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בדואר רשום

הנדון :דוח תוצאות בדיקה -הקואליציה לבריאות הציבור (ע"ר)
במשרדנו התקבלה פניה בה נטען כי התנהלות העמותה שבנדון אינה תקינה והיא מנוגדת
להוראות חוק העמותות ,תש"ם( 1980-להלן"-החוק") ולהנחיות הרשם המפורסמות לציבור.
לאחר בחינת הנטען ,וכן לאחר בחינת המסמכים המצויים בתיק העמותה והמידע הרלוונטי,
הוחלט לבצע בדיקה מטעמנו ,במסגרתה מתוקף סמכות הח"מ כמפקח לפי סעיף 39ב(ב)( )3לחוק,
נדרשה העמותה להעביר את התייחסותה לטענות שפורטו בפנייתנו לעמותה ,ולהעביר מידע
ומסמכים ,כאמור בפניות שנשלחו אליה .לאחר בחינת כל המידע ,יובאו להלן ממצאי הבדיקה:
רקע:
 .1העמותה נרשמה בתאריך  25.9.2005ומטרותיה הרשומות מאבק למען הורדת התחלואה
מזיהומים סביבתיים במפרץ חיפה והצפון .הגברת המודעות והידע לקשר שבין זיהום
הסביבה לבריאות הציבור בקרב הציבור הרחב ,אנשי המקצועות הרלוונטיים ובקרב
מקבלי ההחלטות .פעילות לשינוי מדיניות במשרדי הממשלה בתחומי בריאות הציבור
וסביבה .מאבק להפחתת סיכונים הנגרמים לתושבי מפרץ חיפה והצפון מחומרים
ומתקנים מסוכנים.
 .2מעיון בתיק העמותה עולה כי העמותה נמצאת בשלבי הליך מחיקה כפויה .לא נמצאה
אינדיקציה לפעילות העמותה בשנים האחרונות.
עיקרי הבדיקה:
 .3מעיון בתיק העמותה עולה כי העמותה לא הגישה דיווחים כנדרש בסעיף  38לחוק ,למרות
החובה המוטלת עליה .בעקבות התלונה שהתקבלה במשרדנו ,העמותה נדרשה להגיש:
.1
.2
.3
.4
.5

דו"חות כספיים לשנים  2015-2018חתומים ע"י שני חברי ועד.
דוחות מילוליים לשנים  2015-2018חתומים ע"י שני חברי ועד.
פרוטוקולים של אסיפות כלליות לאישור הדוחות המילוליים והכספיים לשנים 2015-
.2018
המלצות ועדת ביקורת לעניין הדוחות הכספיים והמילוליים לשנים .2015-2018
רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנים .2015-2018
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 .6הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד אחד מחברי הועד בתוקף היותו
ככזה ,או לחילופין ,הודעה כי לא עומדת כל תובענה כאמור ,חתומה ע"י שני חברי
ועד.
 .7אישור תשלום אגרה או תצהיר בגין פטור מאגרה לשנת .2018
 .4כמו כן ,העמותה נדרשה להמציא:
.1
.2
.3

פנקס חברי העמותה( .כולל פירוט שם מלא ,כתובת ,ת"ז ודרכי התקשרות).
רשימת חברי ועד העמותה( .כולל פירוט כנ"ל).
רשימת בעלי תפקידים בעמותה .כולל פירוט כנ"ל).

 .5בתאריך  25.2.20נשלחה מטעמנו פניה לעמותה ולשני חברי ועד בדואר רשום ,ובה
תזכורת להגשת המסמכים.
 .6עד עתה ,העמותה לא הגיבה לפניית הרשם.
סיכום:
.1
.2
.3
.4

העמותה אינה משתפת פעולה עם הרשם ואינה מאפשרת לו לפקח אחר התנהלותה.
העמותה אינה מגישה דיווחים כנדרש ע''פ סעיף (38א) לחוק העמותות.
מעיון בתיק העמותה לא נמצאה אינדיקציה לפעילות העמותה.
בנסיבות המתוארות ,משרדנו ימשיך בהליכי המחיקה שננקטים כנגד העמותה.

בכבוד רב,
יונדב טולידאנו ,עו"ד
רשות התאגידים (מלכ"רים)
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