
רשות התאגידים-יחידת רשם העמותות



העמותותרשםיחידתידיעלמוענקתקיןניהולאישור

:לעמותות

שנתייםדיווחיםשהגישו•

החוקלהוראותבהתאםוהכלשנתיתאגרהחובותהסדירו•

.הרשםוהנחיות

פעילותדהיינו,רציפהפעילותחודשי24לפחותקיימוש•

.כספיתולאכספית

.אישורמתןהשולליםבהןליקוייםנמצאושלא•

תהא,רציפהפעילותחודשי24-מפחותהמקיימתעמותה

.מסמכיםהגשתעלאישורלקבלזכאית

?האישורמעניקמה

הכנסהמסלפקודת46סעיףלפיבקשהלהגישאפשרות

נוספיםגורמיםלשמשויכול,תרומותעלממסזיכויהמאפשר

.עימההתקשרותאובעמותהתמיכהלצורך

משמעות
אישור ניהול תקין
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תנאים לקבלת השירות

לפי החוק או בהתאם להסדר  30.6.22-הם עד ה2021המועדים להגשת דיווחים לשנת •
23יחד עם זאת יובהר כי לא תתקבל בקשה לאישור ניהול תקין לשנת . ח"אורכות עם רו

אישור ניהול תקין לשנת  : לדוגמא. ככל שלא הוגשו דיווחים קודם לכן, 30.6.23-לאחר ה
ח הנמצאים בהסדר האורכות המאפשר הגשת  "למעט רו, 30.6.23-יש להגיש עד ה2023

.דיווחים עד למועדים בסוף אוקטובר

כאשר הדיווחים השנתיים הנלווים לה  , לא תטופל בקשה לאישור ניהול תקין! שימו לב•
.מוגשים באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק

שנתיתתשלום אגרה •

מבוססת על דיווחים של שנתיים קודם לשנת  מסויימתבקשה לאישור ניהול תקין לשנה •
.בקשת האישור

לרשם החברות( 5טופס )ח שנתי "הגשת דו-צ"בחל•
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אופן הגשת 
הבקשה

(אונליין)אתר תאגידים ברשת 
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:הגשת הבקשה תתבצע בשני אופנים

כניסה כאורח

יכול כל מי שאינו בעל כרטיס חכם או מי שאינו מוסמך  
.  מטעם העמותהלדווח 

(מומלץ)הזדהות 

באמצעות כרטיס חכם או הזדהות ממשלתית על ידי מוסמך לדווח 
:מטעם העמותה

;כל חברי ועד העמותה•

;החתימה בעמותהמורשיכל •

;ל העמותה"מנכ•

;ל העמותה"כל מנהל הכפוף במישרין למנכ•

;ח מבקר של העמותה"רו•

;ד העמותה"עו•

;  ליין-לשם הגשת בקשות באתר תאגידים און, ח נוספים"ד או רו"עו•

דירקטורים; י החברה כמוסמך לדווח"מי שמונה ע–צ"בחל•
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הוסף כותרת תחתונה 8
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כניסה כאורח



מסמכים נדרשים
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חודשי פעילות רצופה24-פחות מ

 מורשידיווח אסיפה כללית או ישיבת ועד עדכני המאשר מינוי שני
ועדת  , חתימה לפחות ובהתאם לתקנון העמותה והן מינוי ועד

(נכון בשנה הראשונה)חשבון ביקורת או גוף מבקר ורואה 

טופס הצהרה על נסיבות הקמת העמותה

הצהרה על תאריך תחילת פעילות העמותה

אישור פתיחת חשבון בנק לעמותה

 דוח כספי

חודשי פעילות רצופה24-יותר מ

 עסקאות  , ח המשקף במילים פעילויות עיקריות"הדו-מילולידוח
ומהווה ביטוי מספרי ולא טכני של  , צ"חל/העמותהורכישות במבנה 

(נחתם על ידי שני חברי ועד. )פעילותיה

מחזור הכנסות שנתי של  חובת הגשה לעמותות עם -דוח כספי
(נחתם ידנית על ידי שני חברי ועד)ומעלה ₪ 500,000

בהתאם להחלטות האסיפה, פרוטוקול מקוון-דיווח אסיפה כללית-
.  אישור הדוח הכספי והמילולי

 ועדה הממליצה לאסיפה כללית לאשר את  -ועדת ביקורתהמלצות
מורכבת משני חברי ועדת ביקורת הועדה . והמילוליח הכספי "הדו

נחתם על יד חבר ועדת  . )הדוחותערכו את שאינםח "לפחות או רו
(ביקורת אחד לפחות
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דוח מילולי
טופס מקוון

כספית ולא כספית-צ"חל/פירוט פעילותה של העמותה•

עדכון בעלי תפקידים•

הלוואותהכנסות , הוצאות-עדכון מחזור שנתי•

על העמותה לדווח גם על אנשים -מקבלי השכר הגבוה5•
גם אם אינם מועסקים  , שמועסקים על ידה בפועל כעובדים

כי עמותה אשר לא משלמת שכר תציין זאת , יובהר. כשכירים
.בטופס

.  ח"אש20ניהול רישום פנימי אודות תרומות עד -רשימת תורמים•
חובת הדיווח על פרטי התורמים תחול על תרומות העולות  

ח אם סכום זה "ש50,000ח בשנה או על "ש100,000במצטבר על 
.מהמחזור הכספי של העמותה20%מהווה לפחות 
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מדינית זרהמיישותתרומות 

בבקשה.בשליטתהגוףמטעםאוזרהממדינהתרומה

:תקיןניהוללאישור

מחוץהמתקבלתתרומהכלעללדווחצורךאין•

.לארץ

לפרט300,000₪עלעולההכספישמחזורהעמותה•

מישותתרומותקיבלההאםהמקווןהמילוליח"בדו

.זרהמדינית
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דוח כספי

ח"ש500,000עמותה חייבת בהגשת דוח כספי רק כאשר מחזורה הכספי עולה על 

הדיווחיוגש לשנה בה מתייחס ( כולל מאזן)ח הכספי "הדו•

כללי  40' לתקן חשבונאות מסבהתאם יהיה ח הכספי "הדו•
.רים"מלכעל חשבונאות ודיווח כספי 

חייבת במינוי  , 1,200,000₪-כשמחזורה השנתי עולה על עמותה •
.רואה חשבון
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דיווח אסיפה כללית

טופס מקוון

ח "הדוואת ח הכספי "את הדואשר מאשרת אסיפה כלליתדיווח •

.  המילולי לשנת הדיווח

.חתום על ידי שני חברי ועד•
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המלצות ועדת ביקורת

8טופס מומלץ להגישו על גבי •

לציין באופן מפורש האם הוועדה ממליצה או לא ממליצה  יש •

.ח הכספי"ח המילולי ואת הדו"הדולאסיפה הכללית לאשר את 

בהגשה של דוח כספי על ועדת הביקורת מחוייבתאם העמותה לא •

.  לאשר את הנתונים הכספיים המפורטים בדוח המילולי

.ייחתמו על ידי חבר ועדת ביקורת אחד לפחות•
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