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להערות  –שינויים במדיניות הרשם לעניין אישור ניהול תקין 

  הציבור
  
צפויות להיכנס לתוקף תקנות לעניין הגשת מסמכים שוטפים בנוגע לעמותות ולחברות  31.3.19-ב

לתועלת הציבור לרשם העמותות וההקדשות (להלן: הרשם), וכן כללים שיאפשרו הגשת דיווחים 
ח מסמכים מקוריים ליחידה. כחלק מכך, ישתנו גם סדרי העבודה באופן מקוון, ללא צורך במשלו

ביחידה באופן שצפוי לתת מענה מהיר יותר במסגרת טיפול בבקשות לאישור ניהול תקין. אנו 
  .ויופחת הנטל הרגולטורי מקווים כי בעקבות כך השירות לציבור ישתפר באופן משמעותי

  
ויים במדיניותו בכל הנוגע למתן אישור ניהול לבצע מספר שינבוחן את האפשרות  בנוסף, הרשם

יגביר על עמותות וחל"צ הפועלות באופן תקין לאורך תקופה ארוכה, ובמקביל, באופן שיקל  תקין
, וכן שינויים נוספים שיאפשרו לבחון האכיפה כלפי עמותות וחל"צ הפועלות באופן לא תקין את 

  .עמידה בדרישות החוק
  

  –  עיקרי השינויים
  

  על ידי רשם  לעמותות העומדות בתנאים שייקבעו  לכך ,אישור ניהול תקין לשנתייםמתן
 .העמותות

 רק לאחר  - מתן אישור ניהול תקין לעמותות בהליך לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה
אשר התקבל אצלו מאת הגורם רשם העמותות השתכנע, בין היתר על בסיס המידע ש

וי, כי הליקויים המהותיים אשר התוכנית לתיקון המלווה לאחר שלושה חודשי ליו
יתוקנו עד למועד האמור, אכן תוקנו. בנוסף, יבחן הרשם, האם העמותה שליקויים קבעה 
 עם הליך תיקון הליקויים. באופן מלא משתפת פעולה 

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

 השנה לגביה מבוקש האישור). 
  עמותות המבקשות אישור ניהול תקין, ידרשו לציין, כתנאי לבחינת בקשותיהן, כי חברי

 הועד וחברי ועדת הביקורת שלהן מאשרים לרשם לבחון האם יש להם עבר פלילי.
 

עבודת מטה לתיאום האפשרות לביצוע השינויים מול משרדי  יצוין כי במקביל נערכת
ממשלה נוספים היכולים להיות מושפעים מהם, ולפיכך יתכן כי ההחלטות שיתקבלו 

  בסופו של ההליך יושפעו גם מכך.
  . ביצועםלמצ"ב מסמך המפרט את השינויים האמורים, ואת הנימוקים המרכזיים 

  
באמצעות  ,1.4.19לשינויים המתוארים, עד ליום  ויותהערות והתייחסלהעביר  הנכם מוזמנים

  https://survey.gov.il/he/nihultakinהסקר מילוי 
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במתן אישור  ורשם ההקדשות שינויים במדיניות רשם העמותות
  ניהול תקין

  
  רקע

  
המבקשים להיתמך על ידי משרד ממשלתי יידרשו  קובעת כי גופים 1998החלטת הממשלה משנת 

להציג אישור של רשם העמותות. רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על 
 ידו 

(להלן: "החוק" או  1980 –חוק העמותות, התש"ם אם העמותה עומדת בכל דרישות   .א
  "חוק העמותות").

 ת מטרות העמותה.אך ורק א אם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים  .ב
  

  שנה. באפריל בכל  30עוד נקבע בהחלטה כי עמותה תפנה לרשם בבקשה לקבלת האישור עד ליום 
  

הורחבה חובת הצגת אישור ניהול תקין גם על עמותות הנותנות  18.7.01בהחלטת ממשלה מיום 
  שירותים למשרדי ממשלה.

  
את אישור ניהול תקין. כך קיימים גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצ

לדוגמא, ועדת הכספים של הכנסת דורשת אישור ניהול תקין מעמותות המבקשות מעמד מיוחד 
לפקודת מס הכנסה (לפיו זכאי תורם לעמותה לניכוי מס בגין תרומתו), רשויות  46פי סעיף -על

המועצה להסדר  מקומיות מתנות את תמיכתן בעמותות בקיומו של אישור ניהול תקין, וכמותן אף
הימורים בספורט וקרנות גדולות. לעיתים אף תורמים פרטיים מחליטים להגביל תרומתם 

  ולהעבירה רק לעמותות שיש ברשותן אישור כאמור.
  
  

  המצב כיום –מתן אישור ניהול תקין 
  

בקשות לאישור ניהול תקין מדי שנה. הבקשות  15,000 -למעלה מלרשם העמותות  , מוגשותכיום
המדינה ורשויות  או להתקשר עם ות על ידי עמותות המבקשות לקבל תמיכה/תקצובמוגש

להציגו בפני תורמים או גורמים  כדימבקשות לקבל אישור העל ידי עמותות , ציבוריות אחרות
  .עמותות אשר רואות באישור "תו תקן" להתנהלות נכונהעל ידי , ואף אחרים

  
 הגישה דיווחיםלמה אגרה וישהעמותה הוא כי ין, תק ניהולבחינת הבקשה לאישור תנאי סף ל

לבחינת הבקשה נוסף כנדרש לפי החוק והנחיות הרשם למתן אישור ניהול תקין. תנאי   שנתיים
  לעמותה פעילות רצופה של שנתיים לפחות. כי הוא 

  
 הנדרשים על פי חוק, מהווה תנאי בסיס לבחינת הבקשה, בין היתר בשלהגשת הדיווחים יודגש כי 

אפקטיבי על מאפשרת פיקוח וכי היא לציבור בעניין פעילות העמותה, שקיפות חשיבותה ליצירת 
הדיווחים האמורים מתייחסים לשנתיים שקדמו לשנה רשם העמותות. התנהלות העמותה על ידי 

, נדרשת 2019לקבל אישור ניהול תקין לשנת  כדילגביה מבוקש אישור ניהול תקין. כך למשל, 
  . 30.6.18, וזאת עד ליום 2017יש דיווחים לגבי פעילותה ומצבה הכספי במהלך שנת העמותה להג

  
של העמותה,  להתנהלות לא תקינההדיווחים נבחנים, וככל שרשם העמותות לא מצא אינדיקציה 

  אשר יש בה כדי להביא לאי מתן אישור ניהול תקין, אזי יוענק לעמותה אישור ניהול תקין. 
  

ק העמותות, על עמותות להגיש דיווחים לרשם עד לסוף יוני של השנה בהתאם לחוכאמור, 
עם לשכת רואי החשבון, מתאפשר לרואי חשבון אורכות העוקבת לשנת הדו"חות. בהתאם להסדר 

מועד אשר המייצגים עמותות לפרוס את הגשת הדיווחים של העמותות המיוצגות על ידם עד ל
תוקפו של אישור ניהול תקין הינו אשר נשלח אליהן. נקבע מדי שנה, ומפורסם לעמותות במכתב 
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לינואר של השנה לגביה ניתן ועד לתום השנה הקלנדרית לגביה  1-המהמועד בו ניתן אך לא לפני 
  ניתן.

  
בפועל בודק רשם העמותות בקשות לאישור ניהול תקין גם אם הדיווחים הוגשו באיחור רב ונותן 

על  האחרון של השנה הקלנדרית לגביה הוגשה הבקשה.עד ליום לעיתים אישורי ניהול תקין 
  אישור שניתן לאחר תחילת השנה לגביה ניתן, מצוין כי האישור תקף החל מיום הוצאתו. 

  
כאשר מתגלים ליקויים חמורים בהתנהלות עמותה ורשם העמותות מחליט לאפשר את בנוסף, 

כבר רוב לעמותה אישור ניהול תקין  תיקון הליקויים בליווי גורם מלווה מטעם הרשם, ניתן על פי
  על תכנית לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה. הבמועד בו היא חתמ

  
מדיניות רשם העמותות כיום בנוגע לבדיקת הבקשות לאישור ניהול תקין ומתן האישורים 

  - קשיים שונים שהעיקריים שבהם  מעוררת
  

ניהול  מעלות את הטענה כי מתן אישורלאורך זמן , עמותות המתנהלות בצורה תקינה גיסא מחד
על עמותות הנאלצות להגיש בקשה לאישור ניהול תקין מידי שנה  תקין לשנה אחת בלבד מכביד

  ואין להן את הוודאות כי יקבלו את האישור.
  

מגישות דיווחים לרשם ו ,ובניגוד לחוק מתנהלות בצורה לא תקינהישנן עמותות ה, גיסא מאידך
יטפל בבקשות לאישור ניהול תקין אף אם הרשם ניכר ומשמעותי, תוך הסתמכות על כך שבאיחור 

  . לגביה מבוקש אישור ניהול תקין הקלנדריתהתקבלו לקראת סוף השנה 
  

(עם הערה על כך  פעילותן התגלו ליקויים חמורים, מקבלות אישור ניהול תקיןבבנוסף, עמותות ש
מיד עם חתימתן על תכנית לתיקון  ם מלווה בעמותה)שמתקיים הליך תיקון ליקויים עם גור

אכן המהותיים הגורם המלווה לוודא כי הליקויים  הספיקועוד בטרם  ,ליקויים בליווי גורם מלווה
  .במשך תקופה מתנהלת באופן תקיןמשתפת פעולה עם הליך הליווי והעמותה כי תוקנו ו

  
עמותה נמצאת בתוכנית לתיקון : כשנוספיםגם במקרים רשמו ייתקין הערות על גבי אישור ניהול 

עמותה ; כשליקויים (בשל קיומם של ליקויים, בשל גרעון כספי או בשל קיומם של עודפים ניכרים)
עמותה לא שיתפה פעולה עם הליך ; כשנמצאת בביקורת מעקב; כשעמותה בהליכי פירוקמצויה 

  . או הליכי פיקוח אחרים ביקורת עומק
  

מתן אישור ניהול נוגע לבמדיניותו ב נוייםשימספר לערוך שם העמותות ר שוקלבנסיבות אלה 
  . שעיקריהם צוינו לעיל להלן נתייחס בהרחבה לכל אחד מהשינויים .תקין

  

  
  מתן אישור ניהול תקין לשנתיים 

  
אשר עמדו והמגישות דיווחים במועד רשם העמותות יעניק אישור ניהול תקין לשנתיים לעמותות 

  , וזאת כדי להקל על התנהלותן. במצטבר, נים המפורטים בהמשךקריטריוה כלב
  

   - להלן רשימת הקריטריונים

 במשך מספר שנים רצופות (מספרן יקבע  ללא הערותאישור ניהול תקין  לעמותה היה
 .שקדמו למועד הגשת הבקשה בהמשך)

  תמו נחשקדמו למועד הגשת הבקשה,  באותן שניםאישורי ניהול תקין שהוענקו לעמותה
, דבר המהווה אינדיקציה לכך שהעמותה הגישה לפני תחילת השנה לגביה ניתן האישור

 .את המסמכים הנדרשים במועד, ולפחות לא באיחור ניכר
 .העמותה לא נמצאת בהליך של תיקון ליקויים מטעם הרשם 
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עמותה אשר עומדת בכל הקריטריונים המפורטים מעלה, תקבל מסמך אישור ניהול תקין 
   .ייםתלשנ

  
יודגש כי קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה מחובתה להגיש דיווחים 

במועד, בשנה העוקבת, ודבר זה יהווה תנאי להמשך  שנתיים בהתאם להוראות חוק העמותות
לא בשנה העוקבת על העמותה להגיש את הדיווחים  –. יובהר היתוקפו של האישור בשנה השני

והסדר הארכות שנקבע בעניין זה עם לשכת רואי החשבון, לא יחול. בנוסף, על  30.6 יאוחר מיום
זמין לציבור באתר אשר יהיה  הדיווח המקווןהעמותה יהיה להגיש דיווחים כאמור באמצעות 

  רשות התאגידים.
  

האישור לשנה , במועד ובאופן האמורלשנה העוקבת לא תגיש את הדיווחים ככל שהעמותה 
לאישור ניהול תקין להגיש בקשה  ךצטרתו, לחדשהעמותה  הרצתואם  ,וטל אוטומטיתהעוקבת יב
   .באופן רגיל

  
יובהר כי אישור ניהול תקין לשנתיים יוענק לעמותות העומדות בקריטריונים המפורטים מעלה, 
לפי הנתונים המצויים בידי רשם העמותות, והעמותה אינה נדרשת להגיש בקשה מיוחדת בעבור 

  זה. אישור 
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בהליך לתיקון ליקויים בליווי גורם  עמותותל מתן אישור ניהול תקין
   מלווה

  
שוקל הרשם את אופן  ,כאשר נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלות עמותה המקימים עילה לפירוקה

לעמותה לתקן הרשם מאפשר  ,חלף הגשת בקשת פירוק ,במקרים מתאימים. הפעלת סמכויותיו
  במימון העמותה. ומטעם הרשם  , אשר ימונהמלווה ליקויים בליווי גורם

  
רשם העמותות השתכנע, רק לאחר שנתן לעמותה אשר מונה לה גורם מלווה, יאישור ניהול תקין י

חודשי ליווי, כי  שלושה בחלוף ,בין היתר על בסיס המידע אשר התקבל אצלו מאת הגורם המלווה
. אכן תוקנום קבעה שיתוקנו עד למועד האמור, אשר התוכנית לתיקון ליקויי הליקויים המהותיים

 עם הליך תיקון הליקויים.  משתפת פעולה באופן מלאבנוסף, יבחן הרשם, האם העמותה 
  

רשם העמותות ער לקושי שעלול להיווצר לעמותות במימון שכרו של הגורם המלווה וכן במימון 
העמותות סבור כי לאור חומרת  הפעילות השוטפת בהיעדר אישור ניהול תקין. יחד עם זאת, רשם

יהנות מכספי ציבור, ל להןהליקויים, לא ניתן לתת לעמותות אלה אישור ניהול תקין אשר יאפשר 
  וכי העמותה משתפת פעולה, והכל כאמור.  תוקנומהותיים כל עוד לא הובטח כי הליקויים ה

  
  

  בקשות ניהול תקין המוגשות באיחור של למעלה משנה
  

או חלקם לה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים בקשה  לא תטופל
ביוני של השנה  30-(דהיינו, לאחר יום ה באיחור של למעלה משנה מהמועד הקבוע בחוקהוגשו 

דיווחים לעניין הכוללת ( 2019כך למשל, בקשת אישור ניהול תקין לשנת לגביה מבוקש האישור). 
  , לא תטופל. 30.6.19יום  ) אשר תוגש לאחר2017שנת 

  

חובת עמותה לדאוג להסכמת חברי הועד וחברי ועדת הביקורת לבדיקת 
  רישום במרשם הפלילי כתנאי למתן אישור ניהול תקין

  
כדי להבטיח שאין לחברי ועד וחברי וועדת ביקורת בעמותה מרשם פלילי המונע מהם מלשמש 

ילי שלהם, באופן שיאפשר לרשם לבחון ככאלו, יש צורך לקבל הסכמתם לבחינת המרשם הפל
  האם קיים להם מרשם פלילי.

מוצע שכתנאי למתן אישור ניהול תקין, עמותות יציינו במסגרת הבקשה, לאחר שיקבלו את 
הסכמת חברי הועד וחברי ועדת הביקורת שלהן, כי חברי הועד וחברי ועדת הביקורת, הסכימו 

  הם.בדיקה של הרישום הפלילי לגבילרשם לאפשר 
  


