
 

 

 61-ינוא

 ולחבר ועדת ביקורת לחבר ועד בעמותה ,ליושב ראש ועדוהחזרי הוצאות גמול נוהל 

 

 גמול מרבי

, כי ישולם ליושב ראש הוועד, העמותותבכפוף לכל דין ובהתאם להוראות תקנות , עמותה רשאית לקבועה

סך כל הגמול והחזר ההוצאות שתשלם ; גמול והחזר הוצאות, לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה

לא יעלה על הקבוע בתקנות , לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת בעמותה, עמותה ליושב ראש הוועדה

 .העמותות

ביקורת לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול חבר ועד או חבר ועדת , יושב ראש ועד  ( ב)    

 .או החזר ההוצאות לפי תקנות אלה

 .בחודש₪  1,000של מירבי ר האיגוד יהיה זכאי לגמול "יו .1

 .חברי ועד המנהל לא זכאים לגמול .2

 בעבור השתתפות בישיבותולחבר ועדת ביקורת לחבר ועד , גמול ליושב ראש ועד

 

 .ועד בעבור השתתפות בישיבות הועדנתן גמול לחברי הילא י .1

 .לישיבה₪  000בסך של  ועדת ביקורת ר "יויינתן גמול ל .2

 .לא יינתן גמול לחברי ועדת ביקורת .3

 

 החזר הוצאות ישיבה

, כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד, לפי העניין, 4או  3גמול כאמור בתקנה   ( א)   . 0    

ואולם רשאית עמותה לשלם ליושב ראש ; ועדת הביקורת בקשר להשתתפותו בישיבהלחבר הוועד או לחבר 

לחבר הוועד או לחבר ועדת הביקורת החזר הוצאות נסיעה שהוציא בפועל לצורך השתתפות באותה , הוועד

 :ישיבה אם מתקיים אחד מאלה



 

 

, תקבע האסיפה הכללית, זה לעניין; מגוריומ ממקום "ק 40הישיבה מתקיימת במרחק העולה על   ( 1)        

בשים לב להחזר הוצאות , וזאת, טבלת סכומים שלפיה ישולם החזר הוצאות נסיעות כאמור, אחת לשנה

 ;הנסיעה המקובל בשירות המדינה

-ח"התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 0כהגדרתו בסעיף , הוא אדם עם מוגבלות  ( 2)        

 .רופא כי הוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותושהציג אישור , 1991

בסכום נמוך , לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת, החליטה עמותה כי ישולם גמול ליושב ראש ועד  ( ב)    

לחבר ועד , רשאית העמותה לשלם ליושב ראש ועד, יותר מהקבוע בתקנות אלה או שלא ישולם גמול בכלל

בהתאם לנהלים ולכללים שקבעה האסיפה הכללית ובהתאם , החזר הוצאות, או לחבר ועדת ביקורת

ובלבד שסך כל התשלום לפי תקנת , למספר הישיבות שבהן השתתף ובשים לב להוצאות שהוציא בפועל

לא יעלה על התשלום המרבי שניתן לשלם לאותו אדם , משנה זו יחד עם הגמול שמשולם לפי תקנות אלה

 .3ותקנה ( ב)–ו( א)לפי תקנות משנה 

ממקום ישיבת הוועד יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה ומעלה מ "ק 04הגר או ועדת ביקורת חבר ועד 

 .מ"או דיווח ק לישיבה כנגד קבלות₪  044לישיבות הוועד עד לסכום של 

 החזר הוצאות לחבר וועד

את הוצאות הנסיעה  את הוצאות הנסיעה שלו בישראל או, שלם לחבר ועד או ליושב ראש הוועדתעמותה ה

 :ובלבד שנתקיימו כל אלה, לצורך פעילותו לקידום מטרותיה של העמותה, והשהייה שלו מחוץ לישראל

על סוגי הפעילויות שיבצע אותו חבר ועד או יושב , באישור ועדת הביקורת, הוועד החליט מראש  ( 1)        

 בי יושב ראש ועד המקבל גמול לפי תקנה החלטה כאמור לג תדרשואולם לא ; ראש הוועד בעבור העמותה

 ;לחוק העמותות 4

 ;תשלום ההוצאות בפועל אושר בידי הוועד  ( 2)        



 

 

בשים לב להחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה והן , ההוצאות הן סבירות בנסיבות העניין  ( 3)        

לפי כללים ונהלים שתקבע האסיפה  ,והכל, ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע הפעילות האמורה במישרין

 ;הכללית אחת לשנה לעניין זה

לוועדת הביקורת ולוועד על תוצאות , בהקדם האפשרי, דיווח, חבר הוועד או יושב ראש הוועד  ( 4)        

הפעילות האמורה בעבור העמותה וכן הוועד דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו ועל תוצאות 

 .הפעילות כאמור

תקציב , ל ותקציב הנסיעה של חברי ועד ובעלי תפקידים"הועד המנהל יאשר נסיעותיהם לחו ( 0)

 .ח מקצועי יועבר לוועדת ביקורת לדיון והמלצות"הנסיעה ודו

₪  0,444חניות וכיבוד עד לסך של , פ קבלות עבור נסיעות"ר האיגוד יהיה זכאי להחזר הוצאות ע"יו

 .ח"ש 1444בסך  בשנה וזאת בנוסף לגמול החודשי

 

 .ויועברו לועדת ביקורת לדיון והמלצה י הועד המנהל"החזר הוצאות לחברי ועד יאושרו ע

 

 

 

 

 

 


