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 הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות 

במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסמת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות  

ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות בנושאים המפורטים להלן, לשם הקלה על ציבור העמותות  

  -והחברות לתועלת הציבור 

 

חה  יד, בהתאם להוראות חוק העמותות וחוק החברות, 2019מועד הדיווח השנתי לשנת  .א

כה נוספת, בהתאם להתפתחויות  . הרשם יבחן את הצורך באר2020ביולי  31בחודש, ליום 

 במשק. 

בהתאמה, אף לוחות הזמנים שנקבעו בהסדר הארכות שתואם עם לשכת רואי החשבון, ידחו   .ב

 בחודש. גם במקרה זה, הצורך בארכה נוספת יבחן בהתאם להתפתחויות במשק.  

, על ידי עמותות אשר קיבלו אישור ניהול תקין  2019ת מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנ  .ג

,  2020ביולי  31ידחה בחודש ליום , במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים", 2021לשנת 

 או עד למועד הארכה השלישית, בהתאם להסדר הארכות שיקבע עם לשכת רואי החשבון.  

יתן ע"י עובדי המגזר  ועל צמצום השירות הנ בהתאם להוראות בדבר צמצום קבלות קהל .ד

, אנו ממליצים להגיש בקשות לשירות באופן מקוון, באמצעות הזדהות )הזדהות  הציבורי

ממשלתית חכמה או באמצעות כרטיס חכם(. כך, יתאפשר טיפול יעיל וקצר יותר בבקשה.   

https://www.gov.il/he/departments/topics/associations_and_companies_for_the_b

enefit_of_the_public 

יש להימנע מהתכנסויות שאינן עומדות בהנחיות משרד הבריאות. לפיכך, ממליץ הרשם   . ה

מותה, תוך שימוש  לעמותות וחברות לתועלת הציבור, לקיים אספות של מוסדות הע

 באמצעים אלקטרוניים המאפשרים לראות ולשמוע את משתתפי האסיפה.  

ובהתאם להנחיות משרד הבריאות, מוקד השירות הטלפוני עובד במתכונת  בעקבות המצב .ו

 מצומצמת ואנו מתנצלים על זמני ההמתנה. 

מלץ לעקוב מו ההנחיות מתעדכנות בהתאם למדיניות הכללית במשק ולהוראות הממשלה. לפיכך 

 אחר פרסומי הרשם, לשם קבלת מידע מעודכן, באתר רשות התאגידים.  

https://lp.landing-  –בנוסף, מומלץ להצטרף אל רשימת התפוצה של הרשם, בכתובת 

page.mobi/index.php?page=landing&id=157413&token=5fc13b57f3008aa88d051d65f1b0f4
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