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לעמותות  2020לשנת הגשת בקשות לניהול תקין סיוע בהנחיות לציבור המעוניין לקבל : הנדון

 בקבלת קהלולחל"צ 
 

 
תאגידים  רשות קיימת חובה להגיש בקשות לניהול תקין באופן מקוון באתר 1.4.19 -החל מה
 אונליין.

עליית מערכת המחשוב החדשה ייפתחו עמדות בקבלת קהל  לאור השינויים שחלו לאחרונה ולאור
יובהר כי הבקשה תמולא  הבקשה בצורה מקוונת.שלא הצליח להגיש באופן עצמאי את לסייע למי 

 ע"י הפונה אשר במידת הצורך יוכל לקבל סיוע מעובדי הרשם.
 

בקבלת ( 2018)דיווחים לשנת  2020לשנת להלן הנחיות למבקשים להגיש בקשות לניהול תקין 
 קהל:

 
 כללי: .א

 
 !ולהציגה בעת הגעתכם תעודת זהות בלבדזימון תור מראש באמצעות מספר לבצע יש  .1

 .(לזימון תור)
 לקבל סיוע בהגשת בקשה אחת בלבד לכל נציג.ניתן  .2
 ולקרוא את ההנחיות בעיון. דפי השירות של ניהול תקיןיש להיכנס ל .3
באמצעות הגשת בקשה אנונימית בלבד )ללא הזדהות ההגשה בקבלת קהל היא  .4

 ממשלתית/כרטיס חכם(.
יש להגיע עם כתובת מייל אליה יישלחו כל התכתובות הקשורות לבקשה לרבות מכתבי  .5

 ניהול תקין.השלמות ואישור 
 לתשומת ליבך הגשת הבקשה אורכת זמן ויש לשריין  לפחות שעה. .6
זרח זר יש חובה להגיע עם צילומי תעודות זהות של כל חברי ועד העמותה )במקרה של א .7

 .להגיע עם צילום דרכון(
 
 

 
 מסמכים שיש להביא לצורך מילוי הבקשה: .ב

 
  לפני ההגעה. לפחות שבועיש לשלם את האגרה  - תשלום אגרה שנתית .1
 :ת הפרטים שעל העמותה לדווח לרבוכל הכולל את )כולל נספחים(   דוח מילולי .2
  ת"ז, תורמים במידה ויש כולל מספרי נתונים אודות בעלי תפקידים כולל מספרי

זיהוי , נכסי מקרקעין במידה ויש, מקבלי שכר כולל מספרי ת"ז, נתונים כספיים 
 והכל בהתאם לפורמט המצורף.

  במידה והעמותה רוצה להגיש בקשה לחיסיון תורמים לגבי תרומה מסויימת
  כאשר הוא חתום כנדרש. הבקשהטופס העליה למלא את 
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חתום ע"י שני חברי ועד ובמידה והדוח במבוקר ע"י רו"ח חתום  דוח כספי .3
חלה על עמותות שמחזורן עולה  בחתימת רו"ח. יובהר כי החובה להגיש דוח כספי 

ח מבוקר חלה על עמותות שמחזורן עולה על והחובה להגשת דו₪ על חצי מיליון 
רשימת  -)יש לשלוח מראש לתיבת המייל של המחוז אליו הוזמן תור ₪. 1,200,000
 העמותה(ומספר , יש לציין בנושא המייל את שם המחוזות

המלצות ועדת  טופס. )לעניין הדוח הכספי והדוח המילולי המלצות ועדת ביקורת .4
 -יש לשלוח מראש לתיבת המייל של המחוז אליו הוזמן תור( ביקורת או גוף מבקר

 יש לציין בנושא המייל את שם העמותה רשימת המחוזות
  המאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי.  פרוטוקול אסיפה כללית .5

 
 
 

יובהר כי נבדקת התאמה של פרטי  -למערכת)ת.ז ושמות של יחידים( לעניין הזנת פרטי אנוש 
זין את פרטי האנוש בהתאם לה יששרד הפנים ולכן האנוש שהוקלדו לנתונים המופיעים במ

 לפרטים המופיעים בתעודת הזהות.
 
 

מסמכים נוספים שיש להגיש אם העמותה מבקשת אישור ניהול תקין/אישור על הגשת 
 מסמכים לראשונה:

 
 (הצהרה על תאריך תחילת פעילות העמותההצהרה על מועד תחילת פעילות העמותה. ) .1
 (טופס הצהרה על נסיבות הקמת עמותההצהרה על נסיבות הקמת העמותה. ) .2
 אישור על פתיחת חשבון בנק לעמותה. .3

 
 
 

ים את מילוי כל לא ניתן יהיה לסי םככל שהנציג לא יגיע עם כל הנתונים והמסמכים הרלוונטיי
פרטי הבקשה ולא ניתן יהיה להפיק את הטפסים הסופיים מהמערכת.  יובהר כי במקרים אלו 

 נציגי העמותות יצטרכו להשלים את תהליך מילוי הבקשה באופן עצמאי.
 
 

מהמערכת שני טפסים לחתימה: דוח מילולי ודיווח יובהר כי לאחר מילוי כל הבקשה יופקו 
ויימסרו לנציג העמותה לצורך החתמת שני  אלו יודפסו בקבלת קהלאסיפה כללית. טפסים 

. לאחר חתימת שני חברי ועד בחתימות מקוריות או בחתימות "נאמן למקור"  יש חברי ועד כדין
 להגיש טפסים אלו בקבלת קהל או בדואר. 

 .היחידה רק לאחר קבלת מסמכי המקור במשרדי הרשם הבקשה תועבר לטיפול
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