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  הודעה לעיתונות

  
  

רשם העמותות פתח בחקירה  בחשדות חמורים כלפי , ץ"בעקבות תלונת אומ
בשל עבירות לכאורה על החוק ופעילות בניגוד לסדרי ,"עיר עמים"עמותת 

  , מינהל תקינים
  

  ".עיר עמים"תות פתח בימים האחרונים בבדיקת התנהלות עמותת רשם העמו
" עיר עמים"פנתה לרשם העמותות בתלונה על חשדות חמורים כנגד עמותת , ץ"תנועת אומ

  .על פעילות לכאורה המנוגדת לחוק ולסדרי מינהל תקינים, ועמותות קשורות
  :עיקרי החשדות המיוחסים לעמותה

  

הממומן על ידי האיחוד , "ורום למדיניות ירושליםפ"העמותה מפעילה את פרויקט  •
שקיבלה , ל בעמותה"שרה קרמר סמנכ' חות נכתבו על ידי גב"חלק מהדו, האירופי

  .חשד לניגוד עניינים-בנוסף למשכורתה בעמותה, חות"תשלום עבור עריכת הדו

 נכללו גם, שנרשמו בספרי העמותה " פורום למדיניות ירושלים"חשד כי הוצאות של  •
 )ר"ע" (המפגש לקידום הדמוקרטיה ולמען השלום"כהוצאות של 

ו  , 2007לשנת  ₪ 1,682,082של , דיווחה על תרומות  מהאיחוד האירופיהעמותה •
אך לא פירטה את ייעוד התרומות בניגוד להוראות סעיף , 2008לשנת  ₪ 871,104

 .1980ם "לחוק העמותות התש' א36

 דיווחה העמותה על פעילויות המתבצעות 2007-2009 הכספיים לשנים בדוחותיה •
מבלי לפרט על אילו ארגונים  ₪ 1,300,000בסכום כולל של כ , דרך ארגונים אחרים

 .עובדה המעלה חשש שהכספים הועברו בניגוד לכללי מינהל תקין, מדובר

ד זיידמן " שילמה העמותה מאות אלפי שקלים לשנה לעו2004-2009הלך השנים במ •
מבלי לקבל החלטה על כך במוסדות , )בעלה של דורית זיידמן חברת העמותה(

 2007-2009חות המילוליים לשנים "ומבלי לדווח על כך במסגרת הדו, העמותה
לתוספת השלישית ) ד(9במסגרת עסקאות עם צדדים קשורים בניגוד להוראות סעיף 

ד זיידמן במסגרת הדיווחים "לעוכמוכן לא דווח על השכר ששולם , של חוק העמותות
, השנתיים של חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה שנמסרו לרשם העמותות

 .1980-ם"לחוק העמותות התש) ב (36בניגוד להוראות סעיף 

באתר , ואי פרסום מידע כנדרש על פי חוק העמותות ,  בדבר פרסום מטעהחשדות •
  .האינטרנט של העמותה

  
, ח אלי גוף"באמצעות רו, ות ברשות התאגידים שבמשרד המשפטיםמחלקת תלונות וחקיר

  . למרץ 20דרשה את תגובת העמותה לשבוע של ה 
  :לוטה

  עותק פניית רשם העמותות לעמותת עיר עמים-


