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 לתשומת לב מקבל התעודה

 

מצ''ב תעודת הרישום של העמותה. כמו כן במסגרת שיפור השירות לאזרח, אנו מצרפים  .1

 מאומת ממסמכי יסוד העמותה. סט לתעודת רישום העמותה 

 

א' לחוק, עליכם להשתמש בשם העמותה כפי שנרשם בתעודת רישומה 8על פי סעיף  .2

והשמטות או תוספות, בכל הפרוטוקולים, במלואו: באותיות אחידות, ללא קיצורים, 

 הדוחו''ת, מסמכי העמותה והחותמות שלה. 

 

אין במתן התעודה משום פטור מקבלת כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים  .3

 לפעולתה התקינה של העמותה ולמימוש מטרותיה על פי כל דין. 

 

 עליכם להקים את המוסדות הבאים: .4

 

 חות פעם בשנה. אסיפה כללית שתכונס לפ .א

. המייסדים הם חברי הועד הראשונים, עד לבחירת חברי ועד )לפחות שני חברים( .ב

 ועד אחרים.

ועדת ביקורת רו''ח או גוף מבקר שיבחרו על ידי האסיפה הכללית )גוף מבקר יבוא  .ג

 לאישור הרשם(. 

חייבת במינוי רו''ח לעריכת הדו"חות  1,200,000על  עמותה שמחזורה השנתי עולה .ד

 הכספיים שלה, ולמתן חוות דעת באשר לדוחות אלו. 

 

. הדרישות באשר להתנהלותה התקינה של העמותה מפורטות בחוברת המצורפת .5

 להלן רשימת מסמכים שעל העמותה להגיש לרשם מידי שנה:

 

דו''ח כספי ודו''ח מילולי לשנה שקדמה לשנת הגשת הדו''ח. יש להגיש את הדו''ח עד  .א

יש להגיש  30.6.2018אחר שנת הדו''ח. לדוגמא, עד ליום של ליוני בשנה 30ליום 

 . 2017דו''ח כספי ודו''ח מילולי לשנת 

 

יש להגיש פרוטוקול אסיפה כללית המאשר את הדו''ח כשהוא חתום בחתימות  .ב

מקוריות של שני חברי ועד העמותה )ששמותיהם יופיעו באופן ברור ליד חתימותיהם, 

 ינם חברי ועד(. בציון העובדה כי החותמים ה

 

המלצות ועדת ביקורת או רוה"ח או הגוף המבקר של העמותה לעניין אישור הדו''חות  .ג

 הכספיים, חתומות בחתימות מקוריות של שני חברי ועדת ביקורת. 

 

לדו''ח הכספי יש לצרף פירוט שמות חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה וכן כל  .ד

 דו''ח. התשלומים שהעמותה שילמה להם במהלך שנת ה
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על העמותה לשלם מדי שנה אגרה שנתית, ולחלופין, להצהיר על העובדות המזכות  .ה

 אותה לפטור מאגרה, בתצהיר שיוגש לבנק הדואר. 

 

עביר לאישור הרשם דיווח בדבר אסיפה כללית נוסף על האמור לעיל, על העמותה לה .6

בעניין שינוי שם, מטרות או תקנון העמותה. יש להעביר את ההחלטות בצירוף טפסים 

כמפורט באתר האינטרנט של משרדנו. החלטות אלו יהיו בתוקף רק לאחר חתימת 

 הרשם המאשרת אותן. 

 

בועיים מיום קבלת כמו כן על העמותה להודיע לרשם על האירועים כדלקמן, תוך ש .7

 החלטה בעניין או מיום האירוע: 

 

 שינוי מען.  .א

 

בחירת ועד או חבר ועד, ועדת ביקורת או גוף מבקר, פקיעת כהונתם, ומינוי  .ב

 רו''ח. 

 

 החלטת האסיפה הכללית או ועד העמותה בעניין מינוי מורשי חתימה.  .ג

 

 ידו. הודעה על הגשת תביעה נגד העמותה או כנגד חבר ועד בתוקף תפק .ד

 

 פרוטוקול אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון.  .ה

 

 

עמותה תוכל להיות זכאית לאישור ניהול תקין מרשם העמותות לאחר שנתיים של  .8

 פעילות ובכפוף לעמידתה בדרישות החוק ובדרישות ניהול תקין. 

 

עמותה תוכל להיות זכאית לאישור בדבר התחלת פעילות )לצורך הגשת בקשה למס  .9

 ( בכפוף להנחיות המופיעות באתר האינטרנט של משרדנו46ר לפי סעיף הכנסה לאישו

.http//:taagidim.justice.gov .וזאת גם בטרם חלפו שנתיים של פעילות 

 

 לבירורים ניתן לפנות למוקד רשם העמותות: .10
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 ולציין שם ומספר עמותה.
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