נושא

שינוי לעומת הצעת החוק המקורית

פיצול חלקי הצעת החוק

הבאת החלק העוסק במגזר השלישי  -ביקורת פיקוח ואכיפה בנפרד מהחלק העוסק בקרנות
לתועלת הציבור

ועדת בקורת ומבקר פנימי

-

שינוי שם עמותה

חובת מינוי מבקר פנימי בעמותה שמחזורה עולה על  10מיליון ) ₪או סכום גבוה יותר
שקבע השר(  -בדומה לחובה שחלה על חברה לתועלת הציבור
שינויים במערכת יחסי העבודה בין הדירקטוריון/הוועד ,ועדת הבקורת והמבקר הפנימי
בכוונה להסדירם טוב יותר:
 .1מינוי מבקר פנימי בעמותה ובחל"צ יחייב גם הסכמה של ועדת הבקורת)לא הסכימו
תכריע האסיפה הכללית(
 .2המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר יהיו נוכחים ,ככל הניתן ,בישיבות ועדת
בקורת העוסקות בליקויים מהותיים
לגורם מבוקר תינתן הזדמנות להביא את עמדתו בפני ועדת הבקורת
נוכחות נושאי משרה ועובדים של העמותה  /חל"צ בישיבות ועדת הביקורת יהיו בהתאם
לבקשת ועדת הביקורת

-

שינוי חד צדדי של שם העמותה יכול להיעשות רק בחלוף  4חודשים ממועד דרישת
הרשם מהעמותה לשנות את שמה ,ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה
החלת הליכי הפרסום הנוהגים במקרה של שינוי שם על פי החלטת העמותה

-

הוספת סעיף בעניין תפקיד הרשם כמנחה ומסייע
המפקחים יהיו עובדי רשות התאגידים
צמצום סמכויות המפקחים:
 .1דרישת הזדהות ניתן להפנות רק למי שיש יסוד להניח שהוא עובד או בעל תפקיד
בעמותה או בחברה )ולא לכל אדם שנמצא במקום(;
 .2אין סמכות כניסה למקרקעין של העמותה שהיא אינה פועלת בהם ושאין יסוד
להניח שהיא פועלת בהם
 .3כניסה למקום תיעשה בהתאם לתכנית פיקוח שאישר הרשם בעצמו לעניין זה -
ובליווי המחזיק במקום או נציגו ,אלא אם אינם משתפים פעולה
 .4הבהרה כי הסמכות לדרוש מידע ומסמכים היא רק לגבי כאלה שנמצאים בידי
הנדרש למסרם
הוראות בענין אופן הפעלת סמכויות הפיקוח:
 .1הפעלת סמכויות הפיקוח תיעשה בשים לב למאפיינים היחודיים לגוף הנבדק,
למקום ולמקבלי השירות – ובהתאם לנהלים שיקבע הרשם בעניין
 .2על המפקחים לפעול רק במילוי תפקידם ובמידה הדרושה לשם כך ותוך הצגת תג
מזהה ותעודה מזהה

מומחים

-

כינויים יהא "בודקים חיצוניים"
הסדרת סוגיית ההסתייעות בבודקים חיצוניים:
 .1קביעת רשימת ענינים שניתנים לבדיקה על ידם
 .2נוהל הגשת דוח לרשם ,וטיוטת דוח להתייחסות הגוף הנבדק
 .3קביעת זכות פניה לרשם למי שנפגע מפעולה של בודק חיצוני
 .4החלת עבירות החלות על עובדי ציבור על הבודק החיצוני והעובדים מטעמו
 .5קביעת תנאי סף למתן אישור כבודק חיצוני ,אפשרות להתלייתו ולביטולו
 .6התקשרות עם בודק חיצוני תיעשה לפי חוק חובת המכרזים
 .7אישור יינתן לתקופה של שלוש שנים לכל היותר ,עם אפשרות להארכה לתקופות
נוספות ועד  8שנים בסך הכל )הוראת מעבר לגבי מי שמשמש כיום בתפקיד כזה(
 .8קביעת כתובת להגשת תלונות על בודק חיצוני
 .9צמצום זכותו של בודק חיצוני לדרוש מידע ממבקר פנימי ומרואה חשבון מבקר
 .10צמצום זכותו של בודק חיצוני לדרוש מידע ממי שכבר אינו ממלא תפקיד בעמותה–
רק למקרה שיש חשש להפרת הוראות החוק
 .11קביעת הסמכה לשר המשפטים להסדיר בתקנות את נושא שמירת מידע ומסמכים
ע"י בודק חיצוני ותקופות שמירתם

חקירת עמותה

-

ההחלטה בענין פתיחה בחקירה כנגד עמותה תתקבל על ידי הרשם בעצמו
קביעת תנאי סף למינוי אדם כחוקר או כחוקר חיצוני
מסירת הודעה לאדם בעניין זימונו לחקירה שתפרט בשפה ברורה ופשוטה את זכויותיו
קביעה כי תשובות של אדם בחקירה המינהלית לא ישמשו נגדו בהליך פלילי
הוצאות החקירה יוטלו על אוצר המדינה; שר המשפטים רשאי יהיה להטילן על גורמים
אחרים על פי תקנות שיקבע.

סמכויות פיקוח והסמכת
מפקחים

-

עיצומים כספיים

הנושא ידון בנפרד ולא במסגרת הצעת החוק

