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חוזר  - 2/09מאמר בנושא :גמול חברי ועד בעמותות
אנו מתכבדים לשלוח את חוזר מספר  2/09בתחום מוסדות הציבור .בחוזר זה נסקור את התקנות החדשות בנוגע
לשכר חברי ועד מנהל וחברי ועדת ביקורת בעמותות וחברות לתועלת הציבור.
ביום  23בפברואר  2009פורסמו ברשומות תקנות בנושא שכר יו"ר ועד מנהל ,חברי ועד מנהל וחברי ועדת ביקורת
בעמותה ,ושכר התפקידים המקבילים בחברות לתועלת הציבור' .תקנות העמותות )גמול ליושב ראש ועד ,לחבר
ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה( ,התשס"ט  '2009 -ו' -תקנות החברות )גמול ליושב ראש דירקטוריון,
לדירקטור ולחבר ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור( ,התשס"ט – ) '2009להלן שתיהן יחד 'תקנות או
התקנות'(.
בהתאם לתקנות נקבעו סכומים מרביים של תשלומי גמול ליו"ר ועד ,חברי ועד מנהל וחברי ועדת ביקורת
וסכומים מרביים להחזרי הוצאות השתתפות בישיבות לחברים אלה.
להלן תמצית התקנות בנוגע לעמותות וחברות לתועלת הציבור .בכל מקום שצויין יו"ר ועד הכוונה גם ליו"ר
דירקטוריון )בחל"ץ( ובכל מקום שצויין חבר ועד מנהל ,הכוונה גם לדירקטור )בחל"ץ(:
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עמותה  /חל"ץ רשאית לקבוע כי ישולם לחבר )יו"ר ועד ,חבר ועד או חבר ועדת ביקורת( גמול והחזר הוצאות
בסכומים שלא יעלו על הקבוע בתקנות )הסכומים מפורטים בנספח למאמר זה(.
הגמול והחזר ההוצאות ישולם בגין השתתפות בפועל בישיבות ועד ,ישיבות ועדות קבועות או ישיבות ועדת
ביקורת בסכומים שלא יעלו על הסכום המרבי לישיבה ,בהתאם לדרגת העמותה )מפורט בנספח( ולמספר
הישיבות המרבי המותר לתשלום בשנה.
אם מספר הישיבות שבהן השתתף החבר עלה על המספר המרבי שנקבע בשל 'נסיבות הנוגעות לפעילות
מיוחדת של העמותה לקידום מטרותיה ,רשאית היא לשלם גמול לפי מספר הישיבות בפועל ,ובלבד שנתקבל
לכך אישור האסיפה הכללית וכן שמספר הישיבות אינו עולה על  150%ממספר הישיבות המפורטת בתוספת
השלישית'.
בחברה לתועלת הציבור בה התקיימה ישיבה באמצעות שימוש באמצעי תקשורת כאמור בסעיף  101לחוק
החברות ,רשאית החברה לשלם לחבר שלא השתתף בישיבה ונכח באמצעי התקשורת ,גמול בשיעור שלא
יעלה על  50%מהגמול הקבוע בתקנות ,אולם ישיבה כאמור תבוא במניין מספר הישיבות המרבי לשנה.
הוראה זו אינה חלה על עמותות .כמו כן נקבע שחבר שהשתתף בקבלת החלטות בלא התכנסות בפועל ,לא
יהיה זכאי לגמול .יש להדגיש שהוראה זו אינה נכללת בתקנות לגבי עמותות ולא ברור אם מותר יהיה
בעמותות לשלם גמול בגין השתתפות בישיבה באמצעות אמצעי תקשורת.
עמותה שלא מכהן בה מנהל כללי רשאית ,באישור האסיפה הכללית ,לקבוע כי ליו"ר הוועד ישולם גמול שנתי
בעד כהונתו כיו"ר הוועד בסכומים המרביים שנקבעו בתקנות .סכום זה יבוא במקום כל גמול אחר לפי
התקנות.
עמותה רשאית לשלם לחבר ,בנוסף לאמור בסעיפים קודמים ,החזר הוצאות נסיעה שהוציא בפועל לצורך
השתתפות בישיבה באחד מהמקרים הבאים:
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 .6.1הישיבה במרחק העולה על  40ק"מ ממקום מגוריו .במקרה זה תקבע האסיפה הכללית  ,אחת לשנה,
טבלת סכומים שלפיה ישולם החזר הוצאות נסיעה ,וזאת בשים לב להחזר הוצאות הנסיעה המקובל
בשירות המדינה.
 .6.2החבר הוא אדם עם מוגבלות ,כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח – 1998
שהציג אישור רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו.
נקבעו תנאים מסויימים לעמותות בעלי מאפיינים מיוחדים להחזר הוצאות בגין קיום ישיבה מחוץ לישראל.
וכן נקבעו תנאים להחזר הוצאות נסיעה ושהייה בגין השתתפות חסר שאינו תושב ישראל.
נוסף על גמול הישיבות ,רשאית עמותה לשלם לחבר ועד או יו"ר ועד )אך לא לחבר ועדת ביקורת( ,את
הוצאות הנסיעה שלו בישראל או הוצאות נסיעה ושהייה מחוץ לישראל לצורך פעילותו לקידום מטרותיה של
העמותה ,ובלבד שנתקיימו כל התנאים הבאים:
 .8.1הוועד החליט מראש ,באישור ועדת הביקורת ,על סוגי הפעילויות שיבצע או חבר בעבור העמותה
)החלטה כאמור לא נדרשת עבור יו"ר המקבל גמול לפי המפורט בסעיף  5לעיל.
 .8.2תשלום ההוצאות בפועל אושר בידי הוועד.
 .8.3ההוצאות הן סבירות ,בשים לב להחזר הוצאות המקובל בשירות המדינה והן ההוצאות הנדרשות לצורך
ביצוע הפעילות האמורה במישרין ,והכל ,לפי כללים ונהלים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה לעניין
זה.
 .8.4החבר דיווח ,בהקדם האפשרי ,לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות הפעילות האמורה בעבור העמותה
וכן הוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות הפעילות כאמור.
עמותה בדרגה  5או עמותה שאינה משלמת גמול ליו"ר או לחברי ועד מנהל לפי תקנות אלה ,רשאית לשלם
לפי האמור בסעיף  8לעיל ,גם הוצאות אחרות של היו"ר או חבר ועד מנהל נוסף על הוצאות הנסיעה כאמור
לעיל.
חברה )האמור לעיל אינו חל על עמותה( מדרגה  2ומעלה רשאית לקבוע כי לחבר ועדת ביקורת מומחה ישולם
שכר כמקובל לבעלי מקצוע באותו תחום ,ובלבד ששכר כאמור ישולם לחבר ועדת ביקורת אחד בלבד .תשלום
שכר זה יבוא במקום תשלום והחזר הוצאות בגין השתתפות בישיבות ובגין החזר הוצאות נסיעה .לעניין זה
חבר ועדת ביקורת מומחה – 'חבר בוועדת ביקורת של חברה ,שאינו מחזיק במניות בחברה ושאינו יזם
החברה ,ושהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או שבשל השכלתו ,נסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות
גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה של החברה והוא נתן על כך הצהרה לחברה בצירוף מסמכים התומכים
בהצהרתו'.

בתקנות נקבע שהן יכנסו לתוקף שנה מיום פרסומם.

רצ"ב :העתק התקנות.
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תוספת ראשונה לתקנה  -דרגת עמותה  /חברה
דרגה

מחזור
מיליוני ש"ח
עד 10
מעל  10עד 25
מעל  25עד 50
מעל  50עד 100
מעל 100

1
2
3
4
5

תוספת שניה לתקנה  -גמול ישיבה
דרגה

גמול ישיבה לחבר

1
2
3
4
5

ש"ח
505
605
805
990
1,200

גמול ישיבה לחבר ועדת
ביקורת מומחה )רק
בחל"ץ(
ש"ח
755
905
1,205
1,385
1,800

תוספת שלישית לתקנה  -מספר ישיבות מרבי בשנה
ועדות קבועות של
הוועד
8

ועד

ועד ביקורת

12

12

תוספת רביעית לתקנה  -גמול שנתי ליו"ר ועד  /יו"ר דירקטוריון
דרגה
1
2
3
4
5

גמול שנתי ליו"ר
ש"ח
15,000
21,115
41,235
73,505
90,615
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גמול ישיבה ליו"ר ועד

ש"ח
555
675
1,030
1,230
1,435

