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 י"א ניסן תשפ"בתאריך:  

 2022אפריל  12

 
 
 

            לכבוד
      , ידפנה רביד ברזלרו"ח 

     לשכת רואי החשבון סגנית נשיא
      רואי החשבון לשכת

 
 שלום רב,

 
, לצורך קבלת אישור ניהול 2021לשנת  דיווחיםבנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת  עדכוןהנדון: 

 2023תקין לשנת 
 
 

בהגשת דיווחים שנתיים לרשם  מחויבתעל פי חוק העמותות, כל עמותה וחברה לתועלת הציבור 
 ביוני של השנה העוקבת. 30העמותות עד 

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

 
 מועדי ההגשה לגבי עמותות וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין הינם כדלקמן:

 
 .מהדוחות 30% – 30.6.2022עד ליום 
 .(במצטבר 55% )מהדוחות  25% 31.7.2022עד ליום 
  (.במצטבר 80% )מהדוחות  25% –31.08.2022עד ליום 
 (.במצטבר 100% ) מהדוחות 20% –20.10.2022עד ליום 

 

(, יכללו 2022-2023תשומת הלב כי גם עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים )קרי לשנים 

עד ליום  מלאיםכי לעמותה כאמור שלא תגיש דיווחים שנתיים  יובהר בהסדר הארכות הנ"ל

. במקרה זה , ללא התראה נוספת2023לשנת  , יבוטל אישור ניהול תקין שניתן לה20.10.2022

בדק בהתאם לזמני הטיפול המפורסמים יהעמותה תידרש להגיש בקשה חדשה לניהול תקין אשר ת

  .באתר הרשם

לתשומת הלב כי אנו פועלים בהתאם לעומסים המוטלים עלינו  ולזמני הטיפול כאמור לעיל. לפיכך 

מאוחרים )לאחר ביטול בשל אי לא מובטח שהגשת בקשה חדשה לאישור ניהול תקין במועדים 

 הגשת מסמכים( תענה עד לסוף השנה האזרחית.

 
 

 בנוגע ליישום הסדר האורכות: להלן דגשים
 

 כל רו"ח ידווח באמצעות קובץ אקסל מתאים, אודות סך הגופים שהינם עמותות או חל"צ .1
 במשרדו. דיווח זה יינתן פעם 2021בלבד, עבורם מבוצעת ביקורת דוחות כספיים לשנת 
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. עדכון לדיווח, ככל שיש שינוי, ניתן לעשות באמצעות 30.6.2022אחת בלבד עד לתאריך 
 העדכון המתאים. קובץ

 amutot@justice.gov.il-Tfuza יש לשלוח דיווח סרוק וחתום לכתובת דואר אלקטרוני
 ר על קבלה ישלח בהודעת מייל חוזרת.אישו

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

 האורכות.

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

שינוי במדיניות בכל הנוגע למתן אישור ניהול  להודעת הרשם בדברבהמשך להזכירכם,  .4
  :תקין לעמותות ולחל"צ

לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה,  4.1
ביוני  30-הוגשו באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוק, דהיינו, לאחר יום ה

 של השנה לגביה מבוקש האישור. 
המגישות דיווחים ולחל"צ רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות  4.2

יודגש  , וזאת כדי להקל על התנהלותן. שפורסמוואשר עמדו בכל הקריטריונים במועד 
כי קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה/החל"צ מחובתה 
להגיש דיווחים שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, ודבר זה יהווה 

על העמותה להגיש  ,בשנה הנוכחית תנאי להמשך תוקפו של האישור בשנה השנייה. 
או עד הארכה השלישית בהתאם  30.6.2022לא יאוחר מיום , 2021לשנת את הדיווחים 

 זה.להסדר הארכות 

רשם העמותות והחל"צ מפורסמות הנחיות מפורטות  –אתר רשות התאגידים לידיעתכם, ב .5

                              .וחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין לעמותות

https://www.gov.il/he/service/association_certification_of_proper_manage

ment 

של רשם העמותות וההקדשות  לרשימת תפוצהעוד לידיעתכם, באפשרותכם להצטרף  .6
 ברשות התאגידים, ולקבל באמצעות דוא"ל עדכונים שוטפים.

    
      

                                                                                                         
 
 
 

 בכבוד רב,
 

  
 עו"ד קארן שוורץ,

 )אלכר"ים(סגנית ראש רשות התאגידים 
 מנהלת יחידת רשם ההקדשות, רשם העמותות ואגודות עותמאניות
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