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ל:�הנדו להמצאת מסמכי	 קבלת צור� רשות התאגידי	
1201אישור ניהול תקי� לשנת

תברשות התאגידי� יחידת רש� העמותות יקי עמותות לצור� הוצאת אישור החלה בבדיקת
. 2011ניהול תקי� לשנת 

הדוי, 1980!�"תשה, חוק העמותותעל פי המילוליי�, חות הכספיי�"ש להגיש את
לומסמכי� נלווי�  .ח"ביוני בשנה שלאחר שנת הדו30!עד

עד ליו� .30.6.10לפיכ� עליכ� להגיש מסמכי� כאמור

א�, זה תמצא מפרה את החוקעמותה המגישה מסמכי� לאחר מועד ח הכספי"הדואלא
כללי האיחור בהגשת המסמכי� הנו על פי הסדרו רואה חשבו� על ידישל העמותה מבוקר

רושנער�  של אי� לפנות בבקשות ספציפיות(רש� העמותותלאי החשבו� בי� נציגי לשכת
.)עמותות בסוגיה זו שלא באמצעות רואה החשבו� הנדו�

להגיש,25.12.2009החל מיו	,נקבעה חובה,ט"התשס,)טפסי	(העמותות תקנות על פי
י	טפסבאמצעות, לרש	 העמותות את כל הדיווחי	 שקיימת חובה על פי חוק להגיש	

, ולאחר מכ� יש להדפיס	, באתר האינטרנט של רש	 העמותותשנית� למלא	 ני	מקוו
ועד להחתימ	 . למשרדי רש	 העמותות וח אות	ולשל בחתימות מקוריות על ידי שני חברי

כ� יש להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת ולהקישwww.amutot.justice.gov.ilלצור�
יש למלא בדר� זאת את הדיווחי	 שיפורטו ". טפסי	 מקווני	 ולהדפסה"על הכותרת 

.אימי	ולצר) אליה	 את המסמכי	 המת, בהמש�

מומל(. 2010לשנתי�נניהול תקי� מעודכ כלליובאתר האינטרנט פורסמ: לתשומת הלב
.על מנת להכיר את דרישות רש� העמותות�לעיי� בה

זה פע� נוספת�חאי� צור� לשול, מקו� בו הוגשו המסמכי� או חלק� .בעקבות מכתב

אתרצוי המצור*'אטופסכהמסומנת, רשימת המסמכי� המוגשי� לצר* למסמכי�
.זה למכתב
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, מבלי לגרוע מהוראות החוק בדבר מסמכי� שעל העמותה להגיש לרש� העמותות.א
 עליכ� להגיש מסמכי� כדלקמ�, ומבלי לגרוע מכל דרישה קודמת שנשלחה אליכ�

:אישור ניהול תקי� מת��בענייבדיקת רש� העמותות לצור�

ידי חתו�, 2009לשנת)כולל מאז�(ח כספי"דו.1 .חברי ועד בציו� שמותיה�2 על
ידיח בוקר"במקרה שהדו חוות דעתח"דולחובה לצר*, רואה חשבו� על

ידיחתומה  אי� לשלוח צילומי�.על החתימות להיות מקוריות. רואה חשבו� על
ידי" נאמ� למקור"אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת של מסמכי�  עור� די� על

ח הכספי אי� טופס מקוו�"לגבי הדו( מקורית חתימהתוספתב רואה חשבו�או
).הקשור אליו ויש לשלוח אותו באותו אופ� שנשלח בשני� הקודמות

חברי ועד2חתו� על ידי, 2009מילולי באשר לפעילות העמותה בשנתח"דו.2
 אי� לשלוח צילומי מסמכי�, על החתימות להיות מקוריות. בציו� שמותיה�

ידי" נאמ� למקור"ת אלא א� כ� ה� אומתו בחותמ רואהאו עור� די� על
לב.חתימה מקוריתתוספתב חשבו� דו:כ�לתשומת זה"על העמותה להגיש ח

הדויהי ג� א� לא לצור� מומל( להשתמש(.ח"תה לה פעילות כספית בשנת
הדו).בטופס המקוו� המתאי�ח המילולי"הגשת הדו ח"הסבר לאופ� מילוי

בהמילולי מצור* בזאת .'כטופס

הדוה� פרוטוקול אסיפה כללית המאשרת.3 הדווח הכספי"את ח"ה� את
ידיחתו�, המילולי על החתימות להיות. חברי ועד בציו� שמותיה�2 על
אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת אי� לשלוח צילומי� של המסמכי�, מקוריות

יש(.חתימה מקוריתתוספתב רואה חשבו�או עור� די� על ידי" נאמ� למקור"
למלא את הטופס המקוו� המתאי� ולשלוח חתו� בדואר למשרדי רש�

).העמותות

ל.4 היענהמלצות ועדת ביקורת חתומות על ידי חבר ועדת,ח הכספי"דוי� אישור
אי� לשלוח צילו�, להיות מקוריתההחתימעל, בציו� שמואחד לפחות ביקורת 

 עור� די� על ידי"נאמ� למקור"אלא א� כ� ה� אומתו בחותמת של המסמכי�
יש למלא את הטופס המקוו�(.חתימה מקוריתתוספתב רואה חשבו�או

.)המתאי� ולשלוח חתו� בדואר למשרדי רש� העמותות

שלהכספי יש לצר* רשימח"לדו.5 בעמותה הגבוה מקבלי השכר5ה שמית
את.)2009(ח הכספי"לשנת הדומה� התשלו� לכל אחדוסכו� יש לציי�

אי� להציג(סכו� מלא בשקלי�, שכר ברוטו לשנהנחי� של התשלו� במו
יש למלא את הטופס המקוו� המתאי� ולשלוח חתו� בדואר(.)ח"באש

).למשרדי רש� העמותות

ק יש לדאוג לתשלו� אגרה.6 לכל השני� וכ� 2010לשנת בלת פטור שנתית או
.לפי המאוחר 2003או משנת מאז הקמת העמותה

מ אגרותבנושא לבירור !02:בפקס.ר.א.ת.שנתיות בלבד יש לפנות לחברת
.6230536!02או בטלפו�.6230638

:הודעות נוספות.ב

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

בדונית� אישור מהרש� שלא לכלול את  לצור� קבלת(ח כאמור בתקנות"שמ�
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אישור כאמור יש להגיש בקשה הכוללת את שמות התורמי� ולעמוד ביתר דרישות
.)התקנות

ח הכספי הא�"לציי� בדו. 300,000עולה על הכספי על עמותה אשר מחזורה.2
הדוקיבלה או לא קיבלה זרהח"בשנה שאליה מתייחס  תרומות מישות מדינית

ראה הגדרה– אי� חובה לדווחולגבי, רח זר שאינו נציג הישותלהבדיל מאז(
של,)בהמש� במידה ואכ� קיבלה.. 20,000אשר שוויי� המצטבר עולה על סכו�

את,תרומות כאמור :הפרטי� שלהל� עליה לציי�

;זהות נות� התרומה•

;סכו� התרומה•

;מטרת התרומה או ייעודה•

; א� יש כאלה, התנאי� לתרומה•

.'גכטופסב נוסח מוצע לדיווח כאמור"מצ

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

! לרבות, מדינה זרה)1(

זה(איחוד או חבר של מדינות זרות• ;)איחוד מדינות זרות! בסעי*

;רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות, אורג�•

של, רשות מקומית או מחוזית• טונית של מדינה זרה או של רשות
זה(מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה  זר! בסעי* ;)גו*

;ארגו� או חבר של גופי� זרי�, איחוד•

כמשמעותה בחוק להארכת תוקפ� של תקנות, הרשות הפלסטינית)1(
,)שיפוט בעבירות ועזרה משפטית! יהודה ושומרו�(שעת חירו� 

;)1967!ה"תשכה

או)1(בחיקוק של אחד מהגופי� המפורטי� בפסקאות תאגיד שהוק�)2(
או שגו* כאמור מחזיק ביותר ממחצית מסוג מסוי� של אמצעי)2(

זה; השליטה בתאגיד או שהוא מינה את התאגיד לפעול בשמו לעניי�
ער�!"החזקה","אמצעי שליטה" , כמשמעות� בחוק ניירות
;1968!ה"תשכה

מס!"תרומה" .תנה מחו( לישראלישנ, או חלקית מלאה, למעט הקלת

ידיחתומה, יש להגיש בקשה לשינוי כתובת, במידה וחל שינוי בכתובת העמותה.3  על
.באמצעות הטופס המקוו� המתאי�,שני חברי ועד

יש לשלוח את המסמכי�, א� העמותה נמצאת בטיפול מחלקת תוכניות הבראה.4
.ברש� העמותות לידי מנהל מחלקת תוכניות הבראה

אשר לגביה מתבצעת ביקורת עומק והמבקשת לקבל אישור ניהול תקי� עמותה.5
ל 2011לשנת  רש	להמפורטי� מעלה שלוח את המסמכי� נדרשת א* היא

.העמותות
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:לתשומת לבכ�.ג

ובהתא� להנחיות יש להקפיד על משלוח המסמכי� המפורטי� לעיל במלוא�.1
, לרבות, או מילוי� באופ� חלקיהיעדר שליחת מלוא המסמכי� הדרושי�.לעיל
 לצד החתימה ציו� שמות החותמי�,מאומתות כדי�ה חתימות מקוריות העדר

.לש� קבלת אישור ניהול תקי� רישות החוקדלא יהוו מילוי,וכיוצא באלו

להיות ערוכי� בהתא� רואה חשבו� על ידיחות הכספיי� המבוקרי�"על הדו.2
דולכללי חשבונאות מקובלי� לרבות לע חות מאוחדי� במקרי�"ניי� הגשת

ופירוט מטרות, פירוט שמות התורמי� בהתא� לתקנות העמותות, המתאימי�
.העמותה

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

או מכתב אליהלתק� ליקויי� ונשלח אשר נדרשה עמותה.4 למת� ירובסהתראה
א, ניהול תקי�אישור  ישור ניהול תקי� רק לאחר שיתוקנו כל הליקויי� תוכל לקבל

זו הנדרשי� יודגש כי עצ�.בנוס* לעמידה בכל התנאי� המתוארי� בפנייה
המצאת המסמכי� אינה מקנה זכות אוטומטית לאישור א� מתקיימי� בעמותה 

.ליקויי� אחרי�

שהובאו כפי,�להתבסס על ממצאיעדת הביקורת או הגו* המבקרו המלצותעל.5
 1980!�"תשה, לחוק העמותות30מפורטי� בסעי*ההיתפקידלידיעתה במסגרת 

:כוללי�ה

.בדיקת תקינות העמותה ומוסדותיה.א
.בדיקת השגת יעדי העמותה.ב
מעקב ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד תו� הצעת דרכי�.ג

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

.על ועדת הביקורת להביא המלצותיה לפני הועד והאסיפה הכללית

.לא יטופל, חומר שיישלח בפקס.6

לות יתכ� שתיער� בדיקה נוספת של תקינות המסמכי� והיבטי� נוספי� בהתנה.7
בשלב ולפיכ� כל ליקוי שימצא, א* לאחר מת� אישור, העמותה במהל� השנה

.שנית� יכול להביא לביטול האישור, מאוחר יותר

בעלרבות, לצור� קבלת אינפורמציה כללית! לידיעה היו� נית� להיעזר,תקי�הניהול כללי
: שכתובתוברשות התאגידי� באתר האינטרנט של רש� העמותות 

www.amutot.justice.gov.il.

,בכבוד רב

ד"עו, אלו� בכר
 ראש רשות התאגידי�

 רש� העמותות
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א 'טופס

 __________: תארי�

,לכבוד
 חטיבת ניהול תקי�!רש� העמותות

 34071.ד.ת
 91340לי�ירוש

,.נ.ג.א

_!_:פרמס)ר"ע(:מטע	 העמותה המצאת מסמכי	:הנדו� _ _!_ _ _!58

( יש למלא רק במקרה(.______________לשנת תקי�אישור ניהול אבקש להנפיק(
).שנדרש לעמותה אישור

ב(� בהתא� לדרישות חוק העמותות הרינו להמציא מסמכי� כדלקמ ולמלאX!נא לסמ�
):בהתא� לעניי�

( .2009תח כספי לשנ"דו(

( .2009ח מילולי לשנת"דו(

( אתוח הכספי"את הדוה�תהמאשרכלליתהל של אסיפופרוטוק( המילוליח"הדו ה�
.2009 לשנת

( לדו 2009ת המלצות ועדת ביקורת לשנ( .ח הכספי"בנוגע

( .2009תהגבוה לשנרשימת חמשת מקבלי השכר(

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

( ידיחתו� אישור( .2010פטור מאגרה לשנת/ על תשלו�בנק הדואר על

: לצרכי� משרדיי�
 ________@_______________): א� קיימת(ל של העמותה"דוא כתובת

,בכבוד רב

_______________:ש�

 _______________:חתימה

 _______________: כתובת

 ________________:טלפו�
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ב 'טופס

ח המילולי"למילוי הדו דגשי	 והנחיות

הדו, 1980!�"תשה, לחוק העמותות)א(37בהתא� לסעי* ח"על עמותה להגיש את
ה.ח המילולי"הכספי יחד ע� הדו ח המילולי ימולאו בהתא� להוראות"דופרטי

רצוי להגיש את הדוח המילולי על גבי הטפסי�.התוספת השלישית לחוק העמותות
. המצויי� באתר רש� העמותות ברשות התאגידי�

.חלה על הועד המנהלולתוכנוח המילולי"האחריות להכנת הדו

ה בפני האסיפהח המילולי ולהביא המלצותי"על ועדת הביקורת לבחו� את הדו
.ח האמור"הכללית אשר תאשר את הדו

עלבמחויח המילולי אינו"הדו .חיצוני לעמותה, ידי גור� מקצועי!בעריכה

.ח המילולי יהיה פתוח לעיו� הציבור"הדו

:ח"לדו1י� סעי*ילענ

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

ב הדוהדיווח יהיה ח ולא פעולות שהיא"נוגע לפעולות שכבר ביצעה העמותה בשנת
.עתידה לבצע

:ח"לדו14!ו�2 סעי*ילעני

הדו נדרש לפרט את המבנה הארגוני של העמותה ל.ח"בשנת הבחי� בי� יש להקפיד
.ועדת הביקורתחברי הוועד לבי� חברי 

ו � הנוספי� הקיימי� או הגופי/מומל( לצר* תרשי� הכולל את פירוט הוועדות
.בעמותה בהתא� לתקנו�

מימה":המועסקי� בעמותה משרהינושא"2בסעי* נהל הכללי של העמותה וכל
.שכפו* במישרי� למנהל הכללי

:ח"לדו3ניי� סעי*על

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

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

:ח"לדו4לעניי� סעי*

חלק היוואשר,ח"בשנת הדו לעמותה שניתנובסעי* זה יש לפרט מה� השירותי�
.מרכזי בפעילות העמותה
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ש חלק מהווי� ששירותיה� ירותי� וספקי� הדיווח בסעי* זה נדרש לגבי נותני
ולא הפעילות ההוצאה בגינ� כלולה בעלות שרישו�ו, העמותהפעילותממרכזי 
.כלליותות הנהלהובהוצא

:ח"לדו5לעניי� סעי*

יש לפרט מה� השימושי� העיקריי� שעשתה העמותה בכספי התרומות במהל�
.ח"שנת הדו

.מקורות ושימושי�ח"מומל( לערו� סעי* זה בצורה של דו

:ח"לדו6לעניי� סעי*

.כולל עלויות ישירות ועקיפות!"עלויות"
ל!"תרומות" בהכוונה היא או תרומות לא כולל שווי מתנדבי�. כס* בלבדתקבול

.�שלא נית� להעריכ
.כ שקלי�"בסעי* זה יש להציג את העלויות בסה

:ח"דול7לעניי� סעי*

ו הדו כסי� שהועברונלהכוונה לכספי� שלא כחלקוללא תמורהח"בשנת
.מהפעילות הרגילה של העמותה למימוש מטרותיה

כגו�, מוגדרי� כנכסי� בהתא� לסבירות העניי�!"כספי� או נכסי� קטני ער�"
ש.מתנות לחג הניתנות לעובדי העמותה עלמומל( של!לא יעלה בהתא�. 180ס�

.לתקנות מס הכנסה בעניי� מתנות

העמדת,ברכ העברת: כגו� שנעשו ללא תמורההסעי* דורש דיווח לעניי� פעולות
.דירה או מבנה הקשור לעמותה

:ח"לדו9לעניי� סעי*

:צדדי� קשורי�
.חברי העמותה)א(
!לעמותה שלא במסגרת יחסי עובדנותני שירותי� לרבות! עובדי העמותה)ב(

.מעביד
על)ג( באותה השנה עמותההממחזור 25%תורמי� שתרמו סכו� העולה

.)הכוונה היא למחזור שנתי כללי ולא למחזור תרומות(
שהתקבלו בשנה האחרונה, סכו� התקבולי� מכל מקור וסוג"!"מחזור"

".שחלפה
.)ג(עד)א(ביה� של מי מהמפורטי� בפסקאות משנהובני זוג� וקר)ד(

.על פי הגדרתו בתוספת השלישית לחוק!"קרוב"
ב)ד(עד)א( המפורטי� בפסקאות משנהתאגידי� שאחד מאלה)ה( !מחזיק

או שאחד מאלה, לפחות של המניות בה� או של כוח ההצבעה בה� 25%
.משמש נושא משרה בה� או מכה� בה� בתפקיד מקביל לנושא משרה
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:ח"לדו10לעניי� סעי*

, או רשות אחרת מבקר המדינה, רשות מקומית, משרד ממשלתי!"גור� מוסמ�"
על,ונית לעמותהחיצ .פי די�!המוסמכת

יש לפרט את הליקויי� שנתגלו בעמותה תו� שימת דגש על ליקויי� הקשורי�
.לחוק העמותות וכללי ניהול תקי�

:ח"לדו11לעניי� סעי*

 התפטרות מוסד ממוסדות: כדוגמתמשמעותיי� לכלול בסעי* זה אירועי� יש
שינוי משמעותי בקהל היעד שלה,תההתפטרות מנהלה הכללי של העמו, העמותה

חברי, חברי ועד, כנגד העמותה או כתב אישו� חקירה פלילית, או באזורי פעילותה
.בשל תפקיד� בעמותה, ועדת ביקורת או נושאי משרה אחרי�

:ח"לדו12לעניי� סעי*

לשכות שירות, בה� פועלת העמותהשיש לכלול רשימה מפורטת של הסניפי�
של!וכ� פירוט המקומות בה� פועלות חברותל"עילות העמותה בחופ, לציבור בנות

וי, העמותה .ש כאלהבמידה

.מומל( לצר* תרשי� המפרט את הסניפי� בה� פועלת העמותה

:ח"לדו�13 סעי*ילעני

.2009שלא פורט בסעיפי� האחרי� וארע בשנת,הכוונה לכל אירוע משמעותי

:ח"לדו51לעניי� סעי*

מהותי אחר שהתרחש או אירוע 14!1מהמנויי� בסעיפי� עדכו� בדבר כל אירוע
ידיח המילולי"עד לתארי� אישור הדוו 2009מסו* שנת  לרבות,האסיפה כללית על

.חברי� חדשי� למוסדות העמותה או מינוי מורשי חתימה אחרי� מינוי
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'גטופס

א לחוק36בסעי) כהגדרתהח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה"דו
2009לשנת העמותות

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

_!_:רמספ)ר"ע(:ש	 העמותה _ _!_ _ _!58

המצטברי�יווששתרומות מישויות מדיניות זרות 2009הא� העמותה קיבלה בשנת.א
.)נא לסמ�(לא ___/ כ� ? ___. 20,000עולה על 

כ�.ב : יש למלא את הטבלה–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
בא� לעמותה יש אתר אינטרנט עליה לפרס� בו את המידע האמור* .בסעי* קט�

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

: חתימת מורשה

ו  _____________: תפקידש�

 _________________: חתימה

 _________________: תארי�


