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 7102המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת ן: הנדו

,ובהתאםלדרישותהחוק,הרינולפנות6502אישורניהולתקיןלשנתמתןבדיקתתיקיעמותותלצורךלקראת
אליכםכדלקמן:

 כללי

,חהכספילהגישאתהדויש,("חוק העמותות"-)להלן0895-תש"םהחוקהעמותות,בהתאםלהוראות.0
ביוניבשנהשלאחרשנתהדוח.05יוםעדלהדוחהמילוליוהמסמכיםהנלווים,כמפורטלהלן,

.6 לשנת תקין ניהול קבלתאישור לצורך דוח6502לפיכך, כספי, )דוח המסמכים עליכםלהגישאתכל ,
.6710.61.6,עדליום0650מילוליומסמכיםנלווים(עבורשנת

 חומרשיישלחבפקס,לאיטופל.

תמצאמפרהאתחוק.0 מלאובהתאםלדרישותהחוקעדלמועדזה, עמותהשלאתגישמסמכיםבאופן
ידירואהחשבון,והאיחורבהגשת-העמותות.חריגלאמורהינועמותהאשרהדוחהכספישלהמבוקרעל

רואי לשכת נציגי בין שנערך כללי הסדר פי על הינו )בקשותהמסמכים העמותות רשם לבין החשבון
ספציפיותשלעמותותבסוגיהזותעשנהבאמצעותרואההחשבוןשלהבלבד(.

להגיש את כל  חובהחלה  71.07.7112, החל מיום 7112-פי תקנות העמותות )טפסים(, התשס"ט-על.4
  .מקווניםטפסים באמצעות  -לרשם העמותות  םבהגשתשקיימת חובה על פי חוק  - הדיווחים

באתר לפיכך, עמותה המבקשת אישור ניהול תקין, נדרשת להגיש דיווחיה באמצעות הטפסים המצויים  
-על להחתימם, למלא את הטפסים, להדפיסם. יש רשם העמותות -רשות התאגידים האינטרנט של 

התאגידים  רשותלמשרדי ולשלוח בצירוף כל המסמכים הנלווים  )בחתימות מקוריות( ידי שני חברי ועד
 רשם העמותות.  -

הנחיותלהתנהלותעמותותבהתאםלחוק,במסגרתןמפורסמיםשלרשותהתאגידיםבאתרהאינטרנט.0
עלמנתלהכיראתןבה.מומלץלעייןנכללותהנחיותהנדרשותמעמותותשמבקשותאישורניהולתקין

.בקשרעםניהולתקיןשלעמותהדרישותרשםהעמותות

המסומן.2 תקין", ניהול אישור לקבלת בבקשה המוגשים המסמכים "רשימת טופס מצורף זה למכתב
,אשריסייעלכםלוודאכיצירפתםלבקשהלאישורניהולתקיןאתכללהמסמכיםהדרושים.'כטופס א

רשם למשרדי המוגשת תקין ניהול אישור לקבלת לבקשה הטופס את לצרף מומלץ הנוחות, לשם
העמותות.

עמותהאשרהגישהאתהמסמכיםהנדרשיםאואתחלקם,במסגרתבקשהלקבלתאישורניהולתקין.2
פעםנוספתבעקבותמכתבזה.םח,אינהנדרשתלשל6502לשנת
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 רשימת המסמכים שיש להגיש לרשם העמותות בבקשה לקבלת אישור ניהול תקין

אינו-7101)כולל מאזן( לשנת דוח כספי .0 כטופסמקווןבאתרהאינטרנטשלרשותהדוחהכספי מצוי
 התאגידיםוישלשלוחאותובאותואופןשבונשלחוהדוחותהכספייםבשניםקודמות.

חבריועדבציוןשמותיהם.6ידי-עלחתוםעלהדוחלהיות

ידירואהחשבון.-לידירואהחשבון,חובהלצרףלדוחחוותדעתחתומהע-עלחבוקרבמקרהשהדו

.החתימותלהיותמקוריותעל

דוח מילולי .6 בשנת העמותה לפעילות רשות-6500באשר של האינטרנט באתר מקוון כטופס מצוי
 .עלהחתימותלהיותמקוריותחבריועדבציוןשמותיהם.6ידי-התאגידים.עלהדוחלהיותחתוםעל

עלעמותהלהגישדוח ולפרטבואתהפעילותהדוחגםאםלאהייתהלהפעילותכספיתבשנתמילולי
ישלכלולבדוחהמילוליאתפירוטכלנושאיהמשרהבעמותהלרבות.הלאכספיתשבוצעהבשנתהדוח

ככלשיש והמבקרהפנימי רואההחשבון וכן הגוףהמבקר, ועדתהביקורתאו כלחברי כלחבריהועד,
 לעמותה.

המסומןלמכתבזהמצורףטופס"דגשיםוהנחיותלמילויהדוח אשריסייעלכםב' כטופסהמילולי", ,
באופןמילויהדוחהמילולי.

רשםהעמותותעודכןדוחמילוליבפורמטמקווןחדש,–באתרהאינטרנטשלרשותהתאגידים–לידיעה 
,וביןהיתרמילויאוטומטישלמידעלגבינושאימשרהככלשנקלטהמאפשרמילויקלונחיותרמבעבר

את במרוכז לתת שתוכל כדי נוסף, רלוונטי מידע למילוי לעמותה אפשרות וכן הרשם, במאגרי בעבר
 המידעהנדרשעלפיחוק.

תרמצויכטופסמקווןבא-חהמילוליהןאתהדוחהכספיואתהדוהןתהמאשרפרוטוקול אסיפה כללית .0
 חתום להיות הפרוטוקול על רשותהתאגידים. האינטרנטשל ידי 6על שמותיהם. בציון ועד עלחברי

 החתימותלהיותמקוריות.

לענייןאישורההמלצות ועדת ביקורת .4 מצויכטופסמקווןבאתר-עלידיהאסיפההכלליתדוחהכספי
 לאממליצהלאסיפההאינטרנטשלרשותהתאגידים. ישלצייןבאופןמפורשהאםהועדהממליצהאו

 הדוח. את לאשר עלהכללית חתומות להיות ביקורת ועדת המלצות אחד-על ביקורת ועדת חבר ידי
 .עלהחתימהלהיותמקורית.לפחותבציוןשמו

,ככל₪מיליוןבעמותהשמחזורהעולהעלעשרה-פרוטוקול ישיבת וועד העמותה למינוי מבקר פנימי .0
 .שלאהומצאפרוטוקולכזהבעבר

האינטרנטשל-מקבלי השכר הגבוה ביותר בעמותה 1רשימה שמית של  .2 באתר כטופסמקוון מצוי
 תשס"ט8בהתאםלמפורטבטופסרשותהתאגידים. 6558לתקנותהעמותות)טפסים( לציין יש את,

אתסכוםהתשלוםלכלאחדמחמשתמקבליוכן6500שמותחמשתמקבליהשכרהגבוהבעמותהלשנת
מלבדיושםלב,כיישלנקובבסכוםמלאבשקלים)איןלהציגבאש"ח(..הזוהשכרהגבוהבעמותהלשנ

,שכרהברוטוהשנתילכלאחדמחמשתמקבליהשכרהגבוהציון אודותתשלומיםנוספיםישלפרט
 .0895-,תש"ם)ב(לחוקהעמותות02בגינו,כאמורבסעיף

עקבגרעוןאועודף,עליהלצרףלמסמכיםמאזןבוחןלתיקוןליקוייםככלשהעמותהבתכנית- מאזן בוחן .2
 תהתכנית.ובהתאםלדריש

עודכנוהנחיותרשםהעמותותבנוגעלהתנהלותעמותותבהתאםלחוק,6500לתשומתלבכם,בפברואר
ובמסגרתהעדכוןפורסםשינויבמדיניותהרשםבכלהנוגעלעודפים,עלפיו,עמותהתידרשלתתהסבר

זור,מהמח655%שיצדיקאתקיומםשלעודפיםבעמותה,רקבמקרהשלצבירתעודפיםבגובהשלמעל
–במשךשלוששניםרצופות)ניתןלראותאתההנחיותהמעודכנותבאתרהאינטרנטשלרשותהתאגידים

רשםהעמותות(,ולפיכך,גםאםחתמההעמותהעלתוכניתלצמצוםהעודפים,כלעודהעודפיםלאיעלו
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 התו655%על של הפרה העמותות רשם בכך יראה לא רצופות, שנים שלוש במשך כניתמהמחזור
 שנחתמה.

 

בקשר לדוח הכספי נוספותוראות ה

ומעלהבמהלך₪65,555בסךמצטברשלמתורםיחידקיבלהתרומותאשרעמותה-ון שמות תורמיםצי .0
רשםשלמיוחד"אישורלעמותה"חהכספי,אלאאםניתןתצייןאתשמותהתורמיםכאמורבדוהשנה,

 הדיווחיכוללהיותבמסגרתנספחלדוחהכספי.צייןבדוחהכספיאתשמושלהתורם.שלאלהעמותות

הכספי(, בדוח שם בעילום תרומה לרישום ונהלים מרבי סכום )קביעת העמותות לתקנות בהתאם
הכוללתאתשמותבכתב,מנומקתישלהגישבקשה,כאמורמיוחד",אישור"לצורךקבלת,6556-תשס"ג

מספרזהות,מען,סכוםהתרומהוהטעמיםלצורךבשמירתעילוםשמושלהתורם.זאת,לגבי,התורמים
005,555כמוכן,בבקשהלחסיוןשמושלתורםאשרתרםמעלכלאחדמהתורמים. אותורםאשר₪

 בשיעור תרומה תפקיד65%תרם בעל מטעם בה באמור שיתמוך תצהיר לצרף יש העמותה, ממחזור
עלהעמותהלצרףתצהיר₪,055,555רהשלבקשהלחסיוןשמושלתורםאשרתרםמעלבעמותהובמק

התורם מאת מכתב לצרף העמותה על לכך, ובנוסף בעמותה תפקיד בעל מטעם בה באמור שיתמוך
על הנוהג הגילוי כלל לו שידוע אף על פרטיו, לגילוי התנגדותו טעמי את המפרט חוק-לעמותה פי

,נוסחהתצהיריםהמוצעיםמופיעיםבאתרהאינטרנטשלרשםהעמותותברשות0895-העמותות,תש"ם
התאגידים.

לאניתןלקבלאישורכאמורלתורםשהואתאגיד.
והנוהלבנושא,שמפורסםבאתרהאינטרנטשלרשםלעמודביתרדרישותהתקנותעלהעמותהנצייןכי

.העמותותברשותהתאגידים
תבסס על אישור לחיסיון תורמים שניתן בעבר, ויש להגיש בקשה בכל שנה החל מהשנה, לא ניתן לה

מחדש עבור תורמים שתרמו לעמותה בשנת הדוח. ככל שהעמותה לא תעביר בקשה כנדרש, לרבות אם 
 תועבר בקשה לא מלאה, שמות התורמים המפורטים בבקשה יהיו גלויים בתיק העמותה.

 

לצייןחייבת₪,055,555עולהעלהכספיעמותהאשרמחזורה-תרומה מישות מדינית זרהציון פרטי  .6
 קיבלה האם הכספי בדוח קיבלה לא הדוחאו מתייחס שאליה זרה,בשנה מדינית מישות תרומות

,אשרשווייןהמצטברעולהעלהגדרהלהלן(-)להבדילמאזרחזרשאינונציגישות,לגביואיןחובתדיווח
 עמותהבמידהו₪.65,555סכוםשל עליהלציין כלתרומהקיבלהתרומותכאמור, לגבי בדוחהכספי

 :מישותמדיניתזרה,אתהפרטיםשלהלן

 זהותנותןהתרומה;-

 סכוםהתרומה;-

 מטרתהתרומהאוייעודה;-

פהאו-,לרבותהתחייבויותשנתנההעמותהבנוגעלתרומה)עלהתנאיםלתרומה,אםישכאלה-
 בעקיפין(.בכתב,במישריןאו

אלחוקהעמותות:02בהתאםלסעיף

כלאחדמאלה:-"ישות מדינית זרה" 

-מדינהזרה,לרבות(0)

;איחודמדינותזרות(-אוחברשלמדינותזרות)בסעיףזה,ארגוןאיחוד)א(

ורגן,רשותאונציגותשלמדינהזרהאושלאיחודמדינותזרות;א)ב(

רשותמקומיתאומחוזית,רשותשלטוניתשלמדינהזרהאושלמדינהשחברה)ג(
גוףזר(;-בבריתמדינותבמדינהזרה)בסעיףזה

 איחוד,ארגוןאוחברשלגופיםזרים;)ד(
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שלתקנותשעתחירום)יהודה(6) כמשמעותהבחוקלהארכתתוקפן הרשותהפלסטינית,
 ;0822-חתשכ"השיפוטבעבירותועזרהמשפטית(,-ושומרון

)(0) בפסקאות המפורטים מהגופים אחד של בחיקוק שהוקם )0תאגיד או שגוף6( או )
כאמורמחזיקביותרממחציתמסוגמסויםשלאמצעיהשליטהבתאגידאושהואמינה

"החזקה" שליטה", זה"אמצעי לעניין בשמו; לפעול בחוקכמשמעותם-אתהתאגיד
;0829-התשכ"חניירותערך,

חברתחוץשמחזורהבשנתהכספיםהאחרונהשלגביההיהעליהלהגישדוחכספי,היה(4)
(;0(עד)0ברובומגופיםהמנוייםבפסקאות)

 תנהמחוץלישראל.ילמעטהקלתמס,מלאהאוחלקית,שנ-"תרומה"

–ניתןלהגישדיווחכאמורבמסגרתמילויהדוחהמילוליהמקוון,המופיעבאתרהאינטרנטשלרשותהתאגידים
עמותותשקיבלותרומותמישותיצויןכיהגשתהדיווחהשנתיבענייןזהאינהפוטרתרשםהעמותות.

רשותהתאגידים.מהגשתדיווחרבעוניעלגביטופסמקווןהמצויבאתרהאינטרנטשלמדיניתזרה

הדו.0 על המבוקרים הכספיים חות חשבונאותי-על לכללי בהתאם ערוכים להיות חשבון רואה די
הגשתדומקובלים לרבותלעניין פירוטשמותהתורמיםבהתאם, חותמאוחדיםבמקריםהמתאימים,

 לתקנותהעמותותופירוטמטרותהעמותה.



 הוראות נוספות בקשר להמלצת ועדת ביקורת

במסגרת.0 לידיעתה שהובאו כפי ממצאים, על להתבסס המבקר הגוף או הביקורת ועדת המלצות על
 הכוללים:לחוקהעמותות,05מפורטיםבסעיףתפקידיהה

בדיקתתקינותהעמותהומוסדותיה.א.

בדיקתהשגתיעדיהעמותה.ב.

לתיקוןהליקויים.מעקבביצועהחלטותהאסיפההכלליתוהוועדתוךהצעתדרכיםג.

.בדיקתענייניההכספייםלרבותייעודכספיהעמותהלקידוםמטרותיהד.

 בדיקתכלנושאאחרהקשורלפעילותהשלהעמותה.ה.

והאסיפההכללית.העמותהועדדתהביקורתלהביאהמלצותיהלפניעלוע.6



 

 תשלום אגרה שנתית

העמותהלכלהשניםמאזהקמת,וכן6502וודאכישולמההאגרההשנתיתהמלאהלשנתעלהעמותהל.0
לפיהמאוחר.,6558אומשנת

 פטורמתשלוםאגרהשנתית.תצהירחתוםלבנקהדוארלצורךקבלתלחלופין,עלהעמותהלהגיש

.6 לעיל, כאמור הצהירה או שילמה לא שהעמותה לתשלוםככל שובר זה למכתב מצורף הנוחות, לשם
האגרההשנתיתותצהירלפטורמתשלוםהאגרה.

.0-211-21-61-44למוקד רשות התאגידים בטלפון אגרתשנתיתישלפנותבנושאלבירור.0



 

 הנחיות נוספות
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-רצופה מינימאליתתקופת פעילות.0 בדרישות, העומדת לעמותה יינתן תקין ניהול בתוםאישור רק
שנתייםשלפעילותרצופהבעמותה.

-שלהמסמכיםשפורטולעיליתקבלואךורקאםאומתובחותמת"נאמןלמקור"עלצילומים- צילומים.6
ידיעורךדיןאורואהחשבוןבתוספתחתימהמקורית.

במלואם-הגשה חלקית של המסמכים.0 לעיל המפורטים המסמכים משלוח על להקפיד אםובהתיש
לרבותאימשלוחבאמצעות-העדרהמסמכיםהדרושיםאוחלקם,מילויםבאופןחלקי.להנחיותלעיל

 אי שמותהחותמיםטפסיםמקוונים, ציון מילויעלוליםשלאלהוות-לצדחתימהמקוריתוכיוצ"ב
 לשםקבלתאישורניהולתקין.רישותהחוקד

אינהבמסגרתבקשהלאישורניהולתקיןהדרישהלהגישמסמכים-דרישה אחרת להמצאת מסמכים.4
אחרתלהמצאתמסמכים, דרישהקודמתאו רשותהתאגידים-עלשנשלחהאליכםגורעתמכל אוידי

 אי עמידה בדרישת מסמכים אחרת, יכולה אף היא להביא לכך שלעמותה לא יינתן אישור. מטעמה.

בי-ביקורת עומק.0 בה שמתבצעת עמותה לשנת תקין ניהול אישור לקבל ומבקשת עומק ,6502קורת
 מעלה המסמכיםהמפורטים את לשלוח התאגידיםנדרשת מטעםלרשות הבודק החשבון לרואה ולא

רשםהעמותות.

עמותהתוכללקבלאישורניהולתקיןרקלאחרשיתוקנוכלהליקוייםהנדרשיםבנוסף-תיקון ליקויים.2
זכות מקנה אינה המסמכים המצאת עצם כי יודגש, זו. בפנייה המתוארים התנאים בכל לעמידה

 אוטומטיתלאישוראםמתקיימיםבעמותהליקוייםאחרים.

השנה,אףלאחרמתןאישורניהולתקין.לפיכך,רשםהעמותותעורךבעמותותבדיקותנוספותבמהלך.2
 ליקוייםשימצאובעמותהבשלבמאוחריותר,עלוליםלהביאלביטולהאישורשניתן.

בקשהלמשרדירשותהתאגידיםבמידהוחלשינויבכתובתהעמותה,ישלהגיש-שינוי בכתובת העמותה.9
,המצויבאתרהאינטרנטשלטופסמקווןמתאיםבאמצעות,שניחבריועדידי-עללשינויכתובת,חתומה

הרשות.

לרבותמידעכללי הנחיותרשםהעמותותלהתנהלותעמותותבהתאםלחוק, באתרהאינטרנטשללמצואניתן
 .רשםהעמותות-רשותהתאגידים

בכבודרב,

  ראש רשות התאגידים
 רשם העמותות






 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים
 רשם העמותות

 

 

  3197001ירושלים  97041ד "ת ,3776499 ירושלים, 1מגדלי הבירה בנין , 93 ירמיהורחוב 

   Amutot@justice.gov.il-Moked 9שלוחה  77-60-40-400-1: ןטלפו

 ; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(19:90-03:90שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 

 'טופס א
 

לקבלת אישור ניהול תקיןבבקשה  רשימת המסמכים המוגשים
 

תאריך:__________
,לכבוד

רשותהתאגידים
 רשםהעמותות

04520ד"ת
5080045ירושלים


נ.,ג.א.
 

09-___-___-_פר:)ע"ר( מס_____________________:המצאת מסמכים מטעם העמותההנדון:


)נאלסמן(לא/כן6502העמותהמבקשתאישורניהולתקיןלשנת


העמותהנמצאתבתכניתלתיקוןליקוייםמטעםרשםהעמותותכן/לא)נאלסמן(



    7102שאלון נלווה להגשת בקשה לאישור ניהול תקין לשנת 

 נטילא רלוו לא כן 

       דוח מילולי

האםהדוחהמילולישהוגשכוללאתהמבנההארגוני?
 )חבריועד,ועדתביקורתומורשיחתימה(

      

       האםהדוחהמילוליחתוםע"ישניחבריוועד?

       האםקייםרובשלקרובימשפחהביןחבריהועד?*

       האםקיימתקרבהמשפחתיתביןחבריועדתהביקורת?*

עדתווחבריעדלוהוחבריהאםקיימתקרבהמשפחתיתבין
 הביקורת?*

      

       הוועד?*האםחבריועדתביקורתמונומקרבחברי

       האםמונהחברועדתביקורתיחידשאינוגוףמבקר?*

       דוח כספי

       האםהדוחהכספיחתוםע"ישניחבריועד?

       ?רואהחשבוןהאםהדוחהכספישהוגשחתוםע"י

       האםהדוחהכספישהוגשכולליתרותמאזניות?

       הדוחהכספי?האםמצויניםשמותהחותמיםעל

במצטברלתורםיחידבשנת₪65,555האםלעמותהתורמיםשתרמו
הדוח?

   

   האםהוגשהרשימתהתורמים?–אםכן

       פרוטוקול אסיפה כללית

לשנההמילוליהדוח הכספי והדוחהאםבפרוטוקולשהוגשאושרו
 הרלוונטית?

      

       ועד?הוהאםהחתומיםעלהפרוטוקולהינםחברי
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ועדוהאםאכןהפרוטוקולהואשלהאסיפההכלליתולאשלה
 המנהל?

      

       האםקייםזיהוישלהחותמיםבפרוטוקול?

מילולייםאושרוע"יהאסיפההדוחותהאםהדוחותכספייםו/או
 הכלליתולאע"יהוועד?

      

פרוטוקולאסיפהכלליתבטופסמקוון)בעמותותשמחזורןהאםהוגש
 ₪(?מיליון0השנתימעל

      

       ח ועדת הביקורת דו

       האםדוחועדתהביקורתשהוגשמתייחסלדוחהכספיהנ"ל?

       האםהחתום/יםעלההמלצותהינםחבר/יועדתביקורת?

מקוון)לעמותותשמחזורןהאםהמלצותועדתביקורתהוגשובטופס
 ₪(?מיליון0הכספימעל

      

       רשימת מקבלי השכר

       האםקייםחברועדהמקבלשכרבניגודלתקנותהגמול?*

האםקיימיםעובדיםשהינםקרובימשפחהשלחבריועדומקבלים
 שכרמעללמותרלפיכלליניהולתקין?*

      

האםחברועדתביקורתמקבלמלגה/שכרשלאבמסגרתתקנות
 הגמול?*

      

האםהוגשדוחחמשתמקבליהשכרבטופסמקוון)בעמותות
 ₪(?מיליון0שמחזורןהכספיעולהעל

      

       האםמקבליהשכרהינםקרובימשפחהשלחברועדתביקורת?*

       אגרה שנתית

       ?6502האםשולמהאגרה/הוגשתצהירלפטורלשנת

       האםשוברהאגרהחתוםע"יבנקהדואר?

    מבקר פנימי

   ₪?מליון05האםמחזורהעמותהעולהעל

   אםכן,האםמונהמבקרפנימילעמותה?


.ניתןלקבלאישורניהולתקיןעדלתיקוןהליקוילא*אםהתשובהלשאלההיאחיובית




___________@__________________דוא"לשלהעמותה)אםקיימת(:כתובת


מעןשלהעמותה:_______________________________________________


בכבודרב,


___________________________________שם:

___________________________________תפקיד:

___________________________________חתימה:

____________________תובת:_______________כ

___________________________________לפון:ט
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 'טופס ב
 

 דגשים והנחיות למילוי הדוח המילולי
 
 

, על עמותה להגיש את "( חוק העמותות)להלן: " 0891 -ם"התש)א( לחוק העמותות, 73בהתאם לסעיף 
ימולאו בהתאם להוראות התוספת השלישית הדוח הכספי יחד עם הדוח המילולי. פרטי הדוח המילולי 

 -רצוי להגיש את הדוח המילולי על גבי הטופס המקוון המצוי באתר רשות התאגידים  לחוק העמותות.
 רשם העמותות. 

 ועד המנהל.וחלה על הולתוכנו האחריות להכנת הדוח המילולי 

אשר תאשר את  ,פה הכלליתעל ועדת הביקורת לבחון את הדוח המילולי ולהביא המלצותיה בפני האסי
  הדוח האמור.

 ., חיצוני לעמותהידי גורם מקצועי-בעריכה על בח המילולי אינו מחויהדו

. שמות של אנשים בתיק העמותה, ויופיע גם באתר הגיידסטאר הדוח המילולי יהיה פתוח לעיון הציבור
שאינם נושאי משרה בעמותה )כגון תורמים( יופיעו רק בתיק העמותה, ולא יופיעו באתר הגיידסטאר 

 )השמות יימחקו מהדוח לפני ההעלאה לאתר הגיידסטאר(.

 לדוח המילולי חלק א לעניין 

  –תחומי פעילות 

 .יש לדווח תחום פעילות עיקרי ומשני של העמותה

  -עולות עיקריות פ

 צעה העמותה לשם קידום מטרותיה המאושרות.ייש לדווח על הפעולות שב

 הדיווח יהיה בנוגע לפעולות שכבר ביצעה העמותה בשנת הדוח ולא פעולות שהיא עתידה לבצע.

  –תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון 

תה, לשכות שירות לציבור, פעילות העמותה יש לכלול רשימה מפורטת של הסניפים שבהם פועלת העמו
 בנות של העמותה, במידה ויש כאלה.-בחו"ל וכן פירוט המקומות בהן פועלות חברות

 מומלץ לצרף תרשים המפרט את הסניפים בהם פועלת העמותה.

  -שירותים שנתנו לעמותה 

מרכזי בפעילות בסעיף זה יש לפרט מהם השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדוח, אשר היוו חלק 
 העמותה.

הדיווח בסעיף זה נדרש לגבי נותני שירותים וספקים ששירותיהם מהווים חלק מרכזי מפעילות העמותה, 
 ושרישום ההוצאה בגינם כלולה בעלות הפעילות ולא בהוצאות הנהלה וכלליות.

 -העברת כספים ונכסים ללא תמורה

ורה ושלא כחלק מהפעילות הרגילה של העמותה הכוונה לכספים ולנכסים שהועברו בשנת הדוח ללא תמ
 למימוש מטרותיה.

מוגדרים כנכסים בהתאם לסבירות העניין, כגון מתנות לחג הניתנות  -"כספים או נכסים קטני ערך" 
 בהתאם לתקנות מס הכנסה בעניין מתנות.₪  091סך של -לעובדי העמותה. מומלץ שלא יעלה על

שנעשו ללא תמורה כגון: העברת רכב, העמדת דירה או מבנה הקשור הסעיף דורש דיווח לעניין פעולות 
 לעמותה.

  –עם צדדים קשורים  עסקאות שלא במקרקעין

 "צדדים קשורים":

 חברי העמותה. )א(

http://www.taagidim.justice.gov.il/
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 מעביד.-לרבות נותני שירותים לעמותה שלא במסגרת יחסי עובד -עובדי העמותה  )ב(

העמותה באותה השנה )הכוונה היא למחזור שנתי ממחזור  52%תורמים שתרמו סכום העולה על  )ג(
 כללי ולא למחזור תרומות(.

 "סכום התקבולים מכל מקור וסוג, שהתקבלו בשנה האחרונה שחלפה". -"מחזור" 

 בני זוגם וקרוביהם של מי מהמפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ג(.  )ד(

 על פי הגדרתו בתוספת השלישית לחוק העמותות. -"קרוב" 

לפחות של המניות  52% -אגידים שאחד מאלה המפורטים בפסקאות משנה )א( עד )ד( מחזיק בת )ה(
בהם או של כוח ההצבעה בהם, או שאחד מאלה משמש נושא משרה בהם או מכהן בהם בתפקיד מקביל 

 לנושא משרה.

  – ש"ח 020222ששווין המצטבר עולה על  תרומות מישות מדינית זרה

קיבלה או לא קיבלה בשנה שאליה מתייחס הדוח, תרומות מישות מדינית זרה עמותה לציין  האם על ה
או תאגיד זר להבדיל מאזרח זר הכוונה למדינה זרה, ארגון מדינות זרות, או תאגיד שנשלט על ידן, )

אשר שוויין המצטבר ( , ניתן לראות את ההגדרה המדוייקת בחוקנציג ישות, לגביו אין חובת דיווחשאינו 
 ₪.  51,111סכום של  עולה על

  –אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון 

כדוגמת: התפטרות מוסד ממוסדות  שאירעו בשנת הדוח יש לכלול בסעיף זה אירועים משמעותיים
העמותה, התפטרות מנהלה הכללי של העמותה, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או באזורי פעילותה, 
חקירה פלילית או כתב אישום שהוגש כנגד העמותה, חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או נושאי משרה 

 אחרים.

 ים ואירע בשנת הדוח הכספי.הכוונה לכל אירוע משמעותי, שלא פורט בסעיפים האחר

קיימים עדכונים נוספים ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שארעו מסוף שנת הדיווח ועד האם 
  -להגשת הדין וחשבון מילולי לאשור האסיפה הכללית 

עדכון בדבר כל אירוע מהמנויים בסעיפי הדוח או אירוע מהותי אחר שהתרחש מסוף שנת הדוח הכספי 
ידי האסיפה כללית, לרבות מינוי חברים חדשים למוסדות העמותה -אישור הדוח המילולי עלועד לתאריך 

 או מינוי מורשי חתימה אחרים.

  –האם היתה בשנת הדין וחשבון דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך 

לעמותה, משרד ממשלתי, רשות מקומית, מבקר המדינה או רשות אחרת, חיצונית  -"גורם מוסמך" 
 פי דין.-המוסמכת על

יש לפרט את הליקויים שנתגלו בעמותה תוך שימת דגש על ליקויים הקשורים לחוק העמותות וכללי 
 ניהול תקין.

  – פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון

 "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד -"קרוב" 
 מאלה":

 מחברי העמותה. 21%-מעל ל  -"מרבית חברי העמותה" 

חברי ועד, חברי ועדת ביקורת או הגוף המבקר, לפי הענין, המנהל הכללי של העמותה  –"נושאי משרה" 
  וכל מי שכפוף במישרין למנהל הכללי;

 יש לפרט גם תאגידים שנושא משרה בעמותה משמש בהם בתפקיד מקביל לנושא משרה.

תאגיד המשתף פעולה עם  , או כגוןכגון תאגיד אחר שהתמיכה בו מהווה חלק ממטרות העמותה -"זיקה" 
 העמותה בנוגע לפעילות מהותית שהעמותה מקיימת.  

  – תרומות לעמותה

ומעלה במהלך השנה, תציין את ₪  51,111עמותה אשר קיבלה תרומות מתורם יחיד בסך מצטבר של 
ניתן לעמותה "אישור מיוחד" של רשם העמותות שלא לציין את שמו של שמות התורמים, אלא אם 
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אם העמותה הגישה בקשה לחיסיון בהתאם לנוהל שבאתר, וטרם קיבלה מענה, באפשרותה התורם. 
 לציין זאת בדוח המילולי, ללא שם התורם.

 יש לפרט מהם השימושים העיקריים שעשתה העמותה בכספי התרומות במהלך שנת הדוח.

  –עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון 

 כולל עלויות ישירות ועקיפות. -"עלויות" 

 הכוונה היא לתקבול בכסף בלבד. לא כולל שווי מתנדבים או תרומות שלא ניתן להעריכן. -"תרומות" 

 בסעיף זה יש להציג את העלויות בסה"כ שקלים חדשים.

 

 לדוח המילוליחלק ב' לעניין 

  -לבעלי התפקידים בעמותה הודעה באשר 

יש להקפיד להבחין בין חברי הוועד לבין חברי  .בשנת הדוח נדרש לפרט את המבנה הארגוני של העמותה
 ועדת הביקורת.

 מומלץ לצרף תרשים הכולל את פירוט הוועדות ו/או הגופים הנוספים הקיימים בעמותה בהתאם לתקנון.

המנהל הכללי של העמותה וכל מי שכפוף במישרין למנהל  ":המועסקים בעמותה משרה י"נושא 5בסעיף 
  .הכללי
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