם היה 

 לו נתונות ויהיו עמותה אותה של בענייניה חקירה בהליך לפתוח רשאי יהא - מטרותיה

 .לכך הסמכויות

 דורש לכל העמותה בגין ובמידע העמותה במסמכי עיוןות לאפשרמתן ה. 

 העמותה ידי על שהוגשו מסמכים של באינטרנט פרסום. 
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 .שונה תוארו אם גם כאמור תפקיד ממלא וכל הכללי למנהל במישרין הכפוף מנהל כל

 העמותות לחוק 02 תיקון
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