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12.3.2019 

 לכבוד,

 עו"ד אייל גלובס, 

 עו"ד אביטל שרייבר

 רשות התאגידים

 שלום רב,

 טיוטה להערות הציבור –התייחסותנו לשינויים במדיניות רשם העמותות 

 

וגע למתן אישור ניותו בכל הנויים במדינע מספר שיוצילבפרסם רשם העמותות טיוטה להערות הציבור  11.3.19-ב

 . האכיפה כלפי עמותות הפועלות באופן לא תקין, להקלה על עמותות תקינות מחד, ולהגברת תקין יהולנ

מדובר בצעד מתקדם ומקל. עם זאת, ראשית ברצוננו להודות על ההקלה שניתנת לעמותות הנוהגות לפי הספר, אכן 

 אנו חוששות כי העמותות שאינן מתנהגות לפי הספר, עלולות להיפגע יתר על המידה ותחול בהם חלילה נסיגה מופרזת.

 

 שינויים המצוינים במסמך:מספר התייחסותנו ל עמותות, להלן 300כמייצגות של כ 

 

הסדר האורכות של רואי במקרה זה  – 30.6-שיגישו בקשה עד המתן אישור ניהול תקין לשנתיים, לעמותות  :השינוי .1

 החשבון לא יחול.

 

מהעמותות  %40מהעמותות. שהרי על פי הסדר האורכות רק  %60-במצב המתואר רשם העמותות פוגע ב הסתייגותנו:

. כך גם הפגיעה היא בעמותה, כאשר רשם העמותות משאיר לרו"ח את הבחירה באיזו עמותה מתוך 30.6-מוגשות עד ה

בעמותות לא יוכלו לעמוד שלה ומשרדי רו"ח המתמחים  ת. הארכה מתרוקנת מהאפקטיביו"יפגע"לקוחותיו הוא 

   תוכלנה גם הן ליהנות מההטבה. –נבקש כי גם עמותות המוגשות על פי הסדר אורכות של רואה החשבון בלחץ. 

 

 .חדשי הליווי הראשונים 3לקבל אישור ניהול תקין במשך  לא תוכלנה -ורם מלווהבגת ועמותות המלו השינוי: .2

 

 הטעמים הבאים: מן לפגוע באופן אנוש בעמותות,חלילה בלתי סבירה אשר עלולה מדובר בסנקציה לדעתנו  :תגובה

לא פעם מדובר בליקויים שבעבר היו מתוקנים במסגרת ביקורת עומק רגילה ולא ליקויים מהותיים או כאלו  .א

על גורם מלווה ולא על חשב מלווה או פרוק. ע"י הרשם משכך הומלץ שהרי המלמדים חלילה על מעילה, 

מינוי גורם מלווה נעשה כאשר תוצאות ביקורת עומק מעלות חששות לגבי אופן ההתנהלות, כולל פעמים 

לניגוד אינטרסים וכן הלאה. לגורם  קיים חששסיבות קלות כמו העסקת קרוב משפחה שעובד בפועל אולם 

  המלווה הממומן ע"י העמותה יש משאבי זמן לבדוק את החששות שעלו בביקורת עומק.

הוא במקרים חריגים בלבד, כמו  -חדשים ה 3אותם שימוש בכספי ציבור בדיוק בפגיעה בש המידי להחש .ב

למשל מעילות וליקויים מהותיים ביותר. במקרים אלו בכל מקרה רשם העמותות נוהג למנות חשב מלווה 

עומת הנזק שולי לבהם כבר מונה גורם מלווה, חודשים  3ולא רק גורם מלווה ובכל מקרה היקף החשיפה ב 

 .גרם לרוב העמותותיהעצום שעלול לה

. את פעילות העמותה לשתק בידה –חדשים  3הטלת סנקציה של אי מתן ניהול תקין לעמותה במשך הלא  .ג

שרוב פעילותה מבוססת על תמיכה או תקציב, תמצא את עצמה ללא מקור מימון ממשלתי, זאת לצד עמותה 

. שיתוק פעילות כספית במשך חודש אחד ובוודאי במשך שלושה 46בשל ביטול סעיף  –הקפאת קבלת תרומות 

גוררת כמעט בוודאות הקפאה משכורות, שהינה עבירה פלילית, הפרת הסכמים עם ספקים חודשים 

  .כאבן במדרוןומציאות בה העמותה נקלעת לסחרחורת 

תהליכים עמוקים וללוות בלצידה  עמודהעמותה ונועד ל הממומן על ידיגורם מלווה הוא איש מקצוע  .ד

אקדח ". עמידה עם וממושכים ובכלל זה שינוי הגדרות תפקידים, מינויים חדשים, הכנת נהלים והטמעתם
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עלולה להביא עמותות לתקן ליקויים באופן קוסמטי ומן השפה ולחוץ במקום " וללא ניהול תקין על הרקה

  שכרנו בעד ההפסד., וכך יצא ואמתייםלבצע שינויים עמוקים 

חדשים היא פרק זמן קצר מאד. בתקופה זו יכולה להיות מנהלת החשבונות  3בחינת תיקון ליקויים תוך  .ה

 בחל"ד או תקופה שברובה חופש גדול וחגים. יתכן כי גוף, על אף מאמצים רבים לא יצליח לתקן את הליקויים.

 מדויקת יותר. ההיא תקופה שמהווה אינדיקצי –יום בגופים מלווים בר כתקופה של חצי שנה, כמו שקיים כ

כבר כיום, העלות הכספית של הגורם המלווה, ההתערבות שלו בפעילות העמותה, כמו גם ציון עובדת הגורם  .ו

המלווה על גבי טופס האישור ניהול תקין מהווים סנקציה גבוהה, ועמותות חוששת מאד מגורם מלווה. לא 

 ברור מדוע נדרשת סנקציה נוספת.

לסיכום: אילו ניתן פרק זמן סביר ו"הזדמנות" לתיקון הליקויים והסרת החששות מירב הסיכויים  .ז

רק חודש לכל הפחות ולא  6שהעמותה תוכל למנף את תקופת הלווי. התקופה הסבירה להערכתנו הינה של 

 בתקופת "ההזדמנות" לא תוקפא פעילות העמותה ולא יבוטל אישור ניהול תקין.וכי , חודש 3

 

של  הוגשו באיחור לא תטופל בקשה לקבלת אישור ניהול תקין, כאשר המסמכים והדיווחים הנלווים לה: השינוי .3

 השנה לגביה מבוקש האישור(. ביוני של 30-מהמועד הקבוע בחוק )דהיינו, לאחר יום ה למעלה משנה

 

  תגובה: לדעתנו מדובר בסנקציה חמורה.

עמותות מתוקצבות נדרשות בכל מקרה לאישור ניהול תקין במועד, ולפיכך הן תגשנה את הבקשה בזמן או לרוב, 

אשר לרוב אינן מעסיקות צוות  שאינן מתוקצבות פוגעת בסופו של יום בעמותות קטנות או אלובאיחור קל. הסנקציה 

ית: עמותות המפעילות בתי כנסת. ופעמים מושתות על מתנדבים בלבד. דוגמא קלאסמספק  המנהל ואדמיניסטרצי

עמותות אלו נדרשות לניהול תקין לעיתים רחוקות כמו למשל תמיכה חד פעמית מהרשות המקומית, בקשה הקצאה 

אינו מצדיק סנקציה שהעמותה לא  ,, אשר לרוב הינו מתנדבשל האיש שמונה לדיווח איחור של חצי שנהוכן הלאה. 

  תמיכה או הקצאה אפשרית וכן הלאה.אבד בכך חלילה ת מיום בקשתה! חצי שנהתוכל לקבל אישור ניהול תקין במשך 

 נציע הצעות חלופיות כדי להגיש למטרה:

 .  שנים 4שנים רבות, כמו למשל סנקציה של אי מתן ניהול תקין על עמותה שלא הגישה מסמכים מזה  :1אפשרות 

של אותה שנה תותנה בכך שהעמותה הגישה בקשה לניהול  30.6-מתן ניהול תקין לעמותה אחרי ה :2אפשרות 

 גם לשנה העוקבת.ודוח כספי  תקין 

 

 

 נודה להתייחסותכם,

 בברכה,

 

  

 

  כסלר, רו"חאביגיל ו

 

  שקוביצקי, רו"חאביגיל 

 חברת ועד ירושלים בלשכת רו"ח חברת ועדת מלכ"רים בלשכת רו"ח

  

 

 

 העתק:

 איריס שטרק רו"ח, נישאת לשכת רו"ח

 טובה הילמן רו"ח, יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים

 


