
 43 

סכומים עוגלו למיליון (באשר לגובה המחזור הכספי, ה 2014להלן יפורטו הסכומים הנכונים לשנת 
 הקרוב):

 
 

מחזור כספי 
של העמותה 

במיליוני 
 שקלים

מספר ישיבות 
מרבי בשנה של 

 הועד 

מספר 
ישיבות 

מרבי בשנה 
ועדת של 

 ביקורת

מספר ישיבות 
מרבי של 
ועדה קבועה 

 של הוועד

גמול מרבי 
לישיבה לחבר 

ועד/ועדת 
 ביקורת בש"ח

גמול מרבי 
לישיבה ליו"ר 

 ועד בש"ח

 605 550 8 12 12 11עד 
 735 660 8 12 12 27עד  11מעל 
 1125 880 8 12 12 55עד  27מעל 

עד  54מעל 
109 

12 12 8 1080 1345 

 1565 1310 8 12 12 109מעל 
 

הגמול לחבר ועד המשתתף בישיבות של ועדה קבועה הינו בנוסף לגמול עבור השתתפותו בישיבות 
 עד. והו
 

ל נסיבות הנוגעות לפעילות מיוחדת של העמותה לקידום מטרותיה, למרות האמור בטבלה, אם בש
עלה מספר הישיבות על המספר המצוין לעיל בטבלה, העמותה רשאית לשלם גמול עבור חריגה זו 

(פי אחת  150%-חריגה עד ל בגיןתשלום ניתן לאשר באישור האסיפה הכללית בלבד. בכל מקרה 
יצוין כי מדובר באישור פרטני, נקודתי ובדיעבד,  ."להנוחצי) ממספר הישיבות המצוין בטבלה 

, אך ככל שניתן לצפות מראש את מספר הישיבות העודף הנדרשות, לאחר קיום הישיבות בפועל
 רשאית האסיפה הכללית לאשר זאת מראש.

 
עד לוקח על עצמו תפקידי ניהול שוטף ומתוך ההנחה כי יו"ר הובעמותה בה לא מכהן מנהל כללי, 

כי ליושב לאחר שהשתכנעה כי יש הצדקה לכך, רשאית האסיפה הכללית לקבוע, ותה, של העמ
 גמול שנתי קבוע בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, כמפורט להלן:ראש הוועד ישולם 

 
 מרבי בשקלים חדשיםשנתי גמול  מחזור כספי של העמותה במיליוני שקלים

  16,375 11עד 
 23,050 27עד  11מעל 
 45,010 55עד  27מעל 
 80,240 109עד  54מעל 
 98,915 109מעל

 
  גמול עבור השתתפות בישיבות.ההגמול השנתי הנ"ל הינו במקום 

 
ועד, חבר וכל ההוצאות שהיו ליו"ר ההשתתפות בישיבות או גמול שנתי, כולל כיסוי  הגמול עבור

 מפורטים בהמשךה במקרים מסוימים עד או חבר ועדת ביקורת בקשר להשתתפותו בישיבה.והו
בנוסף לגמול השנתי או הגמול עבור השתתפות בישיבה, תהיה  ובכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות,

רשאית עמותה לשלם ליו"ר ועד, חבר ועד או חבר ועדת ביקורת החזר הוצאות בקשר להשתתפותו 
 בישיבה וכן החזר הוצאות לחבר ועד או יו"ר ועד, בקשר לקידום מטרות העמותה.

 
 ₪ ליון ימ 500מעל שמחזורה נתי ליו"ר ועד בעמותה גמול ש

 
, אף אם מכהן בה (ראה הגדרת "מחזור" לעיל)₪ מיליון 538עמותה שהמחזור שלה עולה על 

₪  0 323,150 עד גמול שנתי שלא יעלה עלועד בעד כהונתו כיו"ר הוורשאית לשלם ליו"ר הו מנכ"ל,
 בכפוף לתנאים הבאים: 

 המנכ"ל ;  ו השנתי שלעל שכרהגמול השנתי אינו עולה .1

שעות שבועיות ; 25עד מקדיש לתפקידו לפחות ויו"ר הו.2

(למעט כהונה כדירקטור או תפקיד מקביל  אינו מועסק בעבודה נוספתיו"ר הוועד .3
;בתאגיד אחר ולמעט הוראה במוסד להשכלה גבוהה בתאגיד אחר)

. 3עד  1תקיימים תנאים אסיפה כללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה  כי מ  .4
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יצוין כי הגמול השנתי במקרה זה הינו במקום כל גמול אחר עבור השתתפות בישיבות או 
 כיו"ר ועד.ה לכהונכיסוי הוצאות בקשר לישיבות או 

 
, החזר הוצאות בנוסף לגמול השנתיבמקרים מסוימים שיפורטו להלן, תהיה רשאית עמותה לשלם 

חזר הוצאות לחבר ועד או יו"ר ועד, בקשר לקידום מטרות בקשר להשתתפות בישיבה וכן ה
 העמותה.

 
 בקשר להשתתפות בישיבות החזר הוצאות

 
כולל כיסוי של כל  ,עד או חבר ועדת הביקורתוועד, יו"ר הווהשכר המשולם לחבר האמור, כ

במקרים מסוימים, רשאית עמותה לשלם ליו"ר ועד, חבר  ההוצאות בקשר להשתתפות בישיבה.
בישיבה, בנוסף לגמול עבור  והשתתפותל בקשרחבר ועדת ביקורת החזר הוצאות או  ועד

 . או לגמול השנתי ליו"ר הועד השתתפות בישיבה
 :שבהתקיימותם רשאית העמותה לשקול האם לשלם החזר הוצאות להלן המקרים

 

קורת עד או חבר ועדת הביועד, יו"ר הווחבר הוכאשר החזר הוצאות נסיעה בפועל  :א' מקרה·
אם העמותה החליטה לשלם ק"מ ממקום קיום הישיבה.  40במרחק העולה על בישראל גרים 

טבלת סכומים שלפיה ישולם  , אחת לשנה,עוקבלכללית ההאסיפה הוצאות במקרה זה, על 
 החזר הנסיעות, בשים לב לכללים הנהוגים בשירות המדינה בנדון.

עד, חבר הוועד או חבר ועדת הביקורת והו יו"רכאשר החזר הוצאות נסיעה בפועל : ב' מקרה·
הוא אדם עם מוגבלות, שהציג אישור רופא שהוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב 

שוויון זכויות לאנשים עם  חוקהינה בהתאם ל דם עם מוגבלות""אהגדרת מוגבלותו. 
ית, אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיב" :1998-מוגבלויות התשנ"ח

קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי 
 ."החיים העיקריים

מחברי  משלישויותר  ,₪מיליון  50עולה על של העמותה הכספי השנתי מחזורה : אם מקרה ג'·
באישור מראש של האסיפה הכללית, לשלם העמותה הוועד שלה אינם תושבי ישראל, רשאית 

עבור ישיבת ועד אחת בשנה  ועד,ועד וחברי הו, ליו"ר הור הוצאות נסיעה ושהייה בפועלהחז
 שהתקיימה מחוץ לישראל.

 
לשלם החזר הוצאות  רשאית העמותהעד אינם תושבי ישראל, ומחברי הו ממחציתאם יותר 

 עבור שתי ישיבות ועד בשנה, שהתקיימו מחוץ לישראל. נסיעה ושהייה בפועל
 

לפי טבלת סכומים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה, בשים לב לכללים  התשלום יתבצע
 הנהוגים בשירות המדינה בנדון.

רשאית העמותה לשלם ₪, מיליון  50ולה על ע: אם מחזורה הכספי של העמותה מקרה ד'·
לחבר ועד שאינו תושב ישראל החזר הוצאות נסיעה ושהייה בפועל לצורך השתתפות בישיבות 

  ועד בישראל.
 

התשלום יתבצע לפי טבלת סכומים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה, בשים לב לכללים 
הנהוגים בשירות המדינה בנדון.

או משלמת גמול  גמול עבור השתתפות בישיבות כלל אם העמותה איננה משלמת :מקרה ה'·
כפי שפורט  ות,מהסכום המרבי שקובעות התקנהנמוך  ,עבור השתתפות בישיבותחלקי 

רשאית העמותה לשלם החזר הוצאות ליו"ר ועד, חבר ועד או לחבר ועדת  – לעיל בלהבט
הקודמים, לפי כללים  ד'-א' ביקורת גם אם לא מתקיימים התנאים המפורטים במקרים

ובהוצאות שהוצאו בפועל. ונהלים שתקבע האסיפה הכללית תוך התחשבות במספר הישיבות 
סכום המרבי עם החזר ההוצאות לא יעלה על ה הגמול המופחת המשולם (אם משולם) יחד

שניתן היה לשלם לפי המקרים שצוינו לעיל, והחזר ההוצאות  מקסימלי לישיבה גמולעבור 
  .לאותו אדם לפי התקנות

 
 


