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   106457: סימוכי באתר רשות התאגידי�

 נואת תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתא� לתפקידי
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  יש לראותו כנאמר ג� בלשו נקבה

2014  

 שנפטר בתארי�  ,ל"צביקה פרבר ז

בזמ אמת ונתבקשנו כמה פעמי� להגיש 

נושאי� אלו אינ� מדווחי� כא משו� שמדובר 
ונושאי משרה בה כל המדווח להל נוגע לפעילות העמותה 
  .דיני הגנת הפרטיות

  .קשה וכואב של פיטורי עובד

בגי עברות , אוריאל רז, נאלצנו לפטר לאחר שימוע את גזבר העמותה לשעבר
. יצוי כי עברות המשמעת אינ קשורות לתפקודו כגזבר

תו� הקפדה על ישו�  ,י זה משאבי זמ ואנרגיה לא מבוטלי�
  

  .ל היה שות� לעבודתנו בנושא זה

  המשמר החברתי
  )ר"ע(

8  2  8  :מספר

תאריך

  

סימוכי באתר רשות התאגידי�

  
  ביקורתההמלצות ועדת 

את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה בהתא� לתפקידי נובדק ,ועדת הביקורת

  )החוק: להל( $1980 �"התש, לחוק העמותות 30המפורטי� בסעי� 

  לשנת  ח המילולי "והדוח הכספי 

  :מלצותינוה

4  1  

  
יש לראותו כנאמר ג� בלשו נקבה, כל האמור להל בלשו זכר 

2014פעילות ועדת הביקורת במהל� שנת 
  

צביקה פרבר ז ,בצער על לכתו ללא עת של חברנו ינואנו מרכיני� ראש
  ).מ"הח(שני חברי� נותרנו בוועדה לאחר פטירתו 

בזמ אמת ונתבקשנו כמה פעמי� להגיש  2014ביקרנו את פעילות העמותה במהל� שנת 
  .המלצותינו בנושאי� לא שגרתיי�

  ענייני� אישיי�
נושאי� אלו אינ� מדווחי� כא משו� שמדובר . בענייני� אישיי�לטפל  ,בי השאר

כל המדווח להל נוגע לפעילות העמותה . בענייני� שצנעת הפרט יפה לה�
דיני הגנת הפרטיותפי על  ני�מוגשאינ� עובדתיי� או בפרטי� 

  פיטורי גזבר העמותה
קשה וכואב של פיטורי עובד, ארו�בשנה האחרונה עברנו בעמותה תהלי� 

נאלצנו לפטר לאחר שימוע את גזבר העמותה לשעבר, כארגו מסודר
יצוי כי עברות המשמעת אינ קשורות לתפקודו כגזבר. שלא כא המקו� לפרט

י זה משאבי זמ ואנרגיה לא מבוטלי�יועדת הביקורת הקדישה לענ
  .יותהפרט הגנתלרבות דיני העבודה ודיני , עקרונות הדי החל

ל היה שות� לעבודתנו בנושא זה"צביקה פרבר ז 18.7.14

 

  8טופס 

   )7ה תקנ(
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  :העמותה
המשמר החברתי

  

  

ועדת הביקורתחברי  ,ואנ

המפורטי� בסעי� 

ח הכספי "קראנו את הדו 

הדיווחינו ו לולה

  

  

אנו מרכיני� ראש
לאחר פטירתו . 28.7.14

  
ביקרנו את פעילות העמותה במהל� שנת 

המלצותינו בנושאי� לא שגרתיי�
  

ענייני� אישיי�
בי השאר ,נונדרש

בענייני� שצנעת הפרט יפה לה�
או בפרטי� /ובענייני� 

  
פיטורי גזבר העמותה

בשנה האחרונה עברנו בעמותה תהלי� 
   

כארגו מסודר
שלא כא המקו� לפרטמשמעת 

ועדת הביקורת הקדישה לענ
עקרונות הדי החל

  
18.7.14עד לתארי� 



 

 

  

  

  
  הליכי� מנהליי�

באסיפה . לרבות שינוי שכר מחציוני לממוצע, להמלי, על עדכוני תקנו ,בי השאר ,נונדרש
. כנדרש לאישור תקנו 75%לא הושג רוב של  18.9.14בתארי�  הכללית הנדחית שהתקיימה

ל "שבמהלכה השינוי הנ, 12.2.15בתארי�  ,לא מ המניי ,לכ כונסה אסיפה כללית נוספת
  : קרו שתי תקלות, למצער. כנדרש בתקנו, אושר ברוב קולות

 ,האסיפה הועלה בטעות לאתר פרוטוקול  18.9.14מיד לאחר האסיפה הנדחית מתארי� ) 1(
  .הנוסח תוק נובהמלצת. י הגורמי� המוסמכי�"בטר� הסתיימה בדיקתו ע

)2 (  חר� העובדה שלא הושג הרוב הנדרשנשלחה בקשה לרש� העמותות לעדכ את התקנו
  . על פי התקנו

    
  .נתקבלה תלונה אצל רש� העמותות המתבררת בימי� אלושתי תקלות אלו  על
    

  שמירת מסמכי�
  .בסעי� מעקב אחרי יישו� המלצות משני� קודמותלהל ' ר

  
  2014מסקנות ועדת הביקורת לאור פעילותה במהל� שנת  

  
   . העמותה הושגו בהתא� להחלטות הועד והאסיפה הכללית מטרות

  .ברי הועד פעלו לטובת העמותה במסגרת מטרותיהח

  : 2014ראויי� לציו# הישגי העמותה בשנת 

  בתקשורת של המדד החברתי ומדד עצמאות הכנסתחשיפה משמעותית . 1

  שיפור משמעותי של אתר העמותה. 2

  פנייה יזומה של שותפי� פוטנציאליי�. 3

  פ מעשי ע� מכללות וארגוני סטודנטי�"שת. 4
  

  .ה פעלו בצורה תקינהעמותמוסדות ה
  

  
  מעקב אחר יישו� המלצות ועדת הביקורת מהשנה שעברה

   י�גיבויושמירת מסמכי�  .1
התעוררה שאלה של שמירת מסמכי� על גבי נייר בקלסרי�  2013במהל� שנת 

ת אישרה האסיפה הכללית א 29.5.14בתארי� . שנית לעיי בה� בכל עת, מסודרי�
 ,מודפסתוהוכנסו לתיקיה ) מיו� הקמת העמותה(מסמכי� לוקטו  יהבעקבות ,תנוהמלצ
אנו . לשלו� ממנה מסמכי� בכל עתתיקיה דיגיטלית שנית יהיה במקביל נבנית . כגיבוי
 .הספרייה הדיגיטליתהתקנת סיו� לקבוע תארי� יעד ל י�ממליצ

  רכוש ומלאי, שמירת ציוד .2
 .חומרי שיש לתעדו ולשמור עליו רכושבשלב זה אי לעמותה 

  הטמעת נהלי� .3
באתר העמותה תחת עיו זמי לה ,בלבדקוב, נהלי� והנחיות בנושא כספי� כיו� יש 



 

 

  

רואה חשבו משרד ח הכספי של "הדולאשר את מתו� כ� אנו ממליצי� לאסיפה הכללית 

שהוכ לאישור האסיפה  ,2014ח המילולי לשנת "ואת הדו 2014בדצמבר  31ליו� , קרלמ

  .2015 יוני 11תארי� , שתתקיי� היו� ,הכללית

  

   :ת ביקורתועד יחבר
  

                   

___________    ___________    

        טל ברה�דורו א    אילנה ב עזרא

     .ז.ת    .    ז.ת

  

  .על גיבוש נהלי� בנושאי� נוספי� י�ממליצאנו  ".שקיפות"לשונית 
  

  : דוגמאות
  מעקב אחר רעיונות; מעקב על ביצוע מול תכנו#; תכניות עבודה. א

מעקב אחר ביצוע של החלטות ומעקב על טיפול ע הלי� שיטתי של ולקבבעבר המלצנו 
ש נוהל כתוב מ הראוי לגב. עובדי ופעילי העמותה, י חברי ועד"בהצעות שעולות ע
  .להטמיעו וליישמו

 .רישו� חברי� ושימור חברי�, נהלי� לגיוס חברי�. ב

  הטמעת רוח ההתנדבות, גיוס חברי�, מהות החברות בעמותה .4
אופי דיו עתידי  על בעניי  נואת המלצת 29.5.14בתארי� קבלה האסיפה הכללית 
, 4.8.13 $ו 27.6.13כהמש� לדיוני הועד שהתקיימו בתאריכי� , החברות בעמותה

 .התקיי�דיו עומק ברוח זו טר� . לתקנו העמותה) ג(1וכתחלי� להחזרת סעי� 

  לשנה הבאהנוספת  ההמלצ
 21 לפחות הכספי והמילולי ח"הדואת  נועד המנהל להעביר לעיונולושעברה המלצנו בשנה 

ללא לח, של  ותעל מנת לאפשר בדיק, )מ המניי( הכללית האסיפהכינוס יו� לפני מועד 
לאחר ח המילולי "א� הדו ,2015בחודש מר, כבר לידנו השנה ח הכספי הוגש "הדו .זמ

  .כשעתיי� לפני מועד תחילת האסיפה הכללית, יו�הרק הומצא לידינו תיקוני� 


