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ל:�הנדו 1020צור� אישור ניהול תקי� לשנת המצאת מסמכי�

. �2010 לשנת יחידת רש� העמותות החלה בבדיקת תיקי עמותות לצור� הוצאת אישור ניהול תקי

חות הכספיי�"הקובע כי יש להגיש את הדו, �#1980"תש, נכנס לתוק! תיקו� לחוק העמותות21.6.07ביו�
ל הדו#30 עד חות"לצור� מת� אפשרות לעמותות להתארג� לקראת הגשת הדו.ח" ביוני בשנה שלאחר שנת

ל 2008כספי לשנתהח"דוהניתנה אורכה להגשת, הכספיי� במועד שנקבע עד #והמסמכי� הנלווי�
זה. באשר לעמותות המבקשות לקבל אישור ניהול תקי� 30.9.2009 יודגש כי הגשת המסמכי� לאחר מועד

.לעיכוב משמעותי בהוצאת האישורועלולה להביא, הינה בניגוד לחוק

מצ.ח מילולי"במסגרת תיקו� החוק נקבעה ג� החובה להגיש דו ח"לדוב נוסח מוצע"למע� הנוחות
הדו.ח" וכ� דגשי� והנחיות לצור� מילוי הדו,מילוליה ס!"יצוי� כי הגשת ח המילולי מהווה א! היא תנאי

.למת� אישור ניהול תקי�

זהאי� צור� לשלוח אות� פע� נוספת, הגשת את המסמכי� או חלק� כבר א� . בעקבות מכתב

י–לידיעה .נתנו אישורי� זמניי�יבכל מקרה לא

אתרצוי,ותלמע� הנוח כ, רשימת המסמכי� המוגשי�לצר" למסמכי�  המצור" למכתבאטופס המסומנת
.זה

ומבלי לגרוע, מבלי לגרוע מהוראות החוק בדבר מסמכי� שעל העמותה להגיש לרש� העמותות.א
בדיקת רש� העמותות לצור� עליכ� להגיש מסמכי� כדלקמ�, מכל דרישה קודמת שנשלחה אליכ�

:ישור ניהול תקי�א מת��בעניי

ע, 2008 לשנת)כולל מאז�(ח כספי"דו.1 ח" במקרה שהדו. חברי ועד בציו� שמותיה�2י"חתו�
ע רו"בוקר עח"דולחובה לצר!,ח"י רו"חוות דעת חתומה , על החתימות להיות מקוריות.ח"י

עו"ע" נאמ� למקור" אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת אי� לשלוח צילומי� של מסמכי� אוד"י
.חתימה מקוריתתוספתבח"רו

פי( 2008 מילולי באשר לפעילות העמותה בשנתח"דו.2 ,) המצור"בטופס מומל# להגישו על
אי� לשלוח צילומי, על החתימות להיות מקוריות. חברי ועד בציו� שמותיה�2חתו� על ידי

עו"ע" נאמ� למקור"אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת מסמכי� רו"י חתימה וספתתבח"ד או
לב.מקורית דו:כ� לתשומת לא"על העמותה להגיש תה לה פעילות כספיתיהיח זה ג� א�

.ח"בשנת הדו

, 2008 לשנת המילוליח"ה� את הדווח הכספי"את הדוה� פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת.3
ע  של אי� לשלוח צילומי�, על החתימות להיות מקוריות. חברי ועד בציו� שמותיה�2י"חתו�
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עו"ע" נאמ� למקור"אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת המסמכי� רו"י חתימה תוספתבח"ד או
.מקורית

היענלה� הגו! המבקר/המלצות ועדת ביקורת.4 ח"ה� לעניי� אישור הדווח הכספי"דוי� אישור
ההחתימעל, בציו� שמואחד לפחות חתומות על ידי חבר ועדת ביקורת, 2008 לשנת המילולי
נאמ�" אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת אי� לשלוח צילו� של המסמכי�, מקוריתלהיות
עו"ע" למקור רו"י .)ב"המצדשבטופס הנוסחיפ#לע(. חתימה מקוריתתוספתבח"ד או

של הכספי יש לצר! רשימח"לדו.5 התשלו� לכלוסכו�בעמותה הגבוה מקבלי השכר5ה שמית
הדומה� אחד  שלי.)2008(ח הכספי"לשנת , שכר ברוטו לשנהש לציי� את התשלו� במונחי�

.גכטופסב"מצ.)ח"אי� להציג באש(סכו� מלא בשקלי�

 או לכל השני� מאז הקמת העמותה וכ� 2009לשנת קבלת פטור/יש לדאוג לתשלו� אגרה.6
. לפי המאוחר1998משנת

מ .02#6230638: בפקס.ר.א.ת.לבירור אגרות שנתיות בלבד יש לפנות לחברת

:הודעות נוספות.ב

יש, ומעלה במהל� השנה/ 20,000בס� מצטבר של מתור� יחיד א� העמותה קיבלה תרומות.1
את,ח הכספי"לציי� את שמות התורמי� כאמור בדו אלא א� כ� נית� אישור מהרש� שלא לכלול

שמ(ח כאמור בתקנות"שמ� בדו ות לצור� קבלת אישור כאמור יש להגיש בקשה הכוללת את
.)התורמי� ולעמוד ביתר דרישות התקנות

על הכספי על עמותה אשר מחזורה.2 ח הכספי הא� קיבלה או לא קיבלה"לציי� בדו/ 300,000עולה
זרהח"בשנה שאליה מתייחס הדו , להבדיל מאזרח זר שאינו נציג הישות(תרומות מישות מדינית

./20,000יי� המצטבר עולה על סכו� של אשר שוו,) ראה הגדרה בהמש�– אי� חובה לדווחולגבי
את,במידה ואכ� קיבלה תרומות כאמור : עליה לציי�

;זהות נות� התרומה#
;סכו� התרומה#
;מטרת התרומה או ייעודה#
; א� יש כאלה, התנאי� לתרומה#

הב נוסח מוצע לדיווח כאמור" מצ .כטופס

:כל אחד מאלה" ישות מדינית זרה"לעניי� זה

#לרבות, דינה זרהמ)1(
זה(איחוד או חבר של מדינות זרות# ) איחוד מדינות זרות#בסעי!
 רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, אורג�#
רשות שלטונית של מדינה זרה או של מדינה, רשות מקומית או מחוזית#

זה(שחברה בברית מדינות במדינה זרה  זר# בסעי! ) גו!
חבר של גופי� זרי�ארג, איחוד#  ו� או

יהודה(כמשמעותה בחוק להארכת תוקפ� של תקנות שעת חירו�, הרשות הפלסטינית)2(
)#1967ה"תשכ,) שיפוט בעבירות ועזרה משפטית# ושומרו�

או שגו!)2(או)1(תאגיד שהוק� בחיקוק של אחד מהגופי� המפורטי� בפסקאות)3(
 אמצעי השליטה בתאגיד או שהוא כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוי� של

זה; מינה את התאגיד לפעול בשמו כמשמעות�#"החזקה","אמצעי שליטה"לעניי�
;#1968ה"תשכ, בחוק ניירות ער�
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מס#"תרומה" .שנתנה מחו2 לישראל, מלאה או חלקית, למעט הקלת

ע, יש להגיש בקשה לשינוי כתובת, במידה וחל שינוי בכתובת העמותה.3 על,י שני חברי ועד"חתומה
 אי� לשלוח צילומי� של המסמכי�, על החתימות להיות מקוריות.וכטופס גבי הטופס המצור!

עו"ע" נאמ� למקור"אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת רו"י .ח בתוספת חתימה מקורית"ד או

מי�ד בני"עויש לשלוח את המסמכי� לידי, א� העמותה נמצאת בטיפול מחלקת תוכניות הבראה.4
.מנהל מחלקת תוכניות הבראה,למקי�

ג�.5 העמותה נמצאת בעיצומה של ביקורת א� יש לשלוח את המסמכי� למשרדי רש� העמותות
.עומק

:לתשומת לבכ�.ג

של.יש להקפיד על משלוח המסמכי� המפורטי� לעיל במלוא�.1  משלוח חלקי או מילוי חלקי
וכו מאומתות כדי�/ חתימות מקוריותהעדר, דרישות של' או אי ציו� שמות החותמי� לא יהוו מילוי

.דרישות החוק ולא יזכו את העמותה באישור

הדו.2 ע"על רו"חות הכספיי� המבוקרי� ח להיות ערוכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי�"י
פירוט שמות התורמי� בהתא�, חות מאוחדי� במקרי� המתאימי�"לרבות לעניי� הגשת דו

. ופירוט מטרות העמותה,לתקנות העמותות

בת.3 .� שנתיי� של פעילותואישור ניהול תקי� יינת� לעמותה רק

להאשר נדרשה עמותה.4 או מכתבלתק� ליקויי� ונשלח , ניהול תקי�למת� אישור ירובס התראה
 בנוס! לעמידה בכל תוכל לקבל אישור ניהול תקי� רק לאחר שיתוקנו כל הליקויי� הנדרשי�

זוהתנאי� המתוארי�  יודגש כי עצ� המצאת המסמכי� אינה מקנה זכות אוטומטית. בפנייה
.לאישור א� מתקיימי� בעמותה ליקויי� אחרי�

 שהובאו לידיעתה במסגרת כפי,�להתבסס על ממצאיעדת הביקורת או הגו! המבקרו המלצותעל.5
:כוללי�ה �1980"תש, לחוק העמותות30מפורטי� בסעי!ההיתפקיד

.נות העמותה ומוסדותיהבדיקת תקי.א
. בדיקת השגת יעדי העמותה.ב
 מעקב ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד תו� הצעת דרכי� לתיקו�.ג

.הליקויי�
 בדיקת ענייניה הכספיי� לרבות ייעוד כספי העמותה לקידו� מטרותיה.ד
. בדיקת כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.ה

ה .מלצותיה לפני הועד והאסיפה הכלליתעל ועדת הביקורת להביא

י.6 . חומר שיישלח בפקסטופללא

 נית� להיעזר באתר האינטרנט,יו� בחוברת ניהול תקי�עלרבות, לצור� קבלת אינפורמציה כללית–לידיעה
.il.gov.justice.www: של רש� העמותות שכתובתו

ר ,בבכבוד
 רש� העמותות
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א טופס

 ____________: תארי� לכבוד
 ניהול תקי�חטיבת, רש� העמותות

 49029.ד.ת
91490ירושלי�

,.נ.ג.א

_#_:פרמס)ר"ע(: מטע� העמותההמצאת מסמכי�:הנדו� _ _#_ _ _#58

( יש למלא רק במקרה שנדרש לעמותה(.______________ לשנת תקי� לנו אישור ניהול אבקשכ� לתת(
).אישור

ב(בהתא� לדרישות חוק העמותות הרינו להמציא מסמכי� כדלקמ� ): ולמלא בהתא� לעניי�X#נא לסמ�

( .2008תח כספי לשנ"דו(

( .2008ח מילולי לשנת"דו(

( הדווח הכספי"את הדוה�תשרהמא כלליתהל של אסיפופרוטוק( .2008 המילולי לשנתח"ה� את

( .ח המילולי"ח הכספי וה� בנוגע לדו"ה� בנוגע לדו 2008ת המלצות ועדת ביקורת לשנ(

( .2008תרשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנ(

( .אי קבלת תרומות מישות מדינית זרה/ הודעה בדבר קבלה(

( עאישור( ב"חתו�  2009פטור מאגרה לשנת/ על תשלו�נק הדוארי

_____________@__________________): א� קיימת(ל של העמותה"כתובת דוא: לצרכי� משרדיי�

,בכבוד רב

 _______________:ש�

 _______________: חתימה

 _______________: כתובת

 ________________: טלפו�
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ב טופס

ח המילולי" למילוי הדודגשי� והנחיות

הדו, �#1980"תש, לחוק העמותות)א(37בהתא� לסעי! ע�"על עמותה להגיש את ח הכספי יחד
ח המילולי ימולאו בהתא� להוראות התוספת השלישית לחוק"פרטי הדו.ח המילולי"הדו

.העמותות

.חלה על הועד המנהלולתוכנוח המילולי"האחריות להכנת הדו

ח המילולי ולהביא המלצותיה בפני האסיפה הכללית אשר תאשר"על ועדת הביקורת לבחו� את הדו
.ח האמור"את הדו

עלבמחויח המילולי אינו"הדו .ידי גור� מקצועי# בעריכה

.בורח המילולי יהיה פתוח לעיו� הצי"הדו

:ח" לדו1י� סעי!ילענ

.צעה העמותה לש� קידו� מטרותיה המאושרותייש לדווח על הפעולות שב

.ח ולא פעולות שהיא עתידה לבצע"הדיווח יהיה בנוגע לפעולות שכבר ביצעה העמותה בשנת הדו

:ח"לדו�2 סעי!ילעני

פיד להבחי� בי� חברי הוועד יש להק.ח" בשנת הדונדרש לפרט את המבנה הארגוני של העמותה
.לבי� חברי וועדת הביקורת

ו או הגופי� הנוספי� הקיימי� בעמותה בהתא�/מומל2 לצר! תרשי� הכולל את פירוט הוועדות
.לתקנו�

נהל הכללימה, לפי העניי�, חבר ועדת ביקורת או הגו! המבקר, חבר ועד"":נושא משרה"בסעי! זה
;"רי� למנהל הכללישל העמותה וכל מי שכפו! במיש

:ח" לדו3ניי� סעי!על

צאצא או צאצא של ב� הזוג או ב� זוגו של כל אחד, הורי הורה, הורה, אח או אחות, ב� זוג"#"קרוב
;"מאלה

ל#"מרבית חברי העמותה" . מחברי העמותה#50% מעל
. כגו� תאגיד אחר שהתמיכה בו מהווה חלק ממטרות העמותה–" זיקה"

:ח"לדו�4 סעי! לעניי

הדו לעמותה שניתנובסעי! זה יש לפרט מה� השירותי�  חלק מרכזי בפעילות היוואשר,ח"בשנת
.העמותה

פעילותמחלק מרכזי מהווי� ששירותיה� הדיווח בסעי! זה נדרש לגבי נותני שירותי� וספקי�
.כלליותות הנהלהוולא בהוצאהפעילות ההוצאה בגינ� כלולה בעלות שרישו�ו, העמותה
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:ח"לדו5לעניי� סעי!

.ח"יש לפרט מה� השימושי� העיקריי� שעשתה העמותה בכספי התרומות במהל� שנת הדו
.ח מקורות ושימושי�"מומל2 לערו� סעי! זה בצורה של דו

:ח"לדו6לעניי� סעי!

. כולל עלויות ישירות ועקיפות#"עלויות"
.�לא כולל שווי מתנדבי� או תרומות שלא נית� להעריכ. הכוונה היא לכס! בלבד#"תרומות"

.כ שקלי�"בסעי! זה יש להציג את העלויות בסה

:ח"דול7לעניי� סעי!

ו שלו ללא תמורהח" בשנת הדונכסי� שהועברולהכוונה לכספי� שלא כחלק מהפעילות הרגילה
.העמותה למימוש מטרותיה

ער�" כגו� מתנות לחג, רי� כנכסי� בהתא� לסבירות העניי�מוגד#"כספי� או נכסי� קטני
ש.הניתנות לעובדי העמותה עלמומל2 של#לא יעלה בהתא� לתקנות מס הכנסה בעניי�/ 180ס�

.מתנות

העמדת דירה או מבנה,ברכהעברת: כגו� שנעשו ללא תמורההסעי! דורש דיווח לעניי� פעולות
.הקשור לעמותה

:ח"לדו9לעניי� סעי!

:צדדי� קשורי�
 חברי העמותה)א(
.מעביד#לעמותה שלא במסגרת יחסי עובדנותני שירותי� לרבות# עובדי העמותה)ב(
על)ג( ה25%תורמי� שתרמו סכו� העולה הכוונה היא( באותה השנה עמותה ממחזור

.)למחזור שנתי כללי ולא למחזור תרומות
". האחרונה שחלפהשהתקבלו בשנה, סכו� התקבולי� מכל מקור וסוג"#"מחזור"
")ג(עד)א(ביה� של מי מהמפורטי� בפסקאות משנהובני זוג� וקר)ד(  על פי הגדרתו#"קרוב.

.בתוספת השלישית לחוק
ב)ד(עד)א( תאגידי� שאחד מאלה המפורטי� בפסקאות משנה)ה(  לפחות של 25%מחזיק

או מכה� או שאחד מאלה משמש נושא משרה בה�, המניות בה� או של כוח ההצבעה בה�
.בה� בתפקיד מקביל לנושא משרה

:ח" לדו10לעניי� סעי!

חיצונית, או רשות אחרתמבקר המדינה, רשות מקומית, משרד ממשלתי#"גור� מוסמ�"
על,לעמותה ;פי די�# המוסמכת

יש לפרט את הליקויי� שנתגלו בעמותה תו� שימת דגש על ליקויי� הקשורי� לחוק העמותות
. תקי�וכללי ניהול
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:ח" לדו11לעניי� סעי!

בהתפטרות: כדוגמתמשמעותיי� לכלול בסעי! זה אירועי� יש , העמותהמוסד ממוסדותחבר
.שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או באזורי פעילותה, התפטרות מנהלה הכללי של העמותה

:ח" לדו12לעניי� סעי!

פעילות, לשכות שירות לציבור, פועלת העמותהבה�שיש לכלול רשימה מפורטת של הסניפי�
וי, בנות של העמותה# וכ� פירוט המקומות בה� פועלות חברותל"העמותה בחו .ש כאלהבמידה

.מומל2 לצר! תרשי� המפרט את הסניפי� בה� פועלת העמותה

:ח" לדו�13 סעי!ילעני

ב .2008שנת הכוונה לכל אירוע משמעותי שלא פורט בסעיפי� האחרי� וארע

:ח" לדו14לעניי� סעי!

 2008מסו! שנת מהותי אחר שהתרחש או אירוע 1#13 מהמנויי� בסעיפי� עדכו� בדבר כל אירוע
הדוו  חברי� חדשי� למוסדות לרבות מינויי האסיפה כללית"עח המילולי"עד לתארי� אישור

.העמותה או מינוי מורשי חתימה אחרי�

ו' לתשומת לב ל,� מקו� בטופס הקיי�אי במידה צר" דפי� נית�
ע( לטופס הקיי�נוספי� תו� מת� הפניה,) חברי וועד2י"חתומי�

.לסעיפי הטופס



 מדינת ישראל
 משרד המשפטי�
 רשות התאגידי�
 רש� העמותות

../.8

. טופס זה מהווי� מידע ציבורי וייתכ� ויפורסמו באמצעי� שוני� בכלל� ברשת האינטרנטבהממולאי� שימו לב כי הפרטי�

 לשנתמילוליח"דו

 מתכבדי� בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרש� העמותות די� וחשבו�,1980'�"תש,א לחוק העמותות37בהתא� לסעי"
:תה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמורבדבר פעילות העמו

 ש�
:העמותה

)ר"ע(
_'_:מספר _ _'_ _ _'85

הדופעולות עיקריות שבוצעו.1 ח"בשנת

ע לצור� קידו� מטרותיהי העמותה"הפעולות העיקריות שבוצעו
ח"במהל� שנת הדו

ע י העמותה"הסכו� שהוצא
לביצוע הפעולות בהתא�

 הכספיח"למופיע בדו
/
/

/

הא.2 הדורגוני של העמותההמבנה :ח" בשנת

:חברי הוועד

מספר שני� תארי� מינוי ש� משפחה ש� פרטי מספר זיהוי
 כולל בתפקיד

#//
#//
#//

ב :גו" מבקר/קורתיחברי ועדת

מספר שני� תארי� מינוי ש� משפחה ש� פרטי מספר זיהוי
 כולל בתפקיד

#//
#//
#//

:מורשי חתימה

ש� ש� פרטי מספר זיהוי
 משפחה

מספר שני� תפקיד
 כולל בתפקיד

#
#

נא לסמ�(למנות מורשי חתימה שאינ� חברי ועדר לא מאפש מאפשר תקנו� העמותה
Xבאחת האפשרויות (
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ו"מנכ(המועסקי� בעמותה נושאי משרה ):מי שכפו" לו ישירותל

ש� ש� פרטי מספר זיהוי
 משפחה

מספר שני� תפקיד
 כולל בתפקיד

#
#
#

 המועסקי�' מס
:ח"עמותה בשנת הדוב

 המתנדבי�' מס
:ח"בעמותה בשנת הדו

:רואה חשבו�

או(ש� פרטי מספר זיהוי
)ש� המשרד

מספר שני� כולל)ליחיד(ש� משפחה
 בתפקיד

#

) באחת האפשרויותXנא לסמ�( אינה חייבת במינוי רואה חשבו�ת חייבהעמותה

:ח" בשנת הדופירוט תאגידי� קשורי�.3

של(ה� בעלי מניות או שותפי� בה�, תאגידי� אשר מרבית חברי העמותה או קרוביה� א� יש אסיפה
:)גי� ה� בעלי מניות או שותפי� בה�תאגידי� אשר מרבית הנצי, לחוק24נציגי� לפי סעי" 

'מס ש� התאגיד

:תאגידי� אשר נושאי משרה בעמותה מכהני� בתאגידי� אלו בתפקידי� כלשה�

'מס ש� התאגיד

:תאגידי� בעלי זיקה אחרת לארגו�

 טיב הזיקה בי� העמותה לתאגיד'מס ש� התאגיד

הדו לעמותהשניתנוהשירותי�.4 :ח והיוו חלק מרכזי בפעילותה" בשנת

 חלק מרכזי בפעילותת המהווקניות/תיאור כללי של השירות
)ללא ש� נות� השירות(התאגיד

 של השירותשנתי היק" כספי
 הקניה/ שנית�

/
/
/
/
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הדושימוש בכספי תרומות.5 :ח" בשנת

 הכוללת סכו� התרומה
ח"שהתקבלה בתקופת הדו

 בתקופת השימוש שנעשה בתרומה התרומה ייעוד
ח"הדו

/
/
/

:ח" בשנת הדועלויות גיוס התרומות.6

: התרומותעלות גיוס

הדו, ללא תמורהכספי� ונכסי�העברת.7 :ח"שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת

 כס"/הנכס תיאור
 שהועבר

שלי השוו  הגו"/האד�ש� הנכס הכספי
עבר הנכס  אליו

גו" אליו/האד�הקשר בי�
 לעמותה,עבר הנכס

/
/
/

הדו בשנפירוט עסקאות במקרקעי�.8 :ח"ת

 הנכס תיאור

_גוש _ _ _ _ חלקה_ _ _ _ חלקה#תת_ _ _ _

סוג
 העסקה

:הצדדי� האחרי� לעסקה

ו–הקשר לעמותההצד לעסקה ו\ פירוט הקשר בי� העמותה או\או מי מחבריה
לצד בעסקה  מי מנושאי משרה בעמותה

/: במסגרת העסקה התקבל\�המחיר ששול

/
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הדושביצעה העמותה ע� צדדי� קשורי�שלא במקרקעי� עסקאות.9 :ח" בשנת

תש)9(כמפורט בסעי!" צדדי� קשורי�" .�#1980"לתוספת השלישית לחוק העמותות

ש� ופרטיו של הצד השני סכו� העסקה סוג העסקה
 לעסקה

הצד השני הקשר בי�
הלסקה לע  עמותהבי�

/
/
/

על.10 הדוידי גור� מוסמ�'דרישה לתיקו� ליקויי� :ח" בשנת

ש� הגור�
 המוסמ�

)לרבות מועדי�(דיווח על ביצוע התיקוני� פירוט הליקויי� שנדרשו לתיקו�

:ח"פירוט אירועי� חריגי� בשנת הדו.11
שינוי,ל"התפטרות מנכ, התפטרות מוסד ממוסדות העמותה: כדוגמת" אירועי� חריגי�"יי� זה לענ

.משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה

 מועד האירוע תיאור האירוע
//
//
//

הדתיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה.12 :ח"ו בשנת

 פעילות מקו�
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:ח"בשנת הדופירוט עניי� מהותי אחר שאירע.13

בש תיאור האירוע  תארי� האירועח"ההשפעה הכספית
///
///
///

הדושינויי� בענייני� המפורטי� לעיל שאירעו מסו" שנת הדיווח(עדכוני�.14 ח המילולי"ועד להגשת
:לאישור האסיפה הכללית (

עדכו�
 סעי"

 פירוט העדכו� בעניי�

ועד העמותהחתימת  חברי

את מאשרי� בזאת,חברי ועד העמותהשני  ___________,'ו____________,מ"הח, אנו
 וועדת הביקורת ביו� אשר הוגש לחברי, המפורט לעיל2008ח המילולי לשנת"פרטיו של הדו
על___________ .______________ידי האסיפה הכללית ביו�'ואושר

___________ ____________ _____________ 
 חתימה חתימה תארי�

,ח" במידה ויש צור� להוסי" פרטי� נוספי� מעבר לנדרש בדו' לתשומת לב
ח הקיי�" ולצרפ� לדו חברי וועד2 בחתימת נית� להוסיפ�
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לב כי הפרטי� הממולאי� בטופס זה מהווי� מידע ציבורי וייתכ� ויפורסמו באמצעי� שוני� בכלל� ברשת האינטרנט .שימו

גטופס

 ש�
:העמותה

)ר"ע(
85---:מספר

:תארי�

רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת
תש)ב(36על פי סעי!  1980–�"לחוק העמותות

: במשבצת המתאימהXנא לסמ�

 את כלל התשלומי� ששילמה העמותה או יש לפרט, לעמותה עובדי� בשכר�
לרבות תנאי, התחייבה לשל� לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה

.פרישה ותשלומי� שניתנו לאחר עבור� או בשל העסקת�

 פרטי ש�
 ומשפחה

שכר ברוטו תפקיד
 שנתי

זהוהתחייבויות לתשלו� אחרי� תשלומי�  ובכלל
וכל, תנאי פרישה, סכומי כס" או שווי כס", הלוואות

)פירוט מילולי וכמותי(הטבה אחרת 

 אי� לעמותה עובדי� בשכר�

חבר ועד  ____________:חתימה__________.:ז.ת_________: ש�

חבר ועד  ____________:חתימה__________.:ז.ת_________: ש�

ח הכספי" המסמ� יוגש מצור" לדו:הערה

//
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צבשימו לב כי הפרטי� הממולאי� . יבורי וייתכ� ויפורסמו באמצעי� שוני� בכלל� ברשת האינטרנטטופס זה מהווי� מידע

ד טופס

 ש�
:העמותה

)ר"ע(
85---:מספר

: תארי�

הגו" המבקר/המלצות ועדת ביקורת

הגו! המבקר בדקנו את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה/ אנו חברי ועדת הביקורת
 �#1980"התש, לחוק העמותות30בהתא� לתפקידינו המפורטי� בסעי! 

י לשנתח הכספ" קראנו את הדו

:ולהל� הערותינו

כ� אנו ממליצי� לאסיפה הכללית ח"יש להמלי2 לאשר או לא לאשר את הדו(:מתו�
)הכספי

 _________:חתימה________.:ז.ת_______:גו! מבקר\ש� חבר ועדת ביקורת

//
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הטופס 

א לחוק36י" כהגדרתה בסעח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה"דו
העמותות

עלבלמילוי רק בעמותות( )/300,000עלות מחזור שנתי העולה

_#_:רמספ)ר"ע(:ש� העמותה _ _#_ _ _#58

המצטברי�יווששתרומות מישויות מדיניות זרות 2008הא� העמותה קיבלה בשנת.א
).נא לסמ�(לא ___/ כ� ? ___/20,000עולה על 

כ�.ב :ש למלא את הטבלהי–א�

 ש� הישות נותנת
 התרומה

או סכו� התרומה מטרת התרומה
 ייעודה

, התנאי� לתרומה
 א� יש כאלה

)נא לסמ�( לא ___/כ�?   ___ הא� לעמותה יש אתר אינטרנט*.ג
ב* .א� לעמותה יש אתר אינטרנט עליה לפרס� בו את המידע האמור בסעי! קט�

.לה אתר יפורס� המידע באתר האינטרנט של רש� העמותותא� אי�

: חתימת מורשה

 _____________: תפקיד+ ש�

 _________________: חתימה

 _________________: תארי�
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ו טופס

 ש�
:העמותה

)ר"ע(
85---:מספר

: תארי�

הודעה על שינוי מע�
 1980'�"התש, לחוק העמותות38על פי סעי"

ה, הננו מבקשי� להודיע� כי מע� העמותה השתנה :אוהמע� המעודכ�

 טלפו� מיקוד ישוב מספר רחוב
'

חבר ועד  ____________:חתימה __________.:ז.ת _____________: ש�

חבר ועד  ____________:חתימה __________.:ז.ת _________ ____: ש�

 שינוי המע� המסמ� יוגש בחתימות מקוריות של שני חברי ועד תו� שבועיי� מיו�:הערה

//


