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 הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות

הארכת מועד הגשת דיווחים שנתיים לעמותות וחל"צ בעלות 

 אישור ניהול תקין לשנתיים

לשם הקלה על ציבור העמותות והחברות ו במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה

 הההקדשות ברשות התאגידים הנחישם מפרסמת יחידת רשם העמותות ור ,לתועלת הציבור

 .מועד הגשת דיווחים שנתיים לעמותות וחל"צ בעלות אישור ניהול תקין לשנתייםבנושא ת מעודכנ

ניהול תקין לשנתיים  יאישור ניתנו, 1.5.19מיום העמותות וההקדשות רשם בהתאם להחלטת 

סמו, וזאת כדי להקל על לעמותות ולחל"צ שהגישו דיווחים במועד ושעמדו בכל הקריטריונים שפור

יוזכר, כי קבלת אישור ניהול תקין לשנתיים אינה פוטרת את העמותה/החל"צ מחובתה   התנהלותן.

וההגשה תהווה תנאי להגיש דיווחים שנתיים בהתאם להוראות הדין במועד, בשנה העוקבת, 

  להמשך תוקפו של האישור בשנה השנייה. 

רכות שכבר ניתנו ונוספת מעבר לא לאור המצב השורר במשק הוחלט על ארכה

זאת חלף המועד הקבוע בחוק  ,1.12.2020עד ליום דיווח שנתי ולפיכך ניתן להגיש 

(30.6.2020.) 

 

 לתשומת ליבכם:

עמותות/חל"צ שקיבלו אישור ניהול לשנתיים ושלא תגשנה דיווחים : אי הגשת דיווחים .1

ללא התראה, ויהיה עליהן להגיש  ,יבוטל 2021האישור לשנת בהתאם לחוק ולהנחיות הרשם, 

ובהר כי י .2021גם בקשה לאישור ניהול תקין לשנת  2019יחד עם הדיווחים השנתיים לשנת 

 ן תזכורת נוספת.לא תינת

במסגרת בקשה להגשת  באתר תאגידים אונלייןיש להגיש את כל הדיווחים במערכת המקוונת  .2

 דיווחים שנתיים )ולא דרך בקשה לאישור ניהול תקין(. 

שכן חלק ניכר מנתוני הדוח המילולי מאוחזרים מומלץ להגיש את הדיווחים בהזדהות חכמה  .3

וחוסכים לכם זמן רב. כמו כן, הגשה באמצעות הזדהות מייתרת הגשת מסמכים  קודמתמשנה 

ההפקדה בלשכות רשות התאגידים. בקשות המוגשות  באמצעות הדואר או באמצעות תיבות

בהזדהות חכמה נקלטות באופן מיידי במערכת ומשכך מטופלות באופן מהיר יותר. יודגש, לגבי 

המסמכים אצל  התקבלומסמכים שיישלחו באמצעות הדואר, כי מועד ההגשה יהיה המועד בו 

 תם. יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור ולא מועד שליח
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בדוא"ל מסמכים שמולאו במערכת המקוונת יחד עם זאת ולאור המצב, הרשם מאפשר להגיש 

 ללא הזדהות, ובמקביל יש לשלוח את המסמכים בדואר. יש לשלוח מסמכים אלו לדוא"ל : 

ntakin@justice.gov.il-taagidim. 

 טרם הגשת הדיווחים השנתיים. בדף השירות בנושא הגשת דיווחים שנתייםמומלץ לעיין  .4

 .2020יש להסדיר את תשלום האגרה השנתית לשנת  .5

של רשם העמותות וההקדשות ברשות התאגידים,  לרשימת תפוצהאנו ממליצים להצטרף  .6

 ולקבל באמצעות דוא"ל עדכונים שוטפים.

 2019והגשתם את הדיווחים השנתיים לשנת  2020במידה ושילמתם את האגרה השנתית לשנת  .7

ם להנחיות הרשם )ובידיכם אישור על מסירת הדיווחים מאת הרשם(, אין צורך לבצע בהתא

 פעולות נוספות.

 

לפיו ניתן  12.10.2020מיום  הודעת הדואר האלקטרוניאת  תמבטל וזהנחיה יובהר כי 

  .25.10.2020להגיש דיווח שנתי עד ליום 

 

 

 

 

 , עו"דקארן שוורץ                       

 ראש רשות התאגידים ומנהלת הזרוע האלכרי"ת:סגנית    
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