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 כ"ו אייר תשפ"גתאריך:  
 2023מאי  17

            לכבוד
       ידפנה רביד ברזלרו"ח 

     לשכת רואי החשבון סגנית נשיא
      בישראל החשבוןלשכת רואי 

 
 שלום רב,

 
, לצורך קבלת אישור ניהול 2022לשנת  דיווחיםבנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת  עדכוןהנדון: 

 2024תקין לשנת 
 

כל עמותה וחברה  1999-וחוק החברות, תשנ"ט 1980-, על פי חוק העמותות, תש"םכידוע .1
 30העמותות וההקדשות עד ליום  מתבהגשת דיווחים שנתיים לרש מחויבתלתועלת הציבור 

 ביוני של השנה העוקבת.

במסגרת שיח ושיתוף פעולה של רשות התאגידים עם לשכת רואי החשבון, סוכם על הסדר  .2
 אורכות לגופים המיוצגים על ידי רואי חשבון, בדומה לשנים קודמות, כפי שיפורט להלן.

 -אים להגיש את דוחות לקוחותיהם לפיכך, רואי חשבון שיבקשו להיכנס להסדר כאמור מטה, רש .3
 כדלקמן: בהתאם למכסות ,עמותות וחברות לתועלת הציבור

 .מהדוחות 30% - 30.6.2023עד ליום 
 .(במצטבר 55% )מהדוחות  25%  - 31.7.2023עד ליום 
  (.במצטבר 80% )מהדוחות  25%- 31.08.2023עד ליום 
 (.במצטבר 100% ) מהדוחות 20% –30.10.2023עד ליום 

עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין ביוני חלה גם על  30חובת ההגשה עד ליום תשומת הלב כי  .4
 אך כידוע עדיין צריכות להגיש את הדיווח השנתי, נכללות(, 2023-2024לשנתיים )קרי לשנים 
על פי  מלאיםכי לעמותה כאמור שלא תגיש דיווחים שנתיים  יובהר .בהסדר הארכות הנ"ל

שבוטל  עמותה, ללא התראה נוספת. 2024לשנת  יבוטל אישור ניהול תקין שניתן לה, ההסדר
 בקשה להגיש תידרששניתן לה ואשר תהיה מעוניינת באישור,  2024אישור ניהול תקין לשנת 

בהתאם לזמני הטיפול המפורסמים  בדקית זו בקשה. 2024לשנת  תקין ניהול אישורל חדשה
  .באתר יחידת רשם העמותות והחל"צ, רשות התאגידים

, תטופל בהתאם לזמני הטיפול ועומסי 15.10.2023 יום לאחר תוגש אשרבקשה  כי הלב לתשומת .5
פי  על. במקרה כאמור, 2024היחידה, ללא התחייבות כי הטיפול בה יסתיים בטרם תחילת שנת 

, ולא האישור חתימת ממועד החל הינוהאישור  תוקף -הנחיות להתנהלות תקינה של עמותות 
 . לעמותה אישור ניהול תקין עבור שנה שלמה יוענקלהבטיח כי  ניתן

 בנוגע ליישום הסדר האורכות: להלן דגשים

הגופים שהינם עמותות או ופירוט כל רו"ח ידווח באמצעות קובץ אקסל מתאים, אודות סך  .1
 במשרדו. דיווח זה יינתן פעם 2022בלבד, עבורם מבוצעת ביקורת דוחות כספיים לשנת  חל"צ

 באמצעות קובץ בצעל, ניתן קיים. עדכון לדיווח, ככל ש30.6.2023אחת בלבד עד לתאריך 
 :המפורטת להלן יש לשלוח דיווח סרוק וחתום לכתובת דואר אלקטרוני העדכון המתאים.

amutot@justice.gov.il-Tfuza .אישור על קבלה ישלח בהודעת מייל חוזרת 

, ואין צורך להגיש בקשה כספיים האורכות חל על כל רו"ח המבצע ביקורת דוחותהסדר  .2
 בעניין זה. עם זאת, רו"ח אשר לא ישלח את הדיווח כנדרש, לא ייכלל במסגרת הסדר מיוחדת

 האורכות.
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 אי עמידה בהסדר תיחשב כאי עמידה של העמותה או החל"צ בהוראות החוק בנוגע להגשת .3
, או להביא על עצם מתן אישור ניהול תקין ועל מועד מתן האישור מסמכים, ויכולה להשפיע

 .על פי דיןלנקיטת סמכויות אכיפה אחרות הנתונות 

לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים  להזכירכם, .4
ביוני של  30-לה, הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, דהיינו, לאחר יום ה

 השנה לגביה מבוקש האישור. 

"צ המגישות דיווחים ולחלאישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות  להעניק ניתןעוד נציין כי  .5
 כי יודגש , וזאת כדי להקל על התנהלותן.שפורסמובמועד ואשר עמדו בכל הקריטריונים 

ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה/החל"צ מחובתה להגיש דיווחים  אישור קבלת
שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, ודבר זה יהווה תנאי להמשך תוקפו 

 לא, 2022 לשנתהעמותה להגיש את הדיווחים  על ,הנוכחית בשנהשל האישור בשנה השנייה. 
 .זה ארכותבהתאם להסדר  האחרונהעד הארכה  או 30.6.2023יאוחר מיום 

הנחיות מפורסמות  ,רשם העמותות והחל"ציחידת  –אתר רשות התאגידים לידיעתכם, ב .6
  .מפורטות לעמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין

 רשם יחידתשל  לרשימת תפוצהלהצטרף  םבאפשרותרואי החשבון כי להביא לידיעת  נבקש   .7
, בנוסף .שוטפים עדכונים"ל דוא באמצעות ולקבל, התאגידים ברשות וההקדשות העמותות

לאחרונה הוקם קמפוס רשות התאגידים בו מועברות הדרכות וקורסים ללא עלות, למידע 
         . באתר הקמפוסנוסף ניתן לעיין 

                                                                             

 
 ,ובברכה בכבוד רב       

 

 
 עו"ד שולי אבני שוהם,

 ראש רשות התאגידים
 תההקדשוורשמת העמותות 
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