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ספרם של דוד וצבי פרנקל, מהווה ספר עזר מעשי למי שעיסוקם בעמותות. הוא איננו מנסה לעסוק 
גם כמעט משפט משווה. הוא מתרכז בשאלות  בו  ואין  בצדדים התיאורטיים של המגזר השלישי, 

פרקטיות העומדות בפני המשפטנים הישראלים שעוסקים בתחום, וזאת הוא עושה היטב.

המבוא לספר מתחיל בתיאור היסטורי-משפטי קצר. כידוע חוק העמותות הישראלי משנת 1980, 
והדגשים בחקיקה שונים  החליף את החוק העותומאני על האגודות משנת 1909. אלא שהסיבות 
לחלוטין. המטרה העיקרית בחוק העותומאני הייתה חשש מהתאגדות אזרחים לא מבוקרת על רקע 
פוליטי ואידיאולוגי. הוא אסר על התאגדות 'חשאית' לא מוסדרת. אשר לכן עיקרו היה מבוסס על 
רישום, פיקוח, ואיסור על התאגדויות הפוגעות 'בחוק ובמוסר' )קרי, השלטון חושש מהן(. התנהלותן 
החברתית  התפיסה  במיוחד.  אותו  עניינה  לא  כספיהן  של  לרעה  ניצול  או  האגודות,  של  הפנימית 
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המודרנית לעומת זאת לא עוסקת בצד הפוליטי. היא תומכת בהתאגדויות כדי לעזור לציבור להגשים 
את מטרותיו )בהנחה שאלו חוקיות(. ממילא יש מקום לפיקוח ובקרה על התאגדויות כדי לדאוג 
שלא יהיו שינצלו זאת לרעה. אשר לכן, חוקק חוק העמותות המבטא רעיונות אלו. אין מדובר בנוסח 

חדש של החוק העותומאני אלא פרדיגמה אחרת לגמרי.

על אגודות עותומאניות שרצו להפוך לעמותות היה לעשות זאת עד לתאריך מסוים, מלבד מספר 
אגודות שקיבלו היתר מיוחד )כיום נשארו ארגוני עובדים ומעבידים כאגודות(. אגודה שלא נרשמה 
אגודות  כמה  היום  יודע  איננו  שאיש  העובדה  מעניינת  חייב(.  לא  )אך  למחקה  הרשם  היה  רשאי 
עותומאניות לא נרשמו ולא נמחקו, ועוד יותר מעניינת השאלה מה נעשה בנכסיהן. נעיר רק שנכון 
אך  כאלו,  אגודות  אלפים  מעשרת  למעלה  ידועות  היו   2015 לשנת 
לשום רשות לא ברור מי מהן נרשמה כעמותה, מי נמחקה, מי פורקה, 

וכן הלאה.

לאחר המבוא, עובר הספר לדיון בשאלות המעשיות בחיי-עמותה. החל 
מייסודה, תקנונה, חבריה, מוסדותיה, ניהולה, ועד פירוקה ומחיקתה. 
ונתבעת.  כתובעת  העמותה  קרי,  משפט.  בהליכי  עוסק  מיוחד  פרק 
בפסיקה,  שנשאלו  השאלות  הנדרשים,  ההליכים  מוסברים  פרק  בכל 
וההלכות המחייבות כיום. כשהמחברים מצטטים פסקי דין, הם מצטטים )לעיתים באריכות( את 
אותם קטעים ברורים שמהווים את ההלכה המחייבת. בנוסף, הספר מכיל כמעט את כל החקיקה 
הרלוונטית, כולל תקנות המתייחסות לעמותות. הציטוטים המקיפים ונספחי החקיקה מֵקלים על 

הקוראים שאינם צריכים להזדקק למקורות אחרים.

אינם  הם  הפסיקה,  על  חולקים  או  החוק,  את  לתקן  יש  כי  סבורים  המחברים  שבהם  במקומות 
מהססים לומר זאת. כך למשל אוסר החוק על מוסד חינוך להשתמש בשם 'אקדמיה' כדי למנוע את 
הטעיית הציבור. האם מותר לעמותה לקרוא לעצמה "האקדמיה למחקר ויישום שמאות המקרקעין 

עניינת העובדה שאיש איננו יודע מ
היום כמה אגודות עותומאניות לא 
נרשמו ולא נמחקו, ועוד יותר מעניינת 

השאלה מה נעשה בנכסיהן.
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כזו  אינה  רמתה  להטעיה,  פוטנציאל  בכך  שיש  שלמרות  פסק  המחוזי  המשפט  בית  בישראל"? 
המחייבת שינוי השם. המחברים סוברים כדעת המועצה להשכלה גבוהה והיועץ המשפטי, כי אין זה 

מן הראוי ששמות עמותה יטעו את הציבור. וכרגיל, יש צדדים לכאן ולכאן.

בנקודה אחרת מבקשים המחברים לקצוב את זמן החקירה של רשם העמותות, ונסביר. על פי סעיף 
40)א( לחוק, רשם העמותות מוסמך למנות חוקר לבדוק את תפקוד העמותה )במידה ויש תלונות 
יום מיום הבקשה. דע      על תפקודה(. את החלטתו על בקשה למנות חוקר הוא צריך לתת תוך 
עקא שאין מועד לסיום החקירה. המחברים מביאים דוגמאות למקרים 
קשות.  סיומה  אי  והשלכות  שנים,  אחרי  הסתיימה  לא  החקירה  שבהם 
אשר לכן הם מבקשים לקבוע בחקיקה מועד שבו הרשם צריך לסיים את 
מעין  שהליכים  הרעיון  עם  לחלוטין  מסכימים  אנו  תיאורטית,  חקירתו. 
משפטיים צריכים להסתיים מהר. אבל אין גוזרים על הפקיד גזרה שאין 
רוב הפקידים יכולים לעמוד בה. קציבת מועדים היא תמיד בעייתית ולא 

ברור שתעזור )ראו לדוגמא מועד נתינתם של פסקי דין(. 

הבאה(.  במהדורה  )אולי  להרחיב  היה  ראוי  משפטיים  נושאים  בשני 
ראשית, כל עניין המיסוי איננו מופיע. כיצד משלמת עמותה את מיסיה? 
האם היא חייבת במס הכנסה? מס אחר? האם היא יכולה לנכות מע"מ על 
תשלומיה? כיצד הופכת היא למלכ"ר? ויש שאלות רבות כיוצא בזה. נכון הוא ששאלות מיסוי אינם 
ייחודיות לעמותות, ואולי עדיף לעסוק בהם במסגרת אחרת. אך אלו שרוצים להתאגד כעמותה, רצוי 

שידעו ולו בקליפת אגוז את עקרונות המיסוי.

הוא  העמותות.  רשם/ת  והוא  בתחום,  המרכזי  לשחקן  ייחודי  פרק  להקדיש  היה  הראוי  מן  שנית, 
כמובן מופיע כמעט בכל עמוד שני, אך היה רצוי לפרט. מהם תנאי הסף למינויו? לכמה זמן? מהן 

דוגמאות ה מביאים  מחברים 
לא  החקירה  שבהם  למקרים 
אי  והשלכות  שנים,  אחרי  הסתיימה 
סיומה קשות. אשר לכן הם מבקשים 
הרשם  שבו  מועד  בחקיקה  לקבוע 

צריך לסיים את חקירתו. 
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סמכויותיו בחוק? מה דעת הפסיקה על תפקידו? שלא לדבר על שאלות טכניות של כתובות, דרכי 
גישה, טפסים, וכו'.

המחברים, הם אב ובנו שידם רבה להם בתחום. דוד א' פרנקל הוא פרופסור אמריטוס במחלקה 
למנהל עסקים באוניברסיטת בן-גוריון. בנו ד"ר צבי פרנקל הוא סגן נשיא בבית הדין האזורי לעבודה 
בבאר שבע. יחד פרסמו את "דיני השותפות" בישראל, ועתה מהדורה מחודשת של "דיני עמותות".

מומלץ לכל משפטנ/ית הצריך/ה תשובה ברורה וממוקדת על שאלה מעשית בדיני העמותות.

4


	btn-page-next: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 

	btn-page-prev: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 



