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   3.2.20222( סופי להגשה 3)  עדכון     – כללי .1

 נבו מעודכן   1980-ם , תש"מותותחוק העבכפוף לנוהל מובנה בהתאם לה מותות העלהתנהלבקרה נדרשת  .1.1

 htm.il/law_html/law0https://www.nevo.co.0/4496 1202-11-14ליום:  נוסח עדכני נכון          

 .תהביקור , גם על ועדת המחויבים  יחולו, בשינויים  17עד  12הוראות תקנות בחוק העמותות  19סעיף ת תחולת הוראו   תהביקור סימן ד': ועדת הערה:  .1.2

   . שינויים בחוקעקב ל זה יעודכן בהתאם לצורך ו/או הנו .1.3

   -מטרה  .2

   , רואה : ועדת ביקורתג'סעיף סימן  לכבהתאם ל, לרבות 1980-תש"ם חוק העמותות , רישות ד בדלעמו .2.1

 . מבקר .)א(  תפקידי וועדת הביקורת או גוף 30תת סעיף  30ראה סעיף  .פנימה במלואובקר מחשבון ו         

 . תהעל מנת לשפר ולייעל את התנהלות העמו למפות תהליכים תקינים ו/או גם לא תקינים .2.2

 – םמימסמכים ישי /ות הפני .3

    נוסח עדכני נכון נבו מעודכן   0198-ם תש", מותותעלחוק האם בהת .3.1

 https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4496.htm 1202-11-14ליום:                

 : ותהגדר .4

 הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור  גן המנהל הכללי, כל מנהל הכללי, סה למנהל מותה, משנ ללי של הער ועד העמותה, המנהל הכב ח "– הנושא משר" .4.1

 ;בעמותה אף אם תוארו שונה      

https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4496.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law00/4496.htm
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   35 וךמת 2עמוד 

 

 השיטה:  .5

    האת תקינות פעולות העמותה ומוסדותייבדקו ועדת הביקורת הביקורת בראשות יו"ר  ות ועדתחברי צו .5.1

 . צ"במה, גהתיו רשימת ס ופלט בהתאם             

 . כללי 1להלן בסעיף  ולמפות את כל דרישות החוקמת התיוג באה להקל על צוות ועדת הביקורת שיר  .5.2

 : בנויההרשימה  .5.3

 , סעיף רלוונטיהו החוק ון ציטוט לש, מנושאים לבדיקה .5.3.1

 .לא רלוונטי ואו/או לא תקין ו/תקין הממצא שעלה מתוך רשימת הנושאים, עם ציון  .5.3.2

 חר "ש ו/או רואה חשבון ו/או כל גורם אוו היו/א וועדדי חברי ה יתנה על יהתשובה שנ .5.3.3

  ., תוך ציון התשובה וצירוף סימוכיןרלוונטי               

 . התשובות והממצאיםלאחר בחינה של כל פער שעלה העמודת  .5.3.4

 .הראי לבדיקהצוות שאח ילסיום, מיעד עם מהות המשימה, תאריך ופעולה מתקנת  עמודה של החלטה לשיפור .5.3.5

 . משימות וסשל סטטעמודה  .5.3.6

 יש מקום למלא ממצאים נוספים ו/או ממצאים הדורשים התייחסות רחבה יותר.בהמשך הנוהל  .5.3.7
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   35 וךמת 3עמוד 

 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

לבדוק תקינות העמותה  
התאמת פעולות  ו

 ה העמותה למטרותי

רת,  יקו ת ב ': ועד סימן ג
ומבקר   אה חשבון רו

 נימי פ
 ( 1.)א( )30 סעיף

 תקין.  
פעולות העמותה,  

רותיה  תואמות את מט
 ועל כן תקינה היא 

     

השגת יעדי  לבדוק את 
ביעילות  העמותה 

 ן ובחיסכו

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 2.)א( )30 עיףס

 תקין.
דים מושגים ולראיה  יעה

 נה שורת הרווח התחתו
     

ר ביצוע  לעקוב אח
החלטות האסיפה  

 ד הכללית והווע 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 3).)א( 30 עיףס

      תקין 

לעמוד על ליקויים  
 ה בניהול העמות

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 4.)א( )30 עיףס

      תקין 

בין השאר תוך התייעצות  
קר הפנימי של  עם המב

תה או עם רואה  העמו
 ה החשבון של

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 4.)א( )30 עיףס

 ן תקי 
 

    כיוון שלא נדרש  לא מונה מבקר 
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 נדחתה 
 

  הענייני  לבדוק את 
 , הכספיים של העמותה

ביקורת,  סימן ג': ועדת 
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 5).)א( 30 עיףס

      תקין 

חשבונות  י הנקס פ  את
 שלה

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 5.)א( )30 עיףס

      תקין 

 ואת תשלומי השכר בה 
סימן ג': ועדת ביקורת,  

ומבקר  רואה חשבון 
 פנימי 

 ( 5.)א( )30 עיףס

 תקין 

שכר  , 2020עד יוני 
יס נמוך  בס

השתכרות מרובה  ו
 . בשעות נוספות

דו"ח   מילוינוהל  
לא   ,בודהשעות ע

 מיושם 

וגדל היקף  ה 2021חל מיוני ה
. המשרה הינה משרת  המשרה

ון מהבית ולכן אין צורך  אמ
 דו"ח שעות.  מילויב

   

לרבות ייעוד כספי  
קידום  מותה להע

 ;מטרותיה 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 5).)א( 30 עיףס

      תקין 

לבדוק כל נושא אחר  
הקשור לפעילותה של  

 ה מותהע

,  יקורתסימן ג': ועדת ב 
ון ומבקר  ה חשברוא

 פנימי 
 ( 6.)א( )30 עיףס

      תקין 
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ן את מערך  חולב
ת של  ת הפנימיהביקור

ואת תפקודו של  ותה העמ
 י נימהמבקר הפ

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( א  6.)א( )30 עיףס

      תקין 

לרשותו   ומדיםואם ע
הכלים  המשאבים ו

ים לו לצורך מילוי  הנחוצ 
 ו תפקיד 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( א  6.)א( )30 עיףס

      רלוונטי לא 

עבודה  ה ית את תכנלבחון  
של המבקר הפנימי לפני  

  לאישור הוועד, הגשתה
ם בה,  ולהציע שינויי

והכול בשים לב, בין  
השאר, לצרכיה  

חדים של העמותה  המיו
 ;ולגודלה

,  עדת ביקורתוסימן ג': 
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( א  6.)א( )30 עיףס

      רלוונטי לא 

לבחון את היקף עבודתו  
בון ואת  של רואה החש

את  יא  להב שכרו, ו
ה לפני מי  לצותיהמ

שקובע את שכרו לפי  
 ;ה 31עיף ס

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 (ב  6.)א( )30 עיףס

      קין ת
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לגבי   ים לקבוע הסדר
טיפול בתלונות של  אופן ה

עובדי העמותה בקשר  
לליקויים בניהול ענייניה  

ולגבי ההגנה שתינתן  
ו  לעובדים שהתלוננ 

 ;כאמור

רת,  ו ועדת ביקסימן ג': 
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( ג 6.)א( )30 עיףס

      רלוונטי לא 

להביא לפני הוועד  
ללית את  והאסיפה הכ

  בדיקהמסקנותיה לאור 
 ה עיף זבס כאמור

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 (7) .)א(  30 עיףס

      יובא 

מי שאינו רשאי להיות  
או  חבר בוועדת ביקורת  

זה   יף סעבגוף המבקר )ב
ח  (, לא יהיה נוכהוועדה –

דה בעת  בישיבות הווע
הדיון ובעת קבלת  

ההחלטות, אלא אם כן  
קבע יושב ראש הוועדה  

הצגת  שם הוא נדרש ל כי
 – נושא מסוים; ואולם 

 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ) ב(  (7) .)א(  30 עיףס

      תקין 
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   35 וךמת 7עמוד 
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 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
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הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

עובד העמותה רשאי  
היות נוכח בישיבות  ל

, אם  עת הדיוןהוועדה ב
ה,  וועד שה זאת הביק

ובלבד שההחלטה  
 ;תתקבל בלא נוכחותו

קורת,  ועדת בי סימן ג': 
ון ומבקר  רואה חשב

 ימי פנ
 ( 1) ) ב( (7) .)א(  30 עיףס

      תקין 

בלי לגרוע מהוראות  
(, היו לעמותה  1פסקה )

יועץ משפטי או מזכיר,  
רשאים הם להיות  

יון ובעת  נוכחים בעת הד
טות, אם  קבלת ההחל
ועדהת הוביקשה זא . 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ( 2) ) ב( (7) .)א(  30 עיףס

      ין קת

נימי של  ר הפבקמה
העמותה יקבל הודעות  

על קיום ישיבות הוועדה  
ויהיה רשאי להשתתף  

בהן, וכן רשאי הוא  
לבקש מיושב ראש  

את הוועדה   הוועדה לכנס 
ן בנושא שפירט  לדיו

שב ראש  שתו, ויודריב
זמן  וועדה יכנסה בתוך ה

סביר ממועד הבקשה,  
 .אם ראה טעם לכך

מן ג': ועדת ביקורת,  יס
ר  מבקואה חשבון ור

 פנימי 
 (ג)  (7) .)א(  30 עיףס

      תקין 
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   35 וךמת 8עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
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 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

הודעה על קיום ישיבת  
ועדה שבה עולה נושא  

הנוגע לביקורת הדוחות  
הכספיים של העמותה,  

שבון  תומצא לרואה הח
יה  של העמותה שיה

אותה  תף בלהשת רשאי 
 .ישיבה

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 נימי פ
 ( ד)  (7) .)א(  30 עיףס

      תקין 

      לא רלוונטי לא רלוונטי י מינוי מבקר פנימ
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לא   /תקין / לא תקין
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הוועד של עמותה  
שמחזורה עולה על  

עשרה מיליון שקלים  
חדשים, או על סכום  
גבוה יותר שקבע שר  

באישור   ם,המשפטי
משפט  קה חוק וועדת החו

הכנסת, ימנה,  של 
בהסכמת ועדת  

הביקורת, מבקר פנימי,  
חולו לעניין זה הוראות  וי

-ו 148עד ב( )146סעיפים 
לחוק   153עד  150

, 1999-החברות, התשנ"ט
שינויים המחויבים; לא  ב

הגיעו הוועד וועדת  
הביקורת להסכמה על  
מינוי המבקר הפנימי,  

כלליתתכריע האסיפה ה  . 
 

,  רתעדת ביקו סימן ג': ו
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 )א(א. .30 עיףס

 לא רלוונטי  
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יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ
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יגיש   בקר הפנימי מה
ור הוועד הצעה  לאיש

בודה שנתית או  לתכנית ע
תקופתית, לאחר שוועדת  

הביקורת בחנה אותה  
א(, 6)30כאמור בסעיף 

והוועד יאשרה, בשינויים  

 .הנראים לו

ביקורת,   סימן ג': ועדת
ן ומבקר  ושבח רואה 

 פנימי 
 ( ב)א. .30 עיףס

 לא רלוונטי 

 
 

 

 

 

 

    

        ןנוכי

או הגוף   ת רהביקוועדת 
רו באסיפה  חהמבקר ייב

 .גילההכללית הר

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 30 עיףס

   תקין  
ראה פרוטוקול  

   18מספר 
 

  

        ן מינוי רואה חשבו

על עמותה החייבת  
ל  ן עו וי רואה חשבבמינ 

יחולו   )ג( 19פי סעיף 
 :לההוראות א

ביקורת,  : ועדת סימן ג'
בון ומבקר  רואה חש
 נימי פ

 א.  31 עיףס

   תקין 

יש לצרף את שם  
רואה החשבון  
 הפרטים שלו 
 מספר בלשכה 

  -סופקו הנתונים
משרד רואה חשבון  

 צביקה לוין  
    יושלםה:  כמס' בלש

 

מבלי לפגוע בהוראות  
, עמותה  סעיף קטן )ב(

שמחזורה השנתי עולה  
שקלים  172,933.011,על 

למנות  חדשים חייבת 
בון שרואה ח ; 

   לא רלוונטי    לא רלוונטי   ג()19 סעיף
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 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
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הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

רואה חשבון ייבחר  
שנתית  באסיפה כללית 

וישמש במשרתו עד  
כללית  האסיפה ה

 ;השנתית שלאחריה

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 (1 )  א 31 עיףס

      תקין 

עד רשאי, בכל עת  הו
שלפני האסיפה הכללית  

ראשונה,  השנתית ה
  החשבוןרואה  למנות את

ראשון של העמותה,  ה
ישמש בתפקידו עד  ש

לאסיפה הכללית  
אשונה; לא  השנתית הר 

מינה הועד רואה חשבון  
אית העמותה  כאמור רש

יפה הכללית  באס
הראשונה למנות את  
 ;רואה החשבון הראשון

ביקורת,  : ועדת סימן ג'
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 (2)  א 31 עיףס

      תקין 
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 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

באסיפה הכללית  
ית  רשא נה שוהרא

את מינוי  ותה לאשר  העמ
רואה החשבון שמינה  

ומו  מנות במקהועד או ל 
חשבון שהציע אחד   רואה 

מחברי העמותה, ובלבד  
שנשלחה לחברי העמותה  
ולרואה החשבון הודעה  
על ההצעה למנות רואה  

ון אחר במקומו  חשב
שבעה ימים לפחות לפני  

 .יום האסיפה

ביקורת,  סימן ג': ועדת 
  קר מבשבון ורואה ח

 מי פני
 (3)  א 31 ףעיס

 לא תקין  
לא נמצא  
   פרוטוקול

רו"ח אושר כנדרש על ידי  
 הוועד המנהל  חברי 

   

ידי  ה חשבון במינוי רוא
 ם הרש

       

רואה חשבון   לא נתמנה 
באסיפה כללית שנתית  

ותה החייבת במינוי  לעמ
סעיף   רואה חשבון על פי 

)ג(, רשאי הרשם, לפי  19
בקשת אחד מחברי  

ת לה  , למנוהעמותה
בון לאותה שנה  ואה חשר

את השכר   ע ולקבו
 .שתשלם לו בעד שירותיו

קורת,  ועדת בי סימן ג': 
קר  חשבון ומב רואה 

 פנימי 
 ב  31 עיףס

 לא תקין 
לא נמצא  
 פרוטוקול 

 וכן שכרורו"ח אושר 
  וועדהעל ידי חברי  ,כנדרש

מינויו יאושר  . המנהל
באסיפה הכללית  

 הקרובה 

   



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד
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 ציטוט לשון החוק  הנושא 
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לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 
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 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל
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הנוהל במינוי רואה  
 ן חשבו

       

לא יתמנה אדם לרואה  
שבון, כאמור בסעיף  ח
(, אלא אם כן חבר  2א)31

העמותה הודיע לעמותה  
יפה הכללית  לפני האס

השנתית על כוונתו  
  להציע אותו אדם

 .למשרת רואה חשבון

  ת ביקורת,ועד  ג':  סימן
ון ומבקר  רואה חשב

 פנימי 
 ג. )א( 31 עיףס

 תקין 
 
 
 

    

ההודעה לפי סעיף קטן  
יאוחר    מסר לא)א( תי 

קנון  המועד שנקבע בתמ
העמותה לזימון החברים  

 .לאסיפה הכללית

סימן ג': ועדת ביקורת,  
בון ומבקר  חשרואה 

 פנימי 
 (בג. ) 31 עיףס

       תקין 

לח העתק  שת תה מוהע
ודעה שקיבלה לפי  מהה

סעיף קטן )א( לחברי  
ואה החשבון  העמותה ולר 

העומד לסיים את  
תפקידו, שבעה ימים  

מועד כינוס  לפני  פחות ל
 .תהאסיפה הכללי 

סימן ג': ועדת ביקורת,  
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 (גג. ) 31 עיףס

      נטי וורללא 
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 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ
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 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
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ף זה לא  ת סעיהוראו 
ש של  יחולו על מינוי מחד

ומד  עון החשב רואה 
 .את תפקידו  לסיים

סימן ג': ועדת ביקורת,  
אה חשבון ומבקר  רו

 פנימי 
 ( ד ג. ) 31 עיףס

      י ונט רלו לא 

משרת רואה חשבון  
 ה שנתפנת 

      רלוונטי לא  

נתפנתה משרתו של רואה  
חשבון, רשאי הועד  

מקומו,  למנות אחר ב 
שיכהן עד לכינוס  
האסיפה הכללית  

הקרובה ורואי החשבון  
ים  רשא הנותרים 

רואי  כעול ולפ  להמשיך
 ה ון של העמותהחשב

עדת ביקורת,  ג': וסימן 
רואה חשבון ומבקר  

 פנימי 
 ד  31 עיףס

      תקין 

        ן שכר רואה חשבו
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העמותה תקבע באסיפה  
הכללית את שכרו של  

רואה החשבון, אולם את  
כרו של רואה חשבון  ש

מנה לפני האסיפה  שנת
ית השנתית  הכלל

על  מנה שנת  הראשונה או 
ד  31 (,2)א31 פי סעיפים

  )ב( רשאי לקבוע37או 
 .הועד

סימן ג': ועדת ביקורת,  
מבקר  רואה חשבון ו

 נימי פ
 ה  31 עיףס

 פרוטוקול  מצא לא נ    לא תקין 
שכרו של ר"ח אושר על ידי חברי  

מינויו יאושר  . המנהל ועדה
 באסיפה הכללית הקרובה 

   

וי רואה חשבון  דו"ח כספי של עמותה החייבת במינ  א37
קר  )ג(, יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבו 19ל פי סעיף ע

 .החשבוןבידי רואה 
ירית  שו ע , אתרהביקוועדת  י, לבקשתרשא הרשם ב()

כי  ורות א, לה מיזמתו הוותה, ואף לל חברי העמ מכ
הדו"ח הכספי של עמותה אשר אינה חייבת במינוי 

ללית  )ג(, יוגש לאסיפה הכ19פי סעיף   רואה חשבון על
ר בידי רואה חשבון שימנה הועד באישור  כשהוא מבוק

 .הרשם
ת של  כללייפה ישתתף בכל אסרואה החשבון  )ג( 

ליהם  או שמסר עות שביקר שבונבה ח גשוותה, שיוהעמ
ודעה או הסבר שנראה לו  כל ה  למסור וחשבון, ודין  

 .בנוגע לאותם החשבונות
ם ראה  על פי סעיף קטן )ב(, רשאי הוא, אפעל הרשם ) ד( 

להורות על דחיית האסיפה הכללית למועד   צורך בכך,
 .שיקבע

 

   לא תקין 

פרוטוקול  לא נמצא 
שרואה   יין המצ

ף  שבון השתתהח
 בכנס  

-השנתי הקרוב ב לכנס 
 זומן רו"ח  .4.202226
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ת,  חשבונוהול ינ
הגשת מסמכים  

 ועיון

       

ונות י חשבפנקס  
עמותה חייבת לנהל  

פו  ונות שישקפנקסי חשב
ות ובנאמנות את  למבש

עסקאותיה ומצבה  
הכספי ואשר יכללו  

ת את הפרטים  לפחו
המופיעים בתוספת  

 ן העניילפי , ההשניי

 :  פרק ה' 
 )א( 35

      תקין 

כל חבר של הועד, של  
של  או  ת הביקורועדת 

ה  מבקר, וכן רואגוף הה
לעמותה,  חשבון שמונה 

ל עת  ן בכלעיי רשאי
  ות שלסי החשבונבפנק

ים  תה ובמסמכהעמו
סים אל הרשום  המתייח

בהם ולקבל מכל חבר  
ד העמותה  הועד ומכל עוב

כל מסמך שברשותם וכל  
ו,  רושים, לדעתמידע הד

 יו פקידלמילוי ת

 :  פרק ה' 
 (ב) 35

      תקין 
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 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
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 דו"ח כספי
 

       

חת לשנה  הועד יכין א
ן ודין וחשבון של  מאז

תה  הכנסות העמו
דו"ח   – תיה )להלן וצאו וה
, אשר  י( בכל שנת מספסכ

ירוט מלא לפי  יכלול פ
הרשימה המופיעה  

; הדו"ח  ההשנייבתוספת 
  ת לוועדהכספי יוגש 

לגוף  ו א  תהביקור
פחות   ר לא המבק

משבועיים לפני יום  
האסיפה הכללית או  
במועד מוקדם יותר  

נון ויובא  שנקבע לכך בתק
בפני האסיפה הכללית,  

 לאישורה 

 :  רק ה' פ
 (א) 63

      תקין 
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 ציטוט לשון החוק  הנושא 
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 סיום זמנים ל

 : סטטוס
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פי  הכסיצרף לדו"ח  עדהו
הודעה ובה פירוט מלא  

של כל   ומדויק 
ה  התשלומים ששילמ

העמותה או שהתחייבה  
יה  לשלם, בשנה שלגב

כספי, לכל  "ח המוגש הדו
אחד מחמשת מקבלי  
השכר הגבוה ביותר  

טים  בעמותה לרבות פר 
רישה;  תנאי פ ןבעניי 

הכל, בין שהתשלומים  ו
ת  או ההתחייבויו

יתנו  ם כאמור נלומילתש
ור  לי השכר כאמ מקבל

ובין שניתנו לאחר עבורם  
 או בשל העסקתם 

 :  פרק ה' 
 (ב) 63

      תקין 

סעיף זה ן לעניי , 
" יםתשלומ   סכומי – "

וכל דבר שהוא שווה  כסף  
כסף, הלוואות, ניירות  

ת  ערך או זכויות אחרו 
 וכן כל הטבה אחרת 

 :  ה' ק פר
 (ב) 63

      תקין 
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על  הדו"ח הכספי ייערך 
ת  אוי חשבונ כלל פי

ם  בלימקו ודיווח  
המתאימים למצבה  

ולנסיבותיה של העמותה,  
נאות    ביטוי ןויית 

לנתונים הכלולים  
ת  בפנקסי החשבונו 

  כאמור בסעיףהמנוהלים 
)א(35 . 

 

 :  פרק ה' 
 ( ג) 63

      תקין 

ורי  הדו"ח הכספי המק 
אושר כדין  או העתקו המ 

לרשם לא יאוחר   יוגש
ביוני בשנה   30מיום 

ת  תקופתום  שלאחר
שנים   יחתום בידח, דו"ה

מחברי הועד, ורשאי  
הרשם, להאריך את  

 המועד להגשתם 

 :  פרק ה' 
 ד() 63

      תקין 

לי דוח מילו  
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 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  
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הוועד יכין אחת לשנה  
דין וחשבון אשר יכלול  
  פירוט בעניינים שיקבע 

שר המשפטים, באישור  
ק ומשפט  ועדת החוקה חו 

דוח   –הכנסת )להלן של 
(מילולי . 

 

      תקין  א( א. ) 37סעיף 

המילולי של  הדוח 
עמותה יוגש יחד עם  

 .הדוח הכספי שלה
 

      תקין  ב. )א(  37סעיף 

,  30עיפים הוראות ס
-א ו38)ד(, -)א( סיפה ו36

דוח   ןלעניי , החלות 39
יים  כספי, יחולו, בשינו 

דוח    ןלענייהמחויבים, 
 מילולי 

 ג.א( ) 37סעיף 
 

      תקין 

  בקרה אתר הלשכה  

 כה שהל  אתר
 בלבד חת צור קשר יש מייל של הלשכהת-םקייב מצ . 

 לי תפקיד יל של בעאת המילרשום  -מצב מוצע   

 טל לוי           נותן התשובה:   .            ד באתר בעלי תפקי מיילים של  שי :     תשובה  . 

 כה  אתר הלש

 מבנה ארגוני     -ודותתחת א 

  בינון  בניה חייםדת הער וו/או יו"אלי כהן ואיילת צימרמן  רשום יקורת ועדת ב  "ר יורשום  :לדוגמא –ותמונות  נדרש לעדכן  שמות   

  י הירש  נדרש לעדכן את היו"ר החדש דוד 

 טל לוי    נותן התשובה:   .  טופל :  בהתשו  . 
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 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

 אתר הלשכה 
 י הנהלה  בר ח   -אודות  תתח 

 ימה כנ"ל נדרש לעדכן רש– 

 טל לוי    נותן התשובה:   .  טופל :  תשובה  . 

 שכה הל  אתר

 ות הלשכה לחברים  ע ודה –ות ת אוד תח 

 :מצב קיים 

  וקשה לאתר מידע כיםלתארי בהתאם  עותהודישנם.   

 וצע מצב מ  : 

 2022-ל 2021-ל 2020שנת ד... קרי לכל שנה בנפרטים לליתבקים לה  

  מהירה.   עה בצורהתוכן הוד ר אתעל מנת ל 
 .  ותאריך   פרההודעה מסה לה עם שם הנושאים יהיה בטב  זריכוה: שהמלצ ה

 טל לוי   בה: נותן התשו .  רץ  אין רלוונטיות לשנה  בגלל שזה  מספר:  תשובה  . 

 אתר הלשכה 

 ובות שאלות ותש– ת אודות תח   

  כמה עלות להיות חבר ?   –מתחת לשאלה   
  :שרות לחבריםמי כיתנו י נו יינ בגי שר איוגדר סכום חברות   לאחר מספר חודשים בהתאם להחלטת אסיפה כלליתצטרפות, ין עלות ה הראשון א  לבבשרשום. 
 י ? השאלה : האם רלוונט 

 טל לוי   : התשובהנותן   .  וא כמו שה ריישאין החלטה אחרת הנוסף וד אכל ע:  תשובה . 



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  22עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

 אתר הלשכה 

 רוטוקוליםפ -תקנון ונהליםת  תח   

 קיים:ב  מצ 

  בהתאם לתאריכים.  רוטוקולים לפוריות יש קישנם 

 וצע :  מצב מ 

 2022-ל 2021-ל 2020שנת קרי לד... נה בנפרש כלתבליטים לקים לה  

  מהירה.   צורהעה בתוכן הוד ר אתעל מנת ל 
 .  ותאריך   פרההודעה מסה ם שם לה עהיה בטבהנושאים י  זריכוה: שהמלצ ה

 וי ל טל   נותן התשובה:  .  ייבחן :  תשובה  . 

 אתר הלשכה 

 ם נהלי -תקנון ונהליםת  תח   

   קייםמצב: 
 בנספח א'  ס  ש טופם ספקים יהתקשרות ע 003בנוהל   לדוגמא    
   :מצב מוצע 

 ם קיספמסמכי   – ראשית   דההכנסת הטופס תחת עמו 
 חר  וכן כל טופס רלוונטי א

 טל לוי    תן התשובה:  נוטופס יועבר  למסמכי ספקים ה :  תשובה  . 

 אתר הלשכה 
 ות  וועדות מייעצת  חת   

  ין משמש כיו"ר  מי שרשום עדילבחון האם 

 ויל לט   שובה:  נותן הת  .  טופל :  תשובה   . 

  –2ל מס' וקופרוט
26.4.2020 

 לא נמצאו סרטוני בטיחותבאתר  בבדיקה –ם יבטיחות לממונ ע"י ארז נוב מספר סרטירסמו רשום: שפו 7יף בסע  

 מנהלות.שאלות ותשובות תחת י מה שעולה זה  ,כסרטונים , כנראה יש באג אין קה יבבד.הדרכה וני טתת לשונית סר -אודות שכה תחת תר הלבא   

 י טל לו  נותן התשובה:  .קיים תחת אודות סרטוני הדרכה :  בהתשו  . 

  כה אתר הלש



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  23עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

 לשכה אתר ה
 תו ות מייעצעד וות  תח     

 ין משמש כיו"ר  עדי לבחון האם מי שרשום 

        טוקולים  וכללי פר

בכל פרוטוקול   מצוין
  ,רשימת נוכחיםלה בטב

והאם נוכח  , נייד תפקיד
 ה  או לא נוכח בישיב

 ב עם אחד מבעלי התפקידת במידה ומישהו מהנציגים רוצה להתכתזאמייל ו כתובת להוסיף  :  ההמלצה. 

  :מצב קיים 

  שונות. ל יו"ר ועדות לק רשומים שמות שובח אנשים קבועיםנוכחים  יםמהדיונבחלק    

  :פער 

    ת מייעצות הינה רשות בלבד וועדו ליו"ר השתתפות בדיונים?   אפשרי  -שיבותמימחזורי  נעדרים באופן  הוועדות מייעצות   האם יו"ר 

 אחריות למשימות  

 מצב קיים: 

  לו"ז  צה : להוסיף מלהה   -, שורה /למשימהשום אחראי טוקול רבכל פרו   

 מעקב אחר ביצוע אינו אפשרי  והסבר למה? הארכה  תישר א ה הארכה ומי אקיבלאם נסגרה משימה או ה ות ודמ שימה קל סטטוס מ רה ש: להוסיף שו הנוספת צה  מלהה  
 . היוםבמשאבי הלשכה ד

  – 1וקול מס' פרוט
24.3.2020     אין הערות 

  –2וקול מס' פרוט
26.4.2020 

 ב קיים:צמ 

 מעקב אחר ביצוע אינו אפשרי   כך ?ד ל יעותמעקב ו יש האם   –שוטף מקבלים מענה  -טי משפ אתר לרבות ייעוץ דרך ההגישו בקשות לטיפול  מותה שי הע: חבררשום 7יף עבס
 היום במשאבי הלשכה ד

 ז נוב ל ידי ארל ע מטופ–ות בחגים לכלל העדות נים וברכלממולדת ת לימי הושיואי כות בר סמות פור : מרשום 8יף בסע 

  :פער 

  ל ידי ארז נוב עמטופל   על אירוע משמח?מערכת התראה   האם ישגם  ו/או תאריכי לידה של שמות החברים ,מנוהל מעקב מסודר האם 



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  24עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

  –3וקול מס' פרוט
7.5.2020 

 םיקי  מצב: 

  אים מקצועיים, בשל מחסור במשאביםאין ת  אין נוהל כזה? , ם נהלי חתת  באתר דיקה בב – עי תא מקצו והל הפעלתבש נ גוי-א. רשום: נוהל פעילות תאים מקצועיים  4בסעיף 

  מה    לחברה זו, אזכורבאתר אין בבדיקה   –ובר מ"ש ודאחראים יועמצעות סמס עמותה ובא ההטבות באתר   יפורסמו-בר -ות לחברי הארגון מחברת טק ב. רשום: הטב 4בסעיף
 החברה הפסיקה לתמוך באתר. לא רלבנטי עוד.  ?נוהל  יא על פית השרו תק הההאם   שונית הטבות ? נמצאה ללא הייעוד שלה ,

 הנושא התייתר,    אין נוהל כזה ?  םהליתחת נתר אבבבדיקה  .יועמ"ש-אחריות כתיבת נוהל מתאים –נעשה  ציון כיצד זה תוך   –קשר עם חברי העמותה  והלום : נ ג. רש 4ף בסעי
 ה" ""עלמ  -הרובוטית  עקב הדיגיטציה והסייעת

 

 – 4ול טוקפרו
20.5.2020 

 

 ם:מצב קיי  

  ר האסיפה ישולא  ה ייעולה ) כגון בית דין משמעתי(  מותהע ת למוסדווספים  חברי עמותה נ מינוי בהמשך רשום   –את חברי וועדת הביקורת ר הוועד המנהל  ב. אישו 4בסעיף
 בשלב זה.  אין בו צורך מונה. לא  –בי"ד משמעתי   .מעתידין מש   ובית  וראזכאין  24.11.2020מיום   1הכללית מס'   פהיסהאבעיון בפרוטוקול  -הכללית שתכונס כאמור



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  25עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

  –5ול מס' וקוטפר
3.6.2020 

 :מצב קיים 

  ת ביטוח. סוכנויו 2עם פגישה  –וח ת ביטס ועד :סטאטולדוגמא רשום  ב.   4בסעיף 

 שלב זה המידע על הפעילות  בהנושא טרם הגיע לבשלות.   חברים.לל הו"ר כו מי הי מצויןועדת ביטוח ולא רישום של אין  –ות מייעצות באתר של הלשכה מתחת ללשונית וועד
 . ת הלשכהבשיל, יחשפו הנתונים לאשור חברי הנהלדיסקרטי. כשי

 ור חברי  הנתונים לאש בשיל, יחשפו שלב זה המידע על הפעילות דיסקרטי. כשיב  ואחראי. מה נבחן כולל לו"ז צרה ק ב רטלפשכה ?  נציגים מהלוח נפגשו הביט תסוכנויו זהאי
 . ת הלשכההנהל

 יתוקן  .ומן היו"ר הוא ר 3.2.2022רה אלון סלוש וכיום נכון לתאריך הבקשיושב הראש הוא  מצויןבאתר בבדיקה   –תא בניה  ן יו"רבנו   בטבלת משתתפים רשום חיים 

  :ופה. יזה תקבא"ר הקודם והיוי  רט מתפש  דףה  לה בתחתיתגם טב הקיים,במיקום תיאור היו"ר  – של וועדותלהוסיף תחת כל עמודה   ההמלצה 

  ור עבר טקבר כיום רמדב  ?  עם מי בוצע הסכם זה   מצויןלא   – י מחשוב העמותה ה לצרכז. רשום: הסכם עבוד 4בסעיף 

  נתיהש בדו"ח  יעפ מו  – . התשובהלהביף טלהוסההמלצה:   איזה הוצאות ואיזה הכנסות ? מצויןלא   –הוצאות העמותה עד כאן פורטו : ט רשום 4בסעיף   

  ור עבר טקבר כיום רמדב   מאיזה חברות ?   מצויןלא   –מחברת תוכנה   מהצ" ביר בנושא מחשוב להעום: ( רש1י.  4בסעיף 

  סטטוס?  וםלו"ז לסי  נהלים ? כתיבתל םאחראימי ה איזה נהלים?  מצוין א ל בהכנה.שפורטו נהלים -בסעיף א' רשום  –תקנון ינוי ושתה נהלי עמו  טאטוס הצגת ס  6בסעיף ?  
 תוקן. 

 תוקן  ?להוסיףו/או לשנות / לעדכן ה הנושאים שנדרש מ  יןמצו  לא – י תקנון נדרשים.  רשום פורטו שינוי ב  6ף עיבס . 

 יעמופ ?ולמה  על מה  אין פירוט-   ₪ 52000 רכותועוהכנסות מ   ₪ 63000ף א. רשום הוצאות מוערכות  בסעי  – 2020ים עד יולי מול הכנסות לחודש י הוצאות ום: צפרש   7 בסעיף  
   השנתי  חבדו"

  ויות  שברתא מקצועי יו"ר   את אופי פעולתם בהתאם לתוספת סימן ז' כפי שהוגשה ע"יוים צועי ק ם מאי ת  5תה החליט לאשר עיף א. רשום ועד העמו תת ס  סיכום 8בסעיף
של מחסור  ב  שלמהלא הו מקצועיים  תאיםחלק מ ? בתוספת  ף ז'היכן סעיברור  לא  – 1980ם ותות בהתאם לחוק העמותות תש"עמ  להתנהלותחיות הנמול    בבדיקהמקומית 

 משאביםב



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  26עמוד 
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  לל החבריםמי היו"ר כו מצויןועדת ביטוח ולא  רישום של ין א  –ות ות מייעצבאתר של הלשכה מתחת ללשונית וועד -ועדת ביטוח ס  טאטוס צג הוא. רשום: . 4בסעיף. 
 הנושא טרם הבשיל ובשלב זה פרטיו חסויים. אחראים ? ולו"ז?? סטאטוס מה ה לא מפורט

 לחוזה עם  אזכור . תשלום מרצים אין 4.4טה תת סעיף שי  4 ףבסעי  14.7.2020 -מ  003ספקים  בנוהלזה ?  כ  מךמסשכה  ל אין באתר ה -ן חוזה מרציםב. רשום: הוכ 4 בסעיף
   .003 העסקת מרצים הינה בהתאם לנוהל.  לאקף גם למרצים? הצעת מחיר ת   פנייה לקבלתטופס  –ספח א' נהאם   מרצים .

  על המשמר.  היועמ"שלא הוכן הסכם שכזה. כם? ת ההסמצוא אן ניתן ל ם כזה ? והיכהוכן הסכהאם   – . רשום בהכנה הסכם שיפוי לחברי העמותהג 4בסעיף 

  בבחינה לא. טופל ? ם הא – ההנהלהרים לחברי ך בביטוח דירקטו צור   ח. רשום: יש 4בסעיף   

  התייחסות לוועדת ניתנה    ?ואיךטופל ם הא  – ימים לוועדת הביקורת  14הופצה לחברי הוועד , תופץ תוך -רת ת הביקו של וועד  1מספר י' רשום: התייחסות לדו"ח  4בסעיף
 הביקורת 

  ומש. הנושא לא מבוצע ?  האם ו"ז ו לא רשום ל – ת בדוגובה, מעבדה בניה, עבו דות ובעהתמקדות  רומן  –סקר תקנות הבטיחות בעבודה   פרויקטרשום:   6בסעיף 

  לשכה. וועד המנהל בהידי חברי   על  ושרמינויו אהמינוי ? כתב  ניתן לראות את כן הי – שינוי תקנון  רכז ג כמאיר סאי: אושר מינוי  ב. רשום  7בסעיף 

  החוזה הגנרי  ? בהתנדבות מרציםוהאם טופל נושא  ים אותו?  מוצאקיים חוזה ?  היכן   האם   - נדבות ן מרצים בהתלעניי( יש להתייחס בחוזה 1ם: חוזה מרצים רשו .ג 7בסעיף
 התנדבות. של מרצי הלשכה נותן מענה גם למרצים ב

  השנתי.  ופיע בדו"ח מ  ? ולמהאין פירוט על מה  -זרים הכנסות והוצאותהתייחסות לת:  רשום 14בסעיף 

  והל  נ  006נוהל זה הוא חלק מנוהל האם   נוהל מרצים ? םנוהלייאין באתר תחת בבדיקה   –ההנהלה חברי ישלח לאישור  ערך מחדש וימרצים יסיכום רשום: נוהל ב.   16בסעיף
    003 מרצים הינו חלק מנוהל העסקת  נוהל    טופל ?האם   ? הדרכה 

 האם טופל?  לו"ז ?איזה נהלים נוספים נדרשים ?   מצויןא ל –ר ההנהלה לאישו יועלות של העמותה שוטפנוספים הנדרשים לפעילות הנהלים   : רשום סיכוםו.   16עיף בס 
 מטופל באופן שוטף 
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 :מצב קיים 

  שום של  ריאין    5ל כמו מפרוטוקול כנ" –טוח דירקטורים קרש לבין בטת עמדה וכא נקילו ללטוח שהתקבם את הצעות הבי תפרס-א. רשום סטאטוס ועדת ביטוח  5בסעיף
הנושא טרם הבשיל ובשלב זה הפרטים חסויים. יובא לדיון   הצעות ביטוח כולל לו"ז ?  האם טופל נושא פרסוםוכן ?   לל החבריםמי היו"ר כו מצויןח ולא ביטו תועד

 לכשיבשילו התנאים.

  לא הוכן נוהל שיפוי. רוני שדה על המשמר.  לסיום? "זוציון ל אין  ? טופל ל האםכנ" – 6ל קודם מס' בפרוטוקווכפי שנרשם גם ב.רשום גבי הסכם שיפוי בהכנה   5בסעיף 

 להוסיףו/או לשנות / לעדכןמה הנושאים שנדרש  מצויןלא   –מאיר סייג ע"י ב.  6בסעיף   5מספר  קולבפרוטום גם קנון בהכנה וכפי שנרשת ד. רשום: הצעה לשינוי  5סעיף ב? 
 תוקן 

  נהלי באתר הלשכה תחת  – 1.12.2020יך  ויוכן עד לתארועד מנהל   ישיבות  יוםק ופן וק באיעס  8ספר י נוהל מכ וחלט ה –שיבת הוועד ה לכתיבת נוהל קיום י. רשום הצע13בסעיף
   ל כזה ?ין נוהלשכה א

 

  –8וקול מס' פרוט
27.12.2020 

 :מצב קיים 

 והללא מנ ב וסטטוס?קל מעמנוה האם –ת הווטסאפ / במייל וצ בהאם בק   ע ? זה מבוצכיצד  –שעות  48יוצאו לאחר סבב התייחסות בין  ( רשום: מכתבים רשמיים1 6סעיף ב  
 , בשל מחסור באמצעיםמעקב

  פרוטוקולים        2021  

  – 9וקול מס' פרוט
31.1.2021 

 :מצב קיים 

 31.1.2021 -ום היה בכאשר הסיכ, 27.12.2021תאריך שנרשם ה  9פרוטוקול  -כשום ר . 

  אין מעקב מפאת מחסור   י מי ?ד תנה ועל יה שניישאל ?  מי שאל ? ומה התשובנ לא רשום מה -פער.      שובות לשואליםתנמסרו  נתי וא. רשום הוצג הדו"ח  הש 4בסעיף
 .ממוכנים במשאבים

 רו"ח פורסם ונותן מענה הכספי עליו חתוםדו"ח  ה  -ן להציג דוח רואה חשבון  כונ . 



 אריך:תוקף מת
19.1.2022 

 דשה ח מהדורה:
 הקרב: רקפ -----  תאריך עדכון:

 0122-01מספר: תה העמו בקרה להתנהלות   נוהל:  םש

 הממונים הביקורת של לשכת תוועד   עבור צוות

  1980 - ם"תש  , העמותות וקלח בהתאם

 עורך המסמך: ר כתוב מהעורך ©(לעשות שימוש במסמך ללא אישו  ן ורות, אימשיות )כל הזכו 
 ביקורת ות ועדת הצו  חבר לחמי איד

 

 

   35 וךמת  28עמוד 

 התקינות פעולות העמותה ומוסדותי לבחינת  – רשימת תיוג

 ציטוט לשון החוק  הנושא 
 הממצא 

לא   /תקין / לא תקין
 רלוונטי 

 ציין מה לא תקין
 

י  חברל ידי תשובה שניתנה ע
יו"ר /   ותה/ קימי העמ וועד מה

 / אחר  כספיםהל מנ

צרף  -סימוכין 
תשובה/   מייל

 מסמך רלוונטי 

במידה    פעולה מתקנת
 פער וקיים 

ציין אחראי ולוח  
 סיום זמנים ל

 : סטטוס
ציין האם בטיפול/  

משימה  
הושלמה/משימה  

 נדחתה 
 

  –   10וקול מס' פרוט
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 קיים:  מצב 

  עוסקות  ה  הצעות מחיר של חב'  2לפחות עוד  הוצגו האם   –השתלמות ממונה בטיחות אש ע"י חברת י.א.ש. פרויקטים בע"מ רשום  א(   ( 3תת סעיף ון ב. ימי עי  5בסעף
  המחיר עות הצ     3מומש ע"י   ההצעה?  אתישר מי א  ההדרכתי של החברה? ןווהניסיית המקצועכולת א גם ליבקרה כלשהי האם נעשתה אש ?   בהשתלמות ממונה בטיחות

 שנקבע כיעד ע"י לשכת הממונים  תקרת מחירלפי 

  ה  האם נעשתה בקר  מה ההכשרות שלה? רס?מי החברה שמעבירה את הקו   מצויןלא   - ₪  1000ימי כשירות בסה"כ  5 –השתלמות הדרכה טובה : רשום  (  ב( 3בסעיף
 . נרשמיםוט הלא מומש מפאת מיע  ר של חברות שעוסקות בכך?חיצעות מהד  הוצגו עוהאם     ה?י של החבר ההדרכת ןוהניסיוהמקצועית  כלשהיא גם ליכולת  

 מומש ע"י חח"י במחיר יעד של   כזו? בהשתלמותהעוסקות   הצעות מחיר של חב' 2לפחות עוד  הוצגוהאם   -השתלמות ענפית בחשמל ע"י חברת החשמל( ג( רשום:  3סעיף ב
 .הלשכה

  ופה  לגבי קקופה ?  לא מפורט מה נישאר בו  2020 -ביצא  רט מהלא מפו  מה ולמה ?  על   ה ההוצאות ? ה ההכנסות ממפורט  ומ  רשום לא  –חיובי  - תה העמוג. תזרים  5בסעיף
 טעם רו"ח. מהשנתי  מפורט בדו"ח   ?תזרים חיובי  מהו כך שלא ניתן להבין לגבי    או האם הדברים הוצגו גם בדו"ח רואה חשבון ?    קטנה ?

  בעבר טופל   .ון ? לא נקבע לו"זמוצע לבח  יזה חלופותא ?    תלבחון חלופו החליטו  רט מדוע  מפולא  –אחריות טל בו חלופות  ייבחנ (1 – ינטרנט הא  . רשום: תפעול אתרד 5בסעיף
 ע"י רמדור ק  בר וכיום על ידי ט

  משאבים.  דר לא יהא, בשל היעאי ? ואחרז לו"לא נקבע   הלשכה?  אין ניוזלטר באתרבבדיקה  –לפעול לטובת הקמת ניוזלטר של העמותה ם: יש ה. רשו 6בסעיף 

  ה ו/או  בועדת מומחים בכאו גם בו  ת אש במת"ילבטיחו הטכנית ועדה  הו  לגבי משמעות סעיפיםפעילות מתוכננת רשום: ב-לתחום בטיחות אש ה המייעצת יו"ר הוועד 7בסעיף"
או ייתכן גם שלא כל  . הנהלה, וועדה אחרת ו/או חבר עמותה מבינים ועוסקים באש  כל חברלא כך שעקב  –פער  .  ות אשדותקן הפר   כולל ביצוע יום עיון בנושא 921קן גם ת
הפעילות לא התקיימת, בשל מחסור   לו"ז.קביעת וכן  ניםהתק בר קצר עלסו הברים אמעות הדמש יף בקצרה  לציין תחת כל סעההמלצה: ן ובפגישה  תתפים בדיוהמש

 במשאבים.

 פל?האם טו -דרישה בחוק לנושאלמרות העידר  םענייניממליץ לבחון הצהרה של חברי הוועד ובעלי תפקידים על ניגוד הביקורת  וועדת ו"רלי כהן י רשום: שא א.. 8יף בסע   
 ההמלצה נבחנה באהדה ונדחתה 

  –   11וקול מס' וטפר
18.4.2021  

 :מצב קיים 

  10ר פ מסרוטוקול קודם פבהערה  ה רא –הדרכה טובה וחשמל וי אש, השתלמות כיבלגבי . 

 קופה  ב ומה נישאר  2020 -יצא ב לא מפורט מה   על מה ולמה ?  מה ההכנסות מה ההוצאות ?ומפורט  רשום לא  10טוקול הערה גם בפרו  ראהב. תזרים העמותה חיובי   5עיף בס
ט בדו"ח ההכנסות וההוצאות  קיים פירו ? בי יוים חזרתמהו להבין לגבי ן שלא ניתכך    ו"ח רואה חשבון ?ו גם בדהדברים הוצגאו האם     קטנה ? ?  לא מפורט לגבי קופה 

 השנתי. 
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  השתלמויות.  / תהתייחסות בנושא הדרכו  10קודם    בפרוטוקולראה  –ימי עיון והכשרות  סטטוסמים  שוא. ימי עיון ר 5סעיף 

 ט בדו"ח ההכנסות וההוצאות השנתי.קיים פירו  וט.פיר אין  – 10,11קודמים  ליםרוטוקובפ  הערה   רשמהשנ כפיל כנ" –  ים העמותה חיובי ב. תזר 5ף סעיב 

 בו איזה נהלים פירוט איזה נהלים כבר נכת  בפרוטוקולאין . ת משרד בהתאם לסדר יומי קבועמותה ולרבות נוהל עבודות מנהלרשום: יש להמשיך לכתוב את נהלי הע ה.עיף  סב
 פל.טו. "זולותיבה ב, אחראים לכדרש לכתונ

  : ון. המשרה משרת אמ.14.7.2020מתאריך   6פרוטוקול אם לתזה בהה במסמך שניתנ  הערהבדומה ל ?באתר הלשכה תחת נהלים זה לא קיים  נוהל   -דהלת משרמנ נוהל פער 

  –   13וקול מס' פרוט
21.6.2021 

 :מצב קיים 

  תן מענה לשאלות  לאחר שיינ 8.12.2021ביום קווה קסאנדו בפתח תי   מי באולה הכללית יפם אסקיוישר הועד א 12 קוללפרוטו  ך רשום: בהמש-א. מתחת לתפעול  5בסעיף
 ההצעה לא מומשה מפאת המחיר היקר.  התקבלו עוד הצעות מחיר?האם   מצויןלא   ? איזה שאלות עלו ומי שאל  מצויןלא  -פערוועד. חברי הדי הבהרה שנשאלו על י

 חברי הוועד. ור טלפוני של רה לאישוהיא הועב ת תוקנד עם הצעה מ יח האולם בהתקבלו תשובות  4.7.2021. ביום  לאולם והופנו זו אלות ההבהרה רוכש :ב. רשום  5סעיף ב 
 ט בדו"ח ההכנסות וההוצאות השנתי. קיים פירו שאלה: האם אישור טלפוני מתועד ?התקבלו ?   ת שובויזה ת א מצויןלא  הפער: 

  .הנושא טופל על ידי גיל   ? מה המשימה האם הושל  חסויות ?  פירוט מה אלה עלויות אין  –פער  גיל. 15.7.2021סויות עד ליום ליות חוע לסוג  פרסוםעריכת  ( רשום: 1בסעיף ד
 והוצג. 
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  –   14' וקול מספרוט
2.8.2021  

 :מצב קיים 

  לא פעלו   ומי הם חברי הוועדה וכיצד אושרו?  ?יו"ר וועדת ערר מי ות יעצשכה תחת וועדות מי ל תר האין בא -פער.......ין שבת ב ניין רשום: שהחלטת וועדת ערר בע  . א4בסעיף
 מפאת מחסור במשאבים.

  המשימהלמה משנים מתכונת ומה רוצים לעשות ?  האם  מצוין לא -בים פער ודכן בימים הקרובמתכונת אחרת הוועד יע לקיומה אסיפה כללית: נערכים א. רשום:   5בסעיף  
 פק ההסבר סו   ה?שלמ הו

 ם בוצע סקר  לו"ז ? הא  מי אחראי לבדוק ?   למה נדרש לעשות טלמרקטינג ? מצוין: לא  פער   ₪  2500ם: צורך בביצוע טלמרקטינג הוועד אישר תקציב סה"כ ג. רשו 5 סעיףב
 בוצע בעלות מופחתת סופק ההסבר.  המשימה בוצעה ?האם   ות? שוק וכדאי

  קיים פירוט בדו"ח ההכנסות וההוצאות השנתיות  .לגבי שורה זו אין פירוט 6,10,11,12 יםוקולפרוט -בת  ומ ל כמו הערות קודכנ" –זרים חיובי תרשום  ד. 5בסעיף 

  את  לא פעלו מפ .הפנימיםבחוק או בנהלים  ובהתאם לאיזה סעיף למה ?  מצויןפער: לא  .   הוועדות המייעצות אינן פועלות כנדרש  רשום: –וועדות מייעצות א.      6בסעיף
 מחסור במשאבים. 

 פער האם בוצע?. יום 30לו"ז תוך לביצוע  2021 עבודהלהכין תכנית קשים מתב  ות , ראשי הוועדות המייעצור בקשת יו"ר ועדת הביקורתרשום לא-ת מייעצות וועדו   ב.   6יף עבס  
  לא פעלו מפאת מחסור במשאבים. 

  –    15וקול מס' פרוט
10.8.2021 

   קיים:מצב 

 יאושר בקרוב.  . הוועדועד ולחברי  ראש הו וצאות ליושב: תשלום ההנוהל לא רשום מהות פער:  8פר סוהל נאת . רשום נדרש לאשר ב 4ף מספר בסעי 

  וקולים. הפרוט נה לכלהערה הזו צריכה להיות הערה בו 

  –    16וקול מס' פרוט
27.10.2021  

  מחודש ולקיים השתלמות  לט לאשר פה אחד את חברת "פ"  "ג"  הוחבנושא ית צוע השתלמות ספציפבסעיף ב. פורטו הצעות מחיר לביאים על סדר היום רשום: נוש 4בסעיף
האם בוצעו הצעות מחיר בהתאם לנוהל ספקים   שפט זה לא ניתן להבין כלום ?ממלא  ?  קוף ומו ש אינושם החברה הסימון של ההשתלמות ור למה ברפער: לא    2022 ינואר

 ות לא צויין במפורש.ם החבר, שלוקי דעות משפטייםבשל חי ? 3.8.2021מיום  003

  –    17וקול מס' פרוט
20.12.2021   תערו האין. 

  –    18וקול מס' פרוט
27.12.2021   אין הערו 

   2021נת העבודה ש ת  הודעו
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 וועדת אדם

 אתר. ל הדו"חיועלה  – .וועדת אדםבמלצות הקישוריות ל  -בור הממונים  עלשכה הלא נמצא באתר : מצב קיים 

  :למסמך זה. שוריותקי לצרף  ההמלצה 

   /ההחלטה נותן התשובה .                                                                                                                               : החלטהתשובה /             :                                          . 
 

 הודעות  סטטוס 

 ים:קי  מצב 

 טופל או נמצא    שחלקם ד רוני שדה"וומי מטעמה יו"ר ע  הלשכה או המלצות  הבטיחות מינהל  שנקבעו על ידי המדינה, ותפעולו/או ים עם נושאים שונסעיפים ישנם  הודעה ל בכ
 .עדיין בטיפול

 :משאבים חסור בת מלא יבוצע מעקב מפא   לדעת האם טופלו או לא טופלו?, וההמלצותשימות קשה לעקוב אחרי המ הפער 

 לא יבוצע מעקב מפאת מחסור   הסבר למה?ו הארכה ת ה הארכה ומי אישר אאם נסגרה משימה או קיבלהות  ודמשימה קסטטוס מ עםטבלת מעקב אחרי נושאים   אם ישה
 במשאבים 

  :םאביקב מפאת מחסור במשלא יבוצע מע ל כולל תאריך סגירה.נושאים והאם טופל/ לא טופטבלה סטטוס  לצרף  ההמלצה 

 לא יבוצע מעקב מפאת מחסור   .ינוי , הנחיית מפע"רצעה הצעת חוק,תקנה,שבו  םשבעקיבותאו   ונסגרושטופלו ת יזומות והודעות פעולו ולהדגיש בירוקן  : לסמה נוספתהמלצ
 במשאבים 

 

   /ההחלטה נותן התשובה .                                                                                                                                  : החלטהתשובה /   :                                                     . 
 
 

   נהלים 
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 מינוי ממונה על הנהלים 

 22.7.2020ך "נוהל הנהלים" שתאריך תחולתו בתארי :שם, ב 001פ נוהל מספר ע" ב קיים:מצ 
 ותההעמ יבת נוהלי הנהלת העמותה לשמש בתפקיד כת מי שמינתה –" על הנהליםממונה "ה קובע:  3.2עיף מס' ס . 
  'נהלי העמותהאושר מינויו של מאיר סאיג לתפקיד "ממונה על   –א'  7בסעיף  14.7.2020מתאריך  6בפרוטוקול מס " 
  003-ו 002, 001את נהלים   תבמאיר סאיג כ 
  מורן טולדו,   או ערך/ו כתב 008עד ו 004 –)המעודכן(  003את נהלים 
  הפער:   
  מונה - מאיר סאיג.מונה על הנהלים במקום למ  לדושל מורן טומינוי והודעה על  פרוטוקוליםבאישור אין 

https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-
%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf 

 

 אישורי נהלים  

   בשם: " נוהל הנהלים"001 נוהל מספרב ם:יקימצב ,   
  נהלה הנוכחים בישי העמותה ברוב חברי הה ר בישיבת הנהלת במתכונתו הסופית יאוש נוהלקובע "   4.4בסעיף 
 ר: פע 
  אושר  ל.לנוהל בפרוטוקולא נמצא אישור -14.7.2020מתאריך  006לכאורה אושרו בפרוטוקול  002-ו  001בנהלים 
  אושר . קולופרוט בר הנהלה מצא אישונ לא  – 3.8.2021אושר טלפונית בתאריך  רהכן לכאו מעוד ה 003בנוהל 
  אושר  ול.קטו פרו נמצא אישור הנהלה בלא  – 22.9.2021פצה האושרו לכאורה ל – 004,005,007נוהל 
  אושר  לוקו טלא נמצא אישור הנהלה בשום פרו  -17.8.2021-העמותה ב ועד אושר על ידי  ה לכאור 008נוהל 

\https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-
%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf 

 

https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2020/07/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-001-%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D.pdf
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   וכספיםטנה קופה ק    

 :פה קטנה וכספים, בשם: "קו002נוהל מספר  מצב קיים" 

 1500סכום שאינו עולה על ת ב יו ל"קופה קטנה= הוצאות כלקובע   3.1יף סע  .₪ 

  :הנושא נבחן ולא אומץ  ...'' וכו.. האם לחודש , לשנה לזמן  ₪  1500לא הוגדר  פער 

 :מצב קיים 

  'ה"מבין מורשי החתימ אחד של הוצאה מקופה קטנה תידרש הסכמה של קרה .. ובמ...מר "..אנ 4.1.4בסעיף  002נוהל מס . 

 החתימה מורשישל ₪ נדרש אישור  0015  ד של ע וב "בהזמנת שירות או רכש בסכוםכת  .2.14בסעיף  003והל בנ  " 

  :פער 

  ההסבר   קסופ חד או שניים?ה  אך מורשצריבאמת   ה מ . מה נכון? מספיק מורשה חתימה אחד בלבד 002כתוב מורשי חתימה ברבים אולם בנוהל 
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   35 וךמת  34עמוד 

 

 וכחות עובדיםנ

  
 כחות " ....וחת לחודש יופק דוח נ" אקובע  4.2.3ף בסעי 005נוהל מספר  :מצב קיים   

 סופק הסבר שהמשרה הינה משרת אמון של איריס   תנוכחואושרו ולא הופקו דוחות   לא : רפע . 
https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-005-%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-

%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf 
 

 לקדום מטרות העמותה על ידי חברי הנהלת העמותה והיו"ר. הדרכיםבפגישה, הוסברו   :מצב קיים  רות העמותה  טמ

  

 

 : התיוגלו ושאינם רשומות ברשימת עת נוספות שסטטוס משימו

1.                                                                                                                                                                                                            . 

2.                                                                                                                                                                                                           . 

3.                                                                                                                                                                                                          . 

4.                                                                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                          

 

  אתם ו נוכחיהרשימת את  צרף
 תפקידם:  

                          .                      . 

             .                                   . 

        .                                        . 

 

 :ביקורתועדת ו  של  הפגיש כי ציין תארי

 שעה:                         .           יום:                                               :ךתארי .1

 .                       שעה:             :         יום                                      :אריךת .2

 .                          :שעה              ם:    יו                                      :תאריך .3

https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-005-%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.ismb.org.il/wp-content/uploads/2021/09/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C-005-%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
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   הערה:

 נטי  ו ד רלו יעו כל תלצרף  שי

 רשום כאן החלטות להמשך:

   .                         אחראי לסגירת המשימה:                         סיום משימה:יעד ל תאריך                                                   :משימה .1

                                                               .                       משימה:   אחראי לסגירת ה                              סיום משימה: יעד לתאריך                                             :משימה .2
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