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קול קורא והזמנה לשיח עם בעלי העניין והציבור:
אגודות עותומניות  -הגשת דיווחים לגבי פעילותן
רקע כללי
 .1בהתאם להחלטת הממשלה ,שאושרה על ידי הכנסת ,רוכזו כלל הסמכויות לפי החוק העותומני
על האגודות בידי רשם העמותות במשרד המשפטים1.
 .2בכוונת משרד המשפטים לפעול במסגרת הסמכויות הקיימות היום בדין ,וכן לעגן כללים
שלפיהם יגישו אגודות עותומניות דיווחים לגבי פעילותן .זאת ,על מנת להחיל עליהן הסדרים
דומים ,ככל הניתן ,לאלה החלים על תאגידים אחרים ללא כוונת רווח בישראל .מידע זה ישמש,
בין היתר ,על מנת ליצור ולנהל פנקס מעודכן ופומבי של האגודות העותומניות הקיימות
בישראל ,בדומה לפנקסי רישום הקיימים לגבי תאגידים אחרים.
הסוגיות לגביהן מתבקשת התייחסות הציבור
 .3משרד המשפטים מזמין את הציבור ובעלי עניין הנוגעים בדבר להתייחס לנושא ,ובפרט לסוגיות
הבאות:
א .סוג המידע שאגודות עותומניות יחויבו להעביר במסגרת דיווח ראשוני חד פעמי  -בידי
המדינה אין נתונים מעודכנים בדבר מספר האגודות העותומניות הקיימות היום.
אמנם ,מאז חקיקתו של חוק העמותות נרשמו אלפי אגודות עותומניות כעמותות ולא
ניתן לייסד אגודות חדשות .יחד עם זאת ,על פי ההערכה ,עדיין קיימות בישראל אלפי
אגודות עותומניות .חלק מהאגודות העותומניות הקיימות מנהלות פעילות בעלת
חשיבות ציבורית בהיקפים כלכליים גדולים .ככלל ,הכוונה היא לדרוש מהאגודות
העותומניות הקיימות להעביר דיווח ראשוני חד פעמי ובו מידע בסיסי ביחס לפעילותן
של האגודות העותומניות– שם האגודה ,מטרותיה ,נושאי משרה בה ,מענה ,וכן מידע
בסיסי אודות נכסיה .נבקש התייחסותכם בעניין זה .בנוסף ,נבקש לקבל התייחסות
לשאלה האם נדרש שאגודות עותומניות יעבירו במסגרת זו מידע נוסף ,ומאיזה סוג?
ככל שיש מידע שקיים קושי לספק אותו – נודה לפירוט באיזה סוג מידע מדובר ומהו
הקושי בהעברתו?
ב .דיווחים נוספים ומועד מסירתם  -לאחר שלב הדיווח הראשוני ,נדרש ,מטבע הדברים,
לעדכנו .נודה לקבלת התייחסות לשאלה האם נדרשים דיווחים עיתיים (רבעוניים
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שנתיים וכיו"ב) או רק חובת דיווח על שינויים בהיבטים שדווחו בדיווח הראשוני? כמו
כן ,נודה להתייחסות לשאלה האם יש לקבוע חובת הגשת דיווחים שנתיים ובכללם
דוחות כספיים ,וזאת ,ביחס לכל האגודות או ביחס לסוגים שלהם.
ג .סוג האגודות לגביהן תחול חובת הדיווח  -האם נדרש לקבוע חובות דיווח שונות לגבי
אגודות מסוגים שונים (לדוג' :לפי מספר חברים ,גודל מחזור ,תחום פעילות או מטרות
וכיו"ב).
ד .העמדת המידע לעיון הציבור  -האם יש להעמיד את המידע שיעבירו אגודות עותומניות
לרשות התאגידים ,או חלק ממנו ,לעיון הציבור (כפוף למגבלות שבדין)? מהו המידע
שחשוב להעמיד לעיון הציבור?
ה .פיקוח על עמידת אגודות עותומניות בהוראות הדין  -נודה להתייחסות לשאלה מהם
הכלים אותם יש להעמיד לרשות התאגידים כדי לוודא עמידת האגודות בדרישות הדין.

 .4הציבור ובעלי עניין מוזמנים להעביר עמדתם עד ליום  30ביוני  2018לדוא"ל
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 .5בהתאם למידע שיתקבל ,המשרד עשוי לקיים מפגש עם הציבור ובעלי עניין רלבנטיים.
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