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	17. בנסיבות העניין ולאור הסכמת רשם העמותות לעיכוב הליכי צו הפירוק לחלוטין לאחר שהודיע כי תוקנו על-ידי העמותה כל הליקויים בגינם התבקש צו הפירוק, יש לקבל את הבקשה לעיכוב צו פירוק
	18. נוכח הוראות סעיף 49 לחוק העמותות והוראת סעיפים 258(1) ו- 258(3) לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, החלה על הליכי פירוק של עמותה, התקיימו התנאים הקבועים בדין לצורך מתן צו לפירוק העמותה
	19. מאחר והוכח כי העמותה מטעה באופן עקבי את ציבור התורמים, הרי שמתקיימת בעמותה עילת הפירוק שבסעיף 49(1) ו - (5) לחוק העמותות
	20. לא כל תמונה של אי-סדרים או ליקויים בתפקוד העמותה ובתקנונה, מצדיקים שמוש בסעד הקיצוני של פירוק. במקרה שכזה יש לפעול לפי עקרון המידתיות ולצוות על פירוק עמותה רק כאשר הקשיים ואי הסדרים עלו לדרגה בלתי נסבלת בעליל
	21. אף שהפסיקה עסקה במחלוקת עובדתית באשר לקיומו של חוב המקים עילת פירוק לפי סעיף 49(4) לחוק העמותות, לא מן הנמנע כי ניתן להחיל הגיון זה גם במקרה דנן בו עילת הפירוק אינה מבוססת על חדלות פירעון, אלא על עילות פירוק אחרות
	22. עמדתו של רשם העמותות אינה מצדיקה מתן צו פירוק, בשלב זה. רשם העמותות לא הפנה דרישות לעמותה במהלך השנים, אלא רק לאחר או סמוך להגשת בקשת הפירוק על-ידי  עירית קרית אתא
	23. תחילתו של ההליך היתה בבקשה לפירוק, הצדדים הסכימו על פירוק אף על-פי שהסכימו על פירוק מרצון, הליכי הפירוק מרצון לא התחילו והעמותה המשיכה וממשיכה בפעילות כזו או אחרת שלא כמוסכם בהסכם הפשרה
	24. אם לא די בחוב לעובדים, הרי שברור כי בקשת המדינה להצטרף לבקשת הפירוק ותמיכתה במינוי מפרק זמני, מקיימת את העילה הקבועה בסעיף 50(א) בצירוף עם סעיף 49(4) לחוק העמותות

	פרק י': פירוק על-ידי בית-משפט - בקשה לצו פירוק - סעיף 50 לחוק
	1. הדין
	2. יש ליתן משקל לכך שפירוק הוא הליך בעל משמעות מרחיקת לכת ועל רקע זה, יש מקום לגלות גישה זהירה, בנסיבות בהן עולות טענות הגנה ביחס לחבות, אשר לא ניתן לשלול אותן מעיקרן
	3. דחיית ערעור על החלטת פירוק עמותה
	4. דחיית עתירה ליתן טעם מדוע אין להפעיל סמכות לפי סעיף 50 לחוק העמותות
	5. דחיית עתירה לסעד שיורה לרשם העמותות להפעיל את סעיף 50 לחוק
	6. העמותה נשוא הבקשה מתנהלת בניגוד לכללי המינהל התקין וכי קמה עילה לפירוקה בעילה הקבועה בסעיף 49(1) לחוק העמותות
	7. בית-המשפט הורה על פירוק עמותה נוכח אי הגשת דו"חות ומסמכים לרשם העמותות
	8. טענותיה של העמותה הן מלאכותיות ואין בהן כדי להפריך את עצם חבותה ואת העובדה שהיא אינה יכולה לשלם את חובה ומכאן כי אין המדובר במחלוקת אמיתית וכנה. טענות אלה אינן יכולות לשמש איפוא מענה מספיק לבקשת פירוק המבוססת על העילה של חדלות פירעון
	9. יש ליתן משקל לכך שפירוק הוא הליך בעל משמעות מרחיקת לכת ועל רקע זה, יש מקום לגלות גישה זהירה, בנסיבות בהן עולות טענות הגנה ביחס לחבות, אשר לא ניתן לשלול אותן מעיקרן
	10. בנסיבות בהן ניתן כנגד המבקשת צו פירוק, פסק-הדין שהורה על מחיקת תובענה שהגישה קודם לכן בטל מעיקרו, משניתן בהיעדר סמכות ושלא על דעת בית-המשפט של הפירוק
	11. טענות המבקש אינן מהוות פגיעה בו, כנדרש בסעיף 52 לחוק העמותות
	12. העובדה שחבר ועד העמותה הודה שאין ביכולתו לכנס את מוסדות העמותה בשל סכסוכים פנימיים, מעידה על המבוי הסתום עליו נקלעה העמותה וכי קיימת עילת פירוק נוספת לפי סעיף 49(5) לחוק העמותות, לפיה מן הצדק והיושר לפרק את העמותה
	13. בנסיבות העניין ולאור הסכמת רשם העמותות לעיכוב הליכי צו הפירוק לחלוטין לאחר שהודיע כי תוקנו על-ידי העמותה כל הליקויים בגינם התבקש צו הפירוק, יש לקבל את הבקשה לעיכוב צו פירוק
	14. נוכח הוראות סעיף 49 לחוק העמותות והוראת סעיפים 258(1) ו- 258(3) לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, החלה על הליכי פירוק של עמותה, התקיימו התנאים הקבועים בדין לצורך מתן צו לפירוק העמותה

	פרק י"א: פירוק על-ידי בית-משפט - בירור מוקדם - סעיף 51 לחוק
	פרק י"ב: פירוק על-ידי בית-משפט - ערעור - סעיף 52 לחוק
	פרק י"ג: פירוק על-ידי בית-משפט - תחילת הפירוק - סעיף 53 לחוק
	פרק י"ד: פירוק על-ידי בית-משפט - תחולת הוראות - סעיף 54 לחוק
	1. הדין
	2. תחולת סעיף 374 לחוק החברות על חוק העמותות
	3. בנסיבות בהן ניתן כנגד המבקשת צו פירוק, פסק-הדין שהורה על מחיקת תובענה שהגישה קודם לכן בטל מעיקרו, משניתן בהיעדר סמכות ושלא על דעת בית-המשפט של הפירוק
	4. כאשר עמותה חסרת נכסים אשר אינה יכולה לפרוע חובותיה, אזי אין מנהל מיסוי מקרקעין והוועדה המקומית לתכנון ובניה רשאים להציב דרישה כלפי המבקשים לתשלום חובות המס של העמותה שבפירוק, כתנאי למתן אישורי המסים
	5. את הרשות להמשיך ולקיים את ההליך יש ליטול מבית-המשפט הדן בהליכי הפירוק ולא מהערכאה הדנה בהליך הספציפי, זאת משום שבית-המשפט לפירוק הוא זה הרואה את מכלול הנתונים ולפניו התמונה המלאה ביחס לעמותה שבפירוק
	6. סמכותו של מפרק לגבש כל פשרה או הסדר עם חברי העמותה, טעונה אישור בית-המשפט
	7. דחיית בקשת רשות ערעור על החלטה המורה עיכוב הליכים
	8. בנסיבות של היעדר הסדר חקיקתי מתאים, ההוראות החלות על הסדר נושים של חברה ינחו את בית-המשפט בהסדר נושים של עמותה. זאת נוסף על שיקולים אחרים, ציבוריים, הנשקלים בפירוק עמותה יותר מאשר בפירוק חברה
	9. חוק העמותות אינו מתייחס למינוי כונס נכסים. יחד-עם-זאת, אין מניעה ללמוד מההלכות הנהוגות בתחום דיני החברות ולהחילם במקרה דנן
	10. סעיף 350 לחוק החברות, לפיו הסכמת רוב הנוכחים באסיפה לאישור הצעת הסדר, שבידיהם שלושה רבעים מערך הנכסים המיוצג בהצבעה, מחייבים את כלל המשתתפים בפירוק אינו חל בפירוק עמותה
	11. ניתן להטיל על חברי עמותה פיצויים בגין הנזק שנגרם לעמותה, או החזר כספים או נכסים שעליו להחזיר לעמותה
	12. כאשר עמותה חסרת נכסים אשר אינה יכולה לפרוע חובותיה, אזי אין מנהל מיסוי מקרקעין והוועדה המקומית לתכנון ובניה רשאים להציב דרישה כלפי המבקשים לתשלום חובות המס של העמותה שבפירוק, כתנאי למתן אישורי המסים
	13. את הרשות להמשיך ולקיים את ההליך יש ליטול מבית-המשפט הדן בהליכי הפירוק ולא מהערכאה הדנה בהליך הספציפי, זאת משום שבית-המשפט לפירוק הוא זה הרואה את מכלול הנתונים ולפניו התמונה המלאה ביחס לעמותה שבפירוק

	פרק ט"ו: פירוק על-ידי בית-משפט - הוראות משותפות - פעולות וייצוג - סעיף 55 לחוק
	פרק ט"ז: פירוק על-ידי בית-משפט - הוראות משותפות - הוראות בית-משפט - סעיף 56 לחוק
	1. הדין
	2. סמכות בית-המשפט ליתן הוראות

	פרק י"ז: פירוק על-ידי בית-משפט - מעמד הרשם בהליכי פירוק - סעיף 56א לחוק
	פרק י"ח: פירוק על-ידי בית-משפט - חובת מתן מידע - סעיף 57 לחוק
	פרק י"ט: נכסי עמותה שפורקה - סעיף 58 לחוק
	1. הדין
	2. יש להזדקק ל"חזקת שוויון הדינים", כשלפי הדין הישראלי קיימת הגבלה מעין זו על עמותה לפי הוראת סעיף 58 לחוק העמותות
	3. הוראת סעיף 58 לחוק העמותות אוסר על העברת נכסי העמותה לחבריה לאחר פירוקה. לפיכך, ברור כי אין מקום לקבל את טענת חברי הוועד כי צירוף חברים חדשים לעמותה ידלל את הזכויות הקנייניות שיש להם בנכסי העמותה, שכן אין לחברי הוועד זכויות קנייניות כלשהן בנכסי העמ...

	פרק כ': מחיקה החייאה וביטול פירוק - סעיף 59 לחוק
	1. הדין
	2. לכאורה, זכות העמידה מוגבלת לאותם אלו המנויים בסעיף 369 בפקודת החברות. גם אם יקבע כי למבקשת מעמד להתנגד לבקשת ההחייאה, ספק רב אם יש לה מעמד לבקש את ביטול ההחייאה
	3. הליך המחיקה אינו פירוק החברה ויתכן כי עמותה כזו תמשיך ותפעל כגוף "מעין המת החי"


	שער י"ד: אגודות קיימות - סעיף 60 עד 62 לחוק
	פרק א': בקשת רישום - סעיף 60 לחוק
	פרק ב': רישום האגודה כעמותה - סעיף 61 לחוק
	פרק ג': אגודה שלא ביקשה להירשם - סעיף 62 לחוק
	1. הדין
	2. הבקשה בדבר מחיקת המבקשת, על-פי סעיף 62 לחוק העמותות מתיירת נוכח כניסתו לתוקף של חוק החברות


	שער ט"ו: שונות - סעיפים 63 עד 71 לחוק
	פרק א': רשם העמותות - סעיף 63 לחוק
	פרק ב': עבירות מרמה - סעיף 64 לחוק
	פרק ג': עבירות של אחריות קפידה ופטור - סעיפים 64א-65 לחוק
	1. הדין
	2. סעיף 64א לחוק העמותות מפרט את רשימת העבירות שהן עבירות של אחריות קפידה, כאשר סעיף 64(א)(1) אינו כלול ברשימה זו. מכאן ניתן ללמוד כי לצורך הרשעה בעבירה לפי סעיף 64(א)(1), יש להוכיח קיומה של מחשבה פלילית

	פרק ד': הוראות שונות - סעיפים 71-66 לחוק
	1. הדין
	2. תקנות העמותות (אגרות), התשנ"ח-1998
	3. תקנות העמותות (טפסים), התשס"ט-2009


	שער ט"ז: תוספת ראשונה - תקנון מצוי
	פרק א': תקנון ותקנון מצוי - סעיף 10 לחוק
	פרק ב': תקנון המצוי - תוספת ראשונה

	שער י"ז: עבירות מינהליות
	פרק א': תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עמותות), התשס"ד-2004
	פרק ב': חוק העבירות המינהליות


	חלק ג': מיסוי מלכ"רים פטורים ותרומות
	שער א': סוגי מלכ"רים
	פרק א': מוסד ללא כוונת רווח - הגדרה
	פרק ב': סוגי התאגדויות מכוח חוק
	1. מוסד ציבור
	2. עמותה
	3. חברה לתועלת הציבור
	4. הקדש ציבורי
	5. מפלגה
	6. מוסד לימודי
	7. חברה ממשלתית


	שער ב': פטורים
	פרק א': הכנסות פטורות מתשלום מס הכנסה
	1. כללי
	2. האם מתוקף הפטור ממס הכנסה שמוענק למערער בפקודת מס הכנסה בשל היותו נכה - מתחייב בהכרח פטור ממס ריווח?
	3. בית-המשפט העריך את שיעור הכנסתו של נכה 100% מ"יגיעה אישית" לצורך החלת פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה על 25%. זאת בהתחשב באופי העסק, ובמידה בה היה בנכויות להגביל את פעילותו בעסק
	4. המחוקק לא החיל את הפטור לנכה על כלל הכנסותיו של הנכה וייחד אותו אך ורק לאותן הכנסות הקבועות בסעיף 9(5) לפקודה ועל-כן הפקודה אינה מעניקה גם פטור ישיר מתשלום מס על השבח שצבר במכירת זכויות במקרקעין
	5. סעיף 126(ב) לפקודה, אינו משתמש במונח "פטור", אולם סעיף 126(ב) לפקודה, נועד למנוע כפל מס והוא לא נועד ליצור הסדר שיש בו התעלמות מפעולה כלכלית והתעלמות מקיומו של גוף בעל ישות משפטית
	6. האם הפטור המוענק למערער מכוח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, על רקע היותו נכה, מחייב הענקת פטור ממס ריווח המוטל?
	7. דחיית בקשה להרחבת גבולות הפטור ממס הכנסה
	8. האם תיקון מס' 136 לפקודת חל על המערערים?
	9. האם יש להכיר בעמותה כמוסד ציבורי?
	10. מהו ההליך המתאים לבירור בקשת המערערת לקבלת החזר מס?
	11. האם נפל פגם בפעילות הוועדה?
	12. האם כספי הפיצויים שקיבלה התובעת מהווים הכנסה?
	13. האם נעשתה טעות בחישוב הנכות בוועדה?
	14. לתחולת הנכות בגין סוכרת עם סיבוכים
	15. היעדר סעיף ליקוי ספציפי למושתל דיפברילטור
	16. מהם גבולותיו של הפטור ממס?
	17. כיצד יש לפרש את הפטור בסעיף 9?

	פרק ב': מס ערך מוסף
	1. הדין
	2. כללי
	3. הלכה פסוקה

	פרק ג': מיסוי מקרקעין (לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963
	1. מכירה למדינה, לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים
	2. מוסדות ציבור - הדין
	3. כללי
	4. "שימוש במישרין"
	5. פטור על ויתור ללא תמורה
	6. פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין
	7. פטור בהחלפות מסויימות
	8. פטור בחלוקת קרקע למתיישבים
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