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הנדון :המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות ולצורך קבלת אישור על
הגשת מסמכים לשנת  2018ו 2019 -לעמותה אשר לא מלאו לה שנתיים של פעילות רצופה

א .כללי:
 .1בהתאםלהוראותחוקהעמותות,התש"ם 1980-(להלן :"חוק העמותות"),עלהעמותה להגישאתהדוח
הכספי,הדוחהמילוליודיווחיםנוספים,כפישיפורטמטה,עדליום30ביוניבשנהשלאחרשנתהדוח.
 .2בנוסף , עמותה שטרם מלאו לה שנתיים של פעילות רצופה ,זכאית לקבל מהרשם אישור על הגשת
מסמכים .אישור כאמור אינו אישור ניהול תקין ,אלא מהווה אישור על כך ,שהעמותה מינתה את
המוסדות הפנימיים שהיה עליה למנות על פי חוק העמותות ,ונקטה בפעולות הנדרשות כדי להתחיל
בפעילות .אישור זה יכול לשמש את העמותה לצרכים שונים ,כך למשל ככל שתגיש בקשה לרשות
המיסיםלצורךקבלתאישורלפיסעיף46לפקודתמסהכנסה,להענקתזיכויממסלתורמים.
 .3עמותה שלא תגיש מסמכים באופן מלא ובהתאם לדרישות החוק עד ליום  30.6בשנה שלאחר שנת
הפעילות,תמצאמפרהאתחוקהעמותות.
 .4על-פיתקנותהעמותות(טפסים),התשס"ט 2009-(להלן:"תקנות העמותות טפסים")חלהחובהלהגיש
חלקמדיווחיםבאמצעותטפסיםמקוונים.
לפיכך ,עמותה נדרשת להגיש את הדיווחים הרלוונטיים כפי שיפורט בהמשך ,באמצעות הטפסים
המצוייםבאתרהאינטרנטשלרשותהתאגידים -רשםהעמותות וחל"צ(להלן":האתר").ישלמלאאת
הטפסים,להדפיסם,להחתימםעל-ידישניחבריועד(בחתימותמקוריות)ולשלוחבצירוףכלהמסמכים
הנלוויםלמשרדירשותהתאגידים-רשםהעמותות .
 .5בהקשר זה יצוין ,כי רצוי להגיש גם את הדוחות המילוליים באמצעות הפורמט המקוון שבאתר
האינטרנטשלרשותהתאגידים -רשםהעמותות,למרותשלגבימסמךזהלאחלהחובתהגשהמקוונת,
וזאתכדישהפרטיםיעודכנובמערכתהמחשובשלרשםהעמותות,ויאפשרובעתידהזדהותחכמה,ללא
צורךבמשלוחפניהבדואר,לנושאיהמשרההמעודכניםבמערכת.
 .6הגשה מלאה של המסמכים  -יש להקפיד על משלוח המסמכים המפורטים לעיל במלואם ובהתאם
להנחיותמטה.העדרהמסמכיםהדרושיםאוחלקם,מילויםבאופןחלקי -לרבותאימשלוחבאמצעות
טפסיםמקוונים,איציוןשמותהחותמיםלצדחתימהמקוריתוכיוצ"ב -מהווההפרתהוראותהחוק
וימנעקבלתאישורעלהגשתמסמכים .
 .7רשםהעמותותעורךבעמותותבדיקותנוספותבמהלךהשנה,אףלאחרמתןאישורעלהגשתמסמכים.
לפיכך,ליקוייםשימצאובעמותהלאחרמתןהאישור,עלוליםלהביאלביטולהאישורשניתן .
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 .8שינוי בכתובת העמותה-במידהוחלשינויבכתובתהעמותה,ישלהגישלמשרדירשותהתאגידיםבקשה
לשינויכתובת,חתומהעל-ידישניחבריועד,באמצעותטופסמקווןמתאים,המצויבאתרהאינטרנטשל
הרשות .
 .9לידיעתכם ,ככל שבנוסף לבקשת אישור על הגשת מסמכים מבקשת העמותה בקשות שונות כגון שינוי
שם,מטרותותקנוןעליהלהגישאתהבקשותהללובנפרדממסמכיהבקשהלאישורעלהגשתמסמכים.
יובהר,כיככלשתוגשבקשהכאמוריחדעםמסמכיהבקשה,ייתכןכייתעכבהמועדלטיפולבבקשה .
 .10עמותהאשרהגישהאתהמסמכיםהמפורטיםלעילאוחלקם,אינהנדרשתלשלחםפעםנוספתבעקבות
מכתבזה .
 .11עודלידיעתכם,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
 . .12וקריא ,במסגרת טופס א' המצורף למכתב זה .במידת האפשר תשלח התייחסות הרשם לבקשה
באמצעות דוא"ל.

ב .להלן רשימת הדיווחים אותם עמותה צריכה להגיש בהתאם להוראות חוק העמותות:
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.

לתשומת לבכם ,המסמכים המפורטים להלן מתייחסים לעמותה שהחלה לפעול בשנת .2017
עמותה אשר החלה פעילותה בשנת  2016צריכה להמציא בנוסף על המסמכים המפורטים ,גם את
מסמכים כאמור בהתייחס לשנת  ,2016ככל שטרם הומצאו.
עמותה שהחלה פעילותה בשנת  ,2018תידרש להגיש דיווחים כמפורט מטה בנוגע לשנת  2018עד ליום
.30.6.19
כללהדיווחיםצריכיםלהישלחעםחתימותמקוריותשלנושאהמישרהשחתםעליהםבציוןשמו .
 .1דוח כספי (כולל מאזן) לשנת  2017-חתוםעל-ידי 2חבריועדבציוןשמותיהם.במקרהשהדוחבוקרעל-
ידירואהחשבון,חובהלצרףלדוחחוותדעתחתומהעל-ידירואהחשבון. 
ציון שמות תורמים-עמותהאשרקיבלהתרומותמתורםיחידבסךמצטברשל20,000₪ומעלהבמהלך
השנה,תצייןאתשמותהתורמיםכאמורבדוחהכספיאובדוחהמילולי,אלאאם הוגשהבקשהלחסיון
תורמים וניתן לעמותה"אישורמיוחד" מרשםהעמותותשלאלצייןבדוח הכספי אתשמושל התורם.
הדיווח יכול להיות גם במסגרת נספח לדוח הכספי .יצויין ,באתר ישנן הנחיות להגשת בקשה לחסיון
תורמים,בשדהמדריכיםוהנחיות .
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 .2דוח מילולי באשר לפעילות העמותה בשנת  2017 -על הדוח להיות חתום על-ידי  2חברי ועד בציון
שמותיהם.עלעמותהלהגישדוחמילוליגםאםלאהייתהלהפעילותכספיתבשנתהדוחולפרטבואת
הפעילות הלא כספית שבוצעה בשנת הדוח .מצוי כטופס מקוון  באתר (מילוי הדוח המילולי בפורמט
מקווןהואמומלץולאחובה) .
תשומתלבכם,ישלכלולבדוחהמילוליאתפירוטכלבעליהתפקידיםבעמותהלרבותכלחבריהוועד,כל
חבריועדתהביקורת/הגוף המבקר,מורשיחתימה,רואההחשבוןהמבקראתהדוחות(במידהומחזור
העמותהעולהעל1.2 מלש"חישנהחובהלמנותרו"ח)ומבקרפנימיככלשמונהלעמותה(במידהומחזור
העמותהעולהעל10מלש"חישנהחובהלמנותמבקרפנימי) .
 .3פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת הן את הדוח הכספי והן את הדוח המילולי לשנת  -2017על
הפרוטוקוללהיותחתוםעלידי 2חבריועדבציוןשמותיהם.יש חובה למלאאתטופסהדיווחהמקוון
שבאתר,בשדהטפסים .
 .4המלצות ועדת ביקורת לעניין הדוח הכספי לשנת  2017 -ישלצייןבאופןמפורשהאםהוועדהממליצה
אולאממליצהלאסיפההכלליתלאשראתהדוחהכספי.עלהמלצותועדתהביקורתלהיותחתומותעל-
ידיחברועדתביקורתאחדלפחותבציוןשמו.ראהלענייןזהתקנה(7א)()1לתקנותהעמותותטפסיםוכן
טופס8לתקנותאלו .ישחובהלמלאאתטופסהדיווחהמקווןשבאתר,בשדהטפסים .
 .5פרוטוקול ישיבת וועד העמותה למינוי מבקר פנימי  -בעמותהשמחזורהעולהעלעשרהמיליון ₪ישנה
חובהלמנותמבקרפנימיככלשלאהומצאפרוטוקולכזהבעבר,ישלהמציאו.
 .6רשימה שמית של  5מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לשנת  -2017יש למלא את הטופס המקוון
המופיע באתר ,בשדה טפסים .ראה לעניין זה תקנה  (7א)( )3לתקנות העמותות טפסים וכן טופס  9
לתקנותאלו.
 .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.לבירורבנושאאגרהשנתיתניתןלפנותלמוקדרשותהתאגידיםבטלפון.1-700-70-60-44
לידיעתכם ,ניתן לשלם את האגרה השנתית גם באתר האינטרנט של רשות התאגידים :שדה טפסים
ותשלומים>-תשלומיםואגרות>-אגרהשנתית>-תשלוםמקווןבאמצעותשרותהתשלומיםהממשלתי.
תשומתליבכם,ככלשעמותהלאהסדירהתשלוםאגרהבשניםקודמותעליהלעשותכן.
 .8תרומות מישות מדינית זרה-עמותהאשרמחזורההכספיעולהעל300,000,₪חייבתלצייןבדוחהכספי
האםקיבלהאולאקיבלהבשנת, 2017תרומותמישותמדיניתזרהבהתאםלאמורבסעיף36אלחוק
העמותות.אםהדברצויןבדוחהמילולי–איןצורךלצייןגםבדוחהכספי .
הבהרה : בתרומה מישות מדינית זרה אין הכוונה לכל תרומה המתקבלת מחו"ל ,אלא רק תרומות
ממדינהזרהאוגוףבשליטתהוכד',בהתאםלהגדרתהחוק .
כמוכן,אםהעמותהקיבלהתרומותכאלו,היאנדרשתלהגישדוחות רבעוניים(קיימיםטפסיםמקוונים
באתר). 
 .9הודעה על הגשת תביעה  -במידהוהוגשותביעותכנגדהעמותהאוכנגדחברועדבתוקףתפקידוכחבר
ועד שלהעמותה.ההודעהמצויהכטופסמקווןבאתר,בשדהטפסים.במידהולאהוגשו תביעותכאמור
יש להמציא הצהרה בגין כך ,חתומה על ידי שניים מחברי הוועד .ראה לעניין זה תקנה  9לתקנות
העמותותטפסיםוכןטופס11לתקנות.


ג .אם העמותה מעוניינת לקבל אישור על הגשת מסמכים עליה לפעול כפי שיפורט להלן:
כללי:
 .1באתר מפורסמות הנחיות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק ,במסגרתן נכללות הנחיות הנדרשות
מעמותות שמבקשות אישור על הגשת מסמכים ,בנוגע לכל אחת מהדרישות המפורטות לעיל ומטה.
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בנוסףבאתר, תחתמדריכיםוהנחיות,קייםדףהנחיותלענייןאופןהגשתהמסמכים.מומלץלעייןבהן
עלמנתלהכיראתדרישותרשםהעמותותבקשרעםהבקשהשלעמותה,בטרםהגשתה.
 .2למכתב זה מצורף טופס "רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור על הגשת מסמכים",
המסומן כטופס א' ,אשר יסייע לכם לוודא כי צירפתם לבקשה את כלל המסמכים הדרושים .לשם
הנוחות,מומלץלצרףאתהטופסלבקשהלקבלתהאישורהמוגשתלמשרדירשםהעמותות.
 .3במידה ולעמותה הונפק אישור על הגשת מסמכים לשנה מסויימת ,ובמהלך אותה שנה מלאו לעמותה
שנתייםפעילות,והיא רוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקין,עלהעמותה
להוסיףעלהמסמכיםשהגישהלצורךהאישור על הגשתמסמכיםגםמאזן בוחן בגין התקופהשלאחר
הדוחהכספיהאחרוןשהגישהועדהחודשבומלאולהשנתייםפעילות .
לדוגמא-עמותהאשרהחלהלפעולבינואר,2016ובינואר2018מבקשתאישורניהולתקיןלשנת,2018
–היהעליהלהגישדוחכספיומסמכיםנלוויםלשנת 2016עדליום 30.6.17ולצורךאישורניהולתקין
עליה לצרף מאזן בוחן לשנת  2017(שכן החובה להגיש דוח כספי ומסמכים נלווים לשנת  ,2017תחול
עליהרקמיום.)30.6.18
 .4לידיעתכם,מספרימיםלאחרהוצאתהאישורעלהגשתהמסמכים,ניתןלראותאתהאישורעצמובאתר
הגיידסטאר,בחלקשלמסמכיםואישורים.


ד .רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה ראשונה לקבלת אישור על
הגשת מסמכים:
 .1הצהרה על נסיבות הקמת העמותה -עלההצהרהיחתמושנייםמחבריהוועדאומהמייסדיםבמידהולא
נבחרועדלעמותה,לפיההקמתהעמותהלאנעשתהבעקבותאחדמאלה:הליכימחיקהשלעמותה או
חברהאחרת,אימתןאישורניהולתקיןלעמותהאוחברהאחרתעל-ידיהרשםאואיסדריםשלעמותה
אחרת.קיימתהצהרהלדוגמאבאתר,בשדהטפסים.
 .2אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה – פרוטוקולאסיפהכלליתבעניין פתיחתחשבון בנק  -הפרוטוקול
יוגש בחתימותמקוריותשלשנייםמחבריוועדהעמותה,אואישורהבנקעלפתיחתחשבוןבנקלעמותה,
אוהודעהעלפתיחתחשבוןבנקלעמותההחתומהבחתימותמקוריותשלשנייםמחבריוועדהעמותה.
לידיעתכם ,העברת כספים מחשבון הבנק של העמותה תתבצע אך ורק באמצעות פקס בחתימת שני
מורשה החתימה .לפיכך,עמותהאינה יכולה לקבלהחלטה המאפשרתביצועפעולותבחשבוןהעמותה
באמצעותהאינטרנטאוהטלפון.
 .3הודעה בדבר תאריך תחילת פעילות העמותה -ישלהעבירהצהרהבדברהתאריך(חודשושנה) בוהחלה
העמותה את פעילותה (הן פעילות כספית והן פעילות לא כספית) .ההצהרה צריכה להיות חתומה
בחתימתשניחבריועדובציוןשמותיהם.
 .4פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות -במידהוהמינוי
נעשהעלידיועדהעמותהישלצרףטופסדיווחעלהחלטתועדהעמותהעלמינוימורשיחתימה.במידה
והמינוינעשהעלידיהאסיפההכלליתישלצרףלפרוטוקולטופסדיווחעלהחלטותהאסיפההכללית.
על פי הנחיות להתנהלות עמותות המפורסמת באתר ,מורשי החתימה אינם יכולים להימנות על חברי
ועדתביקורת.כמוכן,לאניתןלמנותמורשיחתימהשהינםקרובימשפחהבדרגהראשונהשלחבריועד
וחבריועדתביקורת.
 .5בנוסף למסמכים לעיל ,עמותות המבקשות אישור על הגשת מסמכים לשנת  2018/2019צריכות להגיש
את המסמכים ,כמפורט מטה:
א .עמותה שנרשמה במהלך שנת  2016ולא מלאו לה שנתיים פעילות ביום הגשת הבקשה ומבקשת
אישור על הגשת מסמכים לשנים  2019 – 2018
על העמותה להגיש את רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה ראשונה לקבלת
אישורעלהגשתמסמכים,ככלשלאהוגשו,כמפורטבחלקד'לעיל .
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
על העמותה להגיש את הדיווחים המפורטים לעיל בהתאם לדרישות החוק לשנים ,2016 – 2017
כמפורטבחלקב'לעיל. 



ב .עמותה שנרשמה במהלך שנת  2017ומבקשת אישור על הגשת מסמכים לשנים 2019 – 2018
על העמותה להגיש את רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה ראשונה לקבלת
אישורעלהגשתמסמכים,ככלשלאהוגשו,כמפורטבחלקד'לעיל .
כמו כן ,על העמותה להגיש את הדיווחים המפורטים לעיל בהתאם לדרישות החוק לשנת 2017
כמפורטבחלקב'לעיל .
ג .עמותה שנרשמה במהלך שנת  2018המבקשת אישור על הגשת מסמכים לשנים 2019 - 2018
על העמותה להגיש את רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה ראשונה לקבלת
אישורעלהגשתמסמכים,ככלשלאהוגשו,כמפורטבחלקד'לעיל.
כמו כן ,על העמותה להגיש פרוטוקול אסיפה כללית למינוי מוסדות העמותה (ועד ,ועדת ביקורת,
מורשיחתימה). 

 





בכבודרב ,
ראש רשות התאגידים
רשם העמותות
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
טופס א'
רשימת המסמכים המוגשים בבקשה לקבלת אישור על הגשת מסמכים




הנדון:המצאת מסמכים מטעם העמותה:(ע"ר) מספר:__-___-__- 58
כן/לא(נאלסמן) 
העמותהמבקשתאישורעלהגשתמסמכיםלשנת2019/2018
כתובתדוא"לשלהעמותה(אםקיימת):__________________@___________ 

שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור על הגשת מסמכים
לא רלוונטי
לא
כן
דוח מילולי
האםהדוחהמילולישהוגשכוללאתרשימתכלבעליהתפקידים
בעמותה? 
(חבריועד,ועדתביקורתאוגוףמבקר,מורשיחתימה,מבקרפנימי
ורו"חמבקר(ככלשמונו)
האםהדוחהמילוליחתוםע"ישניחבריוועד?
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןחבריהועד?*
האםקייםרובשלקרובימשפחהביןמורשיהחתימה?* 
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורת?*
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריהוועדלחבריוועדת
הביקורת?*
האםקיימתקירבהמשפחתיתביןחבריועדתביקורתלמורשי
החתימהבעמותה?* 
האםחבריועדתביקורתמונומקרבחבריהוועד?*
האםקיימתקרבהמשפחתיתביןמקבליהשכרלוועדתהביקורת?* 
האםמונהחברועדתביקורתיחידשאינוגוףמבקר?*
האםמחזורהעמותהעולהעל10מליון ?₪
אםכן–האםמונהמבקרפנימילעמותה?* 
אםכן-האםדווחלרשםאודותהמינוי? 
האםמבקרהפנימישמונהמשמשגםכגוףמבקרבעמותהאורו"ח
העורךאתהדוחותהכספיים?* 
דוח כספי
האםהדוחהכספיחתוםע"ישניחבריועד?
האםהדוחהכספישהוגשחתוםע"ירואהחשבון?
האםהדוחהכספישהוגשכולליתרותמאזניות?
האםצויינושמותהחותמיםעלהדוחהכספי?
האםלעמותהתורמיםשתרמו20,000₪במצטברלתורםיחידבשנת
הדוח? 



אםכן–האםהוגשהרשימתהתורמים?(ככלשהעמותהפירטהאת
התורמיםבחלקהרלוונטיבדוחהמילולי–ניתןלהסתפקבכך) 
פרוטוקול אסיפה כללית
האםבפרוטוקולשהוגשאושרוהדוחהכספי והדוח המילולילשנה
הרלוונטית?
האםהחתומיםעלהפרוטוקולהינםחבריהוועד?
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מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים
רשם העמותות
האםאכןהפרוטוקולהואשלהאסיפההכלליתולאשלהוועד
המנהל?
האםקייםזיהוישלהחותמיםבפרוטוקול?
האםהדוחותכספייםו/אוהדוחותמילולייםאושרוע"יהאסיפה
הכלליתולאע"יהוועד?
האםהוגשפרוטוקולאסיפהכלליתבטופסמקוון?
דוח ועדת הביקורת
האםדוחועדתהביקורתשהוגשמתייחסלדוחהכספילשנה
הרלוונטית?
האםהחתום/יםעלההמלצותהינםחבר/יועדתביקורת?
האםהמלצותועדתביקורתהוגשובטופסמקוון?
רשימת מקבלי השכר
האםקייםחברועדהמקבלשכרבניגודלתקנותהגמול?*
האםקיימיםעובדיםשהינםקרובימשפחהשלחבריועדומקבלים
שכרמעללמותרלפיכלליניהולתקין?*
האםחברועדתביקורתמקבלמלגה/שכרשלאבמסגרתתקנות
הגמול?*
האםהוגשדוחחמשתמקבליהשכרבטופסמקוון?
האםמקבליהשכרהינםקרובימשפחהשלחברועדתביקורת?*
אגרה שנתית
האםשולמהאגרה/הוגשתצהירלפטורלשנת?2018(לארלוונטי
לעמותותאשרהוקמובמהלךשנת)2018
ככלשהוגשתצהיר-האםחתוםע"יבנקהדואר?
תרומות מישות מדינית זרה לעמותה שמחזורה הכספי עולה על
 300,000ש"ח
האםהעמותהקיבלהתרומותמישותמדיניתזרהאשרשוויון
המצטברעולהעל20,000₪בשנתהדוח? 
אםכן–האםדווחהעלתרומותאלובדוחהכספיאוהמילולי? 
אםכן-האםהגישהדוחרבעוני? 
האם הוגש פרוטוקול אסיפה כללית או אישור הבנק לפתיחת
חשבון?
האם הוגשה הצהרה בדבר נסיבות הקמת העמותה?
לעמותות אשר מלאו להן שנתיים פעילות רציפה המבקשות אישור
ניהול תקין  -האםהוגשמאזןבוחןלהוכחתפעילותשלשנתיים
רצופות?

*אם התשובה לשאלה היא כן ,הדבר עלול למנוע מתן אישור על הגשת מסמכים עד לתיקון הליקוי .
בכבודרב ,
שם :___________________________________ 
תפקיד:___________________________________ 
חתימה:___________________________________ 
כתובת:___________________________________ 
טלפון:___________________________________  
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