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יחידת רשם העמותות וחל"צ
קובץ שאלות ותשובות
היערכות בשעת חירום  -קורונה

להלן מקבץ שאלות ותשובות שיסייעו לעוסקים במלאכה .תכני הקובץ הופקו מהודעות לציבור וכן משאלות
ותשובות שנענו על ידינו במהלך התקופה באופן ישיר כמענה לפניות שונות.
תשלומים:
שאלה :מה קורה אם עמותה אינה מצליחה לשלם אגרה באמצעות אתר התשלומים הממשלתי או דרך הבנק.
תשובה :באופן חריג ביותר ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית .לצורך זה יש לפנות אלינו בדוא"ל
 TaliZi@justice.gov.ilעל מנת שנציג מטעמנו ידריך אתכם כיצד לעשות זאת .שימת הלב שגם אם ידועים לכם
פרטי חשבון הבנק לביצוע ההעברה ,אין לעשות זאת ללא הכוונה וליווי שלנו ,שכן לא נדע לשייך את התקבול
לעמותה.

שאלה :המועד הקבוע לתשלום אגרה מוזלת הוא  .31.3.2020האם תהיה דחייה.
תשובה :בימים אלה נבחן תיקון חקיקה שמטרתו להאריך מועד תשלום אגרה מוזלת לחודש וחצי נוסף .לצד
בחינה זו ,ניתנה החלטה לפיה נמשיך לגבות אגרה בתעריף המופחת החל מיום  .1.4.2020יובהר כי ככל ותיקון
החקיקה לא יושלם או שייקבעו במסגרתו הוראות אחרות מהאמור לעיל ,משרד המשפטים יפעל לגביית הפרשי
תעריפי אגרות בהתאם לדין הקיים.

שירות:
שאלה :איך אני יכול להתעדכן בכל ההודעות שלכם
תשובה :ההנחיות וההודעות לציבור מפורסמות באתר רשות התאגידים ,תחת לשונית רשם העמותות בכתובת
https://www.gov.il/he/departments/topics/associations_and_companies_for_the_benefit_of_the_public

כמו כן אנו ממליצים להצטרף לרשימת התפוצה של רשם העמותות בכתובת:
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https://lp.landingpage.mobi/index.php?page=landing&id=156719&token=d1f07c636aa8adacc29b647900cf4fa2
בנוסף ,באמצעות מערכת ההפצה של אתר גיידסטאר ,הודעות מרוכזות נשלחות לכלל העמותות או בהתאם
לפילוחים ונושאים שונים.
שאלה :הבנתי שאני יכול באמצעות גיידסטאר להזין מידע אודות השירותים של העמותה שלי ,מיקום סניפים
וכיו"ב .איך אני מזין את הנתונים האלה לטובת הציבור.
תשובה :המידע הינו וולונטרי והוא בנוסף על המידע המצוי באתר (מידע הנשלף מהמערכת של רשם העמותות).
ממשק המידע הוולונטרי מיועד לתת לעמותה מקום לפרסם המידע עבור קהל לקוחותיה בכלל ובמצב חירום
בפרט.
מצ"ב קישור שבו ניתן להתחיל את תהליך הרישום:
https://www.guidestar.org.il/page/zira

שאלה :אני רוצה לפתוח עמותה (או חל"צ) עכשיו ,במצב חירום ,האם זה אפשרי.
תשובה :הזרוע האלכרי"ת ברשות התאגידים מיפתה בעקבות מצב החירום את כל התהליכים הנדרשים על מנת
לשמור על רציפות העשייה במטרה לצמצמם למינימום את הפגיעה בציבור .רישום עמותה או חל"צ הינם חלק
מרציפות זו ומבוצעים במהירות האפשרית במסגרת מצב החירום.

שאלה :איך אפשר לדבר אתכם או לשלוח דוא"ל
תשובה :עובדי יחידת רשם העמותות (שהוגדרו כחיוניים) ,עונים בימים האלה על הפניות ומשיבים לדוא"ל יחד עם
מוקד השירות של משרד המשפטים אשר בשל המצב נבצר ממנו לענות כבימי שגרה .יצוין כי במסגרת העומס
הכללי אנו מנסים לחזור להודעות הטלפוניות עוד באותו היום .בכל שאלה ניתן לפנות לטלפון *5601 :או בדוא"ל:
Moked-amutot@justice.gov.il

שאלה :סגרתם את קבלת הקהל ,איך אני יכול להעביר אליכם מסמכים שנדרשת בהם חתימה מקורית.
תשובה :ככלל ואף ללא קשר לשעת חירום ,אך על אחת כמה וכמה בעת הזו ובפרט לאור ההוראות בדבר צמצום
קבלות קהל וצמצום השירות הניתן ע"י עובדי המגזר הציבורי ,אנו ממליצים להגיש בקשות לשירות באופן מקוון,
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באמצעות הזדהות (הזדהות ממשלתית חכמה או באמצעות כרטיס חכם) .כך ,יתאפשר טיפול יעיל וקצר יותר
בבקשה.
אתר הפעולות המקוונות:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/assocciations-online
לצד זה וכהקלה לציבור וכאמור בהודעתנו מיום  19.3.2020אנו מאפשרים הגשת דוחות ומסמכים שנדרשים
לצידם חתימות במקור באופן סרוק תוך התחייבות בעל התפקיד להעביר המקור מיד לכשיתאפשר.

משפטי:
שאלה :אנחנו לא יכולים להיפגש עם עוה"ד כדי לחתום בפניו על מסמכים או תצהירים.
תשובה :לשכת עורכי הדין אישרה חתימה על תצהירים באמצעות היוועדות חזותית ואנו כמובן מקבלים ומיישמים
אישור זה.
אנו מבררים האם ניתן ,משפטית ,לאשר חתימה על מסמכים (ולא רק תצהירים) ,כאשר החתימה נדרשת
בהוראות הדין ,בהיוועדות מרחוק .מסמך זה יתעדכן בהתאם לתשובה שתתקבל.

מועדים:
כללי :להלן הודעות לציבור שפורסמו המתייחסות בין היתר למועדים שונים.
הודעה מיום https://www.gov.il/he/departments/news/17_03_20 - 17.3.2020
הודעה מיום https://www.gov.il/he/departments/news/coronavirus-assocciations - 19.3.2020
*לאחר חג הפסח ובהתאם להערכת המצב ,יבחנו הערכות נוספות*

שאלה :מועד הדיווח השנתי לשנת  2019אמור להתבצע עד ליום  .30.6מה קורה אם עקב המצב לא נספיק
להגישו בזמן.
תשובה :כאמור בהודעתנו מיום  .17.3מועד הדיווח נדחה לעת עתה ליום .31.7.2020
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שאלה :התעכבנו מאוד וטרם הגשנו דיווחים של שנת  .2018על פי ההנחיות שלכם לא נוכל להגיש בקשה לאישור
ניהול תקין לאחר 30.6.2020
תשובה :אכן מדובר באיחור ניכר שאינו נובע ממצב החירום .לאחר הערכת מצב מחודשת שתיעשה לאחר חג
הפסח ,נודיע החלטתנו בעניין זה .דיווחים ניתן להגיש בכל העת ורצוי מוקדם ככל שניתן.

שאלה :אני רו"ח שרוצה להגיש בקשות לאישור ניהול תקין לשנת  ,2021לא פרסמתם את הסדר האורכות לציבור
רו"ח.
תשובה :בהודעתנו מיום  17.3.2020הודענו כי אף הסדר האורכות ידחה בחודש .הכוונה היא דחיה בהתאמה
להסדר האורכות של שנה שעברה.
יצוין ,כי אנו לא מפרסמים כעת הארכה נוספת על מנת שלא לגדר את ציבור רו"ח לזמנים שאינם ראליים ולפיכך
כאמור לעיל ,לאחר חג הפסח נבחן הארכות נוספות.
חשוב לציין כי הסדר האורכות תלוי אף בעמדת החשב הכללי וייעשה בתיאום עימו.

שאלה :פרסמתם שהסדר האורכות של רו"ח להגשת בקשות לניהול תקין נדחה בחודש ,אבל לא ברור אחוזי
ההגשה לכל פעימה.
תשובה :בשלב זה על הפעימה הראשונה ,שהוארכה ליום  31.7.2020להכיל  20%מהבקשות (במקום .)40%
כאמור לעיל ,לאחר חג הפסח נבחן זאת בהתאם להערכת המצב במשק.

פיקוח:
כללי :יחידת רשם העמותות ,כרגולטור ,מבצע תהליכי פיקוח שונים החל מקבלת דיווחים שנתיים ,בקשות ניהול
תקין ועד לביקורות ופיקוחים יזומים (פיקוח ייעודי ,פיקוח שטח ,ביקורת עומק).

שאלה :מאוד קשה לנו המצב ,האם אתם מתכוונים לבצע ביקורות ופיקוחים בתקופה הזו.
תשובה :כאמור בהודעתנו מיום  19.3.2020בזמנים אלה נמנע מביצוע ביקורות ופיקוחים יזומים חדשים.
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שאלה :נדרשנו להמציא לכם מסמכים  /מידע במסגרת ביקורת והמועד חלף.
תשובה :כאמור בהודעתנו מיום  ,19.3.2020ניתנה בשלב זה ארכה בת  45יום להגשת המסמכים .לאחר חג
הפסח ובהתאם למצב ,נשקול הארכה נוספת.

שימת הלב וכאמור בהודעתנו הנ"ל כי ארכה זו אינה חלה על מסמכים או הבהרות שהתבקשו כתנאי לטיפול
בבקשה לניהול תקין.

שאלה :אנחנו בעיצומו של הליך ביקורת ,מה ההנחיות שלכם לעניין זה.
תשובה :כאמור בהודעתנו לציבור מיום  19.3.2020לא יתקיימו ביקורות במשרדי עמותות או חל"צ ,לרבות
ביקורות שכבר החלו.
לצד זה ,גופים המעוניינים בהמשך הליך הביקורת ,יכולים להודיע זאת בכתב באמצעות הדוא"ל לרו"ח המבקר.

שאלה :אנחנו בעיצומו של תהליך תיקון ליקויים (תל"ל) והדבר חשוב לנו להבראת העמותה.
תשובה :כאמור בהודעתנו לציבור מיום  ,19.3.2020ביצוע תוכנית תיקון ליקויים עם גורם מלווה ימשך בהתאם
להוראות התוכנית .יחד עם זאת רו"ח המלווים את העמותה הונחו לקחת בחשבון את הצרכים המיוחדים הקיימים
כעת והנובעים ממצב החירום .ניתן לפנות אלינו גם בנושא זה וכל פניה תישקל לגופה.

שאלה :יש לי עמותה שכבר אינה פעילה ושלחתם לי מכתב על יוזמה למחוק את העמותה.
תשובה :כאמור בהודעתנו מיום  ,19.3.2020הליכי מחיקה יזומים של עמותות מוקפאים עד להודעה חדשה.

אנו מאחלים בריאות איתנה וחזרה לשגרה במהרה,
יחידת רשם העמותות וחברות לתועלת הציבור
רשות התאגידים
משרד המשפטים

