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 "ז אדר תשע"זי 

 7152מרץ  51 
 לכבוד

 ויו"ר ועדת הקשר לטיפול במלכ"ריםגנית נשיא ס ,רו"ח איריס שטרק
 לשכת רואי החשבון

 
 

 שלום רב,
 

, לצורך קבלת אישור 7152הודעה בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דוחות כספיים לשנת הנדון: 
  7152ניהול תקין לשנת 

 
, בנוגע 7152הריני להודיעכם כי בכוונתנו להמשיך ולהחיל את הסדר האורכות שבנדון גם לשנת 

 לן.שיפורטו לה שינוייםלעמותות ולחברות לתועלת הציבור, בדומה לשנים קודמות, כפוף ל
 

 מועדי ההגשה לגבי עמותות וחל"צ הזקוקים לאישור ניהול תקין הינם כדלקמן:
 

 .מהדוחות 01% – 7.2.52עד ליום 
 במצטבר(. 21%מהדוחות ) 71% – 75.2.52עד ליום 
 במצטבר( 21%מהדוחות ) 71% – 75.2.52עד ליום 
 במצטבר(. 511%מהדוחות ) 71% – 52.51.52עד ליום 

 
 להלן דגשים ועקרונות בנוגע ליישום הסדר האורכות:

 

כל רו"ח ידווח באמצעות קובץ אקסל מתאים, אודות סך הגופים שהינם עמותות או  .5
וח זה יינתן במשרד. דיו 7152חל"צ בלבד, עבורם מבוצעת ביקורת דוחות כספיים לשנת 

. עדכון לדיווח, ככל שיש שינוי, ניתן לעשות באמצעות 7.2.52פעם אחת בלבד עד לתאריך 
 קובץ העדכון המתאים.

  amutot@justice.gov.il/-Tfuzaיש לשלוח דיווח סרוק וחתום לכתובת דואר אלקטרוני  .7
 שלח בהודעת מייל חוזרת.אישור על קבלה י

הסדר האורכות חל על כל רו"ח המבצע ביקורת דוחות, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת  .7
בעניין זה. עם זאת, רו"ח אשר לא ישלח את הדיווח כנדרש, לא ייכלל במסגרת הסדר 

 האורכות.

ההסדר לא יחול על עמותות או חל"צ המבקשות אישור ניהול תקין בפעם הראשונה, או  .0
ישור על הגשת מסמכים, או שלא היה להן אישור בשנה קודמת. אין לדווח על עמותות א

 או חל"צ מסוג זה במסגרת הדיווח.

נדרשות להגיש את  –עמותות הנמצאות בתכנית לתיקון ליקויים, לרבות עקב גרעון ועודף  .1
ד . יש לכלול אותן בדיווח במוע7.2.52 –המסמכים לא יאוחר מהמועד הראשון בהסדר 

 הראשון.

הגשת דיווח חלקי מטעם עמותה או חל"צ במועדים האמורים לעיל )דהיינו, הגשת חלק  .2
 מהמסמכים או מסמכים לא מלאים כנדרש( לא תיחשב כהגשת מסמכים במועד. 

אי עמידה בהסדר תיחשב כאי עמידה של העמותה או החל"צ בהוראות החוק בנוגע  .2
 אישור ניהול תקין ועל מועד מתן האישור. להגשת מסמכים, ויכולה להשפיע על עצם מתן

mailto:Tfuza-amutot@justice.gov.il/
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במסגרת הרחבת שירותי רשות התאגידים ללשכות במחוזות השונים,  –לתשומת לבכם  .2
אביב, חיפה, נצרת ובאר שבע. בשונה -ניתן יהיה להגיש את המסמכים גם במחוזות תל

מאופן ההגשה בירושלים, שימשיך כבעבר )הגשה ידנית או משלוח בדואר(, ההגשה 
האחרים תתבצע רק ידנית ובתיאום מראש, והמסמכים יתקבלו רק אם יוגשו  חוזותבמ

ב"קיט מלא". הנחיות מפורטות לענין זה יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התאגידים 
 לקראת מועדי ההגשה על פי הסדר האורכות.

 להלן פרטי הקשר עם המחוזות )למעט ירושלים( לצורך תיאום פגישה להגשת המסמכים:

machoztlv@justice.gov.il תל אביב  
nihultakinbsh@justice.gov.il  באר שבע  
nihultakinhaifa@justice.gov.il   החיפ    

  nihultakinnazrat@justice.gov.ilנצרת עילית
 

 

 
 בכבוד רב,   

 
 אביטל שרייבר, עו"ד      
 )מלכ"רים(סגנית ראש רשות התאגידים  

 


