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מס'העמותה:

הנדון :הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
העמותות לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019
בהתאםלדרישותחוקהעמותות,התש"ם 1980-(להלן :"חוק העמותות") ,ולקראתבדיקתתיקיעמותותלצורך
מתןאישורניהולתקיןלשנת,2019הרינולפנותאליכםכדלקמן: 

כללי
 .1בהתאם להוראות חוק העמותות יש להגיש את הדוח הכספי ,הדוח המילולי והמסמכים הנלווים,
כמפורטלהלן,עדליום30ביוניבשנהשלאחרשנתהדוח. 
 .2יובהר,כיעמותהשלאתגישמסמכיםבאופןמלאובהתאםלדרישותחוקהעמותותעדלמועדזה,תמצא
מפרה את חוק העמותות .
חריגלאמורהינועמותהאשרהדוחהכספישלהמבוקרעל-ידירואהחשבון,והאיחורבהגשתהמסמכים
הינועלפיהסדרכללישנערךביןנציגילשכתרואיהחשבוןלביןרשםהעמותות. 
תשומת ליבכם ,עמותות הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים ,לרבות עקב גרעון ועודף – נדרשות להגיש
את המסמכים לא יאוחר מהמועד הראשון בהסדר – .1.7.18
 .3לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת  ,2019עליכם להגיש את כל המסמכים (דוח כספי ,דוח מילולי
ומסמכים נלווים) עבור שנת  ,2017עד ליום  .30.6.2018כאמור ,כל עמותה מחויבת להגיש דיווחים
שנתיים ללא קשר לשאלה האם ברצונה להגיש בקשה לאישור ניהול תקין.
מסמכים שיישלחו בפקס ,לא יטופלו.
 .4על-פיתקנותהעמותות(טפסים),התשס"ט,2009-חלהחובהלהגישחלקמהדיווחיםבאמצעות טפסים
מקוונים.
לפיכך ,עמותה המבקשת אישור ניהול תקין ,נדרשת להגיש את הדיווחים הרלוונטיים כפי שיפורט
בהמשך באמצעות הטפסים המצויים באתר האינטרנט של רשות התאגידים  -רשם העמותות וחל"צ
(להלן":האתר").ישלמלאאתהטפסים,להדפיסם,להחתימםעל-ידישניחבריועד(בחתימותמקוריות)
ולשלוחבצירוףכלהמסמכיםהנלוויםלמשרדירשותהתאגידים-רשםהעמותות. 
 .5בהקשר זה יצוין ,כי רצוי להגיש גם את הדוחות המילוליים באמצעות הפורמט המקוון שבאתר
האינטרנטשלרשותהתאגידים -רשםהעמותות,למרותשלגבימסמךזהלאחלהחובתהגשהמקוונת,
וזאתכדישהפרטיםיעודכנובמערכתהמחשובשלרשםהעמותות,ויאפשרובעתידהזדהותחכמה,ללא
צורךבמשלוחפניהבדואר,לנושאיהמשרההמעודכניםבמערכת.
 .6למכתב זה מצורף טופס "רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין" ,המסומן
כטופס א' ,אשריסייעלכםלוודאכיצירפתםלבקשהלאישורניהולתקיןאתכללהמסמכיםהדרושים.
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לשם הנוחות ,מומלץ לצרף את הטופס לבקשה לקבלת אישור ניהול תקין המוגשת למשרדי רשם
העמותות .
 .7הגשה מלאה של המסמכים  -יש להקפיד על משלוח המסמכים המפורטים מטה במלואם ובהתאם
להנחיות.העדרהמסמכיםהדרושיםאוחלקם,מילויםבאופןחלקי-לרבותאימשלוחבאמצעותטפסים
מקוונים ,אי ציון שמות החותמים לצד חתימה מקורית וכיוצ"ב  - עלולים שלא להוות מילוי דרישות
החוקלשםקבלתאישורניהולתקין .
 .8דרישה אחרת להמצאת מסמכים  -הדרישהלהגישמסמכיםבמסגרתבקשהלאישורניהולתקיןאינה
גורעת מכל דרישה קודמת או אחרת להמצאת מסמכים ,שנשלחה אליכם על-ידי רשות התאגידים או
מטעמה.איעמידהבדרישתקודמת,יכולהאףהיאלהביאלכךשלעמותהלאיינתןאישור וכןלנקיטה
בסמכויותהרשםבהתאםלהוראותהדין .
 .9רשםהעמותותעורךבעמותותבדיקותנוספות במהלךהשנה,אףלאחרמתןאישורניהולתקין.לפיכך,
ליקוייםשימצאובעמותהבשלבמאוחריותר,עלוליםלהביאלביטולהאישורשניתן.
 .10נצייןכיעצםהגשתהמסמכיםאינהמקנהזכותלקבלתאישור.גםאםיימצאשהמסמכיםתקינים,הרי
שככלשיהיהמידעאצלהרשםבאשרלחששותלהתנהלותבלתיתקינהשלהעמותה,יתכןשיהיהצורך
בבירוריםנוספיםלצורךקבלתהחלטהלעניןמתןאישור .
 .11שינוי בכתובת העמותה -במידהוחלשינויבכתובתהעמותה,ישלהגישלמשרדירשותהתאגידיםבקשה
לשינויכתובת,חתומהעל-ידישניחבריועד,באמצעותטופסמקווןמתאים,המצויבאתר.
 .12עמותה אשר הגישה את המסמכים הנדרשים או את חלקם ,אינה נדרשת לשלחם פעם נוספת בעקבות
מכתבזה.
 .13לתשומתלבכם,ככלשבנוסףלבקשתאישורניהולתקיןמבקשתהעמותהבקשותשונותכגוןשינוישם,
מטרותותקנוןעליה להגישאתהבקשותהללו בנפרד ממסמכיהבקשהלאישורניהולתקין.יובהר,כי
ככלשתוגשבקשהכאמוריחדעםמסמכיהבקשהלאישורניהולתקין,ייתכןכייתעכבהמועדלטיפול
בבקשה .
 .14לידיעתכם,באתרניתןלראות,בזמןאמתהאםהעמותהקיבלהאישורניהולתקין.עליכםלהיכנסלאתר
משרד המשפטים -רשות התאגידים -עמותות וחל"צ-צפייה בפרטי עמותות וחברות לתועלת הציבור
ולהקלידאתמספרהעמותה.כמוכן,מספרימיםלאחרהוצאתהאישורניתןלראותאתהאישורעצמו
באתרהגיידסטאר.
 .15עודלידיעתכם,באפשרותכםלהצטרףלרשימתתפוצהשלרשםהעמותותוההקדשותברשותהתאגידים,
ולקבלבאמצעותדוא"לעדכוניםשוטפים.
ניתן להיכנס לאתר רשות התאגידים – רשם העמותות והחל"צ-יצירת קשר-רשימת תפוצה ולבקש
להצטרףלרשימה.כמוכן,לנוחותכם,להלןקישורלהצטרפותלרשימתהתפוצה :
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/ContactUs/Pages/LyrisRasutHataagidim.a
 spx

לתשומת ליבכם ,על מנת לקצר את זמני הטיפול בבקשה ,ניתן לציין כתובת דוא"ל באופן ברור
 . .16וקריא ,במסגרת טופס א' המצורף למכתב זה .במידת האפשר תשלח התייחסות הרשם לבקשה
באמצעות דוא"ל.
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רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019




לתשומת לבכם ,באתר מפורסמות הנחיות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק ,במסגרתן נכללות הנחיות
הנדרשות מעמותות שמבקשות אישור ניהול תקין ,בנוגע לכל אחת מהדרישות המפורטות מטה.
מומלץ לעיין בהנחיות על מנת להכיר את דרישות רשם העמותות בקשר עם ניהול תקין של עמותה,
בטרם הגשת הבקשה.

 .1דוח כספי(כולל מאזן) לשנת 2017-חתוםעל-ידי2חבריועדבציוןשמותיהם. 
במקרהשהדוחבוקרעל-ידירואהחשבון,חובהלצרףלדוחחוותדעתחתומהעל-ידירואהחשבון. 
ציון שמות תורמים  -עמותהאשרקיבלהתרומותמתורםיחידבסךמצטברשל20,000₪ומעלהבמהלך
השנה,תצייןאתשמותהתורמיםכאמורבדוחהכספי אובדוחהמילולי,אלאאםהוגשהבקשהלחסיון
תורמים וניתן לעמותה"אישורמיוחד" מרשםהעמותותשלאלצייןבדוח הכספי אתשמושלהתורם.
הדיווחיכוללהיותגםבמסגרתנספחלדוחהכספי.יצויין,כיבאתרישנןהנחיותלהגשתבקשהלחסיון
תורמים,בשדהמדריכיםוהנחיות.
 .2דוח מילולי באשר לפעילות העמותה בשנת  2017 -על הדוח להיות חתום על-ידי  2חברי ועד בציון
שמותיהם.
עלעמותהלהגישדוחמילוליגםאםלאהייתה להפעילותכספיתבשנת הדוח ולפרטבואתהפעילות
הלאכספיתשבוצעהבשנתהדוח .הדוחהמילולי מצויכטופסמקווןבאתר(מילויהדוחהמילוליבפורמט
מקווןהואכאמורלעילמומלץולאחובה) .
תשומתלבכם ,ישלכלולבדוחהמילוליאתפירוטכל בעלי התפקידים בעמותהלרבותכלחבריהוועד,
מורשי חתימה ,כל חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,רואה החשבון המבקר את הדוחות (במידה
ומחזורהעמותהעולהעל1.2מלש"חישנהחובהלמנותרו"ח)ומבקרפנימיככלשמונהלעמותה(במידה
ומחזורהעמותהעולהעל10מלש"חישנהחובהלמנותמבקרפנימי).
 .3פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת הן את הדוח הכספי והן את הדוח המילולי לשנת  -2017על
הפרוטוקוללהיותחתוםעלידי2חבריועדבציוןשמותיהם.ישלמלאאתטופסהדיווחהמקווןשבאתר.
 .4המלצות ועדת ביקורת לעניין הדוחהכספי לשנת 2017 -ישלמלאאתהטופסמקווןשבאתר.ישלציין
באופןמפורשהאםהועדהממליצהאולאממליצהלאסיפההכלליתלאשראתהדוח.עלהמלצותועדת
ביקורתלהיותחתומותעל-ידיחברועדתביקורתאחדלפחותבציוןשמו.
 .5פרוטוקול ישיבת וועד העמותה למינוי מבקר פנימי  -בעמותהשמחזורהעולהעלעשרהמיליון,₪ככל
שלאהומצאפרוטוקולכזהבעבר.
 .6רשימה שמית של  5מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לשנת  -2017יש למלא את הטופס המקוון
המופיעבאתר.
 .7אגרה שנתית -על העמותה לוודא כי שולמה האגרה השנתית המלאה לשנת  .2018לחלופין ,עמותה
הזכאית לפטור מאגרה שנתית ,נדרשת להגיש תצהיר חתום לבנק הדואר לצורך קבלת פטור מתשלום
אגרהשנתית.לבירורבנושאאגרהשנתיתניתןלפנותלמוקד רשות התאגידים בטלפון .1-700-70-60-44
לידיעתכם ,ניתן לשלם את האגרה השנתית גם באתר :שדה טפסים ותשלומים>-תשלומים ואגרות -
>אגרהשנתית>-תשלוםמקווןבאמצעותשרותהתשלומיםהממשלתי.תשומתליבכם,ככלשעמותה
לאהסדירהתשלוםאגרהבשניםקודמותעליהלעשותכן .
 .8תרומות מישות מדינית זרה-עמותהאשרמחזורההכספיעולהעל300,000,₪חייבתלצייןבדוחהכספי
האםקיבלהאולאקיבלהבשנת,2017תרומותמישותמדיניתזרה בהתאםלאמורבסעיף36אלחוק
העמותות.אםהדברצויןבדוחהמילולי–איןצורךלצייןגםבדוחהכספי.
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הבהרה :בתרומה מישות מדינית זרה אין הכוונה לכל תרומה המתקבלת מחו"ל ,אלא רק תרומות
ממדינהזרהאוגוףבשליטתהוכד',בהתאםלהגדרתהחוק.
כמוכן,אםהעמותהקיבלהתרומותכאלו,היאנדרשתלהגישדוחות רבעוניים,ללאקשרלגובהמחזור
העמותהאוסכוםהתרומה(קיימיםטפסיםמקווניםבאתר).





 


בכבודרב ,




ראש רשות התאגידים
רשם העמותות
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טופס א'
רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין










תאריך:__________ 

הנדון:המצאת מסמכים מטעם העמותה:(ע"ר) מספר:__-___-__- 58

העמותהמבקשתאישורניהולתקיןלשנת 2019(כן/לא(נאלסמן) 
העמותהנמצאתבתכניתלתיקוןליקוייםמטעםרשםהעמותותכן/לא(נאלסמן) 
כתובתדוא"לשלמגישהבקשהלצורךמשלוחדרישהלהשלמותאוהבהרות:
__________________@___________ 

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2019
לא רלוונטי
לא
כן
דוח מילולי
האםהדוחהמילולישהוגשכוללאתרשימתכלבעליהתפקידים
בעמותה? 
(חבריועד,ועדתביקורתאוגוףמבקר,מורשיחתימה,מבקרפנימי
ורו"חמבקר(ככלשמונו)
האםהדוחהמילוליחתוםע"ישניחבריוועד?
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןחבריהוועד?*
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןמורשיהחתימה?* 
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורת?*
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריהוועדלחבריועדת
הביקורת?*
האםקיימתקירבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורתלמורשי
החתימהבעמותה?* 
האםחבריועדתביקורתמונומקרבחבריהוועד?*
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןמקבליהשכרלוועדתהביקורת?* 
האםמונהחברועדתביקורתיחידשאינוגוףמבקר?*
האםמחזורהעמותהעולהעל10מליון ?₪
אםכן–האםמונהמבקרפנימילעמותה? 
האםדווחלרשםאודותמינוימבקרהפנים,ככלשמונה? 
האםמבקרהפנימישמונהמשמשגםכגוףמבקרבעמותהאורו"ח
העורךאתהדוחותהכספיים?* 
דוח כספי
האםהדוחהכספיחתוםע"ישניחבריועד?
האםהדוחהכספישהוגשחתוםע"ירואהחשבון?
האםהדוחהכספישהוגשכולליתרותמאזניות?
האםצויינושמותהחותמיםעלהדוחהכספי?
האםלעמותהתורמיםשתרמו20,000₪במצטברלתורםיחידבשנת
הדוח? 
אםכן–האםהוגשהרשימתהתורמים?(ככלשהעמותהפירטהאת
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
התורמיםבחלקהרלוונטיבדוחהמילולי–ניתןלהסתפקבכך) 
פרוטוקול אסיפה כללית
האםבפרוטוקולשהוגשאושרוהדוחהכספי והדוח המילולילשנה
הרלוונטית?
האםהחתומיםעלהפרוטוקולהינםחבריהוועד?
האםקייםזיהוישלהחותמיםבפרוטוקול?
האםהוגשפרוטוקולאסיפהכלליתבטופסמקוון?
דוח ועדת הביקורת
האםדוחועדתהביקורתשהוגשמתייחסלדוחהכספיהנ"ל?
האםהחתום/יםעלההמלצותהינםחבר/יועדתביקורת?
האםהמלצותועדתביקורתהוגשובטופסמקוון?
רשימת מקבלי השכר
האםקייםחברועדהמקבלשכרבניגודלתקנותהגמול?*
האםחברועדתביקורתמקבלמלגה/שכרשלאבמסגרתתקנות
הגמול?*
האםהוגשדוחחמשתמקבליהשכרבטופסמקוון?
האםמקבליהשכרהינםקרובימשפחהשלחברועדתביקורת?*
אגרה שנתית
האםשולמהאגרה/הוגשתצהירלפטורלשנת?2018
ככלשהוגשתצהיר-האםחתוםע"יבנקהדואר?
תרומות מישות מדינית זרה לעמותה שמחזורה הכספי עולה על
 300,000ש"ח
האםהעמותהקיבלהתרומותמישותמדיניתזרהאשרשוויון
המצטברעולהעל20,000₪בשנתהדוח? 
אםכן–האםדווחהעלתרומותאלובדוחהכספיאוהמילולי? 
אםכן-האםהגישהדוחרבעוני? 


*אם התשובה לשאלה היא כן ,הדבר עלול למנוע מתן אישור ניהול תקין עד לתיקון הליקוי.



בכבודרב ,

שם :___________________________________ 
תפקיד:___________________________________ 
חתימה:___________________________________ 
כתובת:___________________________________ 
טלפון:___________________________________ 
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