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 הדיון: 

 21ורפורמות המאה ה 2019סיכום שנת  .1

מערכת דיווחים מקוונת חדשה. כמו גם מערכת פניות חדשה עלתה לאוויר  2019בשנת  .1.1
לעובדי רשם העמותות. מאחורינו שנת הסתגלות ואתגר הן לעמותות ולרו"ח המייצגים 

 והן לעובדי רשם העמותות. המהלך מסוכם בהצלחה.

 תפיסות ישנות של רגולציה מעבר מרשם העמותות שם לעצמו למטרה לקדם רפורמות.  .1.2
 לתפיסה חדשנית יותר. נהלים מתוך שנאת סיכון ובקביעתאכיפה העוסקות בעיקר ב

רמת סיכון אמצעי פיקוח ואמצעי אכיפה בהתאם להינה בחירת  2020-התפיסה היום ב

במובן כזה  ניהול סיכונים והבנה שמטרת הרגולציה הינה ציותמתודולוגיה של  על ידי
 ציה, כלליה, הנורמות המצופות וכן לאפשרשל לסייע לציבור להבין את מטרות הרגול

. קידום הרפורמות מגובות בהחלטת לציבור לציית לכללים ונורמות אלה ולסייע
ממשלה לטיוב רגולציה. חלק מהציות המבוקש הינו חינוך והדרכה. ההנחה היא כי אם 

 הבעיה היא ברגולטור.באופן גורף הציבור לא מציית 

 ציבור לשתף ברעיונות לשיפור המערכת. רשם העמותות עתיד להזמין את ה .1.3

, אשר יקלו על הרשם שם לעצמו על סדר היום לבחון שימוש באמצעי תשלום מגוונים .1.4
 העמותות.
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 כיצד נמסד קשר ישיר וקל יותר: –שיח עם הרשם  .2
שאין , מהותיות מקדמי לשאלותלמתן מענה  פתיחת אפיק "פרה רולינג"בקשה:  .2.1

  עליהן הנחיות של הרשם.

הנושא נמצא בסדר היום, אך לא בסדר עדיפות ראשון. רשם העמותות  תגובת הרשם:
רואה את הפרה רולינג כאחד האפיקים העוזרים למימוש מטרת הציות, אך לא כיעד 

פרה  במסגרת התוכנית האסטרטגית של היחידה המתהווה בימים אלה, בפני עצמו.
רולינג יקבע כיעד עתידי לאחר מימוש יעדים קודמים שישמשו תשתית ויאפשרו פרה 

 רולינג.

מתן אפשרות לפגישות פרונטליות בין נציגי הרשם  - פגישות פרונטליותבקשה:  .2.2
 למייצגים, בתאום מראש, ובנושאים מהותיים בלבד.

בתיקים מורכבים המדיניות כיום לאפשר פגישה. אולם תמיד נדרש  תגובת הרשם:

מכתב מקדים, על מנת שהצדדים יתכנסו לשיח מקצועי ויעלו את כל טענותיהם על 
אכן נקבעות פגישות, אשר פעמים רבות מובילות למקום  –הכתב. לאחר מענה בכתב 
 טוב ומשנות את פני השיח.

מתן אפשרות לשיחות טלפוניות במקרי הצורך  - טלפוניותבקשה:  אפשרות לפגישות  .2.3
הצדדים, חוסר הבנה של  בשל, רק ובזבוז זמןהתכתבות "הלוך חזור"  למנועלהבהרה. 

 במיוחד כאשר מדובר בשיח מקצועי. 

: ניתן לבקש כיום שיחה טלפונית והנציגים חוזרים. ניתן לבקש מגורם תגובת הרשם
מלץ. רצוי ומומלץ להבהיר לאיזה צורך קונקרטי ספציפי שיחזור למתקשר ואף מו

 נדרשת השיחה.
למתן עצות לייעול ולשיפור, או לתלונה במקרים בקשה: אפשרות פניה פרטנית  .2.4

 ספציפיים.

  שוקלים לפתוח מייל ייעודי. כרגע הפניות יופנו למוקד.תגובת הרשם: 
 

 מחויבות לזמנים .3

בשל המעבר לדיווח מקוון, המקצר משמעותית את  - בקשה: קיצור משך הטיפול .3.1
לקבלת אישור ניהול תקין יתקצרו לוחות זמנים  הטיפול של רשם העמותות, נבקש כי

 ימי עסקים!(.  60) חודשים 3 -ולא כ משמעותית,

ממוצע ימי טיפול )לא ימי עבודה( במתן אישור  2019בחודש דצמבר : תגובת הרשם
משך זמן קצר ביותר. אולם עדיין רשם  יום בלבד, לרבות השלמות. 11ניהול תקין היה 

העמותות לא יכול להתחייב למשך טיפול קצר יותר, בשל מקרי קצה וסוגיות מורכבות 
 הדורשות כוח אדם מקצועי. 

הרשם מפריד בין תפקידו בכובע "נותן שירות" לרבות מתן אישור ניהול תקין, אישורי 
שם הוא נדרש למשך  –ום לבין תפקידו בכובע של "מפקח" שינוי מטרות, תקנון וריש

 –זמן ארוך יותר. לרוב, ככל שמתבצעת ביקורת עומק, והעמותה טרם קיבלה טיוטה 
 לעמותה לא יעוכב אישור ניהול תקין.

לשקול בשנית קיצור משך הזמן טיפול בניהול תקין. אנו מודעים לכך  בקשה עדכנית:
ימים  60מרבית המקרים אולם עצם האמירה שזה שפרק הזמן בפועל קצר יותר ב

 "מכניסה את המערכת ללחץ". 

: לאור פנייתכם אנו נקיים בקרוב ישיבה בעניין ונבחן את הנתונים ואת רשם העמותות
 המשאבים העומדים לרשותנו.

 בקשה: מהם הקריטריונים לאישור בקשה לטיפול דחוף? .3.2
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יש לרשם שיקול דעת רחב. לפעמים הבקשה עולה לבדיקת מנהל  :תגובת הרשם

החטיבה. לא תתקבל בקשה דחופה לבקשת ניהול תקין שהוגשה בסוף שנה, והעמותה 
נדרשת לתמיכות, כל עוד הבקשה לא מסבירה מדוע הבקשה הוגשה באיחור. על מנת 

ואיים. שהבקשה תטופל יש לתאר את הנסיבות החריגות. לדוגמא לצרף מסמכים רפ
 המטרה היא להגביר את רמת הציות של העמותות למועדים שנקבעו. 

בעקבות מאמצים רבים של עובדי ככלל הרשם משתדל לתת מענה מקיף בסוף שנה. 
, ולא נדרשו 26/12-עמותות שהגישו בקשת ניהול תקין עד ה 2019-נכון להרשם, 

 .31.12ניהול תקין עד קיבלו אישור  השלמות או שנמצאו ליקויים שדרשו התייחסות,
 

 מענה לסוגיות מקצועיות: .4
הועלתה הצעה כי רשם העמותות יקבע סט נהלים בסיסי כדוגמא שניתן יהיה  - נהלים .4.1

 לאמץ.

עדה תכין טיוטה ות הלשכה, מקובל על הרשם כי הוי: אכן בעקבות פניתגובת הרשם
 המומלץ(.בשיתוף גורמים מקצועיים ברשם העמותות )בדומה לתקנון 

הסט יכלול נהלים בנושאי תקבולים וגביה, התקשרויות ורכש, שכר ועובדים וק"ק שהם 
הרשם ממתין  אותם נהלים הנדרשים מכל עמותה ללא קשר לגודלה ומורכבותה.

ישמח לאפשר לגורם מקצועי מטעמו להשתתף בישיבות לחילופין לטיוטת הנהלים ו
הדיון ובסופו של דבר את ת לייעל את , על מנלגיבוש טיוטת הנהלים מטעם הלשכה

 הנהלים.

בדואר בשיק מזומן  אפשרי האגרה תשלום 2020-החל מ הסבר הרשם: – תשלום אגרה .4.2
, גם אם באיחור 2018-כמו"כ עמותה שמדווחת דיווח ל. בהעברה או או באתר באשראי

 יכולה ליהנות מאגרה מופחתת. האגרה המופחתת מתעדכנת עם הדיווח. –

 

 עמותות שאינן מבקשות אישור ניהול תקין .5

 תקין ניהול אישור עם לפעול מעוניינים לא רים"מלכ בהם מקרים קיימים בקשה: .5.1
 מהם הכללים במפורש מצוין העמותה להתנהלות ההנחיות שונות. בחוברת מסיבות
שאין  מקומות יש. בפרט תקין ניהול המבקש ר"מלכ ועל בכלל ר"מלכ כל על החלים

 תקין, מהן ההנחיות? ניהול אישור מבקש שאינו גוף על החלים לכללים התייחסות בהם

אכן בעמותה שאינה מבקשת אישור ניהול תקין ניתן למנות מורשה  תגובת הרשם:
חתימה יחיד ולשלם בכרטיס אשראי. כמו"כ מותר שימוש במזומן אולם צריך לזכור 

נדרש לשמור נתיב ביקורת על מנת לוודא כי נעשה שימוש בכספים -את לב הדברים
 למטרות  העמותה.

לעניין חוברות הנחיות להתנהלות  בנוסף, רשם העמותות החליט להקים צוות חשיבה

חוברות נפרדות. האחת כוללת הדרכה והובלה לעמותות כיצד  2העמותות. תצאנה 
תהיה חוברת דקה אשר יהיה כתוב בה באופן פשוט ובהיר את  הלהתנהל. והשניי

 .הנורמות הקובעות כיצד על עמותות להתנהל

 

 פירוק ומינוי חשב מלווה: .6
לאור שינוי מדיניות רשם  -ים מהותיים מוגדרת מראשבקשה: פרסום רשימת ליקוי .6.1

חדשים למוסד שנדרש לליווי של  3בו לא יינתן אישור ניהול תקין למשך  –העמותות 
שקיפות בקבלת החלטות לאור ממצאי קיימת חשיבות עליונה ל –חשב מלווה 

איזה ממצא  .איזה ממצא מצדיק עיכוב ניהול תקיןופרסום רשימה המפרטת הביקורת, 
 דורש "חשב מלווה" או דרישה למחיקת עמותה, וכיוצ"ב.
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הרשימה תפורסם. צריך לזכור את הקונטקסט. אינו דומה אי דיווח  גובת הרשם:ת
נוכחות בעמותה "רגילה", לאי דיווח נוכחות לקרוב משפחה של חבר ועד, שעלתה 

 תלונה לגביו כי הוא אינו עובד במוסד.
לגורם שריכז את התיק  פני פירוק יתקיים בפני גורם נוסףשימוע לעמותה ל בקשה: .6.2

 .במהלך הביקורת

עם ההמונים שמתנהלים באופן ולהקל גישת רשם העמותות להיטיב  תגובת הרשם:
בהן לטפל בכל החומרה, על מנת למנוע  –תקין, אולם העמותות שאינן תקינות 

 שחיתויות, שלא תמיד לרשם יש אפשרות וכלים מתאימים למנוע אותם.
 

 יקורות עומק:ב .7
 יעברוהמבקרים : הועלו טענות בקשר לביקורת עומק. למשל הועלתה בקשה כי בקשה .7.1

 ורשם לפני הביקורת במקום לדרוש מסמכים אלהנמצא אצל העל המסמכים בתיק 
 איכות הביקורת ועוד.שקיפות בתכנית עבודת הביקורת השנתית, , מהמבוקר

לא  –יש הנחיה לא לדרוש מעמותות מה שקיים בתיק. אם התבקש  תגובת הרשם:
בביקורת עומק. רשם העמותות רואה את הפגיעה  תתקין. הרשם מודע לבעייתיו

הקיימת בביקורת, לא רק בתוצאה אלא בעצם הפיקוח עצמו שהוא מכביד ודורש 
משאבים. בחשיבה כללית שנעשתה ברשם הוחלט לשכלל את כל הנתונים ולעבור 

לשיטת רגולציה עצמית, ניהול סיכונים במקרים המתאימים ובנקודות ספציפיות 
 ת. ואיתור תופעו

כיום בפיקוחי העומק קיימים כשלים רבים והן אינן משיגות את המטרות בהיבט 
הציבורי. הרשם משקיע אין ספור משאבים: כוח אדם וכספים והתוצאה של איתור 
עמותה בודדת או אחדות אשר מומלצות לפירוק, ואשר אין בהן סיכון גבוה לציבור, הרי 

ה על אופני אכיפה נוספים, לא בהכרח שמדובר בכישלון. רשם העמותות מבצע חשיב
 םשיפור של ביקורת קימת אלא כלים נוספים. לדוגמא בחינת סקטורים ספציפיי

 ופעילויות מסוימות. 
 

 שיתופי פעולה של רשם העמותות .8

הוקם צוות של רשם העמותות ורו"ח דודי ספיר הממונה על תאגידים עירוניים במשרד  .8.1
ודה משותף, מאחר וכיום קיימות הוראות דין הפנים. הצוות אמור להכין נוהל עב

לתאגידים עירוניים הסותרות מהותית הוראות חוק העמותות. כמו"כ נעשה מאמץ 
 לשיתוף פעולה בין משרדי בין הרשם לחשכ"ל.

 

 הסדר אורכות: .9

כבשנים קודמות, נבקש לקבוע ולפרסם  הסדר אורכות  - 2020בקשה: הסדר אורכות  .9.1
2020. 

הציגה את תרומתם העצומה של רואי החשבון בקידום הציות והיותם נשיאת הלשכה 
שומרי הסף והודתה על התרומה הרבה אשתקד של רואי החשבון בהטמעת המערכת 

 הממוחשבת.

 נדרשות להגיש דוח כספי –בנוסף, כרגע עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים 
ל מנת שלא יבוטל האישור. עד סוף חודש אוגוסט בלבד בהתאם להסדר האורכות, ע

חודש אוגוסט הינו חודש חופשה, בה גם העמותות לא מקיימות אסיפות כלליות וגם 
על אף התועלת  מרבית עובדי העמותות ומשרדי רואי החשבון נמצאים בחופשות.

הטמונה בביקורת בזמן אמת, פגיעה בהסדר האורכות יפגע בעבודתם המקצועית של 

 ובמיוחד לאור המצוקה הקיימת בכוח אדם מקצועי. רואי החשבון, 
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צמצום מלוא העבודה לחודשי הקיץ, יעמיס על המשרדים בחלקיות השנה, ויותיר את 
 העובדים ללא עבודה בתחילת חודשי החורף.

 הנושא יבחן. תגובת הרשם:
 

 בית ספר לממשל תאגידי: .10

על ידי הקמת במקרים מסוימים, בין היתר רשם העמותות הציע לבצע רגולציה עצמית  .10.1
  בית ספר לממשל תאגידי ומתן תעודות והטבות אכיפה למשתתפי הקורסים.

נשיאת הלשכה הבהירה כי  תעודת רואה החשבון הינה מקיפה, ולא מתקבל על הדעת  
 כי הרגולטורים השונים יחייבו / יעדיפו לימודי תעודה ובכך יפגעו בלומדי המקצוע. 

קבל בברכה קורס משותף מקיף לרו"ח, וכן הנחיות בכנס בכפר המכביה במאי. כן ית 

כמו"כ לימודי תעודה לחברי ועד ובעלי תפקידים והקמת מאגר דירקטור רו"ח מהווה 
"אכיפה פנימית" והינם באים בחשבון. הנשיאה הציעה לקיים מבדק דיגיטלי בין בעלי 

 תפקידים בעמותות.

 

 פרטיות:  .11

תפקידי מקבלי השכר הגבוה חשופים בגיידסטאר, במוסד בו ידוע מי מאייש  בקשה: .11.1
עובדי ציבור בתפקיד בכיר או נושאי משרה  מדובר בפגיעה בפרטיות. –את התפקידים 

 השכר הינו חסוי.  –הרי ששכרם מפורסם לציבור. אולם בדרג הנמוך יותר  –

 הנושא יבחן. תגובת הרשם: 

 

 

 

 

 

 

 וכסלררשמה: אביגיל 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 
 
 

           
 טובה הילמן רו"ח          

 יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים        
 )רשם החברות, עמותות ואח'(

 

 


