מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
ה'ניסןתשע"ח 
21מרץ 2018
xxxxxxxxx
מס'חברה:

לכבוד ,
 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xx xxxxxxx
 xxxx xxxxxxx


א.ג.נ,. 


הנדון :הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019
בהתאםלדרישותחוקהחברות,התשנ"ט( 1999-להלן " -חוק החברות") ,ולקראתבדיקתתיקי
חברותלתועלתהציבורלצורךמתןאישורניהולתקיןלשנת,2019הרינולפנותאליכםכדלקמן: 


כללי
 .1בהתאםלהוראותהחוקישלהגישאתהדוחהכספי,הדוחהמילוליוהמסמכיםהנלווים,
כמפורטלהלן,עדליום30ביוניבשנהשלאחרשנתהדוח.
 .2חברה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות החוק עד למועד זה ,תמצא
מפרהאתחוקהחברות .
חריג לאמור הינו חברה אשר הדוח הכספי שלה מבוקר על-ידי רואה חשבון ,והאיחור
בהגשתהמסמכיםהינועלפיהסדרכללישנערךביןנציגילשכתרואיהחשבוןלביןרשם
ההקדשות .
תשומת ליבכם ,חברות הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים ,לרבות עקב גרעון ועודף –
נדרשות להגיש את המסמכים לא יאוחר מהמועד הראשון בהסדר – .1.7.18

 .3לפיכך ,לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת  ,2019עליכם להגיש את כל המסמכים
(דוח כספי ,דוח מילולי ומסמכים נלווים) עבור שנת  ,2017עד ליום  .1.7.18כאמור ,כל
חברה מחויבת להגיש דיווחים שנתיים ללא קשר לשאלה האם ברצונה להגיש בקשה
לאישור ניהול תקין.
מסמכיםשיישלחובפקס,לאיטופלו.
 .4באתר האינטרנט של רשות התאגידים – רשם העמותות והחל"צ (להלן :"האתר")
מפורסמות הנחיות רשם העמותות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק ,החלות בשינויים
המחויבים  גםעלחברותלתועלתהציבור.מומלץלעייןבהן עלמנתלהכיראתדרישות
רשםההקדשותבקשרעםניהולתקיןשלחברותלתועלתהציבור. 
 .5למכתב זה מצורף טופס "רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול
תקין" ,המסומן כטופס א' ,אשר יסייע לכם לוודא כי צירפתם לבקשה לאישור ניהול
תקין את כלל המסמכים הדרושים .לשם הנוחות ,מומלץ לצרף את הטופס לבקשה
לקבלתאישורניהולתקיןהמוגשתלמשרדירשםההקדשות .

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
 .6חברהאשרהגישהאתהמסמכיםהנדרשיםאואתחלקם,אינהנדרשתלשלחם
פעםנוספתבעקבותמכתבזה .
 .7לתשומתלבכם,ככלשבנוסףלבקשתאישורניהולתקיןמבקשתהחברה בקשותשונות
כגון שינוי שם ,מטרות ותקנון עליה להגיש את הבקשות הללו בנפרד ממסמכי הבקשה
לאישורניהולתקין.יובהר,כיככלשתוגשבקשהכאמוריחדעםמסמכיהבקשהלאישור
ניהולתקין,ייתכןכייתעכבהמועדלטיפולבבקשה .
 .8ציון מספר ח.פ .של החברה  -על חברה הפונה לרשם ההקדשות להזדהות על-ידי ציון
מספרח.פ.שלהחברה(המתחיללרובבספרות",)"51ולאבאמצעותהמספרהקצר,כפי
שהיהנהוגבעבר.
 .9שינוי בכתובת החברה  -הכתובת הקובעת לעניין משלוח כל דברי הדואר לחברה  -הן
מרשםהחברותוהןמרשםההקדשות-היאהכתובתהרשומהברשםהחברות. 
 .10הגשה מלאה של המסמכים-ישלהקפידעלמשלוחהמסמכיםהמפורטיםמטהבמלואם
ובהתאםלהנחיות .העדרהמסמכיםהדרושיםאוחלקם,מילויםבאופןחלקי,לרבותאי
ציוןשמותהחותמיםלצדהחתימההמקוריתוכיוצ"ב,עלוליםשלאלהוותמילוידרישות
החוקלשםקבלתאישורניהולתקין .
 .11דרישה אחרת להמצאת מסמכים  -הדרישה להגיש מסמכים במסגרת בקשה לאישור
ניהול תקין אינה גורעת מכל דרישה קודמת או אחרת להמצאת מסמכים ,שנשלחה
אליכםעל-ידירשותהתאגידיםאומטעמה.איעמידהבדרישהקודמת,יכולהאףהיא
להביא לכך שלחברה לא יינתן אישור וכן לנקיטה בסמכויות הרשם בהתאם להוראות
הדין .
 .12יצויין ,כי רשם ההקדשות עורך בחברות בדיקות נוספות במהלך השנה ,אף לאחר מתן
אישורניהולתקין.לפיכך ,ליקוייםשימצאובחברהבשלבמאוחריותר,עלוליםלהביא
לביטולהאישורשניתן.
 .13עוד לידיעתכם ,באפשרותכם להצטרף לרשימת תפוצה של רשם העמותות וההקדשות
ברשותהתאגידים,ולקבלבאמצעותדוא"לעדכוניםשוטפים.
ניתן להיכנס לאתר רשות התאגידים – רשם העמותות והחל"צ-יצירת קשר-רשימת
תפוצה ולבקש להצטרף לרשימה .כמו כן ,לנוחותכם ,להלן קישור להצטרפות לרשימת
התפוצה :
http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/ContactUs/Pages/LyrisRasut
 Hataagidim.aspx

תשומת  
ל .6
ליבכם ,על מנת לקצר את זמני הטיפול בבקשה ,ניתן לציין כתובת דוא"ל באופן ברור וקריא
במסגרת טופס א' המצורף למכתב זה  .במידת האפשר תשלח התייחסות הרשם לבקשה באמצעות

דוא"ל.
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רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם ההקדשות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין
לשנת 2019

תשומת לבכם ,באתר מפורסמות הנחיות להתנהלות עמותות וחל"צ בהתאם לחוק ,במסגרתן נכללות
ל
הנחיות הנדרשות מעמותות וחל"צ שמבקשות אישור ניהול תקין ,בנוגע לכל אחת מהדרישות המפורטות

מטה .מומלץ לעיין בהן על מנת להכיר את דרישות רשם ההקדשות בקשר עם ניהול תקין של החל"צ,
בטרם הגשת הבקשה.

.1

דוח כספי (כוללמאזן)לשנת  2017 -עלהדוחלהיותחתוםעל-ידישני חברידירקטוריון
בציוןשמותיהם.במקרהשהדוחבוקרעל-ידירואהחשבון,חובהלצרףלדוחחוותדעת
חתומהעל-ידירואהחשבון.
ציון שמות תורמים-חברהאשרקיבלהתרומותמתורםיחידבסךמצטברשל20,000₪
ומעלהבמהלךהשנה,תצייןאתשמותהתורמיםכאמורבדוחהכספי אובדוחהמילולי,
אלא אם ניתן לחברה "אישור מיוחד" של רשם ההקדשות שלא לציין בדוח הכספי את
שמושלהתורם.הדיווחיכוללהיותגםבמסגרתנספחלדוחהכספי .

.2

דוח מילוליבאשרלפעילותהחברהבשנת,2017חתוםעל-ידישניחברידירקטוריוןבציון
שמותיהם.
עלחברה להגישדוחמילוליגםאםלאהייתהלהפעילותכספיתבשנתהדוח ולפרטבו
אתהפעילותהלאהכספיתשבוצעהבשנתהדוח. 
לתשומתלבכם,ישלכלולבדוחהמילוליאתפירוטכלבעליהתפקידיםבחברהלרבותכל
חברי הדירקטוריון ,כל חברי ועדת הביקורת או הגוף המבקר ,מורשי חתימה ,רואה
החשבון המבקר את הדוחות (במידה ומחזור החברה עולה על  1.2מלש"ח ישנה חובה
למנות רו"ח) ומבקר פנימי ככל שמונה לחברה (במידה ומחזור החברה עולה על 10
מלש"חישנהחובהלמנותמבקרפנימי).קייםטופסדוחמילוליבאתר.

.3

פרוטוקול אסיפה בעלי המניות המאשרת הן את הדוח הכספי והן את הדוח המילולי
לשנת  .2017על הפרוטוקול להיות חתום על ידי יושב ראש האסיפה ושני חברי
דירקטוריון,בציוןשמותיהם. 

.4

המלצות ועדת ביקורת לענייןהדוחהכספי לשנת .2017עלהמלצותועדתביקורתלהיות
חתומותעל-ידיחברועדתביקורתאחדלפחותבציוןשמו .ישלצייןבאופןמפורשהאם
הועדהממליצהאולאממליצהלאסיפתבעליהמניותלאשראתהדוח.קייםטופסמקוון
באתר.

.5

פרוטוקול דירקטוריון החברה למינוי מבקר פנימי  -בחברה שמחזורה עולה על עשרה
מיליון₪ככלשלאהומצאפרוטוקולכזהבעבר.

.6

רשימה שמית של  5מקבלי השכר הגבוה ביותר בחברה  -בנוסףלציוןשמות 5מקבלי
השכר הגבוה ביותר בחברה ,יש לציין את סכום התשלום לכל אחד מהם לשנת הדוח
הכספי(.)2017קייםטופסמקווןבאתר.

.7

דוח שנתי  -על החברה להגיש את הדיווח השנתי ,בהתאם לסעיף  141לחוק החברות,
למשרדירשםהחברות כתנאילמתןהאישור.לא יינתן אישור ניהול תקין לחברה שלא
הגישה את הדוח השנתי ,כאמור .

.8

כהונת דירקטור יחיד בחברה  -חברה אשר מכהן בה חבר דירקטוריון אחד בלבד ,ניתן
להסתפקבחתימתו,בכלמקוםבונדרשותחתימותשלשנידירקטורים.יצוין,כיבמידה
ומכהןבחברהרקדירקטוראחדהדבריצויןעלגביהאישור,ככלשיינתן.
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.9

תשלום אגרה שנתית  -על החברה לוודא כי שולמה האגרה השנתית המלאה
לשנת,2018וכןלכלהשניםמאזהקמתהחברהאומשנת,2011לפיהמאוחר.
לבירורבנושאאגרהשנתיתניתןלפנותלמוקדרשותהתאגידיםבטלפון1-700-70-60-
 .44לידיעתכם ,ניתן לשלם את האגרה השנתית גם באתר :שדה טפסים ותשלומים-
>תשלומים ואגרות >-אגרה שנתית >-תשלום מקוון באמצעות שרות התשלומים
הממשלתי. 

.10

תרומות מישות מדינית זרה -חברה אשר מחזורה הכספי עולה על  300,000 ,₪חייבת
לצייןבדוחהכספיהאםקיבלהאולאקיבלהבשנת ,2017תרומותמישותמדיניתזרה
בהתאם לאמור בסעיף 36א לחוק העמותות התש"ם 1980-החל על חברות לתועלת
הציבור.אםהדברצויןבדוחהמילולי–איןצורךלצייןגםבדוחהכספי .
הבהרה:בתרומהמישותמדיניתזרהאיןהכוונהלכלתרומההמתקבלתמחו"ל,אלארק
תרומותממדינהזרהאוגוףבשליטתהוכד',בהתאםלהגדרתהחוק .
כמוכן,אםהחברה קיבלהתרומותכאלו,היאנדרשתלהגישדוחותרבעוניים(קיימים
טפסיםמקווניםבאתר) .




 
בכבוד רב,
ראש רשות התאגידים
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טופס א
רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין



א.ג.נ ,.











תאריך:__________ 

הנדון:המצאת מסמכים מטעם החברה:(ח"פ) מספר:__-___-__-_ 5

קיימת):
(אם
להשלמות
דרישה
למשלוח
דוא"ל
כתובת
_______________@_______________ 

מעןהחברה___________________________________________________ :


החברהמבקשתאישורניהולתקיןלשנת 2019כן/לא(נאלסמן) 

החברהנמצאתבתכניתלתיקוןליקוייםמטעםרשםההקדשותכן/לא(נאלסמן) 

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 2019
לא רלוונטי
לא
כן
דוח מילולי
האם הדו"ח המילולי שהוגש כולל את המבנה הארגוני? 
(חברידירקטוריון,ועדתביקורת,מורשיחתימה,מבקרפנימיורו"ח
מבקרדוחותכספיים,ככלשמונו)
האם הדו"ח המילולי חתום ע"י שני חברי דירקטוריון? הערה :לא
מחוייב כאשר יש דירקטור אחד
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןחבריהדירקטוריון?*
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןמורשיהחתימה?* 
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורת?*
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןהדירקטוריוןלוועדתהביקורת?*
האםחבריוועדתביקורתמונומקרבחבריהדירקטוריון?*
האםקיימתקירבהמשפחתיתביןמקבליהשכרבחברהלחבריועדת
הביקורת?* 
האם קיימת קירבה משפחתית בין חברי ועדת הביקורת למורשי
החתימה?* 
האםמחזורהחברההינומעל10מיליון ?₪
אםכן,האםקייםלחברהמבקרפניםכפישמחייבהחוק? 
האםדווחלרשםאודותמינוימבקרהפנים,ככלשמונה? 
האםמבקרהפניםשמונהמשמשכרו"חמבקרדוחותכספיים?* 
דוח כספי
האם הדו"ח הכספי חתום ע"י שני חברי דירקטוריון? הערה :לא
מחוייב כאשר יש דירקטור אחד
האםהדוחהכספישהוגשחתוםע"ירואהחשבון?
האםהדוחהכספישהוגשכולליתרותמאזניות?
האםמצויניםשמותהחותמיםעלהדוחהכספי?
האםלחברהתורמיםשתרמו 20,000₪במצטברלתורםיחידבשנת
הדוח? 
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אם כן – האם הוגשה רשימת התורמים? (ככל שהחברה פירטה את
התורמיםבחלקהרלוונטיבדוחהמילולי–ניתןלהסתפקבכך) 
פרוטוקול אסיפה בעלי מניות
האם בפרוטוקול שהוגש אושרו הדוח הכספי והמילולי לשנה
הרלוונטית?
האםהחתומיםעלהפרוטוקולהינםחבריהדירקטוריון?
האםקייםזיהוישלהחותמיםבפרוטוקול?
האם הדוחות הכספיים ו/או המילוליים אושרו ע"י אסיפת בעלי
המניות? 
דוח ועדת הביקורת
האם דוח ועדת הביקורת שהוגש מתייחס לדוח הכספי לשנת
הרלוונטית?
האםהחתום/יםעלההמלצותהינםחבר/יועדתביקורת?
האםהמלצותועדתהביקורתהוגשובטופסמקוון? 
רשימת מקבלי השכר
האםקייםחברדירקטוריוןהמקבלשכרבניגודלתקנותהגמול?*
האםקיימיםעובדיםשהינםקרובימשפחהשלחברידירקטוריון או
חבריועדתביקורת?
אםכן,האםהתקבלאישורועדתהביקורתוהדירקטוריוןלעסקהזו?
ישלהגישאישוריםאלו .
האם חבר ועדת ביקורת מקבל מלגה/שכר שלא במסגרת תקנות
הגמול?*
האםמקבליהשכרהינםקרובימשפחהשלחברועדתביקורת?*
האםרשימתמקבליהשכרהוגשהבטופסמקוון? 
אגרה שנתית
האםשולמהאגרהלשנת?2018
האםשוברהאגרהחתוםע"יבנקהדואר?
דיווח שנתי בהתאם לחוק החברות
האםהחברההגישהדיווחשנתיבהתאםלסעיף141לחוקהחברות? 
תרומות מישות מדינית זרה ,לחברה שמחזורה הכספי עולה על
 300,000ש"ח
האם החברה קיבלה תרומות מישות מדינית זרה אשר שוויון
המצטברעולהעל20,000₪בשנתהדוח? 
אםכן–האםדיווחהעלתרומותאלובדוחהכספי? 
האםהגישהדוחרבעוני? 


*אם התשובה לשאלה היא חיובית לא ניתן לקבל אישור ניהול תקין עד לתיקון
הליקוי

בכבודרב ,

שם :___________________________ 

תפקיד:___________________________ 
חתימה ___________________________:
כתובת:___________________________ 





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם ההקדשות
טלפון: ___________________________ 

