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על אישור  לצורך קבלתו בהתאם להוראות חוק העמותות לרשם העמותותהמצאת מסמכים ן: הנדו

  מלאו לה שנתיים של פעילות רצופה אשר לאלעמותה   2019 -ו 2018 לשנת הגשת מסמכים

 כללי: .א

להגישאתהדוחעלהעמותה(,"חוק העמותות":)להלן1980-בהתאםלהוראותחוקהעמותות,התש"ם .1
 אחרשנתהדוח.ביוניבשנהשל30,עדליוםמטהפורטפישי,כודיווחיםנוספיםהכספי,הדוחהמילולי

 .2 הגשתבנוסף, על אישור מהרשם לקבל זכאית רצופה, פעילות של שנתיים לה מלאו שטרם עמותה
אלא תקין, ניהול אישור אינו כאמור אישור אתמסמכים. מינתה שהעמותה כך, על אישור מהווה

 כדי הנדרשות בפעולות ונקטה העמותות, חוק פי על למנות עליה שהיה הפנימיים להתחילהמוסדות
בפעילות העמותה את לשמש יכול זה אישור . למשל כך שונים, לרשותלצרכים בקשה שתגיש ככל

 הענקתזיכויממסלתורמים.לפקודתמסהכנסה,ל46סעיףהמיסיםלצורךקבלתאישורלפי

 .3 ליום עד החוק לדרישות ובהתאם מלא באופן מסמכים תגיש שלא שנת30.6עמותה שלאחר בשנה
 תמצאמפרהאתחוקהעמותות.הפעילות,

"(חלהחובהלהגישתקנות העמותות טפסים)להלן:"2009-פיתקנותהעמותות)טפסים(,התשס"ט-על .4
 באמצעותטפסיםמקוונים.חלקמדיווחים

 הטפסיםלפיכך, באמצעות בהמשך, שיפורט כפי הרלוונטיים הדיווחים את להגיש נדרשת עמותה
.ישלמלאאת"(האתרוחל"צ)להלן:"רשםהעמותות-רשותהתאגידיםהאינטרנטשלהמצוייםבאתר

ידישניחבריועד)בחתימותמקוריות(ולשלוחבצירוףכלהמסמכים-הטפסים,להדפיסם,להחתימםעל
רשםהעמותות.-הנלוויםלמשרדירשותהתאגידים

כי .5 יצוין, זה בהקשר להגיש רצוי הפגם באמצעות המילוליים הדוחות שבאתראת המקוון ורמט
רשםהעמותות,למרותשלגבימסמךזהלאחלהחובתהגשהמקוונת,-האינטרנטשלרשותהתאגידים

וזאתכדישהפרטיםיעודכנובמערכתהמחשובשלרשםהעמותות,ויאפשרובעתידהזדהותחכמה,ללא
 צורךבמשלוחפניהבדואר,לנושאיהמשרההמעודכניםבמערכת.

ובהתאם-המסמכים  של מלאההגשה  .6 במלואם לעיל המפורטים המסמכים משלוח על להקפיד יש
לרבותאימשלוחבאמצעות-.העדרהמסמכיםהדרושיםאוחלקם,מילויםבאופןחלקימטהלהנחיות

מהווההפרתהוראותהחוק-טפסיםמקוונים,איציוןשמותהחותמיםלצדחתימהמקוריתוכיוצ"ב
עלהגשתמסמכים.קבלתאישורוימנע

רשםהעמותותעורךבעמותותבדיקותנוספותבמהלךהשנה,אףלאחרמתןאישורעלהגשתמסמכים. .7
לפיכך,ליקוייםשימצאובעמותהלאחרמתןהאישור,עלוליםלהביאלביטולהאישורשניתן.
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תאגידיםבקשהבמידהוחלשינויבכתובתהעמותה,ישלהגישלמשרדירשותה-שינוי בכתובת העמותה .8
ידישניחבריועד,באמצעותטופסמקווןמתאים,המצויבאתרהאינטרנטשל-לשינויכתובת,חתומהעל

הרשות.

שינוילידיעתכם, .9 ככלשבנוסףלבקשתאישורעלהגשתמסמכיםמבקשתהעמותהבקשותשונותכגון
לאישורעלהגשתמסמכים.שם,מטרותותקנוןעליהלהגישאתהבקשותהללובנפרדממסמכיהבקשה

יובהר,כיככלשתוגשבקשהכאמוריחדעםמסמכיהבקשה,ייתכןכייתעכבהמועדלטיפולבבקשה.

עמותהאשרהגישהאתהמסמכיםהמפורטיםלעילאוחלקם,אינהנדרשתלשלחםפעםנוספתבעקבות .10
מכתבזה.

ותותוההקדשותברשותהתאגידים,עודלידיעתכם,באפשרותכםלהצטרףלרשימתתפוצהשלרשםהעמ .11
 ולקבלבאמצעותדוא"לעדכוניםשוטפים.

 התאגידים רשות לאתר להיכנס והחל"צ–ניתן העמותות קשר-רשם ולבקש-יצירת תפוצה רשימת
 להצטרףלרשימה.כמוכן,לנוחותכם,להלןקישורלהצטרפותלרשימתהתפוצה:

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/ContactUs/Pages/LyrisRasutHataagidim.a
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 :העמותות חוקמותה צריכה להגיש בהתאם להוראות הדיווחים אותם ערשימת להלן  .ב

 

 

 

 

 

 .2017שנת עמותה שהחלה לפעול בלם המפורטים להלן מתייחסים , המסמכיבכםתשומת לל

את בנוסף על המסמכים המפורטים, גם צריכה להמציא  2016עמותה אשר החלה פעילותה בשנת 
 , ככל שטרם הומצאו.2016 בהתייחס לשנת  כאמורמסמכים 

ליום  עד 2018 בנוגע לשנת מפורט מטהתידרש להגיש דיווחים כ, 2018בשנת  העמותה שהחלה פעילות
30.6.19. 

שלנושאהמישרהשחתםעליהםבציוןשמו.צריכיםלהישלחעםחתימותמקוריותדיווחיםכללה

-חבריועדבציוןשמותיהם.במקרהשהדוחבוקרעל2ידי-חתוםעל-2017דוח כספי )כולל מאזן( לשנת  .1
ון.ידירואהחשב-ידירואהחשבון,חובהלצרףלדוחחוותדעתחתומהעל

ומעלהבמהלך₪20,000עמותהאשרקיבלהתרומותמתורםיחידבסךמצטברשל-ציון שמות תורמים
הוגשהבקשהלחסיוןאםהשנה,תצייןאתשמותהתורמיםכאמורבדוחהכספיאובדוחהמילולי,אלא

ותורמים לעמותה"אישורמיוחד" אתשמושלמניתן בדוחהכספי התורם.רשםהעמותותשלאלציין
לדוחהכספי. נספח גםבמסגרת להיות יכול ישנןהדיווח באתר לחסיוןיצויין, הנחיותלהגשתבקשה

.תורמים,בשדהמדריכיםוהנחיות

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

 .דוא"לבאמצעות 

לתשומת לבכם, באתר מפורסמות הנחיות להתנהלות עמותות בהתאם לחוק, במסגרתן 
נכללות הנחיות הנדרשות מעמותות שמבקשות אישור ניהול תקין, בנוגע לכל אחת 

 מהדרישות המפורטות מטה. 

ל מנת להכיר את דרישות רשם העמותות בקשר עם ניהול תקין של מומלץ לעיין בהנחיות ע
 עמותה, בטרם הגשת הבקשה.

 

http://www.taagidim.justice.gov.il/
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על-2017דוח מילולי באשר לפעילות העמותה בשנת  .2 חתום להיות הדוח -על בציון2ידי ועד חברי
הייתהלהפעילותכספיתבשנתהדוחולפרטבואתעלעמותהלהגישדוחמילוליגםאםלאשמותיהם.

בשנתהדוח. הלאכספיתשבוצעה בפורמט הפעילות המילולי הדוח )מילוי באתר  כטופסמקוון מצוי
מקווןהואמומלץולאחובה(.

ועד,כלותשומתלבכם,ישלכלולבדוחהמילוליאתפירוטכלבעליהתפקידיםבעמותהלרבותכלחבריה
ועד רואההחשבוןהמבקראתהדוחות)במידהומחזורחברי מורשיחתימה, תהביקורת/הגוףהמבקר,

מלש"חישנהחובהלמנותרו"ח(ומבקרפנימיככלשמונהלעמותה)במידהומחזור1.2העמותהעולהעל
מלש"חישנהחובהלמנותמבקרפנימי(.10העמותהעולהעל

על-2017וח הכספי והן את הדוח המילולי לשנת פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת הן את הד .3
למלאאתטופסהדיווחהמקווןחובהחבריועדבציוןשמותיהם.יש2הפרוטוקוללהיותחתוםעלידי

.,בשדהטפסיםשבאתר

עדהממליצהוישלצייןבאופןמפורשהאםהו-2017המלצות ועדת ביקורת לעניין  הדוח הכספי לשנת  .4
-ביקורתלהיותחתומותעלה.עלהמלצותועדתהכספייפההכלליתלאשראתהדוחאולאממליצהלאס

(לתקנותהעמותותטפסיםוכן1)א()7ידיחברועדתביקורתאחדלפחותבציוןשמו.ראהלענייןזהתקנה
מקווןשבאתר,בשדהטפסים.ההדיווחטופסלמלאאתחובהיש לתקנותאלו.8טופס

ישנה₪השמחזורהעולהעלעשרהמיליוןבעמות-העמותה למינוי מבקר פנימיפרוטוקול ישיבת וועד  .5
 .,ישלהמציאוככלשלאהומצאפרוטוקולכזהבעברחובהלמנותמבקרפנימי

המקווןישלמ-2017מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה לשנת  5רשימה שמית של  .6 אתהטופס לא
באתר, המופיע זה לעניין ראה טפסים. בשדה  3)א()7תקנה  טופס וכן טפסים העמותות לתקנות 9(
 לתקנותאלו.

-אגרה שנתית .7 לשנת המלאה השנתית האגרה שולמה כי לוודא העמותה עמותה2018על לחלופין,
לצורךקבלתפטורמתשלום נדרשתלהגישתצהירחתוםלבנקהדואר הזכאיתלפטורמאגרהשנתית,

.1-700-70-60-44יתניתןלפנותלמוקדרשותהתאגידיםבטלפוןאגרהשנתית.לבירורבנושאאגרהשנת
טפסים שדה התאגידים: רשות של האינטרנט באתר גם השנתית האגרה את לשלם ניתן לידיעתכם,

<תשלוםמקווןבאמצעותשרותהתשלומיםהממשלתי.-<אגרהשנתית-<תשלומיםואגרות-ותשלומים
 תשלוםאגרהבשניםקודמותעליהלעשותכן.תשומתליבכם,ככלשעמותהלאהסדירה

חייבתלצייןבדוחהכספי₪,300,000עמותהאשרמחזורההכספיעולהעל-תרומות מישות מדינית זרה .8
אלחוק36,תרומותמישותמדיניתזרהבהתאםלאמורבסעיף2017האםקיבלהאולאקיבלהבשנת

צורךלצייןגםבדוחהכספי.אין–העמותות.אםהדברצויןבדוחהמילולי

תרומותהבהרה: רק אלא מחו"ל, המתקבלת תרומה לכל הכוונה אין זרה מדינית מישות בתרומה
ממדינהזרהאוגוףבשליטתהוכד',בהתאםלהגדרתהחוק.

)קיימיםטפסיםמקווניםדוחות רבעונייםכמוכן,אםהעמותהקיבלהתרומותכאלו,היאנדרשתלהגיש
באתר(.

במידהוהוגשותביעותכנגדהעמותהאוכנגדחברועדבתוקףתפקידוכחבר-תביעההודעה על הגשת  .9
תביעותכאמורהוגשו.ההודעהמצויהכטופסמקווןבאתר,בשדהטפסים.במידהולאשלהעמותהועד

 בגין הצהרה להמציא כך,יש תקנה זה לעניין ראה הוועד. מחברי שניים ידי על נותלתק9חתומה
 לתקנות.11העמותותטפסיםוכןטופס



 פורט להלן:לפעול כפי שיעליה  אם העמותה מעוניינת לקבל אישור על הגשת מסמכים .ג

 כללי:

 .1 הנדרשותבאתר הנחיות נכללות במסגרתן לחוק, בהתאם עמותות להתנהלות הנחיות מפורסמות
מהדרישו אחת לכל בנוגע מסמכים, הגשת על אישור שמבקשות מעמותות המפורטות ות מטה.לעיל
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תחתמדריכיםוהנחיות,קייםדףהנחיותלענייןאופןהגשתהמסמכים.מומלץלעייןבהן,בנוסףבאתר
 .ההבקשהשלעמותה,בטרםהגשתעלמנתלהכיראתדרישותרשםהעמותותבקשרעם

 .2 אישור לקבלת בבקשה המוגשים המסמכים "רשימת טופס מצורף זה מסלמכתב הגשת ",מכיםעל
 לשםכטופס א'המסומן הדרושים. המסמכים כלל את לבקשה צירפתם כי לוודא לכם יסייע אשר ,

 המוגשתלמשרדירשםהעמותות.האישורהנוחות,מומלץלצרףאתהטופסלבקשהלקבלת

לעמותה .3 אותהשנהמלאו ובמהלך הגשתמסמכיםלשנהמסויימת, על במידהולעמותההונפקאישור
עלהעמותהוהיא רוצה להחליף את האישור על הגשת מסמכים באישור ניהול תקיןות,שנתייםפעיל ,

התקופהשלאחרמאזן בוחןלהוסיףעלהמסמכיםשהגישהלצורךהאישורעלהגשתמסמכיםגם בגין
הדוחהכספיהאחרוןשהגישהועדהחודשבומלאולהשנתייםפעילות.

,2018מבקשתאישורניהולתקיןלשנת2018,ובינואר2016עמותהאשרהחלהלפעולבינואר-לדוגמא
ולצורךאישורניהולתקין30.6.17עדליום2016היהעליהלהגישדוחכספיומסמכיםנלוויםלשנת–

לשנת בוחן ומסמכיםנלוויםלשנת2017עליהלצרףמאזן החובהלהגישדוחכספי תחול2017)שכן ,
 (.30.6.18עליהרקמיום

ניתןלראותאתהאישורעצמובאתר,מסמכיםהעלהגשתמספרימיםלאחרהוצאתהאישורלידיעתכם, .4
 .,בחלקשלמסמכיםואישוריםהגיידסטאר



על לקבלת אישור ראשונה רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה  .ד
 :הגשת מסמכים

עלההצהרהיחתמושנייםמחבריהוועדאומהמייסדיםבמידהולא-תה עמוההצהרה על נסיבות הקמת  .1
אונבחרועדלעמותה,לפיההקמתהעמותהלאנעשתהבעקבותאחדמאלה:הליכימחיקהשלעמותה

ידיהרשםאואיסדריםשלעמותה-אחרתעלאוחברהאחרת,אימתןאישורניהולתקיןלעמותהחברה
 .,בשדהטפסיםמאבאתרלדוגקיימתהצהרהאחרת.

בנק–אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה .2 פתיחתחשבון הפרוטוקול-פרוטוקולאסיפהכלליתבעניין
בחתימותמקוריותשלשנייםמחבריוועדהעמותה,אואישורהבנקעלפתיחתחשבוןבנקלעמותה,יוגש

 שלשנייםמחבריוועדהעמותה.אוהודעהעלפתיחתחשבוןבנקלעמותההחתומהבחתימותמקוריות

הע העמותהלידיעתכם, של הבנק מחשבון כספים שניברת בחתימת פקס באמצעות ורק אך תתבצע
עמותהאינהיכולהלקבלהחלטההמאפשרתביצועפעולותבחשבוןהעמותה לפיכך, מורשההחתימה.

 .הטלפוןאובאמצעותהאינטרנט

בוהחלה)חודשושנה(ישלהעבירהצהרהבדברהתאריך-עמותהתאריך תחילת פעילות ה הודעה בדבר .3
חתומה להיות צריכה ההצהרה כספית(. לא פעילות והן כספית פעילות )הן פעילותה את העמותה

 ועדובציוןשמותיהם.חבריבחתימתשני

והמינויבמידה-פרוטוקול אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני מורשי חתימה לפחות  .4
נעשהעלידיועדהעמותהישלצרףטופסדיווחעלהחלטתועדהעמותהעלמינוימורשיחתימה.במידה
והמינוינעשהעלידיהאסיפההכלליתישלצרףלפרוטוקולטופסדיווחעלהחלטותהאסיפההכללית.

יכולים החתימהאינם מורשי הנחיותלהתנהלותעמותותהמפורסמתבאתר, פי חבריעל להימנותעל
ועדתביקורת.כמוכן,לאניתןלמנותמורשיחתימהשהינםקרובימשפחהבדרגהראשונהשלחבריועד

 וחבריועדתביקורת.

צריכות להגיש  2018/2019עמותות המבקשות אישור על הגשת מסמכים לשנת  ,לעיל בנוסף למסמכים .5
 את המסמכים, כמפורט מטה:

ומבקשת  ולא מלאו לה שנתיים פעילות ביום הגשת הבקשה 2016עמותה שנרשמה במהלך שנת  .א
2019 – 2018אישור על הגשת מסמכים לשנים 

 העמותות לרשם להגיש שיש המסמכים רשימת את להגיש העמותה לקבלתבבקשה ראשונהעל
.לעיל'בחלקד,ככלשלאהוגשו,כמפורטאישורעלהגשתמסמכים
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הדיווחיםהמ להגישאת העמותה לעילעל החוקפורטים לדרישות ,2016 – 2017לשנים בהתאם
.לעיל'כמפורטבחלקב

 
  2019 – 2018אישור על הגשת מסמכים לשנים ומבקשת   2017עמותה שנרשמה במהלך שנת  .ב

 העמותות לרשם להגיש שיש המסמכים רשימת את להגיש העמותה לקבלתבבקשה ראשונהעל
.לעיל'בחלקדאהוגשו,כמפורט,ככלשלאישורעלהגשתמסמכים

 כן, לעילכמו המפורטים הדיווחים את להגיש העמותה החוקעל לדרישות 2017לשנת בהתאם
.לעיל'כמפורטבחלקב


 2019 - 2018 יםאישור על הגשת מסמכים לשנהמבקשת   2018עמותה שנרשמה במהלך שנת  .ג

הע לרשם להגיש שיש המסמכים רשימת את להגיש העמותה על לקבלתבבקשה ראשונהמותות
 .לעיל'בחלקד,ככלשלאהוגשו,כמפורטאישורעלהגשתמסמכים

ועדתביקורת, מוסדותהעמותה)ועד, העמותהלהגישפרוטוקולאסיפהכלליתלמינוי על כן, כמו
מורשיחתימה(.

 

 


בכבודרב,                                

 ראש רשות התאגידים                   
 רשם העמותות            
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 טופס א'
 

 על הגשת מסמכיםבבקשה לקבלת אישור  רשימת המסמכים המוגשים


58-___-___-_פר:)ע"ר( מס:המצאת מסמכים מטעם העמותההנדון:
כן/לא)נאלסמן(2019/2018לשנתעלהגשתמסמכיםהעמותהמבקשתאישור

___________@כתובתדוא"לשלהעמותה)אםקיימת(:__________________


     על הגשת מסמכיםשאלון נלווה להגשת בקשה לאישור 

 לא רלוונטי לא כן 

       דוח מילולי

תכלבעליהתפקידיםהאםהדוחהמילולישהוגשכוללאתרשימ
בעמותה?

)חבריועד,ועדתביקורתאוגוףמבקר,מורשיחתימה,מבקרפנימי
 ורו"חמבקר)ככלשמונו(

      

       האםהדוחהמילוליחתוםע"ישניחבריוועד?

       האםקייםרובשלקרובימשפחהביןחבריהועד?*

   ?*החתימהמורשיהאםקייםרובשלקרובימשפחהבין

       האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורת?*

האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריהוועדלחבריוועדת
 הביקורת?*

      

האםקיימתקירבהמשפחתיתביןחבריועדתביקורתלמורשי
החתימהבעמותה?*

   

       האםחבריועדתביקורתמונומקרבחבריהוועד?*

   ?*האםקיימתקרבהמשפחתיתביןמקבליהשכרלוועדתהביקורת

       האםמונהחברועדתביקורתיחידשאינוגוףמבקר?*

   ₪?מליון10האםמחזורהעמותהעולהעל

   האםמונהמבקרפנימילעמותה?*–אםכן

   האםדווחלרשםאודותהמינוי?-אםכן

אורו"חונהמשמשגםכגוףמבקרבעמותההאםמבקרהפנימישמ
?*העורךאתהדוחותהכספיים

   

       דוח כספי

       האםהדוחהכספיחתוםע"ישניחבריועד?

       האםהדוחהכספישהוגשחתוםע"ירואהחשבון?

       האםהדוחהכספישהוגשכולליתרותמאזניות?

       חהכספי?שמותהחותמיםעלהדוצויינוהאם

במצטברלתורםיחידבשנת₪20,000האםלעמותהתורמיםשתרמו
הדוח?

   

האםהוגשהרשימתהתורמים?)ככלשהעמותהפירטהאת–אםכן
ניתןלהסתפקבכך(–התורמיםבחלקהרלוונטיבדוחהמילולי

   

       פרוטוקול אסיפה כללית

לשנהספי והדוח המילוליהכהדוחהאםבפרוטוקולשהוגשאושרו
 הרלוונטית?

      

       האםהחתומיםעלהפרוטוקולהינםחבריהוועד?
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האםאכןהפרוטוקולהואשלהאסיפההכלליתולאשלהוועד
 המנהל?

      

       האםקייםזיהוישלהחותמיםבפרוטוקול?

האםהדוחותכספייםו/אוהדוחותמילולייםאושרוע"יהאסיפה
 הכלליתולאע"יהוועד?

      

       האםהוגשפרוטוקולאסיפהכלליתבטופסמקוון?

       דוח ועדת הביקורת 

לשנההאםדוחועדתהביקורתשהוגשמתייחסלדוחהכספי
 ?הרלוונטית

      

       האםהחתום/יםעלההמלצותהינםחבר/יועדתביקורת?

       בטופסמקוון?האםהמלצותועדתביקורתהוגשו

       רשימת מקבלי השכר

       האםקייםחברועדהמקבלשכרבניגודלתקנותהגמול?*

האםקיימיםעובדיםשהינםקרובימשפחהשלחבריועדומקבלים
 שכרמעללמותרלפיכלליניהולתקין?*

      

האםחברועדתביקורתמקבלמלגה/שכרשלאבמסגרתתקנות
 ?*הגמול

      

       האםהוגשדוחחמשתמקבליהשכרבטופסמקוון?

       האםמקבליהשכרהינםקרובימשפחהשלחברועדתביקורת?*

       אגרה שנתית

)לארלוונטי?2018האםשולמהאגרה/הוגשתצהירלפטורלשנת
 (2018לעמותותאשרהוקמובמהלךשנת

      

       חתוםע"יבנקהדואר?האם-ככלשהוגשתצהיר

תרומות מישות מדינית זרה לעמותה שמחזורה הכספי עולה על 
 ש"ח 300,000

   

קיבלהתרומותמישותמדיניתזרהאשרשוויוןהעמותההאם
בשנתהדוח?₪20,000המצטברעולהעל

   

   ?אוהמילוליהאםדווחהעלתרומותאלובדוחהכספי–אםכן

   אםהגישהדוחרבעוני?ה-אםכן

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 
האםהוגשמאזןבוחןלהוכחתפעילותשלשנתיים -  ניהול תקין

 רצופות?

   


 עד לתיקון הליקוי. על הגשת מסמכים*אם התשובה לשאלה היא כן, הדבר עלול למנוע מתן אישור 

בכבודרב,
___________________________________שם:

___________________________________תפקיד:

___________________________________חתימה:

__________כתובת:_________________________

טלפון:___________________________________
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