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 מבוא .1


(46סעיף-להלן)0960-א"תשכ(נוסחחדש)תמסהכנסהלפקוד46תכליתושלסעיף .0.0
בחוק הקבועים בתחומים הפועלים ציבור מוסדות של פעילותם על להקל .היא

באמצעותו הללו, שניתנתלמוסדותהציבור תרומה ממסבעד זיכוי המדינהמעניקה
 מעודדת היא וחברותובכך אלהיחידים למוסדות כספים לתרום משכך. במקום,

אלה למוסדות מס הטבת תעניק שהמדינה אחרת, בדרך ישיר תקצוב או , 46סעיף
 .לפקודהמאפשרלההקלהעלפעילותםשלמוסדותאלה

 .0.5 א)46סעיף ( על שאדםשתרםבשנתמססכוםהעולה 091לפקודתמסהכנסהקובע
ציבורי"ש למוסד או לאומית לקרן ח , בסעיף (5)9כמשמעותו הא, שר ,וצרשקבע

הכספים ועדת באישור , של בשיעור שנה באותה בו חייב שהוא מהמס 32%יזוכה
מסכוםהתרומה 5104משנת56.2%)בשיעורמסהחברות-ולחברה, כן(. כמו נקבע,

31%בסעיףכילאיינתןזיכויבשנתמספלוניתבשלסכוםכוללשלתרומותהעולהעל
שנה באותה הנישום של החייבת ,מההכנסה על חדשים9,592,111או שקלים לפי,

.הנמוךמביניהם
עלהמוסדלפתוחתיקולהגיש,לפקודה46לשםקביעתושלמוסדציבורלצורךסעיף .0.3

בקשה ולנהלפנקסיםכדין, לשםכך. מעלמנת"עלמגישהבקשהלפנותלאגףהמע,
(54טופס)ר"להירשםכמלכ לפנותלפקידשומהלפתיחתתיק, תניכוייםוכןלמחלק,

ניכויים תיק ולפתוח הסדר. על אישור להמציא או הכנסה במס חובות לסלק עליו
כמוכןעליולהגישטופסבקשהלהכרהכמוסדציבורילעניין.תשלומיםמפקידשומה

2542טופס)תרומות ולחתוםעלכתבהתחייבות( בצירוףמסמכיםנדרשים, בקשות.
לדיו מועברות כאמור כנדרש שהוגשו הבן המסים"מלכמחלקת ברשות רים ונקבע,

 .לפקודה(5)9לגביהןאםהמוסדהואמוסדציבוריכמשמעותובסעיף
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 שר האוצר' צ עמותה לויפאסנה בישראל נ"בג .2


 .5.0 531/15105ביום דין פסק שר ' עמותה לויפאסנה בישראל נ 19891898צ "בבגניתן
קשתעמותהלויפסאנהבישראלעניינהשלהעתירהבב.(צויפאסנה"בג-להלן) האוצר

(5)9יכירבהכמוסדציבורילפיסעיף(המשיב-להלן)כישרהאוצר(העותרת-להלן)
טענהכיישלהכירבהכמוסדהעותרת.לפקודה(א)46לפקודתמסהכנסהלצורךסעיף

בשלהעובדהשנהנתהבמשךשניםמפטור,ביןהיתר,לפקודה46ציבורילצורךסעיף
5)9כנסהלפיסעיףממסה לפקודה( לפקודה46שעלהגדרותיומבוססגםסעיף, וכן,

 שלסעיף לקדם46שתכליתו לתמוךבפעילויותבעלותאמצעיםתקציבייםדליםכדי
גםאםהיאנתפסתכמישאינהמצויהבזרם,ולכן,אתהפלורליזםהחברתיוהתרבותי

המרכזי החברתי ציבורי, ישלסווגהכמוסד ולראותבפעולותיהכמקיימותאתעדיין
 .סעדותרבות,המטרותשלחינוך

היאלהעניקסיועדווקאלגופיםהנהניםמהסכמה46תכליתושלסעיף,לטענתהמשיב .5.5
בסיסהמסהנורמטיבי,משרדהאוצרצייןכילפיגישתהוצאותהמס.חברתיתרחבה

םשיקוליםחוץמיסוייםאךקיימי,כוללאתההכנסותשנמנעותבתחוםזהמהמדינה
אשרמצדיקיםאת,לתמוךבפעילותמקבליהתרומות(פוליטיים,כלכליים,חברתיים)

כתחליף המס מערכת באמצעות שניתנות לתורמים הטבות ידי על הפעילות מימון
עלדרךחלוקתכספים למימון . פרשנותההגדרותבסעיף 5)9לעניין לפקודה( לטענת,

 זהה אינה היא המשיב התרומות מישור לעניין ציבורי–בהכרח כמוסד בגוף הכרה
 .אךאינהתנאימספיק,46מהווהתנאיהכרחילענייןסעיף(5)9לצורךסעיף

כפישצייןכבודהשופטחנן,וביןהיתר,ממספרטעמים ביתהמשפטדחהאתהעתירה .5.3
מלצר , בסעיף ההגדרות יישום בין הבדל שקיים 5)9כיוון יישו( שללבין בהקשר מן

תבוצעבאופןבמוסדכמוסדציבורידורשבנוסףשההכרה46סעיף)מישורהתרומות
,כמוכן(.וקביעתשרהאוצרכפופהלאישורועדתהכספים,פוזיטיביעלידישרהאוצר

46כיווןשנדרשתפרשנותתכליתיתשלהמושגמטרהציבוריתלאורהתכליתשלסעיף
גישתהוצאותהמחייבתפרשנו-לפקודה על מבוססת ההגדרהאשר תמצמצמתשל

המס לעיל, כמפורט יש. כי העותרת של טענותיה את גם דחה מלצר השופט כבוד
וכןאתטענתה,תרבותאוסעד,לראותאתמטרותיהכנופלותבמסגרתהמונחיםחינוך

שיקול מכוח ציבורית למטרה כפעילות בפעילותה להכיר המשיב על כי העותרת של
 .לפקודה(5)9הדעתהמסורלולפיסעיף

זאת .5.4 עם יחד , כאמור העתירה דחיית את הכפיף מלצר השופט להסתייגותכבוד
:לפקודה46שעניינההתנהלותשרהאוצרלענייןהסדרתאופןמדיניותוביחסלסעיף

. הסדר במדיניותו של המשיב בנושא-עדיין רב אי, בחלוף השנים, כיוםדומה שגם "
די בהם כדי להצביע על  –ל "הנ 282991אם הקריטריונים שנקבעו בחוזר ספק גם 

או אף מפלה , שבכוחה לאיין את החשש מפני הפעלה שרירותית, מדיניות ברורה דיה
אציע לחבריי כי נמליץ למשיב לגבש בתוך שנה , לפיכך. של הסמכות המסורה למשיב

י הפעלה מפלה של קריטריונים ברורים שיהיה בהם כדי לאיין את החשש מפנ
.לפקודה( א)64הסמכות המסורה למשיב מכוח סעיף 


 64סעיף  המלצות הועדה הציבורית לקביעת אמות מידה וקריטריונים לעניין .1


שרה(בדימוס)בראשותהשופטתועדהציבוריתמינהשרהאוצר,5103בדצמבר3ביום .3.0
מוסדיקבליםשלפיהםאתאמותהמידהוהקריטריונשתבחן(תפרישועד-להלן)פריש

 סעיף תרומותלפי מסבגין זיכוי אישור 46ציבורי ,(נוסחחדש)לפקודתמסהכנסה
הנחיותבעקבותהוקמהתפרישועד."(46לפיסעיףאישור"-להלן)0960-א"התשכ
לקבועמדיניותברורהאשר,כאמור,המליץאשר,צויפאסנה"בבגהעליוןהמשפטבית
והסרתהחששללהגברתהביאת ועדת. 46סעיףלפיאישורהליךבהאפליהשקיפות

מוסדפריש לאשר בבואם המקצועיים הגורמים את שינחו קריטריונים על המליצה
 .וכןהמליצהעלפרסומם"(ההמלצות"-להלן)ציבוריכאמור

 .3.5 5104בחודשמאי והורההמלצותלשרהאוצראשרהחליטלאמץאתעיקרןההוגשו
בהמשךלהמלצות.בכלהדרושליישוםלפעולהמקצועייםםלגורמי להעביראת, כדי

46אתסמכותולפיסעיף01/15104שרהאוצרהאצילמיום,ההחלטהלגורםמקצועי
 סעיף מכוח המיסים רשות ב)33למנהל יסוד( לחוק הממשלה: הסמכות, אצילת

 .פורסמהברשומות
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 .3.3 מבחינהמהותיתוהן46יישוםסעיףהמלצותבאותלהסדיראתאופןהיודגשכי הן
פרוצדוראלית מבחינה לפיקוח,זאת. הן שתפעלנה מוגדרות מידה אמות גיבוש תוך

מרבית לשקיפות והן הכרה המבקשים הגופים על משמעותי תהליךוהקלתפישוט,
 .קבלתהאישור

בהגדרהמהנכללשהעלהקושיאינהרנטילפרשצויפאסנה"בגהתייחסהלתפרישועד .3.4
יצירתבהירותושקיפותל,סייעלקבלתההחלטותלכדי,מתוךכך".מטרותציבוריות"

 מציאותמשתנהוציבורית לאור ועד, ציבורתפרישהמליצה נציגי משרדלצרף ונציג
המשפטים המסיםפנימיתלוועדה ,ברשות לבחוןאשר במתפקידה הכרה מוסדכל

 ."(בוחנתהוועדהה"-ןלהל)46אישורלפיסעיףהמבקשציבור

מליצהעלקריטריוניםלצורךהכרהבארגוניםהמעונייניםלקבלאישורהתפרישועד .3.2
 סעיף "(הקריטריונים"-להלן)46לעניין ככלל. שניתןגובשוהקריטריונים, במתווה

רקחלק,יחדעםזאת.יהיהלהפעלהבאופןמיידיתחתהמסגרתהנורמטיביתהקיימת
ניתניםליישוםבמסגרתהחקיקההקיימתוהחלקהאחרמחייבשינוימהקריטריונים

 .חקיקה

–515110'מסרשימתהקוויםהמנחיםשנקבעובחוזרמסהכנסהועדתפרישבחנהאת .3.6
 ציבורי ומוסד ציבורית מטרה לקביעת מנחים "להלן)קוים : "(515110חוזר וערכה,

 .םנקבעוהקריטריוני,מתוךכך.שינוייםמספרבהם

בהתאם לקביעת , 64ליצור בהירות בתנאים לקבלת אישור לפי סעיף זה תכלית חוזר  .1.3
החוזר  . לכךמנחים הוים וקאת ה להביא לידיעת הציבורו בית המשפט בויפאסנה

כי. ת פרישמפרט את הקריטריונים כפי שהם משתקפים מהמלצות ועד יובהר
במסגרתהחוזר , הקריטריוניםשהומלצונכלליםאותםלא ידי אשרתפרישועדועל

חקיקה בתיקוני כרוכים . מפורטת ולהיבטיםהתייחסות ייםפרוצדוראלטכניים
   .כמפורטלהלןבהוראתביצועתינתן46סעיףלפיאישורלבחינתזכאותל

 

" מטרה ציבורית"ו" מוסד ציבורי "הגדרת  .6


5)9סעיףמסגרתב .4.0 רשימתהמטרותוכןנקבעה,מוסדציבוריהמונחגדרוה,הלפקוד(
הציבוריות ציבורי. מוסד של קיומו בסעיף 5)9כהגדרתו סףהינו,לפקודה( תנאי

הכנסת,ביןהיתר,פוטרממסהלפקוד(5)9סעיף.לפקודה46סעיףלפיקבלתאישורל
בו עוסק שהוא מעסק הושגה שלא ציבורי מוסד והפרשי, מריבית או מדיבידנד או

 .העוסקבעסק,ניאדםשבשליטתוששולמועלידיחברב,הצמדה

 .4.5 -"מוסד ציבורי"הגדרת המונח ציבורי במוגדרמוסד מסגרת 5)9סעיף ,הלפקוד(
ל"כ זה קרובים אינם חבריו שרוב לפחות שבעה של אדם בני הזחבר הקדש, או

אינםקרוביםזהלזה שמרביתנאמניו ונכסיהם, הקיימיםופועליםלמטרהציבורית
והכנסותיהםמשמשיםלהשגתהמטרההציבוריתבלבדוהםמגישיםדיןוחשבוןשנתי

נכסיהם לגבי הכנסותיהםוהוצאותיהםלהנחתדעתושלפקידהשומהעלפיתקנות,
 ".שהתקיןשרהאוצר

-"ציבוריתמטרה "הגדרת .4.3 ציבורית מוגדרתמטרה 5)9בסעיף מטרה"כהלפקוד(
סעדאוספורטוכןמטרה,בריאות,מדע,עידודהתיישבות,חינוך,תרבות,שעניינהדת

 ".מטרהציבורית"אחרתשאושרהעלידישרהאוצרכ

קבעשרהאוצראתהמטרותהנוספותכמטרות(5)9מכוחהסמכותהקנויהלובסעיף .4.4
ותציבורי גבוה: ולחינוך תיכון לחינוך החיסכון עידוד בטחון; למען האגודה מטרות
מתןשירותיםמוניציפאלייםלישוביםבאזור;ל"הקרןלהתעצמותצה–(י"לב)ישראל
יהודה הגולן, רמת ובאזור השומרון באזור תאונות; מניעת לסיוע; לצמיחה תנופה

במשק אבטלה למניעת ופיתו; לקידום גנסיס הנגבקרן ח במצוקה; לישובים ;סיוע
פעילותלמעןטוהרהמידותבשירותהציבורי;סיועלחייליםמשוחררים;קליטתעליה
;הגנהעלזכויותהאזרחבישראל;שמירהעלאיכותהסביבהלמעןהכלל;ומנהלתקין

פעילות;הגנהאזרחיתעלבטחוןתושביישראלואזרחיהמפנימלחמהאופעילותאיבה
ציבורלמען במוסדות תקין ומינהל בישראל ההתנדבות מגזר וטיפוח קידום עידוד;

חלשות אוכלוסיות של מקצועית והכשרה תעסוקה בקידום; ציבורי למוסד סיוע
 ;הארגוניותאוהניהוליות,יכולותיוהכלכליות
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(הפעילות -להלן ) ציבוריתלמטרה  פעילותלבחינת תבחינים מהותיים  .5
 

גםייבחן46סעיףלפיאישור("תציבורי מטרה"הגדרת)לעיל4.3בסעיףבכפוףלאמור .2.0
 :כמפורטלהלן,הלכהלמעשה,למטרהציבוריתולאורפעילות

ואיננהעסקיתאופרטיתפעילותאיננה,הציבוררווחתאתלקדםשנועדהפעילות .2.0.0
 .מסוימיםפרטיםשלעניינםאתלקדםבאה

ציבוריםשלרווחתםאוככללהציבוררווחתתא,אפליהללא,מקדמתהפעילות .2.0.5
זהותבעלימובחנים הציבוריתבמטרההכלוליםמשותפיםצרכיםאועניין, אך,

 .סגורותחברתיותקבוצותשלרווחתםאתלא

 .שאינהנוגדתאתערכיהשלמדינתישראלכמדינהיהודיתודמוקרטיתפעילות .2.0.3

 .דינהשמימושהאיננוכרוךבהפרתחוקיהמפעילות .2.0.4

 .שאינהפוגעתבביטחוןהציבורוהמדינהפעילות .2.0.2

 .שאינהפוגעתבתקנתהציבורפעילות .2.0.6

 .מפלגתית-פוליטיתלמטרה,בעקיפיןאובמישרין,מסייעתאינההפעילות .2.0.5

א5סעיףבהכלולותבפעולותבעקיפיןאובמישריןכרוךאינושמימושהעילותפ ./.2.0
,הכנסת:יסודלחוק יהודיתכמדינהישראלמדינתשלקיומהשלילתלרבות

ארגוןשלאואויבמדינתשל,מזויןבמאבקתמיכה;לגזענותהסתה;ודמוקרטית
 .ישראלמדינתנגד,טרור

 .בעלתאופימתמשךהיאפעילותה .2.0.9

 ( המוסד -להלן" )מוסד ציבורי"בחינת תבחינים מהותיים ל .4
 

לפילאישורבקשהקבלתבעת,("מוסד ציבורי"הגדרת)לעיל4.5בכפוףלאמורבסעיף .6.0
46סעיף "מלכמחלקת, תנאיםשלהתקיימותםותוודאתבדוקציבורומוסדותרים
:הציבוריבמוסדאלה
 .לפקודה(5)9כלמטרותיושלהמוסדהןמטרותציבוריותכמשמעותןבסעיף .6.0.0

 .6.0.5 הפעילות)הרלבנטיהרשםמאתתקיןניהולאישורבעלהואהמוסד בשנת
הגשת-השנייה מסמכיםאישור והוא( ציבורית 2בסעיףכאמורמקייםפעילות
למעשה,זהלחוזר .הלכה כי חזקהיובהר רק מהווה תקין ניהול אישור

רשלהתקיימות לאעמותותהםנהלי התנאים כי יתברר בדיקה במהלך ואם
 .העמותותםתקיימוהרישלאיינתןהאישורומידעעלכךיועברלרשה

 .6.0.3 המוסד מקדמתפעילות אפליהאלל, שלרווחתםאוככללהציבוררווחתאת,
זהותבעלימובחניםציבורים במטרההכלוליםמשותפיםצרכיםאועניין,

 .סגורותחברתיותקבוצותשלרווחתםאתלאאך,הציבורית

מטרההציבוריתללאיצירתקשראוהתניהביןהיפעללקידוםמוסדהציבוריה .6.0.4
לרבות,המוסדלביןהציבורהנהנהמשירותיושיעורההשתתפותבמימוןהוצאות

התורם של אינטרסים קידום מסווה. או תנאי יהיו לא והשתתפויות תרומות
 .מהמוסדכלתמורהלקבלת

רותיםהקשוריםלפעילותיהתמורהשהמוסדגובהבגיןמכירתנכסיםאומתןש .6.0.2
 .נמוכהבאופןמהותיממחיריהשוק,הציבוריתהשוטפת

עובדיוובעליענייןבולאיפיקובמישריןכלהנאהכלכליתאישית,מפעיליהמוסד .6.0.6
 .לבדמשכרסבירשהואפונקציהשלפעילותםבמוסד

של .6.0.5 מקסימאלית שכר עלות על יעלה לא ומנהליו הציבורי המוסד עובדי שכר
ממשלתי"מנכ במשרד ל או, ענפיים שכר הסכמי חלים שבהם מקומות למעט

  .כמפורטלהלןתןהתייחסותמפורטתבהוראתביצועלענייןזהתינ.קיבוציים
רווח ./.6.0 למטרות פועל אינו המוסד רווחים. יחלק לא .לחבריועודפים1המוסד

,לרבותחלוקתטובותהנאהבכסףאובשווהכסף,זהןלענייחלוקהאסורה1רווח
 .'תשלומישכרבלתיסביריםוכו

כספים .6.0.9 יחלק לא המוסד קיי, בני מוצרים או הנאהנכסים טובות ייתן ולא מא
בשווהכסף בכסףאו בדרךכלשהיא, הסבהמראששלזכות, לרבותעלידי בין,
בעקיפין ובין במישרין אלאאםהחלוקההאמורההינהלשםהגשמתמטרותיו,
 .הציבוריותשלהמוסד
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במבחניםתנאי1הקריטריונים .6.0.01 עומדים מהמוסד שירותים לקבלת הזכאות
.אוהרלוונטי1סמיםלציבורהרחבאובייקטיבייםהמפור

תוךמתןזכות,יאמותמידהציבוריות"תהליכיקבלתהחלטותבמוסדנעשיםעפ .6.0.00
החלטות קבלת הנהלהבתהליך חבר לכל שווה הציבורית, קידוםהמטרה לשם

 .בלבד

,ואינוצוברהמוסדמשתמשבנכסיווהכנסותיולהשגתמטרותיוהציבוריתבלבד .6.0.05
באופןלאסביר הוןלתקופהממושכתבלילהשקיעםבקידוםמטרותנכ, סיםאו

מעשיתויעילהלשימושבכספיםאלה,קונקרטיותאומבלישישלותכניתעדכנית
מטרותיו קידום למדיניותנכסיםצבירת .לצורך בכפוף תהא כאמור הון או

נוהלשרהאוצרלהגשתבקשותלתמיכהמתקציבב,בנושאזהשתיקבעמעתלעת
 .(09/2-ה"התשמ,לחוקיסודותהתקציבא1לפיסעיף)ההמדינ

 .6.0.03 יושקעו מיועדים הלא המוסד בחוקשקעההאפיקיבכספי לאמור בהתאם
מס)החברות תיקון (53' 5103-ד"התשע, השקעהסולידיים, בנושאאפיקי הדן

ח"רוותדעתחוהמוסדהציבורייגיש.לכספיםעודפיםשלקרנותלתועלתהציבור
כאמורהמצהי ההשקעה אפיקי נבדקו כי ר . יוכרו לכך השקעהבנוסף אפיקי

ע אושרו אשר נוספים "סולידיים לתחום ייעודי פיקוח סמכות בעל פועלי בו
(.ת"מוסדותלהשכלהגבוההאשרמשקיעיםבאישורות'דוג)המוסדהציבורי

היתר)פעילותהמוסדממומנת .6.0.04 בין שנעש( בשווהכסףאו יתמתרומותבכסףאו
 .בחלקהעלידימתנדבים

 .מפלגתית-המוסדאינומסייעבמישריןאובעקיפיןלפעילותפוליטית .6.0.02

כרוכהבניגודאינטרסיםוישבהמשוםתוהעסקאשרהמוסדאינומעסיקאדם .6.0.06
 .דרךעקיפהלחלוקתרווחים

,לאספקהאומתןשרותעםאדם,המוסדלאיתקשרבחוזהלמכירהאוקניתנכס .6.0.05
התקשרותשה כרוכהבניגודאינטרסיםוישבהמשוםדרךעקיפהלחלוקתעימו

 .רווחים

פירוק ./6.0.0 במקרהשל מטרה, למען הפועל אחר ציבורי למוסד יועברו המוסד נכסי
 .הלפקוד46ציבוריתדומהובידואישורמוסדציבורילענייןתרומותלפיסעיף

ה .6.0.09 המוסד ציבורי עסקיתיהא פעילות במסגרתו לקיים משתלבתשא,רשאי ינה
 :הבאיםהמצטבריםבתנאים,וכרוכהעםפעילותוהציבורית

חלקאינו,היקףהפעילותהעסקיתאינומהותיביחסלכללפעילותהמוסד .6.0.09.0
52%ולאיעלהעלשיעורשל(כגוןהעסקתבעלימוגבלויות)העשייהמליבת

 .מפעילותהמוסדהציבורי

נפרדו .6.0.09.5 חשבונות ספרי מערכות שתי מנהל תהמוסד לפעילותו, האחת
 .לפעילותוהעסקיתומדווחעלהכנסתומעסקכדיןהוהשנייהציבורית

 .מתמשכתתגירעוניהמוסדאיננומממןפעילותעסקית .6.0.51

 .רווחיעסקיושלהמוסדמופניםלמימושמטרותיוולמימוןפעילותוהציבורית .6.0.50

 .6.0.55 כחברה המאוגד "חל)מוסד החברות-צ בחוק כהגדרתה לגיי( רשאי הוןאינו ס
הנפקתמניות ידי על מהציבור מניותהחברהלאתקננהכלזכותלמעטזכויות.

,אחרגורםכלשהוהעברתהמניותל.המניותלאניתנותלמכירהבתמורה.הצבעה
 .לכלחברמחבריהחברההשווומותניתבשמירהעלזכות,טעונהאישורהמוסד

ישראל .6.0.53 למדינת זיקה בעלת הינה המוסד אזרחילר,פעילות למען פעילות בות
 .ל"ישראלבחומדינת

 .6.0.54 מובהק לאומי אינטרס בעלת מוסד פעילות הסברה)תאושר כגון פעילות( או
 ונקודתית דחופה הוק)הומניטארית אד בכפוף(. תאושר כאמור פעילות

עםל החוץהתייעצות משרד מוגדר. זמן לפרק שיהא עשוי כאמור מוסד אישור
 .בהתאםלאופיהפעילות

היסודמ .6.0.52 במסמכי הציבוריות מטרותיו את יגדיר ציבורי וסד הרישום, בתעודת
לפקודהואלו(5)9הדרישותהקבועותבסעיףלענייןזה.ובתקנוןהתאגידהרשום

זה שבחוזר , של היסוד במסמכי האפשר במידת ביטוימוסדהיעוגנו ויקבלו
 .הניהולהשוטףהנדרשיםממוסדציבוריובדפוסיהפעולה
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שנות מצמצמתפר .3

ישלפרשבאופןתכליתיומצמצםאתהמטרות,46לענייןסעיף,ץויפאסנה"בהתאםלפסיקהבבג
(5)9הציבוריותהמנויותבסעיף כפועליוצאמעקרוןהוצאתהמסזאת, כאשרמישורהתרומות,

.משקףחלוקתכספימדינהחלףמימוןישיר

 חובת דיווח על שינויים .8

יודיע בהרכבחברי,ןבתקנו,בתזכיר,עלכלשינוישיחולבמטרותיולרשותהמסיםמוסדציבורי
.בתחומיהפעילותוכןעלדברפירוקווהפסקתפעולתו,בכתובתהמוסד,בשםהמוסד,ההנהלה


 לפקודה( 2)9אישור מוסד ציבורי לפי סעיף  .9

.יפורמאלהבאישוראינומותנ,זהסעיףהוראותפטורממסלפי-הלפקוד(5)9כפישעולהמסעיף
(5)9סעיףבכהגדרתומוסדציבוריללגביאיהנפקתאישורפוזיטיבירשותהמסיםעלכןמדיניות

דו,עםזאתמובהר.תימשךגםבעתיד אדםשיגישו חברבני "כי על)חכמוסדציבורי טופסגבי
 .הוראותחוזרזהבהתאםליבחןמעמדםמעתלעתי,(0502

 

 הוראות מעבר .19
לגבי.עדלמועדחידושהאישור515110יחולוהוראותחוזר46אישוריםקיימיםלענייןסעיףלגבי

.ובקשותשהוגשווטרםקיבלואישוריחולוהוראותחוזרזה46בקשותחדשותלענייןסעיף


 הוראת ביצוע  .11
 פרוצדוראליים טכניים להיבטים מפורטת להתייחסות זכאות לבחינת אישור לפי 46סעיף

.חוזרזהפרסוםשתפורסםלאחריועדתפרישתינתןבהוראתביצוע"ומלצועשה


 חקיקהתיקוני  .12
.חלקמהמלצותועדתפרישטעונותתיקוניחקיקה


 תחולה .11

.מיוםפרסומוהחלאיהתחולתהוראותיוו15102/חוזרואת515110חוזרזהמחליףאתחוזר


 אחריות .16
ליישוםםאחראי,יהשומההמטפליםבמוסדותציבורמשרדורים"המחלקהלמוסדותציבורומלכ

.הוראותחוזרזה







 ,בברכה
 

 רשות המסים בישראל


