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 הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות

 תוכנית תיקון ליקויים בשל גרעון או עודפים שנצברו

מסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, מפרסמת יחידת רשם העמותות ורשם ב

, לשם הקלה בנושא תוכנית תיקון ליקוייםההקדשות ברשות התאגידים הנחיות מעודכנות 

 . העמותות והחברות לתועלת הציבור ציבורעל 

  .לשם הנוחות, הודעה זו תתייחס אל עמותות, אך היא חלה באותה מידה אף לגבי חברות לתועלת הציבור 

 

תכניות בביצוע לא יחויבו עמותות לאור המצב במשק בכלל, ובמגזר העמותות בפרט, 

 . להודעה חדשה עד וזאת בשל גרעון)תל"ל( לתיקון ליקויים 

 

אפשר להן תוך שיתהנטל הרגולטורי, ותוך הפחתת הוראה זו, יש בה כדי להקל על עמותות, 

 , לשם התמודדות עם תקופה קשה זו. להשקיע משאבים באופן פנימי

שקיפות מוגברת,  חובתלצד זאת, וכשיקוף לתפיסה כי עמותות הינן גופים ציבוריים בעלי 

עולה מהותי, למשל כאשר הגרעון בגרעון  ותנמצאהאישורי ניהול תקין שיוענקו לעמותות 

 ממחזור העמותה, יכללו הערה על אודות הגרעון בו מצויה העמותה.   50%על 

אין מקום למרות הגירעון המשמעותי בו הן מצויות ישנן נסיבות בגינן עמותות הסבורות ש

לציין על גבי האישור הניתן להן כי הן בגרעון, מוזמנות לצרף פניה אל הרשם בעניין זה, 

 במסגרת בקשתן לאישור ניהול תקין, תוך צירוף אסמכתאות תומכות. 

יובהר כי במקרים המתאימים, בהם נמצא כי מצבה הכלכלי של העמותה הינו כה חמור, עד 

תה )למשל, כאשר חוות דעתו של הרו"ח המבקר, כדי חשש לקריסה כלכלית של העמו

חיוב בביצוע הרשם ישקול הנלווית לדוח הכספי של העמותה, כוללת "אזהרת עסק חי"(, 

 . או אמצעים אחרים כנית לתיקון ליקוייםת

כמו כן יובהר כי האמור לעיל חל גם לגבי עמותות אשר חתמו זה מכבר על תכנית לתיקון 

בות לעמוד בהוראות התוכנית, אלא מחויאינן וד הנחיה זו בתוקף הן עגרעון, וכל  –ליקויים 

 אם יקבלו הודעה ספציפית אחרת מאת הרשם. 
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במקרים בהם שיעור העודפים  ככלל בנוסף, חיוב עמותה בתוכנית לצמצום עודפים, יתבצע

 ממחזור העמותה.  300%שנצברו על ידי העמותה עולה על 

 

יודגש כי לרשם שיקול דעת רחב בכל הנוגע ליישום הנחיה זו, ובין היתר, במקרים חריגים 

 המצדיקים זאת, לפעול באופן שונה מהמפורט במסמך זה. 

 

ההנחיות מתעדכנות בהתאם למדיניות הכללית במשק ולהוראות הממשלה. לפיכך יובהר כי 

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

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

he_publicof_t 

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

51d65f1b0f4page.mobi/index.php?page=landing&id=157413&token=5fc13b57f3008aa88d0
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 , עו"דקארן שוורץ           
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