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פתח דבר

קיומה של חברה אזרחית מושתת על רצונם של האזרחים ליטול חלק בעיצוב דמותה
של החברה בתוכה הם חיים ,ולשפרה  -למענם ולמען הדורות הבאים .חברה כזאת
מקימה מתוכה התאגדויות ומייסדת ארגונים .כל גוף המוקם בהתאם לכללי החוק,
חלות עליו כל הוראות החוק ,ואילו המדינה נדרשת לאפשר מרחב לפעילות ארגונים
אלה תוך הבטחת קיומו של הסדר הציבורי.
מהו מרחב הפעולה של החברה האזרחית ,ומהם גבולות כניסתן של רשויות המדינה
למרחב זה? מה מידת יכולתה של המדינה לקיים רגולציה ופיקוח אפקטיביים ולהבטיח
את הסדר הציבורי? האם תפקיד זה מוטל בלעדית עליה ,או שקיימת גם חובת ריסון
עצמי על החברה האזרחית? שאלות אלה ואחרות מעסיקות את החברה המודרנית
במדינה דמוקרטית .המענה להן מצוי בכל חברה בהתאם לתרבותה ולמורשתה.
החברה הישראלית תוססת ויוצרת ,ממשיכה ומפתחת לעצמה נורמות חברתיות,
ומבקשת להגדיר את המרחב שלה ואת יחסיה מול רשויות המדינה .מחד גיסא
קיימת ציפייה מהממשלה ליטול על שכמה את שמירת הסדר הציבורי .מאידך גיסא
החברה האזרחית וארגוניה מבקשים להשמיע את קולם ולהביע את דעתם באשר
לאינטרס הציבורי ,לשמר את הפרטיות האישית והארגונית ,ולצמצם ככל האפשר
את מעורבות המדינה במרחב הפרטי .דרך האמצע בין שני רצונות אלה מחייבת
ליטול אחריות אזרחית ועימה חובות לזכויות.
קיומה של חברה אזרחית אכפתית והתפתחותם של ארגוני המגזר השלישי הם
ביטוי לרצון החברה .אולם באלה אין די .הציבור במאה ה 21-תובע שותפות,
אחריות ושקיפות .כך מהמדינה ,מתאגידים למטרת רווח ומארגונים שמטרתם
לשרת את הציבור ומבקשים את תמיכתו ,לרבות התנדבות וסיוע כספי .ארגונים
אלה אינם יכולים להסתתר מאחורי מעטה תאגידי פורמלי; הם נדרשים לעמוד
בכללי התנהלות נאותים.
במדינות דמוקרטיות רבות פותחו קודים וכללים הנוגעים לארגוני החברה
האזרחית שאינם מחלקים רווחים לחבריהם ומטרתם העיקרית אינה למטרת רווח.
כלפי ארגונים אלה ,הפועלים על בסיס ערכים ,מפעילים מתנדבים ,מבקשים את
תמיכת הקהילה ותרומות מן הציבור ,קיימת ציפייה להתנהלות ארגונית ומקצועית
ברמה גבוהה .פעילות ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי על פי קודים אלה,
במסגרת של פיקוח עצמי ,עונה לדרישות הציבור באשר לאחריות ושקיפות,
ובמקביל מצמצמת את הצורך בהתערבות של המדינה בחיי הארגונים .הניסיון
בעולם מצביע על כך ,שככל שהארגונים אימצו וקלטו סטנדרטים וכללי מינהל
נאותים ,כך הם זכו להעצמה מצד הקהילה וסביבתם ,ופחתה מעורבות המדינה
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בפעילותם .במקומות שבהם כשל המגזר השלישי בנושאים אלה ,איבדו הארגונים
את אמון הציבור ,ואילו המדינה האריכה את זרועה ,הסדירה חקיקה המסמיכה אותה
להגביר פיקוח והרגולציה גברה.
מטרתו של חיבור זה והסטנדרטים המובאים בו אינה ליצור כללי 'כזה ראה ועשה'.
עניינם להביא בפני ארגוני החברה הישראלית את הסטנדרטים הנאותים ,את ההיגיון
העומד בבסיסם ואת הדרכים ליישומם .ברקע מלאכת הכתיבה רצון ללמד ,להדריך
ולאפשר לכל ארגון לשפר את פעילותו תוך הטמעת סטנדרטים לניהול נאות על פי
דרכו .לפיכך ,כתיבתם נעשתה במתכונת של 'מה ,למה ואיך'  -מה ראוי לעשות,
מדוע הדבר נדרש ואיך ניתן לבצע .לגבי ה'איך' עשויות להיות דרכים שונות
ליישום ,בהתאם לנסיבות העניין בארגון המסוים ,ובלבד שמטרת הסטנדרט תושג.
אנו מאמינים כי תהליך זה בונה ומחזק את הארגון כארגון לומד המתמודד עם
אתגריו.
המהדורה הנוכחית של פרסום זה היא פיתוח של מלאכת הכנת סטנדרטים שהחלה
לפני מספר שנים .העדכונים והתוספות מתייחסים לשינויים שחלו בחקיקה עד
שנת  ,2012וכן במטרה לענות על הצרכים והאתגרים המשתנים של ארגוני המגזר
השלישי .מיזם הסטנדרטים במהדורתו הראשונה ,זכה במגן השקיפות של ארגון
שבי"ל לשנת תשס"ג ,2003 -על המאמצים בהגברת השקיפות והאתיקה ובפיתוח
סטנדרטים לארגונים ללא כוונת רווח והטמעתם.
הסטנדרטים נבנו באשכולות נושאיים .בכל אשכול מספר פרקים ,ובכל אחד מהם
מוצגים הסטנדרטים ,ולצדם הסבר לגבי ייעודם והנחיות ליישום אפשרי.
אני מבקש להודות ל-BDO-זיו-האפט על הוצאתו לאור של ספר זה .תודות
מיוחדות לארגון-הגג 'מנהיגות אזרחית' (ע"ר) ,ליו"ר הארגון ד"ר יגאל בן-שלום
והמנכ"ל גיורא רוזן ,ולקודמיהם ,פרופ' דב גולדברגר וד"ר ירון סוקולוב ,אשר
תמכו וסייעו בקידום מיזם חשוב זה כמרכיב חשוב בתהליך השיפור והחיזוק של
ארגוני החברה האזרחית.
ד"ר ניסן לימור
תל אביב ,יולי 2012
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דבר יו“ר ‘מנהיגות אזרחית’
לאחר ששה עשורים ,מאז קמה מדינת ישראל ,נראה כי המגזר השלישי ,המיוצג בעיקר ע"י
ארגונים ללא כוונות רווח ,תופס את מקומו בתודעה הציבורית .אם בעבר הנושא של סיוע הדדי
וערבות הדדית היו נחלת יוזמות מקומיות וארגוני חסד קטנים ומגזריים ,הרי שהיום פועלות
עשרות אלפי עמותות במרבית תחומי החיים.
ככל שעלתה רמת הפעילות של העמותות בישראל כן הוסבה אליהן העין הבוחנת של הציבור,
התקשורת והמערכת הממשלתית .היחס השתנה מחשדנות ומחוסר אמון ,בעקבות התנהלות לא
תקינה של בודדים ,להכרה ולהערכה לאור העובדה שלא ניתן היום לתאר את החברה בישראל
ללא פעילות המגזר השלישי.
"מנהיגות אזרחית" ,ארגון הגג של ארגוני המגזר השלישי וההתנדבות בישראל ,הציב מטרה
 סיוע לארגונים ללא מטרות רווח להתנהל בהתאם לחוק ,להוראות ולתקנות ,לשדר אמינותושקיפות בפעילותם המבורכת ,תוך חיזוק התמיכה הציבורית והאזרחית במטרותיהם ובניית
תשתית ניהולית ומקצועית עם יכולת תפקוד מוערכת ואמינה.
קיים יחס ישיר בין רמת האמינות והניהול התקין של הארגונים לבין רמת הפיקוח ,הבקרה
וההגבלות של הממשלה על עבודתם .תהליכי ההפרטה של העשורים האחרונים וההעברה בפועל
של חלק מהשירותים החברתיים הניתנים לאוכלוסיה לידיהם של העמותות והאלכ"רים ,הובילו
את הממשלה להעמקת ההוראות הרגולטוריות ולהרחבתן .תופעה זו יוצרת בעיה בתפקוד
השוטף של העמותות וביכולתן לספק את השירות ברמה הטובה לאוכלוסיה.
קביעת סטנדרטים ונאותות בהתנהלות השוטפת של העמותות ,מהווים נדבך חשוב בהעמקת
האמון ושיתוף הפעולה בין כל המגזרים :בין הממשלה לבין המגזר השלישי ,ובין המגזר השני,
המגזר העסקי ,המייצג לעיתים קרובות את התורמים ,לבין הארגונים ללא מטרות רווח.
נכונות המגזר השלישי לקבל עליו באופן וולונטרי כללי התנהגות ארגונית תקינה ונאותה,
גם אם אין גורמים האוכפים זאת עליו ,מעידה על בגרות מחשבתית ועל התפתחות ארגונית
המכירה בצורך החיוני של פיקוח ובקרה עצמיים .אני משוכנע כי גם המערכת הרגולטורית,
בבואה לבחון מעת לעת את כללי הבקרה והפיקוח המחמירים שהיא מפעילה על המגזר השלישי,
תדע להתחשב ולהתגמש ,אם אכן נאותות וניהול לפי סטנדרטים מחייבים יהיו מנת חלקנו לא
רק בבחינת נאה דורש אלא גם ובעיקר בבחינת נאה מקיים.
הנני מודה לד"ר ניסן לימור ,היוזם והכוח המניע ,ולצוות אשר עבד על הנושא בשקידה
ובמקצועיות .כמו כן ,אני מודה למשרד רו"ח זיו האפט  BDOעל השותפות בהשלמת הספר
והבאתו לדפוס.
ארגון "מנהיגות אזרחית" יפעל ככל יכולתו להגברת התודעה ,להכשרה ,הדרכה ולהטמעה של
הסטנדרטים וכללי הנאותות בקרב ארגוני המגזר השלישי ,וימשיך לייצג נאמנה את החברה
האזרחית בישראל.
ד"ר יגאל בן שלום
יו"ר מנהיגות אזרחית
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 .2ארגון המגזר השלישי יקבע כללים לקבלת חברים ולהוצאתם
 .3ארגון המגזר השלישי יקבע כללים לטיפול בסוגיות משמעת וסכסוכים בין החברים
 .4ארגון המגזר השלישי ינהל פנקס חברים
 .5ארגון המגזר השלישי יפעל על פי הכללים שקבע
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 .1ארגון המגזר השלישי יקיים תקנון מאושר
 .2תקנון ארגון המגזר השלישי הוא כחוזה בין החברים
 .3ארגון המגזר השלישי יבחן מדי תקופה את תקנונו ויפעל לשינויו במידת הצורך
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 .1ארגון המגזר השלישי יקיים מוסדות חובה על פי הוראות כל דין
.2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לפעולתם של מוסדות רשות :מוסדות קבע
או מוסדות אד-הוק.
.3בארגון המגזר השלישי יפעלו מוסדות חובה או מוסדות רשות על פי הוראות החוק,
הנהלים והכללים שקבע הארגון
פרק  :2מוסדות חובה  -האסיפה הכללית55........................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים אסיפה כללית כמוסד חובה
.2האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תמלא את תפקידיה הקבועים בחוק
ובתקנון
 .3ישיבות האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי יתועדו בפרוטוקול
פרק  :3מוסדות חובה  -הוועד57........................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים ועד כמוסד חובה
 .2הוועד בארגון המגזר השלישי  -ייקיים תפקידיו בקביעת מדיניות
.3הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים ימלא את תפקידיו בגיבוש וקידום ערכי הארגון
ותרבותו
.4הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים ימלא את תפקידיו בנושאי התפקוד שוטף של הארגון
 .5הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים תפקידו בשמירת הארגון ונכסיו
 .6הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים ימלא את תפקידו בשמירת קשר עם הסביבה
.7הוועד בארגון המגזר השלישי יפעל לגוון את הרכב חבריו באופן שיהיה מגוון וישקף
את נושאי הפעילות של הארגון
.8הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא כי תשלומים וגמול לחברי הוועד ייעשו על פי
דין וכמקובל בתחום שבו פועל הארגון
 .9ארגון המגזר השלישי יקבע את תקופת הכהונה של חברי הוועד
.10הוועד בארגון המגזר השלישי יפעל על פי הוראות החוק ועל פי נהלים וכללים
קבועים
 .11הוועד בארגון המגזר השלישי ידווח למוסדות הארגון
.12הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא שקיימים מנגנוני בקרה וביקורת פנימיים ,וידון
בממצאיהם ובתיקון הליקויים שיימצאו
 .13הוועד בארגון המגזר השלישי ינהל פרוטוקול בישיבותיו
 .14הוועד בארגון המגזר השלישי יקבל החלטות על פי הנהלים שיקבע
 .15הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא את ניהולו של פנקס חברי הוועד
.16הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא כי כל חבר ועד מודע לאחריות המוטלת עליו
כנושא משרה בתאגיד
 .17הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר מילוי הנהלים והכללים שקבע
פרק  :4ועדת ביקורת 67.....................................................................................................
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 .1ארגון המגזר השלישי יקיים ועדת ביקורת המהווה מוסד חובה על פי החוק
.2ועדת הביקורת/רואה החשבון/הגוף המבקר בארגון המגזר השלישי  -יבצעו את כל
התפקידים המנויים בחוק
.3ועדת הביקורת בארגון המגזר השלישי תוציא דוחות ביקורת ותקיים מעקב אחר
תיקון הליקויים
 .4ועדת הביקורת בארגון המגזר השלישי תקיים דיון בדוחות השנתיים
 .5ארגון המגזר השלישי רשאי למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת
 .6ארגון המגזר השלישי רשאי למנות גוף מבקר במקום ועדת הביקורת
פרק  :5ועדות71................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות כדי לייעל את פעילות הארגון
 .2הוועדה בארגון המגזר השלישי תפעל במסגרת סמכויותיה
 .3ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות קבע לנושאים קבועים
.4ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות זמניות בהתאם להחלטת מוסדותיו במסגרת
סמכויותיהן
פרק  :6מנהל כללי 73........................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי ימנה מנהל כללי על פי מדיניותו וצרכיו
 .2ארגון המגזר השלישי ימנה מנהל כללי בנוהל סדור מראש
 .3הוועד בארגון המגזר השלישי יקבע את נושאי האחריות והסמכויות של המנהל הכללי
 .4המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי ידווח לוועד ולאסיפה הכללית
פרק  :7ישיבות 76..............................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לניהול ישיבות מוסדותיו
.2ארגון המגזר השלישי יעביר ,לקראת ישיבה במוסד ממוסדותיו ,את חומר הרקע
הנדרש למשתתפים באותה ישיבה
 .3סדר היום של ישיבת מוסד בארגון המגזר השלישי ייקבע על פי כללי הארגון
פרק  :8החלטות78.............................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקבל החלטות בדרך סדורה
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע מנגנון לערעור על החלטות
.3החלטה של מוסד בארגון המגזר השלישי תכלול את הפירוט הנדרש ואת הנחיות
הביצוע
פרק  :9פרוטוקול 80..........................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקפיד על רישום פרוטוקולים בכל ישיבותיו
.2פרוטוקולים בארגון המגזר השלישי יופצו לגורמים הרלוונטיים על פי כללי הארגון
וכללי מינהל נאות
 .3ארגון המגזר השלישי יתעד וישמור פרוטוקולים
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אשכול  :4גיוס משאבים
פרק  :1גיוס משאבים  -כללי 83.........................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע מדיניות באשר לגיוס המשאבים
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לגבי קבלת תרומות
 .3ארגון המגזר השלישי יקפיד על חיסכון בהוצאות שנועדו לגיוס המשאבים
.4ארגון המגזר השלישי יקיים מבצעים לגיוס כספים על פי תכנון מוקדם ועל פי
הנהלים והכללים שקבע
.5ארגון המגזר השלישי יקיים את הנהלים והכללים שקבע לגבי דיווח בסוגיית גיוס
משאבים
 .6ארגון המגזר השלישי ינהל רשומות ובקרה על פעולות גיוס המשאבים
 .7ארגון המגזר השלישי ידווח לרשויות המדינה על קבלת תרומה מישויות מדינית זרה
פרק  :2קשר לתורמים 87...................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל בהגינות ובגילוי נאות כלפי התורמים
 .2ארגון המגזר השלישי יקיים קשר עם התורמים
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים בנאמנות את התחייבויותיו לתורמים
פרק  :3אגודות ידידים 88...................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יגדיר את מהות אגודת הידידים הרצויה לו
.2ארגון המגזר השלישי יקפיד שאגודת הידידים שהיא מוסד ממוסדותיו תשולב בחיי
היום-יום של הארגון
.3ארגון המגזר השלישי יקפיד על מערכת יחסים מוסכמת עם אגודת הידידים שהיא גוף
משפטי נפרד
.4ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים לגבי הקשר עם אגודת
הידידים

אשכול  :5ניהול מתנדבים
פרק  :1כללי 93.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יפעיל מתנדבים במיגוון פעולותיו
 .2לארגון המגזר השלישי יתווה מדיניות באשר להפעלת המתנדבים
 .3ארגון המגזר השלישי יגדיר קוד אתי למתנדבים
פרק  :2גיוס מתנדבים והפעלתם 94....................................................................................
 1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לגיוס מתנדבים ולהפעלתם
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע את זכויות המתנדב וחובותיו
 .3ארגון המגזר השלישי יבטח את המתנדבים

אשכול  :6המערכת הכספית
פרק  :1כללי 99.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים מערכת כספית עצמאית בהתאם לצרכיו
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 .2ארגון המגזר השלישי יקבע את האחראי על המערכת הכספית
 .3ארגון המגזר השלישי יקפיד לשמור על איתנות פיננסית ויכולת פעולה על פני זמן
 .4ארגון המגזר השלישי יקפיד לקיים את כללי המערכת הכספית והוראותיה
 .5המערכת הכספית של ארגון המגזר השלישי תעמוד לביקורת של ועדת הביקורת,
המבקר הפנימי ורואה החשבון
פרק  :2הפעילות הכספית 103..............................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יפעל בנושאים הכספיים מתוך הקפדה על כללי האחריות
והזהירות
.2ארגון המגזר השלישי יקיים מדיניות פיננסית סולידית
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מדיניות זהירה של השקעות ופיתוח
פרק  :3תקציב 104...............................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל במסגרת תקציב רב-שנתי ושנתי
 .2הוועד של ארגון המגזר השלישי יאשר את התקציב השנתי לפני תחילת שנת הכספים
 .3הוועד של ארגון המגזר השלישי יאשר שינויים בתקציב במהלך שנת הפעילות
 .4הוועד של ארגון המגזר השלישי יקבל דיווח על ביצוע התקציב במהלך שנת הפעילות
 .5ארגון המגזר השלישי ינהל תקציב מזומנים
פרק  :4התחייבויות ,תשלומים ותקבולים 108.......................................................................
 .1התחייבויות בשם ארגון המגזר השלישי ייעשו על ידי המוסמכים בלבד
 .2ארגון המגזר השלישי יימנע ככל הניתן מביצוע תשלומים במזומן
.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר למי שמוסמכים לאשר בשמו קבלת הכנסה
או תקבול
פרק  :5הנהלת חשבונות 111................................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יגדיר את מערכת הנהלת החשבונות בהתאם לצרכיו ובכפוף
לכל דין
 .2הנהלת החשבונות של ארגון המגזר השלישי תתנהל על פי הכללים המקובלים
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים בקרה וביקורת על הנהלת החשבונות
 .4הנהלת החשבונות של ארגון המגזר השלישי תפיק דוחות תקופתיים להנהלה
פרק  :6דוחות תקופתיים 114...............................................................................................
 .1הנהלת ארגון המגזר השלישי תקבל מהמערכת הכספית דוחות תקופתיים
 .2המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי יקבל מהנהלת החשבונות דוחות חודשיים
 .3המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי יגיש לוועד דוחות רבעוניים
.4הנהלת ארגון המגזר השלישי תנחה את המערכת הכספית להפיק דוחות כספיים
נוספים לפי צרכיה
פרק  :7דוחות שנתיים 116...................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יכין דוחות כספיים שנתיים
 .2הדוחות הכספיים השנתיים של ארגון המגזר השלישי יבוקרו על ידי רואה חשבון
 .3האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תאשר את הדוחות הכספיים השנתיים
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אשכול  :7משאבי אנוש
פרק  :1כללי 121.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות בסוגיית משאבי אנוש
 .2ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לתנאי העבודה והשכר של עובדיו
.3ארגון המגזר השלישי יפעל על פי דין וכללי מינהל נאותים בקבלת העובד ובסיום
עבודתו
 .4ארגון המגזר השלישי יקפיד על שמירת זכויות העובדים
.5ארגון המגזר השלישי יקפיד להעביר באופן שוטף את הסכומים הנדרשים לשמירת
זכויות העובדים
.6מדיניות ארגון המגזר השלישי תשאף להימנע מתביעות של עובדים באשר ליחסי
העבודה
פרק  :2המנהל הכללי ועובדים בכירים אחרים 125................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר להעסקתם של עובדים בכירים
.2המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי ועובדים בכירים אחרים שייקבעו על ידי
הוועד ייבחרו וימונו על ידי הוועד בנוהל שיבטיח בקרה על תהליך המינוי ועל תנאי
ההעסקה
 .3ארגון המגזר השלישי ידווח כחוק על שכר חמשת מקבלי השכר הגבוה בארגון
פרק  :3חובות העובדים וזכויותיהם 128................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יגדיר את זכויות העובדים וחובותיהם ,ויביא אותן לידיעת
העובדים
 .2ארגון המגזר השלישי יפעל לקיים ולאכוף את זכויות העובדים וחובותיהם
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
.4ארגון המגזר השלישי יפעל ליצירת תרבות ואקלים ארגוניים המטפחים את היחסים
הבין-אישיים בארגון.
 .5ארגון המגזר השלישי יפעל לטיפוח מקצועי ולקידום עובדיו
 .6ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לסודיות ולצנעת הפרט של לקוחותיו
 .7ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות שעניינה עידוד העובדים לפעול בדרך אתית
 .8ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות עובדיו סביבת עבודה הולמת
.9ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים לקבלת משוב ומתן הערכה
על עובדיו
פרק  :4ניגוד עניינים 133....................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לניגוד עניינים
 .2ארגון המגזר השלישי יקפיד על מילוי ההוראות באשר לניגוד עניינים
.3ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תקיים מעקב מתמיד אחרי סוגיית ניגוד
העניינים ואחר מילוי ההנחיות של הארגון בנושא זה
.4ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תדווח תקופתית לאסיפה הכללית ולוועד
על פעילותה בסוגיית ניגוד העניינים
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אשכול  :8סטנדרטים לפעילות המקצועית והערכת תוכניות
פרק  :1כללי 138.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לסטנדרטים לפעילות המקצועית
 .2בארגון המגזר השלישי ימונה גורם בכיר על הפעילות המקצועית
 .3ארגון המגזר השלישי יישם את הסטנדרטים לפעילות המקצועית
פרק  :2משוב ובקרה139......................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר למשוב ובקרה
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים להעברת משוב ויישם אותם
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מנגנון בקרה
פרק  :3הערכת ביצוע 140....................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר להערכת הפעילות המקצועית
 .2ארגון המגזר השלישי ישתמש בכלים מקצועיים להערכת פעולותיו
 .3ארגון המגזר השלישי יפעיל כלי הערכה באופן שוטף וישפרם מעת לעת
 .4ארגון המגזר השלישי יפעיל מערכת לקבלת הערכה ומשוב מלקוחותיו

אשכול  :9שקיפות ודיווח
פרק  :1כללי 145.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות של שקיפות ודיווח
.2ארגון המגזר השלישי יבחן את הציפיות של בעלי העניין באשר לשקיפות הנדרשת ממנו
פרק  :2דיווח לגורמים מחוץ לארגון146...............................................................................
.1ארגון המגזר השלישי ידווח לרשויות המדינה על פי הוראות החוק ,במועדים ובכללים
שנקבעו
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח לגורמי חוץ
 .3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לתורמים
 .4ארגון המגזר השלישי יקיים את כללי הדיווח לגורמי חוץ
פרק  :3דיווח לגורמים פנים-ארגוניים 148...........................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות דיווח לגורמים פנים-ארגוניים
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לחברי הוועד ולוועדותיו
 .3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לאסיפה הכללית
 .4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לגורמי הביקורת של הארגון
 .5ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח לדרגי הניהול בארגון
 .6ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לעובדי הארגון
 .7ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח למתנדבי הארגון
פרק  :4אתר אינטרנט 151....................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יפעיל אתר אינטרנט
.2אתר האינטרנט של ארגון המגזר השלישי יכלול את המידע המועבר על פי חוק לרשם
הסטטוטורי
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.3אתר האינטרנט של ארגון המגזר השלישי יכלול מידע נוסף על זה שמועבר על פי
חוק לרשם הסטטוטורי
 .4ארגון המגזר השלישי יעדכן באופן שוטף את אתר האינטרנט שלו
.5ארגון המגזר השלישי יעדכן באופן שוטף את פרטיו באתר האינטרנט גיידסטאר-ישראל
פרק  :5קשר לציבור 154......................................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר למתן מידע לציבור על הארגון ופעילותו,
ויקבע לגביה נהלים וכללים
 .2ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות הציבור מידע על הארגון ופעילותו
.3ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לפניות הציבור והטיפול בהן ,ויקבע
נהלים וכללים בסוגיה זו

אשכול  :10ניהול כללי
פרק  :1כללי 157.................................................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות שמטרתה לטפח מצוינות ניהולית המבוססת על
ערכי הארגון ועל צרכיו
 .2ארגון המגזר השלישי יקדם מדיניות של מצוינות ניהולית ויטפח אותה
.3ארגון המגזר השלישי יקבע את המבנה הארגוני ,לרבות חלוקת העבודה ,תחומי
האחריות והסמכות.
.4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לקבלת משוב שוטף מהעובדים ולקיום
בקרה על הפעילות
 .5ארגון המגזר השלישי יקיים מפגשי צוות שוטפים בכל יחידותיו
 .6ארגון המגזר השלישי יעודד ויטפח השתלמויות לסגל הניהולי בנושאי מינהל כלליים
פרק  :2נהלים וכללים 160...................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לנהלים פנים-ארגוניים
 .2מדיניות ארגון המגזר השלישי תקבל את ביטויה בנהלים
.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר לכללי ההפצה של הנהלים ,ויביאם לידיעת
כל עובדיו
 .4ארגון המגזר השלישי יוודא כי הפעילות השוטפת מתקיימת על פי הנהלים
פרק  :3תיעוד162................................................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר לתיעוד מסמכי הארגון
 .2ארגון המגזר השלישי ינהל תיק יסוד המכיל את כל מסמכי היסוד של הארגון
 .3ארגון המגזר השלישי ינהל פנקסי חברים על פי הוראות החוק
 .4ארגון המגזר השלישי ינהל פרוטוקולים בישיבותיו במוסדות החובה ובמוסדות אחרים
 .5ארגון המגזר השלישי יקיים מערכת גניזה של חומר ארכיוני שאיננו בשימוש שוטף
.6ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר לתיעוד מסמכים
אלקטרוניים
פרק  :4נושאים משפטיים 166..............................................................................................
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 .1ארגון המגזר השלישי יפעל על פי הוראות הדין
 .2ארגון המגזר השלישי יפעל בליווי ייעוץ משפטי
 .3ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לטיפול בתביעות משפטיות
פרק  :5יחסי ציבור ,פרסום ודוברות168...............................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר ליחסי הציבור ויפעל על פיה
 .2ארגון המגזר השלישי ייעזר בשירותי דוברות ויחסי ציבור לקידום ענייניו
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים אתר אינטרנט מעודכן
 .4ארגון המגזר השלישי יקפיד על אתיקה ואמת בפרסומיו
פרק  :6ביטוח 171................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לביטוח ויקבע נהלים לביצוע מדיניותו
.2ארגון המגזר השלישי יבטח את פעולותיו ,עובדיו ,שלוחיו ולקוחותיו בפני נזקים
שעלולים להיגרם להם כתוצאה מפעילות הארגון
.3ביטוח נושאי המשרה בארגון המגזר השלישי ייעשה בכפוף להוראות התקנון
ולהחלטות המוסדות המוסמכים בארגון
 .4ארגון המגזר השלישי יבטח את מתנדביו
.5ארגון המגזר השלישי יחקור מקרים שבהם תידרש הפעלה של פוליסת הביטוח ,כדי
ללמוד את הגורמים שהביאו לאירוע

אשכול  :11ניהול משקי
פרק  :1כללי 175................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים בנושאי הניהול המשקי
.2ארגון המגזר השלישי יפיץ את נוהלי הניהול המשקי לידיעת כל העובדים שיש להם
נגיעה לניהול המשקי
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחרי מילוי הוראות הנהלים בנושאים המשקיים
.4נוהלי הניהול המשקי של ארגון המגזר השלישי יחייבו דיווח תקופתי לוועד על
הטיפול בנכסים
.5תוכנית הביקורת של ארגון המגזר השלישי תכלול ביקורת תקופתית ומעקב אחר
המילוי של הוראות הנהלים בנושאים המשקיים
פרק  :2רכוש ונכסי הארגון177............................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לשימוש ,לטיפול השוטף ולתחזוקה
של נכסיו
 .2ארגון המגזר השלישי יקפיד על מילוי הוראות התחזוקה והתיקונים של הציוד
.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר למתן זכות השימוש בנכסיו לצד שלישי כלשהו
 .4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר מניעת שימוש בלתי מורשה בנכסיו
 .5ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר מכירת נכסים
.6ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר גריטה או גריעה של נכסי הארגון ממצבת נכסיו
 .7ארגון המגזר השלישי יקיים רישום מסודר של נכסיו
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.8ארגון המגזר השלישי ינהל רישום סדיר של מתנות ותרומות שאינן כסף שניתנו לארגון
.9ארגון המגזר השלישי יבצע ספירות מלאי תקופתיות כסדרן ,ויפעל לבירור סטיות וחוסרים
פרק  :3רכישות 184.............................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר לרכישות
.2ארגון המגזר השלישי יקבע תוכנית רכש המבוססת על תוכניותיו ,על מהות פעילותו
ועל תכנון רמות המלאי
 .3תהליכי הרכש בארגון המגזר השלישי יתקיימו על פי נוהלי הארגון וכלליו

אשכול  :12ביקורת
פרק  :1כללי 189.................................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים את הוראות החוק באשר לביקורת
 .2מוסדות ארגון המגזר השלישי יקיימו דיון בדוחות הביקורת
 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר ביצוע החלטות הנוגעות לתיקון הליקויים
שנמצאו על ידי הביקורת
פרק  :2וועדת הביקורת 190.................................................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יבחר ועדת ביקורת כנדרש בחוק
.2נושאי הפעילות של ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי יהיו בהתאם להוראות החוק
.3עבודתה של ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תיעשה במסגרת תוכנית
ביקורת רב-שנתית
.4ארגון המגזר השלישי ישלם גמול לחברי ועדת הביקורת על פי התקנות שנקבעו לעניין זה
פרק  :3המבקר החיצוני  -רואה החשבון 193.........................................................................
 .1האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תמנה רואה חשבון ותקבל ממנו דיווח
.2ועד ארגון המגזר השלישי יקיים דיון בחוות הדעת של המבקר ובדוח הנלווה שהוגש לו
פרק  :4ביקורת חיצונית194.................................................................................................
.1ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות ביקורת מבקר המדינה את כל המידע הנדרש
לביצוע הביקורת
.2ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות כל ביקורת של משרד ממשלתי את כל המידע
הנדרש לביצוע הביקורת
.3ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות כל ביקורת מטעם גוף חיצוני מוסמך את כל
המידע הנדרש לביצוע הביקורת
פרק  :5ביקורת פנימית  -המבקר הפנימי 196.......................................................................
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים למינוי מבקר פנימי
 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדרכי עבודת הביקורת הפנימית
 .3ועד ארגון המגזר השלישי יקיים דיון בדוחות המבקר הפנימי
.4בעקבות הדיון בדוח יעביר ועד ארגון המגזר השלישי לוועדת הביקורת את דוח
המבקר הפנימי והחלטותיו
 .5ועד ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר תיקון הליקויים
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רגולציה ,רגולציה-עצמית וסטנדרטים*

נושאי הרגולציה (אסדרה) ,לרבות רגולציה שלטונית ,תוך-מגזרית ופנים-ארגונית,
מעסיקים את המגזר השלישי מאז שלהי המאה הקודמת .קודים אתיים ,סטנדרטים
ותהליכי אקרדיטציה ,הם חלק ממנגנוני הרגולציה.
הטענה הקלאסית בדבר הצורך ברגולציה מתבססת על תפיסה הסוברת ,כי השוק
אינו יכול לענות ,בכוחות עצמו ,על כשלים ומכשולים הניצבים בפניו ,ולפיכך
נדרשת מעורבות חיצונית של המדינה על מנת להתגבר על אלה ,מתוך כוונה לשמר
את יכולתו של השוק לפעול ולאפשר לפרטים לפעול למימוש זכויותיהם.
המדינה המודרנית אמורה לתת לפרט את החופש והמרחב שיאפשרו לו לחיות
באמונותיו ,לקדם את ענייניו ולפעול למימוש זכויותיו .אולם ,כאן טמון אחד
הפרדוקסים של החברה המודרנית :מחד גיסא ,הרצון לאפשר חופש ומרחב מרביים
לכל פרט או ארגון ,ומאידך גיסא  -הרצון לאפשר פעילות זו באמצעות אסדרה
של מערכות היחסים ודרכי הפעולה בתוך עולם מגוון וסבוך ,טעון אמונות ,ערכים
ואינטרסים .יכולתה של החברה להתקיים ושל השלטון לשמר את מעמדו תלויים,
במידה רבה ,ביכולת לקיים מנגנוני איזונים ,להבטיח לפרט את המרחב שלו ולחברה
את חיוניותה ,את העוצמה הפנימית התוססת המאפשרת לה לשגשג ולהתפתח.
רגולציה היא אחד המכשירים המרכזיים במנגנון זה .יש לה ביטויים שונים של
עוצמה ועומק ,המשתנים מחברה לחברה בהתאם לתחומים ,לנושאי פעולה ,למהות
הגופים הפועלים ,וכיוצא באלה.
בהקשר זה ,גופי החברה האזרחית וארגוני המיגזר השלישי נמצאים במצב ייחודי.
תפקידה הכפול של המדינה ,שהיא בו-זמנית אחד משלושת המיגזרים וגם הרגולטור,
מקנים לרגולציה היבט חשוב נוסף  -היא משקפת את יחסי המדינה והחברה ,את
יחסי השלטון מול גופי החברה האזרחית.
הגישה המסורתית לרגולציה רואה בה הפעלה של הסדרים על ידי גורם מוסמך,
במסגרת סמכותו ,במטרה לווסת פעילות בנושא מסוים ולהשיג תוצאות חברתיות-
כלכליות מוגדרות .1הגדרה זאת ממקדת שלושה עניינים :גורם מוסמך ,סמכות

*	ד"ר ניסן לימור ,ראש המרכז לאחריות אזרחית במרכז ללימודים אקדמיים ,עמית מחקר בכיר ויו"ר
פורום המגזר השלישי במכון ון ליר בירושלים.
1

ראו לדוגמה את ההגדרה של רגולציה של יוהן דן-הרטוג (:)2000:223 ,den Hertog
"Employment of legal instruments for the implementation of social-economic
policy. den Hertog, J. (2000). General theories of regulation". In: Bouckaert, B.
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פורמלית ומטרה .קרי ,קיימת מדיניות כלשהי הנקבעת על ידי המדינה ,ולאורה
מתמנים פקידים המקבלים סמכות להפעיל את כלי הרגולציה ,זאת על מנת להבטיח
הגעה לתוצאה הרצויה .גישה נוקשה זאת הביאה את יוליה בלאק 2להגדיר רגולציה
כציווי ושליטה ( .)Command and Controlרוצה לומר ,רגולציה בגישה המסורתית
מקנה למדינה סמכויות לצוות ולהפעיל כוח על מנת להבטיח שליטה .הפעלת
רגולציה מסורתית במדינה דמוקרטית מעוררת דילמות באשר ליכולתו של השלטון
לזהות כשלי שוק אמיתיים ,והאפשרויות המעשיות העומדות בפניו לתקנם .דילמות
אלה מקבלות משנה תוקף כאשר השלטון מבקש להפעיל מנגנוני רגולציה בתחומי
החברה וחיי הפרט.
עיצובה של רגולציה היא פרי מפגש של נורמות ,צרכים ,אינטרסים ,ציפיות
ורצון לענות על מה שנתפש ,על ידי בעלי העניין השונים ,כרצוי וראוי .הצלחתה
של רגולציה היא תוצאה של יכולת לעצב מענה מאוזן בין הכוחות השונים ,ובמקביל
גיבוש מוסכם של מנגנוני התראה ואכיפה יעילים .שיבוש של מאזן האינטרסים
הגלום ברגולציה מביא לרפיונה או לחיזוקה .אלה ואלה אינם רצויים.
כאשר נפגמים הנורמה הציבורית ,הריסון העצמי והבקרה הפנים-ארגונית ,נפער
הפתח לכניסתה של רגולציה חיצונית ,לכניסתם של אינטרסים חיצוניים ,לא בהכרח
בהלימה לאלה המיצגים את הסקטור או הארגון הבודד .התוצאה ,האיזון העדין מופר
על ידי יתר ייצוג של בעלי עניין מסוימים .הגופים המצויים בתווך ,מוצאים עצמם
בחזית כוחות ואינטרסים חדשה ,עליהם להתמודד עם מציאות זו או לסגת ולקבל
על עצמם רגולציה נכפית בעל כורחם.
גישת הרגולציה המודרנית רואה את הרגולציה כרב-כיוונית ולא כפי שגרסה

&d De Geest, G. (Eds.). Encyclopedia of law and economics. Cheltenham, UK:
Edward Elgar, Vol I, pp. 223-270.
וכן את הגדרתו של פיליפ סלזניק (:)Selznick, 1985:363
“Sustained and focused control exercised by a public agency, on the basis of a
legislative mandate, over activities that are valued by a community”.
Selznick, P. (1985). Focusing organizational research on regulation. In: Noll, R. G.
(Ed). (1985). Regulatory policy and the social sciences. Berkeley, CA: University
of California Press, pp. 363-367.

להרחבה על הרגולציה ראו :לימור ,נ' (עורך) .)2010( .רגולציה :המגזר השלישי .באר שבע ותל
אביב :המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי והוצאת הקיבות המאוחד/קו אדום.
2

Black, J. M. (2002). Critical reflections on regulation. Australian Journal of Legal
Philosophy. 27(1): 1-35.
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הגישה הקלאסית ,שראתה בה הירארכית וחד-כיוונית ,מהממשל כלפי השוק .היא
מבקשת לתת מענה למצבים אלה על ידי חיזוק המנגנונים התוך-מגזריים והפנים-
ארגוניים .קודים אתיים וסטנדרטים ,הם המסד .אין תמה שהקריאה לאימוצם של
אלה גברה בעשור האחרון ויותר ארגונים החלו לאמצם .קודים אתיים הם הצהרת
ערכים של הארגון .סטנדרטים הם כללי פעולה והתנהלות נאותה.
הרגולציה הרב-כיוונית משרטטת מעגלים הסובבים סביב הארגון או הנושא
המצוי תחת רגולציה .מעגלים אלה יוצרים מפגשים דו-סיטריים מהמעגל החיצוני,
המייצג את חוק המדינה ,המשך ברגולטור הסטאטוטורי ,משם אל הציבור הרחב,
אל הסקטור ומסיימים בארגון הבודד .כל אחד ממעגלים אלה ,לרבות הרגולטור
הסטאטוטורי ,מצויים בתווך בין וקטורים של כוחות ואינטרסים .כל אחד ,כשמו
כן הוא  -רגולטור ,במובן של וסת דו-כיווני היכול להעצים או להפחית את מידת
הלחץ ,קרי  -אין הם מנגנון חד-כיווני ,גורם פיקוח המבקש למצוא את הפגום
והשלילי ,כי אם ,מנגנונים לעידוד הנכון ולתיקון הנדרש.
את הרובד הציבורי ניתן לפלח לגורמים השונים המצויים במרחב הציבורי .תורת
הקהלים וגישת בעלי העניין רואה סוגים שונים של קהלים ,הפועלים בעוצמות
שונות ובעיתויים מגוונים ,חלקם גלויים ואחרים סמויים .אולי דווקא משום כך
טמון ברובד זה עוצמה רבה ויכולת תגובה והשפעה מעבר לנראה במבט הראשון.
אירועים שונים המתחוללים בציבוריות הישראלית לאחרונה ,מראים בבירור את
השפעתו של הרובד הציבורי מול החלטות שלטוניות.
לרובד התוך-מגזרי ,דווקא במגזר השלישי ,חשיבות רבת ערך .החברה האזרחית
הנשענת על ערכים חייבת נאה לקיים ולא רק נאה לדרוש .לפיכך ,שומה עליה
להפגין עניינה בהתנהלות נאותה ,באמצעות נורמות ,קודים אתיים ,סטנדרטים,
שקיפות ומנגנוני הערכה ואקרדיטציה .יש הגורסים כי פירמול ערכים ונורמות יוצר
קיבוע שאינו תואם את רוחה של החברה האזרחית במובנו הרחב של המושג .אכן,
טיעון כבד משקל .אולם ,בין התיאוריה למציאות ,חייב להמצא גשר המקשר בין
השתיים .בלעדיו לא תוכל החברה האזרחית לקדם עמדותיה.
הרובד הפנים-ארגוני מתייחס לארגון הבודד ולדרך התנהלותו .לרובד זה ,המהווה
את ליבת המעגלים ,תפקיד ראשוני במעלה .ככל שרובד זה יתפקד בדרך נאותה
ושקופה ,כן יקטן הלחץ של גורמים מחוץ לארגון לכינונה של רגולציה או להגברתה
והרחבת הפיקוח והדיווח מהארגון.
***
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בשני העשורים האחרונים התפתחו בעולם כלי רגולציה ממשלתיים ,ודומה שאין
תחום שחמק מעיניהם .ברקע התפתחות הרגולציה ראוי לזכור שלושה תהליכים
שהאיצו את המהלכים:
הראשון הוא תהליך ההשתחררות של הממשלות ממעורבות בתחומים מסוימים,
צמצום מדינת הרווחה ומדיניות ההפרטה והמיסחור .יציאת הממשלה ממעורבות או
מביצוע ישיר אין פירושה הסתלקות מלאה של הממשלה והותרת התחום לפעילות
עצמאית של השוק .בדרך כלל לוותה יציאת הממשלה בהסדרה של כללי רגולציה.
התהליך השני הוא התפתחותו של המושג "שלטון חוק" .במחצית השנייה של
המאה ה 20-התפתח מושג זה וקיבל משמעות מעשית ,יומיומית ,ביחסים בין הפרט,
התאגידים והממשלה .היכולת לבחון מעשה או החלטה במבחן הדין חידדה את הצורך
בהגדרה ברורה של סמכויות המדינה ושלוחיה .ככל שדיון זה התפתח ופסיקות בית
המשפט הצביעו על חסרים או פרצות ,מיהרה הבירוקרטיה לתת לכך מענה בחוק,
על מנת שתוכל לבצע את תפקידה .ריבוי החקיקה הוא אחד הביטויים של התפתחות
הרגולציה.
התהליך השלישי שהאיץ את הרגולציה נוצר בעקבות מדיניות ציבורית ששאפה
לצמצם את המנגנון הממשלתי והבירוקרטיה" .המדיניות הציבורית החדשה"
בבריטניה ( ,)New Public Managementו"ההמצאה מחדש של הממשל" בארצות-
הברית ( ,)Reinventing Governmentשתיהן ברבע האחרון של המאה ה ,20-אמנם
צמצמו את תחומי הפעילות הישירה של הממשלות ,אבל יצרו סביבן גופים וסוכנויות
שלא רק שלא הקטינו את המיגזר הציבורי ,אלא הגדילו אותו דרך הגופים החדשים.
גופים אלה הוקמו על פי חוק ונזקקו לסמכות חוקית על מנת שיוכלו לקיים את
תפקידם.
כתוצאה משלושה גורמים אלה נוצרה מערכת רגולטיבית ענפה ,שהמשיכה
והתרחבה .תהליך זה חיזק את מושג "המדינה המינהלית" ,זו אשר ידה בכול והיא
מכוונת ,מנווטת ,ובאופן פרדוקסלי קושרת אליה את הפרט והתאגידים הנזקקים
לה ,היום יותר מבעבר .קיומם של אמצעים טכנולוגיים וזמינות המידע חיזקו
תהליכים אלה במידה רבה.
תפיסת הרגולציה פותחה במדינות דמוקרטיות המזוהות עם כלכלת שוק .כל
חברה מתייחסת לרגולציה ומפרשת אותה בהתאם לרוח התקופה ולגישות הפוליטיות
והחברתיות הרווחות בה .היא נתפסת ככלי בידי השלטון בנושאים שבהם הוא מבקש
להסדיר את פעילותם של מוסדות חברתיים ,כלכליים ופוליטיים ,בכפוף לתפיסה
הפוליטית שלו .התניית הרגולציה בסמכות מפורשת בחוק מעידה על מקורה
הפוליטי .אמנם ,היא נתונה לביקורת שיפוטית ,אבל ,חוקיות זו היא "חוקיות
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עמומה" כפי שמכנה זאת מרגיט כוהן ,3הנובעת מיכולתה של הרגולציה להגביל את
המרחב השיפוטי.
לחקיקה ולקביעת כללים רגולטיביים יש השלכות בשני מישורים עיקריים :פגיעה
בחירויות הפרט או התאגיד; והגבלת פעולתו של "השוק החופשי" .אם בראשון הדגש
הוא על הזכויות הפוליטיות והציבוריות ,בשני הדגש הוא כלכלי ,מבחינת הפרט או
התאגיד .בשני המקרים ניתן למדוד את הפגיעה בעזרת אמת מידה כפולה  -מוחלטת
ויחסית .נהוג לטעון כי רגולציה ופיקוח נועדו לשמור על אינטרס הציבור ולמנוע
פגיעה של פרט או תאגיד במשנהו .ג'ורג סטיגלר וקלייר פרידלנד 4גורסים ,בגישת
הכלכלה הפוליטית ,כי קיומה של רגולציה אינו מעיד בהכרח על אפקטיביות ,אלא
על הרצון לקיימה ,שהרי קיומה יוצר בהכרח יתרון לפלח מסוים בשוק.
הביקורת נגד רגולציה מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים )1( :הפעלה בלתי
יעילה שלה נזקּה עשוי להיות גרוע מהעדרה; ( )2האחיזה הנוקשה של השלטון
בנושא המצוי תחת רגולציה; ( )3פגיעה בתחרותיות ,ומכאן פגיעה אפשרית בצרכן
ויצירת תמריץ שלילי ליצירתיות ויזמות; ( )4רגולציית-יתר ולגאליזם; אלה עשויים
לבוא מהבירוקרטיה ,מלחץ ציבורי או מעניין פוליטי.
ג'יימס ביוקאנן וגורדון טולוק ,5מראשי החוקרים מאסכולת האינטרס הציבורי
( )Public Interestבוחנים את הרגולציה מזווית פוליטית תחת ההנחה שגישת
השותפים בתהליכי קבלת החלטות היא אגואיסטית ,ורצונם הוא להשיג את מלוא
יעדיהם .כיוון שאין בכוחה של ממשלה לתת בעצמה מענה מספק ,היא משתפת
גורמים אינטרסנטים בעיצוב הרגולציה ,כדי להגיע לפשרות ולהסכמה.
כנגד גישה זאת מועלית ביקורת שעיקרה הטענה ,כי רגולציה אינה המנגנון
היחיד .חתן פרס נובל ,הכלכלן רונלד קוז ,6טוען שגם משא ומתן בין שחקני השוק
יכול להביא לתיקון הדברים ,ללא מעורבות הממשלה .על פי התיאורה של קוז
("לא חשוב איזה כלל יוצרים ,השוק יצליח לעקוף אותו") ,ימצא השוק דרכים
3

Cohn, M. (2001). Fuzzy legality in regulation: The legislative mandate revisited.
Law & Policy. 23(4): 469-497.

4

Stigler, G.J. & Freidland, C. (1962). What can regulators regulate?". The Journal
of Law and Economics. 5: 1-16.

5

�Buchanan, J. & Tullock, G. (1962). The calculus of consent. Ann Arbor, MI: Uni
versity of Michigan Press.

6

Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics.
3(1): 1-69.
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8

לעקוף את הרגולציה וישאף להגיע לנקודת האיזון המשרתת אותו .7רוברט אליקסון
גורס ,שכיוון שקיים חשד שפעולותיה של הממשלה נובעות ממניעי השלטון ,החפץ
למַקסם את תועלתו ולא את תועלת הציבור ,הציבור ינסה למנוע מהממשלה להיכנס
לתחומים שלדעתו אין היא צריכה להיות בהם ,ואם תיכנס  -יעשה הכול על מנת
לעוקפה .כל זאת ,במגבלת העלות .רוצה לומר ,ממשלה המפעילה רגולציה תצטרך
להשקיע משאבים בהיקף שיבלום את פעולות-הנגד של הציבור ,בדרך שתביא את
מאמצי הציבור לנקודת האי-כדאיות הכלכלית.
הפעלת מנגנון רגולטיבי מתקן עלולה ,לדעת המבקרים ,להביא לאימוץ חלופה לא
אופטימלית  .second best optimum-חתן פרס נובל נוסף ,אמרטיה סן ,9מצביע על
אי היעילות של אסכולה זאת ,שאינה מביאה בהכרח לחלוקה צודקת של המשאבים
הציבוריים .כאשר קיים קונפליקט בין יעילות לצדק נפגעת היעילות החברתית.
ריצ'רד פוזנר 10מציין ,כי תיאוריה זאת אינה שלמה ,שכן אין היא מראה כיצד
התהליך הפוליטי מביא למקסימיזציה של האינטרס הציבורי.
החוקרים הנמנים עם אסכולת שיקאגו 11מניחים ,כי הרגולציה היא פועל יוצא
של רצון או צורך של ענף מסוים ( )industryשנזקק לרגולציה על מנת להיטיב את

Mueller, D.C. (2008). Public choice in perspective. In: Mueller, D. C. Perspectives	7
on Public Choice: A Handbook. Cambridge, UK & New York: Cambridge University Press, Ch. 1.
8

Ellickson, R. (2005). Order without law. Cambridge, MA: Harvard University
Press.

9

Sen, A. K. (1979a). Personal utilities and public judgments: Or what's wrong with
welfare economics. The Economic Journal. 89(No. 355): 537-558.
Sen, A. K. (1979b). Utilitarianism and welfarism. The Journal of Philosophy.
76(9): 463-489.

10

Posner, R. A. (1974). Theories of economic regulation. Bell Journal of Economics
and Management Science. 5(2): 335-358.

 - Chicago Theory of Regulation	11האסכולה מכונה על שם האוניברסיטה שממנה צמחה .נציגה
המרכזי הוא הכלכלן ג'ורג' סטיגלר ( ,)1991-1911שזכה בפרס נובל ב 1982-על מחקריו בנושא
השפעת הרגולציה הציבורית .ראו.Stigler, 1971; 1975; 1988 :
The theory of economic regulation. Bell Journal of Economics .)1971( .Stigler, G. J
and Management Science. 2(1): 3-21. Stigler, G. J. (1975). Citizens and the State:
Essays on regulation. Chicago: University of Chicago Press.
023

נאות  /סטנדרטים למגזר השלישי

מצבו .הואיל ורגולציה היא חסם כלכלי ,הפעלתה תיטיב עם המבקש; לחילופין ,הוא
יהיה ראוי לפיצוי .ג'ורג' סטילגר 12עושה שימוש בתיאוריות של אנתוני דאונס
ומנקור אולסון ,14וטוען שככל שתרבה הרגולציה כן תגבר המעורבות הפוליטית.
עמיתיו מוסיפים ,שככל שהרגולציה תעסוק בענפים עתירי הממון כן ישלב תהליך
קבלת ההחלטות הפוליטיות שיקולים המתייחסים לאינטרסים כלכליים של הענפים
המפוקחים.15
קיומה של רגולציה אינו מבטיח בהכרח את התוצאה הרצויה .לעתים ,באופן
פרדוקסלי ,ההיפך הוא הנכון .קאס סנסטיין 16מצביע על שורה של פרדוקסים
עד כדי גרימת תופעה הפוכה מזו הרצויה .בין אלה :רגולציית-יתר שיוצרת תת-
רגולציה; רגולציה נוקשה שמחזקת סיכונים קיימים; נסיגה בביצוע ,שמרנות ואי
השקעה בפיתוח וחדשנות; שימוש ברגולציה לחלוקה מחדש שמביא לתוצאה ההפוכה
ולפגיעה דווקא בשכבות החלשות בחברה; התמקדות בדרישות ספציפיות וצמצום
ההתייחסות לחוק ולמידע רלוונטי אחר; ארגונים שאמורים להיות עצמאיים על פי
חוק עלולים לאבד את עצמאותם .בחינה מדוקדקת של נושאים מוגדרים מביאים,
לשיטתו של סנסטיין ,לפרדוקסים נוספים ,שהם רלוונטיים לאותו תחום .פרדוקסים
אלה ,וליתר דיוק תוצאותיהם ,מביאים לא אחת לכישלון הפיקוח ולביקורת נוקבת
על המפוקחים והמפקחים כאחד .ביטויו של הכשל הוא אפליה וקיפוח.
מדוע נוצרים פרדוקסים אלה? שורה של גורמים ,וכולם כאחד ניתנים לפתרון על
ידי הבנה נכונה של הרגולציה ,ושל דרכי החקיקה והביצוע .רגולציה היא בדרך כלל
תוצר של החלטה פוליטית ,תוצאה של רצונות ואינטרסים סקטוריאליים ,ציבוריים
ופוליטיים .הבנת התהליך הפוליטי והמינהלי ,מחד ,וטובת הציבור במהותה הרחבה
מאידך הם המפתח למניעת הפרדוקסים .הדרך להגיע לכך היא הידברות ושותפות
בתהליך.
13

12

ראו  )Stigler, G. J. (1971לעייל.

13

�Downs, A. (1977). An economic theory of democracy. New York: Addison-Wes
ley.

14

�Olson, M. (1977). The logic of collective action. Cambridge, MA: Harvard Uni
versity Press.

15

Noll, R. G. & Owen, B. M. (1983). What makes reform happen?. Regulation. 7(2):
19-24.

16

Sunstein, C. R. (1990). Paradoxes of the regulatory state. University of Chicago
.Law Review. 57(2): 407-441.
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לא אחת נטען כי הרגולציה ,שיש לה כללים וסטנדרטים ברורים ,מפשטת לכאורה
את הדברים ואמורה למנוע התדיינות משפטית .במענה לטיעון זה ,אין לשכוח כי
בעולם המודרני הקשיים והדילמות אינם מפאת חוסר הגדרה חוקית .אדרבה ,מאלה
יש די והותר .מורכבות הדברים נובעת מהמציאות המורכבת והפרשנות הניתנת
לה ,במיוחד כאשר הדין הרווח מבקש להיות מהותי ותכליתי ,נסמך על הלכות ,על
עולמות ידע ועל עיקרי מוסר וצדק רחבים ומגוונים.
קביעת כללים וסטנדרטים מחייבת מערך יעיל של פיקוח ואכיפה .ללא אלה,
העשייה הראשונה בטלה בשישים .הניסיון בישראל ,כבעולם ,מצביע על כך
שהמערכות הממשלתיות מתקשות לעמוד במשימות של הגדרת כללים מתעדכנים,
פיקוח ,אכיפה וענישה ,וככל שמתפתחת המערכת הרגולטיבית ומתרחבת כן גדל
הפער בין הרצוי למצוי.
אחת מתופעות הלוואי של הרגולציה ,במיוחד כאשר הפער בין הרצוי למצוי לא
נעלם ,היא מעורבות הולכת וגוברת של הרגולטור ,לא רק בהתוויית הדרך ופיקוח
על מסלול הנסיעה ,כי אם גם ברצון להחליף את הנהג .עניינה של הרגולציה הוא
לווסת תהליכים .הרגולטור אינו הנהג המוביל את התהליך; עליו להיות מנגנון
תיקון ,אם וכאשר חלה סטייה; עליו לנסות למונעה ולעודד שיפורים באמצעות
מנגנוני איתות ותימרוץ .כאשר מנגנון זה הופך לנהג ,הוא פגום.
תהליך מקביל ההולך ומתפתח מול רגולציה שמבקשת לפרוס את חסותה על
תחומים ונושאים חדשים ,הוא אימוץ שיטות של פיקוח עצמי ( self-regulationאו
 .17)self-policingתהליכים אלה נועדו לפעול ולתת מענה בשני מישורים :חיזוק
הארגון בפנים ומיצובו כלפי הסביבה ולקוחותיו; ומניעת כניסה של הממשלה,
באמצעות מנגנוני רגולציה ,למרחב פעילותם של הארגונים.
יצירת כללי בקרה ופיקוח עצמיים מביאה תאגידים ליצור סגנונות בקרה משלהם
אשר מחד גיסא ,מושפעים מהסביבה וחודרים אל הארגון ,ומאידך גיסא ,יוצרים
סגנונות המייחדים אותו מתאגידים אחרים .כתוצאה מכך מתקבל שילוב סינגרטי
של חיזוק התאגיד ,שכן הוא מקבל את רצון הסביבה ,יחד עם בניית דרכי פיקוח

17

�Baumeister, R. F. & Vohs, K. D. (Eds.). (2004). Handbook of self-regulation: Re
search, theory, and aApplications. New York: Guilford.
Advertising self-regulation and outside participation. West� .)1988( .Boddewyn, J. J
port, CT: Quorum Books.
Carver, C. S. & Scheier, M. F. (2001).On the self-regulation of behavior. Cambridge
University Press.
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עצמי להגנת התאגיד מסביבתו .18במדינות רבות נמצא ,כי מאז שלהי המאה שחלפה
התארגנו ארגוני המיגזר השלישי אף הם ואימצו מודלים של פיקוח עצמי ,במידה
רבה כתוצאה מהרצון למנוע את חדירת הממשלה לתחומי פעילותם.
כאמור ,אין מענה אחיד לסוגיית הרגולציה .הפתרון מצוי באיזון שכל חברה
צריכה לגבש על פי הנסיבות .19הניסיון הניו-זילנדי במיגוון של נושאים שנבחנו,
מצביע על "כלל אצבע" שיכול לסייע בגיבוש האיזון :יותר גישה מכוונת-שוק
ופחות פיקוח ורגולציה ממשלתיים.20
***
במענה לתהליכי הרגולציה הממשלתית שגברה ,אמצו ארגוני המגזר השלישי
במדינות רבות מנגנונים של רגולציה עצמית ,21חלקם מאמץ אף מנגנונים של
אקרדיטציה מגזרית ,תחומית או נושאית .22התחושה הרווחת בקרב ארגוני גג במגזר
השלישי היא צורך להגביר את מאמצי הפיקוח העצמי ,תוך שיתוף פעולה על
הממשל או בלעדיו ,במטרה כפולה :לנכש עשבים שוטים משדה החברה האזרחית
והמגזר השלישי ולהקטין את מעורבות הממשלה בפיקוח על הארגונים .קיומה של
רגולציה עצמית מסייע לממשלות למקד את מאמציהם בפיקוח על סיכונים ולהקטין
18

�Dubbin, F. (1997). Forging industrial policy. Cambridge, UK & New York: Cam
bridge University Press.

19

�Sunstein, C. R. (1997). Why (and why not) government?. New York: Oxford Uni
versity Press.

20

McTigue, M. P. (1998). Alternative to regulation. Regulation. 21(1): 34-40.

21

לימור ,נ' ( .)2005רגולציה ופיקוח על ארגוני מגזר שלישי .ביטחון סוציאלי.187-159 :70 .
לימור ,נ' ( .)2010כיוונים חדשים לרגולציה של ארגוני המגזר השלישי .באר-שבע :המרכז
הישראלי לחקר המגזר השלישי ,עלון המרכז ,מס'  ,33ע' .4
בות'וול ,ר' א' ( .)2010מגמות ברגולציה עצמית בארגונים ללא-כוונת-רווח .בתוך :לימור ,נ'
(עורך) .רגולציה :המגזר השלישי .באר שבע ותל אביב :המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי
והקיבוץ המאוחד/קו אדום ,עמ' .151-173

	22לימור ,נ' ( .)2003אקרדיטציה של ארגוני המגזר השלישי בישראל .תל אביב :מגזר ההתנדבות
והמלכ"רים.
דיוויס ,ק' א' ( .)2010רגולציה של יזמּות חברתית .בתוך :לימור ,נ' (עורך) .רגולציה :המגזר
השלישי .באר שבע ותל אביב :המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי והקיבוץ המאוחד/קו אדום,
עמ' .200-226
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את המאמצים בפיקוח שוטף ,תוך הסתמכות על הרגולציה העצמית של המגזר
השלישי .הממשלה הבריטית ,לדוגמה ,אימצה בשנת  2011מדיניות מוצהרת של
הקטנת הפיקוח השוטף ומיקוד בקרה בסיכונים מוגדרים ,ובמקביל  -לסייע לארגוני
הגג להרחיב ולשפר את כלי הרגולציה העצמית שלהם.23
במסמך שפורסם על ידי המרכז הבינלאומי לחוק ארגונים ללא-כוונת-רווח
 (ICNL)24שכותרתו" :יושרה ,ממשל תקין ושקיפות  -כללים לפיקוח עצמי" ,קובע
המרכז כי היבט חשוב בקיומו של המגזר האזרחי הוא יכולתו לפקח באופן יעיל
ותקין באמצעים וולונטריים של ריסון ופיקוח עצמיים .בדרך כלל ,מעדיפים ארגוני
המגזר השלישי להסתמך על מנגנוני הפיקוח הפנימיים שלהם ,אך אין זה מספיק,
גם אם במקרים רבים יש בכך מענה ראוי .פיקוח העצמי ( )Self Regulationהופך
בשנים האחרונות למושג המלווה את ארגוני החברה האזרחית .מול עוצמת-העל
של המדינה ,התגברות עצמתו של המגזר העסקי ותופעות שליליות שנתגלו בקרב
מיעוט של ארגוני מגזר שלישי ,חייב את המגזר ליטול על עצמו אחריות על דרך
התנהלותו .חובה זו היא הכרח המציאות ,אם חפץ הוא לקיים מעמד עצמאי ולמנוע
פיקוח יתר על ידי מי מהמגזרים האחרים; בין על ידי המדינה או עולם התורמים
העסקי והקרנות.
***
גם בישראל נמצא התפתחות של פיקוח עצמי והגברת השקיפות בקרב ארגוני
המגזר השלישי .אלה תוצאה של הבנת תהליכים ,הרצון להפגנת ניהול נאות ושקוף
בפני הציבור ,הממשלה ואף ידידים ,תורמים ומתנדבים .המיזמים בישראל אף הם
צמחו במקביל להגברת הרגולציה והלחץ הציבורי על ארגוני המגזר השלישי .מאז
שנות ה 90-הגבירה הממשלה בישראל ,שהייתה מאז ומתמיד ריכוזית ,את הרגולציה

23

Wiggins, K. (2011). Charity Commission 'will focus on core regulatory role'.Third
Sector Online. Daily Bulletin, News. 16.2.11. At: http://www.thirdsector.co.uk/
News/DailyBulletin/1055045/Charity-Commission-will-focus-core-regulatoryrole/B4BD7BB6C5EC7348D45484E19304210A/?DCMP=EMC-CONDailyBulletin.

24

	�ICNL (2002).Integrity, good governance, and transparency - Rules for self-regu
lation. Washington, DC: The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
At:, www.icnl.org.
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כלפי ארגוני המגזר השלישי תוך שיצרה סביבה מכבידה .היעדר הידברות ואי-
רצון לקיים שיח הגביר את חוסר התיאום והגדיל את תלות ארגוני המגזר השלישי
בממשלה ובתקציב הציבורי ,בלא שנושאי פעילותם יצאו נשכרים מכך .אדרבא ,מן
הסתם אלה נפגעו בשל אי-מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בארגונים .בשנים אלה
נקשרו במגזר השלישי גם אירועים של פרשיות עגומות ומעשים שאינם ראויים
וחלקם אף פליליים .הגם שאירעו בארגונים ספורים ,העיבו הפרשיות על היחסים
מול הממשלה והציבור בכלל והשליכו על העשייה הברוכה של המגזר השלישי כולו.
בדומה למתרחש במדינות אחרות הביאו אירועים מסוג זה לקריאה להגברת הפיקוח
והרגולציה .ההיבט הביטחוני ואיומי הטרור המתמשכים ,הביאו ,בישראל כבעולם,
לאימוץ כללי דמוקרטיה מתגוננת ועמם ,הגברת הפיקוח על הארגונים האזרחיים.
היעדרה של מדיניות-על מכוונת הקלה על הבירוקרטיה שביקשה לחזק את הכלים
שבידה ,תוך הסתייעות בקולות מקרב המערכת הפוליטית ,דחקה להסדרה חוקית
של סמכויותיה ואמצעיה .התוצאה  -מאז  1990הוכנסו שנים עשר תיקונים בחוק
העמותות ,תוקנו תקנות חדשות ,והתקבלו עשרות החלטות ממשלה והוראות
מנהליות אחרות .25בשנת  2008קיבלה הממשלה החלטה על הקמת שולחן עגול
לשיח בין מגזרי .מנגנון זה החל בפעילותו והשיח הבין מגזרי החל נושא פירות .עם
זאת ,היקף הרגולציה ודרישות הפיקוח ,לא פחתו.
ארגוני המגזר השלישי שהיו ערים לתהליכים אלה ,26הביאו כבר בשלהי שנות
ה 90-של המאה הקודמת את ארגון הגג של העמותות בישראל  -מגזר ההתנדבות
והמלכ"רים ,בפיתוח סטנדרטים והנחת היסודות לתהליך אקרדיטציה עצמית ,פנים
מגזרית .27המשכו של מיזם זה הוא מיזם 'נאות' ,אשר הרחיב את נושאי הסטנדרטים,
תוך שימת דגש להיבט המדריך ומסביר מדוע נדרש סטנדרט זה או אחר ,ומהם
הדרכים הראויות להשגתו .תהליך נוסף הצובר תאוצה הוא מיזם גיידסטאר-ישראל,
שעניינו הפעלת אתר אינטרנט בו מוצג מידע נרחב על הארגונים הישראליים ללא-

	25ראו :חוק העמותות ,פקודת מס הכנסה ,הוראות החשב הכללי ,הוראות מנכ"ל במשרדי הממשלה;
וכן  -ברלינסקי ,ע' וסופר ,פ' ( .)2000תמיכות בעמותות ובמוסדות ציבור על ידי הממשלה.
ירושלים :משרד ראש הממשלה ,אגף בכיר  -ביקורת המדינה וביקורת פנימית.
	26לימור ,נ' ( .)2008פיקוח ואסדרה במגזר השלישי .המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי .עלון מס'
 ,28ע' .2
	27לימור ,נ' ושרון א' ( .)2002אוגדן מגזר ההתנדבות והמלכ"רים :סטנדרטים .תל אביב :מגזר
ההתנדבות והמלכ"רים.
לימור ,נ' ( .)2005רגולציה ופיקוח על ארגוני מגזר שלישי .ביטחון סוציאלי.187-159 :70 .
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כוונת-רווח .28המידע המסופק לציבור כולל את המידע המדווח לרשם הסטאטוטורי
 דוחות כספיים ומילוליים ,מידע כללי על הארגון וכיוצא באלה ,ובנוסף ,מידעהמועבר ישירות על ידי הארגונים ומוצג באתר .לשורות המיזמים בישראל ניתן
להוסיף את מיזם 'מידות' ,29הגם שמיזם זה עוסק בדירוג ארגונים.
מבט אל העתיד חובק תובנה הכרחית באשר לצעדים שעל ארגוני המגזר השלישי
לנקוט אם ברצונם למנוע רגולציה חד-כיוונית ,הולכת ומתהדקת ,מצמצמת את
מרחב פעילותם ומנתבת לדרכים בלתי רצויות מבחינת החברה הישראלית בכלל
והמגזר השלישי בפרט .לצד מעורבות פעילה בתהליכי רגולציה רב-כיוונית ,של
ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי לעבר הקהילה הסובבת וגורמי הממשל,
נדרש מהם חיזוק ושיפור יכולותיהם וכלי התנהלותם .הצורך ההולך וגובר להקטין
תלות בתקציב הציבורי ובגיוס משאבים ,כספיים ,התנדבותיים ואחרים ,מן הציבור,
מהווה פן נוסף המחייב חיזוק האמון בין הציבור לארגונים.
אימוץ נורמות ,ערכים וסטנדרטים להתנהלות נאותה בכלל אלה ,חיזוק הממשל
התאגידי ,הערכה עצמית של הפעילות ,הגברת השקיפות והאחריויות ,הם ביסוד
הדברים .לסטנדרטים תפקיד חיוני בתהליך זה .משמעם ליבון נושאים ,בחינת
חלופות והסכמה על תקנים ההולמים את המגזר השלישי ,בין באופן כוללני או
בהתייחס לפלחים ממנו ,ואימוצם הלכה למעשה.

	28ראו באתר .www.guidestar.org.il :על תחילתו של מיזם זה ראו :לימור ,נ' ( .)2004בחינת
המגזר השלישי בישראל .ירושלים :קרן כהנוף ויד הנדיב.
29
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הגדרות
אגודת ידידים  -גוף ,לרבות 'שוחרים'' ,נאמנים' וכינויים דומים ,שיכול שיאוגד כגוף
משפטי נפרד הפועל למען הארגון ,למען קידום יחסי הציבור שלו ,גיוס תרומות ,גיוס
מתנדבים וכיוצא באלה.
אסיפה כללית  -כמשמעה בחוק העמותות ,לגבי עמותות; או כמשמעה בחוק החברות,
לגבי חברות.
ארגון  -ארגון ללא-כוונת-רווח הפועל לקידום מטרה לתועלת הציבור  -בין אם
הציבור בכללו ובין אם ציבור מסוים או סיוע לפרט  -שהתאגד במסגרת חוק העמותות,
תש"ם ;1980-במסגרת חוק החברות ,תשנ"ט 1999-או במסגרת פקודת החברות (נוסח
חדש) ,תשמ"ג ,1983-שקדמה לו.
ארגון המגזר השלישי  -ארגון העונה לחמשת המבחנים שלהלן:
(א) תאגיד רשום על פי חוק
(ב) תאגיד פרטי
(ג) תאגיד עצמאי שאינו נשלט על ידי גורם חוץ
(ד) פועל ללא-כוונת-רווח ואינו מחלק מרווחיו לחבריו
(ה) מקיים מרכיב התנדבותי  -לפחות חברי הנהלתו פועלים כמתנדבים
גוף מבקר  -כמשמעו בחוק העמותות ,סעיף (19ב).
ועדת הנהלה  -גוף אקזקוטיבי מצומצם שכל חבריו נמנים עם חברי הוועד ,אשר מפעיל
בשוטף סמכויות בשם הוועד.
הנהלה ציבורית  -אסיפה כללית ,ועד עמותה ,דירקטוריון חברה או כל מוסד אחר המורכב
מחברי הארגון אשר תקנון הארגון הקנה לו סמכויות ניהול מוגדרות.
ועד  -ועד כמשמעו בחוק העמותות ,לגבי עמותות; או דירקטוריון ,כמשמעו בחוק
החברות ,לגבי חברות.
ועדה  -קבוצת חברים המונה לפחות שני חברים ,אשר ייבחרו על ידי מוסד ממוסדות
הארגון ,בהתאם לסמכויות המוקנות בתקנון המוסד הממנה/הבוחר.
ועדת קבע  -ועדה שנתמנתה או נבחרה על ידי מוסד מוסמך כקבוע בתקנון העמותה,
במטרה לעסוק בנושא מסוים על פי הכללים שנקבעו בתקנון.
ועדת אד-הוק  -ועדה המתמנה לעניין מסוים ולפרק זמן שאינו עולה על שנתיים.
כללי העבודה של ועדת אד-הוק ייקבעו על ידי המוסד הממנה/הבוחר.
ועדת ביקורת  -כמשמעה בחוק העמותות ,תש"ם ,1980-לרבות רואה חשבון או גוף מבקר
הבאים במקומה; או כמשמעה לפי חוק החברות ,תשנ"ט( 1999-סעיף 345ח').
ועדת חברים  -ועדה לטיפול בענייניהם של החברים ,לרבות קבלתם ,הוצאתם ,ענייני
משמעת וכדומה .אם לא נקבעה ועדת חברים בתקנון ,יחולו הוראות התקנון המצוי.
ועדת תקציב  -ועדה שנקבעה בתקנון או בהחלטות הוועד/הדירקטוריון ,שבאחריותה לדון
בהצעת תקציב ,לעקוב אחר ביצוע התקציב ,לאשר שינויים בתקציב וכיוצא באלה ,כפי
שאושר בתקנון הארגון או בהחלטת הוועד/הדירקטוריון.
חבר  -מי שהתקבל כחבר בארגון על פי החלטה של המוסד שהוסמך לכך.
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חוק האגודות העות'מאניות  -חוק האגודות העות'מאניות מס' .121
חוק הגנת הפרטיות  -חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א.1981-
חוק החברות  -חוק החברות ,תשנ"ט ,1999-על שינוייו ,לרבות תקנות שהוצאו מכוחו.
חוק העמותות  -חוק העמותות ,תש"ם ,1980-על שינוייו ,לרבות תקנות שהוצאו מכוחו.
ישיבה  -ישיבה ,פגישה ,התכנסות ,מפגש של מוסד של הארגון או נציגו ,שהתקיימו על
ידי מי שמייצגים את הארגון (מתנדבים או עובדים) או בהשתתפותם ,ונדונו בהם ענייני
הארגון.
כללים  -הוראות מחייבות שנקבעו על ידי המנהל הכללי או מוסד אחר ממוסדות הארגון
(שאינם האסיפה הכללית או הוועד) ,בכפוף לסמכויות שהוקנו להם על פי הוראות החוק,
התקנון ונוהלי הארגון .ה'נהלים' של הארגון גוברים על ה'כללים' שנקבעו בארגון.
מבקר פנימי  -כמשמעו לפי חוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב1992.-
מוסד  -מוסד פנימי של הארגון ,בין אם מוסד חובה שהוקם על פי הוראות החוק (אסיפה
כללית ,ועד ,ועדת ביקורת או גוף מבקר) ,ובין אם כל מוסד אחר שהוגדר בתקנון הארגון
או אורגן של חברה כמשמעו בחוק החברות.
מוסד חובה  -מוסדות המנויים בחוק ההתאגדות .בחוק העמותות  -האסיפה הכללית,
הוועד ,ועדת הביקורת (או גוף מבקר); בחוק החברות  -האסיפה הכללית ,הדירקטוריון,
המנהל הכללי.
מוסד רשות  -מוסד שתקנון הארגון קבע את קיומו ואינו מוסד חובה על פי חוק
ההתאגדות.
מועמד לחברות  -מי שביקש להתקבל לחברות בארגון והגיש בקשה לפי הכללים שנקבעו
בתקנון לעניין זה.
משרה ציבורית קבועה  -משרה הקבועה בתקנון ומתקיימת דרך קבע.
משרה ציבורית שאינה קבועה  -תפקיד הנקבע אד-הוק לתקופה מוגדרת או בלתי מוגדרת,
עד להשלמת המשימה.
מתנדב  -מי שפועל ללא קבלת שכר.
נהלים  -הוראות מחייבות שנקבעו על ידי האסיפה הכללית או הוועד במסגרת סמכויותיהם
על פי הוראות החוק ,התקנון והחלטות האסיפה הכללית .ה'נהלים' של הארגון גוברים על
ה'כללים' שנקבעו בארגון.
נושא משרה ציבורית  -חבר בארגון שאינו שכיר בו וממלא תפקיד ציבורי כחבר ועד
(דירקטוריון) ,חבר ועדה וכדומה.
נושא משרה  -חבר מוסד ,חבר ועד ,דירקטור ,מנהל כללי ,מנהל עסקים ראשי ,משנה
למנהל כללי ,סגן מנהל כללי ,וכל ממלא תפקיד כאמור בארגון ,אף אם תוארו שונה ,וכן
מנהל או בעל תפקיד אחר הכפוף במישרין לוועד או למנהל הכללי.
פקודת החברות  -פקודת החברות (נוסח חדש) ,תשמ"ג1983.-
פרוטוקול  -תיעוד בכתב של ישיבה.
רשם סטאטוטורי  -הרשם שנקבע בחוק :רשם העמותות ,רשם החברות או רשם ההקדשות,
בהתאם לחוק ההתאגדות שלפיו התאגד הארגון.
תקנון  -בהתאם למשמעותו על פי חוק ההתאגדות של הארגון.
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אשכול  - 1כללי
פרק  - 1ארגון המגזר השלישי
.1ארגון המגזר השלישי יענה על מבחני ההגדרה המאפיינים ארגון
המגזר השלישי
חוק ההתאגדות אינו מאפיין ארגון כלשהו כארגון המגזר השלישי או הוא מגדיר
ארגון ללא-כוונת-רווח שאינו מחלק מרווחיו ומנכסיו לחבריו ,ואשר פועל לקידום
מטרה לתועלת הציבור ,בין אם מדובר בציבור בכללו ובין אם בציבור מסוים.
ההגדרה המקובלת לארגון המגזר השלישי מונה חמישה מאפיינים:
( )1תאגיד  -הארגון פועל כישות משפטית המאוגדת במסגרת אחד מחוקי
ההתאגדות.
( )2פרטי  -ארגון המגזר השלישי הוא גוף פרטי ובבעלות חבריו ,שנוסד על ידי
אנשים פרטיים ומנוהל על ידיהם .הוא אינו ארגון ממשלתי או עירוני ,והוא פועל
לקידום מטרה לתועלת הציבור
( )3הארגון אינו מחלק לחבריו חלק מנכסיו או מרווחיו  -כל משאבי הארגון ,מכל
סוג שהוא ,מיועדים לקידום מטרות הארגון וחל איסור על חלוקתם ,במישרין או
בעקיפין ,לחבר בארגון.
( )4ניהול עצמי  -הארגון מתנהל באופן עצמאי ,מקבל את החלטותיו במסגרת
מוסדותיו ,ואינו נשלט על ידי גורם חיצוני כלשהו המכוון או מנחה את החלטותיו
או פעולותיו.
( )5מרכיב התנדבותי  -בארגון קיים מרכיב התנדבותי כלשהו .למזער ,חברי הוועד
הם מתנדבים שאינם פועלים במטרה לקבל גמול כספי או טובת הנאה.
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1.01הארגון יעמוד במבחני ההגדרה של ארגון המגזר
השלישי.
1.02הארגון יאמץ עקרונות של מוסר ואתיקה ,ערכי כבוד
לזולת ,הגינות ,יושרה ,סובלנות ,שוויון ,זכות להשמיע
דעה ,קבלת דעת הרוב תוך כיבוד המיעוט וזכויותיו.
1.03הארגון יפגין כלפי הציבור וסביבתו כבוד לאחר ,שקיפות,
פתיחות ואחריותיות ,ויפעל לקידום מטרותיו תוך כיבוד
של אינטרס הציבור ,ערכיו וצרכיו.

 .2ארגון המגזר השלישי יפעל שלא בכוונה לעשיית רווחים
מטרתו של ארגון המגזר השלישי אינה עשיית רווחים ,וככל שאלה קיימים במידה
סבירה כתוצאה מפעילותו הם מכוונים באופן בלעדי לקידום מטרות הארגון.
עודפים שהצטברו מהפעילות נועדו לבסס את האיתנות הכלכלית ,ולתת לארגון
משאבים ליוזמות ולפיתוח.
האיתנות הכלכלית של הארגון נבחנת ביכולתו לעמוד בכל התחייבויותו  -לעובדיו,
ללקוחותיו ,לספקיו ולציבור  -לאורך זמן ועד יום סיום פעילותו של התאגיד .היא
נבחנת גם ביכולתו של ארגון לעבור תקופות משבר וירידה בהכנסות מבלי לפגוע
בפעילותו ובמימוש מטרותיו.
2.01הארגון יימנע מצבירת נכסים שאינם דרושים להבטחת
איתנותו הכלכלית לאורך זמן או לקידום מטרותיו.
2.02אם נצברו בארגון עודפים ,תוכן תוכנית לשימוש בהם
לקידום מטרות הארגון.

 .3ארגון המגזר השלישי לא יחלק לחבריו מנכסיו או מרווחיו
כל משאבי הארגון ,מכל סוג שהוא ,בין בכסף ובין בנכסים או בזכויות ,מיועדים
אך ורק לקידום מטרות הארגון ,וחל איסור על חלוקתם ,במישרין או בעקיפין,
לחברים בארגון.
סעיף  34ג' בחוק העמותות אוסר על חלוקת נכסים או רווחים ,וסעיף  34ד' מטיל
על חברי הוועד אחריות אישית בעניין זה.
3.01הארגון לא יחלק לחבריו מנכסיו או ממשאביו ,במישרין
או בעקיפין ,ולא יעניק כל טובת הנאה ,למעט מתנה
בעלת ערך סביר ,שתינתן לפי נסיבות העניין.
3.02הארגון יקבע כללים שיבחנו מתן מתנות במסגרת ההגדרה
"מתנה בעלת ערך סביר שתינתן לפי נסיבות העניין".
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 .4ארגון המגזר השלישי יפעל באחריותיות
אחריותיות ( )accountabilityהיא מושג יסוד בהתנהלות ארגון המבקש לפעול
באופן נאות .על ארגון המגזר השלישי ,מעצם הגדרתו כארגון הפועל לקידום מטרה
לתועלת הציבור או הקהילה ,לאמץ את עקרונות האחריותיות.
המונח אחריותיות משלב:
( )1עמידה בכל הוראות החוק
( )2עמידה בקודים אתיים ובנורמות המקובלות בתחום שבו פועל הארגון
( )3אימוץ ויישום של אחריות במובנה הרחב ' -ראש גדול'  -במסגרת יעדי הארגון
ונוהליו
( )4קיום שקיפות המאפשרת לבעל עניין לבחון אם הארגון עומד בנהלים
ובכללים;
( )5אימוץ קודים אתיים שהם מתווי ערכים ומנחי פעילות.
חשוב להבחין בין 'אחריות' ל'אחריותיות' .הראשונה משמעה פעולה על פי ההנחיות
ובמסגרת הסמכויות; השנייה משמעה תפישה רחבה של היעד מעבר לאחריות
הפורמאלית ,והשגתו בדרך אתית ונאותה.
 4.01הארגון יפעל לפי הוראות כל דין.
 4.02הארגון יאמץ קודים אתיים לפעולותיו.
 4.03הארגון יאמץ אמנת שירות כלפי לקוחותיו וספקיו.
4.04הארגון יישם את מהות המונח 'אחריותיות' ,לרבות
קביעת נהלים לבקרה פנימית על הביצוע.

פרק  - 2חזון ,שליחות ,ערכים וקוד אתי
 .1ארגון המגזר השלישי יגדיר לעצמו חזון ,שליחות וערכים
ארגון המגזר השלישי נוסד במטרה לקדם עניין לתועלת הציבור ,בין אם לציבור
בכללו ובין אם לציבור מסוים .חברי הארגון פועלים באמצעות רכוש לא להם
כנבחרי החברים ונאמניהם ,והם מופקדים לביצוע הפעילויות לקידום המטרות.
ארגון המגזר השלישי נזקק לקשר עם סביבתו ולקבלת תמיכה מהקהילה .תמיכה זו
ניתנת על ידי התנדבות או על ידי תרומות כספיות.
תמיכת הציבור ,התרומות והתגייסות חברי הארגון ומתנדביו ניתנות לארגון אשר
מכוון למטרה מוגדרת ,ומובל לעבר היעדים שנקבעו על ידו בחזון ()vision
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ובשליחות ( .)missionהחזון והשליחות אמורים להיות גלויים לציבור ,וכך ניתן
להזדהות איתם ולגייס משאבים למימושם.
לפיכך ,ארגון הפועל למען מטרה ציבורית נדרש להגדיר את חזונו ,את השליחות
שנטל על עצמו ולפעול להשגת היעדים שהציב לפניו ,תוך פעילות בכפוף לערכים
שמנחים אותו.
יעדי הארגון נגזרים מהמטרות שנקבעו בתקנון .הם מייצגים את השאיפה להגיע
לתוצאות מוגדרות שניתן לבחון ולאמת אותן .מיעדי הארגון נגזרות תוכניות
העבודה השנתיות והרב-שנתיות.
על הארגון לפרסם ברבים את חזונו ,את שליחותו ,את ערכיו ,את מטרותיו ויעדיו,
את הערכים המנחים את פעילותו ואת הקודים האתיים שאימץ .על הפרסום להיות
פנימי בארגון (על ידי מסמכים ,לוחות מודעות ,חוזרים לעובדים ולמתנדבים
וכיוצא באלה) וחיצוני (על ידי פרסום ויחסי ציבור ,מסמכים ,אתר האינטרנט
וכיוצא באלה).
1.01הארגון יגדיר את חזונו  -העולם העתידי שאליו הוא שואף.
1.02הארגון יגדיר את שליחותו  -השליחות שהוא נוטל על
עצמו במטרה לקדם את חזונו.
1.03הארגון יגדיר את יעדיו במסגרת המטרות שנקבעו
בתקנון.
 1.04הארגון יאמץ ערכים שינחו את פעולתו.
1.05החזון והשליחות של הארגון ינוסחו בבהירות ויהיו גלויים
לציבור.
1.06הארגון יטמיע את חזונו ,את שליחותו ואת ערכיו בקרב
חבריו ,עובדיו ומתנדביו.

 .2ארגון המגזר השלישי יאמץ קודים אתיים
קוד אתי הוא קוד התנהלות הנדרשת בתחום מסוים ,בנושא מסוים או בפעילות
מסוימת.
אפשר שארגון יאמץ מספר קודים אתיים ,בהתאם לתחומי הפעילות שלו.
הקוד האתי יכול להיות קוד שאומץ על ידי המגזר או הפרופסיה המקצועית ,או קוד
ייחודי שנוסח עבור ארגון מסוים או פעילות מסוימת.
ארגוני-הגג של המגזר השלישי או של תת-תחום בו מגדירים קודים אתיים כלל-
מגזריים או כלל-תחומיים .ראוי שהארגון יציע לפני מוסדותיו המוסמכים לאמץ
קודים אלה .אם נדחתה הצעה לאמץ קוד אתי ,מגזרי או תחומי ,יש לתת לציבור
הסבר ונימוקים להחלטה זו.
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2.01האסיפה הכללית של הארגון או מי שהוסמך על ידיה
יאשרו את הקוד האתי.
2.02יכול שהארגון יאמץ מספר קודים אתיים הנוגעים לתחומי
פעילותו.
 2.03הקוד אתי ינוסח בבהירות ויהיה גלוי לציבור.
2.04הארגון יפיץ את הקודים האתיים שאימץ ,ויפעל
להטמעתם בקרב חבריו ,עובדיו ומתנדביו.

.3ארגון המגזר השלישי יבחן מעת לעת את מטרותיו ,את חזונו ,את
שליחותו ,את ערכיו ואת הקודים האתיים שאימץ
משום חשיבותם העליונה של חזון ,שליחות ,מטרות ,ערכים וקודים אתיים ,על
הארגון לבחון את אלה מדי תקופה ,לעדכנם ולשנותם בהתאם לשינויים בארגון
ובסביבתו.
שינוי כזה דרוש על מנת לשמור על המטרה העליונה של ארגון המגזר השלישי -
מענה לצורכי הציבור.
3.01הארגון יבחן מעת לעת את מטרותיו ,את חזונו ,את
שליחותו ,את ערכיו ואת הקודים האתיים שאימץ.
3.02הארגון יעדכן מדי תקופה את מטרותיו ,את חזונו ,את
שליחותו ,את ערכיו ואת הקודים האתיים שאימץ,
בהתאם לשינויים שיחולו בו ובסביבתו.

פרק  - 3חשיבה ותכנון אסטרטגי
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל על פי אסטרטגיה
"דע מאין באת ולאן אתה הולך"  -זו אינה רק אימרה של חז"ל ,אלא מצפן לפעילותו
של ארגון המגזר השלישי.
ארגון המגזר השלישי שיש לו ערכים וחזון ,והוא מציב לעצמו מטרות ,חייב לדעת
מהו מקומו בהווה ,לאן ברצונו להגיע וכיצד יגיע לשם .הגדרת היעד והתוויית הדרך
חיוניות להגשמת החזון שנטל הארגון על עצמו.
חשיבה אסטרטגית משמעה פתיחות  -אוזן כרויה ועין פקוחה לנעשה בסביבת
הארגון ולשינויים החלים בה ,איסוף נתונים ועיבודם ,נכונות ללמוד ,לקיים דיון
ולשנות את הדרוש.
פתרון אסטרטגי איננו שיפור הקיים או שינוי מסוים בתהליך ,אלא משמעו להגיע
ליעד בדרך אחרת ,לגשת לסוגיה בגישה שונה.
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 1.01הארגון יאמץ גישה של חשיבה אסטרטגית.
1.02הארגון יקיים מערכת של איסוף נתונים ומידע על סביבתו
ועל השינויים והתהליכים המתרחשים בה.
1.03הארגון יכיר את בעלי העניין הנוגעים לפעילותו.
1.04הארגון יעבד את הנתונים והמידע ,יבחן את התהליכים,
את משמעותם ואת השפעתם על פעילותו.
1.05הארגון יבחן מעת לעת את החזון ,את השליחות ,את
היעדים והרלוונטיות שלהם ,ואת מידת השגתם בפועל.
1.06הנהלת הארגון תקיים מדי תקופה דיון אסטרטגי שיעסוק
בנושאים המנויים בסעיף  1.05לעיל.

 .2ארגון המגזר השלישי יאמץ תוכניות אסטרטגיות
אימוץ תוכנית אסטרטגית הוא סיומו של תהליך תכנון אסטרטגי .תחילתו של תהליך
זה בחשיבה אסטרטגית ובהבנה של התהליכים והשפעתם על הארגון ,והמשכו
בהיערכות לשינוי וביישומו.
הכנתה של תוכנית אסטרטגית היא תהליך ממושך ,הכולל איסוף נתונים ועיבודם,
בחינת הארגון וסביבתו ,הגדרת יעדים (ובמידת הצורך עדכון החזון והשליחות),
גיבוש חלופות ובחינתן מול יכולות הארגון ,וגיבוש תוכנית הפעולה.
עם השלמת תוכנית הפעולה מתחיל שלב היישום ,הכרוך בשינויים ,כגון שינויים
ארגוניים או טכנולוגיים ,שינויים בתחום משאבי אנוש ,וכיוצא באלה.
יישום התוכנית מחייב מעקב ,קבלת משוב ועדכון המטרה.
ההיערכות האסטרטגית והגדרת היעדים ,מקילות על הארגון להתמודד עם מצבים
משתנים ולנתבו ליעד ידוע ,גם בשעה שהסביבה גועשת וסוערת.
2.01הארגון יפעל במסגרת תוכניות אסטרטגיות רב-
שנתיות.
2.02התוכנית האסטרטגית תתוכנן בדרך מקצועית ,כולל
הכנות מוקדמות ,בחינה של הארגון וסביבתו ,איסוף
נתונים ומידע ,בחינת החלופות וכיוצא באלה.
2.03הארגון יקיים מעקב שוטף אחר ביצוע התוכנית
האסטרטגית שהותוותה ,יעדכן וישנה אותה במטרה
להגיע ליעדים שהוצבו.
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פרק  - 4שקיפות
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות בסוגיית השקיפות
סוגיית השקיפות בשנים האחרונות מופנית שוב ושוב כלפי ארגוני המגזר השלישי.
שקיפות אין משמעה התערטלות של הארגון בפני כול ,אלא מתן מידע לבעלי
העניין השונים בתוך הארגון ומחוצה לו ,לפי העניין.
הדיווח לרשויות המדינה הוא החלק הפורמאלי של המושג.
במובנה הרחב שקיפות היא תהליך מהותי של מתן מידע לגורמי פנים וחוץ .לגורמי
פנים יאפשר המידע לקבל החלטות באופן מושכל; ואילו לגורמי חוץ הוא יאפשר
החלטות באשר לקשריהם עם הארגון.
שקיפות היא ביטוי של אחריות ושל אחריותיות כלפי הציבור ,ומשמעה לתת מידע
מעבר לקבוע בחוק כדרישות הסף.
 1.01הארגון יאמץ מדיניות באשר לשקיפות.
1.02מדיניות הארגון בסוגיית השקיפות תהיה על פי תפיסת
העולם של הארגון וההיבטים המעשיים של יישומה.
 1.03הארגון יקים אתר אינטרנט.
1.04הארגון יעביר מידע לציבור ויגיב לפניותיו באמצעות אתר
האינטרנט ,בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות אתר
כלל מגזרי או ענפי.
1.05באתר האינטרנט ייכלל מידע על:
[א] החזון ,השליחות והמטרות של הארגון
[ב] תקנון הארגון
[ג] תחומי הפעילות של הארגון
[ד]	פירוט המבנה הארגוני ,לרבות הסניפים והפריסה
הגיאוגרפית
[ה]	נושאי המשרות  -שמות חברי הוועד ,ועדת
הביקורת ,חברי ועדות הקבע ,המנהל הכללי ועובדים
בכירים אחרים
[ו] דוח המנהלים על הפעילות
[ז] תמצית הדוחות הכספיים השנתיים
[ח] הקודים האתיים שאימץ הארגון
[ט] הדרכים להתקשרות עם הארגון
1.06הארגון ינחה את הגורמים המטפלים בשמו ביחסי הציבור
באשר למדיניות השקיפות שאימץ.
1.07הארגון יזין נתונים מעודכנים לאתר גיידסטאר-ישראל.
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.2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לשקיפות פנים-
ארגונית
דיווח לגורמי פנים משמעו העברת מידע באופן יזום .גורמי הפנים בארגון הם חברי
מוסדותיו ,עובדים ומתנדבים.
שקיפות פנים-ארגונית משמעה פתיחות ,העברה של נתונים ,מידע וידע לגורמי
פנים ,אם על פי בקשתם ,ואם באופן יזום לצורך פעילותם או כדי לשפר את
תיפקודם.
על מנת להבטיח זרימה שוטפת של נתונים ומידע ,על הארגון לקבוע כללים ונהלים
לעניין זה ,לרבות העברה של דיווח שוטף ושל העתקי הפרוטוקולים בין מוסדות
הארגון ,וכיוצא באלה.
2.01הוועד יקבע כללים באשר לשקיפות של נושאים,
תחומים ורמות מידע שיהיו פתוחים לגורמי פנים
בארגון.

 .3ארגון המגזר השלישי יקבע כללים באשר לשקיפות כלפי גורמי חוץ
העברת דיווח ,אם כמענה לדרישה פורמאלית ואם על פי הסכם עם גורמי החוץ ,אינה
בגדר שקיפות מלאה .לעתים עולה הצורך במידע נוסף בשל פנייה של התקשורת,
של תורם ,או של גורם שלישי בעל עניין.
ראוי שהארגון יאמץ מדיניות באשר לפנייה של גורמי פנים וחוץ באשר למידע
שיועבר להם ,ללא צורך בהחלטה מיוחדת.
קביעת מדיניות וכללים תמנע עיכוב בהעברת נתונים או מידע ,ותמנע פרשנות
שלילית שעלולה להתעורר בשל כך.
3.01הוועד יקבע כללים באשר לשקיפות של נושאים,
תחומים ורמות מידע שיהיו פתוחים לגורמים שהם
בעלי עניין מחוץ לארגון.

.4ארגון המגזר השלישי יוודא את ביצוע הכללים שקבע באשר
לשקיפות
שקיפות אינה הצהרה ואינה הגדרה חד-פעמית ,היא תפישת עולם ויישומה מחייב
לא רק לבצע את הכללים שנקבעו ,כי אם גם לבחון אותם מדי תקופה ולעדכנם.
4.01הארגון יוודא את ביצועם של הכללים שקבע באשר
לשקיפות כלפי בעלי העניין בתוך הארגון ומחוץ לו.
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פרק  - 5ניגוד עניינים
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע מדיניות וכללים בסוגיית ניגוד העניינים
נאמנותו של נושא המשרה נתונה לארגון בלבד .כל עניין אחר חייב להידחות בפני
חובה זו כאשר נושא המשרה נדרש להחליט או לפעול בשם הארגון או למענו.
המציאות בדרך כלל מורכבת יותר' .דילמת הנציג' וניגוד עניינים העסיקו רבות את
החוקרים .הקושי להגדיר הגדרות מדויקות יצר את המושג 'חשש לניגוד עניינים',
שמשמעו נקיטת משנה זהירות ,קביעת גבול חיצוני והתראה מוקדמת שיאפשרו
בירור וליבון בטרם ייעשה מעשה שיש בו ניגוד עניינים ,כשל בנאמנות הפרט
לארגון ,או פגיעה בארגון עצמו.
הימנעות מהגעה למצב של ניגוד עניינים ,משמעה נקיטת פעולות מוקדמות ,גלויות
ושקופות ,ובכללן הימנעות מהבאת חברים למצב שבו הם עלולים למצוא עצמם
בקונפליקט שמקורו בניגוד עניינים.
קביעת כללים מקילה על הגופים הבוחרים והממנים ,על מקבלי ההחלטות ועל כל
מי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.
הכללים הפנימיים בסוגיית ניגוד העניינים כוללים את הוראות החוק וגם כללים
נוספים שהארגון מאמץ ,בהתאם לנסיבות ,למבנהו ולדרכי פעולתו.
על הכללים להיות ידועים לכל חבר בארגון ,לכל נושא משרה ולכל עובד.
ניהול הרשומות של הודעות חברים על עיסוקיהם האחרים מחוץ לארגון ,או על
פעילות כלשהי שעלולה להעמידם במצב של ניגוד עניינים ,נועד לאפשר מעקב
ובחינה בדיעבד ,וגם לשמש מנגנון התראה חשוב.
 1.01הוועד יקבע כללים ליישום מדיניות בסוגיית ניגוד
העניינים.
1.02הכללים יתייחסו ,בין השאר ,לגילוי נאות ומוקדם של מידע
על אודות נושאי משרה ,שעניינו יהיה:
[א]	קשרי משפחה עם אנשים אחרים בתוך הארגון,
בכללם חברים ,עובדים או מתנדבים
[ב] עיסוקים אחרים מחוץ לארגון
[ג]	חברות בתאגידים אחרים ללא-כוונת-רווח ולמטרת
רווח
[ד] קשרים עם ספקים או לקוחות של הארגון
[ה] קשרים עם תורמים לארגון
1.03הכללים יכללו הוראות בדבר מינוי ואיסור מינוי של קרובי
משפחה לתפקידים מסוימים ,וגם יקבעו את שכרם של
קרובים בתפקידים שייקבעו.
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1.04הכללים יחייבו ניהול רשומות של הודעות חברים ,נושאי
משרה ועובדים על קשריהם מחוץ לארגון ,וכן של
עסקאות בין הארגון לחבריו.
1.05בכללים ייקבעו הוראות באשר למצבים שבהם תידרש
התייעצות עם היועץ המשפטי.
1.06בכללים ייקבעו הוראות בענייניים שבהם יידרש אישור
מיוחד ומוקדם של ועדת הביקורת.
 1.07הכללים ייקבעו בתיאום עם היועץ המשפטי של הארגון.

 .2ארגון המגזר השלישי יישם את המדיניות והכללים שקבע
קביעת מדיניות וכללים עדיין אינה מבטיחה את יישומם.
לפיכך חייב להתקיים מנגנון אשר בוחן את הדברים באופן שוטף ומתריע כאשר
עולה חשש כי נעשה דבר שעלול להפר את המדיניות שנקבעה ,או לסקל את
ביצועה.
תיעוד שוטף של הודעות ועסקאות עלול להיות בהן ניגוד עניינים הוא חיוני לא
רק לביצוע נאות של הדברים ,כי אם גם עדות שנעשה הצעד הראוי ,במקרה של
ביקורת.
המנגנון המתאים לעניין זה הוא ועדת הביקורת ,אשר צריכה לכלול בבדיקותיה
אפשרויות של ניגוד העניינים וגם להתייחס לעיניין זה בדוח השנתי המוגש לאסיפה
הכללית .במקרים דחופים על ועדת הביקורת לדווח לוועד.
2.01הארגון יקיים בחינה שגרתית של קיום הנהלים והכללים
בסוגיית ניגוד העניינים.
2.02הארגון יקפיד על ניהול פנקס הודעות של החברים ,נושאי
המשרה והעובדים.
2.03הארגון יקפיד על ניהול פנקס שבו יירשמו עסקאות בין
הארגון לחבריו.
2.04הודעות חברים ונושאי משרה בנושאים שיש בהם חשש
לניגוד עניינים יירשמו בפרוטוקול ישיבות.
2.05ועדת הביקורת תתייחס לסוגיה זו בדוח השנתי שתגיש
לאסיפה הכללית.
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אשכול  - 2חברים ותקנון
פרק  - 1חברים
 .1ארגון המגזר השלישי ינהג בחבריו בהגינות ועל פי ערכי הארגון
היחסים הפנימיים בארגון מושתתים על כללי התנהלות שבין החברים לבין עצמם.
על החברים לאמץ ערכים ההולמים את ארגון המגזר השלישי הפועל לקידום מטרה
לתועלת הציבור .ערכים אלה מנחים לא רק את פעולת הארגון ,אלא בראש ובראשונה
את החברים ואת היחסים בינם לבין עצמם ובינם לבין הארגון.
החברים יפעלו מתוך כבוד הדדי ,כיבוד החלטות הרוב והתחשבות בדעות המיעוט.
במקרים שבהם ניתנה זכות הצבעה מיוחדת למייסדים ,מתוך רצון לשמר את ערכי
היסוד של הארגון ,תעוגן זכות זאת בתקנון הארגון.
1.01הארגון יקבע כללים באשר ליחסי החברים ,בינם לבין
עצמם ובינם לבין הארגון.
1.02היחסים שבין הארגון וחבריו יתבססו על ערכי הגינות,
יושרה ,כבוד לזולת ,סובלנות ,שוויון ,זכות להשמיע
דעה ,זכות לבחור ולהיבחר

 .2ארגון המגזר השלישי יקבע כללים לקבלת חברים ולהוצאתם
ייסודו של תאגיד משמש מסגרת פעילות לחברים .על אף שהתאגיד זוכה עם רישומו
לקבל מעמד של ישות משפטית עצמאית ונפרדת מחבריו .המטרות ,הערכים ודרכי
הפעולה שלו עדיין נקבעים על ידי החברים ,שהם 'הבעלים' של הארגון ,ופועלים
כנאמנים מטעמו ,כל עוד הם חברים בו.
שכירת שירותיהם של עובדים או קליטת מתנדבים לא נועדו להחליף את החברים,
כי אם לסייע לקידום מטרות הארגון.
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הכללים הנוגעים לחברים נקבעים בדרך כלל בתקנון הארגון ובהחלטות האסיפה
הכללית .מן הראוי שהחלטות האסיפה הכללית הנוגעות לכללי הקבע יפורסמו בין
כל חברי הארגון.
ועדת החברים היא הפורום לטיפול בנושאים אלה ,אלא אם נקבע אחרת בתקנון,
ומוסד אחר (הוועד ,למשל) הוסמך לעניין זה.
הארגון רשאי לקבוע בתקנונו כללים שעל פיהם ,במקרה מסוים ,ניתן להוציא חבר
מן הארגון באופן אוטומטי.
2.01הארגון יקבע בתקנון ובכללים שבו את דרכי הטיפול
בחברים ,לרבות קבלתם ,הוצאתם וענייני משמעת.
2.02הארגון יפעל על פי הכללים שקבע.
2.03קבע התקנון כי יש למנות ועדת חברים ,תפעל הוועדה
על פי הכללים שנקבעו .אם לא נקבעה בתקנון החובה
להקים ועדת חברים ,יחולו הוראות התקנון המצוי
והוועד יפרסם את הכללים.
2.04בקשת חבר להתקבל לארגון או דיון בהוצאת חבר יובאו
לדיון מוקדם לפני ועדת החברים .החלטות הוועדה
וערעורים על המלצותיה יובאו לפני האסיפה הכללית
או לפני גוף אחר שייקבע בתקנון.
2.05לא יּוצא חבר מהארגון אלא אם ניתנה לו הזדמנות
להשמיע את עמדתו לפני ועדת החברים .בהעדר ועדת
חברים הוא יעשה זאת לפני מוסד אחר הממלא תפקיד
זה.
2.06ועדת החברים תנהל פרוטוקול של ישיבותיה ,אשר
ייחתם על ידי יושב-ראש הישיבה.

.3ארגון המגזר השלישי יקבע כללים לטיפול בסוגיות משמעת
וסכסוכים בין החברים
בין חברי ארגון לבין עצמם או בינם לבין הארגון עלולים להתעורר מחלוקות וסכסוכים.
אלה עלולים לגרום למשברים קשים דווקא בארגונים המבוססים על ערכים ,התנדבות
ורצון טוב.
כדי להימנע מפגיעה בארגון ובחברים ,נדרש לקבוע כללים שיגדירו את הדרכים
לטיפול בסוגיות משמעת וסכסוכים.
לרשות הארגון עומדים כלים מגוונים להסדרת הדברים ,כולל ועדת חברים שתוסמך
לעסוק גם בענייני משמעת ,בהפרת החלטות האסיפה הכללית או באי-ציות לכללי
הארגון ,בקביעה מראש של הפעולות שיינקטו נגד הפרות אלה ,בהקמת בית דין
046

חברים ותקנון

חברים ,בקביעת סמכויות לאסיפה הכללית ,או בהאצלת סמכויות לוועד או לוועדה
שתיקבע ,וכיוצא באלה.
קביעת הכללים והסדרת הכלים נותנות לארגון אמצעים ארגוניים ומשפטיים
להתמודדות מול מקרים מסוג זה ,וכאמור  -ימנעו פגיעה בארגון.
3.01הארגון יקבע כללים לטיפול בהפרות משמעת
ובסכסוכים בין החברים.
3.02הארגון יקבע כללים לטיפול בהפרות משמעת
ובמחלוקות בין החברים לבין הארגון.
3.03הארגון יקיים מוסדות לטיפול בהפרות משמעת
ובסכסוכים בין החברים לבין עצמם ובין החברים
לארגון.

 .4ארגון המגזר השלישי ינהל פנקס חברים
פנקס החברים הוא אחד המסמכים החשובים בכל ארגון.
מלבד שמירה על הסדר התקין בארגון ,פנקס החברים חיוני בשל שני היבטים:
האחד  -בהעדר בעלות פורמאלית בתאגיד ללא-כוונת-רווח ,החברים בארגון הם
למעשה 'הבעלים' .הם הנושאים באחריות ולהם הסמכות לפעול ,לבחור ולהיבחר.
השני -החברים זכאים ליטול חלק בדיונים ובהצבעות בארגון ,ולפיכך ,פנקס מעודכן
של הזכאים להשתתף במוסדות הארגון הוא אבן יסוד לניהול תקין של הארגון.
ניהול פנקס החברים מתחייב על פי החוק ,במסגרת הנושאים המוגדרים כאחריות
של קפידה .אחריות של קפידה מוגדרת בחוק העונשין כעבירה שלגביה די בהוכחה
של מעשה או מחדל ואין צורך בהוכחה של כוונה.
4.01הארגון ינהל פנקס חברים.
4.02פנקס החברים יכלול את פרטי חברי הארגון ,לרבות שם
מלא ,כתובת (כולל מספרי טלפון ופקסימיליה וכתובת
דואר אלקטרוני) ,מספרי זהות ,תאריך תחילת החברות
ומועד סיומה .נוסף לאלה ייכללו בפנקס החברים פרטים
אחרים שייקבעו על ידי הוועד כגון :ניסיון מקצועי,
חברות בארגונים אחרים וכדומה.
4.03בפנקס החברים יצוין התפקיד שממלא החבר בארגון
(חבר ועד ,חבר ועדה וכיוצא באלה) ,לרבות מועדי
ההתחלה והסיום של תקופת הכהונה בתפקיד.
4.04פנקס החברים יהיה פתוח לעיון חברי הארגון ,בכפוף
לכללים שייקבעו על ידי הוועד.
4.05הוועד יקבע ויפרסם בין החברים את הכללים והמועדים
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לעיון בפנקס החברים ,וכן אילו פרטים נוספים ,מעבר
למנוי בחוק יועמדו לעיון .כללי העיון יבטיחו לחברים את
האפשרות לעיין בפנקס החברים לקראת כל אסיפה
כללית.

 .5ארגון המגזר השלישי יפעל על פי הכללים שקבע
קיומם של מדיניות וכללים הוא תנאי ראשוני ,אך לא פחות חשוב לוודא ביצוע כדי
להבטיח את פעילותו התקינה של הארגון.
אחת הדרכים לוודא ביצוע של הכללים וההחלטות היא על ידי שימוש במערכות
הביקורת  -ועדת הביקורת ומבקר הפנים  -לבחינת הביצוע במסגרת תוכנית הביקורת
הרב-שנתית.
5.01הארגון יוודא שפעילותו תואמת את הכללים
שקבע.
5.02הארגון יוודא שפנקס החברים מעודכן וניהולו תקין.

פרק  - 2תקנון
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים תקנון מאושר
תאגיד מוקם על פי חוק המקנה לו את מעמדו המשפטי ואת הסמכות לפעול .גוף
המוקם במסגרת חוק המדינה חייב לשמור לה אמונים ולשמור על חוקיה וכלליה.
חוק ההתאגדות מחייב לאמץ תקנון.
התקנון הוא המסמך העליון ' -החוקה של התאגיד' .הוא קובע את מטרות הארגון
ואת דרכי פעולתו ,את אופן התנהלותו ,את תחומי האחריות והסמכות של מוסדות
הארגון ,את הטיפול במחלוקות ובאירועים מיוחדים ,וכן את הליכי הפירוק וסיום
חייו של התאגיד .מהתקנון שואבים מוסדות התאגוד את סמכויותיהם.
על פי חוק העמותות ,לתקנון יש מעמד של חוזה כפול )1( :בין החברים לבין עצמם;
( )2בין החברים לבין הארגון .הראשון נועד להסדיר את היחסים בין החברים לבין
עצמם ,להסדיר קבלת חברים והוצאתם ,לטפל במחלוקות וכדומה .השני  -משעה
שקם התאגיד והפך לישות משפטית עצמאית ,מגדיר ומסדיר את יחסי הגומלין בין
התאגיד לבין כל אחד מהחברים (שאף הוא אישיות משפטית).
התקנון המצוי הוא תקנון כללי ובסיסי .הוא נועד לענות על דרישות הסף של החוק
ולתת לעמותות חדשות מיתווה לתקנון .אין בו מענה ייחודי לעמותה הפועלת בתחום
מסוים או בדרך מסוימת ,ואף לא למבנה ולמערכת הפנימית של כל ארגון על צרכיו
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ויעדיו .הוא טוב דיו לרישום הראשוני ,אולם לארגון תוסס ופעיל המבקש לפעול
בדרך ייחודית ,הוא מצריך עדכון.
על פי הוראות החוק ,כל שינוי בתקנון חייב אישור של הרשם או בית המשפט,
בהתאם לעניין.
יש אשר מפיצים מסמך כללי הקובע ,כי הארגון אימץ את התקנון המצוי ,אבל הוכנסו
בו שינויים מסוימים .בשיטה זו רב הנסתר על הגלוי .ראוי שנוסח התקנון שיופץ יהיה
התקנון המלא על כל שינוייו ,אם היו כאלה.
בעת עדכון תקנון אין להסתפק בציון התיקון בלבד .יש ליצור מסמך מלא ,בציון תאריך
העדכון האחרון .התקנון שיופץ יהיה התקנון המלא ,המעודכן על כל שינוייו.
1.01לארגון יהיה תקנון המסדיר את פעילותו בכפוף
להוראות החוק.
1.02תקנון העמותה יהיה על פי הוראות סעיף  12לחוק
העמותות ,ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:
[א]הקדשת כל נכסי ההכנסות של הארגון לקידום
מטרותיו בלבד
[ב]איסור חלוקת רווחים ,העברת נכסים או הטבה
כל שהיא לחברי הארגון ,שאינה מותרת בחוק
במפורש
[ג]הקדשת נכסי הארגון לאחר פירוקו לארגון שהוא
מוסד ציבורי בעל מטרות דומות
[ד] הזכויות והחובות של חברי הארגון
[ה] קבלת חברים והוצאתם מהארגון
[ו]מוסדות החובה  -אסיפה כללית ,ועד ,ועדת ביקורת
(או גוף מבקר)
[ז] ניהול פרוטוקול ישיבות ופנקס חברים
[ח] פירוק מרצון
 1.03תקנון הארגון לא יכלול סעיפים אשר -
[א]יש בהם כדי לבטל או לשנות החלטות של מוסדות
הארגון שלא בדרך הקבועה בתקנון;
[ב]מתירים פעילות שאינה מוגדרת במפורש במטרות
הארגון ובתקנונו;
[ג]יוצרים חשש לניגוד עניינים או לפגיעה בטוהר המידות;
[ד]ע ש ו י י ם למ נ ו ע ש ק י פ ו ת ו א ח ר י ו תי ו ת
(;)accountability
[ה]מאפשרים לגוף חיצוני לכוון מבחוץ את פעילות
הארגון.
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1.04תקנון הארגון יאושר באסיפה הכללית ברוב על פי הכללים
שנקבעו בתקנון ובהחלטות האסיפה הכללית.
1.05ארגון שנרשם עם התקנון המצוי יקיים עליו דיון בתוך
שלוש שנים מעת ייסודו ,ויעשה בו את השינויים
הנדרשים על מנת להתאימו לצורכי הארגון.
1.06הארגון יבחן את התקנון לפחות אחת לחמש שנים ובמידת
הצורך יעשה בו שינויים ועדכונים ככל שיידרש.
 1.07תקנון הארגון יאושר על ידי הרשם.
1.08תקנון הארגון יופץ בין כל חברי הארגון כמסמך מלא
של התקנון המקורי על כל שינוייו.

 .2תקנון ארגון המגזר השלישי הוא כחוזה בין החברים
ייסודו של הארגון מתבסס על רצון משותף והסכמה של החברים לפעול יחד לקידום
נושא או מטרה משותפת .הסכמה זו מקבלת ביטוי בתקנון.
בחיי הארגון נוספים חברים ופורשים ממנו חברים ,לעתים מתגלעות מחלוקות בין
החברים ואף אפשר שיעלה רצון להוציא חבר משורות הארגון .על עניינים אלה לקבל
ביטוי בתקנון ,כחלק מההסכמה בין החברים.
בהתנהלותו השוטפת של ארגון באים לידי ביטוי היחסים בין החברים דרך הליכי
הבחירה ,קבלת ההחלטות ,קבלת דיווחים ומידע וכיוצא באלה .יש לתת ביטוי בתקנון
על כל המוסכם לגבי עניינים אלה.
חיי היום-יום בארגון מזמנים גם מחלוקות .תקנון הארגון יקבע את המנגנון המוסכם
להתמודד עם אלה ויקבע דרכים ליישובן.
2.01תקנון הארגון יקבע את הזכויות והחובות של החברים
כלפי הארגון.
2.02תקנון הארגון יקבע כללים לקבלת חברים ולהוצאתם,
ויקבע מנגנון לפתרון מחלוקות ,אמצעי אכיפה וענישה,
בית דין ,חברים וכל עניין אחר שהחברים מבקשים לעגן
כמנגנון מוסכם ביניהם.
2.03תקנון הארגון יקבע כללים באשר לדרכי קבלת החלטות
במוסדות הארגון ,לרבות הליכי הערעור עליהן.
2.04תקנון הארגון יכלול הוראות בדבר זכותם של חברים
לבחור ולהיבחר ,ובדבר הזכויות ,החובות והמגבלות
החלות על חבר שנבחר למוסד מסוים.
2.05תקנון הארגון יקבע את זכותו של החבר לקבל מידע,
את סוגי המידע ואת דרכי קבלתו.
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2.06תקנון הארגון יקבע כללים לפתרון סכסוכים בין
החברים.

.3ארגון המגזר השלישי יבחן מדי תקופה את תקנונו ויפעל לשינויו
במידת הצורך
על תקנון הארגון להתוות את מטרות הארגון ואת דרכי פעולתו כהנחיות קבע
המאפשרות לו לפעול לאורך זמן .עם זאת ,הנסיבות עשויות לחייב תיקון ושינוי
התקנון מעת לעת.
מרכזיותו של התקנון בחיי הארגון מחייבת הליכים מסוימים ,חלקם קבועים בחוק,
באשר להצעות לשינוי בתקנון ואישורן על ידי האסיפה הכללית.
כל אישור של שינוי בתקנון נעשה על ידי האסיפה הכללית .לאחר מכן נדרש אישור
של רשם העמותות .שינוי מהותי במטרות מחייב אישור של בית משפט.
על מנת למנוע נוסחים שונים של תקנון ,עם אישורו של שינוי ,ראוי שהתקנון יודפס
מחדש על כל שינוייו ויופץ כמסמך מלא ומעודכן לכלל החברים.
3.01שינוי תקנון הארגון יאושר על ידי האסיפה הכללית.
3.02הצעה לשינוי התקנון תועבר בעוד מועד לכל חברי
הארגון בליווי הסברים והנמקות.
3.03הדיון וההצבעה בשינויי התקנון ייכללו בסדר היום של
האסיפה הכללית ,ונוסחו יישלח לחברים מראש.
3.04הארגון יקבע בכלליו הוראות בדבר הדרכים להגשת
הצעה לשינויי תקנון ,שתובא בפני האסיפה הכללית,
לרבות האפשרות להעמיד הצעה חלופית.
3.05אישרה האסיפה הכללית את שינוי התקנון ,תועבר
החלטתה לאישור רשם העמותות.
3.06אישרה האסיפה כללית שינוי מהותי במטרות ,תועבר
החלטתה לאישור בית המשפט.
3.07אושר שינוי התקנון על ידי האסיפה הכללית והגורם
המוסמך (רשם העמותות או בית המשפט) ,יודפס
התקנון המעודכן על כל שינוייו ויופץ לכלל החברים.
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אשכול  - 3מוסדות
פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים מוסדות חובה על פי הוראות כל דין
על מנת לתפעל את התאגיד שהוקם על פי חוק נדרשים מוסדות (אורגנים) בעלי
סמכות לפעול בשם הארגון ,לקבל החלטות ,לייצג את הארגון ולהוציא את ההחלטות
לפועל ,כדי לקדם את הארגון ליעדיו.
חוק העמותות קבע שלושה מוסדות חובה :אסיפה כללית ,ועד וועדת ביקורת .החוק
מאפשר לארגונים שמספר חבריהם עולה על  200לקיים 'אסיפה של נציגים' .כמו כן
ניתן למנות רואה חשבון או גוף מבקר שאושר על ידי הרשם ,במקום ועדת ביקורת
(על נושאי הביקורת ראו להלן).
מוסדות החובה הקבועים בחוק הם דרישות סף .הארגון רשאי להוסיף עליהם ,אם
הדבר משרת את מטרותיו ומייעל את פעולתו.
1.01הארגון יקיים מוסדות חובה כפי שנקבע בחוק -
אסיפה כללית ,ועד ,ועדת ביקורת ,או גופים חלופיים
שאושרו בחוק.
1.02נוסף להוראות הקבועות בחוק יקבע כל ארגון נהלים
וכללים להתנהלות מוסדות החובה.
1.03הכללים של מוסד חובה יכללו הוראות בדבר הקמת
המוסד ,קביעת סמכויותיו ותחומי פעולתו ,דרכי מינוי
חבריו ופיטוריהם ,תקופות כהונה ,הוראות בדבר דיון,
הצבעה והחלטה ,ניהול פרוטוקול ,מעמד ההחלטה של
המוסד (המלצה או החלטה) ,כללי הדיווח למוסדות
אחרים של הארגון ,וכל עניין אחר שייקבע בתקנון או
שהאסיפה הכללית תחליט לגביו.
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 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לפעולתם של מוסדות
רשות :מוסדות קבע או מוסדות אד-הוק.
חוק העמותות מאפשר להקים מוסדות רשות נוסף לשלושת מוסדות החובה .קיימים
שני סוגים של מוסדות רשות :מוסדות קבע הפועלים באופן שוטף ומוסדות המוקמים
אד-הוק ,מטפלים בנושא מסוים ומבוטלים עם סיום משימתם.
עם מוסדות קבע נמנים מוסדות כמו ועדת כספים ,ועדת כוח אדם ודומיהן .כמו
כן יכול הארגון להקים אגודות ידידים ,סניפים ,וכיוצא באלה ,שפועלים אף הם
באופן קבוע.
עם הסוג השני נמנים מוסדות המוקמים לצורך עניין מסוים  -מיזם כלשהו ,מפעל
התרמה ,ציון יובל לארגון ,וכיוצא באלה.
2.01כללי המינוי של מוסדות רשות ,מוסדות קבע או
מוסדות אד-הוק ודרכי פעולתם ייקבעו בתקנון,
בנהלים או בכללים של הארגון בכפוף להוראות החוק
והתקנון.
2.02הכללים לפעולתו של מוסד רשות ,מוסד קבע או מוסד
אד-הוק יכללו הוראות בדבר הקמה ,קביעת סמכויות
ותחומי פעולה ,דרכי מינוי חברי המוסד ופיטוריהם,
תקופות כהונה ,הוראות בדבר דיון ,הצבעה והחלטה,
ניהול פרוטוקול ,מעמד ההחלטה של מוסד הרשות
(המלצה או החלטה) ,כללי הדיווח לוועד ולמוסדות
אחרים של הארגון ,וכל עניין אחר שעליו יחליט הגורם
הממנה.

 .3בארגון המגזר השלישי יפעלו מוסדות חובה או מוסדות רשות על פי
הוראות החוק ,הנהלים והכללים שקבע הארגון
לכל מוסד ,חובה או רשות ,קבע או זמני ,יש תחומי אחריות וסמכות ,כללי מינוי
או בחירה ,הוראות באשר לדיווח ,כללי פעולה ,דרכי קבלת החלטות וכיוצא באלה,
הדרושים לניהולו השוטף והתקין.
נושאים אלה יקבלו ביטוי בכללים של המוסד המסוים.
במוסדות החובה חלק מנושאים אלה מוסדרים בחוק ובתקנון המצוי .לגבי המוסדות
האחרים אין אזכור בחוק .ראוי שהארגון יקבע כללים שיענו על העניינים השוטפים
בפעולת כל מוסד ,בין שהוא מוסד חובה ובין שהוא מוסד רשות.
3.01כל מוסד חובה או מוסד רשות בארגון יפעל על פי
הוראות החוק.
054

מוסדות

3.02לכל מוסד ,חובה או מוסד רשות ,קבוע או זמני ,ייקבעו
כללים במסגרת הוראות החוק ותקנון הארגון.
3.03הכללים לפעולתו של מוסד חובה או מוסד רשות יכללו
את דרכי הבחירה/המינוי ,תקופת הכהונה ,הוראות
הדיווח למוסדות אחרים בארגון ,הוראות לזימון ישיבות,
קבלת החלטות ,וכל נושא רלוונטי אחר לאותו המוסד.
3.04כללי המוסד ייקבעו על ידי האסיפה הכללית או
המוסד הממנה או המוסד עצמו ,הכול על פי הוראות
התקנון.

פרק  - 2מוסדות חובה  -האסיפה הכללית
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים אסיפה כללית כמוסד חובה
האסיפה הכללית היא המוסד העליון של התאגיד על פי החוק ,ואין גוף מעליה.
זוהי אסיפה של כלל החברים .על אף שאין החוק מחייב זאת מפורשות ,ראוי כי
לכל חבר יהיה קול אחד השווה לקולו של כל חבר אחר .עם זאת ניתן לקבוע ,כי
בעניינים מסוימים עקרוניים שייקבעו יהיו לחברים מסוימים (לדוגמה ,המייסדים)
זכויות הצבעה מיוחדות (לדוגמה ,זכות וטו).
לארגונים שבהם למעלה ממאתיים חברים מאפשר החוק להקים מוסד נוסף  -אסיפה
של נציגים .החליטה עמותה על קיום אסיפה של נציגים ,יינתן לכך ביטוי בתקנון .על
התקנון לקבוע את דרכי בחירת הנציגים והסמכויות שיינתנו לאסיפה של הנציגים.
1.01האסיפה הכללית כוללת את כל חברי הארגון.
1.02הארגון יקבע כללים באשר לפעולתה של האסיפה
הכללית ,לרבות הוראות בדבר דיונים ,הצבעה והחלטה,
ניהול פרוטוקול ,כללי הדיווח ,מי זכאים להיות נוכחים,
וכל עניין אחר הקבוע בחוק ,שייקבע בתקנון או
שהאסיפה הכללית תחליט עליו.
1.03בארגונים שבהם יוחלט כי תוקם אסיפה של נציגים
ייקבע הדבר בתקנון ,לרבות דרכי בחירת הנציגים,
תקופת כהונתם וסיום כהונתם .כמו כן יוגדרו תפקידיה
וסמכויותיה של אסיפת הנציגים.
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 .2האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תמלא את תפקידיה
הקבועים בחוק ובתקנון
חוק העמותות קבע תפקידים מסוימים לאסיפה הכללית .על האסיפה למלא תפקידים
אלה ,וגם תפקידים אחרים שתיטול על עצמה ולא תעבירם למוסד אחר של הארגון.
2.01החוק והתקנון המצוי יקבעו את תפקידי החובה של
האסיפה הכללית ,ובין אלה:
[א] בחירת חברי הוועד והעברתם מתפקידם
[ב] בחירת חברי ועדת הביקורת והעברתם מתפקידם
[ג] מינוי רואה חשבון
[ד]מינוי רואה חשבון או גוף מבקר במקום ועדת הביקורת
[ה] תיקון התקנון
[ו] החלטה על תשלום גמול לחברי הוועד
[ז] החלטה על תשלום גמול לחברי ועדת הביקורת
[ח]החלטה על תשלום לרואה חשבון או לגוף מבקר
שנקבעו במקום ועדת הביקורת
[ט]דיון בממצאי ועדת הביקורת/רואה החשבון/הגוף
המבקר
[י]דיון בדוחות שיוצגו לפני האספה הכללית על ידי
הוועד או מוסד אחר של הארגון
[יא] קביעת מדיניות-העל של הארגון
[יב] קביעת המדיניות והתקציב הרב-שנתיים
[יג] אישור הדוחות הכספיים השנתיים
[יד] אישור הדוח המילולי השנתי
[טו] החלטה על פירוק מרצון
[יז] אישור סיום הליכי הפירוק מרצון
[יח] בחירת מזכיר לישיבות האסיפה הכללית

 .3ישיבות האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי יתועדו
בפרוטוקול
האסיפה הכללית חייבת ,על פי החוק ,לנהל פרוטוקול בישיבותיה.
לפרוטוקול שלושה תפקידים:
( )1תיעוד דיוני האסיפה והחלטותיה.
( )2מנגנון להעברת מידע למי שנבצר ממנו להשתתף באסיפה.
( )3אסמכתא לפעולה בשם הארגון והרשאה לנושאי המשרה.
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3.01האסיפה הכללית/אסיפת הנציגים תנהל פרוטוקול
בדיוניה .פרוטוקול האסיפה ייחתם על ידי יושב-הראש
של הישיבה.
3.02פרוטוקול האסיפה יופץ לחברים תוך פרק זמן שייקבע
בנהלים ובכללים שקבע הארגון.
3.03הנהלים והכללים של הארגון יקבעו מועדים להפצת
פרוטוקול האסיפה ולערעור על הנאמר בו.
3.04כל עוד לא אושר פרוטוקול האסיפה כדין על פי כללי
הארגון ,אין להתיר פעולה על סמך החלטה שהתקבלה
וטרם אושרה בכל ההליכים הנדרשים.
3.05פרוטוקול האסיפה יקיים את האמור להלן באשכול ,3
פרק  ,9אלא אם נקבע אחרת לגבי עניין מסוים.

פרק  - 3מוסדות חובה  -הוועד
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים ועד כמוסד חובה
על פי החוק הוועד הוא מוסד חובה.
חוק העמותות קובע" :הוועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא
נתייחדה בחוק זה או בתקנון לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה".
ואילו חוק החברות ,החל על חברות לתועלת הציבור ,קובע כי "הוועד יתווה את
מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו".
הוועד ממלא חמישה תפקידים מהותיים המייחדים אותו מכל מוסד אחר בארגון.
ואלה הם:
( )1מוקד אחריות עליון של הארגון
( )2מעסיק עליון
( )3קובע את החזון ,השליחות ,היעדים והמדיניות
( )4נאמן לשמירת הארגון ונכסיו
( )5מקיים קשר דו-סיטרי בין הארגון לציבור ולסביבה
1.01הארגון יקבע כללים הנוגעים לבחירת חברי הוועד,
לתקופת כהונתם ולדרכי סיום פעילותם.
1.02הארגון יקבע את דרכי פעולתו של הוועד בכללים
שיאושרו על ידי הוועד או האסיפה הכללית.
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 .2הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים תפקידיו בקביעת מדיניות
בהיות הוועד גורם אחריות עליון מוטלת עליו חובת הטיפול בנושאי-העל של הארגון,
בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי האסיפה הכללית.
האסיפה הכללית רשאית להטיל על הוועד להביא לפניה נושאי מדיניות או לסכם
נושאי מדיניות במסגרת מטרות הארגון שהוגדרו בתקנון.
החלטות ברמה של מדיניות דרג שני הן החלטות שאינן אבני יסוד ,אך הן מעל
להחלטות הסגל השכיר.
2.01הוועד יקיים דיונים ויקבע את מדיניות הארגון בכפוף
להנחיות האסיפה הכללית בנושאי מדיניות-העל
ומדיניות דרג שני.
2.02הוועד יקבע את נושאי המדיניות העליונה ,לרבות החזון,
השליחות ,התוכניות האסטרטגיות ,שיתופי פעולה
עקרוניים וכיוצא באלה.
2.03הוועד יקבע את מדיניות הדרג השני ,לרבות החלטות
מדיניות עקרוניות הנגזרות ממדיניות-העל.

.3הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים את תפקידיו בגיבוש וקידום ערכי
הארגון ותרבותו
ארגון המגזר השלישי מבוסס על ערכים ויוצר תרבות ארגונית שנועדה לייחד אותו
מארגונים אחרים ,וכמו כן לתת לו עוצמה ויכולת פנימית לפעול לקידום מטרותיו
לתועלת הציבור בכללו או ציבור מסוים ,הכול בכפוף למטרות הארגון.
לוועד יש תפקיד חיוני והכרחי בהליכים אלה.
3.01הוועד יקיים דיונים ,יגבש את ערכי הארגון ותרבותו
ויפעל להטמעתם בארגון.
3.02הוועד יעצב את ערכי הארגון וישמש דוגמה לעובדיו
ולמתנדביו.
3.03הוועד יאשר קודים אתיים וסטנדרטים להתנהלות
ולפעילות המקצועית.

 .4הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים את תפקידיו בנושאי התפקוד
שוטף של הארגון
בהיות הוועד האחראי העליון על ניהול ענייני הארגון ,הוא חייב למלא תפקידים
מסוימים ,שבלעדיהם לא ימלא הוועד את תפקידו במלואו ,ולא יראה את התמונה
הרחבה של מה שנעשה בארגון.
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שורה ארוכה של תפקידים כלולים בקטגוריה זו .חלקם נושאים בלעדיים של הוועד,
וחלקם יכולים להיות באחריות משותפת עם המנהל הכללי ,כאשר ההחלטה והאישור
הם בידי הוועד.
 4.01הוועד יאשר תוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית.
 4.02הוועד יאשר את התקציב השנתי.
 4.03הוועד יוודא הכנת הדוחות הכספיים.
4.04הוועד ידון בדוחות ובהערות הביקורת ויטפל בתיקון
הליקויים.
4.05הוועד ימנה את המנכ"ל וסגל בכיר אחר לפי החלטת
הוועד.
4.06הוועד ידון בדוחות התקופתיים המוגשים על ידי המנכ"ל,
החשב או כל גורם אחר שיידרש לכך.
 4.07הוועד יקיים מעקב אחר ביצוע החלטותיו.
 4.08הוועד ימנה ועדות.
 4.09הוועד יאשר שכירת שירותי יועצים.
 4.10הוועד יאשר פרויקטים מיוחדים.
 4.11הוועד ימלא את תפקידו בליווי ובייעוץ למנכ"ל.
 4.12הוועד יאשר נהלים וכללים של הארגון.
4.13הוועד יקבע מדיניות השכר ואישור הסכמים והסדרים
מיוחדים ,לפי הצורך.
4.14הוועד יקבע ויאשר את מי שמוסמכים להתחייב בשם
הארגון ,בנושאים ובהיקפים שייקבעו על ידי הוועד.

 .5הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים תפקידו בשמירת הארגון ונכסיו
עובדי הארגון ללא-כוונת-רווח ומתנדביו מתחלפים מדי פעם ,ואחריותם כלפי
הארגון חלה לגבי תקופת שירותם בו .על חברי הארגון והמתמנים מטעמו לנהל
את הארגון מוטלת אחריות רחבה שהיא מעבר לתקופת חברותם בארגון או כהונתם
בתפקיד זה או אחר .אחריותם היא להבטיח את האיתנות וההמשכיות של הארגון
לאורך זמן.
נכסי הארגון הם הבסיס שעליו נשען הארגון ,והם מבטיחים את קיומו לאורך זמן.
מכאן נובעת חיוניות השמירה עליהם.
לשמירה על נכסי הארגון יש פן נוסף  -ארגון ללא-כוונת-רווח אינו מורשה לחלק
מנכסיו ,כספיו ,משאביו ,זכויותיו וכל נכס אפשרי אחר ,קיים או עתידי .האחראי
העליון להבטיח שחובה זו תקוים הוא הוועד .חובה זו מוטלת על על כל אחד מחברי
הוועד על פי חוק.
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5.01הוועד יאשר נהלים וכללים להבטחת הניהול,
התחזוקה והשמירה על נכסי הארגון ואי חלוקתם
בהווה או בעתיד לחברים ,לעובדים או למתנדבים.
5.02הוועד יקיים מעקב ויקבל דיווח תקופתי על ביצוע
הנהלים והכללים שנקבעו.
5.03הוועד יטיל על גורמי הביקורת הפנימית בארגון לקיים
ביקורת שוטפת בנושאים אלה.
5.04הוועד יוודא את ביצוען של ספירות מלאי ונוהלי תחזוקה,
ויטיל על המנהל הכללי להביא לפניו דיווחים שוטפים
בנושאים אלה.

.6הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים את תפקידו בשמירת קשר עם
הסביבה
ארגון המגזר השלישי פועל לקידום מטרה לתועלת הציבור .ככזה עליו לקיים קשר
עם מכלול בעלי עניין בסביבה שהוא פועל בה ומבקש לקדם את מטרותיו.
הקשר עם הסביבה אינו מסור רק למנהל הכללי או למומחים בתחום .החובה הראשונה
לכך מוטלת על כתפיהם של אנשי הציבור ממלאי התפקידים בארגון.
ארגון שבו אישי הציבור אינם מקיימים קשר עם הציבור ,אינם נושאי דברו
ואינם מייצגים אותו כלפי בעלי עניין ,יתקשה לקבל תמיכה מהסביבה ,תרומות
ומתנדבים.
6.01הוועד יקיים דיונים מדי תקופה ויקבע מדיניות באשר
לקשריו עם הציבור ועם בעלי עניין בסביבתו.
6.02הוועד יטיל על חבריו תפקידי ייצוג ,בתיאום עם יושב-
הראש והמנהל הכללי.

.7הוועד בארגון המגזר השלישי יפעל לגוון את הרכב חבריו באופן
שיהיה מגוון וישקף את נושאי הפעילות של הארגון
האחריות הרבה המוטלת על הוועד מחייבת הרכב אנושי מגוון של חברים ,אשר יוכל
להתמודד עם מיגוון סוגיות שהארגון מתמודד עמן ,או עם אלה שיובאו לפניו על
ידי המנהל הכללי והצוות המקצועי של הארגון ,ועל ידי מומחים מן החוץ המלווים
את הארגון בפעילותו.
חלק מהנושאים מחייב התעדכנות והשתלמויות מעת לעת ,על מנת להכיר מקרוב
את הארגון ,את פעולותיו ואת הסוגיות הייחודיות לו.
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7.01הרכב חברי הוועד יהיה מגוון וישקף את נושאי
פעילותו של הארגון וצרכיו.
7.02מספר חברי הוועד לא יפחת מחמישה.
7.03הארגון יפעל לטיפוח חברי הוועד ,לרבות השתלמויות
תקופתיות ,כדי להכיר את פעילות הארגון והנושאים
הייחודיים לו.

.8הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא כי תשלומים וגמול לחברי הוועד
ייעשו על פי דין וכמקובל בתחום שבו פועל הארגון
חברי הוועד בעמותה וחברי הוועד בחברה לתועלת הציבור אינם מורשים על פי החוק
לקבל שכר בגין תפקידם בוועד.
ניתן ,עם זאת ,לשלם גמול עבור השתתפות בישיבות ,ולהחזיר הוצאות לחבר המשתתף
בישיבות .תשלומים אלה אינם בבחינת שכר במשמעות של יחסי עובד-מעביד.
האישור לשלם גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות מחייב קביעה מפורשת
בתקנון כי תשלום מסוג זה אפשרי .כמו כן ,על האסיפה הכללית לקבוע את הסכומים
ואת תנאי התשלום ,בכפוף לתקנות לעניין זה שהוציא שר המשפטים.
טרם קבלת החלטה על תשלום כלשהו לחבר הוועד ,ראוי לזכור את המשמעות
הציבורית של התשלום .דווקא מנושאי משרה אלה ,יותר מכל חבר אחר ,יש ציפייה
שייתנו לארגון מזמנם ומכישוריהם בהתנדבות וללא תשלום מסוג כלשהו.
8.01לא ישולם שכר או החזר הוצאות גלובלי מכל סוג
שהוא לחברי הוועד ,אלא אם אישרה זאת האסיפה
הכללית ,בתנאים ועל פי הכללים שקבעה ,והכול
במסגרת החוק והוראות התקנון.
8.02התשלום לחבר הוועד לא יעלה על הסכומים הנקובים
בתקנות.
8.03לא יינתנו גמול או טובת הנאה אחרת מסוג כלשהו
מעבר למה שאישרה האסיפה הכללית ,והכול במסגרת
החוק.

 .9ארגון המגזר השלישי יקבע את תקופת הכהונה של חברי הוועד
על פי הפרשנות לחוק ,אם לא נקבע אחרת ,תקופת הכהונה של הוועד היא שנה
אחת  -מהאסיפה הכללית השנתית הרגילה עד לבאה אחריה.
קביעה של תקופת הכהונה מסייעת לתיפקוד ראוי של הארגון ,ומאפשרת להחליף
חברים ולרענן את השורות.
תקופת כהונה בת שנה היא קצרה .ראוי ,על כן ,כי התקנון יקבע את תקופת הכהונה
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באופן שיתאים לצורכי הארגון ולמשך הזמן הדרוש ללימוד הנושאים המטופלים
על ידיו .כך יוכל חבר הנבחר לתפקיד להכיר את הנושאים השונים ,ואף לתרום
מהניסיון שיצבור.
9.01תקנון הארגון יקבע את משך תקופת הכהונה של
חברי הוועד ,ואת האפשרות להיבחר לתקופות
נוספות.
9.02תקופת הכהונה של חבר ועד תהיה בין שנתיים לארבע
שנים.
9.03הארגון יקבע בתקנון את האפשרות להיבחר מחדש
לתקופות כהונה נוספות.

.10הוועד בארגון המגזר השלישי יפעל על פי הוראות החוק ועל פי
נהלים וכללים קבועים
הוועד נדרש לפעילויות שוטפות ,לדיונים  -לעתים נוקבים  -להחלטות ולמעקב
אחרי הביצוע .לפעמים על הוועד לקבל החלטות קשות הנוגעות לארגון ,לחבריו,
לעובדיו או למתנדביו .הדברים מורכבים ועל כן נדרשת קביעת כללים וסדרים
מובנים וידועים מראש לכל הנוגעים בדבר.
כללי עבודת הוועד אפשר שייקבעו על ידי האסיפה הכללית ,ואפשר שייקבעו על
ידי הוועד עצמו .החלופה הראשונה מחמירה ונוקשה ,ומחייבת החלטת אסיפה על
כל שינוי .השנייה מקלה וגמישה ,אך מחייבת אחריות רבה מצד חברי הוועד ,לא רק
בקביעת הנהלים כי אם גם בקיומם הלכה למעשה.
10.01הוועד יקבע את דרכי עבודתו בכפוף להוראות
החוק ,התקנון והחלטות האסיפה הכללית .נוהלי
הוועד המנהל יכללו לפחות התייחסות לדרכי זימון
החברים ,חובת ההשתתפות ,קביעת סדר היום,
מספר הנוכחים הנדרש ,מהלך הדיון ,הגשת הצעת
החלטה ,הצבעות וקבלת החלטות.
10.02הוועד יתכנס לא פחות משש פעמים בשנה ,אלא אם
קיימת הנהלה מצומצמת .במקרה זה יתכנס הוועד
אחת לרבעון.
10.03הוועד יקבע נהלים לדרכי הזימון לישיבות ,לרבות
בקשה של חבר לזימון מיוחד.
10.04השתתפות חברי הוועד בישיבותיו השנתיות לא תפחת
מ ,66%-אלא אם נקבע אחרת בתקנון או בכללי
הארגון.
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 10.05הוועד יקיים מעקב אחר ביצוע החלטותיו.
 10.06הוועד יפעל על פי הנהלים שנקבעו.

 .11הוועד בארגון המגזר השלישי ידווח למוסדות הארגון
חברי הוועד הם שליחי הארגון ונאמניו .ככאלה ,מוטלת עליהם החובה לדווח לחברי
הארגון ולמוסדותיו.
לדיווח הפנימי בארגון יש רבדים שונים .תחילתו בעדכון חברי הוועד עצמם לגבי
ההחלטות והפעולות של יושב-הראש ,המשכו בעדכון חברי הוועדות ,ולבסוף  -דיווח
לחברי מוסדות אחרים ,לעובדים ולמתנדבים.
אי דיווח במועד והעדר עדכון שוטף לא רק פוגעים בערכי השקיפות ,אלא גם פוגמים
בעבודה התקינה של הארגון.
11.01כללים ונהלים של הוועד יכללו הוראות בדבר דיווח
ועדכון של חברי הוועד ,של חברי מוסדות הארגון,
של השכירים והמתנדבים
11.02הוועד ידווח תקופתית לחברים ולאסיפה הכללית.
11.03הוועד יכין דוח שנתי על פעילות ,שיכלול את יעדי
הארגון ,תוכנית העבודה וביצועה ,וכן דוח ביצוע
תקציב .הדוח יוגש לאסיפה הכללית יחד עם הדוחות
הכספיים השנתיים.

.12הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא שקיימים מנגנוני בקרה וביקורת
פנימיים ,וידון בממצאיהם ובתיקון הליקויים שיימצאו
האחריות לניהול הארגון כוללת גם הפעלה של מנגנוני הבקרה והביקורת הפנימיים,
קבלת משוב ודיווחים ,והתעדכנות בביצוע הפעילות למימוש המטרות ובהתקדמותה.
נוסף לכך ,מנגנונים אלה אמורים להתריע בפני האחראים על מעשים בלתי ראויים,
ולדווח באופן שוטף על אירועים חריגים.
12.01הוועד אחראי על קיומם של מנגנוני בקרה וביקורת
פנימיים בארגון.
12.02הוועד ידון בדוחות ועדת הביקורת ,הוועדות והמנהל
הכללי ,הן בדיווחים תקופתיים והן בדיווחים מיוחדים.
12.03הוועד יקיים מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוח
הביקורת (של ועדת הביקורת ,של הגוף המבקר ,של
המבקר הפנימי ,של רואה החשבון או גוף חיצוני).
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 .13הוועד בארגון המגזר השלישי ינהל פרוטוקול בישיבותיו
לפרוטוקול של ישיבות הוועד שלושה תפקידים:
( )1תיעוד דיוני הוועד והחלטותיו
()2מנגנון להעברת מידע למי שנבצר ממנו להשתתף בישיבה ולמוסדות אחרים
של הארגון
( )3אסמכתא לפעולה
כיוון שהחלטות הוועד הן החלטות ביצועיות עם הסמכה לפעולה ולהתחייבות בשם
הארגון ,חשיבותו של הפרוטוקול רבה .לעתים ההחלטה המתקבלת אינה מנוסחת
בעת הישיבה ,וחברי הוועד או המנהל הכללי עשויים לפרשה על פי דעתם ולא על
דעת החברים .הדבר עלול לגרום נזק לארגון.
ראוי שכללי הארגון יקבעו הוראות סדורות באשר לרישום הפרוטוקול ואישורו ,כדי
למנוע מצבים בלתי רצויים.
13.01הוועד ינהל פרוטוקול בישיבותיו .פרוטוקול הוועד
ייחתם על ידי יושב-ראש הישיבה.
13.02פרוטוקול הוועד יופץ לחברים תוך פרק זמן שייקבע
בנהלים ובכללים שקבע הארגון.
13.03הכללים והנהלים של הארגון יקבעו את המועדים
להפצת פרוטוקול הוועד ולערעור על הנאמר בו.
13.04כל עוד לא אושר פרוטוקול הוועד כדין על פי כללי
הארגון ,אין להתיר פעולה על סמך ההחלטה
שהתקבלה.
13.05פרוטוקול הוועד יקיים את האמור להלן ,באשכול 3
פרק  ,9אלא אם נקבע אחרת לגבי עניין מסוים.

 .14הוועד בארגון המגזר השלישי יקבל החלטות על פי הנהלים שיקבע
על ההחלטות להיות מנוסחות כראוי ,מתוך רצון למנוע ככל האפשר פירושים שונים.
לפיכך על ההחלטה לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים :מי האחראי ועל מה ,מסגרת
הסמכויות ,התקציב ,לוח הזמנים וכדומה .כמו כן ,על ההחלטה לכלול הוראות דיווח
על ביצוע ,עיכובים ,בעיות מיוחדות וכדומה.
במקרים שבהם ההחלטה טעונה ניסוח מיוחד ,ראוי שהחברים יתפנו לניסוחה בעת
הישיבה ,על מנת שהמבצעים יקבלו הנחיות ברורות.
במקרים של החלטה רגישה במיוחד ראוי להחתים את הנוכחים על טיוטת הפרוטוקול,
על מנת שתהווה אישור לפעולה.
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14.01החלטות הוועד יתקבלו בישיבות על פי הכללים
והנהלים של הארגון.
14.02נוסח ההחלטה יכלול את תיאור הפעולה ,לוח הזמנים
לביצועה ,התקציב ,האחראי לביצוע ,הנחיות הביצוע
והוראות אחרות ,לפי העניין.
14.03תינתן אפשרות לערער על החלטה טרם ביצועה.
14.04במקרים שבהם עיכוב הביצוע עלול לגרום נזק לארגון,
תועלה הסוגיה והחומר הנלווה לה על סדר היום שיופץ
לקראת הישיבה ,תוך הודעה כי ההחלטה תתקבל על
ידי הנוכחים ,לנוכח הנסיבות שינומקו בחומר שיועבר
לחברים.

 .15הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא את ניהולו של פנקס חברי הוועד
החוק מחייב לקיים פנקס של חברי הוועד.
מעבר למתחייב בחוק ולמידע הבסיסי על כל חבר הוועד ,ראוי שהפנקס יכלול גם
פרטים על נושאים העלולים לעמוד במבחן של ניגוד העניינים ,וכל נושא אחר
שעשוי לסייע לארגון בפעולתו או למנוע תקלות בעתיד.
15.01הארגון יקיים פנקס חברי הוועד.
15.02הוועד יקבע מי הממונה על ניהולו של פנקס חברי
הוועד.
15.03פנקס חברי הוועד יכלול את פרטי החבר ,לרבות
שם מלא ,כתובת (כולל מספרי טלפון ופקסימיליה
וכתובת דואר אלקטרוני) ,מספר זהות ,תאריך תחילת
החברות ומועד סיומה .כמו כן יכלול הפנקס פרטים
אחרים שייקבעו על ידי הוועד ,כגון :ניסיון מקצועי,
חברות בארגונים אחרים וכדומה.
15.04פנקס חברי הוועד יהיה פתוח לעיון לפני חברי הארגון.
הוועד יקבע ויפרסם את המועדים והכללים לעיון
בפנקס.
15.05פנקס חברי הוועד יהיה פתוח לעיון הציבור .הוועד
יקבע ויפרסם את המועדים ,הנהלים והכללים לעיון
בפנקס ,וכמו כן אילו פרטים נוספים ,מעבר למנויים
בחוק ,יועמדו לעיון.
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 .16הוועד בארגון המגזר השלישי יוודא כי כל חבר ועד מודע לאחריות
המוטלת עליו כנושא משרה בתאגיד
חבר הוועד נושא באחריות רבה .חוק העמותות קובע" :על חברי הוועד לפעול
לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית".
חוק החברות קובע במספר סעיפים את חובת האמונים וחובת הזהירות החלה על
דירקטור.
תיקון  10לחוק העמותות ותיקון  6לחוק החברות הטילו אחריות אישית על כל חבר
ועד בנושאים מסוימים (כגון :איסור חלוקה) .כמו כן נקבע ,כי חברה לתועלת הציבור
אינה רשאית לפטור מאחריות נושא משרה או חבר ועדת ביקורת עקב הפרת חובת
הזהירות כלפיה ,או לתת התחייבות לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות.
האחריות האישית שחלה על חברי הוועד לא רק מחייבת משנה זהירות בקבלת
החלטות ובפעילות .היא גם מעלה את הצורך בעדכון החברים בהוראות החוק ובחובות
החלות עליהם.
16.01חבר ועד חדש יקבל את עיקרי החובות המוטלים
עליו על פי חוק ,בצירוף החוקים הרלוונטיים
והחלטות הארגון הנוגעות לנורמות ולקודים
האתיים שאימץ.
16.02חברי הוועד יקבלו מהיועץ המשפטי של הארגון
עדכונים מעת לעת על שינויים בחקיקה ובהוראות
הנוגעים לאחריות ולחובות החלים עליהם על פי חוק
ועל פי הנורמות הציבוריות.
16.03הארגון יאפשר לחברי הוועד לקבל ייעוץ משפטי
מהיועץ המשפטי של הארגון בכל הקשור למילוי
תפקידם ,לחובות החלות עליהם ולזכויות המוקנות
להם.

.17הוועד בארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר מילוי הנהלים
והכללים שקבע
קביעת נהלים וכללים מחייבת לבחון את מילוים ואת הפעולה על פיהם.
שני מנגנונים קיימים לעניין זה :מנגנון פנימי של הגוף שקבע את הנהלים או
הכללים ,קרי ,הוועד; ומנגנון חיצוני ,קרי ,גורמי הביקורת  -הביקורת הפנימית
(אם קיים מבקר פנימי) וועדת הביקורת.
17.01הוועד יקבע מנגנון מעקב אחרי מילוי הנהלים
והכללים שקבע.
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17.02תוכנית הביקורת הרב-שנתית של הארגון תכלול
בחינה של מילוי הנהלים והכללים שקבע הוועד
לפעולתו.

פרק  - 4ועדת ביקורת
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים ועדת ביקורת המהווה מוסד חובה על פי
החוק
ועדת הביקורת היא חוליה מהותית בדרכי התנהלותו של ארגון ללא-כוונת-רווח,
הפועל לקידום מטרה לתועלת הציבור .קיומה ותיפקודה הנאות של ועדת הביקורת
מייתרים מעורבות חיצונית ,מזהים תקלות ומאפשרים את תיקונן מבעוד מועד ,טרם
בואה של ביקורת חיצונית ,בין שעל ידי המדינה ובין שעל ידי הציבור.
חוק העמותות מאפשר לארגון להחליט על מינוי רואה חשבון או גוף מבקר במקום
ועדת הביקורת .חלופה זו נועדה לתת מענה כאשר אין בין חברי הארגון חברים
כשירים ובעלי רקע הנחוץ למילוי תפקיד זה.
חוק החברות מחייב כל חברה לתועלת הציבור למנות ועדת ביקורת ,ואינו מאפשר
מינוי רואה חשבון או גוף מבקר אחר במקומה.
1.01לארגון תהא ועדת ביקורת או גוף חליפי  -רואה
חשבון או גוף מבקר ,בהתאם להחלטת האסיפה
הכללית.
1.02הארגון ינהל פנקס של חברי ועדת הביקורת.
1.03הארגון יקבע כללים בדבר דרך הבחירה של ועדת
הביקורת ,תקופת כהונתה ודרכי סיום פעילותה.
1.04הארגון יקבע את דרכי פעולתה של ועדת הביקורת
בנהלים וכללים שיאושרו על ידי הוועדה או האסיפה
הכללית.
1.05הרכב חברי ועדת הביקורת יהיה מגוון וישקף את נושאי
פעילותו של הארגון ואת צרכיו.
1.06החליטה האסיפה הכללית על מינוי רואה חשבון או גוף
מבקר ,היא תקבע את שכרם.
1.07החליט הארגון למנות מבקר פנימי ,הוא יקבע נהלים
באשר ליחסים בין הוועד ,ועדת הביקורת ,המנהל הכללי
והמבקר הפנימי.
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.2ועדת הביקורת/רואה החשבון/הגוף המבקר בארגון המגזר השלישי -
יבצעו את כל התפקידים המנויים בחוק
תיקון  10לחוק העמותות ( )2007מונה שבעה תפקידים לוועדת הביקורת.
מילוי תפקידים אלה עשוי לחייב היעזרות בגורם אשר יבצע את הביקורת הלכה
למעשה בשטח .לפיכך ,אין זה מן הנמנע שהארגון יחליט על מינוי מבקר פנימי .היה
וכך הוחלט ,יש לקבוע בנהלים את מערכת היחסים ,הקשרים והדיווחים בין ועדת
הביקורת לבין המבקר הפנימי.
תיקון  6לחוק החברות ( ,)2007מונה בסעיף 345ח(ה) שמונה תפקידים לוועדת
הביקורת בחברה לתועלת הציבור:
(	)1לבדוק את תקינותן של פעולות החברה ומוסדותיה ,לרבות התאמתן של פעולות
החברה למטרותיה.
( )2לבדוק את השגתם של יעדי החברה ביעילות ובחיסכון.
( )3לעקוב אחר ביצוען של החלטות האסיפה הכללית והוועד.
( )4להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול החברה.
(	)5לבדוק את ענייניה הכספיים של החברה ,את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי
השכר בה ,לרבות ייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה,
(	)6להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור של ועדת הביקורת לפי
סעיפים  255ו 268-עד ,275
( )7לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של החברה,
(	)8להביא לפני הוועד והאסיפה השנתית את מסקנותיה בהתאם לבדיקה כאמור
בסעיף קטן זה.
2.01החוק מונה שורה של תפקידים לוועדת הביקורת,
או לרואה החשבון או לגוף המבקר ,אם אלה נקבעו
במקום ועדת הביקורת:
()1לבדוק את תקינותן של פעולות העמותה ומוסדותיה,
לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה.
()2לוודא שיעדי העמותה מושגים ביעילות ובחיסכון.
()3לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית
והוועד.
()4להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול
העמותה.
()5לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה ,את
פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה,
לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.
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()6לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של
העמותה.
()7להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנות
הבדיקה בהתאם לאמור בסעיף זה.
2.02ועדת הביקורת תקיים את כל תפקידיה הקבועים
בחוק.

.3ועדת הביקורת בארגון המגזר השלישי תוציא דוחות ביקורת ותקיים
מעקב אחר תיקון הליקויים
הממצאים ותוצאות הבדיקות של ועדת הביקורת יוגשו באמצעות דוח ,שיכלול את
פרטי הבדיקה שנעשתה ,את הממצאים שנמצאו ,וכן המלצות באשר לתיקונם .ראוי
שדוח ועדת הביקורת ייערך על פי הכללים מקובלים באשר לדוחות ביקורת.
3.01ועדת הביקורת תעביר לוועד ולאסיפה הכללית
דיווחים תקופתיים על פעולתה ועל ממצאיה.
3.02דוח ועדת הביקורת יכלול המלצות לתיקון הליקויים.
3.03ועדת הביקורת תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים
שנמצאו על ידיה ודווחו לוועד או לאסיפה הכללית.

 .4ועדת הביקורת בארגון המגזר השלישי תקיים דיון בדוחות השנתיים
החוק מחייב את ועדת הביקורת לדון בשני דוחות שנתיים  -הדוח הכספי והדוח
המילולי  -טרם הבאתם לאישור האסיפה הכללית.
הדיון בדוחות הכספיים ראוי שייערך בשיתוף רואה החשבון של העמותה.
הדיון בדוח המילולי ראוי שייערך בהשתתפות נציג הוועד שהכנת הדוח באחריותו.
4.01ועדת הביקורת תדון בדוחות הכספיים השנתיים לפני
הבאתם לאישור האסיפה הכללית.
4.02ועדת הביקורת תדון בדוח השנתי המילולי לפני הבאתו
לאישור האסיפה הכללית.
4.03ועדת הביקורת תדון בשכר חמשת הבכירים ,כפי
שמדווח לרשם.
4.04ועדת הביקורת תזמן לישיבותיה את רואה החשבון בעת
הדיון על הדוחות השנתיים (הכספי והמילולי) ,ובמידת
הצורך גם את היועץ המשפטי.
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.5ארגון המגזר השלישי רשאי למנות רואה חשבון במקום ועדת
הביקורת
העמותה רשאית למנות רואה חשבון במקום ועדת הביקורת.
היתרון בחלופה זו הוא ,שרואה החשבון מהווה גוף מקצועי מוסמך לקיום ביקורת.
חסרונה הוא שהביקורת מבוצעת על ידי גוף חיצוני ללא מעורבות של חברי
העמותה.
רואה חשבון המתמנה במקום ועדת הביקורת אינו יכול להיות רואה החשבון המבקר
את ספרי החשבונות של העמותה.
 5.01מינוי רואה החשבון ייעשה על פי הוראות התקנון.
 5.02מינוי רואה החשבון ייעשה על ידי האסיפה הכללית.
5.03שכרו של רואה החשבון המשמש במקום ועדת הביקורת
יאושר על ידי האסיפה הכללית.

 .6ארגון המגזר השלישי רשאי למנות גוף מבקר במקום ועדת הביקורת
העמותה רשאית למנות במקום ועדת הביקורת גוף מבקר אחר שאושר על ידי
הרשם.
הגוף המבקר יכול לכלול חברים מהעמותה וגורמי חוץ מקצועיים ,וזה יתרונו.
על מנת לקיים חלופה זו על תקנון העמותה להסמיך את האסיפה הכללית להחליט
בעניין זה.
מינוי גוף מבקר שאינו רואה חשבון חייב אישור מוקדם של הרשם.
6.01מינוי גוף מבקר אחר ייעשה על פי הוראות התקנון.
 6.02מינוי הגוף המבקר ייעשה על ידי האסיפה הכללית.
 6.03מינוי הגוף המבקר יאושר על ידי הרשם.
6.04שכרו של הגוף המבקר המשמש במקום ועדת הביקורת
יאושר על ידי האסיפה הכללית.

070

מוסדות

פרק  - 5ועדות
 .1ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות כדי לייעל את פעילות הארגון
כאשר הארגון גדל ומתרחב הוא נדרש לתשומות ניהוליות רבות יותר .תשומות
הניהול אינן ברובד השכיר בלבד אלא גם ברובד הניהולי.
מינוי של ועדות נועד לחלק את הנטל בין חברי הוועד .המטרה היא לאייש את
הוועדות הנושאיות באנשים שיש להם הרקע המקצועי והרצון לפעול בתחום פעילותה
של הוועדה.
מינוי הוועדה נעשה על ידי מוסד שהוסמך לכך בחוק ,בתקנון או בהחלטה של
האסיפה הכללית.
עם מינוי הוועדה ראוי להגדיר את נושאי פעילותה ,את תחום סמכויותיה ,את הממשק
בינה לבין ועדות או מוסדות אחרים של הארגון ואת כללי הדיווח החלים עליה.
הוועדה ,ככל מוסד אחר ,מבוססת על חברים נבחרים או ממונים לתקופת כהונה
מוגדרת ,ולפעול בהתאם לסמכויות המוקנות להם לצורך מילוי תפקידם.
ככלל ,קיימים שני סוגי ועדות )1( :ועדות קבע ( )2ועדות זמניות לנושא ,למיזם
או לפעולה מסוימים.
1.01מוסד של הארגון שהוסמך לכך יקים ועדות לעניינים
שונים ,בין שהן ועדות קבע ובין שהן ועדות זמניות
(אד-הוק) ,בהתאם להוראות התקנון ולהחלטות
מוסדותיו.
1.02אם לא נקבע אחרת בתקנון או בהחלטת המוסד ,תקבע
הוועדה את נוהל עבודתה ,שיכלול לפחות נהלים בדבר
דרכי זימון החברים ,חובת ההשתתפות ,קביעת סדר
היום ,מספר הנוכחים הנדרש ,מהלך הדיון ,הגשת
הצעת החלטה ,הצבעות וקבלת החלטות.
 1.03הוועדה תפעל על פי הנוהל שנקבע.
1.04הוועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה .פרוטוקול הוועדה
יקיים את האמור בפרק  9להלן.
1.05יו"ר הוועדה יחתום על פרוטוקול הישיבה .הפרוטוקול
יופץ לכל חברי הוועדה ולכל חברי הוועד.
1.06השתתפות חברי הוועדה בישיבותיה לא תפחת מ66%-
מכלל הישיבות השנתיות ,אלא אם נקבע אחרת בתקנון
הארגון או בנהלים.
1.07הוועדה תדווח תקופתית לוועד או לאסיפה הכללית,
לפי החלטת מוסדות הארגון.
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 .2הוועדה בארגון המגזר השלישי תפעל במסגרת סמכויותיה
מינוי הוועדה אינו מקנה לה סמכויות שאינן בידי הגוף הממנה .הגוף הממנה אינו
יכול להעביר לוועדה שמינה את כל סמכויותיו .יש להקפיד על הגדרה מפורשת של
הסמכויות שיינתנו בידי הוועדה ,הכול בכפוף להוראות של החוק ,של התקנון ,של
החלטות האסיפה הכללית ובכפוף לסמכויות המוקנות לגוף הממנה.
2.01הוועדה תפעל במסגרת הסמכויות שהוענקו לה
לצורך מילוי תפקידה.
2.02הוועדה תדווח באופן שוטף על פעילותה לגוף שמינה
אותה.

 .3ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות קבע לנושאים קבועים
ועדת קבע מתמנה כאשר יש צורך בהתמחות בנושא מוגדר .לדוגמה :ועדת כספים,
ועדת כוח אדם וכדומה.
על מנת להבטיח יציבות ותקינות בפעילותן של ועדות הקבע ,ראוי לעגן אותן
בתקנון או בכללי הקבע של הארגון.
ראוי להחיל על ועדות הקבע את הכללים הקובעים לגבי מוסדות הארגון (דרכי
בחירה ,תקופת כהונה ,דיווח וכדומה).
3.01ועדת קבע תמונה על ידי המוסד שהוסמך לכך.
3.02ועדת הקבע תפעל על פי נהלים וכללים שנקבעו על
ידי המוסד המסמיך ,ובהעדרם ,על פי נהלים וכללים
שתאמץ.
3.03ועדת הקבע לא תחרוג מהסמכויות המוקנות לה ,ובמצב
של אי-בהירות לגבי סמכויותיה תפנה למוסד הממנה
על מנת לקבל הבהרה .ועדת הקבע אינה מוסמכת
ליטול לעצמה סמכויות שלא הוקנו לה במפורש.

.4ארגון המגזר השלישי ימנה ועדות זמניות בהתאם להחלטת
מוסדותיו במסגרת סמכויותיהן
ועדה זמנית (אד-הוק) מתמנה לצורך עניין מסוים ,מיזם כלשהו וכדומה.
כללי עבודתה של הוועדה הזמנית יכול שיהיו במסגרת הנהלים המקובלים בארגון,
ואפשר שייקבעו לה נהלים מיוחדים ,בהתאם לעניין המסוים שבעבורו נתמנתה.
הוועדה הזמנית תסיים את פעולתה בתום המועד שהוקצב לה ,או בתום הפעילות
שבגינה נוסדה.
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4.01ועדה זמנית (אד-הוק) תמונה על ידי המוסד
שהוסמך לכך לעניין מסוים ,לפרק זמן מוגדר.
4.02הוועדה הזמנית תפעל על פי הכללים שנקבעו על ידי
המוסד המסמיך ,ובהעדרם ,על פי הנהלים והכללים
שתאמץ.
4.03הוועדה הזמנית לא תחרוג מהסמכויות המוקנות
לה ,ובמצב של אי-בהירות לגבי סמכויותיה תפנה
למוסד הממנה כדי לקבל הבהרה .הוועדה הזמנית
אינה מוסמכת ליטול לעצמה סמכויות שלא הוקנו לה
במפורש.
4.04לא סיימה הוועדה את תפקידה בזמן שהוגדר ,תחזור אל
המוסד הממנה ותבקש הארכה של תקופת כהונתה.
היא תמשיך ותפעל רק אם ניתנה לה תקופה נוספת.

פרק  - 6מנהל כללי
 .1ארגון המגזר השלישי ימנה מנהל כללי על פי מדיניותו וצרכיו
מינוי מנהל כללי או עובד בכיר ראשי אינו חובה בעמותה .מינוי זה נדרש כאשר
הארגון מתפתח והיקף פעילותו מצדיק שכירה של שירותי מנהל לניהול שוטף של
הארגון.
אם לא נקבע אחרת בתקנון או בהחלטות האסיפה הכללית ,מינוי המנהל/המנהל
הכללי הוא באחריות ובסמכות הוועד ,ולו הוא כפוף.
מינוי המנהל השכיר אינו מוריד מאחריות הוועד או מסמכויותיו על פי דין ,על
פי תקנון הארגון ועל פי החלטות האסיפה הכללית .ניתן אף לומר ,כי דווקא בשל
מינוי המנהל ,המשמש כשלוח של הוועד ,גוברת אחריותו של הוועד ,שחייב לוודא
כי שלוחו פועל על פי הנחיותיו ואינו סוטה מהן.
1.01הארגון ימנה מנהל כללי או מנהל שכיר בכיר ,על
פי צורכי הארגון.
 1.02המנהל הכללי ימונה על ידי הוועד.
1.03תנאי העסקתו ושכרו של המנהל הכללי ייקבעו על ידי
הוועד בהתאם לארגון ,להיקף פעילותו ,לצרכיו וליכולותיו,
ובהתחשב במועמד ובכישוריו  -הכול במסגרת הוראות
החוק ,התקנון ,החלטת האסיפה הכללית וההיבטים
הציבוריים והכלכליים שהוועד ישקול.
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1.04תפקידיו וסמכויותיו של המנהל הכללי יוגדרו בנוהל
שייקבע על ידי הוועד.

 .2ארגון המגזר השלישי ימנה מנהל כללי בנוהל סדור מראש
הליכי המינוי של המנהל הכללי צריכים להתנהל במהלך סדור ושקוף ,הן בשל
ההיבטים המשפטיים הכרוכים בהתקשרות זו ,והן בשל ההיבטים הציבוריים הנלווים
לאורך זמן ומשמעותם לארגון.
על מנת להסיר כל ספק באשר לניהול הנאות של התהליך ,חשוב להגדירו מראש,
לקבוע את התנאים הנדרשים מן המועמד ואת אמות המידה להחלטה.
סוגיית שכרו של המנהל הכללי בארגוני המגזר השלישי מהווה מוקד לביקורת ציבורית.
לפיכך ,כדי למנוע תקלות ,ראוי ליצור מנגנוני בקרה פנימיים בארגון .על מנגנונים
אלה להישען על מוסדות הארגון ,קרי ,ועדת הביקורת והאסיפה הכללית.
השימוש במוסדות אלה כגופי בקרה על התהליך יסיר מעל הוועד את האחריות
הבלעדית למינוי ,ויאפשר לארגון להתמודד ציבורית ועניינית ,במקרה שיתקבלו
החלטות שעשויות להיראות חריגות ,גם אם הן תואמות את צורכי הארגון.
2.01מינוי המנהל הכללי ייעשה על פי נוהל סדור שייקבע
מראש על ידי הוועד.
2.02הוועד יגדיר את דרישות התפקיד ,תנאי הקבלה ,תנאי
ההעסקה ותנאים אחרים שיידרשו לפי העניין.
2.03מינוי המנהל הכללי ייעשה בהליך של בחירה בין מספר
מועמדים.
2.04בחירת המועמד לתפקיד תיעשה על ידי הוועד או ועדה
שהוסמכה על ידיו לעניין זה.
2.05מינוי המועמד לתפקיד וקביעת תנאי העסקתו ושכרו
ייעשו על ידי הוועד.
2.06בין הארגון למנהל הכללי ייחתם הסכם העסקה שיפרט
את תנאי העסקתו ושכרו ,כפיפותו ,וכל עניין מהותי
אחר הנוגע לעבודתו ,לרבות דרכי הפסקת החוזה
בהודעה מוקדמת ,כפי שייקבע על ידי הוועד ,לרבות
קביעת תקופת ניסיון ואפשרות התרת החוזה על פי
החלטת האסיפה הכללית (ראו להלן).
2.07ההסכם שייחתם עם המנהל הכללי יועבר לידיעת
האסיפה הכללית .האסיפה הכללית רשאית לבטל
חוזה העסקה ,אם תמצא שתנאי העסקתו ועלותו הם
חריגים.
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2.08הסכם ההעסקה שייחתם עם המנהל הכללי יועבר
לוועדת הביקורת טרם חתימתו ,והיא רשאית להמליץ
לפני הוועד והאסיפה הכללית לשנות את תנאיו או
לבטלם.
2.09הוועד וכל ועדה מטעמו העוסקת בבחירה ובמינוי
של מנהל כללי ינהלו פרוטוקול סדור מישיבותיהם
ומהחלטותיהם.

.3הוועד בארגון המגזר השלישי יקבע את נושאי האחריות והסמכויות
של המנהל הכללי
כאמור ,המנהל הכללי כפוף לוועד .על הוועד לקבוע את סמכויותיו ואת תפקידיו
כלפי הוועד ,כלפי הארגון ,כלפי העובדים והמתנדבים וכלפי גורמי חוץ.
קביעת הסמכויות מראש נדרשת על מנת להבטיח ניהול נאות ולמנוע בעיות ותקלות
בעתיד.
קביעת הכללים מחייבת את הוועד לוודא כי המנהל הכללי אכן פועל במסגרת
סמכויותיו ועל פי הכללים .כפי שציינו לעיל ,האחריות המוטלת על פי דין היא של
הוועד ,ולפיכך נדרש מנגנון הבקרה.
3.01הוועד יקבע את סמכויות המנהל הכללי ,ובכלל זה:
[א] הסמכות לייצג את הארגון
[ב] הסמכות לקבוע נהלים והוראות
[ג] הסמכות לשכור שירותי עובדים
[ד] סמכויות לבצע פעולות לקידום מטרות הארגון
[ה] כל סמכות אחרת שתיקבע
3.02הוועד יקבע את תפקידיו של המנהל הכללי מול הוועד,
לרבות :הכנת חומר לקראת ישיבות ,הכנת דוחות,
הכנת טיוטות תקציב ,הכנת דוחות תקופתיים לרבות
טיוטה של דוח שנתי ,עדכון חברי הוועד וכיוצא באלה.
3.03המנהל הכללי יפעיל את סמכויותיו במסגרות שהוגדרו
לו על ידי הוועד.
3.04הוועד יוודא כי פעילותו של המנהל הכללי היא על פי
הכללים שנקבעו ובמסגרת סמכויותיו.
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 .4המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי ידווח לוועד ולאסיפה הכללית
עשייה מחייבת דיווח .ללא דיווח לא יוכלו מוסדות הארגון לקבל את המידע הנדרש
לצורך קבלת החלטות ולקיים את הבקרה הנדרשת על יחידות הארגון.
4.01המנהל בכללי יהיה כפוף לוועד ועליו לדווח לוועד
באופן שוטף.
4.02המנהל הכללי ידווח לאסיפה הכללית על פי דרישתה
או על פי הנחיות הוועד.
4.03הוועד יקבע את הנהלים ,לרבות הנושאים ,המועדים,
דרכי הדיווח השוטף ואופן הגשתם על ידי המנהל
הכללי.
4.04המנהל הכללי ידווח לוועד מייד על כל אירוע חריג.

פרק  - 7ישיבות
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לניהול ישיבות מוסדותיו
ישיבה היא מפגש של חברים בגוף ,שמטרתו היא דיון משותף המסתיים בדרך כלל
בקבלת החלטות.
על מנת שהישיבה תמלא את תפקידה ,עליה להתנהל בסדר ידוע וקבוע מראש.
העניינים שיש לקבוע ,בין היתר ,הם נושאים כגון :מי מזמן ישיבה ,מי קובע את
סדר היום ,את מועד הישיבה ,מקומה וכיוצא באלה.
על הארגון לאפשר לחברים לערער על קביעת מועד הישיבה או על הנושאים
הכלולים בסדר היום.
במקרים רבים נוכחים בישיבות גם מי שאינם חברי הגוף .אלה יכולים להיות נושאי
משרה בארגון ,יועצים חיצוניים וכדומה .על הארגון לקבוע מי מזמין ואת מי ניתן
להזמין להיות נוכח בישיבה ,תוך הבחנה בין סוגי מוסדות הארגון (האסיפה הכללית,
הוועד ,ועדת הביקורת ,ועדה או מוסדות אחרים).
1.01הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי זימון הישיבות של
מוסדותיו וניהולן.
1.02הנהלים והכללים יתייחסו גם לעניינים כגון ,מי מזמן
ישיבה ,מי קובע את סדר יומה ,מועדה ומקומה ,כיצד
ניתן לערער על החלטות אלה ,מי זכאי להשתתף
בישיבה ומי רשאי להיות נוכח בה ,מי מנהל את הישיבה,
מי רושם פרוטוקול ,וכיוצא באלה.
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1.03הארגון יקבע כללים לגבי הסדרי ישיבות מיוחדות,
לרבות ישיבות דחופות ,ישיבות הנסקרות על ידי אמצעי
התקשורת וכדומה.
1.04הזמנה לישיבה תכלול ,מלבד פרטי מועד ההתכנסות
ומקומה ,גם את סדר היום במלואו .ההזמנה תישלח
במועד מוקדם ,שיאפשר למרב החברים להשתתף
בה.

.2ארגון המגזר השלישי יעביר ,לקראת ישיבה במוסד ממוסדותיו ,את
חומר הרקע הנדרש למשתתפים באותה ישיבה
על מנת שישיבה תשיג את מטרתה ,על החברים בפורום המתכנס לקבל מידע מוקדם
על הנושאים שיידונו וכל חומר רקע שיאפשר להם להתכונן כראוי.
חשוב להזכיר כי חברים במוסד של הארגון נושאים באחריות להחלטותיהם ,ואין
להביא למצב שבו הם ייאלצו לקבל החלטה או להימנע מהחלטה בשל חוסר ידע
בנושא הנדון.
2.01הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי העברה מוקדמת של
חומרי רקע בכל אחד מן הנושאים שיועלו בישיבה
שזומנה.

.3סדר היום של ישיבת מוסד בארגון המגזר השלישי ייקבע על פי כללי
הארגון
על הארגון לקבוע כללים לגבי מיתווה סדר היום של הישיבה .כללים מסוג זה ימנעו
תקלות ושגגה .בדרך כלל נהוג לכלול בסדר היום אישור או אשרור של פרוטוקול
הישיבה הקודמת ,דיווח ,דיון בנושאים שעל סדר היום ,קבלת החלטות ,והודעות
שונות הנמסרות לחברים או מתקבלות מהם.
בעבר היה נהוג לכלול בסדר היום סעיף 'שונות' ,שאיפשר לכלול נושאים מהותיים
בסדר היום .בשל המורכבות המשפטית שעשויה להיווצר בדיון בנושא מהותי תחת
הכותרת 'שונות' ,בלי שלחברים היה מידע מוקדם לגביו ,נהוג לא לכלול את הסעיף
הזה .עם זאת ,יש לאפשר מסירת הודעות לחברים וקבלת הודעות מהם.
3.01סדר היום של הישיבה ייקבע על פי כללי הארגון ויכלול
בדרך כלל :אישור פרוטוקול של הישיבה הקודמת,
דיווח ,דיון בנושאים שעל סדר היום ,קבלת החלטות,
הודעות שונות.
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3.02הארגון יקבע כללים שיאפשרו לחברים לבקש לשנות
את סדר היום או להעלות נושאים נוספים ,ולקבוע את
דרכי האישור לשינוי שכזה.
3.03בעת דיון בנושא כלשהו יוצג תחילה הנושא ורקעו ,לרבות
ההסברים הנדרשים ,ולאחר מכן יתאפשר לחברים להציג
שאלות ולהביע עמדות ,טרם גיבוש הצעות ההחלטה.

פרק  - 8החלטות
 .1ארגון המגזר השלישי יקבל החלטות בדרך סדורה
שלב קבלת ההחלטות הוא שלב מכריע שבו עובר הדיון משלב של לימוד הנושא ודיון
בהיבטיו השונים לשלב של הכרעה וקבלת החלטה לביצוע.
לקראת שלב זה על כל השותפים להחלטה להיות מודעים לכל היבטיה ,ולהיות
מסוגלים לקבל החלטה ולהנחות את הביצוע .אם מי מהנוגעים בדבר שרוי עדיין
בספק ,יש לאפשר דיון וליבון נוסף ולאפשר לכל חבר לקבל החלטה מתוך הבנה
והכרה מלאה של הנושא.
קיימים מודלים שונים של הצבעה ,ובין אלה :הצבעה גלויה ,הצבעה חשאית ,הצבעה
באמצעי התקשורת ,הצבעה על ידי שלוח ,הצבעה בהודעה מראש ,וכיוצא באלה .על
הארגון לקבוע כללים סדורים בעניין זה :מתי סוג מסוים של הצבעה מתקיים ,למי
הזכות לבקש שינוי ,ומהו הפורום המחליט לגבי סוג ההצבעה בכל מקרה.
 1.01הארגון יקבע נוהל קבלת החלטות.
1.02נוהל קבלת ההחלטות יתייחס להליכי הדיון לקראת
קבלת החלטה ,חומר רקע נדרש ,קבלת סקירות ומידע
נדרש ,הליכי הדיון ודרכי ההצבעה.
1.03הארגון יקבע נוהלי הצבעה.

 .2ארגון המגזר השלישי יקבע מנגנון לערעור על החלטות
קבלת החלטה על ידי פורום מוסמך צריכה לאפשר לגורמים מוסמכים אחרים לערער
עליה ,בין אם אלה חברים שנבצר מהם להשתתף בדיון ,ובין אם זה מוסד אחר בארגון
או כל גוף רלוונטי אחר.
מנגנון הערעור נועד למנוע תקלות ולוודא כי ההחלטה שהתקבלה היא ההחלטה
הראויה והתואמת את צורכי הארגון בנסיבות הנתונות.
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2.01הארגון יקבע מנגנון לערעור על החלטות.
2.02כללי הערעור על החלטה יכללו הוראות ,בין השאר,
בדבר הזכאים לערער ,המועדים לערעור ,כיצד מוגשת
בקשה לערעור על החלטה וכל עניין אחר שייקבע.

.3החלטה של מוסד בארגון המגזר השלישי תכלול את הפירוט הנדרש
ואת הנחיות הביצוע
קבלת החלטה כרוכה במספר מרכיבים ,ובהם :מהות ההחלטה ומטרתה ,הדרכים
להגיע אליה ,האמצעים המוקצים לביצועה ,מי האחראי לביצוע ,לוח הזמנים ,התניות,
המדדים לבחינת ההצלחה ,והנחיות לגבי הדיווח על התקדמות הפעילות וסיומה.
לעתים ,משום הצורך באישור הפרוטוקול או הצורך במתן אפשרות לערער על
החלטה ,אפשר לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה.
במקרים אחרים ,מפאת דחיפות העניין ,נדרש ביצוע מיידי של ההחלטה ,גם אם
טרם הסתיימו הליכי אישור הפרוטוקול או לוח הזמנים לערעור .במצבים כאלה
על מקבלי ההחלטות לתת את הדעת על כך ולכלול במסגרת ההחלטה התייחסות
מפורשת לעניין זה.
 3.01הארגון יקבע כללים לגבי ניסוח ההחלטות.
3.02כללי ניסוח ההחלטות יכללו ,בין השאר ,נושאים
כגון :נושא ההחלטה ,דברי ההסבר לה ,דרכי הביצוע,
האמצעים המוקצים לביצוע ,לוח הזמנים ,ההתניות,
אחריות הביצוע ,המדדים להצלחה ,הנחיות הדיווח.
3.03כללי הארגון יקבעו הסדרים לגבי החלטות דחופות
המחייבות ביצוע מיידי ,כאשר אין אפשרות להמתין
לאישור הסופי של הפרוטוקול או ללוח זמנים המאפשר
הגשת ערעור ודיון מחודש.
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פרק  - 9פרוטוקול
 .1ארגון המגזר השלישי יקפיד על רישום פרוטוקולים בכל ישיבותיו
פרוטוקול אינו רישום טכני של ישיבה ,הוא תיעוד מהותי.
לפרוטוקול ארבע תפקידים )1( :לשקף את מהלך הדיונים וההחלטות שהתקבלו
בישיבה; ( )2להוות אסמכתא לביצוע ולהוצאה לפועל של ההחלטות שתקבלו; ()3
להוות תיעוד לצורכי בקרה ומעקב; ( )4להוות חוליה בזיכרון הארגוני.
בשל חשיבותו של הפרוטוקול ,החוק חוזר פעמים מספר על החיוב לרשום פרוטוקול,
ורואה בחומרה אי קיום רישום שוטף ואי שמירה של פרוטוקולים.
קיימים מספר אופני רישום של פרוטוקול  -החל ברישום מתומצת וכלה ברישום
סטנוגרפי מפורט של כל מילה שנאמרה במהלך הישיבה.
אישור הפרוטוקול הוא שלב חשוב בניהול נאות של תיעוד הישיבה .קיימים שני
שלבים לאישור ,בדרך כלל :האחד  -עם אישורו על ידי יו"ר הישיבה; השני  -לאחר
שניתן לחברים לעיין בו ולאשרר כי הכתוב אכן משקף את הישיבה .עד לאישור
מלא של פרוטוקול קיים לכאורה מצב ביניים ,לפיו לא ניתן לבצע החלטות משום
שהן טרם אושרו בכל השלבים הנדרשים .לפיכך ,על הארגון לקבוע בכלליו כיצד
נעשים הליכים אלה ,וכן לקבוע הסדרים לגבי אישורים מיוחדים ,במקרים שיש צורך
בפעולה מהירה שאינה יכולה להמתין עד לסיום כל שלבי האישור.
 1.01כל ישיבה של מוסד או ועדה תתועד בפרוטוקול.
1.02הפרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים :נושא המפגש,
מועד ומקום קיומו ,שמות המשתתפים ,סדר היום,
עיקרי הדברים וההחלטות.
1.03ההחלטה תכלול את מהות נשוא ההחלטה ,האמצעים
המוקצים ,לוח הזמנים ,האחראי לביצוע והנחיות
מיוחדות.
1.04לבקשת חברים ,ייכללו בפרוטוקול עמדותיהם כפי
שהוצגו בדיון.
1.05המוסד יקבע את הנהלים והכללים באשר להחלטה לגבי
רישום מיוחד (סטנוגרפי או אחר).
1.06הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש הישיבה.
1.07אישור הפרוטוקול ייעשה על פי נהלים שייקבעו לעניין
זה.
1.08תפוצת הפרוטוקול תהיה בהתאם לנוהל שייקבע על ידי
האסיפה הכללית ,ובהעדר קביעה זו  -על ידי הוועד.
080

מוסדות

.2פרוטוקולים בארגון המגזר השלישי יופצו לגורמים הרלוונטיים על פי
כללי הארגון וכללי מינהל נאות
כאמור ,לפרוטוקול ארבעה תפקידים .על מנת שאלה יתקיימו ,חייב הפרוטוקול
להיות מופץ לא רק לחברים ,כי אם לכלל המשתתפים בדיון (בין שהם חברים,
מוזמנים או משתתפים אחרים).
כמו כן ,קיימים גורמים נוספים שראוי להפיץ להם את הפרוטוקול ,על מנת ליידע
אותם על מהלכים הננקטים על ידי הארגון ,על החלטות שהתקבלו ,על מטלות
שהוטלו על גורמים שונים בארגון ,וכיוצא באלה.
2.01כללי הארגון יקבעו את נמעני הפרוטוקולים ,נוסף
לחברי הפורום שבו התקיים הדיון ולמשתתפיו
(חברים ,מוזמנים ונוכחים אחרים).
2.02הארגון יפעל לפי הכללים שנקבעו ,ויוודא הפצה מלאה
של הפרוטוקולים מישיבות מוסדותיו לגופים אחרים
שנקבעו בכללים.

 .3ארגון המגזר השלישי יתעד וישמור פרוטוקולים
תיעוד פרוטוקולים וזמינותם לחברים ולגורמים מוסמכים בעתיד ,מתחייב מתפקידיו
של הפרוטוקול.
ארגון הפועל באופן נאות חייב לקבוע כללים בעניין זה וליישמם הלכה למעשה.
 3.01כללי הארגון יקבעו את ההסדרים לתיעוד ולשימור
פרוטוקולים.
 3.02הארגון יוודא שהכללים מקוימים ויפעל על פיהם.
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אשכול  - 4גיוס משאבים
פרק  - 1גיוס משאבים  -כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע מדיניות באשר לגיוס המשאבים
ארגון המגזר השלישי חסר בדרך כלל את המשאבים הנחוצים לו לפעילותו ממקורותיו
העצמאיים.
פעילות עסקית מבוססת בדרך כלל על מכירה של מוצרים ושירותים ,שההכנסה
מהם אמורה לכסות את ההשקעה ולהותיר רווח בידי הבעלים .התוכנית העסקית של
המיזם העסקי משמשת בסיס לגיוס כספים מהבעלים או מהון חיצוני .בשני המקרים,
מצפה המשקיע לתשואה על השקעתו.
ארגון מגזר השלישי אינו יכול להציע לגורם המממן תשואה כלכלית על השקעתו.
ביכולתו להציע תשואה חברתית ואמצעי למימוש רצון התורם לקדם עניין בעל
תועלת לציבור.
משמעות הדבר היא ,כי ארגון המבקש להיעזר במשאבים מן הציבור צריך להציג
ברבים את המטרה לתועלת הציבור שהוא מבקש לקדם ,ואת יכולתו לקיים פעולות
שיקדמו מטרה זאת.
הצגת הארגון על ערכיו ומטרותיו לפני הציבור ,וכן יכולתו לקיים פעילות יעילה
ואפקטיבית ולקבוע דרכי פעולה לגיוס המשאבים ,מחייבות הכנה והיערכות מראש.
ככל שאלה ייעשו טוב יותר כן יגברו סיכויי ההצלחה.
 1.01הארגון יקבע מדיניות באשר לגיוס המשאבים.
1.02הארגון יקבע נהלים וכללים לגיוס משאבים .נהלים
וכללים אלה יכללו הוראות בדבר מערך גיוס המשאבים
בארגון ,הליכי אישור של קבלת תרומה ,מפעלי גיוס
כספים ,שימוש בתרומות ,קשר עם תורמים ,דיווח
ולבקרה.
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 1.03הארגון ימנה אחראי לגיוס משאבים.
 1.04הארגון יפעל בהתאם לנהלים ולכללים שקבע.

 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לגבי קבלת תרומות
אחת מסוגיות המפתח בגיוס משאבים עוסקת בשאלה ממי לקבל וממי לא לקבל
כספים.
לתורמים יש מניעים שונים מאחורי ההחלטה לתרום .חיוני להכיר את מי שעומד
מאחורי התרומה ואת מניעיו ,בטרם תתקבל החלטה אם להשיב בחיוב להצעת
התרומה.
2.01הארגון יקבע מדיניות באשר לגורמים שמהם הוא
מוכן לקבל תרומות ומענקים.
2.02הארגון יקבע מדיניות באשר להתניות ולמחויבויות שהוא
מוכן ליטול על עצמו במסגרת התקשרותו עם תורם.

.3ארגון המגזר השלישי יקפיד על חיסכון בהוצאות שנועדו לגיוס
המשאבים
מבלי להיכנס לדיון באשר לעלות גיוס הכספים ,המציאות מורה כי ההוצאה על
גיוס תרומות היא במקרים רבים מדד שלפיו נבחן הארגון על ידי הציבור ,התורמים
והרגולטור.
מעבר לאחריות הארגון לחיסכון בהוצאות וליעילות בפעולותיו ,עליו לשקול את
ההיבט הציבורי של הוצאות אלה ,לקיים שקיפות ואחריותיות ,ולשאת באחריות
לכל שקל מההוצאות.
אין מדד אחיד לשיעור ההוצאה על גיוס המשאבים .הניסיון מצביע על מאפיינים של
הוצאה זו .ההוצאה תלויה בזמן ,במקום ,בנסיבות ,בהיקף התרומה ובדרכי הפעולה.
ההוצאה בשנה מסוימת אינה משקפת בהכרח ממוצע הוצאה רב-שנתי ,וייחוס ההוצאה
להכנסה בשנה מסוימת אף הוא עשוי לעתים להביא להטיה .דווקא בשל המורכבות
בניתוח הדברים חייב הארגון לנקוט משנה זהירות ולהבין את המשמעות שמעניק
המתבונן החיצוני או התורם לרמת הוצאותיו.
3.01סך כל העלות של גיוס המשאבים בסכומי כסף
מוחלטים בכל מסלולי גיוס הכספים לא יעלה על
 25%מכלל ההכנסות שנתקבלו בפועל ,בחישוב
ממוצע של שלוש השנים האחרונות.
3.02בחישוב הממוצע של עלות גיוס המשאבים שלעיל,
יחושבו:
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(א) עמלה ממוצעת למבצע גיוס כספים עד ;20%
(ב) עלות הפעלת יום התרמה לא תעלה על ;33%
(ג)עלות גיוס כספים באמצעות טלמרקטינג לא תעלה
בממוצע על  ,40%ותנוע בין  ,20%לתרומות מעל
 ₪ 1,000לבין  50%לתרומות קטנות (עד .)₪ 500
3.03בשנת הפעילות הראשונה של הארגון ,יכול שעלויות
גיוס הכספים יעלו על האמור לעיל ,בשיעור של עד
 ,10%ועד  5%בשנת הפעילות השנייה.
3.04הארגון מחויב בגילוי נאות ובשקיפות לגבי ההוצאות
ועלויות גיוס הכספים.

.4ארגון המגזר השלישי יקיים מבצעים לגיוס כספים על פי תכנון
מוקדם ועל פי הנהלים והכללים שקבע
פעילות נאותה לגיוס כספים מתבססת על הפתגם “סוף מעשה במחשבה תחילה”,
והוא חל על כל פעולת הארגון ,החל במדיניותו ,המשך בתוכניות העבודה הרב-
שנתיות והשנתיות ,וכלה בתכנון מפורט של הפעילות המסוימת.
 4הפעילות לגיוס משאבים תיעשה במסגרת מדיניות
 .01
הארגון ,על פי תוכנית העבודה והתכנון לפעילות
המסוימת.
4.02עבור כל פעולת גיוס ייקבעו נהלים באישור הוועד,
לרבות הרשאות לפעולה בשם הארגון ,הנפקת קבלות,
העברות הכספים ,בקרה ,דיווחים וכיוצא באלה.
4.03התקשרות עם גורם חיצוני לגיוס כספים תיעשה באישור
הוועד.

.5ארגון המגזר השלישי יקיים את הנהלים והכללים שקבע לגבי דיווח
בסוגיית גיוס משאבים
גיוס המשאבים מחייב דיווח .הדיווח נועד בראש ובראשונה לצורך בקרה ,שקיפות
ולימוד מהניסיון.
נוסף לכך חובה לדווח למערכות ולמוסדות הפנימיים בארגון ,וכן לתורמים ,לשותפים
ולבעלי עניין אחרים המלווים את הארגון ,שיש להם עניין או חלק בגיוס הכספים.
5.01במהלך מפעל ההתרמה ובסיומו ,על פי הנהלים
והכללים שייקבעו ,יוגש דיווח למנהל הכללי ולוועד
על הפעילות שנעשתה ,על הכספים שנאספו ,ועל
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התקלות שהתעוררו במהלך הפעילות ,ויוגשו הצעות
לשיפור בעתיד.
5.02הוועד או הוועדה מטעם הארגון יקיימו דיון להפקת
לקחים מפעולת גיוס הכספים

.6ארגון המגזר השלישי ינהל רשומות ובקרה על פעולות גיוס
המשאבים
גיוס הכספים מחייב מנגנון בקרה וליווי על מנת למנוע מצבים לא ראויים ,גניבות
ומעילות .לפיכך ,מתחייב מנגנון בקרה מתאים.
הוראות החוק מחייבות הנפקת קבלות על כל הכנסה .ניהול נאות מחייב רישום,
הפקדה של הכספים וקיום מערך בקרה.
6.01הארגון ינפיק קבלות בהתאם להוראות החוק.
6.02הארגון יקפיד להפקיד בבנק את הכספים שהתקבלו
אצלו או אצל מתרימיו ,במועד המוקדם האפשרי .לא
התאפשרה הפקדה ביום קבלת הכספים ,ייערך הארגון
לשמירתם על פי כל הכללים המתחייבים.
6.03מגייס המשאבים ,בכסף או בשווה כסף ,יעביר דיווח
מיידי על כל תרומה ,בכסף או בשווה כסף ,שהועברה
באמצעותו.
6.04הארגון יקבע כללים באשר להסדרי הנפקת הקבלות,
הפקדת הכספים והדיווח על קבלת התרומה.
6.05הארגון יקבע כללים לגבי מנגנון בקרה ומעקב אחר
גיוס משאבים.

.7ארגון המגזר השלישי ידווח לרשויות המדינה על קבלת תרומה
מישויות מדינית זרה
בתיקון לחוק ( ,)2008נקבע כי עמותה שמחזורה עולה על סכום שנקבע (300,000
 ,)₪תציין בדוחות השנתיים קבלת תרומות מישויות מדינית זרה ששווין המצטבר
עולה על סכום שנקבע ( .)₪ 20,000בתיקון נוסף לחוק ( ,)2011נדרש כל תאגיד
(לרבות עמותה או חברה לתועלת הציבור) ,שקיבל תרומה מישות מדינית זרה,להגיש
לרשם ,בתוך שבוע מתום הרבעון שבו התקבלה התרומה ,דוח לגבי התרומה הכולל
פרטים לגבי זהות נותן התרומה; סכום התרומה; מטרות התרומה או ייעודה; וכן
תנאים שנלוו לתרומה.
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7.01הוועד ייקבע כללים לרישום מיוחד של תרומות
מישויות מדינית זרה .רישום זה יכלול את כל הפרטים
הקבועים בחוק.
7.02הוועד ייקבע בכללים את האחראי להכנת הדיווחים.
	7.03הוועד יוודא קיומם של הכללים ודיווח במועדים הקבןעים
בחוק.

פרק  - 2קשר לתורמים
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל בהגינות ובגילוי נאות כלפי התורמים
הבקשה לגיוס כספים צריכה להתבצע באופן הוגן ותוך גילוי נאות .היישום לאחר
מכן ,קרי השימוש בתרומה ,חייב להיות למטרה שצוינה בבקשה ,ובאופן שקוף וגלוי
לציבור ולתורם.
1.01הארגון הפונה לקבלת תרומה ינהג בגילוי נאות בבואו
להציג את הארגון ,את יעדיו ואת המטרות שעבורן
מבוקשת התרומה.
1.02הארגון יפעל בנאמנות לגבי כספי התרומות ויעשה
שימוש בכספי תרומה שמיועדת לייעוד שנקבע.
1.03הארגון יציג לתורם ,על פי בקשתו ,פרטים על עלויות
גיוס הכספים .הוועד רשאי לקבוע כללים באשר למידע
שיימסר ומי זכאים לקבלו.

 .2ארגון המגזר השלישי יקיים קשר עם התורמים
גיוס הכספים הנערך באופן מקצועי אינו בבחינת ‘קח ולך’ .יחסי היכרות עם התורם
ושמירת קשר עמו הם הבסיס לפעילות נאותה.
הקשר עם התורם מבטיח מנגנון שקיפות ובקרה ,הנחוצים לא רק לתורם אלא גם
לארגון ולנושאי המשרה שבו ,המבקשים להבטיח כי הארגון פועל נכון ,על פי החוק
והכללים המתחייבים.
 2.01הארגון ינהל פנקס תורמים.
2.02הארגון יקיים קשר שוטף עם תורמיו הקבועים ,ידווח
להם על פעילות הארגון ועל התקדמותו בהשגת יעדיו.
 2.03הארגון ינהג בתורמיו בכבוד.
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 .3ארגון המגזר השלישי יקיים בנאמנות את התחייבויותיו לתורמים
יכולתו של הארגון לשמור על מוניטין חיובי מותנית ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו
מול הציבור ,ובפרט מול תורמיו.
על הארגון להקפיד למלא את התחייבויותיו לתורמיו ,ולקיים מנגנון בקרה שיבטיח
את מילוין.
3.01הארגון יקבע כללים למנגנון בקרה ולמעקב אחר
ביצוע התחייבויותיו ,אם היו כאלה ,כלפי התורמים.
3.02הארגון יקיים בנאמנות כל תנאי שנקבע בין הצדדים
במהלך הפעילות ובסיומה ,וידווח לתורם על פעילותו
כאמור.

פרק  - 3אגודות ידידים
 .1ארגון המגזר השלישי יגדיר את מהות אגודת הידידים הרצויה לו
ארגונים נעזרים באגודות ידידים על מנת לחזק את קשריהם עם הציבור במדינתם
ובמדינות אחרות ,וגם כדי לבנות תשתית רחבה של תומכים וידידים אשר יסייעו
להם להביא את הארגון לידיעת רבים ,ולגייס משאבים לקידום מטרותיו.
אגודת הידידים יכולה להיות חלק בתוך הארגון (מוסד רשות) ,קרי – אגודה שאינה
אישיות משפטית עצמאית ונפרדת מן הארגון ,כי אם מוסד ממוסדותיו .מודל אחר
הוא הקמת אגודת ידידים ,אחת או יותר ,אשר מתפקדת כגוף עצמאי בעל אישיות
משפטית ופועלת לסייע לארגון.
מודל אגודת הידידים והקשרים הפורמאליים בינה לבין הארגון הוא בעל חשיבות
רבה ,במיוחד במבט רב-שנתי הצופה אל העתיד.
1.01הארגון יקבע את מדיניותו באשר להקמת אגודת
ידידים ,אם כמוסד פנימי ואם כגוף חיצוני בעל
אישיות משפטית עצמאית.
1.02הארגון יקפיד על ההתנהלות ועל יחסיו עם אגודת
הידידים בהתאם למדיניות שקבע.

.2ארגון המגזר השלישי יקפיד שאגודת הידידים שהיא מוסד ממוסדותיו
תשולב בחיי היום-יום של הארגון
אגודת ידידים שהיא מוסד ממוסדות הארגון אינה נמצאת במרכז העשייה היום-יומית.
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דווקא משום כך חיוני לשלב את חבריה בנעשה ,לידע אותם בהתפתחויות בארגון,
על תוכניותיו והצלחותיו ,ואף על תקלות שאירעו.
קיום קשר כזה יבטיח את המשך הקשר בין האגודה לארגון ,וימנע מצב שבו מקרה
שלא הגיע לידיעת הידידים יפגום ברצונם וביכולתם לסייע לארגון.
2.01הקמת אגודת ידידים שאינה מוקמת כתאגיד משפטי
נפרד תעוגן בתקנון הארגון .מוסדות הארגון יגדירו את
דרכי מינוי החברים ,כללי הדיווח ,העברת מסמכים
וכיוצא באלה.
2.02הארגון יקפיד על קיום יחסי עבודה שוטפים עם האגודה,
לרבות עדכון שוטף של חבריה על הנעשה בארגון.

 .3ארגון המגזר השלישי יקפיד על מערכת יחסים מוסכמת עם אגודת
הידידים שהיא גוף משפטי נפרד
אגודת ידידים הפועלת בשם הארגון עושה שימוש בשמו על מנת לגייס תמיכה
ציבורית וכספים .כל עוד הדברים מתנהלים מתוך רצון טוב ,הבנה והסכמה ,נהנים
שני הצדדים מההתקשרות ביניהם .אולם במהלך הזמן עלולים להתגלע חילוקי דעות,
תפיסות שונות לגבי הפעילות ,נורמות שונות לגבי השימוש בכספי התרומות וכדומה.
על מנת למנוע מצבים שבהם גוף כלשהו עושה שימוש בשם הארגון ,מגייס בשמו
כספים ועושה בהם שימוש בניגוד לרצון הארגון ,ראוי להגדיר מראש באופן חוזי
מחייב את ההסכמות בין הצדדים ואת דרכי הפתרון של חילוקי דעות ,אם וכאשר
יתגלעו.
הדברים יפים לא רק ליחסים בין הארגון ואגודת הידידים שלו באותה המדינה ,כי
אם גם ליחסים עם אגודות ידידים בחו”ל.
3.01הארגון יחתום הסכם התקשרות עם אגודת הידידים
המוקמת כתאגיד משפטי נפרד .הסכם זה יגדיר את
מערכת היחסים בין השניים ,לרבות מטרות ,העברות
כספים ,העברת מסמכים ,הסכמה בדבר השימוש
בשם הארגון על ידי אגודת הידידים ,מדיניות הארגון
בעניין ההוצאות לגיוס המשאבים ולמפעלי התרמה
מיוחדים ,שימוש בכספי התרומות שנאספו ,הוראות
בדבר הפסקת הקשר בין הצדדים וכיוצא באלה.
 3.02הארגון יקפיד על קיום הוראות ההתקשרות.
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 .4ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים לגבי הקשר
עם אגודת הידידים
על הארגון לשתף את האגודה ולידע אותה על מדיניותו ,ועל השינויים החלים בארגון
ובנושאי המשרה בו  -וזאת ללא קשר למודל של אגודת הידידים.
על הארגון לדווח באופן שוטף על פעולות והצלחות ,וכיוצא בזה מידע אשר מסייע
לשמור על קשר שוטף עם האגודה ונותן בידיה מידע חיוני לצורך פעילותה.
4.01הארגון יגבש מדיניות ,נהלים וכללים לגבי הקשר עם
אגודת הידידים ,לרבות קיום מפגשים תקופתיים,
העברת מידע שוטף ,שיתוף באירועים מיוחדים
וכיוצא באלה.
4.02הארגון יקיים מדי פעם בפעם אירועים מיוחדים בשיתוף
עם אגודת הידידים ,על מנת לקרב את חבריה אל הארגון
ואל עשייתו.
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פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יפעיל מתנדבים במיגוון פעולותיו
תרומתם של המתנדבים בארגון הפועל לתועלת הציבור אינה מצטמצמת להיבט
של משאבים בלבד .תרומתם העיקרית היא השמירה על קשר מתמיד בין הארגון,
מטרותיו ודרכי פעולתו ,לבין סביבת הארגון והקהילה שבה הוא פועל .ארגון שאין בו
מתנדבים ,ספק אם ניתן להגדירו כארגון המגזר השלישי הפועל לתועלת הציבור.
1.01הארגון יפעיל מתנדבים במסגרת פעולותיו.
1.02היקף המתנדבים שיופעלו ,תחומי פעולתם ,אחריותם
וסמכויותיהם ייקבעו על ידי הארגון בכפוף למדיניותו
באשר להפעלת המתנדבים.

 .2ארגון המגזר השלישי יתווה מדיניות באשר להפעלת המתנדבים
על מנת למצות את מלוא הערך הגלום בהפעלת מתנדבים ,על הארגון לגבש
מדיניות אשר תקבע את מקומם בארגון ,את תחומי פעילותם ,את אחריותם ואת
סמכויותיהם.
לצד קביעת המדיניות הכוללת על הארגון לקבוע את מדיניותו באשר לדרכי גיוסם,
הכשרתם והפעלתם של המתנדבים.
2.01הנהלת הארגון תגבש ותאשר מדיניות אשר תתווה את
גישת הארגון באשר למקומם של המתנדבים בארגון,
לתחומי פעילותם ,לאחריותם ולסמכויותיהם.
 2.02מדיניות הארגוןבאשר למתנדבים תהיה גלויה לציבור.
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2.03הארגון יפיץ בקרב עובדיו ומתנדביו את מדיניותו באשר
למתנדבים.
 2.04הארגון יכלול בקוד האתי שלו התייחסות למתנדבים.

 .3ארגון המגזר השלישי יגדיר קוד אתי למתנדבים
מתנדבים המוכנים לפעול במסגרת ארגון המגזר השלישי מצפים ליחס הולם ולכבוד
הראוי להם בזכות הנתינה שלהם .מאידך ,הארגון רשאי אף הוא לצפות מהמתנדבים
ליחס הולם ולהתנהגות על פי כללים ונהלים ידועים.
הקוד האתי למתנדבים מהווה מסגרת להגדרה הדדית של הציפיות ליחס הכבוד
ולהתנהלות המצופה מהארגון ומהמתנדבים גם יחד.
 3.01הארגון יקבע קוד אתי למתנדבים.
3.02הקוד האתי יתייחס לציפיות ההדדיות מהארגון
ומהמתנדבים באשר לכבוד הדדי ,לדרכי התנהלות
הארגון ולייצוג הארגון על ידי פעילות המתנדבים.

פרק  - 2גיוס מתנדבים והפעלתם
 1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לגיוס מתנדבים ולהפעלתם
ככל נושא אחר ,גם תחום המתנדבים מחייב קביעת כללים ונהלים לגבי מכלול
נושאים :גיוס המתנדב ,הכשרתו ,הפעלתו וסיום תקופת התנדבותו בארגון .ככל
שעניינים אלה יוסדרו בכללים ,כך יימנעו תקלות ואי-נעימויות ,ותימנע פגיעה
במוניטין הארגון וביכולתו להמשיך ולגייס מתנדבים.
בארגון-ללא-כוונת-רווח הפועל לתועלת הציבור חיוני להפעיל מתנדבים היא
חיונית .אף על פי כן קיימים בהקשר זה נושאים המחייבים מניעה מראש של תקלות.
נושאים אלה קיימי נוגעים בדרך כלל לפעילותו של המתנדב בשם הארגון בנושאים
מקצועיים ,וליחסים בין הסגל השכיר למתנדבים ,וכדומה .קביעת נהלים באשר
לפעילות השוטפת ולמקרים חריגים תסייע לארגון להתמודד עם סוגיות אלה.
1.01הארגון יקבע נהלים וכללים באשר למתנדבים ,ובכלל
זה :נהלים לגיוס מתנדבים ,הכשרת מתנדבים למילוי
תפקידם ,הפעלת מתנדבים ,הדרכה שוטפת ,טיפוח
מתנדבים ,פתרון חילוקי דעות ,הליכי סיום תקופת
ההתנדבות וקביעת איש קשר למתנדבים.
094

ניהול מתנדבים

1.02נוהלי הארגון וכלליו יקבעו את ההליכים של החזר
ההוצאות למתנדבים.
1.03נוהלי הארגון וכלליו יקבעו את הדיווח והבקרה על פעילות
מתנדבים.
1.04בהפעלת מתנדבים בתחומי פעולה המחייבים מיומנות
מקצועית ,יפעיל הארגון מתנדבים בכפוף לכללים
המקצועיים.
 1.05הארגון יפעל בהתאם לכללים ולנהלים שקבע.

 .2ארגון המגזר השלישי יקבע את זכויות המתנדב וחובותיו
למתנדבים בארגון יש זכויות וחובות המותאמות לארגון המסוים ,לתחום פעולתו,
לנושאים שבהם מעורבים המתנדבים ולכללים אחרים של הארגון.
על הארגון לפרסם את זכויות המתנדב וחובותיו למי שמבקשים להתנדב בארגון,
למי שהתנדבו בעבר ולעובדי הארגון שמצויים בקשרי עבודה עם המתנדבים.
פרסום הזכויות והחובות ברבים וההקפדה על קיומן יסייעו בבניית מערכת ציפיות
מוכרת וידועה לכול ,וימנעו אי-נעימויות ותקלות בהמשך.
2.01הארגון יקבע את זכויות המתנדב וחובותיו ,לרבות
ציפיות הארגון מפעילותו.
2.02מסמך באשר לזכויות המתנדב וחובותיו יפורסם על ידי
הארגון ויובא לידיעת המתנדבים ועובדי הארגון המצויים
עמם בקשר.
2.03מסמך זכויות המתנדב וחובותיו יובא לידיעת הגופים
שבהם פועלים מתנדבי הארגון.
2.04הארגון יפעל לשמירת זכויות המתנדב וחובותיו ויפעל
לתיקון ליקויים ,ככל שיהיו.

 .3ארגון המגזר השלישי יבטח את המתנדבים
ביטוח המתנדבים הוא אחת הסוגיות החשובות שנועדו לבטח את המתנדב במקרה
של אירוע חריג ,וגם לבטח את הארגון ,שעשוי לעמוד בפני חובה מוסרית כלפי
המתנדב ובפני עלות כלכלית.
במסגרת החוק ניתן לבטח מתנדבים באמצעות הביטוח הלאומי .הסדר זה אינו עונה
על כלל הצרכים ,ולעתים ,עקב הוראות החוק ,לא ניתן לבטח מתנדבים במסגרת
הסדר זה.
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על הארגון לבחון את הסיכונים שבפניהם עלול המתנדב להימצא ,ולוודא כי ברשותו
ביטוח מתאים למצבים אלה ,בין אם במסגרת הביטוח הלאומי ובין אם באמצעות
ביטוח עצמי שנרכש על ידי הארגון.
 3.01הארגון יבטח את מתנדביו.
3.02הביטוח של מתנדבי הארגון ייעשה במסגרת ההסדרים
שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי.
3.03היה וחוק הביטוח הלאומי לא חל על המתנדבים ,יבטח
הארגון את המתנדבים באופן עצמאי.
3.04הארגון יבטח ביטוח צד ג’ שאינו נכלל במסגרת ביטוח
המתנדבים.
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פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים מערכת כספית עצמאית בהתאם לצרכיו
המערכת הכספית בתאגיד כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים:
( )1תקציב  -תכנון ,תקצוב ,תמחור ,ניהול סיכונים ומידע
( )2ניהול כספי  -מימון ,ניהול השקעות ,אשראי ,קשר עם בנקים ,ניהול חייבים,
הכנסות
( )3הנהלת חשבונות  -ניהול ספרי החשבונות ,דוחות וניתוח דוחות
( )4בקרה  -בקרה כספית ,דוחות ביקורת ,קשר עם ועדת הביקורת ,קשר עם המבקר
הפנימי ,קשר עם רואה חשבון
המערכת הכספית על מרכיביה ומנגנוני הבקרה שלה חייבת להיות מותאמת לצורכי
הארגון .מערכת שהוקמה כשהארגון היה קטן ובתחילת דרכו לא תתאים ,מן הסתם,
לארגון מתפתח וגדל ,כעבור כמה שנות פעילות.
1.01הארגון יקיים מערכת כספית עצמאית המבוססת
על העקרונות המקובלים של מערכות כספיות
המערכת תענה על צרכיו כארגון המגזר השלישי.
1.02הארגון יבחן מעת לעת את המערכת הכספית שלו,
ויתאימה לצרכיו המשתנים ,להתפתחויות ולשינויים בו.
1.03המערכת הכספית תיבנה מתוך הקפדה על קיומו
של מערך בקרה פנימי ,לרבות ההפרדה הנדרשת בין
הפונקציות השונות.
1.04המערכת הכספית על כל זרועותיה תעמוד לביקורת
המבקר הפנימי ,אם מונה כזה ,ולביקורת רואה החשבון,
ועדת הביקורת או הגוף המבקר.
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 .2ארגון המגזר השלישי יקבע את האחראי על המערכת הכספית
בשל החשיבות והאחריות הרבה המוטלת על ראש המערכת הכספית ,על הארגון
לקבוע את הממונה על המערכת ולהגדיר את תחומי אחריותו ואת סמכויותיו.
בארגון המגזר השלישי ייתכנו כמה מצבים :
( )1האחריות על התפקוד היום-יומי של המערכת הכספית מוטלת על הוועד האחראי
על ניהול ענייני הארגון .מצב זה מאפיין בדרך כלל ארגונים קטנים ,שבהם היקף
הפעילות מצומצם.
( )2האחריות מוטלת על יושב-ראש ועדת הכספים .מצב זה אופייני לארגון לא גדול,
כאשר הניהול השוטף נתון בידי צוות עובדים מצומצם .נציג הוועד ,המשמש גם
כיו”ר ועדת הכספים ,מעורב בהיבטים של הניהול הכספי היומיומי.
( )3האחריות מוטלת על המנהל הכללי .מצב זה אופייני לארגונים בעלי פעילות
משמעותית .בארגונים אלה פועל צוות עובדים מקצועי ,והוא מנוהל על ידי המנהל
הכללי ,אשר נושא באחריות העליונה גם לגבי המערכת הכספית.
( )4האחריות מוטלת על מנהל הכספים ,החשב ,סמנכ”ל הכספים ובעלי תפקידים
הנושאים בתארים דומים .מצב זה מתרחש בדרך כלל בארגונים גדולים מאוד ,שבהם
דרוש עובד בכיר בעל סמכויות מוגדרות לניהול היומיומי של המערכת הכספית.
( )5קיימים גם מצבים משולבים שבהם ,לצד המנכ”ל או מנהל הכספים ,פועלת ועדה
אחת או יותר מטעם הוועד (ועדת הכספים ,ועדת התקציב ,ועדת ההשקעות ,ועדת
הדוחות הכספיים וכדומה) .לכל ועדה כזו יש אחריות על היבט מסוים ומוגדר של
פעילות המערכת הכספית.
( )6אין באמור לעיל כדי להמעיט מאחריותו של ועד הארגון על ניהול פנקסי
החשבונות והכנת הדוח הכספי השנתי.
2.01הארגון יקבע את האחראי על המערכת הכספית,
שיעסוק בניהול שוטף ויומיומי.
2.02הארגון רשאי לחלק את האחריות על המערכת הכספית
בין גורמים שונים בהתאם לתחומי פעולה מוגדרים.
2.03הארגון יגדיר את תחומי האחריות והסמכויות של
האחראי על המערכת הכספית ,את כפיפותו ואת כללי
הדיווח והבקרה החלים עליו.
2.04הוועד רשאי להסמיך את המנהל הכללי לקבוע אחראי
מטעמו על המערכת הכספית ,אולם מינויו של עובד
בכיר לעניין זה יובא לידיעת הוועד.
2.05קביעת האחראי על המערכת הכספית תיעשה בכפוף
לכללי הבדיקה הפנימית.
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.3ארגון המגזר השלישי יקפיד לשמור על איתנות פיננסית ויכולת
פעולה על פני זמן
ארגון המגזר השלישי נוסד ללא כוונת רווח והוא אינו מחלק מנכסיו לחבריו ,אך
אין פירושו של המושג “ללא כוונת רווח”  -הפסד .על ארגון המגזר השלישי ליצור
עודפים מסוימים מהפעילות ולהפנותם לשמירת איתנותו הפיננסית ולקידום מטרותיו
לטווח בינוני או ארוך.
שיעורם של עודפים אלה נקבע בהתאם לצורכי הארגון ,לשמירת איתנותו הפיננסית
ולתוכניות הפיתוח (עדכון של הקיים ושיפורו ,הרחבת פעילויות חדשות ופיתוחן).
שיעור העודפים (הרזרבות לסוגיהן) צריך להיבדק מדי תקופה בהתאם למצבו של
הארגון ,לתוכניותיו ולציפיות באשר למגמות הכלכליות.
ארגון המגזר השלישי המבקש לצמוח ולשמור על איתנות כלכלית צריך לוודא כי
פעולותיו יניבו הכנסות שיאפשרו לו לחדש ולעדכן ציוד ,להכשיר כוח אדם ולקיים
את הפעילות השוטפת ,וכמו כן לצבור יתרות לשם יוזמות חדשות ,פיתוח עתידי
וקיום בעת משבר.
איתנות כלכלית משמעה יכולת הארגון להתקיים בטווח הזמן הקצר (קיומו של הון
חוזר) ,ויכולת פעולה על פני זמן ,ובכלל זה עמידה בהתחייבויות ,יכולת לממן
השקעות להתחדשות ולפיתוח ,והתמודדות בתקופות שפל .אם תגיע שעתו להתפרק,
יוכל הארגון לעמוד בכל התחייבויותיו לעובדיו ,לספקיו ,לתורמיו ולציבור בכלל.
אחריותם של חברי הארגון ,הנהלתו הציבורית ומנהליו השכירים היא להבטיח את
יכולתו של הארגון לפעול לאורך ימים ,ולפיכך מוטלת עליהם האחריות להבטיח
איתנות כלכלית ראויה.
לאיתנות כלכלית ראויה דרושים כמה תנאים:
 lיכולת להתקיים בטווח זמן קצר ,כלומר קיומו של הון חוזר
 lפוטנציאל גידול והתפתחות
 lדי משאבים להתמודדות עם תקופות שפל
 lיחס חיובי של נכסים מול התחייבויות
 lארגון פתוח ולומד ,שהתנהלותו כלכלית-רציונאלית
הנהלת החשבונות ,מעבר לדרישות החוק ,היא כלי מרכזי וחיוני בכל ארגון .ניהולה
התקין והסדיר של הנהלת החשבונות וזרימה של נתונים שוטפים עדכניים מעידים
על ניהול תקין ונאות.
ניהול חשבונות תקין ,נוסף להיותו כלי ניהולי חיוני ,יש בו כדי להבטיח בקרה
ולמנוע אירועים בלתי ראויים.
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3.01הארגון יקבע נהלים והוראות בדבר בדיקה תקופתית
של האיתנות הפיננסית.
3.02הארגון יקיים בדיקה תקופתית של איתנותו הפיננסית.
דוח הבדיקה התקופתית יובא לדיון בוועד.
3.03הנהלת החשבונות תעמיד לרשות כל גורמי הביקורת
(ראו סעיף  1.04לעיל) את כל המידע והמסמכים
הנחוצים להם למילוי תפקידם.

.4ארגון המגזר השלישי יקפיד לקיים את כללי המערכת הכספית
והוראותיה
ארגון המגזר השלישי פועל כנאמן על נכסי אחרים .לפיכך מתחייבת הקפדה יתרה
על ניהול שוטף ונכון על פי הוראות החוק ,הוראות רשויות המס ,הוראות התורמים
ונוהלי הארגון.
יכולתו של ארגון לקיים את פעולותיו ,לשמר את המוניטין שצבר ולמנוע מעשים
בלתי ראויים משתקפת בניהול הכספי.
4.01הארגון יקבע נהלים בדבר הקפדה מלאה על כל כללי
המערכת הכספית ,הוראות החוק ,הוראות התורמים
והנחיות רשויות המס בדבר ניהול המערכת הכספית
והדיווחים המתחייבים ממנה.
4.02במסגרת נוהלי הבקרה והביקורת הארגון יכלול הוראות
בדבר בדיקה תקופתית שגרתית ובדבר הקפדה על
מילוי הנהלים.

.5המערכת הכספית של ארגון המגזר השלישי תעמוד לביקורת של
ועדת הביקורת ,המבקר הפנימי ורואה החשבון
בקרה וביקורת חיוניים לצורך ניהולו התקין של כל תאגיד .לאלה מספר רבדים,
פנימיים וחיצוניים ,נוסף על ועדת הביקורת הנדרשת על פי חוק.
תיאום נכון בין המערכת הכספית ובין גורמי הביקורת הוא תנאי למניעת תקלות
בלתי רצויות.
5.01המערכת הכספית על זרועותיה תבוקר על ידי רואה
חשבון .הוראה זו לא תחול על ארגון שאינו מחויב
על פי דין בביקורת ספרי החשבונות על ידי רואה
החשבון.
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5.02המערכת הכספית על זרועותיה תעמוד לביקורת ועדת
הביקורת.
5.03המערכת הכספית על זרועותיה תעמוד לביקורת
המבקר הפנימי ,אם מונה כזה.
5.04יחידות המערכת הכספית יעמידו לרשות גורמי
הביקורת את כל המידע וכל המסמכים הנחוצים למילוי
תפקידם.

פרק  - 2הפעילות הכספית
.1ארגון המגזר השלישי יפעל בנושאים הכספיים מתוך הקפדה על
כללי האחריות והזהירות
ההנהלה הציבורית והמנהלים השכירים של ארגון המגזר השלישי משמשים נאמנים
על נכסים לא להם ,ואחראים על הבטחת איתנותו של הארגון וקיומו על פני זמן.
לפיכך עליהם לנקוט אחריות וזהירות המתחייבות בעת קבלת החלטות ,במיוחד
כאשר לנושא הנדון השלכות על שנים בעתיד.
כללי הזהירות מחייבים כל נושא משרה לבחון חלופות ולעמוד על משמעויותיהן
טרם קבלת ההחלטה.
האחריות המוטלת על נושאי משרה מחייבת הקפדה על השימוש בנכסי הארגון
למטרות שצוינו בתקנון הארגון ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי תורם ,או כל גורם
אחר שעמו התקשר הארגון ,אשר מממן את הפעילות.
1.01הארגון יפעל בנושאים הכספיים מתוך הקפדה על
נורמות של יושרה בהתאם להוראות החוק והכללים
המחייבים.
 1.02הארגון יפעל במסגרת תקציב מאושר.
1.03הארגון יימנע מנטילת סיכונים לא ראויים ויקפיד לפעול
בדרך שתמנע פגיעה באיתנותו הכלכלית ותשמור על
נכסיו.
1.04קבלת החלטות בעלות השלכות כלכליות לשנים הבאות
תיעשה בזהירות הראויה ,מתוך בחינה של חלופות ושל
משמעויותיהן.
1.05הארגון ישתמש בנכסיו מתוך הקפדה על הקצאתם
למטרותיו ובכפוף לתנאי קבלתם.
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 .2ארגון המגזר השלישי יקיים מדיניות פיננסית סולידית
לארגוני המגזר השלישי חסר לעתים הידע הנדרש לקיום המדיניות הפיננסית ולבחירה
בין חלופות להשקעת הנכסים הכספיים שבידו .בשוקי ההון המודרניים נדרשים
מומחיות וידע על מנת לבצע השקעות ולהבטיח להן אופי סולידי.
לפיכך ראוי שהארגון ימנה ועדת השקעות ,אשר תגבש את המדיניות ותלווה את
הביצוע בפועל .בוועדה זו יכול להיות חבר מי שאינו נמנה עם חברי הוועד ,ואין
חובה שיהיה חבר הארגון.
2.01ארגון בעל נכסים כספיים משמעותיים יקיים ועדת
השקעות.
2.02ועדת ההשקעות תבחן את מדיניותו של הארגון ותדווח
לוועד על החלטותיה ועל הביצוע בפועל של המדיניות
שנקבעה.
2.03חברי ועדת ההשקעות יהיו בעלי הכשרה מתאימה
לתפקידם.

 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מדיניות זהירה של השקעות ופיתוח
מעבר לפעילות השוטפת נדרש כל ארגון לתוכניות השקעות ולפיתוח ,בין שאלה
תוכניות קיימות ובין שהן חדשות .ביצוען של תוכניות אלה מותנה בקיומם של
אמצעים ובתכנון נכון של גיוס והשקעה של האמצעים.
בשל אופיין הרב-שנתי של תוכניות הפיתוח וההשלכות ,שאת תוצאותיהן ניתן
לראות רק לאורך זמן ,נדרשים תכנון ובחינה של חלופות טרם קבלת החלטה.
3.01הארגון יקיים תוכניות פיתוח במסגרת תוכניות עסקיות
שיציגו תוכניות פעולה ,חלופות ומשמעויותיהן.
3.02הארגון ידאג למקורות המימון וליכולת החזר ההלוואות
שיבטיחו את איתנותו הכספית.

פרק  - 3תקציב
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל במסגרת תקציב רב-שנתי ושנתי
תקציב הוא ביטוי כספי לתוכנית העבודה של הארגון .מכאן ,שתקציב שנתי הוא
נגזרת שנתית של תוכנית העבודה הרב-שנתית שהארגון אישר.
לצד אישור התוכנית הרב-שנתית נקבעים קווי המדיניות ,האמורים להנחות את
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אישור תוכניות העבודה והתקציבים השנתיים .קווי המדיניות יכול שיתייחסו
למדיניות הפיתוח (האצה ,בלימה של תוכניות ,פיתוח וכדומה) ,לקביעת הכללים
באשר למדיניות צבירת העודפים ,לקיומם או למניעתם של גירעונות בתקופה
מסוימת ,לכניסה לשותפויות ,וכיוצא באלה.
קביעת התוכנית הרב-שנתית נעשית בדרך כלל בעקבות אימוץ של תוכנית
אסטרטגית ,והתוכנית הרב-שנתית היא ההיערכות הנובעת ממנה.
התוכניות האסטרטגיות ,התוכנית הרב-שנתית והמדיניות הכוללת הן מעניינם של
האסיפה הכללית והוועד .הסגל השכיר הבכיר נדרש לסייע בהכנתן ובהבאתן לאישור
מוסדות הארגון.
1.01האסיפה הכללית תאשר את מדיניות הארגון בהתאם
למטרותיו ,כפי שנקבעו בתקנונו.
1.02האסיפה הכללית תאשר את תוכנית הפעולה הרב-
שנתית.
1.03הוועד יאשר את תוכניות העבודה השנתיות במסגרת
התוכנית הרב-שנתית שאושרה על ידי האסיפה
הכללית ,ובהתאם לקווי המדיניות שאושרו על ידי
האסיפה הכללית והוועד.
1.04הארגון יפעל במסגרת תוכנית רב-שנתית ושנתית,
ובמסגרת התקציבים הרב-שנתיים והשנתיים הנגזרים
מהן.

.2הוועד של ארגון המגזר השלישי יאשר את התקציב השנתי לפני
תחילת שנת הכספים
ועד הארגון יאשר את התקציב השנתי בכפוף למדיניות הארגון ולתוכניות העבודה,
הרב-שנתית והשנתית.
אישור התקציב יתבצע לפני תחילת שנת הכספים ,על מנת למנוע מצב שבו ייאלץ
הארגון לפעול ללא תקציב מאושר.
על מנת להבטיח את אישור התקציב במועדו ,ומכיוון שהכנת התקציב מחייבת פעולה
בשלבים ,מן הראוי לגבש את המדיניות ואת תוכנית העבודה השנתית לשנה הבאה
לאחר קבלת דוח הביצוע החצי-שנתי הראשון ,קרי :בחודשים יולי-אוגוסט .לאחר
דוח הביצוע הרבעוני השלישי (קרי ,בחודש נובמבר) יכין המנהל הכללי הצעת תקציב
בהתאם לגיבוש המדיניות ולקווי תוכנית העבודה ,והיא תובא לאישור ועדת הכספים.
הדבר יאפשר את אישור התקציב על ידי הוועד בחודש דצמבר.
הצמדת הדיון בתקציב השנה הבאה למועדי הדיווח בשנה השוטפת תקל על הכנת
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הצעת התקציב ועל הדיון בו ,כאשר נתוני הביצוע העדכניים זמינים.
לעתים שנת הפעילות אינה חופפת את שנת הכספים (ינואר-דצמבר); לדוגמה ,שנת
הפעילות במערכת החינוך ,המתחילה בספטמבר/אוקטובר ומסתיימת ביולי/אוגוסט.
במקרים אלה יוכנו שני תקציבים ,האחד בחתך של שנת הכספים והשני בחתך של
שנת הפעילות.
2.01הוועד יאשר את הצעת התקציב שתוכננה על ידי
המנהל הכללי ,וזו תגובש על ידי ועדת הכספים.
בהעדר ועדת כספים יביא המנהל הכללי ,או השכיר
הבכיר שייקבע על ידי הוועד ,את הצעת התקציב
לפני הוועד.
2.02הוועד יקבע נהלים ולוחות זמנים להכנת הצעת התקציב
השנתי ולאישורו על ידיו.
2.03הצעת התקציב תכיל לצד סכומי התקציב הנדרשים
לפעילויות השונות פירוט של היקפי הפעילות (היקפי
האוכלוסייה ,מקומות הפעולה וכיו”ב) ,נתוני תמחיר
עיקריים ,תחזית מחירים ושערי חליפין ,נתוני השוואה
עם ביצוע בשנה הקודמת ,אומדן ביצוע לשנה השוטפת,
וכל מידע אחר שיידרש לדיון בהצעה.
2.04עם הגשתה של הצעת התקציב יוגש לוועד גם תקציב
מזומנים.
2.05במקרים שבהם שנת הפעילות אינה חופפת את שנת
הכספים יוכנו שתי הצעות תקציב ,האחת לפי שנת
הכספים והשנייה לפי שנת הפעילות .הוועד יאשר את
שני התקציבים האלה.

.3הוועד של ארגון המגזר השלישי יאשר שינויים בתקציב במהלך שנת
הפעילות
בין תוכנית העבודה לבין ביצועה בפועל חלים מן הסתם שינויים כתוצאה מגורמים
שאינם בשליטת הארגון .שינויים אלה משפיעים על התקציב במישור ההכנסות,
במישור ההוצאות או בשניהם .שינויים אלה מחייבים עדכון של התקציב השנתי .אי
עדכון התקציב יגרור עמו חריגה מן התקציב ,אי ניצול יעיל של התקציב ודיווח על
פערים בין התכנון לביצוע ,גם במקרים שלא הייתה לארגון שליטה על התהליכים
שהביאו לכך.
לפיכך על הארגון לעדכן את תקציבו .בדרך כלל די בפעולה זו אחת לשנה .העיתוי
לשינויים הוא בדרך כלל אחרי קבלת הדוח הרבעוני השלישי (קרי ,בחודש נובמבר).
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הצעה לשינוי התקציב תוגש לוועד בדומה להגשת הצעת התקציב .ההצעה תוגש
בליווי הסבר מפורט על מהות הסטייה ,על הגורמים לה ,על הפעולות שננקטו בגינה
ועל השינוי המוצע בתקציב כתוצאה מכך.
3.01הוועד יאשר שינויים בתקציב .הוועד רשאי להסמיך
את ועדת הכספים לדון בשינויים בתקציב ולאשר
אותם ,בנושאים ובהיקפים שייקבעו על ידיו.
3.02הצעה לשינוי התקציב תוגש על ידי המנהל הכללי או
על ידי השכיר הבכיר שייקבע על ידי הוועד.
3.03הוועד יקבע נהלים להגשת הצעה לשינוי התקציב
במהלך שנת הכספים ,והוא רשאי להסמיך את ועדת
הכספים או גוף אחר לאשר שינויים בנושאים ובהיקפים
שייקבעו ,ובתוך כך להעביר הודעה לוועד על אישור
השינוי בתקציב.

.4הוועד של ארגון המגזר השלישי יקבל דיווח על ביצוע התקציב
במהלך שנת הפעילות
אחריותן של הנהלת הארגון ,ההנהלה הציבורית וההנהלה השכירה איננה נעצרת
באישור של היעדים ,של תוכנית העבודה ושל התקציב .אחריותן נפרשת גם על
הביצוע ועל תוצאותיו .קבלת דיווח שוטף על התקדמות הביצוע ועל הסטיות ממנו
הכרחית על מנת לעקוב אחר מהלך הדברים ,לשנות ולעדכן ,אם הדבר נדרש.
בין התכנון לבין הביצוע חלים מן הסתם שינויים .שינויים אלה משפיעים על מידת
השגת היעדים שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית ,וגם על קצב ניצול משאבי הארגון.
השינויים מחייבים בחינה ולימוד של המשמעויות ושל הסיבות לסטייה ,ובמקביל
 עדכון של היעדים ,של תוכנית העבודה ושל התקציב המאושר.על ועד הארגון לקבוע נהלים לעניין הדיווח ,להקפיד על קבלת המידע ולקיים דיונים
תקופתיים על הממצאים והנתונים המובאים בפניו.
4.01הוועד יקבל דיווחים תקופתיים על התקדמות ביצוע
תוכנית העבודה ,על הסטיות ממנה ,על הסיבות לכך
ועל הפעולות שנעשו בעקבות אלה.
 4.02הוועד יקיים דיון תקופתי בדוחות הביצוע.
4.03הוועד יקבע נהלים לגבי הגשת הדיווחים התקופתיים
(חודשיים ,רבעוניים ,חצי-שנתיים ושנתיים) ,לרבות
נהלים לגבי החומר הנלווה שיוגש עמם ,כגון דוח
מנהלים ,נתוני רקע ,ניתוח הממצאים וכדומה.
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 .5ארגון המגזר השלישי ינהל תקציב מזומנים
תקציב הארגון מתייחס לסעיפי ההוצאה וההכנסה מבלי להתייחס לעיתוי זרמי
התקבולים והתשלומים .כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב שעל פי התקציב יש
לארגון אמצעים לקיים את פעילותו ,אולם בפועל ,משום אי ההתאמה בין מועדי
התקבולים ומהלך הפעילות ,לא ניתן לבצע תשלומים.
תכנון המזומנים והקצבתם נועדו לסייע לארגון לנהל את ההון החוזר ואת ההשקעות
בהתאם לפעילות ,ולהפך .באופן זה ניתן לתכנן את יצירת ההתחייבויות ואת
התשלומים בגינן ,להיערך לביצוע הוצאות חד-פעמיות בתקופות מתוכננות ,ואף
לנהל את ההשקעות הפיננסיות באופן מיטבי.
תקציב המזומנים הוא פועל יוצא של תוכנית העבודה ,של התקציב השנתי ושל
התחזית לגבי התקבולים והתשלומים הצפויים במהלך שנת הפעילות.
תקציב המזומנים בנוי בשני ממדים  -האחד ,לפי חודשי השנה ,ובמקרים מסוימים אף
לפי שבועות ,והשני ,בהתאם לסעיפי התקבולים והתשלומים ,בדרך בכלל במקביל
לסעיפי ההכנסה וההוצאה בתקציב.
5.01הוועד יקבע נהלים להכנת תקציב מזומנים בצירוף
לתקציב השנתי.
5.02הוועד יקבל דיווחים רבעוניים על ביצוע תקבולים
ותשלומים בפועל מול התכנון  -תקציב המזומנים -
לרבות הסברים על סטיות ,אם היו כאלה.
5.03בנהלים ייקבעו הוראות מיוחדות למצבי מצוקה כספית
והנחיות לקבלת דוחות חודשיים על ביצוע תקבולים
ותשלומים בפועל מול התכנון  -תקציב המזומנים -
לרבות הסברים על סטיות ,אם היו כאלה.

פרק  - 4התחייבויות ,תשלומים ותקבולים
.1התחייבויות בשם ארגון המגזר השלישי ייעשו על ידי המוסמכים
בלבד
הסמכות ליצור התחייבות בשם הארגון מלווה באחריות רבה .לאחר שנוצרה התחייבות
על ידי מוסמך חתימה ,ונתקבלה התמורה ,התשלום הוא פועל יוצא .החתימה על
המחאה היא שלב מסיים של פעולה שהחלה בעת מתן ההתחייבות .לפיכך על הארגון
להקפיד על אישור של מוסמכי החתימה והאישור ,או של הרשאים ליטול התחייבות
בשמו ,ולוודא כי התחייבויות בשמו נעשות אך ורק על ידי מי שהוסמך לכך.
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על מנת למנוע התחייבויות בלתי מבוקרות תתבצע ההתחייבות בכתב על ידי
המוסמכים לכך.
פעילויות הארגון מגוונות ,מהן פעולות שוטפות ומהן שאינן בשגרת הפעילות.
לעתים מתקשר הארגון עם מיזמים שונים ,שמשך הזמן שלהם והיקפם הכספי שונים,
ולעתים בעסקאות מקרקעין או כיוצא באלה ,שאינם מעשה של שגרה .לפיכך ראוי
להגדיר את מוסמכי החתימה תוך הבחנה בין סוגי העסקאות והמסגרות הכספיות שיש
להגבילן על ידי סכומים מוגדרים.
נהוג להבחין בין הסמכה לייצוג הארגון בנושאים השוטפים במסגרת סכומים מוגדרים,
ובין הסמכה בנושאים אחרים ,או הסמכה בסכומים העולים על המסגרת שנקבעה ביחס
להסמכה כזו נדרשת החלטה מיוחדת של הוועד או חתימה של מוסמך בכיר אחר.
על פי הוראות התקנון המצוי ,מוסמכי החתימה הם שני חברי ועד .ארגון המבקש
להסמיך אחרים צריך להגדיר זאת בתקנונו.
עם יצירת ההתחייבות יש להעביר את מסמכי ההתחייבות להנהלת החשבונות לצורך
רישומה.
1.01התקשרויות בשם הארגון ואישור להוצאת כספים
ותשלומים ייעשו על ידי מורשי החתימה ,בהתאם
להוראות התקנון ,להחלטות הוועד ולנהלים שנקבעו.
1.02הוועד יקבע את מוסמכי החתימה ,תוך הבחנה בין סוגי
העסקאות והיקפיהן הכספיים.
1.03בעסקאות מיוחדות ,החורגות מהסכומים שנקבעו
לפעילות השוטפת ,או בנושאים מיוחדים (מקרקעין,
עסקאות ארוכות טווח וכדומה) יקבע הוועד את מוסמכי
החתימה לאותה העסקה.

.2ארגון המגזר השלישי יימנע ככל הניתן מביצוע תשלומים במזומן
ביצוע תשלומים במזומן מקשה על בקרה נאותה ופותח פתח למעשים בלתי
ראויים.
על הארגון להימנע מביצוע תשלומים במזומן ,למעט מקרים מיוחדים או במסגרת
הקופה הקטנה ,בסכומים מוגבלים ובנושאים מוגדרים הנמצאים בבקרה שוטפת.
לעתים הארגון נדרש ,בנושאים מסוימים ,לשלם במזומן  -למשל מענקי קיום ,סיוע
לנזקקים ומקרי חירום .לתשלומים מסוג זה יש לקבוע נוהל מיוחד ומסגרת מימון
נפרדת ,שלא באמצעות הקופה הקטנה.
הנושאים והסכומים המורשים להוצאה במזומן ייקבעו על ידי הוועד ,תוך התייעצות
עם רואה החשבון של הארגון.
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2.01הארגון יבצע את פעילויותיו הכספיות באמצעות
חשבון בנק ,ויימנע ככל הניתן מביצוע תשלומים
במזומן.
2.02תשלומים בסכומים קטנים ובנושאים שייקבעו יבוצעו
מקופה קטנה .הוועד יקבע את הנושאים ואת השיעור
המרבי של תשלומים מקופה קטנה בהתייעצות עם
רואה החשבון של הארגון.
2.03ביצוע של תשלומים במזומן בסכומים שאינם כלולים
במסגרת קופה קטנה ייקבע על ידי הוועד בנוהל מיוחד
ובהתייעצות עם רואה החשבון של הארגון.
2.04הארגון יפעל להגיע להסדרי תשלום חודשיים לספקיו,
ויימנע מתשלומים בודדים בכל קנייה ,במיוחד אם
הקניות הן על בסיס יומי או שבועי.

.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר למי שמוסמכים לאשר
בשמו קבלת הכנסה או תקבול
מבחינה חשבונאית ,הכנסה היא התחייבות של גורם חוץ להעביר כספים לארגון.
תקבול הוא קבלת הכספים בפועל.
אישור קבלת הכנסה כמוהו כהתחייבות של הארגון ,ועל כן עליו לקבוע את המוסמכים
לעשות זאת בשמו .הסכמה לקבלת הכנסה משמעותה הסכמה לקבל כספים מהגורם
הנותן ,וגם מחויבות לעשות בכספים שימוש בהתאם לייעודם.
גם קבלת תקבול מחייבת הסמכה מראש ,לא רק למען הנותן ,שידע שאכן העביר את
הכספים למוסמך לכך ,כי אם גם למען ההקפדה על נוהלי הארגון באשר להפקדת
הכספים ודיווח להנהלת החשבונות.
על פי החוק יש להנפיק קבלה כנגד או עם קבלת תקבול .על מנת למנוע פיזור של
ספרי קבלות ,על הארגון לקבוע נהלים להסדרה של הנפקת קבלות כנדרש.
קבלת כספים במזומן או בהמחאות מחייבת את הפקדתם בבנק במועד המוקדם
האפשרי ,לא רק בשל הצורך להכניסם לקופת הארגון ,כי אם גם ,ובמיוחד ,כדי
להבטיח הגנה מספקת לכספים .הדברים אמורים במיוחד במבצעי התרמה ,כאשר
בידי הארגון סכומי כסף גדולים.
3.01הארגון יאשר קבלת הכנסה ,תרומה או הכנסה
אחרת ,לרבות בשווה כסף ,באמצעות המוסמכים
לכך על פי נוהלי הארגון.
3.02הארגון יקבל תקבולים באמצעות המוסמכים לכך על
פי נוהלי הארגון.
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3.03כנגד קבלת תקבול (לרבות בשווה כסף) תונפק קבלה
כחוק.
3.04כספים שנתקבלו בארגון ,בין שבמזומן ובהמחאות ובין
שבאמצעי אחר ,יופקדו כנדרש על פי נוהלי הארגון,
והמסמכים הנוגעים יועברו להנהלת החשבונות בשוטף.
3.05אישור קבלת הכנסה או קבלת תקבול ידווח להנהלת
החשבונות.

פרק  - 5הנהלת חשבונות
.1ארגון המגזר השלישי יגדיר את מערכת הנהלת החשבונות בהתאם
לצרכיו ובכפוף לכל דין
הנהלת החשבונות היא האמצעי לעיבוד הנתונים הכספיים והחשבונאים ולריכוזם על
פי הכללים המקובלים .תפקידה להציג את הנתונים לפני גורמי הניהול הפנימיים,
לפני רשויות המדינה ולפני בעלי עניין אחרים.
הנהלת החשבונות פועלת לפי הוראות החוק ,לפי הנחיית רשויות המס ,לפי כללי
החשבונאות המקובלים ולפי צורכי הארגון .על הארגון לבחון את צרכיו ,להגדיר את
דרישותיו ממערכת הנהלת החשבונות ולבנותה בהתאם.
כללי הניהול של הנהלת החשבונות של עמותה נקבעו בתוספת השנייה לחוק
ובהוראות רשויות המס .כללי המדידה והגילוי נקבעו בתקינה חשבונאית שפורסמה
על ידי לשכת רואי חשבון בישראל ,ועל ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.
השינויים שלפניהם עומד כל ארגון במהלך מחזור חייו  -בתחום פעילותו ,בהוראות
החוק ,בטכנולוגיה המשתנה וכדומה  -מחייבים אותו לבדוק מדי תקופה את צרכיו,
את ההגדרות שקבע ,את המבנה שעיצב ואת דרכי הפעולה של מערכת הנהלת
החשבונות ושל הבקרה עליהן.
ניהולה התקין והסדיר של הנהלת החשבונות ,ובמיוחד זרימה של נתונים שוטפים
מעודכנים ,מעידים על ניהול תקין ונאות של הארגון.
בהגדרה ובקביעה של צורכי מערכת הנהלת חשבונות ומבנֶהָ ,מן הראוי שנוסף על
רואה החשבון של הארגון ישותפו גם הוועד או ועדה מטעמו ,וכן ועדת הביקורת
והמבקר הפנימי ,אם מונה כזה.
הנהלת החשבונות תנוהל על ידי הארגון באמצעות עובדיו או נותן שירותים חיצוני.
מבחינת הגדרת מערכת הנהלת החשבונות והבנייתה אין הבדל אם היא מתנהלת
בתוך הארגון או מחוצה לו.
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1.01הארגון יגדיר את דרישותיו ממערכת הנהלת
החשבונות בהתאם לאופי פעילותו ובכפוף להוראות
החוק ולכללי החשבונאות המקובלים.
1.02הארגון יבחן מדי תקופה את דרישותיו מהנהלת
החשבונות ,ויתאים את מערכת הנהלת החשבונות
לצרכיו בכפוף לכל דין.

.2הנהלת החשבונות של ארגון המגזר השלישי תתנהל על פי הכללים
המקובלים
כאמור ,ניהולה התקין והסדיר של הנהלת החשבונות מחייב קיומם של נתונים
שוטפים מעודכנים.
ניהול הנהלת החשבונות נעשה על פי כללים מקובלים ,מהם הנובעים מהוראות החוק
ואחרים הנובעים מכללי החשבונאות.
כללי החשבונאות עניינם עקרונות קבועים ,ובהם הפרדת ניהול החשבונות של הארגון
מניהול החשבונות של גופים אחרים ,רישום בערכים כספיים ,מהותיּות ,סדירות,
עקביות ,המשכיות ,ציון תקופה חשבונאית מוגדרת ,גילוי אובייקטיבי וכיוצא בזה.
על כל אלה יש להקפיד בניהול השוטף.
ייחודה של הנהלת החשבונות מחייב להסדיר נהלים ברורים באשר לקשר בינה ובין
יחידות הארגון האחרות ,כולל סוגי המסמכים שיש להעביר אליה על מנת שתוכל
לבצע את תפקידה כנדרש .על הוועד לקבוע נהלים אלה.
2.01הארגון יקבע נהלים לגבי סדרי העבודה של המערכת
הכספית ,לרבות הקשר בין הנהלת החשבונות ובין
יחידותיו האחרות ,ובכלל זה נוהלי דיווח והעברת
מסמכים להנהלת החשבונות.
2.02הארגון ינהל את ספרי החשבונות ,והדוחות הכספיים
יוכנו על פי כל דין ובהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים,
כפי שהם מפורסמים על ידי לשכת רואי חשבון בישראל,
או על ידי מוסד תקינה מוסמך אחר ,וזאת על בסיס
צבירה.
2.03המערכת הכספית תנוהל בסדירות ובעקביות ,ותקיים
תיעוד כנדרש.
2.04ספרי החשבונות יהיו מעודכנים באופן שוטף ,לרבות
התאמת בנקים.
2.05הדיווחים הכספיים ,התקופתיים והשנתיים יופקו במועדם.
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 .3ארגון המגזר השלישי יקיים בקרה וביקורת על הנהלת החשבונות
הצורך בקיום בקרה וביקורת על הנהלת החשבונות נובע במיוחד משתי סיבות:
האחת  -הנהלת החשבונות היא מקור חשוב לנתונים על הארגון; השנייה  -קיים בה
פוטנציאל לאירועים חריגים ובלתי ראויים ,עקב ההיבט הכספי.
כללי המבדק המקובלים נועדו להבטיח כי פעולות חשבונאיות ,רישום ההכנסות
וההוצאות ,תשלומים וכיוצא באלה לא יעשו על ידי גורם אחד בלבד .המבדק הפנימי
נועד לשמש מנגנון בקרה שוטף.
מעבר למבדק הפנימי ולבדיקה הכפולה בתוך הנהלת החשבונות ,על הנהלת החשבונות
לעמוד לביקורת של גורמי הפנים  -ועדת הביקורת והמבקר הפנימי ,אם מונה כזה,
וכן רואה החשבון של הארגון ,אם מינוי כזה מתחייב על פי החוק או על פי החלטות
האסיפה הכללית.
כאמור ,הנהלת החשבונות יכול שתנוהל על ידי הארגון באמצעות עובדיו ,או על
ידי גורם חוץ נותן שירותים .מבחינת המבדק הפנימי ,הבקרה והביקורת אין הבדל
אם הנהלת החשבונות מתנהלת בתוך הארגון או מחוצה לו.
3.01מערכת הנהלת החשבונות ונוהליה ייבחנו על פי
כללי מבדק פנימיים מקובלים.
3.02הנהלת החשבונות תבוקר על ידי רואה חשבון .הוראה
זו לא תחול על ארגון שעל פי היקף מחזורו הכספי
אינו חייב במינוי רואה חשבון ,אלא אם החליטה על כך
האסיפה הכללית.
 3.03הנהלת החשבונות תעמוד לביקורת ועדת הביקורת.
3.04הנהלת החשבונות תעמוד לביקורת המבקר הפנימי,
אם מונה כזה.
3.05הנהלת החשבונות תעמיד לרשות גורמי הביקורת את
כל המידע והמסמכים הנחוצים להם למילוי תפקידם.

.4הנהלת החשבונות של ארגון המגזר השלישי תפיק דוחות תקופתיים
להנהלה
עניינה של הנהלת החשבונות אינו מתמצה בתיעוד חשבונאי של פעילות הארגון.
הפקת דוחות תקופתיים (חודשיים ,רבעוניים ושנתיים) היא מטלה חיונית שמטרתה
לשרת את הנהלת הארגון ואת מקבלי ההחלטות .ללא דיווח שוטף ומעודכן לא
יתאפשר ניהול נאות של הארגון.
רישום שוטף של ההוצאות וההכנסות ,התשלומים והתקבולים ,בחתכים הנדרשים
(חייבים/זכאים  -חו”ז ,ספקים ,תקציב ,פרויקטים ,סניפים וכדומה) ,יאפשר
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להפיק את הדוחות הנדרשים ,בין שהוגדרו מראש ובין שיידרשו לעניין מסוים
בחתך נפרד.
4.01הנהלת החשבונות תפיק דוחות חודשיים ,רבעוניים
ושנתיים על פי הוראות החוק והנהלים שייקבעו על
ידי הוועד.
4.02הדוחות שיופקו יהיו בהתאם למקובל בדיווח החשבונאי.
כמו כן יופקו דוחות תקציביים ,ניתוח ביצוע ,או כל דוח
בחתך אחר אשר יידרש על ידי מי שיוסמך לכך על ידי
הוועד.

פרק  - 6דוחות תקופתיים
.1הנהלת ארגון המגזר השלישי תקבל מהמערכת הכספית דוחות
תקופתיים
הדוחות התקופתיים הם כלי ניהולי מהמעלה הראשונה .בעוד שהדוחות הכספיים
השנתיים מיועדים לשימוש כלפי חוץ ,הדוחות התקופתיים נועדו לשרת את דרגי
הניהול הפנימיים בארגון.
ניהול תקין של הארגון מחייב הצגת דוחות שוטפים על מצבו הכספי.
בדרך כלל נהוגים דוחות חודשיים ,רבעוניים ושנתיים .בנושאים ובמיזמים מסוימים
עשוי להידרש דיווח בהתאם למועדים בתוכנית הפעולה.
1.01הארגון יקבע נהלים באשר לדוחות התקופתיים
שיונפקו על ידי המערכת הכספית  -הנהלת
החשבונות ,יחידת התקציב או המנהל הכללי.
1.02הדוחות התקופתיים יועברו למנהל הכללי ולוועד ,כפי
שייקבע בנהלים.
1.03מקבל הדיווח התקופתי יקיים דיון בממצאי הדוח
וינחה את הגורמים השונים לפעולה בהתאם להחלטות
שיתקבלו בדיון זה.

.2המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי יקבל מהנהלת החשבונות
דוחות חודשיים
הדוח החודשי הוא בדרך כלל עניינו של המנהל הכללי ,בבחינת דיווח שוטף על
מצב הדברים.
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לאחר קבלת הדוח ודיון עם הצוות הבכיר ,על המנהל הכללי לדווח לוועד על
ממצאים חריגים העולים מן הדוח ,אשר מצביעים על השלכות שמן ראוי שיובאו
לידיעת הוועד.
2.01המנהל הכללי יקבל מהנהלת החשבונות דוח חודשי
מפורט על ההוצאות וההכנסות.
2.02המנהל הכללי יקבל מהנהלת החשבונות דוח חודשי
על ביצוע התקציב.
2.03המנהל הכללי יקבל מהנהלת החשבונות דוח חודשי
על ביצוע המזומנים ועל תחזית ההוצאות וההכנסות
לחודש הבא.
2.04המנהל הכללי ידווח לוועד על ממצאים חריגים העולים
מן הדוח החודשי ,אם יהיו.

 .3המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי יגיש לוועד דוחות רבעוניים
הדוחות הרבעוניים נועדו לאפשר לוועד לקבל תמונת מצב על התפתחות הפעילות
ועל ביצוע התקציב ,לרבות תקציב המזומנים  -התקבולים והתשלומים בפועל.
מן הראוי להביא בפני הוועד את הדוח הרבעוני ,הנותן תמונה רחבה יותר ,בצירוף
ניתוח הממצאים וההשלכות הנובעות ממנו.
לצד הדוחות מן ראוי שיוגשו לוועד או לוועדה מטעמו (ועדת הכספים ,אם מונתה
כזאת) ,ניתוחים פיננסים ותקציביים אשר יקלו על הדיון בדוחות ובמשמעותם
לארגון.
3.01המנהל הכללי יגיש לוועד ,או לגוף אחר שיוסמך על ידי
הוועד ,דוח רבעוני שיפרט את ההוצאות וההכנסות,
ביצוע התקציב וביצוע תקציב המזומנים.
3.02בארגון שבו אין שכיר בכיר יוגשו הדוחות על ידי מנהל
החשבונות.
3.03הוועד או ועדה מטעמו יקיימו דיון בדוח הרבעוני ,ויקבלו
דיווח והבהרות מהמנהל הכללי ,ממנהל הכספים או
ממנהל החשבונות.
3.04רואה החשבון של הארגון יזומן לישיבת הוועד ,או הגוף
הממונה מטעמו ,שבה יידונו הדוחות הרבעוניים.
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.4הנהלת ארגון המגזר השלישי תנחה את המערכת הכספית להפיק
דוחות כספיים נוספים לפי צרכיה
מעבר לדוחות התקופתיים השוטפים זקוקה כל הנהלה למידע נוסף ,לניתוחים של
המידע הקיים ,או לדוח מיוחד אשר יסייע בקבלת ההחלטות.
על המערכת הכספית להיות ערוכה למקרים מסוג זה ולספק את הדוחות ,את המידע
ואת הניתוחים הכספיים הנדרשים למי שביקשם והיה מוסמך לעשות זאת.
4.01הוועד או מוסד אחר של הארגון שהוסמך לכך
רשאי לקבוע ,כי דוחות כספיים נוספים או ניתוחים
מיוחדים יוגשו לו ,דרך קבע או באופן חד-פעמי,
לעניין מסוים.
4.02הוועד או ועדה מטעמו יקבעו את המידע הנוסף שיוגש,
כגון ניתוחים פיננסיים ואחרים ,אשר יסייעו בדיון בדוחות
או לקראת קבלת החלטות מסוימות.

פרק  - 7דוחות שנתיים
 .1ארגון המגזר השלישי יכין דוחות כספיים שנתיים
הדוח השנתי נועד לשקף במונחים חשבונאיים את מצבו של הארגון ליום הדוח,
ולפרוס נתונים באשר לפעילות במהלך השנה ,מאז הדוח הקודם ועד ליום הדוח
הנוכחי .הדוחות הכספיים מציגים את הפעילות שנעשתה במהלך השנה ,ואת המעבר
מנתוני תום השנה הקודמת אל הנתונים של תום השנה הנסקרת.
הדוחות השנתיים כוללים שלושה דוחות:
 .1דוח כספי  -חתום על ידי הוועד
 .2דוח המבקרים  -חתום על ידי רואה החשבון
 .3דוח מילולי  -חתום על ידי הוועד
הדוחות הכספיים השנתיים ,הנערכים והנחתמים על ידי הוועד ,כוללים חמישה
דוחות:
 .1מאזן
 .2דוח פעילות (דוח רווח והפסד)
 .3דוח שינויים בנכסים נטו
 .4תזרים מזומנים
 .5ביאורים לדוחות הכספיים
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דוח המבקרים הוא חוות הדעת של רואה החשבון לאחר שביקר את פעולות ,מסמכי
וספרי החשבונות של הארגון.
הדוח המילולי הוא דוח שמכין הוועד וחותם עליו ,ובו ניתנים פרטים לגבי הארגון
ופעילותו ,וכמו כן נתונים אחרים בכפוף להוראות החוק (סעיף 37א לחוק העמותות
והתוספת השלישית).
1.01הוועד יכין לכל שנת פעילות דוחות כספיים שנתיים,
שייערכו על פי כללי חשבונאות מקובלים ויבוקרו על
ידי רואה חשבון.
1.02הדוחות הכספיים ילּווּו בביאורים על פי כללי
החשבונאות.
1.03הביאורים בדוחות הכספיים יפנו במידת הצורך וככל
שניתן אל דוח המנהלים המילולי ,שיכלול בין השאר
דיווח על הפעילות שהתקיימה במסגרת תוכנית
העבודה השנתית ,דיווח תקציבי  -ביצוע מול תכנון -
ופרטים נוספים בהתאם להנחיות הוועד.
1.04באותם המקרים שבהם אין חובה על פי דין לקיים
ביקורת רואה חשבון ,יוכנו הדוחות הכספיים השנתיים
על ידי הוועד מבלי שיבוקרו על ידי רואה חשבון.

.2הדוחות הכספיים השנתיים של ארגון המגזר השלישי יבוקרו על ידי
רואה חשבון
תפקידו של רואה החשבון כמבקר חיצוני הוא לחוות דעה באיזו מידה משקפים
הדוחות הכספיים (שהם באחריות ועד הארגון והנהלתו) את המצב הכספי של הארגון,
את תוצאות פעילויותיו ואת תזרימי המזומנים שלו ,בהתאם לכללי החשבונאות
המקובלים .חוות הדעת ניתנת בהתאם למידע שנמסר לרואה החשבון ובהתאם
לבדיקות שערך.
חוות דעתו של רואה החשבון המבקר כלולה בדוח שלו המוצג לחברי הארגון לפני
הדוחות הכספיים.
נוסף על חוות הדעת המצורפת לדוח הכספי אפשר שרואה החשבון יעביר להנהלה
נושאים אשר לדעתו ראוי לתת עליהם את הדעת ,או שיש בהם ליקוי לא מהותי
שיש לתקנו.
 2.01הדוחות הכספיים יבוקרו על ידי רואה חשבון.
2.02הוראה זו לא תחול על ארגון הפטור על פי החוק
מביקורת רואה חשבון.
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.3האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תאשר את הדוחות
הכספיים השנתיים
אישור הדוחות הכספיים נעשה על ידי האסיפה הכללית.
טרם אישור הדוחות ,על האסיפה הכללית לקבל את חוות הדעת של ועדת הביקורת
ושל רואה החשבון שביקר את ספרי הארגון.
מכיוון שיש להגיש את הדוחות הכספיים לא יאוחר מסוף חודש יוני ,ראוי שהאסיפה
הכללית תכונס בתחילת החודש .כך יינתן די זמן לתיקונים נחוצים בטרם הגשת
הדוח.
על מנת שוועדת הביקורת תוכל לדון בדוחות ,עליה לקבל את טיוטת הדוחות לפחות
שבועיים לפני מועד ההתכנסות של האסיפה הכללית ,קרי  -באמצע מאי.
לוח הזמנים האמור מצביע על כך ,שעל עבודת הביקורת של רואה החשבון להסתיים
עד סוף אפריל ,וכך יתאפשר למוסדות הארגון לדון בדוחות ולאשרם לפני  30ביוני
בכל שנה.
לפי התיקון בחוק משנת  ,2007על ועד הארגון להגיש גם דוח מילולי לצד הדוחות
הכספיים .הדוח המילולי הוא דוח מנהלים ,ויש להגישו בהתאם למבנה הקבוע בחוק.
על ועדת הביקורת לדון בדוח המנהלים בדומה לדיון שעליה לקיים לגבי הדוחות
הכספיים ,ובאותם המועדים.
3.01הדוחות הכספיים והדוח המילולי שהוכנו על ידי
הוועד יובאו לאישור האסיפה הכללית ,לאחר שוועדת
הביקורת דנה בהם.
3.02הבאת הדוחות לאישור האסיפה הכללית תיעשה לא
יאוחר מתחילת החודש השישי מתום שנת הפעילות,
קרי  -בתחילת חודש יוני .זאת ,על מנת לאפשר הגשת
הדוח לרשם לא יאוחר מהיום הקבוע בחוק  30 -ביוני.
3.03במעמד הדיון בדוחות הכספיים באסיפה הכללית
ישתתף רואה החשבון של הארגון ויציג את דוח
המבקרים.
3.04טרם העלאת הדוחות הכספיים לאישור תוצג חוות
הדעת של ועדת הביקורת.
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אשכול  - 7משאבי אנוש
פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות בסוגיית משאבי אנוש
המשאב העיקרי של ארגונים ללא-כוונת-רווח הוא כוח האדם המופעל על ידיהם לקידום
מטרות הארגון .כוח אדם זה מורכב מעובדים שכירים וממתנדבים (ראו פרק .)5
העסקת עובדים המזוהים עם ערכי הארגון ומטרותיו הופכת את הארגון ממקום עבודה
מפרנס למסגרת פעילות העונה על ערכים ,צרכים וציפיות של העובד.
מסיבה זו ארגוני המגזר השלישי מטפחים את התרבות והאקלים הארגוניים ופועלים
לקשור בין חזון הארגון ומטרותיו לבין ציפיות העובד.
היכולת לפעול באופן אתי ולתת אמון מלא בסגל העובדים הם נכסיו החשובים של
כל ארגון המגזר השלישי.
מיצוי היתרון במשאב האנושי כרוך במדיניות הולמת וביישומה הלכה למעשה .תהליך
זה דורש זמן כדי שפירותיו יבשילו.
המדיניות בסוגיית משאבי אנוש מתייחסת להיבטים של העסקת עובדים שכירים,
הפעלת מתנדבים ושכירת שירותי כוח אדם מחברות קבלניות.
1.01הארגון יקבע מדיניות שעניינה המשאב האנושי -
העסקת העובדים ,תנאי העסקתם ,שכרם ,דרכי
טיפוח וקידום וכיוצא באלה.
1.02הוועד יפעל ליצירת תרבות ארגונית המבוססת על ערכי
הארגון.
1.03הוועד יפקיד את יישום המדיניות בידי גורם מוסמך -
חבר ועד ,ועדת כוח אדם או המנהל הכללי.
1.04הוועד יקבל דיווח תקופתי על יישום המדיניות ,ידון בו
ויעדכן אותה מעת לעת ,במידת הצורך.
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.2ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לתנאי העבודה והשכר
של עובדיו
העסקת עובדים מצריכה קביעת מדיניות וכללים בדבר תנאי העבודה והשכר של
המועסקים.מעבר להוראות החוק בדבר תנאי העבודה ,אפשר שהארגון יקבע תנאים
נוספים ,מותנים או שאינם מותנים ,לגבי כלל העובדים או חלקם.
תנאי העבודה הם מכלול של נושאים ,שהשכר הוא רק מרכיב אחד מהם .נושאים כמו
שעות העבודה ,תנאי עבודה מיוחדים לנוער ולנשים ,ביגוד ,הבראה ,חופשות וכיוצא
באלה ,כלולים בתנאי העבודה .לחלק מנושאים אלה נקבע סף מינימום בחוק ,ואחרים
הם עניינו של המעסיק ונקבעים בהסכם עבודה קיבוצי או בהסכם עבודה אישי.
בשל מורכבות הנושא ראוי כי על התחום הזה יהיה ממונה עובד מקצועי ,ובארגונים
גדולים תמונה ועדה לענייני כוח אדם.
2.01הארגון יקבע מדיניות באשר לקבלת עובדים ,לתנאי
העסקתם ,לרבות תנאי השכר ,תשלומים והטבות
אחרות.
2.02הוועד יקבע נהלים באשר לכוח האדם ,שיכללו בין השאר
את זכויות העובדים וחובותיהם ,הליכי קבלה ופרישה,
הדרכה ,הערכה ,קבלת משוב ,טיפוח משאבי האנוש
וכיוצא באלה.
2.03הוועד ימנה ועדת כוח אדם כוועדה של הוועד או כוועדה
ממונה מטעמו.
 2.04המנהל הכללי ימנה עובד מקצועי האחראי על כוח
האדם.
2.05הארגון יקיים השתלמויות שוטפות עובדים העוסקים
בכוח אדם.
2.06הוועד יקבל דיווח לפחות אחת לרבעון על התפתחויות
עיקריות בנושאי כוח האדם והשכר.
 2.07הארגון יפעל בהתאם לנהלים ולכללים שקבע.

.3ארגון המגזר השלישי יפעל על פי דין וכללי מינהל נאותים בקבלת
העובד ובסיום עבודתו
החוק קובע כי המעביד ימסור לעובד הודעה בכתב ,שבה יפרט את תנאי העבודה,
ובכלל זה :זהות המעביד והעובד ,תקופת העבודה ,תיאור התפקיד ,מי הממונה על
העובד ,התשלומים המשתלמים לעובד ומועדי התשלום ,זמני העבודה ,תשלומים
עבור תנאים סוציאליים ,וכיוצא באלה.
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פרישת עובד היא בדרך כלל תהליך לא קל לארגון ולעובד כאחד ,גם כאשר הפרישה
נעשית לרגל יציאה גמלאות או כאשר עובד מבקש להתפטר ,ובמיוחד כאשר הארגון
יוזם את סיום העבודה.
על מנת להקל על תהליך זה ,להבהיר מראש את התהליכים ולתאם ציפיות ,על
הארגון לקבוע כללים ברורים לגבי הסדרי הפרישה ,או סיום העבודה ביוזמת העובד,
או פיטורי עובדים.
פיטורי עובד עלולים לגרור הליכים משפטיים בלתי רצויים .הכללים והפעולה על
פיהם עשויים למנוע נזק לארגון ולחסוך הוצאות מיותרות.
3.01הארגון יקיים את הוראות החוק ,וכל עובדיו יקבלו
הודעה בכתב המפרטת את תנאי עבודתם בהתאם
להוראות החוק.
3.02הוועד יקבע ,במסגרת מדיניותו בסוגיית משאבי האנוש,
נהלים באשר לדרכי הטיפול באפשרויות השונות של
סיום עבודת העובד (גמלאות ,התפטרות ופיטורין).
3.03בין הארגון לעובדיו ייחתם הסכם עבודה קיבוצי או אישי
בהתאם להחלטת הוועד.
3.04הוועד יקבע נוהל לטיפול בעבירות משמעת ובעבירות
על הקוד האתי.
3.05הארגון יקפיד על העסקת עובדים על פי כל דין ,ובכלל
זה תשלום שכר מינימום ,תשלומי שכר במועדם,
הענקת זכויות סוציאליות וצבירתן באופן שיבטיח את
זכויות העובד.

 .4ארגון המגזר השלישי יקפיד על שמירת זכויות העובדים
אין די בקיומם של חוקים ונהלים .מן הראוי שהארגון יסדיר בנוהליו דרכים שיאפשרו
לעובדים לבדוק את זכויותיהם ,וגם להתלונן ,אם לדעתם נפגעו כתוצאה מפגיעה
או מאי-קיום הזכויות המגיעות להם בדין.
יש לדווח למנהל הכללי על הנעשה בתחום זה ,ובמיוחד על תלונות העובדים ועל
הטיפול בהן.
4.01הנהלים והכללים של הארגון יאפשרו לעובדים
להיפגש עם הממונה על משאבי אנוש ,לבדוק את
זכויותיהם ואף להתלונן נגד הפרת זכויותיהם.
4.02המנהל הכללי יקבל דיווח תקופתי על חריגות וסטיות,
על פניות ותלונות של העובדים ועל הטיפול בהן.
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.5ארגון המגזר השלישי יקפיד להעביר באופן שוטף את הסכומים
הנדרשים לשמירת זכויות העובדים
השמירה על זכויות העובדים כוללת גם העברת כספים לקופות הגמל ,לקרנות פנסיה
או לביטוח מנהלים ,והבטחת האמצעים לתשלום הזכויות המגיעות לעובדים.
אי העברת הכספים במועדם פוגעת לא רק בזכויות העובדים ,אלא גם בארגון עצמו,
משום שהוא חשוף לתביעות בגין חובה חוקית לשלם לעובד את שכרו במועדו .תביעה
מסוג זה אינה מבוטחת ואין לה כיסוי כספי.
אי העברת תשלומי שכר במועדם עלולה גם להתפרש כערעור האיתנות הפיננסית של
הארגון ,כפגיעה בהון החוזר וכאי יכולת לעמוד בתשלומים הנובעים ממחויבותיו.
5.01הארגון יקפיד על העברה שוטפת ,מדי חודש בחודשו,
של כספי זכויות העובדים לקופות הגמל ,לקרנות
הפנסיה או לביטוחי המנהלים.
5.02המנהל הכללי יקבל דיווח מדי חודש בחודשו על ביצוע
העברות הכספים לצורך השמירה על זכויות עובדים,
כנדרש.

.6מדיניות ארגון המגזר השלישי תשאף להימנע מתביעות של עובדים
באשר ליחסי העבודה
תביעות עובדים נגד המעבידים ,המוגשות לבית הדין לעבודה ,עשויות ,במקרים
רבים ,לחשוף פגמים במדיניות הארגון וביחסיו עם עובדים.
על הארגון לנסות ,ככל שניתן ,לפתור סכסוכים עם עובדיו במסגרת מדיניותו ,כלליו
ונוהליו ,ולהימנע מתביעות משפטיות.
6.01מדיניות הארגון תבטא רצון להימנע מסכסוכים עם
העובדים ,ובמקרה שאלה קיימים ,תנקוט צעדים
שמטרתם להימנע ככל הניתן מהבאת הסכסוך לבית
הדין לעבודה.
6.02המנהל הכללי ידווח תקופתית לוועדת כוח אדם (אם
מונתה כזו) ולוועד על סכסוכים עם עובדים ועל הצעדים
שננקטו על מנת להביאם לידי סיום.

124

משאבי אנוש

פרק  - 2המנהל הכללי ועובדים בכירים אחרים
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר להעסקתם של עובדים
בכירים
חוק העמותות אינו מתייחס לעובדי העמותה ,לרבות המנהל הכללי או כל עובד או
שכיר בכיר אחר .חוק החברות ,המתייחס גם לחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ,מגדיר
את משרת המנהל הכללי ומתייחס גם לנושאי משרה אחרים בתאגיד.
נהוג להגדיר מספר עובדים בכירים כ'נושאי משרה' .נושאי משרה ,מלבד חברי הוועד,
הם המנהל הכללי ,מנהל העסקים הראשי ,המשנה למנהל הכללי ,סגן המנהל הכללי,
החשב ,וכל ממלא תפקיד המייצג את הארגון או בעל זכות חתימה בו ,אף אם תוארו
באופן שונה ,וכל מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.
החוק מאפשר לכל ארגון לקבוע את הכללים בעניין זה ,לרבות דרכי קבלתם של
עובדים בכירים ,סמכויותיהם ,האחריות המוטלת עליהם ,חובות הדיווח ,כללי ניגוד
עניינים וכיוצא באלה.
העדר מדיניות וכללים משמעו לא רק ניהול לקוי ,כי אם גם פתח לבעיות ,לנזקים
ולעלויות כספיות בעתיד.
 1.01הוועד יקבע מדיניות באשר להעסקתם של בכירים.
1.02המנהל הכללי ,או באין מישרת מנהל כללי ,העובד
הבכיר האחר ,יוגדרו כ’עובד בכיר’ .הוועד רשאי להגדיר
תפקידים נוספים שהנושאים אותם יוגדרו ‘עובד בכיר’
(להלן :עובד בכיר).
1.03המדיניות באשר לעובדים בכירים תתייחס לבעלי
תפקידים שיוגדרו כעובדים בכירים :דרכי קבלתם,
עבודתם וסיום תקופת כהונתם; כפיפותם ,סמכויותיהם
ואחריותם; דרכי דיווח ,ונושאים אחרים שהוועד יחליט
עליהם.
1.04שכר העובדים הבכירים ותנאיהם יהיו כפופים למצבו
הכלכלי של הארגון ,ויתאימו למקובל בענף ועל פי
כללי המינהל התקין בארגון ,שעניינו הוא קידום תועלת
הציבור ,והוא עושה שימוש בכספי המדינה או בתרומות
מהציבור.
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.2המנהל הכללי בארגון המגזר השלישי ועובדים בכירים אחרים
שייקבעו על ידי הוועד ייבחרו וימונו על ידי הוועד בנוהל שיבטיח
בקרה על תהליך המינוי ועל תנאי ההעסקה
מינויו של המנהל הכללי הוא באחריות הוועד ,ולו הוא כפוף .מינוי בכירים אחרים
יכול להיעשות על ידי ועדה של הוועד או על ידי המנהל הכללי ,הכול בהתאם
למדיניות הארגון ,לכללים ולהנחיות הוועד.
בשל הרגישות והאחריות הכרוכות במינוי המנהל הכללי והעובדים הבכירים ,נכון
יהיה לפעול בזהירות הראויה ,לרבות הבאת הסכם ההתקשרות עם העובד הבכיר
בפני ועדת הביקורת .ועדת הביקורת אמורה לוודא שאין במינוי המוצע משום ניגוד
עניינים או אי התאמה למדיניות ולמטרות הארגון ,ולוודא ששכרו נבחן גם בהיבט
הציבורי.
על ארגון ללא-כוונת-רווח הפועל כגוף ציבורי לנקוט זהירות בשימוש באמצעים
העומדים לרשותו .הוצאות השכר מהוות בדרך כלל מרכיב מרכזי בכלל ההוצאות.
בהיות הארגון גוף ציבורי שלא למטרת רווח ,הנהנה מתמיכה ישירה או עקיפה של
הציבור ,לרבות תקציבים ,תרומות ,מתנדבים וכיוצא באלה ,עליו לשלם שכר על
פי אמות מידה ציבוריות ועל פי כללי המינהל התקין.
הכללים המוצעים בפיסקה זו נועדו לסייע לארגונים לקבל עובדים בכירים ולהתמודד
עם תנאי שכר שעלולים להתפרש כחריגים.
2.01מינוי עובד בכיר ייעשה בהליך של בחירה בין מספר
מועמדים.
2.02בחירת המועמד לתפקיד בכיר תיעשה על ידי הוועד או
ועדה שהוסמכה על ידיו לעניין זה.
2.03מינוי עובד בכיר וקביעת תנאי העסקתו ושכרו ייעשו
על ידי הוועד.
2.04במקרה שנקבעו תנאי העסקה ושכר של עובד בכיר,
שעלותם עולה על עלות ההעסקה של מנהל כללי
במשרד ממשלתי ,יאושרו המינוי ,תנאי ההעסקה
והשכר ברוב מיוחד של  75%מכלל חברי הוועד .החלטה
כאמור תיעשה בהתייעצות עם היועץ המשפטי ורואה
החשבון של הארגון.
2.05בין הארגון לבין העובד הבכיר ייחתם הסכם עבודה אישי
שיפרט את תנאי העסקתו ושכרו .ההסכם יהיה לתקופה
קצובה שניתן להאריכה .בהסכם ייקבע כי ניתן לסיימו
בהודעה מוקדמת גם לפני תום התקופה הקצובה.
החוזה יוכן על ידי היועץ המשפטי של הארגון וייחתם על
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ידי יושב-ראש הוועד וחבר ועד נוסף ,שייקבע לצורך כך.
היה העובד הבכיר כפוף למנהל הכללי ,ייחתם ההסכם
על ידי יושב-ראש הוועד או חבר ועד אחר שהוסמך
לעניין זה על ידי הוועד והמנהל הכללי ,אלא אם נקבע
אחרת בכללי הארגון.
2.06בין הארגון לעובד הבכיר ייחתם הסכם שיגדיר את אלה:
תפקידו ,סמכויותיו ואחריותו; כפיפותו; הדיווח לממונה,
לוועד והאסיפה הכללית; תנאי עבודתו ושכרו; תקופת
ההסכם; מדדי הערכת הישגים; ודרכי סיום העבודה.
2.07הסכם העסקה של עובד בכיר ,כאמור לעיל בסעיף ,2.05
יועבר לוועדת הביקורת לפני חתימתו .ועדת הביקורת
רשאית להמליץ בפני הוועד והאסיפה הכללית לשנות
את תנאי ההסכם או לבטלו.
2.08נוהלי הארגון יקנו לאסיפה הכללית סמכות לבטל חוזה
העסקה של עובד בכיר ,אם תמצא כי תנאי העסקתו
ועלותו חריגים .הפעלת סמכות זו ותנאיה יוגדרו
במפורש בתקנון .אפשרות זו תובא לידיעת המועמד
לתפקיד עובד בכיר.

.3ארגון המגזר השלישי ידווח כחוק על שכר חמשת מקבלי השכר
הגבוה בארגון
על פי הוראות חוק העמותות וחוק החברות לגבי חברה לתועלת הציבור ,על הארגון
להגיש לרשם אחת לשנה את רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בארגון.
על פי הוראות החוק יש להעביר פירוט מלא של כל התשלומים ששילם הארגון
או שהתחייב לשלם ,בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי ,לכל אחד מחמשת מקבלי
השכר הגבוה ביותר בעמותה ,לרבות פרטים בעניין תנאי הפרישה .הוראה זו היא
אחת מחובות הדיווח החלות על הארגון .נתונים אלה מתפרסמים על ידי הרשם באתר
האינטרנט שלו ,הפתוח לכלל הציבור וכן באתר האינטרנט ‘גיידסטאר-ישראל’.
מטרתה של הוראה זו היא לשמור על השקיפות באשר לרמת השכר בארגון.
3.01הוועד ידווח כחוק על ההוצאה על כל אחד מחמשת
מקבלי השכר הגבוה בארגון ,לפי הוראת החוק וכללי
הרשם הסטאטוטורי.
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פרק  - 3חובות העובדים וזכויותיהם
.1ארגון המגזר השלישי יגדיר את זכויות העובדים וחובותיהם ,ויביא
אותן לידיעת העובדים
ההתקשרות בין הארגון לעובדיו בכל הרמות היא מכלול של נושאים הכוללים
התחייבויות ,זכויות וחובות של הצדדיים.
קביעה מראש של זכויות העובדים וחובותיהם יוצרת מחויבות של הארגון כמעסיק
להבטיח את הזכויות המגיעות לעובד ,ומאידך גיסא להציב בפני העובד את
חובותיו.
הגדרת החובות והזכויות מפרטת את הציפיות ההדדיות בין הארגון לעובד ,מייצרת
נורמה ומקבלת מובן משפטי.
העדר קביעה מראש של החובות והזכויות עלול ליצור ציפיות מנוגדות ,ואף להעמיד
את הארגון בפני חובות הנובעים מן החוק ,ועמם חשיפה לתביעות משפטיות ולעלויות
בלתי צפויות.
1.01הוועד יגדיר את זכויות העובדים וחובותיהם ביחסיהם
עם הארגון.
 1.02מסמך הזכויות והחובות יופץ לידיעת כל העובדים.
1.03הארגון יקפיד על עדכון העובדים בשינויים שיחולו
בזכויותיהם או בחובותיהם על פי דין או על פי החלטות
הארגון.

 .2ארגון המגזר השלישי יפעל לקיים ולאכוף את זכויות העובדים
וחובותיהם
לא די בקביעת כללים בדבר זכויות וחובות כדי להבטיח את קיומם הלכה למעשה.
על ועד הארגון לוודא שקיימים מנגנונים שיבטיחו את מתן הזכויות ואת מילוין
המלא של חובות העובדים.
זכויות העובדים דורשות מנגנון שיכול להבטיח את קיומן ,לרבות קבלת פניות
מעובדים במקרים שזכויותיהם נפגעו.
מילוי חובות או זכויות העובדים דורש מנגנון שיכול לברר את התלונה נגד העובד,
לאפשר לעובד להשמיע את טענתו ,להחליט או להמליץ בפני המנהל הכללי מה
הפעולה הנדרשת .מנגנון זה חייב להבטיח אפשרות ערעור בפני ערכאה שתבחן את
טענות הצדדים ,בטרם תינתן החלטה סופית.
2.01הנהלים והכללים של הארגון יקבעו דרכים להבטחת
זכויות העובדים.
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2.02הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי הדרכים לקבלת פנייה
מעובדים ,ובכלל זה תלונות והערות מעובדים באשר
ליחסי העבודה ולנושאים מקצועיים ואחרים.
2.03המנהל הכללי יעביר לוועד ולוועדת הביקורת דוח
תקופתי על פניות העובדים ,על נושאי הפנייה ועל
הטיפול בהן.
2.04הארגון יקבע כללים לגבי הגשת תלונה נגד עובד ודרכי
הטיפול בה ,לרבות מתן אפשרות לעובד להשיב לטענה
כלפיו ,ויקבע ערכאה לערעור על החלטות שהתקבלו
בעקבות התלונה.
2.05ועדת הביקורת תבדוק את ההנחיות לגבי זכויות העובדים
וחובותיהם ואת יישומן הלכה למעשה במסגרת תוכנית
הביקורת.

 .3ארגון המגזר השלישי יקיים את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית
סוגיית ההטרדה המינית עולה לכותרות בשנים האחרונות ,ואף המחוקק נתן דעתו
עליה וחוקק בשנת  1998את החוק למניעת הטרדה מינית.
החוק הגדיר הטרדה מינית על ידי חמש צורות התנהגות אסורות:
 .1סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני
 .2מעשה מגונה
 .3הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,אף שהאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו
מעוניין בהן
 .4התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם ,אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות
הראה שאינו מעוניין בהן
 .5התייחסות מבזה או משפילה לנטייתו המינית של אדם ,בין אם הראה שהדבר
מפריע לו ובין אם לאו
המעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה,
על ידי עובד שלו ,או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובד שלו ,ולטפל בכל
מקרה כאמור .לשם כך עליו לקבוע ממונה לנושא מטעמו ,ובמקום שבו מועסקים
מעל  25עובדים יש לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית
במסגרת יחסי העבודה ,ויפורטו דרכי הגשת התלונות והטיפול בהן .על המעביד חלה
חובה לפרסם את התקנון בין עובדיו.
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3.01הוועד ינחה את המנהל הכללי בדבר קיומן של הוראות
החוק למניעת הטרדה מינית ,תשנ”ח.1998-
3.02המנהל הכללי ,או העובד הבכיר באין מנהל כללי ,ימנה
ממונה על מניעת הטרדה מינית.
3.03בארגון שבו מועסקים מעל  25עובדים ,יאשר הוועד
תקנון למניעת הטרדה מינית .התקנון יופץ בקרב כל
עובדי הארגון.
3.04הממונה על מניעת הטרדה מינית יגיש למנהל הכללי,
לוועד ולוועדת הביקורת דוח תקופתי על פעולותיו,
לרבות תלונות שהוגשו והטיפול בהן.

.4ארגון המגזר השלישי יפעל ליצירת תרבות ואקלים ארגוניים
המטפחים את היחסים הבין-אישיים בארגון
קבלת עובדים ושמירת זכויותיהם על פי דין הם רק חלק מעולם רחב של טיפוח
משאבי האנוש בארגון.
קיימים שני מסלולי פעילות נוספים שהם חיוניים בכל ארגון( :א) טיפוח התרבות
והאקלים הארגוניים והיחסים הבין-אישיים בין העובדים ובינם לבין הנהלת הארגון;
(ב) טיפוח מקצועי  -ראו בסעיף להלן.
4.01הארגון ימנה עובד האחראי על טיפוח היחסים הבין-
אישיים בארגון ,שמתפקידו ,בין השאר ,לקיים קשר
עם העובדים ,לסייע להם בנושאים שמחוץ לנושאי
העבודה ,לקיים פעילויות חברתיות לעובדים ,לטפל
בשי לחגים וכיוצא באלה נושאים ופעילויות לפי
מדיניות הארגון ,החלטותיו ויכולותיו.
4.02הפעילויות האמורות ייכללו בדיווחים התקופתיים של
המנהל הכללי לוועד.

 .5ארגון המגזר השלישי יפעל לטיפוח מקצועי ולקידום עובדיו
כאמור לעיל ,הטיפוח המקצועי של עובדים הוא פן נוסף בסוגיית משאבי אנוש.
עובד המתקבל לעבודה בארגון מצפה ,נוסף לאתגר ולעניין שמזמן לו תפקידו,
ללמוד ,להתפתח ולקדם את הקריירה המקצועית שלו .ארגון שלא ישכיל לפתח עובד
יפסיד בשני מישורים :ראשית ,הוא לא יזכה למצות את מלוא הפוטנציאל של העובד;
ושנית ,התפקיד לא יוכל להתפתח ולהתקדם בלא שהעובד בעל התפקיד יתפתח.
קיימים שני מסלולים עיקריים לטיפוח מקצועי :האחד ,על ידי השתלמות פנים-
ארגונית ,בין אם בחניכה ובין אם בלימוד פרטני או קבוצתי; השני ,באמצעות שליחת
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העובד להשתלמות וללימודים מחוץ לארגון .שני המסלולים חשובים במידה שווה.
לעתים ראוי המסלול הראשון ,ובמקרים אחרים ראוי השני .בדרך כלל ,העובד ומקום
העבודה זקוקים לשני מסלולים האלה בתקופות שונות או בהקשרים שונים.
הגישה המודרנית רואה בלימוד תהליך מתמיד שאינו נפסק לאורך כל קריירת העובד
(.)Long Life Learning
5.01הארגון יאמץ מדיניות לטיפוח מקצועי של העובדים
ופיתוח מסלולי קריירה בתוך הארגון.
5.02המנהל הכללי יוודא שקיימת תוכנית פעילות רב-
שנתית ושנתית לטיפוח ולפיתוח עובדי הארגון.
5.03עובדי הארגון יהיו מודעים למדיניות הארגון וישתתפו
בפעילויות ההשתלמות והלימודים שיוצעו להם.
5.04המנהל הכללי יעודד את עובדיו ליטול חלק פעיל
בפעילויות לטיפוח מקצועי.
5.05פעולות הארגון בתחום זה ייכללו בדיווח התקופתי של
המנהל הכללי.

.6ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לסודיות ולצנעת הפרט
של לקוחותיו
ארגוני המגזר השלישי עוסקים במתן שירות לאנשים .במקרים רבים ,לקוחות הארגון
משתייכים לקבוצות חלשות ,נזקקות ,הסובלות מלקויות ,מחולי וכדומה.
שמירה על כבודם של לקוחות הארגון משמעה כיבוד צנעת הפרט שלהם והקפדה
על כך.
שמירה על צנעת הפרט מתחייבת על פי דין“ :כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"
(חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו) ,ובדרך כלל גם מתוקף הסכם ההתקשרות עם המשרד
הממשלתי המממן את פעילות הארגון ,בחלקה או במלואה.
6.01הוועד יקבע מדיניות באשר לסודיות ולצנעת הפרט
בכל הקשור לנושאי העבודה ולמקבלי השירות.
6.02הוועד יקבע נהלים להבטחת השמירה על סודיות וצנעת
הפרט ,ויקפיד על קיומם.
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.7ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות שעניינה עידוד העובדים לפעול
בדרך אתית
הפעילות האתית מותנית במידה רבה במדיניות המעודדת את העובדים לפעול בדרך
אתית.
פעילות אתית במישור המקצועי והמינהלי משמעה הגדרה של קודים וכללים אתיים,
הפצתם והטמעתם בארגון ,וביצוע מדיניות המעודדת את העובדים לקיימם ,לצד
מנגנוני אכיפה במקרה של אי קיום התנהלות אתית.
7.01הוועד יגדיר כללים אתיים לפעילות המקצועית
והמינהלית של עובדיו ,יפיץ אותם ויטמיע אותם
בארגון.
7.02הארגון יפעל לעידוד פעילות אתית ,וינקוט פעולה
להטמעת הערכים האתיים.

.8ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות עובדיו סביבת עבודה הולמת
עובדי הארגון זכאים לסביבת עבודה נוחה המתאימה לתפקידים שהם ממלאים .סביבה
נוחה משמעה מיקום פיזי ,ריהוט וציוד מתאימים ,כפי שנדרש מארגון המקיים פעילות
באיכות גבוהה ונותן לעובדיו תנאים נאותים.
סביבת העבודה כוללת גם תנאי בטיחות וביטחון ,על פי דין וכנדרש לצורכי מילוי
התפקיד ברמה נאותה.
סביבת עבודה נאותה משמעה התייחסות לעובד כאדם .לדוגמה  -פינת מנוחה ,מזנון,
פינת עישון ,שירותים נקיים ,חדרי כושר וכיוצא באלה.
8.01הוועד יקבע נהלים באשר לתנאי הסביבה הנחוצים
לעובדיו ,בהתאם למהות תפקידם ולצרכיו.
8.02הוועד יפעל להסדרה בפועל של סביבת העבודה ,לרבות
תחזוקה הולמת.
8.03הוועד יפעל לשיפור מתמיד בסביבת העבודה של
עובדיו.

.9ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים לקבלת
משוב ומתן הערכה על עובדיו
יחסי עבודה תקינים מחייבים יחסי אמון הדדיים בין העובד למעבידו .יחסים  ,אלה
נבנים על בסיס כבוד הדדי וקבלת משוב והערכה של עבודת העובד.
ארגון המבקש להתנהל באופן נאות נדרש ,על כן ,לאמץ מדיניות ולפתח כלים
לקבלת משוב על עבודת עובדיו ,ולקיים מערכת להערכה של עבודתם.
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כלים אלה ישמשו את מנהלי הארגון בפגישות תקופתיות עם כל אחד מהעובדים,
תוך הצגת ההערכות של ההנהלה וקבלת תגובות העובד .מנגנון זה יסייע גם בקביעת
מסלול קידומו של העובד.
9.01הוועד יאמץ מדיניות שתאפשר קבלת משוב על
עובדי הארגון והערכה של ההנהלה על עבודתם.
9.02המנהל הכללי יקבע כללים לגבי הדרכים לקבלת המשוב
ולמתן ההערכה התקופתית על עבודת העובד.
9.03המנהל הכללי יקבע כללים לקיום מפגש תקופתי בין
מנהל היחידה לכפופים לו ,שבו תוצג הערכת ההנהלה
על העובד ותינתן לו אפשרות תגובה.

פרק  - 4ניגוד עניינים
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לניגוד עניינים
ככלל ,נאמנותו של עובד מסורה לארגון בכל הנוגע לתפקידו .ככל שתפקידו של
עובד גבוה יותר כן מוטלות עליו חובות רבות יותר וכן מתחדדת סוגיית ניגוד
העניינים.
על נאמנותו של נושא המשרה להיות נתונה באופן מלא לארגון ,וכל עניין אחר חייב
להידחות כאשר הוא נדרש לקבל החלטה או לעשות מעשה בשם הארגון או עבורו.
כלל זה יש להרחיב גם למקרים שבהם אין העובד נדרש לעשות מעשה או להימנע
ממנו ,או כאשר מידע המגיע לידיעתו עלול לפגוע בארגון .באופן דומה חל איסור
מוחלט על עובד להעביר מידע המגיע לידיעתו בגין עבודתו בארגון ,אשר עלול
להשפיע על גוף אחר ,אדם או תאגיד ,שלעובד או לקרובו יש בו עניין ישיר או
עקיף.
המציאות סבוכה ומורכבת יותר .על כן נטבע המושג ‘חשש לניגוד עניינים ,בבחינת
נקיטת משנה זהירות ,התראה מוקדמת שתאפשר ליבון הדברים בטרם ייעשה מעשה
שיש בו ניגוד עניינים ופגיעה בנאמנות לארגון.
הכללים בסוגיית ניגוד העניינים מטרתם להציב מראש מחסום ולמנוע חשש לאפשרות
של ניגוד עניינים .כללים אלה אמורים לקבוע את השקיפות ,דרכי הדיווח ,דרכי
הפעולה ואף ההנחיות למקרים שבהם מתגלה חשש להפרת אמונים משום ניגוד
עניינים.
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 1.01הוועד יאמץ מדיניות באשר לניגוד עניינים.
 1.02הוועד יקבע נהלים וכללים באשר לניגוד עניינים.
 1.03הוראות הארגון יכללו ,בין השאר:
[א]	הנחיות לגבי שקיפות ודיווח מראש של העובד,
ובמיוחד נושא המשרה ,על עניין כלשהו שיש לו
או לקרוב משפחה בגוף אחר ,העלול לעורר חשש
לניגוד עניינים.
[ב]	מקרים שבהם על העובד להימנע מליטול חלק
בקבלת החלטה או בפעולה ,מחשש לניגוד
עניינים.
[ג]	צעדים שיינקטו במקרה של חשש לניגוד עניינים.
[ד]	צעדים שיינקטו כלפי עובד שבדיעבד נתגלה כי
היה במצב של ניגוד עניינים.

 .2ארגון המגזר השלישי יקפיד על מילוי ההוראות באשר לניגוד עניינים
קביעת מדיניות ונהלים עדיין אין פירושה מימושם של אלה.
על הארגון לקבוע כללים לגבי הגורמים הממונים על הנושא ,ודרכים לקבל דיווח
תקופתי על הנעשה ,על חריגות שנתגלו ועל הטיפול שנעשה בעקבותיהם.
2.01הוועד יקבע בכללים הוראות באשר לקביעת אחראי
לסוגיית ניגוד העניינים.
2.02האחראי יפעל על פי הנהלים והכללים ויפעיל סמכותו
במקרה של חשש לחריגה.
2.03היה ונמצאה חריגה או קיים חשש סביר לקיומה ,תועבר
הודעה למנהל הכללי ,ליושב-ראש ועדת הביקורת
וליועץ המשפטי של הארגון ,בדרכים ועל ידי הגורם
כפי שייקבעו בכללים.
2.04הממונה על סוגיית ניגוד העניינים ידווח תקופתית
למנהל הכללי על פעילותו ועל הצעדים שננקטו
במקרים השונים.
2.05המנהל הכללי ידווח תקופתית לוועד על הטיפול
שנעשה בסוגיית ניגוד העניינים.
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.3ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תקיים מעקב מתמיד אחרי
סוגיית ניגוד העניינים ואחר מילוי ההנחיות של הארגון בנושא זה
לצד פעילותם של הממונה על ניגוד העניינים ,של המנהל הכללי ושל היועץ המשפטי
של הארגון ,על ועדת הביקורת להיות מדווחת על כל מקרה ולפעול לבדיקת הרקע
והנסיבות שגרמו למקרה ,להפיק לקחים ולהמליץ של שינוי נהלים או שינוי הערכות,
על מנת למנוע הישנות המקרה בעתיד.
3.01יושב-ראש ועדת הביקורת ידווח על כל מקרה של
חשש לניגוד עניינים.
3.02יושב-הראש יחליט אם לכנס את הוועדה .והיה והחליט
בחיוב ,הוא יכנסה במועד המוקדם האפשרי .אם החליט
שלא לכנסה ,הוא ידווח לחברי הוועדה על העניין ,ויבהיר
את החלטתו שלא לכנס את הוועדה.
3.03ועדת הביקורת תדון בנושאים שיובאו בפניה ,תבחן כל
מקרה ותמליץ בפני הוועד על פעולות שיש לנקוט על
מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה.

.4ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תדווח תקופתית לאסיפה
הכללית ולוועד על פעילותה בסוגיית ניגוד העניינים
כיון שהמוסד העליון של תאגיד ללא-כוונת-רווח הוא האסיפה הכללית ,על ועדת
הביקורת לדווח לה על פעולתה בסוגיית ניגוד העניינים ,ובמיוחד במקרים שבהם
התגלע ניגוד עניינים או קיים חשש סביר לקיומו.
הדיווח לאסיפה הכללית סוגר אפוא את המעגל בערוץ מקביל לטיפול של הוועד
והמנהל הכללי.
4.01ועדת הביקורת תדווח תקופתית לאסיפה הכללית
ולוועד על פעילותה בסוגיית ניגוד העניינים.
4.02ועדת הביקורת תדווח בפירוט לאסיפה הכללית על
כל מקרה בו נתגלה ניגוד עניינים או חשש לקיומו,
וכתוצאה מכך המליצה בפני הוועד על שינוי הנהלים
או ההערכות על מנת למנוע הישנות המקרים.
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אשכול  - 8סטנדרטים לפעילות
המקצועית והערכת תוכניות
פרק  - 1כללי
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לסטנדרטים לפעילות
המקצועית
כל ארגון לתועלת הציבור פועל במטרה להשיג את המטרות שהציב .מטרות אלה
הם פועל יוצא של חזון הארגון וערכיו.
השגת המטרות נמדדת לא רק בממד הכמותי  -הממד האיכותי חיוני לא פחות .ניתן
אף לומר ,כי היתרון המהותי של ארגון ללא-כוונת-רווח הוא היכולת להגיע לאיכות
הגבוהה ביותר משום שהוא מונע על ידי ערכים ,וכך גם עובדיו ומתנדביו.
קיומם של סטנדרטים לפעילות המקצועית של הארגון הם תנאי ראשון להבטחת
האיכות הגבוהה .ללא סטנדרטים ,המהווים אמת מידה לבחינת הפעילות ,כיצד נדע
שרמת האיכות אכן נשמרת?
הסטנדרטים לפעילות המקצועית מצויים בשלוש רמות:
( )1סטנדרטים שנקבעו בדין ,בחקיקה או בהוראות הממשלה
( )2סטנדרטים ענפיים ,בינלאומיים או מקומיים
( )3סטנדרטים משלימים שנקבעים על ידי הארגון
הסטנדרטים הראשונים הם על פי חוק ,ואי קיומם מהווה עבירה .שני האחרים הם
מעניינם של הסקטור והארגון .אימוץ סטנדרטים מהסוג השני והשלישי מעיד על
כוונת הארגון לפעול באופן נאות.
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1.01הוועד יאמץ מדיניות באשר להקפדה על סטנדרטים
לפעילות המקצועית.
1.02הארגון יאמץ ויטמיע סטנדרטים לפעילות המקצועית
שנקבעו על ידי רשויות המדינה בחוק או בהנחיות
המקצועיות של המשרד הממשלתי הממונה.
1.03הארגון יאמץ ויטמיע סטנדרטים לפעילות המקצועית
המקובלים בתחומי הפעילות ,שנקבעו על ידי ארגון-
הגג או גורם מוסמך בענף.
1.04הארגון יאמץ ויטמיע סטנדרטים לפעילות המקצועית
שגובשו על ידיו במהלך השנים כתוצאה מלמידה ,מהכרת
הצרכים ומהיכולת המקצועית להגדיר סטנדרטים.

 .2בארגון המגזר השלישי ימונה גורם בכיר על הפעילות המקצועית
הסטנדרטים אינם קבועים .הם משתנים מעת לעת בעקבות התפתחויות במקצוע,
חקיקה ,הוראות הרגולטור ולמידה עצמית של הארגון.
בארגונים גדולים עם פעילות מקצועית המחייבת הכשרה או מיומנות מיוחדת ,אשר
מעסיקים עובדים מקצועיים ,ראוי למנות ועדה מקצועית שעניינה לימוד ומעקב
אחרי ההתפתחויות בתחום הסטנדרטים ,וגם גיבוש של סטנדרטים חדשים בארגון
ועדכון הסטנדרטים הקיימים ,בהתאם לשינויים במקצוע ובארגון עצמו.
בארגונים גדולים נדרש גם למנות עובד מקצועי בכיר ,אשר תפקידו ליישם את
החלטות הוועדה המקצועית.
2.01הוועד או מי שהוסמך מטעמו ימנה ועדה מקצועית
לענייני סטנדרטים לפעילות המקצועית ,שתפקידיה:
הנחיית העובדים המקצועיים בפעילותם; למידה
שוטפת של הסטנדרטים וההתפתחויות בתחום
המקצוע ,בארץ ובעולם; קבלת משוב על הפעילות;
קביעת סטנדרטים פנים-ארגוניים בהתאם לשינויים
ולצורכי הארגון.
2.02המנהל הכללי ימנה עובד מקצועי בכיר ליישום הנחיותיה
של הוועדה המקצועית.

 .3ארגון המגזר השלישי יישם את הסטנדרטים לפעילות המקצועית
קיומם של סטנדרטים לפעילות המקצועית מחייב ,כמובן מאליו ,את יישומם.
 3.01כללי הארגון יקבעו הנחיות ליישום המדיניות
והסטנדרטים לפעילות המקצועית בפעולותיו.
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פרק  - 2משוב ובקרה
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר למשוב ובקרה
משוב ובקרה הם מנגנון הכרחי בכל מערכת ובכל ארגון .ניהול ארגון בלעדיהם משול
לנהיגה בעיניים עצומות .רוצה לומר ,הידיים והרגלים אמנם מפעילות ,מניעות
ומכוונות את הרכב ,אבל הנהג אינו יודע לאן יגיע.
קבלת משוב אין פירושה קבלת דיווחים ללא הרף .קבלת משוב ענייני ומהותי דורשת
לקבוע כללים באשר לנושאים שיועברו ולעיתוי העברתם .הדבר משול לחיישן אשר
עד רמה מסוימת אינו משגר איתות כלשהו ,אולם מעל סף מסוים שולח איתות אזהרה.
איתות זה חייב להתרחש זמן מספיק לפני התקלה ,כדי למנוע אותה.
1.01הוועד יאמץ מדיניות באשר למשוב ולבקרה על
פעילויות הארגון.
1.02הוועד יקבע נהלים באשר למנגנוני משוב ובקרה על
פעולותיו השונות.
1.03המנהל הכללי יקיים מעקב אחר היישום של מדיניות
הארגון באשר למשוב ולבקרה.
1.04המנהל הכללי ידווח תקופתית לוועד על ממצאי המעקב
והבקרה המופעלים ביחידות הארגון.

.2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים להעברת משוב ויישם
אותם
ארגון הלומד מפעולותיו יכול לזהות נקודות קריטיות בתהליכיו המחייבות הצבת
‘חיישן שמטרתו לאותת לאחראים על תקלה צפויה .ככל שתהליך הלמידה משתפר
כך יכול הארגון להסדיר בכללים את דרכי הטיפול בנושאים שוטפים על ידי דרגי
העבודה ,ולהותיר בעיות חריגות לטיפולם של דרגי הניהול הבכירים.
יש לבחון בכל ארגון מהם החיישנים הדרושים ,מה מקומם ומהי דרגת רגישותם,
בהתאם לנושאי הפעילות ,בהתאם לערכים ,לנורמות ולתרבות של הארגון ,ובהתאם
לפרופיל העובדים וכיוצא באלה.
2.01נוהלי הארגון וכלליו יקבעו ,בין השאר ,הוראות לגבי
נושאים המחייבים משוב ,דרכים להעברת המשוב,
מעביר המשוב ומקבלו ,עיתוי העברת המשוב ואופן
העברתו.
2.02מוסדות הארגון יקיימו למידה ומעקב אחרי המשובים,
יתקנו ויעדכנו את הנהלים והכללים בהתאם לצורך.
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 .3ארגון המגזר השלישי יקיים מנגנון בקרה
מנגנון הבקרה מבקר את הפעילות השוטפת ואת התפוקות לאורך התהליך ,ומוודא
כי הפעילות נעשית על פי הכללים ,הסטנדרטים המקצועיים ,הוראות הבטיחות
ותנאי השירות שנקבעו.
מנגנון הבקרה שונה ממערך הביקורת ,והוא מופעל במהלך הפעילות ולא בדיעבד.
3.01הוועד או מי שיוסמך על ידיו יקבע נהלים לקיומה של
בקרה שוטפת על פעולות הארגון.
3.02הנהלת הארגון תקבל דיווחים תקופתיים של ממצאי
הבקרה ,ותדון בממצאים.

פרק  - 3הערכת ביצוע
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר להערכת הפעילות
המקצועית
כל פעילות מצריכה הערכה .קיימים היבטים שונים של הערכת הפעילות:
הערכת הביצוע השוטף ( - )process evaluationכלומר ,כיצד נעשית הפעילות
השוטפת; האם היא נעשית על פי הכללים ,באופן חסכני ,יעיל וכיוצא באלה .הערכה
זו מסייעת בעיצוב התהליך ושיפורו המתמיד.
הערכת התפוקות ( - )output evaluationקרי ,מה הן התפוקות כתוצאה מהפעילות,
והאם הן עומדות בסטנדרטים של האיכות ובהיקף המתוכנן .בבדיקת התפוקות נוהגים
להתייחס גם למדד של היחס בין התשומות לתפוקות ,ולמדדי יעילות ומועילות.
הערכת תוצאות ( - )outcome evaluationקרי ,מה הייתה השפעת הפעילות
( ,)impact evaluationהאם היא אפקטיבית והשיגה את מטרתה; מה הן ההשפעות
הנלוות לה ,וכיוצא באלה מבחנים .לעתים ,במיוחד בסוגיות חברתיות ,תוצאות
הפעילות נראות רק במשך הזמן ,לאחר פעילות של מספר שנים.
הערכה של מגמת התהליך ( - )process tendencyהכוונה היא לבחינת התהליך
לאורך זמן ,בחינה של מגמות שינוי בתפוקות ובתוצאות .בתהליכים ארוכי טווח,
כאשר מדידה בטווחי זמן קצרים אינה נותנת מענה מספק ,חשוב לבחון את המגמה.
היכולת להצביע על מגמת שיפור לאורך זמן מוכיחה לא רק הצלחה בתפוקות
ובתוצאות ,כי אם גם את יכולתו של הארגון ללמוד ולשפר.
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1.01הוועד יקבע מדיניות באשר להערכת הפעילות
המקצועית שמקיים הארגון ביחידותיו השונות.
1.02הנהלת הארגון תקבל דיווחים תקופתיים על פעולות
ההערכה שנעשו ותוצאותיהם.
1.03הנהלת הארגון תקיים דיון בדוחות אלה ותעביר את
המלצותיה לוועד.
1.04הוועד יקבל מהמנהל הכללי דיווח תקופתי על ממצאי
ההערכה ,יקבל ממנו המלצות לעדכון מדיניות הארגון
או נוהליו ,וידון בהן.

 .2ארגון המגזר השלישי ישתמש בכלים מקצועיים להערכת פעולותיו
בניית כלי הערכה אינה עניין קל .המגזר השלישי חסר מודלים של הערכת הפעולות
בתחומי החברה .לפיכך על הארגונים לפתח כלים מתאימים לפעילותם ,שיוכלו
לתת מידע לארגון ולבעלי עניין אחרים על הנעשה בארגון ,ובאיזו מידה הוא השיג
את מטרותיו.
2.01הארגון יפתח ויתאים כלי הערכה מקצועיים לצורך
הערכה של פעילויותיו.
2.02הארגון יהיה בתהליך מתמיד של בניית כלי הערכה
והכנסתם לשימוש.

 .3ארגון המגזר השלישי יפעיל כלי הערכה באופן שוטף וישפרם מעת
לעת
בניית כלי הערכה היא תהליך ארוך ,המתחיל במקרים רבים בכלים פשוטים .בהמשך,
ככל שהארגון לומד ומכיר את תהליך בניית הכלים ,וכתוצאה מהניסיון הנצבר,
משתכללים ומשתפרים כלים אלה .זהו תהליך מתמיד בארגון לומד.
 3.01הארגון יפעיל כלי הערכה לבחינת פעולותיו.
3.02הארגון יבחן את כלי ההערכה שהוא מפעיל ,ישפרם
ויעדכנם מעת לעת.
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.4ארגון המגזר השלישי יפעיל מערכת לקבלת הערכה ומשוב
מלקוחותיו
נוסף להערכה העצמית ,בכלים נרכשים או כאלה שפותחו על ידי הארגון ,קיימת
חשיבות מרובה להערכה של לקוחות הארגון באשר לפעילותו.
הערכה זו יכולה להיעשות באופן שוטף ,באמצעות משוב של הלקוחות המקבלים
את השירות או לאחר סיום מתן השירות.
דרך אחרת היא בדיקה מדגמית ,אחת לתקופה ,של לקוחות הארגון בהווה או
בעבר.
בחירת השיטה לבדיקת ההערכה של הלקוחות תיקבע על ידי הארגון בהתאם לצרכיו
ובהתייעצות עם מומחים.
4.01הארגון יבדוק את ההערכה של לקוחותיו על
פעולותיו.
4.02הנהלת הארגון תדון בממצאי הבדיקות האלה ,תעדכן
את פעולות הארגון ותשפר אותן במידת הצורך.
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פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות של שקיפות ודיווח
ארגוני המגזר השלישי ,הפועלים בלא כוונת רווח ולקידום תועלת הציבור ,נעזרים
בציבור ,בממונו ובזמנו .ככאלה הם חייבים לאמץ מדיניות של שקיפות ,דיווח
ואחריותיות ( )Accountabilityכלפי הציבור.
הארגון נעזר בציבור באופן ישיר  -על ידי קבלת תרומות ,מענקים ,מתנות וסיוע
בשווה ערך כספי ,שעות התנדבות ,תמיכה ציבורית וכיוצא באלה; ובאופן עקיף  -על
ידי קבלת הטבות עקיפות לו ולתורמיו .כל אחד מגורמים אלה ,החל ברשויות המדינה
(המסייעות באופן ישיר ועקיף) ,המשך בתורמים ובמתנדבים ,וכלה בקהילה ובציבור
בכללו ,זכאי לקבלת דיווח על הנעשה במשאבים שהועמדו לרשות הארגון.
לדיווח קיימים ,בדרך כלל ,כללים בחוק ובהסדרים מול הגורמים השונים .ואילו
לשקיפות אין כלל אחד .השקיפות אינה מתבטאת במונחים קבועים ,היא תפישת
עולם המחייבת מענה משתנה מעת לעת ,בהתאם לנסיבות.
1.01הוועד יקבע מדיניות באשר לדיווח לבעלי העניין
השונים מחוץ לארגון ובתוך הארגון ,ויקבע מדיניות
באשר לשקיפות לציבור.
 1.02הארגון יפרסם ברבים את מדיניותו באשר לשקיפות.
1.03הוועד יקבל דיווח תקופתי מהמנהל הכללי על הפעילות
שנעשתה ,יקיים דיון ויעדכן את מדיניותו והנחיותיו
בהתאם.
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.2ארגון המגזר השלישי יבחן את הציפיות של בעלי העניין באשר
לשקיפות הנדרשת ממנו
כאמור לעיל ,יישומו של עקרון השקיפות מחייב הבנת התהליכים בסביבה והכרת
הציפיות של בעלי העניין .השקיפות צריכה להוות מענה לצרכים ולציפיות.
האיזון בין השקיפות האפשרית לבין ציפיות בעלי העניין השונים ,אינו פשוט.
משום כך חייב להתקיים תהליך מתמיד של למידה של צורכיהם של בעלי העניין
וציפיותיהם ,ומתן מענה או בניית ציפיות שיתאימו למדיניות ולצורכי הארגון.
עקרון השקיפות מתבסס על מתן המידע שדורשים בעלי העניין ,ובלבד שהמידע אינו
פוגע בצנעת הפרט ,בהוראות החוק ובאינטרס חיוני של הארגון.
הגבלת השקיפות תתבסס על מדיניות הארגון ותובא לידיעת הציבור.
2.01הנהלת הארגון תבחן באופן שוטף את דרישות בעלי
העניין השונים ואת ציפיותיהם למידע על הארגון,
ותעדכן את כללי השקיפות הנהוגים.
2.02הממצאים של בדיקת הציפיות של בעלי העניין ,ומידת
הצורך להמשיך ולהגביל את השקיפות בעניין כלשהו ,יובאו
לדיון תקופתי בהנהלת הארגון ,על פי נוהלי הארגון.

פרק  - 2דיווח לגורמים מחוץ לארגון
.1ארגון המגזר השלישי ידווח לרשויות המדינה על פי הוראות החוק,
במועדים ובכללים שנקבעו
תאגיד מוקם על פי חוק ההתאגדות ,המקנה לו מעמד משפטי וסמכות לפעול .חוק
ההתאגדות ,חוקי המס וחוקים אחרים הנוגעים לפעילותו של הארגון מחייבים להעביר
דיווחים לרשויות המדינה ,ואלה אמורים לאפשר לרשויות המוסמכות מטעם המדינה
לקיים פיקוח .אי העברת דיווח על פי הכללים ובמועד היא עבירה על החוק.
במקרים רבים עבירה זאת היא בגדר ‘עבירה של קפידה ,קרי ,אין צורך להוכיח
כוונה; עצם המעשה (אי הדיווח) מהווה עבירה .על פי החוק ,האחריות מוטלת על
ועד הארגון ולא על המנהל השכיר.
ככלל ,חמישה גורמים במסגרת רשויות המדינה רשאים לדרוש מידע מהארגון:
( )1הרשם הסטאטוטורי
( )2רשויות המס
( )3משרד ממשלתי שעמו הארגון מצוי בקשר חוזי ,מקבל תמיכות וכיוצא באלה
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( )4גורמי ביקורת רשמיים ,לרבות גורמי משרד האוצר ,המשרד הייעודי ומבקר המדינה
( )5גורמי חקירה משטרתיים
1.01הארגון ידווח לרשם הסטאטוטורי על פי הוראות
החוק ,במועדים ובכללים שנקבעו.
1.02הארגון ידווח לרשויות המס על פי הוראות החוק,
במועדים ובכללים שנקבעו.
1.03הארגון ידווח לכל גורם שלטוני אחר על פי הוראות
החוק ,במועדים ובכללים שנקבעו.
1.04הארגון ידווח לכל משרד ממשלתי שעמו הוא בקשר
חוזי ,בהתאם להוראות ההסכם ובמועדים שנקבעו.
1.05הארגון יעמיד לרשות הביקורת של הרשות הממשלתית
המוסמכת את כל המידע הנדרש.

 .2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח לגורמי חוץ
על הארגון לקבוע מי הם גורמי החוץ שלהם מן הראוי שהוא ידווח ,כגון :תורמים,
קרנות ,אגודות ידידים ותומכים אחרים .על הארגון לזהות גורמים אלה ולגבש
כללי דיווח ההולמים את הצרכים של כל אחד מהם ,על מנת לקיים שקיפות ודיווח
כמצופה.
2.01הארגון יזהה את בעלי העניין החיצוניים שלהם ידווח.
 2.02הארגון יקבע את כללי הדיווח לגורמי החוץ.
2.03כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבל כל גוף ,את
עיתוי הדיווח ,את הגורם המדווח ,את סוג הדוחות וכל
פרט אחר שעליו יוחלט.

 .3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לתורמים
התורמים לארגון ,לרבות קרנות ,אגודות ידידים ,תורמים פרטיים וכדומה הם
אוכלוסייה מסוימת מתוך כלל בעלי העניין שמחוץ לארגון.
לאלה נדרשים נהלים מיוחדים ,משום שקשר שוטף עם התורמים הוא חיוני ,ולתורמים
יש לעתים דרישות דיווח ספציפיות.
 3.01הארגון יקבע את כללי הדיווח לתורמים.
3.02כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבל התורם בהתאם
לקשריו עם הארגון ,את מהות התרומה וכיוצא באלה,
וגם יקבעו את עיתוי הדיווח ,את הגורם המדווח ,את סוג
הדוחות וכל פרט אחר שעליו יוחלט.
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 .4ארגון המגזר השלישי יקיים את כללי הדיווח לגורמי חוץ
על הארגון להקפיד על קיום הנהלים והכללים הנוגעים לדיווח ,בשל הרגישות של
סוגיית הדיווח והציפיות של בעלי העניין ,ולא רק של התורמים.
מאותה סיבה על הוועד לקבל דיווח תקופתי מהמנהל הכללי על ביצועם של הכללים
וההוראות.
4.01הארגון יקבע נהלים וכללים לדרכי הדיווח הפנימיות
הנוגעות לביצוע של כללי הדיווח לגורמי חוץ.
4.02המנהל הכללי ידווח תקופתית לוועד על הביצוע של
כללי הדיווח לבעלי עניין מחוץ לארגון.

פרק  - 3דיווח לגורמים פנים-ארגוניים
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות דיווח לגורמים פנים-ארגוניים
דיווח פנים-ארגוני חיוני בכל ארגון .לדיווח הפנים-ארגוני שתי משמעויות :האחת,
העברת מידע ועדכון בעלי התפקידים בהחלטות הארגון; השנייה ,העברת מסרים
פנים-ארגוניים לחיזוק רוח הארגון ועובדיו וגיוסם למטרות הארגון וערכיו.
דיווח פנים-ארגוני אינו עניין פורמאלי בהקשר של הארגון מול רשויות המדינה.
גורמי הפנים בארגון זכאים לקבל דיווח ,וחלקם חייבים לקבלו על מנת לבצע את
תפקידם.
1.01הארגון יקבע מדיניות באשר לדיווח הפנימי בארגון,
שיאפשר ממשל תאגידי נאות.
1.02הגורמים שיקבלו דיווח פנימי כוללים את האסיפה
הכללית ,הוועד ,ועדות משנה של הוועד ,ועדת הביקורת,
מוסדות אחרים של הארגון ,גורמים פונקציונאליים –
רואה החשבון ,היועץ המשפטי ,המבקר וכדומה ,סגל
העובדים והמתנדבים ,וכל גורם אחר שעליהם יחליטו
האסיפה הכללית או הוועד.
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.2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לחברי הוועד
ולוועדותיו
חברי הוועד נושאים באחריות העליונה לניהולו של הארגון .פעילות הוועד רחבה
ונעשית באמצעות הקשר השוטף בין יושב-ראש הוועד והמנהל הכללי ,בין חברי
הוועד ,בוועדות השונות וכיוצא באלה.
כיון שהוועד נושא באחריות כגוף ,קיימת חשיבות מיוחדת בעדכון כל חברי הוועד
על מה שנעשה ,בין אם הנושא קשור ישירות לתחום אחריותו של חבר הוועד המסוים
ובין אם לאו .לדוגמה ,על כל חברי הוועד לקבל העתקי פרוטוקולים מישיבות כל
אחת מוועדות הוועד.
דיווח שוטף על ההחלטות שנתקבלו מאפשר לחבר הוועד להיות מעודכן וגם לערער
על החלטות או לבקש להביאן לדיון חוזר במליאת הוועד ,במקרה הצורך.
2.01הארגון יקבע את כללי הדיווח הפנימיים בין חברי
הוועד וחברי ועדות הוועד.
2.02על פי כללים אלה יקבלו כל חברי הוועד דיווח על
ההחלטות בפגישות השוטפות בין יושב-ראש הוועד ו/
או יושבי-ראש הוועדות עם המנהל הכללי.
2.03כללים אלה יחייבו הפצת הפרוטוקולים מישיבות הוועד
וועדותיו לכלל חברי הוועד.

 .3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לאסיפה הכללית
האסיפה הכללית היא הגוף העליון של הארגון .לאסיפה הכללית מושב שנתי רגיל
ומושבים נוספים בהתאם לעניין.
בכל אחד ממושבי האסיפה הכללית ,ובמיוחד במושב השנתי המאשר את הדוח
המילולי והדוחות הכספיים ,על יושב-ראש הוועד והמנהל הכללי לדווח על פעולות
הארגון ,להציג את דוחות הפעילות ולאפשר לחברי האסיפה הכללית לקיים דיון,
להעלות נושאים לדיון ,להציג שאלות ולקבל מענה.
לעתים ראוי לדווח לחברי האסיפה הכללית בין מושב למושב ,על ידי איגרת שתישלח
אליהם .עדכון תקופתי מסוג זה נועד לחזק את הקשר בין חברי הארגון (חברי האסיפה
הכללית) לבין הארגון והעומדים בראשו.
 3.01הארגון יקבע את כללי הדיווח לאסיפה הכללית.
3.02כללים אלה יחייבו דיווח שנתי בעת אישור הדוחות
השנתיים (המילולי והכספי) ,וכן דיווחים תקופתיים,
בין אם במושבי האסיפה ובין אם דיווח בכתב שיישלח
אל חברי האסיפה הכללית.
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.4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לגורמי הביקורת
של הארגון
גורמי הביקורת בארגון – ועדת הביקורת ,המבקר הפנימי והמבקר החיצוני (רואה
החשבון)  -נועדו לסייע לארגון בניהול נאות.
לעתים מתרחשים בארגון אירועים שאינם מגיעים לידיעת גורמי הביקורת .במקרים
אלה מתקשה הגורם המבקר לפעול ולהגיש לאסיפה הכללית או לוועד את חוות
דעתו על האירוע ואת המלצותיו לתיקון הדברים.
על נוהלי ארגון לקבוע את כללי הדיווח לכל אחד גורמי הביקורת ,ולקבוע איזה
בעל תפקיד אחראי לקבל איזה דיווח.
4.01הארגון יקבע את כללי הדיווח לגורמי הביקורת
לסוגיהם.
4.02כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבל כל גוף ,את
עיתוי הדיווח ,מי הגורם המדווח ,וכל פרט אחר שעליו
יוחלט.
4.03כללים אלה יקבעו הוראות מיוחדות לדיווח במקרים
מיוחדים ,אירועים חריגים ,מקרי חירום וכיוצא באלה.
4.04המנהל הכללי ידווח ליושב-ראש הוועד על העברת דיווח
לגורם הביקורת.

.5ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח לדרגי הניהול
בארגון
דרגי הניהול בארגון זקוקים לעדכונים שוטפים על מנת לקיים רמת ניהול גבוהה
ולענות על היעדים שהציבה ההנהלה.
על כללי הארגון להסדיר את הדרכים והמועדים שבהם יקבלו דרגי הניהול לסוגיהם
את המידע והעדכונים הנחוצים להם לצורך מילוי תפקידם.
5.01הארגון יקבע את כללי הדיווח לגורמי הניהול
לסוגיהם.
5.02כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבל כל גוף ,את
עיתוי הדיווח ,את הגורם המדווח ,את סיווג הדוחות ,וכל
פרט אחר שעליו יוחלט.

 .6ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדיווח לעובדי הארגון
עובד או המתנדב הפועלים בארגון וחשים שאינם מעודכנים בפעילות הארגון,
במיזמים חדשים ואף בשינויי מדיניות ,עלולים לחוש נפגעים ומסירותם לארגון
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עלולה להיפגם .יש למנוע מצב זה על ידי קיום קשר ישיר עם כלל העובדים
והמתנדבים.
 6.01הארגון יקבע את כללי הדיווח לעובדיו.
6.02כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבל כל גוף ,את
עיתוי הדיווח ,את הגורם המדווח ,את סיווג הדוחות ,וכל
פרט אחר שעליו יוחלט.
6.03הארגון יפיץ לעובדיו איגרת תקופתית ובה ימסור
לעובדים מידע על הנעשה בארגון ,על פעילויות חדשות,
על שינויי מדיניות ,על חילופי נושאי משרה וכיוצא
באלה.

.7ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לדיווח למתנדבי
הארגון
נוסף לעדכון הכללי הניתן לעובדי הארגון ,יש צורך לקיים קשר שונה עם המתנדבים.
על קשר זה להתבסס על יחס אישי המוקיר ומעריך את פעולתו של המתנדב.
במקרים מסוימים עשוי המידע למתנדבים להיות שונה מהמידע לעובדי הארגון .על
הממונה לתת דעתו למקרים אלה ,לדווח ולעדכן את המתנדבים בהתאם.
 7.01הארגון יקבע את כללי הדיווח למתנדביו.
7.02כללים אלה יקבעו את סוג המידע שיקבלו המתנדבים,
את עיתוי הדיווח ,את הגורם המדווח ,את סיווג הדוחות,
וכל פרט אחר שעליו יוחלט.
7.03הארגון יפיץ למתנדביו איגרת תקופתית ובה יועבר מידע
על הנעשה בארגון ,על פעילויות חדשות ,על שינויי
מדיניות ,על חילופי נושאי משרה וכיוצא באלה.

פרק  - 4אתר אינטרנט
 .1ארגון המגזר השלישי יפעיל אתר אינטרנט
אתר האינטרנט הוא אמצעי חשוב העומד לרשות כל ארגון ומציג ברבים את קיומו
ופעילותו ,וגם מאפשר להביא לידיעת לבעלי העניין השונים מידע שוטף על
הארגון.
אתר אינטרנט טוב משמש לא רק להצגת הארגון ,אלא גם כלי שיווקי לחיזוק הקשר
בין הארגון לציבור ,לתורמיו ולמתנדביו .ארגונים רבים נעזרים באתר האינטרנט
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לגיוס משאבים ותרומות ולגיוס מתנדבים ,וחוסכים בכך הוצאות רבות.
אתר האינטרנט של ארגון ללא-כוונת-רווח מהווה תעודת זהות ודיוקן של הארגון.
בניית האתר מחייבת להיעזר בכוחות מקצועיים מתאימים ,שיוציאו תחת ידם אתר
המזמין את המבקר לשוטט בו ולקבל מידע בדרך קלה ונעימה.
על האתר לכלול מידע אמין ומעודכן.
1.01הארגון יקים ויפעיל אתר אינטרנט .אתר זה עשוי
להיות אתר עצמאי של הארגון או אתר במסגרת
גופים אחרים (כגון ארגון-גג וכדומה).
1.02אתר האינטרנט של הארגון יהיה אתר מזמין שיכיל מידע
רב ככל האפשר ,ויהיה אמין ומעודכן .

.2אתר האינטרנט של ארגון המגזר השלישי יכלול את המידע המועבר
על פי חוק לרשם הסטאטוטורי
המידע המועבר על פי חוק לרשם הסטטוטורי צריך להיות זמין לציבור במשרדי
הרשם .ראוי שמידע זה יעמוד לרשות הציבור באתר הארגון.
אי הכללת המידע עלולה לעורר חשד כי הארגון מבקש להסתיר מן הציבור מידע,
ודווקא כזה שניתן להשיג בקלות על ידי עיון במשרדי הרשם.
2.01הארגון יעלה לאתר האינטרנט את המידע המועבר על
פי חוק לרשם ,ובכלל זה :פרטי הארגון (כתובת ,טלפון
וכדומה) ,מטרות הארגון ,תקנון הארגון ,הדוח המילולי,
הדוח הכספי ,שמות חברי הוועד וועדת הביקורת,
ופרטים אחרים המדווחים לרשם על פי דין.

.3אתר האינטרנט של ארגון המגזר השלישי יכלול מידע נוסף על זה
שמועבר על פי חוק לרשם הסטאטוטורי
מעבר למידע המועבר באופן פורמאלי לרשם הסטאטוטורי ,על ארגון לנצל את אתר
האינטרנט שלו להעברת מידע נוסף לציבור ,שהוא לעתים מידע חיוני והכרחי.
מידע זה אמור לסייע לארגון לחזק את הקשר עם הציבור ולחשוף את מיגוון
פעולותיו.
החלטה על סוגי המידע ודרך הצגתם מן הראוי שתיעשה בתיאום עם גורמי השיווק
וההסברה של הארגון.
בנושאים מסוימים המדווחים לרשם הסטאטוטורי אפשר לעתים לתת תקציר בלבד.
לדוגמה – תמצית הדוחות הכספיים ,כאשר במקביל יכול כל החפץ בכך לעיין
במסמך המלא.
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3.01הארגון יקבע כללים באשר לפרטי המידע שייכללו
באתר האינטרנט נוסף למידע המדווח לרשם
הסטאטוטורי ,כאמור לעיל.
3.02כללי הארגון יקבעו את סוג המידע ,את מספק המידע,
וכל פרט אחר שעליו יוחלט.
3.03הארגון יבחן תקופתית את מדיניותו לגבי המידע
המתפרסם באתר האינטרנט שלו ,ישנה ויעדכן אותו
בהתאם לצרכים.

 .4ארגון המגזר השלישי יעדכן באופן שוטף את אתר האינטרנט שלו
בעידן טכנולוגיית המידע הציבור מצפה לקבל מידע שוטף ,אמין ומעודכן באתר
האינטרנט של ארגון.
חלקם הגדול של פריטי המידע יכול להתעדכן על ידי עובדי הארגון ,בלא הצורך
להיעזר בגורמים מקצועיים חיצוניים.
בעת תכנון האתר על הארגון להנחות את בוני האתר ולדרוש שניתן יהיה לעדכן
את האתר בקלות.
 4.01הארגון יקבע כללים והנחיות לגבי עדכון אתר
האינטרנט שלו.
4.02כללי הארגון יקבעו את סוג המידע ,את תדירות העדכון,
מי הגורם המעדכן וכל פרט אחר שעליו יוחלט.
4.03האחראי על העדכון באתר האינטרנט ידווח למנהל
הכללי על עדכון האתר.

.5ארגון המגזר השלישי יעדכן באופן שוטף את פרטיו באתר האינטרנט
גיידסטאר-ישראל
בשנת  2010הושק אתר האינטרנט גיידסטאר-ישראל כמיזם משותף עם ממשלת
ישראל .אתר זה כולל את המידע המדווח על ידי ארגונים ללא-כוונת-רווח (לרבות
פרטי הארגון ,הדוחות השנתיים ,הכספיים והמילוליים ,חמשת מקבלי השכר ומידע
אחר אותו חייב הארגון לדווח לרשם).
נוסף לפרטי הארגון המועברים על ידי הממשלה ,המוצגים בחלקו האחד של האתר,
קיים חלקו השני של האתר ,שבו יכול הארגון להעביר מידע משלו ,מידע משלים
ומוסיף על הארגון ,מטרותיו ,דרכי פעילותו וכיוצא באלה .את המידע הנוסף ניתן
להציג על ידי טקסט ,תמונות וסרטים.
ארגון המקיים מדיניות נאותה של שקיפות ,ראוי שיציג מידע רחב באתר זה .שימוש
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נכון בכלי זה יאפשר לארגון להציג עצמו בפני הציבור ובעלי עניין שונים ,ולהשתמש
באתר ככלי שיווק ויחסי ציבור בין הארגון לסביבתו ,כמו גם אמצעי לגיוס כספים
ומתנדבים.
כתובת האתרhttp://www.guidestar.org.il :
5.01הארגון יקבע מדיניות באשר למידע יציג שיוצג באתר
גיידסטאר-ישראל.
4.02הארגון יקבע את סוג המידע ,את תדירות העדכון ,מי
הגורם המעדכן ,וכל פרט אחר שעליו יוחלט.
4.03האחראי על העדכון באתר האינטרנט ידווח למנהל
הכללי על עדכון האתר.

פרק  - 5קשר לציבור
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר למתן מידע לציבור על
הארגון ופעילותו ,ויקבע לגביה נהלים וכללים
פעילותו של ארגון הפועל לתועלת הציבור נבחנת על ידי קיום מטרותיו ,העונות
על צורכי הציבור ,והציבור מכיר בהן ככאלה .לפיכך ,ארגון המציב מטרות לתועלת
הציבור צריך לקבל מהציבור תמיכה במטרותיו ובדרכי השגתן.
ככל שבציבור תהיה תחושה שהארגון משרת את צרכיו ,כן תתחזק תמיכתו בארגון
ולארגון יהיה קל יותר לגייס משאבים ומתנדבים מן הציבור.
1.01הארגון יקבע מדיניות ,נהלים וכללים באשר למתן
מידע לציבור על הארגון ופעולותיו.
1.02הארגון יקבע ממונה על הקשר עם הציבור ועל מתן
מידע לציבור.
1.03המנהל הכללי ידווח תקופתית לוועד על הפעילות
הנוגעת לקשר עם הציבור ומתן מידע לציבור.

.2ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות הציבור מידע על הארגון
ופעילותו
כאמור ,על ארגון להעמיד לרשות הציבור מידע על הארגון ועל פעילויותיו.
מידע זה כולל ,בדרך כלל ,מידע בסיסי ,כגון :חזון הארגון ,שליחותו ומטרותיו,
תקנון הארגון ,חברי הוועד ונושאי משרה אחרים ,המבנה הארגוני ,לרבות סניפים,
מיזמים ,דרכי קשר לארגון וכיוצא באלה.
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יש לקבל החלטות לגבי כל אחד מפרטי המידע האמורים באשר להיקף המידע שיינתן
בדרך כלל ,ובאשר למידע נוסף שיינתן על פי דרישה ,בכפוף לכללים מסוימים .כמו
כן יש להחליט לגבי המידע שיימסר לגורמים מסוימים (חוקרים ,סטודנטים וכדומה),
בכפוף לתנאים מסוימים.
המידע הבסיסי אמור להיות זמין לציבור באתר האינטרנט .מן הראוי גם לקבוע מועדים
ודרכי התקשרות עם מי שמבקשים לפנות לארגון ,ולהביאם לידיעת הציבור.
2.01הארגון יקבע כללים באשר למידע שיועמד לרשות
הציבור.
 2.02הארגון יקבע כללים באשר לדרכי העברת המידע.
 2.03הארגון ימנה ממונה על מתן מידע לציבור.

.3ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לפניות הציבור והטיפול
בהן ,ויקבע נהלים וכללים בסוגיה זו
נוסף לפניות לקבלת מידע ,הציבור פונה אל הארגונים בנושאים שונים ,מהם הצעות,
מהם תלונות וכדומה .על הארגון לספק כתובת ברורה ואמינה שאליה יוכל הציבור
לפנות ,להעביר את הערותיו ולקבל מענה בעניינן.
האפשרות לפנות לארגון ולקבל מענה הולם משפרת את הדימוי הציבורי של הארגון
ואת תמיכת הציבור בו.
3.01הארגון יקבע מדיניות ,נהלים וכללים באשר לקבלת
פניות מהציבור ומתן מענה להן.
3.02הארגון ימנה ממונה לפניות הציבור וינחה אותו באשר
למדיניות המידע והשקיפות שהארגון אימץ.
 3.03המנהל הכללי ידווח לוועד תקופתית על פעילות היחידה
לפניות הציבור.
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אשכול  - 10ניהול כללי
פרק  - 1כללי
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות שמטרתה לטפח מצוינות
ניהולית המבוססת על ערכי הארגון ועל צרכיו
ניהולו של ארגון המגזר השלישי חייב להיות איכותי ,כמקובל בכל ארגון ,ויש הגורסים
כי הערכים המובילים את הארגון מחייבים ניהול ברמה הגבוהה ביותר האפשרית.
אשכול זה לא נועד להחליף את עקרונות הניהול המקובלים ,אלא בראש ובראשונה
להדגיש מספר נושאים בעלי חשיבות מיוחדת בארגונים ללא-כוונת-רווח.
נהוג לראות בניהול תהליך המשלב הנהגה והובלה של הארגון ועובדיו לביצוע פעולות
שיקדמו את מטרות הארגון .תהליך הניהול משמעו הנעת העובדים ושימוש במיגוון
משאבים ,בהם משאבי הון ,נכסים חומריים ונכסים לא-מוחשיים  -הכול במטרה
להשיג את יעדי הארגון ולהוציא לפועל את המדיניות שקבעו מוסדות הארגון.
ניהול נאות ואיכותי פועל על פי הוראות החוק ,בהתאם לערכי הארגון ולכללים
האתיים ,תוך הקפדה על יעילות וחיסכון ומתוך מטרה להגיע לתוצאות בעלות
השפעה שאליהן כוונו מטרות הארגון ופעולותיו.
יש שיטות וסגנונות שונים בניהול .כל ארגון וסגל הניהול שלו מאמץ את הדרך התואמת
את צורכי הארגון ואת ערכיו .שיטת הניהול וסגנונו עשויים להשתנות מעת לעת.
1.01הוועד יאמץ מדיניות ניהולית העונה על צרכיו
ומתבססת על ערכי הארגון ותרבותו.
1.02הוועד יקיים מדי תקופה דיון בסגנון הניהולי שהארגון
אימץ ,ויבחן את מידת יעילותו כמענה לצורכי הארגון,
לערכיו ולתרבותו.
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 .2ארגון המגזר השלישי יקדם מדיניות של מצוינות ניהולית ויטפח
אותה
מדיניות לעידוד מצוינות ניהולית ראוי ללוות בפעילות עידוד וטיפוח הלכה
למעשה.
קיימות שיטות שונות לטיפוח מנהלים מצטיינים ,החל במערכות הכשרה מיוחדות
והמשך בפרס שנתי ,בונוס כספי וכיוצא באלה .על הארגון לבחור את מה שתואם את
דרכו ואת ערכיו ,ולאמץ בהתאם לכך את שיטת טיפוח המצוינות הניהולית.
2.01הארגון יפעל להטעמת ערכי המצוינות הניהולית
בכל דרגי הארגון.
2.02הארגון יפיץ מידע באשר למצוינות בניהול ,ויקיים
השתלמויות בנושאים אלה.
 2.03הארגון יקיים פעילויות שנתיות לבחירת המנהל
המצטיין.

.3ארגון המגזר השלישי יקבע את המבנה הארגוני ,לרבות חלוקת
העבודה ,תחומי האחריות והסמכות.
תהליך הניהול ברמותיו השונות מחייב להציב יעדים ,לקבוע מבנה ארגוני ,להגדיר
תפקידים ,לבצע חלוקת עבודה ,להטיל אחריות ולחלק סמכויות לממלאי התפקידים
בדרגי הניהול השונים.
מבנה הארגון ,חלוקת העבודה ,התפקידים ותחומי האחריות והסמכות משתנים מעת
לעת ,בהתאם לצורכי הארגון בתקופות השונות.
3.01הארגון יקבע את המבנה הארגוני ,את חלוקת העבודה,
את התפקידים ואת תחומי האחריות והסמכות.
3.02מבנה הארגון ,חלוקת העבודה ,התפקידים ותחומי
האחריות והסמכות יובאו לידיעת העובדים ,לרבות
הגדרות הכפיפות לממונים ,תיאורי התפקידים וכיוצא
באלה.
3.03הארגון יבדוק את עצמו מעת לעת באשר למבנהו ודרכי
פעולתו ,בהתאם לשינויים במטרות ושינויים בסביבה,
בתחומי הפעילות ,באזורים גיאוגרפיים וכיוצא באלה.

.4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לקבלת משוב שוטף
מהעובדים ולקיום בקרה על הפעילות
ניהול איכותי מחייב קבלת משוב מגורמי הביצוע והניהול ברמות השונות והזרמתו
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לדרגי ניהול בכירים יותר .זאת כדי שהללו יקבלו מידע מעודכן על התקדמות הפעילות,
על השגת היעדים או על תקלות המחייבות התערבות והחלטות מיוחדות.
4.01הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי קבלת משוב מעובדיו,
לגבי הנושאים המדווחים באופן שגרתי מדי תקופה,
לגבי נושאים חריגים המחייבים דיווח מיידי ,וכיוצא
באלה.
4.02הארגון יקיים מפגשים תקופתיים עם העובדים ,שבהם
יינתן עדכון שוטף ,ותינתן לעובדים האפשרות להעלות
נושאים לדיון.
4.03הארגון יקיים מפגשים תקופתיים עם המתנדבים,
שבהם יינתן עדכון שוטף ,ותינתן למתנדבים האפשרות
להעלות נושאים לדיון.

 .5ארגון המגזר השלישי יקיים מפגשי צוות שוטפים בכל יחידותיו
ניהול איכותי אינו משתמש רק במסלול הירארכי פורמאלי של נתיבי המידע ,העברת
הנחיות וקשר בין ההנהלה לעובדים .
ניהול נאות משמעו קיום פעולות משלימות המאפשרות להעביר לכלל העובדים את
מטרות הארגון ויעדיו ,את ערכיו ,את דרכי פעולתו ואת הציפיות מסגל העובדים.
מאפשרים גם קבלת משוב מהעובדים ,כולל ציפיותיהם וצורכיהם.
5.01בארגון יתקיימו באופן שוטף ישיבות צוות ביחידות
השונות ,החל ברמת ההנהלה והמשך ביחידות
הארגון האחרות .מפגשים אלה ישמשו לעדכון שוטף
ולהעלאת נושאים הנוגעים לאותה היחידה.
5.02עיקרי הדיונים בישיבות הצוות השוטפות ,הנוגעים
לנושאים מחוץ ליחידה או נושאים מיוחדים אחרים,
יועברו לידיעת הנהלת הארגון.

.6ארגון המגזר השלישי יעודד ויטפח השתלמויות לסגל הניהולי בנושאי
מינהל כלליים
הידע הנצבר לגבי ניהול בכלל ,ובפרט ניהול במגזר השלישי בישראל ובעולם ,הולך
וגדל ומאפשר למידה והתעדכנות שוטפים.
ניהול נאות מעודד את עובדיו ,ובפרט את הדרגים הניהוליים ,ללמוד ,להשתלם
ולהתעדכן בידע חדש.
הקשר עם גורמים מחוץ לארגון ,בין אם הם גורמים המעבירים את הידע ובין אם
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הם מנהלים מארגונים אחרים ,מהווה אף הוא נדבך חשוב בהתעדכנות ובהתחדשות
של המנהלים.
6.01בתוכנית העבודה השנתית ייכללו השתלמויות לסגל
הניהולי ,ובתקציב השנתי יוקצו אמצעים לכך.
 6.02הארגון יעודד את המנהלים שלו לצאת להשתלמויות.
6.03מנהלים שיצאו להשתלמות יעבירו את הידע שרכשו
למנהלים ולעובדים אחרים במפגשים תקופתיים של
השתלמות פנים-ארגונית.

פרק  - 2נהלים וכללים
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לנהלים פנים-ארגוניים
מעבר לתקנון הארגון ,המשמש מסמך-על ומהווה מעין חוקה ,מקבל הארגון החלטות
שונות ,מהן החלטות בעלות אופי ותוכן של כללי פעילות שוטפים ,ומהן החלטות
אד-הוק בנושאים שונים.
להלן נגדיר נהלים כהוראות המתקבלות על ידי האסיפה הכללית או הוועד; ואילו
כללים הם הוראות מטעם המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך .הכללים יהיו בדרך כלל
ברמה מפורטת יותר של נושאים שונים בחיי הארגון .נהלים או כללים יכול שיהיו
בבחינות הוראות קבע או הוראות שעה.
החלטות המעוגנות בנהלים או בכללים מטרתן להגדיר את חלוקת התפקידים ,את
תחומי האחריות ואת מרחב הסמכויות של ממלאי התפקיד .הן גם מהוות הנחיות
לביצוע הפעילות ,וגם לפעולה ודיווח במקרים חריגים שאינם מוגדרים בנהלים ,או
שהוגדרו כנושאים המחייבים העברה לדרג ניהולי בכיר יותר
הארגון ישאף להגדיר בנוהליו את מרב המצבים האפשריים והפתרונות להם ,על מנת
לצמצם את ההזדקקות לדרגי ניהול בכירים במהלך הפעילות השוטפת ,ועל מנת להקטין
את האפשרויות לפגיעה בארגון או לפעילות בלתי יעילה ,במקרים של סטיות וחריגות.
במקרים מסוימים מתחייב דיווח מיוחד לדרגי ניהול שונים ,על מנת לעדכן את
המערכת על פעילויות והתרחשויות מסוימות שאירעו במהלך הביצוע.
קיום של מנגנון מעקב ועדכון נהלים ,כללים והנחיות מעיד על ארגון לומד הצובר
ניסיון ומשפר את דרכי התנהלותו.
1.01הוועד יקבע מדיניות באשר לקביעת נהלים פנים-
ארגוניים.
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 1.02הארגון יבחן את עצמו מעת לעת לגבי מדיניותו.
1.03הוועד ינחה את מוסדות הארגון באשר למדיניותו לגבי
הנהלים הפנימיים.

 .2מדיניות ארגון המגזר השלישי תקבל את ביטויה בנהלים
נהלים נאותים הם נהלים הנמצאים תחת בקרה מתמדת ולימוד מהעשייה השוטפת
ומניסיונם של אחרים ,והם מתעדכנים בהתאם .נהלים נאותים הם אלה המותירים
מרחב לשיקול דעת ומאפשרים לעובד להסביר את שיקול דעתו כאשר נדרש לקבל
החלטה חריגה.
ניסוח הנהלים מחייב ידע ומיומנות על מנת שיהיו ברורים לכול .ככל שהניסוח
ברור וענייני יותר כן יצטמצמו האפשרויות לפרשנות שונה מכוונת מי שאישר את
הנהלים.
2.01הארגון יכין קובץ נהלים המסדיר את דרכי הפעולה
של יחידות הארגון במכלול תחומי הפעילות.
 2.02נוהלי הארגון יתעדכנו מעת לעת.
2.03נוהלי הארגון יגדירו את סמכויות המנהלים בדרגים
השונים ,ואת חובתם להוציא כללים בנושאים
מסוימים.
2.04נוהלי הארגון ינוסחו בשפה תקינה ובלשון ברורה אשר
תצמצמם ,ככל שניתן ,אפשרות לפרשנות שונה של
הנוהל.

.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר לכללי ההפצה של הנהלים,
ויביאם לידיעת כל עובדיו
על נוהלי הארגון להיות מופצים בקרב העובדים והמתנדבים.
נהוג להפיץ את נוהלי הארגון בפורמט מסוים ולאגדם בכרכים מיוחדים .זאת כדי
לבדל אותם ממסמכים אחרים ,בשל חשיבותם המיוחדת להבטחת הפעילות הסדירה
של הארגון.
3.01נוהלי הארגון ייקבעו את דרכי ההפצה של הנהלים,
לרבות עדכונים תקופתיים.
3.02נוהלי הארגון יופצו בפורמט מסוים ,שייבדל ממסמכים
אחרים ,ויזוהה כאוגדן או קובץ נוהלי הארגון.
 3.03נוהלי הארגון יהיו זמינים ביחידות הארגון השונות.
3.04הארגון יקיים מפגשים תקופתיים של עובדיו להכרת
הנהלים ולריענונם.
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.4ארגון המגזר השלישי יוודא כי הפעילות השוטפת מתקיימת על פי
הנהלים
יש לקיים בארגון פעילות שגרתית אשר תבחן את ביצועם של הנהלים ,הכללים או
ההוראות המחייבות בנושאים השונים.
אי ביצוע ההוראות משמעו חריגה מנוהל .עם זאת ,במקרה של הישנות מקרים של
אי-ביצוע ההוראות ,יש לבחון אם הנוהל הולם או לא הולם ,או אינו נותן מענה
לצרכים בפועל ,או אינו מנוסח כהלכה.
4.01הוועד יקבע נהלים לקבלת משוב על הפעילות על
פי הנהלים.
4.02המנהל הכללי של הארגון יקפיד על פעילות על פי
הנהלים וינקוט אמצעים הדרושים כדי להבטיח זאת.
4.03המנהל הכללי של הארגון ינהל מעקב אחר סטיות
וחריגות ,יבחן את הסיבות לכך ,ובמידת הצורך ייזום
תיקון או עדכון של הנהלים.
4.04ועדת הביקורת תכלול בתוכנית העבודה הרב-שנתית
והשנתית ביקורת על פעילות הארגון בהתאם לנוהליו
וכלליו.

פרק  - 3תיעוד
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר
לתיעוד מסמכי הארגון
ניהול נאות מחייב תשומת לב לנושאי התיעוד ושימור המסמכים בארגון .את התיעוד
ניתן לחלק לארבע מטרות עיקריות:
( )1איסוף מידע שוטף על הארגון ופעולותיו
( )2תיעוד לצורך ניתוח ,לימוד ויצירת זיכרון ארגוני
( )3תיעוד לצורכי בקרה וביקורת
( )4תיעוד היסטורי
יש הסוברים כי ניתן לשרטט את דמותו של ארגון דרך יכולתו לנהל את מסמכיו.
לגבי סוג מסוים של מסמכים קובע החוק תקופת זמן לאחזקתם .כך לדוגמה קיימת
הבחנה בין מסמכים שוטפים ,אסמכתאות כספיות ומסמכים הנוגעים להעסקת
עובדים.
נוהלי הארגון יקבעו אחראי לתיעוד ,ויקבעו כללי דיווח ובקרה ,העמדת אמצעים
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וכיוצא באלה ,כדי לאפשר טיפול ואחזקה נאותים של מסמכי הארגון מאז הקמתו.
נוהלי הארגון יקבעו גם את כללי ההרשאה לעיון במסמכי הארגון ,כולם או מקצתם,
לפי העניין.
1.01הוועד יאמץ מדיניות בדבר תיעוד פעולותיו
והאסמכתאות שהיו ברקע ההחלטות ,תיעוד דיווחי
הביצוע ,תיעוד הפרוטוקולים וכיוצא באלה.
1.02נוהלי הארגון יגדירו את האחריות לטיפול בתיעוד ,יבחינו
בין סוגי המסמכים ,יקבעו הוראות ודרכים לשמירתם,
וכל עניין אחר הנוגע לטיפול ושמירה של מסמכי
הארגון.
1.03אחת לשנה ידווח המנהל הכללי לוועד על הפעילות
שנעשתה בכל הנוגע לתיעוד מסמכי הארגון ,הטיפול
בהם ושימורם.
1.04הארגון יבחן מעת לעת את מדיניותו ,את נוהליו ואת
כלליו באשר לתיעוד ,ויעדכנם בהתאם לצורך.

.2ארגון המגזר השלישי ינהל תיק יסוד המכיל את כל מסמכי היסוד של
הארגון
תיק היסוד של הארגון הוא אוסף של מסמכים המהווים את מסמכי היסוד של הארגון.
עם אלה נמנים :מסמכי הרישום הראשוניים ,תעודת הרישום ,תקנון רישום הארגון
ותקנון מעודכן אחרון ,אישורי רשות המס לגבי מעמד הארגון ,דוחות מילוליים
וכספיים שנתיים ,פרטי נושאי המשרה בארגון ומורשי החתימה בשמו ,ונוסף לכך,
כל מסמך שהארגון מגדיר כמסמך יסוד בחיי הארגון.
תיק היסוד על מסמכיו חייב להישמר במקום נגיש ,המאפשר להמציא באופן שוטף
נתונים על פי דרישה.
על הארגון לקבוע נהלים באשר לכללי הטיפול והעדכון של תיק היסוד ,וכן לקבוע
לו אחראי.
 2.01הארגון יקבע נהלים להקמת תיק יסוד.
2.02הארגון יקבע נהלים באשר לאחראי על תיק היסוד,
וימנה עובד לעניין זה.
2.03האחראי על תיק היסוד ידאג לעדכן באופן שוטף את
המסמכים בתיק זה.
2.04הוועד יקבע בנהלים הוראות בדבר העמדת תיק היסוד
לעיון חברי הארגון.
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 .3ארגון המגזר השלישי ינהל פנקסי חברים על פי הוראות החוק
החוק מחייב כל ארגון לקיים פנקס חברים ,פנקס חברי הוועד ופנקס חברי ועדת
הביקורת .על פי החוק נדרש לרשום את שם החבר ,מענו ,מספר הזהות שלו ,תאריך
תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
ראוי להוסיף לפרטים אלה גם דרכי התקשרות (דואר אלקטרוני ,טלפון ,פקס וכדומה)
ופרטים על החבר ועל עיסוקיו .פרטים אלה יבטיחו שקיפות ,מניעת ניגודי עניינים,
וחלקם נדרש לצורך הדוח המילולי השנתי.
בהתאם לחוק ,על הפנקסים האלה להיות פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל
חברי העמותה.
3.01הארגון ינהל פנקסי חברים לחברי הארגון ולחברי
מוסדותיו.
3.02הפרטים שייכללו בפנקס החברים יהיו אלה המנויים
בחוק ,ופרטים נוספים על החבר ,דרכי הקשר עמו,
ניסיונו והשכלתו וכיוצא באלה ,שעליהם יחליט הארגון.
3.03הארגון יקבע כללים באשר לאחראי על פנקסי החברים,
אשר בין השאר יפעל לעדכנם.
3.04הארגון יקבע נהלים באשר לכללי העיון בפנקסים
אלה ,בכפוף להוראות החוק ובהתאם לצורכי חבריו
ולהחלטות הארגון.

.4ארגון המגזר השלישי ינהל פרוטוקולים בישיבותיו במוסדות החובה
ובמוסדות אחרים
החוק מחייב לנהל רישום בכל אסיפה כללית ,בישיבות הוועד ובישיבות ועדת
הביקורת .הפרוטוקול הוא ראיה לכאורה לתוכנה ולכשרותה של הישיבה ,לניהולה
ולהחלטותיה.
בהתאם לחוק ,על הפרוטוקולים של האסיפה הכללית להיות פתוחים בכל עת סבירה
לעיון של כל חברי העמותה.
תיעוד הפרוטוקולים עונה על כל אחת מארבע מטרות התיעוד שפורטו לעיל.
4.01הארגון יקבע נהלים באשר לדרכי ניהול הפרוטוקולים
בישיבותיו ,במוסדות החובה ובמוסדות אחרים.
4.02פרוטוקולי הארגון יתועדו ,יישמרו בארכיון הארגון
ויעמדו לעיון חברי הארגון בהתאם להוראות החוק,
לצורכי חבריו ולהחלטות הארגון.
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.5ארגון המגזר השלישי יקיים מערכת גניזה של חומר ארכיוני שאיננו
בשימוש שוטף
גניזה משמעה העברת תיקים משימוש שוטף לארכיון נפרד ,שבו נשמרים הפריטים
לתקופות זמן ארוכות .הגניזה יכולה להיעשות בארכיון הארגון עצמו או באמצעות
חברות המתמחות בשימור מסמכים ופריטים לתקופות ארוכות.
5.01הארגון יקבע נהלים וכללים באשר לקיום גניזה של
חומר ארכיוני החייב בשמירה על פי החוק ,וכל חומר
נוסף שעליו יחליט הארגון.
5.02הארגון יקבע נהלים וכללים באשר לעיון במסמכים
שבגניזה ,לרבות המורשים לעיין ,דרכי העיון וכיוצא
באלה.
5.03הארגון יקבע אחראי על נושא הגניזה אשר יגיש למנהל
הכללי דוח שנתי על הפעולות שנעשו.

.6ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר
לתיעוד מסמכים אלקטרוניים
כיום ,בעידן המיחשוב ,ניתן לשמר מסמכים בפורמט דיגיטאלי ולאחסנם בשרתים
אלקטרוניים.
השימוש באמצעים אלה מחייב קיטלוג מפותח ,תוכנות איחזור מידע ,גיבוי ,וכמו
כן קביעת הרשאות לגישה לחומר (סיסמאות) וכיוצא באלה.
העדכונים והשינויים בטכנולוגיית המידע מחייבים קביעת מדיניות והנחיות באשר
לדרך שימור המידע הדיגיטאלי והמרתו לפורמטים זמינים מעת לעת ,בהתאם
לטכנולוגיה המשתנה .שימור מידע בפורמט בלתי מעודכן עשוי להביא לאובדן
מידע או להוצאות כספיות גבוהות בגין המרתו בדיעבד.
6.01הוועד יאמץ מדיניות ויקבע נהלים לתיעוד מסמכים
בדרך דיגיטאלית.
6.02נוהלי הארגון וכלליו יבטיחו גיבוי מתאים לתיעוד הנצבר
במחשבי הארגון.
6.03הוועד יקבע בנהלים הוראות בדבר ההרשאות לגישה
לחומר (סיסמאות) ,וכן בדבר דרכי הטיפול בחומרים
אלה וגיבוים.
6.04הארגון יאמץ מדיניות ויקבע כללים באשר למידע צבור
והמרתו לפורמטים זמינים לשימוש ,בהתאם לשינויים
בטכנולוגיית המידע והתוכנות.
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6.05הארגון ימנה אחראי על הנושא אשר יפעל להוציא
לפועל את מדיניות הארגון בנושא ,וידווח למנהל הכללי,
אחת לשנה ,על הפעילות בתחום.

פרק  - 4נושאים משפטיים
 .1ארגון המגזר השלישי יפעל על פי הוראות הדין
ניהול הארגון ופעולותיו צריך להתבצע על פי הוראות הדין הישראלי .המונח דין
מתייחס באופן רחב לחקיקה הראשית והמשנית ,להלכות השיפוטיות ,להנחיות היועץ
המשפטי לממשלה ,לחיקוקי השלטון המקומי וכיוצא באלה אסמכתאות חוקיות
המתוות את המותר והאסור.
לכל פעולה הנעשית על ידי הארגון ועל ידי נושא משרה ,שכיר או מתנדב יש
משמעות משפטית .במדינת חוק דמוקרטית במאה ה 21-הפעולות מתקיימות
ומתנהלות במסגרות חוקית ,לכל מעשה יש משמעות משפטית ,וכל מעשה עומד
למבחן החוקיות.
מעבר לחוק ההתאגדות ,הכולל בדרך כלל הוראות באשר לדרכי ההתאגדות
וההתנהלות השוטפת ,קיימים חוקים נוספים הנוגעים לפעילות הארגון
ניתן לחלק את החוקים האלה לארבע קטגוריות עיקריות:
( )1חוקי הדין האזרחי (חוזים ,נזיקין ,מתנה וכדומה)
( )2חוקים ייעודיים המתייחסים לנושא פעילות הארגון (חוקים בנושאי חינוך,
בריאות ,רווחה וכדומה)
( )3חוקי המס (מס הכנסה ,מע”מ ,מסי מקרקעין ,מסים עירוניים וכדומה)
( )4החוק הפלילי (חוק עונשין וחוקים ואחרים)
ארגון המתנהל באופן נאות מודע לחוקים אלה ,לומד ומכיר את החוקים הנוגעים
לפעולתו השוטפת ,ונוהג על פי הדין.
היכרות של המרחב המשפטי מחייבת התעדכנות שוטפת וקיום השתלמויות לחברי
הארגון ולעובדיו ברמות השונות.
1.01הארגון יביא לידיעת מוסדותיו ,יחידותיו ,עובדיו
ומתנדביו את המידע הנדרש לגבי מרחב הוראות הדין
והחוקים החלים על פעולותיו.
1.02הארגון יקיים השתלמויות תקופתיות בנושאים
משפטיים לחברי מוסדות הארגון ,לצוות הניהולי ולצוות
המקצועי.
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 .2ארגון המגזר השלישי יפעל בליווי ייעוץ משפטי
עולם המשפט רחב ומחייב ידע מקצועי ,הבנת רוח החוק ומשמעותו ,ויכולת התאמה
ופרשנות בין הדין הנוהג לבין מקרה מסוים בארגון ונסיבותיו .ידע זה מצוי אצל
המשפטנים ויש להיוועץ עמם בעניינים אלה.
הייעוץ המשפטי כולל בדרך כלל שלושה מישורים:
( )1ייעוץ משפטי שוטף בנושאי תפעול רגילים ,כגון :הסכמי עבודה עם העובדים,
מכרזים ,רכישות ,הכנת נהלים וכללים וכיוצא באלה
( )2ייעוץ וליווי משפטי בפרויקטים מסוימים בתקופת זמן מוגדרת
( )3תביעות משפטיות וייצוג בבית המשפט
הייעוץ המשפטי יכול שיינתן על ידי עובד הארגון שזה תפקידו ,או באמצעות שכירת
שירותי ייעוץ משפטי חיצוני .לעתים נעזר הארגון בייעוץ משפטי חיצוני לנושאים
מסוימים ,ואילו הנושאים השוטפים מטופלים על ידי יועץ משפטי שהוא עובד הארגון.
על ועד הארגון להחליט מהי הדרך המתאימה לארגון ,ולפעול בהתאם לכך.
2.01פעילות הארגון תלווה בייעוץ משפטי כדי להבטיח
שהוראות הדין יקוימו.
2.02הוועד ייקבע נהלים לליווי המשפטי של פעולות הארגון,
לרבות מי רשאי לפנות לייעוץ המשפטי ,מה הן הפעולות
המחייבות ייעוץ משפטי ,בחינה תקופתית של נהלים
וכללים ,ההתקשרות עם הגורם המשפטי המייעץ ,כללי
דיווח וכיוצא באלה.
2.03הארגון יפעל על פי הנהלים והכללים שנקבעו לעניין
הליווי המשפטי.
2.04התקשרות עם יועץ משפטי חיצוני תיעשה באישור הוועד.

.3ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר לטיפול בתביעות
משפטיות
תביעה משפטית יש לראות כאירוע חריג ולהתייחס אליה ככזו.
ארגון הפועל ביושרה ,המתנהל על פי החוק ,נוהליו וכלליו אינו אמור להימצא תחת
איום של תביעות משפטיות .הגשת תביעה נגד הארגון יכולה להצביע על התנהלות
לקויה ,ועל הארגון לבחון כל מקרה ולהסיק את המסקנות הנדרשות.
הטיפול בתביעה ,ואם נדרש גם ניהול המשפט ,ייעשו בליווי ייעוץ משפטי .הוועד
אמור לקבל את ההחלטה על המדיניות שתינקט כלפי תביעה נגד הארגון ועל
ההיעזרות בייעוץ משפטי ,לאחר שלמד את הנושא על כל משמעויותיו והשלכותיו
על הארגון.
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החלטה על הגשת תביעה על ידי הארגון נגד צד שלישי כלשהו תיעשה אף היא על
ידי הוועד ,לאחר שלמד את הסוגיה ואת השלכותיה ומשמעויותיה לארגון ,ולאחר
שנועץ עם היועץ המשפטי.
נוהלי הארגון יסדירו את ההליכים בנושאים אלה ויקבעו את קווי המדיניות שתינקט
במקרים השונים.
כאמור ,יש לראות תביעה משפטית כאירוע חריג .לפיכך יש לתת לה ביטוי בדוחות
השנתיים (הכספי והמילולי) .כיון שלתביעה משפטית יש משמעות ציבורית ,משפטית
וכלכלית ,יש להיוועץ עם היועץ המשפטי ועם רואה החשבון לגבי אופן הצגת
הדברים.
3.01הארגון לא יגיש תביעה משפטית נגד צד שלישי כלשהו
ללא אישור מראש של הוועד.
3.02הארגון יקבע נוהל דיווח לוועד על תביעה שהוגשה נגד
הארגון.
3.03הארגון יפעל על פי הנהלים שקבע הוועד לעניין הגשת
תביעה משפטית ודיווח על הגשת תביעה נגד הארגון.
3.04היה והוגשה תביעה נגד הארגון ,מנהליו או עובדיו
בהקשר של פעילותם בארגון ,יפעל הארגון כדי להבטיח
טיפול נאות בתביעות אלה בדרך שלא תסכן את המשך
פעילותו התקינה.
3.05הארגון ייתן ביטוי בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח
המילולי לתביעה המשפטית שהגיש או שמתנהלת
נגדו ,תוך התייעצות עם היועץ המשפטי ורואה החשבון
של הארגון.

פרק  - 5יחסי ציבור ,פרסום ודוברות
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות באשר ליחסי הציבור ויפעל על
פיה
סביבת הפעולה של ארגוני המגזר השלישי במאה ה 21-הולכת ומתרחבת ,ציפיות
הציבור ובעלי העניין השונים מרובות ,ועל ארגון לתת להן מענה .בין הכלים
המשמשים תאגידים בקשריהם עם הציבור מצויים יחסי ציבור ,הסברה ,דוברות
ופרסום .לא נעסוק כאן בהבחנה בין הכלים האלה ,ורק נציין שהם אינם זהים .אופן
השימוש בכל אחד מהם הוא חלק ממדיניות שמטרתה להשיג יעדים מסוימים.
יחסי הציבור מהווים מכלול פעולות תקשורתיות שמטרתן לשפר דימוי ,לקדם,
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לשווק ולתמוך בארגון ,בפעולותיו או במוצריו ,על ידי יצירת מודעות לארגון
ולפעולותיו ,בנייה של דימוי חיובי ואוהד ,וגיבוש דעת קהל אוהדת ותומכת .יחסי
הציבור הם מאמץ מכוון ,מתוכנן ומתמשך שמטרתו ליצור הבנה הדדית מתמשכת
בין הארגון לבין הציבור.
אמצעי התקשורת בעידן הנוכחי רבים ומגוונים .הם פועלים בערוצים רבים ומגיעים
אל קהלי היעד בנתיבים שונים .היכולת לזהות את קהל היעד ,את אמצעי התקשורת
המתאים ואת דרכי הנגשת המידע לציבור מחייבת מקצועיות ומיומנות בתחום.
תנאי ראשון והכרחי להצלחתם של יחסי הציבור הוא שמירה על ערכי הארגון ,על
יושרה ועל אמירת אמת .ארגון המבקש ליצור קשר עם הציבור ,לרכוש את אמונו
ואת תמיכתו ,לגייס תרומות ולקלוט מתנדבים יאמץ את האימרה המיוחסת לאברהם
לינקולן“ :אפשר לרמות כמה בני אדם כל הזמן ,אפשר לרמות את כל בני האדם
זמן-מה ,אבל אי אפשר לרמות את כל בני האדם כל הזמן”.
1.01הארגון יאמץ מדיניות באשר ליחסי הציבור ,שתפקידה
לשפר את דימוי הארגון ,להפגין את ערכיו ,להציג את
שירותיו ומוצריו ,ולגייס את אהדת הציבור ותמיכתו
בארגון.
1.02בניית דימוי הארגון בציבור תיעשה בהתבסס על ערכי
הארגון ,תהיה בעלת אופי אתי ,בלתי פוגענית ,ותציג
עובדות ונתוני אמת בשקיפות הראויה.
1.03הארגון יהיה פתוח וזמין לפניות הציבור ,בין אם בקשר
ישיר ובין אם באמצעות הדוברות או הגורם שינהל את
יחסי הציבור.

.2ארגון המגזר השלישי ייעזר בשירותי דוברות ויחסי ציבור לקידום
ענייניו
דוברות מוגדרת כתחום מקצועי בעולם התקשורת אשר עוסק במערכת הקשרים בין
הארגון לבין אמצעי התקשורת והציבור בכללו.
בשל הצורך בידע ובמומחיות מקצועית מן הראוי לשקול את האפשרות להיעזר
בגורמים מקצועיים בתחום הדוברות .הרצון לחסוך בתחום זה עלול לגרום נזק,
ובסופו של דבר לעלות יותר.
על הארגון לשקול את מידת הצורך בשירותי דוברות ,את דרך העסקת הדובר (כעובד
הארגון או במיקור חוץ) ,ואת הקווים המנחים לבניית דימוי הארגון והעברת מידע
לציבור ,כפי שהם נגזרים ממדיניות הארגון.
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2.01הוועד יקבע מדיניות באשר להפעלת שירותי דוברות
ויחסי ציבור.
2.02הוועד יחליט על העסקת עובד לעניין הדוברות או על
רכישת שירותי דוברות במיקור חוץ.
2.03הנהלת הארגון תנחה את הדובר ומדיניותו ותגדיר את
דימוי הארגון שהיא מבקשת להעביר לציבור.
2.04הארגון יקיים מעקב אחר עבודת הדוברות ואחר המשוב
מן הציבור לגבי תפקודה.

 .3ארגון המגזר השלישי יקיים אתר אינטרנט מעודכן
אחד הכלים ההכרחיים בעידן הנוכחי לקשר בין הארגון לציבור הוא אתר אינטרנט.
אתר אינטרנט מתאים הוא אתר אשר מתעדכן מעת לעת ,מכיל מידע עדכני ורלוונטי
ומאפשר לציבור ליצור קשר עם הארגון.
אתר האינטרנט חייב להיות מזמין ולהציג את פניו היפות של הארגון .מאחר שהארגון
מבקש להציג את עצמו כגוף דינאמי ,יוזם וחדשני ,חייב אתר האינטרנט לשקף
דימוי זה.
על הארגון לאמץ מדיניות ולקבוע כללים באשר להצגת עצמו באתרים אחרים (כגון:
אתר גיידסטאר-ישראל) וקישורים אל אתרים של אחרים.
 3.01הארגון יקים אתר אינטרנט להצגת הארגון לפני
הציבור ,בכפוף למדיניות הארגון בסוגיית יחסי הציבור.
 3.02מדיניות הארגון תשקף רצון להציג את הארגון לפני
הציבור בדרך נאותה ושקופה ,לרבות נתונים מעודכנים על
הארגון ,על מטרותיו ,על נושאי המשרה בו וכדומה.
 3.03אתר האינטרנט יאפשר קשר של הציבור לארגון ,ויכלול
את פרטי ההתקשרות אל הארגון (כתובת ,טלפון ,פקס ,דואר
אלקטרוני וכדומה) ,וגם יאפשר לציבור ליצור קשר ישיר
באמצעות האתר.
 3.04הארגון יעדכן את אתר האינטרנט שלו באופן שוטף
וייעזר באתר כדי להעביר ידיעות שוטפות על פעולותיו ועל
אירועים מיוחדים.

 .4ארגון המגזר השלישי יקפיד על אתיקה ואמת בפרסומיו
הפרסום מוגדר כחלק מתהליך שעיקרו חשיפת היתרונות של הארגון ,פעולותיו או
מוצריו במטרה לקדם את עניינו של הארגון או את מכירותיו .במקרה של ארגון
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המגזר השלישי ,מעבר ל’מכירה’ של שירותי הארגון חשוב למתג את הארגון ,כחלק
ממסע גיוס המשאבים מן הציבור.
ניתן לראות בפרסום גם חלק מתהליך השיווק ,שהוא המערך העוסק בקידום המכירות.
במקרה של ארגון המגזר השלישי קיים גם היבט שיווקי במובן של גיוס משאבים.
4.01הוועד יאמץ מדיניות פרסום המתבססת על ערכים,
אתיקה ,יושרה ואמת בפרסום.
4.02פרסומי הארגון יכללו נתונים מעודכנים המשקפים את
הארגון ופעילותו.

פרק  - 6ביטוח
 .1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות בנושא ביטוח ויקבע נהלים לגבי
ביצוע מדיניותו
פעולות הארגון כרוכות בסיכונים שונים .סיכונים אלה נובעים ממקרים של טעויות
אנוש ,מקרים בלתי צפויים ונסיבות שאינן בשליטת הארגון ,עובדיו או שלוחיו .על
מנת למנוע נזקים בלתי הפיכים לארגון ,לעובדיו ,לשלוחיו וללקוחותיו כתוצאה
מפעילות שנעשתה כדין ובאחריות הארגון ,יש לרכוש כיסוי ביטוחי מתאים.
ביטוח הוא הסכם בין הצד המבוטח לבין חברת ביטוח ,לפיו מתחייבת חברת הביטוח
לשלם למבוטח סכומי כסף מסוימים במקרה של אירוע מסוים המפורט בפוליסת
הביטוח .הביטוח נועד לכסות מצבים שלגביהם קיימת אי-ודאות ,והמבוטח חושש כי
במקרה כזה עלול להיגרם לו נזק משמעותי .בדרך כלל הביטוח מספק הגנה מפני
אירועים שבהם קיים סיכון כלכלי או סיכון חיים .התנאים שבהם יישא הביטוח
בתשלום וסכומי הביטוח מהווים חלק מתנאי הפוליסה.
קיימים סוגים שונים של ביטוחים ,בהם :ביטוח נושאי משרה ,ביטוח אחריות מקצועית,
ביטוח מתנדבים ,ביטוח צד שלישי העשוי להיפגע כתוצאה מפעולות הארגון ,ביטוח
תאונות וביטוח נכסים ורכוש.
 1.01הארגון יאמץ מדיניות באשר לביטוח.
1.02הוועד יקבע נהלים לבחינת היבטי הביטוח הנוגעים
לפעולות הארגון ,לרבות בחינה תקופתית של הנושאים
המבוטחים ושל היקף הכיסוי הביטוחי.
1.03הארגון יפעל על פי הנהלים שקבע הוועד לעניין הביטוח.
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.2ארגון המגזר השלישי יבטח את פעולותיו ,עובדיו ,שלוחיו ולקוחותיו
בפני נזקים שעלולים להיגרם להם כתוצאה מפעילות הארגון
על ארגון לבחון את הסיכונים העומדים בפניו ,את ההסתברות שיתרחשו אירועים
בעלי סיכון; את משמעות הנזק שייגרם לארגון כתוצאה מאירוע כזה ,וכיוצא באלה.
על סמך כל אלה על ארגון לקבל החלטה באשר לסוג הביטוחים שירכוש ,היקפי
הביטוח ותנאים אחרים שיתחייבו בפוליסה.
בחינת הסיכונים שבפניהם ניצב הארגון נעשית על ידי מומחים לעניין זה .ראוי
שהארגון ייעזר בסוג זה של ייעוץ.
2.01נכסי הארגון ופעולותיו יבוטחו בכפוף למדינות הארגון
ולנהליו.
2.02נושאי הביטוח והיקף הכיסוי הביטוחי ייקבעו על ידי
הוועד מעת לעת.

.3ביטוח נושאי המשרה בארגון המגזר השלישי ייעשה בכפוף להוראות
התקנון ולהחלטות המוסדות המוסמכים בארגון
ביטוח נושאי משרה (ביטוח דירקטורים) מעניק לנושא המשרה הגנה נגד תביעות
שעלולות להיות מוגשות נגדו באופן אישי בגין החלטות ,מעשה או מחדל שעשה,
או שנבעו מהחלטה ,מעשה או מחדל במסגרת מילוי תפקידו ,ואף לאחר סיום
תפקידו בארגון ,אם ההחלטה ,המעשה או המחדל נובעים מהתקופה שבה כיהן
כנושא משרה.
פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה מכסה את חבות נושא המשרה כלפי אלה
שעלולים להגיש נגדו תביעה ,לרבות הארגון עצמו ,עובדיו ,לקוחותיו ובעלי עניין
אחרים .החוק מגדיר מהם החבויות שניתן לבטח.
מכיוון שבביטוח מסוג זה ,הנעשה לחברי ועד מתנדבים ,קיים היבט של טובת הנאה
מסוימת ,מן הראוי להגדיר בתקנון הארגון את הסמכות לרכוש את הביטוח הזה.
היקף הסיכונים אשר יבוטחו ומהותם ייבדקו בכל מקרה לגופו ,בהתאם לסוג הארגון,
למהות פעולותיו ולהיקפן.
3.01הארגון יקבע בתקנונו הסמכה לרכוש ביטוח נושאי
משרה לחברי הוועד ולעובדים בכירים אחרים.
3.02החלטה על רכישת ביטוח נושאי משרה תיעשה באישור
האסיפה הכללית.
3.03פרוטוקול ההחלטה לרכישת ביטוח מנהלים וחומר
הרקע להחלטה יועברו לוועדת הביקורת.
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 .4ארגון המגזר השלישי יבטח את מתנדביו
מתנדבי הארגון חשופים לסיכונים שונים בעת מילוי תפקידם ,לרבות בדרכם אל
מקום ההתנדבות וממנו.
חוק הביטוח הלאומי מאפשר ביטוח מתנדבים במקרים ובתנאים שנקבעו בחוק .החוק
אינו מכסה את כל מקרי הפעלת המתנדבים.
על הארגון לבטח את מתנדביו במסגרת הביטוח הלאומי ,ככל שהדבר ניתן ,ולבדוק
את הצורך ברכישת ביטוח נוסף לאירועים שהביטוח הזה אינו עונה על הסיכונים
בהם.
4.01הארגון יבחן את הסיכונים האפשריים למתנדבים
במקרה של הפעלת מתנדבים על ידיו.
4.02הארגון ירכוש כיסוי ביטוחי הולם למתנדביו ,בין אם
באמצעות הביטוח הלאומי ובין אם במקומו ,ובין אם
כתוספת מעבר לביטוח הניתן במסגרת החוק.

.5ארגון המגזר השלישי יחקור מקרים שבהם תידרש הפעלה של
פוליסת הביטוח ,כדי ללמוד את הגורמים שהביאו לאירוע
אירוע המצריך פנייה לחברת הביטוח לתשלום הנזק אינו אירוע שגרתי .על הארגון
ללמוד בכל מקרה את הנסיבות שהביאו לאירוע ולפעול למניעת הישנותו.
שימוש תכוף בתביעות לחברת הביטוח מעיד על ניהול לקוי ,ובצדו עלות הולכת
וגדלה של הפרמיה לרכישת פוליסות הביטוח.
לימוד המקרים השונים בתביעות לחברת הביטוח אמור לעודד את הארגון לקבוע
נהלים וכללים או לעדכן את הקיימים ,ולשפר את מערך הבקרה והמעקב אחר ביצוע
הנהלים והכללים.
5.01הארגון יקבע נהלים וכללים לבדיקת המקרים שבהם יגיש
הארגון תביעה לחברת הביטוח במסגרת פוליסת הביטוח.
5.02בבואם להגדיר את הצורך ואת מהות הבדיקה ,יתייחסו
נוהלי הארגון וכלליו לסוג האירועים ,להיקף הכספי,
לסיכונים בפועל ,לתדירות של הישנות המקרים ולכל
נושא אחר שייקבע.
5.03המנהל הכללי ,או מי שיקבע הוועד ,ידווח לוועד על
כל מקרה של הגשת תביעה לחברת הביטוח ,וכן את
ממצאי הבדיקה שנעשתה בכל מקרה.
5.04הממצאים של בדיקת המקרה של הגשת תביעה
לחברת הביטוח יועברו לוועדת הביקורת.
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פרק  - 1כללי
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים בנושאי
הניהול המשקי
ארגון המגזר השלישי הפועל ללא כוונת רווח מקבל תרומות וצובר נכסים במהלך
פעילותו .הנכסים והרכוש הנצברים מוחזקים בנאמנות על ידי הארגון ,חבריו ומנהליו
לצורך קידום מטרותיו.
מתפקידו של הוועד לשמור על נכסי הארגון ולהשתמש בהם באופן יעיל וחסכוני.
רכוש הארגון ונכסיו כוללים נכסים פיננסיים ,נכסים מוחשיים (ריאליים) ונכסים
בלתי מוחשיים .עניינו של אשכול זה הוא הנכסים המוחשיים בלבד.
ניהול ואחזקה של נכסים ורכוש אינם פשוטים ,וכבר נאמר במקורותינו“ :מרבה
נכסים מרבה דאגה” .על מנת להפחית בדאגה ולהבטיח ניהול נאות של הנכסים
והרכוש על הארגון לקבוע נהלים ברורים ,שיבטיחו לא רק שימוש ראוי ויעיל
בנכסים ,כי אם גם בקרה על ביצוע המדיניות.
1.01הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי רכישה ,אחזקה,
תחזוקה ,שימוש ומכירה של נכסי הארגון ,וכן כללים
באשר לניהול מלאי ורישומים.
1.02הארגון יעקוב אחר ביצוע הנהלים והכללים ויעדכנם
מעת לעת בהתאם לשינויים החלים במשק ובהתאם
לצורכי הארגון.
1.03המנהל הכללי ידווח לוועד אחת לשנה על הטיפול בכל
הנוגע לרכוש ולנכסים של הארגון.
1.04המנהל הכללי ידווח באופן מיידי ליושב-ראש הוועד על
אירועים חריגים בנושאי הרכוש ונכסי הארגון.
175

נאות  /סטנדרטים למגזר השלישי

.2ארגון המגזר השלישי יפיץ את נוהלי הניהול המשקי לידיעת כל
העובדים שיש להם נגיעה לניהול המשקי
הנהלים והכללים נועדו להיות כלי העבודה של סגל העובדים העוסקים בנושאים
המשקיים .לפיכך ,חשוב להפיצם ,לרבות העדכונים החלים בהם מעת לעת.
2.01הארגון יפעל להפצת נוהלי הניהול המשקי לכל
העובדים העוסקים בנושא ,לרבות עדכונים ושינויים
שיחולו מעת לעת.
2.02הארגון יקיים מעת לעת השתלמויות לריענון נוהלי
הניהול המשקי ולהכרתם.

.3ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחרי מילוי הוראות הנהלים
בנושאים המשקיים
נוהלי הארגון יטילו על המנהל הכללי או על גורם בכיר שייקבע את האחריות למעקב
אחר מילוי ההוראות.
ראוי להסמיך את המנהל הכללי לנקוט צעדים מיידיים במקרה של אירוע חריג
העלול לפגוע בנכסי הארגון.
3.01המנהל הכללי ,או גורם בכיר אחר שייקבע ,יקיים
מעקב שוטף אחר ביצוע נאות של נוהלי הטיפול
בנושאי הרכוש והנכסים של הארגון.
3.02במקרים חריגים ,כאשר קיים חשש סביר שנגרם נזק
לנכסי הארגון ,יוסמך המנהל הכללי לנקוט צעדים
מיידיים למניעת הנזק או הפגיעה בנכסי הארגון.
3.03בהתרחש אירוע חריג ,ידווח המנהל הכללי מייד ליושב-
ראש הוועד.

 .4נוהלי הניהול המשקי של ארגון המגזר השלישי יחייבו דיווח תקופתי
לוועד על הטיפול בנכסים
כאמור ,על הנהלים בדבר הטיפול בנושאים המשקיים לחייב מעקב אחר ביצוע
הנהלים הלכה למעשה .מכיוון שהוועד הוא האחראי העליון לשמירת נכסי הארגון,
עליו לקבל משוב ודיווח תקופתיים ,שיאפשרו לו למלא את תפקידו ולשאת באחריות
המוטלת עליו.
4.01נוהלי הארגון שעניינם ניהול המשקי יחייבו את המנהל
הכללי או גורם מוסמך אחר לדווח לוועד במועדים
קצובים על הטיפול בנכסים.
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4.02במקרים של אירועים חריגים ידווח המנהל הכללי מייד
ליושב-ראש הוועד ,וינקוט את כל הפעולות הנחוצות
על מנת למנוע פגיעה בנכסי הארגון או נזק.

.5תוכנית הביקורת של ארגון המגזר השלישי תכלול ביקורת תקופתית
ומעקב אחר המילוי של הוראות הנהלים בנושאים המשקיים
ביקורת היא כלי עזר ניהולי .ככזאת ,מן הראוי לכלול בתוכניות העבודה הרב-שנתיות
והשנתיות ביקורת על הטיפול בנכסי הארגון ולוודא שנוהלי הארגון מתבצעים.
החובה הכללית לבצע ביקורת על ניהול נכסי הארגון חלה על ועדת הביקורת בתוקף
החוק .על נוהלי הארגון להתייחס לאופיו מיוחד של הארגון ,לדרכי פעולתו ,להיבטי
הסיכון הקיימים בו ,ועליהם לחייב את הביקורת להתייחס לנושאים אלה באופן
מפורט ולא כללי.
היה ונתגלה ממצא חריג ,וקיים חשש סביר כי ייגרמו נזק או פגיעה בנכסי הארגון,
על הגורם המבקר לדווח מייד ,עוד לפני הכנת דוח הביקורת ,ליושב-ראש הוועד
ולמנהל הכללי.
5.01הביקורת על ביצוע נהלים אלה תיכלל במסגרת
תוכנית הביקורת הרב-שנתית והשנתית.
5.02ועדת הביקורת או רואה החשבון או הגוף המבקר ,יחד
עם המבקר הפנימי ,ידווחו מייד ליושב-ראש הוועד
ולמנהל הכללי על כל אירוע חריג שקיים בו חשש
לפגיעה בנכסי הארגון או לנזק.

פרק  - 2רכוש ונכסי הארגון
.1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים באשר לשימוש ,לטיפול
השוטף ולתחזוקה של נכסיו
הנכסים מחייבים טיפול נאות ואחזקה .נכסים לעניין זה יכולים להיות קרקעות,
מבנים ,ציוד ,מכונות וכיוצא באלה.
בדרך כלל לכל סוג של נכס יש דרכים מקובלות לגבי השימוש הנאות בו .כך לדוגמה,
אין לאפשר עזובה בקרקעות ,המבנים מחייבים תחזוקה שוטפת ותקופתית ,הרכבים
דורשים טיפול תקופתי ,וכיוצא באלה.
לגבי ציוד ומכונות ,קיימות בדרך כלל הוראות היצרן ,ובמקרים רבים אף סוכנים
מורשים שיכולים לסייע בקביעתם של כללי שימוש נאותים .שימוש נאות משמעו גם
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שימוש בחומרים ובאביזרים ההולמים את הנכס ואת השימוש בו .לעניין זה ,במקרים
רבים ניתן למצוא מדריכים גם באינטרנט.
על הארגון לבחון את נכסיו ולקבוע בנהליו מהם הנכסים שלגביהם יש לקבוע כללי
שימוש ,וכיצד יוסדרו הכללים כאשר נרכשים פרטים חדשים.
1.01הארגון יקבע נהלים וכללים באשר לשימוש השוטף
בנכסי הארגון .אלה יהיו בכפוף להוראות היצרן ,ככל
הניתן ,ועל פי המקובל לגבי כל סוג של נכס.
1.02הארגון יקבע נהלים וכללים לגבי תחזוקה שוטפת
ותקופתית של נכסיו .אלה יהיו ,ככל הניתן ,בכפוף
להוראות היצרן ועל פי המקובל לגבי כל סוג של נכס.

.2ארגון המגזר השלישי יקפיד על מילוי הוראות התחזוקה והתיקונים
של הציוד
הקפדה על שימוש נאות בנכסי הארגון ועל תחזוקתם על פי הכללים היא תנאי
הכרחי לשימור המיטבי שלהם.
לפיכך נדרש לא רק מילוי הכללים ,כי אם גם רישום מסודר של פעולות התחזוקה
שנעשו לציוד ולמכונות ,על מנת לאפשר מעקב אחר הטיפולים הנדרשים ,ולצורך
בקרה וביקורת.
2.01הארגון יקפיד על הטיפול השוטף והתחזוקה של
נכסיו.
2.02הארגון ינהל רישום של פעולות התחזוקה והתיקונים
שנעשים בציוד ,לרבות מכונות ,רכבים וכיוצא באלה.

.3ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים באשר למתן זכות השימוש בנכסיו
לצד שלישי כלשהו
באחד משני מצבים נכסי הארגון אינם בשימוש הארגון עצמו :כאשר אין כל שימוש
בנכס ,או כאשר הנכס נמצא בשימוש על ידי גורם שלישי ,שהורשה על ידי הארגון
להשתמש בנכס.
כאשר צד שלישי עושה שימוש בנכס ,לאחר שהורשה לכך על ידי הארגון ,יש להקפיד
שהתמורה המשולמת לארגון תהיה הולמת ותשקף את הערך הכלכלי של השימוש
בנכס במחירי השוק.
עניין נוסף הראוי לבחינה הוא מתן שימוש בנכס לצד שלישי שהוא בעל עניין בארגון,
לדוגמה :חבר בארגון או נושא משרה בו .במקרים אלה יש להקפיד הקפדה יתרה
בסוגיית ניגודי העניינים ומניעת מתן טובות הנאה ,האסורות על פי החוק.
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3.01הארגון יקבע בנהלים הוראות להסדרת מתן זכות
השימוש בנכסיו לצד שלישי כלשהו.
3.02נוהלי הארגון יבטיחו כי מתן הרשאה לשימוש בנכסיו
לא יפגע בנכסים או בערכם ,וייתן תמורה הולמת
לשימוש.
3.03ההתקשרות עם גורם שלישי לעניין השימוש בנכסי
הארגון תיעשה בהליך מסודר שייקבע בתיאום עם
היועץ המשפטי של הארגון.
3.04ההתקשרות תיעשה במסגרת הסכם שייחתם בין
הצדדים לתקופת זמן מוגדרת.
3.05כל התקשרות בהסכם למתן הרשאה לשימוש בנכסי
הארגון תועבר לידיעת ועדת הביקורת.

.4ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר מניעת שימוש בלתי מורשה
בנכסיו
כאמור ,עשוי להיווצר מצב שבו נכסי הארגון אינם בשימוש הארגון עצמו.
כאשר הארגון אינו עושה כל שימוש בנכסים מסוימים ,נדרשת פעולה למניעת
השימוש בנכסים אלה על ידי מי שאינו מורשה לכך  -מתוך הארגון ומחוצה לו .אי
מניעת השימוש על ידי צד שלישי שאינו מורשה לכך ,עלולה להוות פירצה שתזמין
שימוש לא ראוי בנכס ,ניצול בלתי חוקי שלו ,ניגוד עניינים ,פגיעה בארגון ,ואפשר
אף שיהיה צורך לנקוט אמצעים על מנת לשחררו.
4.01נוהלי הארגון ייתנו הנחיות לשמירה על נכסי הארגון
ומניעת שימוש בלתי מורשה בהם.
4.02במסגרת תוכנית הביקורת הרב-שנתית תבצע ועדת
הביקורת בדיקה של מצב נכסי הארגון ושל האמצעים
הננקטים לשמירה על נכסים שאינם בשימוש הארגון,
ואשר לא נערכה לגביהם התקשרות עם גורם שלישי
בלוויית הרשאה להשתמש בהם.
4.03ועדת הביקורת תדווח לאסיפה הכללית ,לוועד ולמנהל
הכללי על כל ממצא שלפיו יעלה חשש לשימוש בלתי
מורשה בנכסי הארגון.
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 .5ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר מכירת נכסים
נכסי הארגון מיועדים לאפשר לו לקדם את יעדיו ולבצע פעולות שהוגדרו במסגרת
מטרותיו.
נכסים שהארגון אינו זקוק להם לצורך פעילותו יכולים לשמש נכס כלכלי מניב,
קרי ,נכס שיוצר הכנסות המופנות לקידום יעדי הארגון .אם אין בהחזקת הנכס יתרון
ציבורי או כלכלי לארגון ,מן הראוי למכור אותו.
אפשר שתיעשה מכירת נכסים בגלל מצוקה כלכלית והצורך במימוש נכסים על מנת
להבטיח את המשך קיומו של הארגון .מן הראוי שהחלטה בעניין זה תיעשה לאחר
בחינה מדוקדקת של החלופות הקיימות ,ותקבל אישור מיוחד מוועד הארגון.
מכירת נכס בבעלותו של ארגון ללא-כוונת-רווח חייבת להיעשות בזהירות הראויה.
מחד גיסא ,על התהליך להיות ענייני ולהביא הכנסה מרבית .מאידך גיסא ,על התהליך
להיות שקוף ופתוח לביקורת פנימית וחיצונית כאחד.
5.01נוהלי הארגון יסדירו את ההליכים למכירת נכסי
הארגון.
5.02מכירת הנכסים תיעשה בארגון רק לאחר שנערכו
כל הבדיקות והתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי
הנוהל.
5.03מכירת נכס שערכו מעל לסכום שייקבע בנוהלי הארגון,
תובא לידיעת הוועד וועדת הביקורת.
 5.04מכירת כל נכס תירשם בספרי הארגון.
5.05מכירת נכס מעל הסכום שייקבע בנוהלי הארגון תצוין
בדוח המילולי השנתי.

.6ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים בדבר גריטה או גריעה של נכסי
הארגון ממצבת נכסיו
לכל נכס משך חיים מסוים .סיום חיי נכס אין פירושו הורדת ערכו הכלכלי לאפס.
דברים אלה יפים גם לגבי נכסים שנערכת בהם הפחתה שנתית במסגרת כללי הפחת
החשבונאיים.
סיום חיי נכס פירושו כי הוא אינו יכול עוד לשמש את המטרה שלשמה הוא נוצר.
במקרים רבים ניתן למכור ציוד ומכונות ההופכים לגרוטאות .במקרים אחרים הם
חסרי ערך כלכלי ודינם השמדה.
החלטה על גריטת נכס (הכרזה על נכס כגרוטאה שאינה ראויה לשימוש) והחלטה
על מכירה או השמדה של הגרט הן שתי החלטות נפרדות .הראשונה היא החלטה
מקצועית-טכנית ,השנייה  -החלטה מינהלית-כלכלית.
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בתום חייו של נכס ובהכרזה על גריטה או על מלאי מת יש לוודא השמדה וסילוק
של הגרוטאות ,הפסולת או המלאי המת מחצרות הארגון וממחסניו.
עם ההכרה בנכס כגרט ייעשה רישום מתאים המעביר את הנכס ממצבת המצאי לנכסי
גרט .לאחר מכירת הנכס או השמדתו הוא יימחק מספרי הארגון.
6.01נוהלי הארגון יסדירו את הליכי קבלת ההחלטות
באשר להכרה בנכס כגרט או כמלאי מת שאין בו
שימוש לארגון ,ויסדירו את הליכי ההחלטה באשר
לערכו של הגרט ,ואת הליכי מכירתו או השמדתו.
6.02נוהלי הארגון יקבעו כי נכס שהוכרז כגרט על ידי
הגורם המוסמך המקצועי לא יימכר או יושמד אלא
לאחר קבלת האישורים שייקבעו בנהלים מהגורמים
המינהליים-כלכליים של הארגון.
6.03לא יימחק נכס מספרי הארגון ללא קבלת אסמכתא
מהגורמים המוסמכים על פי נוהלי הארגון ,שיאשרו את
הכרת הנכס כגרט ואת השמדתו או מכירתו.
6.04דוח על הכרה בנכס כגרט או כמלאי מת יועבר לוועדת
הביקורת ולרואה החשבון של הארגון.
6.05המנהל הכללי ידווח לוועד אחת לשנה על סילוק גרט
ומלאי מת ועל התהליכים שנעשו על פי הנהלים.
6.06השמדה או מכירה של מלאי מת או גרט מעל סכום מסוים
שייקבע בנוהלי הארגון ,ידווחו בדוח המילולי השנתי.

 .7ארגון המגזר השלישי יקיים רישום מסודר של נכסיו
נכסי הארגון כוללים ,בין השאר ,מלאי של טובין ומוצרים ,וכן מצאי של פריטים
הנמצא ברשות יחידות הארגון.
רישום בהיבט המשקי מתייחס לתנועות של כניסה ויציאה של טובין ומוצרים.
חלקם של הפריטים הבלתי מתכלים מועבר ממחסני הארגון אל העובד ,המאשר
את קבלתם ומשתמש בהם לצורך פעולותיו השוטפות .עם סיום עבודתו של העובד
מוחזרים אלה למחסן הארגון.
פריטים אחרים ,כגון מוצרי מזון ,מּוצאים מן המחסן אל יחידות הארגון ומתכלים
תוך כדי הפעילות.
הפריטים הבלתי מתכלים הם בעלי אורך חיים מסוים ,והם מגיעים לבלייה תוך כדי
השימוש בהם.
‘מחסן’ לעניין זה אינו חייב להיות מחסן פיזי ,אלא ביטוי לתחנת מעבר בין הרישום
לבין העובד המקבל את הפריט לשימוש.
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כאשר קיים מלאי של פריטים מתכלים ביחידות הארגון ,כדוגמת צורכי מזון או ציוד
משרדי שוטף ,יש לקיים רישום ומעקב אחר השימוש בהם .אין די ברישומם במחסן
ככניסה ויציאה של פריטים.
7.01נוהלי הארגון וכלליו יגדירו את רישום הפריטים,
המלאי והמצאי של פריטים מתכלים ובלתי מתכלים
המצויים בידי הארגון ,בין אם במחסן מרכזי ובין אם
ביחידות הארגון.
7.02נוהלי הארגון וכלליו יקבעו ויגדירו את הדרישות לרישום
הפריטים במחסן המרכזי או ביחידות ,פריטים מתכלים
ובלתי מתכלים ,וכמו כן פריטים מיוחדים ובעלי ערך
מיוחד ,כספי או אחר.
7.03נוהלי הארגון יקבעו את האחראי בכל יחידה להזמנת
ציוד ,לקבלתו ולניהול הרישום הנוגע לאותה היחידה.
7.04נוהלי הארגון וכלליו יקבעו את ההסדרים בדבר דיווח על
אירועים חריגים.
7.05ועדת הביקורת תבצע במסגרת תוכנית הביקורת הרב-
שנתית בדיקה של רישום נכסי ,רכישות ,קבלה למחסן
והנפקות ופעילות על פי נוהלי הארגון וכלליו.

.8ארגון המגזר השלישי ינהל רישום סדיר של מתנות ותרומות שאינן
כסף שניתנו לארגון
מתנות שניתנו לארגון ולא הגיעו לארגון בדרך הרגילה ובהליכי רכישה מקובלים,
חייבות ברישום.
הרישום חייב להתייחס לכל פריט ,גם לפריט בעל ערך כספי זניח.
על נוהלי הארגון וכלליו להגדיר אותם הפריטים אשר יוכנסו לרשימות שלגביהן
מתקיימים רישום ומעקב שוטף ,ואחרים שיירשמו ברישום חד-פעמי של קבלה.
ניהול נאות של המתנות הנכנסות נדרש לא רק בשל כיבוד הנותן ,כי אם ובמיוחד
להבטחת תיעוד מסודר המאפשר שקיפות ובקרה.
8.01נוהלי הארגון יסדירו את הליכי רישום המתנות שאינן
כסף שניתנו לארגון.
8.02נוהלי הארגון יקבעו אחראי לרישום המתנות הנכנסות.
8.03אחת לשנה יכין המנהל הכללי דוח לגבי המתנות
הנכנסות ,תוך פירוט של נותן המתנה ,מהותה,
מטרתה ,ערכה הכספי והאסמכתא לרישומה.
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8.04במסגרת תוכנית הביקורת הרב-שנתית תבצע ועדת
הביקורת בדיקה של רישום מתנות ותרומות שאינן כסף,
קבלה למחסן ופעילות על פי נוהלי הארגון וכלליו.

.9ארגון המגזר השלישי יבצע ספירות מלאי תקופתיות כסדרן ,ויפעל
לבירור סטיות וחוסרים
ספירת המלאי היא מעין סגירת מעגל .ספירת המלאי נעשית באופן תקופתי ,בדרך
כלל אחת לשנה .ראוי לערוך ספירות מלאי גם כאשר יש שינויים בארגון ,או חשש
לאי-תקינות וכיוצא באלה .על נוהלי הארגון וכלליו להגדיר מקרים אלה.
ספירת המלאי נועדה לבדוק תאימות בין הרישומים לבין המצאי בפועל .רישום שגוי
או כניסה או יציאה של פריטים שלא נרשמו כלל ,עלולים לגרום לסטיות .מקרים
אלה עשויים להיות תוצאה של שגגה או תוצאה של פעילות בלתי תקינה ורצון לא
לרשום רישום המאפשר מעקב אחר תנועת הפריט.
תוצאות ספירות המלאי ,ובמיוחד הסטיות והחוסרים המתגלים ,חייבים להדליק
נורת אזהרה המצביעה על הצורך לקיים בירור ולבדוק מדוע נוצרו הפערים ,לטפל
בסיבות שגרמו לכך ולעדכן את הנהלים והכללים על מנת למנוע הישנות של מקרים
כאלה.
9.01נוהלי הארגון יגדירו את הסדרי ביצוע ספירות המלאי
התקופתיות.
9.02ביצוע ספירת המלאי ייערך על פי כל הכללים הנהוגים
בספירות מלאי ,בלוח הזמנים שנקבע ובנוכחות
המוסמכים לעניין זה.
9.03בספירת המלאי השנתית יהיה נוכח רואה החשבון של
הארגון או נציגו.
9.04התגלו סטיות או חוסרים בספירת המלאי ,ידווח עורך
הספירה לממונה עליו ,וזה ידווח לאחראי על הנושאים
המשקיים בארגון.
9.05הממונה על הנושאים המשקיים בארגון יערוך בדיקה
לבירור הסיבות לסטיות או לחוסרים ,ויעביר דיווח למנהל
הכללי ולוועדת הביקורת.
9.06אם במהלך ספירת המלאי או כתוצאה ממנה עלה
הצורך בשינוי או בעדכון נוהלי הארגון וכלליו ,יעביר
הממונה על הספירה את המלצותיו לאחראי על
הנושאים המשקיים בארגון.
183

נאות  /סטנדרטים למגזר השלישי

9.07נוהלי הארגון יקבעו את הפעולות שיש לנקוט ,אם
כתוצאה מביצוע ספירת המלאי עלה חשד סביר לפעילות
של ניגוד עניינים ,לעשייה שלא בסמכות ,למעשים שלא
על פי הנהלים והכללים או למעשים פליליים.

פרק  - 3רכישות
.1ארגון המגזר השלישי יאמץ מדיניות ויקבע נהלים וכללים באשר
לרכישות
לצורך ביצוע פעולותיו זקוק כל ארגון לרכוש תשומות ,נוסף לשכירת שירותי
עובדים או הפעלת מתנדבים.
קניינות וביצוע רכישות מחייבים ידע מקצועי ייחודי ,מיומנות וניסיון על מנת
להבטיח רכישה ראויה באיכות ,בכמות ,במחיר ובתנאי תשלום נוחים ההולמים את
צורכי הארגון.
לקניינות טובה יש שלושה מאפיינים:
( )1הכרת צורכי הארגון והגדרה מדויקת של מה שרוצים לרכוש .ההיצע בשוק
רחב וכולל מיגוון פריטים שיכולים לענות לכאורה על הצרכים .רכישה נכונה היא
רכישה של המוצר שהמיפרט שלו תואם את הנדרש ,ולא דבר-מה דומה ,תחליף
חלקי וכיוצא באלה.
( )2הכרה של השוק ותנאיו ,מה מציע השוק ,מה התנאים בשוק הקונים והמוכרים,
מתי כדאי לקנות ,מה מחירי השוק ,ממי ראוי לרכוש וכדומה.
( )3תהליך הרכישה צריך להתבצע באופן נאות ,נטול שיקולים זרים ,שקוף ,מתועד
ונתון לביקורת.
על נוהלי הארגון להבטיח שכל המאפיינים האלה יתקיימו.
1.01הארגון יגדיר נהלים וכללים באשר לנושאי הרכש.
נהלים וכללים אלה יבטיחו יעילות וחיסכון בשימוש
במשאבי הארגון לרכישת תשומות המיועדות לקידום
פעולותיו.
1.02נוהלי הרכש יבטיחו פעילות מקצועית המבוססת
על הכרת צורכי הארגון והשוק ,על שקיפות ותיעוד
המאפשרים בקרה וביקורת ,ועל ביצוע של תהליכי
הרכש.
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1.03הארגון יעמיד את האמצעים הדרושים לקיום מערכת
רכש מקצועית נאותה ,ובכלל זה את כוח האדם הדרוש
לעניין זה.
1.04נוהלי הארגון יגדירו את האחראי להרכש ואת מוסמכי
החתימה בשם הארגון לביצוע הזמנות רכש וחתימה
על הסכמים עם ספקים.
1.05נוהלי הארגון יגדירו מנגנוני טיפול במקרים חריגים או
בשעת חירום .כל שימוש במנגנון זה ידּווח למנהל הכללי
ולוועדת הביקורת.

.2ארגון המגזר השלישי יקבע תוכנית רכש המבוססת על תוכניותיו ,על
מהות פעילותו ועל תכנון רמות המלאי
על מנת לפעול ביעילות על הארגון לרכז את רכישותיו בהתאם לתוכניותיו ,למהות
הפעילות שלו ,לתזרים המזומנים ולרמות מלאי.
תכנון הרכישות מאפשר לארגון להחליט מתי לרכוש ,מה ובאיזה היקף ,לפי צרכיו
ויכולתו ,ומבלי שהשוק יכתיב לו תנאים לא נוחים.
2.01הארגון יכין תוכנית רכש המבוססת על תוכנית
העבודה השנתית ,מתוך הכרתו של מחזור הפעילות
השנתי על ידי בחינה רב-שנתית.
2.02הארגון יגדיר את רמות המלאי לסוגי טובין וציוד ,במיוחד
אלה שמועד אספקתם הוא קריטי מבחינת הארגון.
2.03תוכנית הרכישות תתואם עם תקציב הארגון ועם תכנון
תזרים המזומנים לכל שנת פעילות.

.3תהליכי הרכש בארגון המגזר השלישי יתקיימו על פי נוהלי הארגון
וכלליו
הנהלים והכללים הם פן אחד בהתנהלות נאותה .ביצועם הלכה למעשה הוא הפן
המשלים.
על הארגון להקפיד על מילוי מלא של הנהלים והכללים שנקבעו ,ולהסדיר מנגנונים
שייתנו מענה בעת תקלות.
3.01הארגון יקפיד על קיום מלא של הנהלים והכללים
בכל תהליכי הרכישה.
 3.02הרכישות ייעשו על ידי המוסמכים בלבד.
 3.03האחראי ידווח למנהל הכללי על כל חריגה מהנוהל.
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3.04במקרים של סטייה ניכרת מן הנוהל או חשש לפעולה
שיש בה ניגוד עניינים ,ידווח האחראי באופן מיידי
ליושב-ראש הוועד ולוועדת הביקורת.
3.05במסגרת תוכנית הביקורת הרב-שנתית תבצע ועדת
הביקורת בדיקה של ההליכים לביצוע הרכש ושל כל
פעולה ,על פי הנהלים והכללים שנקבעו.
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אשכול  - 12ביקורת
פרק  - 1כללי
 .1ארגון המגזר השלישי יקיים את הוראות החוק באשר לביקורת
ארגוני המגזר השלישי פועלים כנאמנים של רכוש לא להם לקידום מטרה לתועלת
הציבור בכללו או ציבור מסוים ,ולפיכך הם חייבים לערוך ביקורת ולהפגין שקיפות
ואחריותיות ביחס לכל מה שנעשה בארגון .ביצוע ביקורת בארגון המגזר השלישי
נדרש על פי החוק ומהווה תנאי לפעילות תקינה.
קיימים שלושה מישורי ביקורת בארגון ללא -כוונת -רווח :ביקורת על ידי ועדת
הביקורת ,ביקורת חיצונית על ידי רואה החשבון וביקורת פנימית.
כל אחד משלושת אלה נפרד ממשנהו ופועל על פי כלליו ,וכולם יחד אמורים לתת
מענה לכלל היבטי הביקורת בארגון.
על מנת למנוע כפילויות ולהבטיח מיצוי מלא של נושא הביקורת ,ראוי ליצור תיאום
בין שלוש זרועות הביקורת.
לעתים קיימת ביקורת חיצונית נוספת ,מעבר לביקורת רואה החשבון .זו עשויה להיות
ביקורת מבקר המדינה (אשר חלה רק לגבי ארגונים מסוימים) או ביקורת של משרד
ממשלתי ,בתוקף הסכם ההתקשרות בין הארגון למשרד הממשלתי.
1.01האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת ,רואה חשבון
או גוף מבקר.
1.02האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון ,אם חלה עליה חובה
על פי חוק או על פי החלטה של האסיפה הכללית.
1.03הוועד ימנה מבקר פנימי במקרים שבהם מתחייב הדבר
על פי חוק הביקורת הפנימית.
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 .2מוסדות ארגון המגזר השלישי יקיימו דיון בדוחות הביקורת
ביצוע ביקורת הוא חוליה אחת בשרשרת .המשכו  -הגשת דוח ,דיון בדוח ,הסקת מסקנות,
קבלת החלטות ווידוא ביצוע של ההחלטות על פי לוח זמנים.
תהליך זה נכון לגבי כל סוג של ביקורת ,בין אם היא ביקורת פנימית ובין אם חיצונית.
2.01גופי הביקורת בארגון (ועדת הביקורת והמבקר הפנימי( ,אם
מונה כזה) יוציאו דוחות תקופתיים על פעולות הביקורת
שערכו.
2.02מוסדות הארגון הרלוונטיים יקיימו דיונים בדוחות המוגשים להם
ויקבלו החלטות לתיקון הליקויים המצוינים בדוחות.

.3ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר ביצוע החלטות הנוגעות לתיקון
הליקויים שנמצאו על ידי הביקורת
כאמור ,ניהול נאות מחייב מעקב אחר החלטות המוסדות המוסמכים ווידוא הביצוע של
ההחלטות על פי לוח זמנים.
תהליך זה נכון לגבי כל סוג של ביקורת ,בין אם ביקורת פנימית ובין אם חיצונית.
3.01המוסדות המוסמכים של הארגון (האסיפה הכללית ,הוועד
וועדת הביקורת) יקיימו מעקב אחר ההחלטות לתיקון
הליקויים שנמצאו בביקורת.
3.02נוהלי הארגון יגדירו את הגורם האחראי לתיקון הליקויים
שנמצאו בביקורת.
3.03אחת לשנה יגיש הוועד לאסיפה הכללית דוח בכתב המפרט
את הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת.

פרק  - 2ועדת הביקורת
 .1ארגון המגזר השלישי יבחר ועדת ביקורת כנדרש בחוק
חוקי התאגדות ארגונים ללא -כוונת -רווח  -חוק העמותה וחוק החברות (בפרק העוסק בחברה
לתועלת הציבור)  -מחייבים בחירה/מינוי של ועדת ביקורת על ידי האסיפה הכללית.
במקרה של עמותה מאפשר החוק מינוי רואה חשבון או גוף מבקר במקום ועדת הביקורת.
בשני המקרים ועדת הביקורת חייבת לדווח לאסיפה הכללית.
בחירה/מינוי של ועדת ביקורת ,וגם החלפה של חברים בה (התפטרות ,חילופין ,גמר תפקיד
וכדומה) ,חייבים בדיווח לרשם.
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אם לא נקבע אחרת בתקנון ,בחירה/מינוי של ועדת הביקורת יהיה אחת לשנה,
במושב השנתי של האסיפה הכללית.
1.01האסיפה הכללית תמנה ועדת ביקורת ,רואה חשבון
או גוף מבקר ,כנדרש בחוק.
1.02חברי ועדת הביקורת יהיו בעלי הכישורים הנדרשים לכהן
בוועדה זאת.
1.03הארגון יאפשר לוועדת הביקורת למלא את תפקידה
ויעמיד לרשותה את האמצעים והמידע הדרושים.

.2נושאי הפעילות של ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי יהיו
בהתאם להוראות החוק
חוק העמותות וחוק החברות (בפרק העוסק בחברה לתועלת הציבור) הגדירו את
תפקידי ועדת הביקורת.
תפקידים אלה כוללים בדיקה של התקינות של פעולות הארגון ומוסדותיו ,לרבות
התאמת הפעולות למטרותיו; בדיקה באיזו מידה הושגו יעדי הארגון ביעילות ובחיסכון;
מעקב אחר ביצוע החלטות; בדיקת העניינים הכספיים של הארגון ,לרבות ייעוד
כספי הארגון לקידום מטרותיו; בדיקה של תשלומי השכר; בדיקת הדוחות השנתיים
(הדוח הכספי והדוח המילולי) טרם הבאתם לאישור האסיפה הכללית; והמלצות לגבי
דרכים לתיקון הליקויים שנמצאו.
על ועדת הביקורת להקפיד למלא את כל התפקידים המוטלים עליה במסגרת פעילותה
השוטפת.
2.01ועדת הביקורת תקיים פעולות ביקורת בהתאם
לנושאים שהותוו בחוק.
2.02ועדת הביקורת תקיים דיון בדוחות השנתיים  -הכספי
והמילולי  -טרם הבאתם לאישור האסיפה הכללית,
ותגיש את המלצותיה לאסיפה הכללית ולוועד.
 2.03ועדת הביקורת תקיים מעקב אחרי תיקון הליקויים.
2.04ועדת הביקורת תגיש לאסיפה הכללית ולוועד
דוחות תקופתיים על הפעולות שערכה ועל ממצאי
הביקורת.
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.3עבודתה של ועדת הביקורת של ארגון המגזר השלישי תיעשה
במסגרת תוכנית ביקורת רב -שנתית
על הביקורת לבדוק נושאים רבים במיגוון תחומים .על מנת לקיים ביקורת אפקטיבית
על ועדת הביקורת להכין תוכנית עבודה רב -שנתית שתכלול את כל תפקידיה על
פי החוק ,וגם מטלות נוספות שעליהן תחליט הוועדה.
תוכנית העבודה הרב -שנתית תחלק את נושאי הביקורת לאלה שייבדקו מדי שנה
(לעתים אף מדי רבע שנה או חצי שנה) ולאלה אשר ייבדקו אחת לשנתיים או שלוש
שנים.
תדירות הביקורת תיקבע על בסיס בחינתם של הסיכונים בארגון .נושאים בעלי
‘סיכון גבוה יותר ייבדקו בתדירות גבוהה יותר.
3.01ועדת הביקורת תבצע מעת לעת בדיקת סיכונים
למיפוי נושאים המחייבים תשומת לב מיוחדת.
3.02ועדת הביקורת תאשר תוכנית ביקורת רב -שנתית
וממנה תיגזר תוכנית העבודה השנתית.
3.03ועדת הביקורת תפעל על פי תוכניות העבודה הרב
שנתיות והשנתיות.3.04ועדת הביקורת תבצע ביקורות מיוחדות על פי בקשת
האסיפה הכללית ,הוועד או המנהל הכללי.

.4ארגון המגזר השלישי ישלם גמול לחברי ועדת הביקורת על פי
התקנות שנקבעו לעניין זה
בתקנות שהוצאו על ידי שר המשפטים ,בהתאם לסמכותו בחוק ,נקבע הגמול המרבי
אשר ארגון ללא -כוונת -רווח (עמותה או חברה לתועלת הציבור) רשאי לשלם לחברי
ועדת הביקורת .סכומים אלה הם הסכומים המרביים ,והארגון יכול לשלם סכומים
מופחתים מהשיעור המרבי שנקבע בתקנות ,או לא לשלמם כלל.
תשלום גמול לחברי ועדת הביקורת טעון אישור האסיפה הכללית.
4.01אם ישולם גמול לחברי ועדת הביקורת ,הדבר ייעשה
בכפוף לאישור האסיפה הכללית.
4.02הגמול שישולם יהיה במסגרת התקנות שהוצאו לעניין
זה על ידי שר המשפטים.
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פרק  - 3המבקר החיצוני  -רואה החשבון
.1האסיפה הכללית של ארגון המגזר השלישי תמנה רואה חשבון
ותקבל ממנו דיווח
החוק מחייב ארגון ללא -כוונת -רווח (עמותה או חברה לתועלת הציבור) ,שההיקף
הכספי של פעילותם הוא מעל הסכום שנקבע ,למנות רואה חשבון .רואה החשבון
מתמנה על ידי האסיפה הכללית ,אשר קובעת את שכרו ומקבלת ממנו דיווח לפחות
אחת לשנה בעת הדיון באישור הדוחות הכספיים השנתיים.
רואה החשבון משמש כמבקר חיצוני ,ואת תפקידו ניתן להגדיר כגורם אשר מחווה
דעתו על הדוחות הכספיים המשקפים את מצבו של הארגון (בכפוף לנתונים שנמסרו
לו) ,ואת משמעותם של הדוחות מבחינת יכולת הארגון להמשיך ולפעול כ'עסק
חי'.
את חוות דעתו מוסר רואה החשבון בדוח המבקרים (העמוד הראשון של הדוחות
הכספיים) .במקרים שבהם נאלץ הרואה החשבון להסתייג ,תופיע הסתייגותו במסמך
זה.
1.01האסיפה הכללית של הארגון תמנה את רואה החשבון
של הארגון.
1.02האסיפה הכללית תקבע את תנאי שכרו של רואה
החשבון.
1.03רואה החשבון ידווח לאסיפה הכללית לפחות אחת לשנה
על הביקורת שערך בארגון ,יסביר את חוות דעתו על
הדוחות הכספים השנתיים וישיב על שאלות החברים.

.2ועד ארגון המגזר השלישי יקיים דיון בחוות הדעת של המבקר ובדוח
הנלווה שהוגש לו
על אף שהדוחות הכספיים השנתיים מוגשים לאישור האסיפה הכללית ,ניהול נאות
מחייב להביא את הערותיו של רואה החשבון לדיון מוקדם בהנהלת הארגון.
לעתים ההנהלה מבקשת את המבקר החיצוני להגיש לה מסמך המתייחס לממצאים
שונים שנתגלו במהלך הביקורת ,שאמנם אין בהם כדי לפגום בדוחות ,אך מן הראוי
לתקנם או לשנות נהלים ,וכיוצא באלה ,על מנת למנוע תקלות בעתיד.
בדיון בחוות דעת המבקרים מן הראוי לזמן את רואה החשבון להנהלה ,לקבל ממנו
דיווח ולהציג לו שאלות שהתעוררו אצל חברי ההנהלה.
2.01הוועד יקיים דיונים על דוחות הביקורת של רואה
החשבון.
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2.02הוועד יקיים דיון עם רואה החשבון על הדוחות הכספיים
השנתיים ועל ממצאי הביקורת שלו.
2.03הנהלת הארגון תקיים דיונים תקופתיים עם רואה
החשבון על נושאים שונים העולים במוסדות הארגון או
נושאים שהעלה רואה החשבון.

פרק  - 4ביקורת חיצונית
.1ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות ביקורת מבקר המדינה את כל
המידע הנדרש לביצוע הביקורת
ביקורת מבקר המדינה אינה חלה בדרך כלל על ארגון פרטי ללא -כוונת -רווח.
ביקורת כזאת מתבצעת רק על גופים שהם חלק ממוסדות המדינה או השלטון המקומי,
או נשלטים על ידיהם ,וכן גופים אחרים המנהלים את רכוש המדינה ,שנקבע לגביהם
בהסכם עם המדינה כי יעמדו לביקורת מבקר המדינה ,או שהוכרזו כגופים מבוקרים
על ידי מבקר המדינה.
כאשר חלה על גוף כלשהו ביקורת מבקר המדינה ,עליו להעמיד לרשות המבקר את
כל המידע הנדרש.
1.01הארגון יעמיד לרשות ביקורת מבקר המדינה את כל
המידע הנדרש לביצוע הביקורת.
1.02המנהל הכללי ידווח לוועד ולוועדת הביקורת על החלת
הביקורת של מבקר המדינה על הארגון.
1.03המנהל הכללי ידווח לוועד ולוועדת הביקורת על מועד
תחילתה של ביקורת מבקר המדינה על הארגון.

.2ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות ביקורת של משרד ממשלתי את
כל המידע הנדרש לביצוע הביקורת
שלושה סוגי ביקורת עשויים לחול על ארגון המגזר השלישי )1( :ביקורת הרשם
הסטאטוטורי; ( )2ביקורת רשויות המס; ( )3ביקורת של משרד ממשלתי.
הביקורת על ידי השניים הראשונים היא בכפוף לחוקי ההתאגדות וחוקי המס;
הביקורת מהסוג השלישי עשויה להיות במסגרת חקיקה הנוגעת לתחום הפעילות או
נושאי הפעילות של הארגון ,או בתוקף הסכם בין הגוף למשרד ממשלתי כלשהו.
הביקורת הנערכת על ידי משרד ממשלתי בתוקף הסכם נוגעת למהות הפעילות,
להתנהלות ולהיבטים כספיים.
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כאשר נערכת ביקורת על ידי אחד משלושת הגורמים לעיל ,מחייב הניהול הנאות
דיווח לוועד ולוועדת הביקורת .בתום הביקורת יקיימו גופים אלה דיון בממצאי
הביקורת ובנושאים המיוחדים שיועלו במהלכה ,ויובאו בפני הארגון.
2.01הארגון יעמיד לרשות ביקורת המשרד הממשלתי את
כל המידע הנדרש לביצוע הביקורת.
2.02המנהל הכללי ידווח לוועד ולוועדת הביקורת על תחילת
הביקורת של הגורם הממשלתי על הארגון ,וידווח על
הגוף המבקר ועל מהות הביקורת.
 2.03ועדת הביקורת והוועד יקיימו דיון בממצאי הביקורת.
2.04ועדת הביקורת והוועד יקיימו מעקב אחר תיקון הליקויים
שנמצאו בביקורת.

.3ארגון המגזר השלישי יעמיד לרשות כל ביקורת מטעם גוף חיצוני
מוסמך את כל המידע הנדרש לביצוע הביקורת
גורמי החוץ שעשויים לבקש לערוך ביקורת הם גופים שבמסגרת ההסכם ניתנה להם
האפשרות לבצע ביקורת בארגון.
גופים מסוג זה עשויים להיות רשויות מקומיות ,קרנות ,תורמים וכיוצא באלה גופים
שהחוק אינו מקנה להם סמכות לקיים ביקורת ,אולם הארגון מוכן לאפשר אותה
כחלק מתנאי ההתקשרות עמם.
3.01הארגון יעמיד לרשות הביקורת של גוף חיצוני מוסמך
את כל המידע הנדרש לביצוע הביקורת.
3.02המנהל הכללי ידווח לוועד ולוועדת הביקורת על תחילת
הביקורת על הארגון ,ועל מהות הביקורת מטעם הגוף
החיצוני המוסמך.
 3.03ועדת הביקורת והוועד יקיימו דיון בממצאי הביקורת.
3.04ועדת הביקורת והוועד יקיימו מעקב אחר תיקון הליקויים
שנמצאו בביקורת.
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פרק  - 5ביקורת פנימית  -המבקר הפנימי
 .1ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים למינוי מבקר פנימי
הביקורת הפנימית היא זרוע ביקורת שלישית .בשונה מרואה החשבון ,המשמש כמבקר
חיצוני ,וועדת הביקורת ,המהווה זרוע של האסיפה הכללית ,המבקר הפנימי הוא
זרוע של הנהלת הארגון ,והוא כלי ניהולי מהמעלה הראשונה.
המבקר הפנימי מתמנה על ידי ההנהלה ,מסייע לה לקבל מידע על הנעשה בארגון,
לבחון תהליכים ודרכי הביצוע שלהם ,לבחון סטיות ולקבל המלצות לתיקון.
בדרך כלל ,מינוי של מבקר פנימי נדרש בארגונים בינוניים וגדולים ,שיש בהם
סניפים ,עובדים רבים ,מיגוון פעילויות רחב ומאפיינים אחרים אשר מקשים על
ניהול ובקרה שוטפת .היקף משרתו של המבקר הפנימי נגזר אף הוא מהיקף פעילות
הארגון ומהותה.
כמצוין לעיל ,מי שמכהן כמבקר פנימי אינו רשאי לכהן כמבקר חיצוני (רואה החשבון
של הארגון) או כוועדת ביקורת.
משום שקיימות שלוש זרועות ביקורת ,מן הראוי שנוהלי הארגון יתאמו את דרכי
עבודתן וימנעו עלויות מיותרות וביקורות מיותרות בגין חוסר תיאום ביניהן.
1.01הארגון יקבע נהלים וכללים למינוי מבקר פנימי,
לרבות תנאים מסוימים למינויו.
1.02מינוי המבקר הפנימי ייעשה על ידי הוועד בתיאום עם
ועדת הביקורת.

.2ארגון המגזר השלישי יקבע נהלים וכללים לדרכי עבודת הביקורת
הפנימית
הביקורת הפנימית נועדה לענות על צורכי הארגון ולסייע בניהולו .לפיכך על ארגון
לבנות תוכנית עבודה אשר תענה על צרכיו.
מקובל לערוך מעת לעת בדיקת סיכונים ,על מנת לאתר את מוקדי הסיכון בארגון
ולבנות על פיה תוכנית עבודה רב -שנתית ,שממנה ייגזרו תוכניות העבודה
השנתיות.
נוסף לכך ראוי לאפשר לגורמים פנים-ארגוניים לבקש שתיערך ביקורת פנימית
בנושאים מסוימים ,על פי צורכי הניהול והבקרה .גורמים אלה הם בדרך כלל הוועד,
ועדת הביקורת והמנהל הכללי.
2.01הארגון יקבע נהלים וכללים לביצוע בדיקת סיכונים
בארגון ,כבסיס לתוכנית ביקורת פנימית רב-שנתית.
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2.02הוועד יאשר את תוכניות העבודה הרב -שנתית
והשנתית בתיאום עם ועדת הביקורת.
2.03נוסף לנושאי הביקורת שייכללו בתוכנית העבודה
השנתית ,יהיו הוועד ,ועדת הביקורת והמנהל הכללי
רשאים לבקש להוסיף נושאי ביקורת מיוחדים .ועדת
הביקורת תאשר או תדחה בקשה מסוג זה ותודיע על
החלטתה לחברי הוועד ,לחברי ועדת הביקורת ולמנהל
הכללי.
2.04המבקר הפנימי ימציא להנהלת הארגון (הוועד והמנהל
הכללי) את דוחות הביקורת.

 .3ועד ארגון המגזר השלישי יקיים דיון בדוחות המבקר הפנימי
ביצוע ביקורת והגשת דוח על ידי המבקר הפנימי הם שלבים ראשונים והכרחיים.
המשכם הוא הדיון בממצאי הביקורת ובהמלצות המבקר.
חובת הוועד היא לקיים את הדיון הזה במועד המוקדם האפשרי ולקבל החלטות באשר
לפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים.
לקראת הדיון בוועד מקובל לקבל מהמנהל הכללי דוח המפרט את התייחסותו באשר
לממצאי המבקר והמלצותיו ,וכמו כן את הפעולות שנעשו לתיקון הדברים.
3.01הארגון יחייב בנוהליו לדון בדוח המבקר הפנימי ,על
ממצאיו והמלצותיו ,במועד המוקדם האפשרי.
3.02הוועד ידון בדוח המבקר ,בממצאיו ובהמלצותיו ,במועד
המוקדם האפשרי.
3.03לקראת הדיון יגיש המנהל הכללי דוח שבו תפורט
עמדתו לגבי הליקויים שנמצאו והמלצות המבקר
לתיקונם ,וכמו כן הפעולות שנעשו לתיקון הליקויים
מיום גילוי הליקוי ועד להגשת דוח הביקורת או לאחר
מכן ,לפני מועד הדיון בוועד.
3.04בעקבות הדיון יאמץ הוועד החלטות באשר לצעדים שיש
לנקוט על מנת לתקן את הליקויים שנמצאו ,ויקבע את
לוח הזמנים ועל מי יוטל ביצוע הדברים.

 .4בעקבות הדיון בדוח יעביר ועד ארגון המגזר השלישי לוועדת
הביקורת את דוח המבקר הפנימי והחלטותיו
כאמור לעיל ,המבקר הפנימי הוא זרוע המסייעת לניהול יעיל ונאות של הארגון.
לפיכך דוחות המבקר הפנימי מוגשים להנהלה .עם זאת ,ביקורת המבקר הפנימי,
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החלטות הוועד בעקבות הדיון בממצאיו והמלצות המבקר חייבות לעמוד לרשות
ועדת הביקורת.
ועדת הביקורת רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדרוש ביקורת נוספת ,לבקר את
החלטות הוועד ,וליזום כל פעולה אחרת שתמצא לנכון.
4.01הארגון יקבע נהלים בדבר העברת הדוח שהגיש
המבקר הפנימי ,יחד עם החלטות הוועד שהתקבלו
בעקבות הדיון בדוח זה ,לוועדת הביקורת.
4.02הוועד יעביר לוועדת הביקורת את דוח הביקורת שהגיש
המבקר הפנימי ,את דוח המנהל הכללי ואת החלטות
הוועד שהתקבלו בעקבות הדיון בדוח זה.
4.03ועדת הביקורת רשאית לפעול לפי שיקול דעתה בעת
שתבחן את דוח המבקר הפנימי ואת החלטות הוועד
בעקבות הדיון בדוח זה.

 .5ועד ארגון המגזר השלישי יקיים מעקב אחר תיקון הליקויים
מעגל הביקורת ייסגר עם תיקון הליקויים .לפיכך נדרש ארגון לקבוע בנוהליו את
ההסדרים למעקב אחר ביצוע התיקונים הנדרשים ,על פי לוח זמנים שייקבע ,ולוודא
תיקון של הליקויים ומניעת הישנותם.
5.01הארגון יקבע נהלים והסדרים בדבר המעקב אחר
תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הפנימית.
5.02המנהל הכללי ידווח לוועד על התקדמות ביצוע הפעולות
לתיקון הליקויים שנמצאו בביקורת הפנימית.
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חברה אזרחית מושתת על רצונם של האזרחים ליטול חלק בעיצוב דמותה של החברה
שבתוכה הם חיים .המדינה נדרשת לאפשר מרחב לפעילות ארגוניים אזרחיים תוך הבטחת
קיומו של הסדר הציבורי.
מהו מרחב הפעולה של החברה האזרחית? מהי מידת מעורבותה של המדינה במרחב זה? מה
מידת יכולתה לקיים רגולציה אפקטיבית? האם התפקיד מוטל בלעדית עליה? מהי חובת
הריסון העצמי של החברה האזרחית?
במדינות דמוקרטיות פותחו קודים וכללים הנוגעים לארגוני החברה האזרחית והמגזר
השלישי .פעילות על פי קודים אלה ,במסגרת של פיקוח עצמי ,עונה לדרישות הציבור
באשר לאחריות ולשקיפות ,ומצמצמת את הצורך במעורבות המדינה.
חיבור זה והסטנדרטים המובאים אינם בבחינת כללי ‘כזה ראה ועשה' .עניינם להביא בפני
ארגוני החברה הישראלית את הסטנדרטים הנאותים ,את ההיגיון העומד בבסיסם ואת
הדרכים ליישומם.
הפרסום מתייחס לשינויים שחלו בחקיקה עד שנת  .2012הסטנדרטים נבנו באשכולות
נושאיים .בכל אשכול מספר פרקים ,ובכל אחד מהם מוצגים הסטנדרטים ,ולצדם הסבר
לגבי נחיצותם והנחיות ליישום אפשרי.
















ד"ר ניסן לימור ,ראש המכון לאחריות אזרחית במרכז ללימודים אקדמיים
באור יהודה; עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים ויו"ר פורום ון ליר
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