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תשע"ד 44 /
מיועד ל:

ישיבות קטנות

פנימיות תורניות

ישיבות גדולות

כוללים

לכבוד
ראשי ומנהלי הישיבות ,הכוללים והמוסדות התורניים שליט"א
ראשי ומנהלי הישיבות הקטנות והפנימיות התורניות שליט"א
עמותות רשומות

כולם

הודעה חשובה

השלום והברכה וכט"ס
הנדון :המצאת מסמכים לרשם העמותות לצורך אישור ניהול תקין – 2015
א .במשרדי רשם העמותות שבמשרד המשפטים ,נערכים כבר לבדיקת תיקי עמותות ,לצורך הנפקת אישור ניהול
תקין לשנת .2015
ב .במשרדי רשם העמותות עומדים על כך ,כי מילוי הנתונים ייעשה באמצעות טפסים מקוונים – על כל המשתמע
מכך .הטפסים מצויים באתר של רשם העמותות בכתובת http://taagidim.justice.gov.il :לאחר שתקישו על
רשם העמותות.
הכותרת טפסים
באתר האינטרנט של רשות התאגידים מפורסמים כללי ניהול תקין של עמותות .מומלץ לעיין בהם ע"מ להכיר
את דרישות רשם העמותות בקשר לניהול תקין של עמותה.
ע"פ דרישתם ,יש למלא באמצעים מקוונים את כל הנתונים האפשריים ולאחר מכן להדפיסם ולהחתימם
בחתימות מקוריות – של  2חברי ועד המוסמכים לכך .את החומר יש לשלוח בצירוף כל המסמכים הנילווים,
למשרדי רשות התאגידים רשם העמותות – רח' ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  1ירושלים  .9446722ת.ד,34071 .
ירושלים .9134001
ג .רק עמותות שהמחזור הכספי שלהם קטן מ 5-מלש"ח לשנה ,רשאיות להגיש את החומר באמצעות טפסים
שאינם מקוונים.
ד .על העמותה לוודא ,כי שולמה האגרה השנתית לשנת  2014וכן לכל השנים מאז הקמת העמותה ,או משנת 2007
– לפי המאוחר.
במקביל ,ישנן עמותות שהן פטורות מתשלום אגרה שנתית – עליהן לפעול בהתאם.
לבירור בנושא האגרה השנתית ,ניתן לפנות לרשות התאגידים בטלפון.1-700-70-60-44 :
ה .ע"פ מה שפורסם ע"י רשם העמותות ,המועד האחרון להגשת החומר עם כל המסמכים הנלווים הוא יום שני ב'
בתמוז תשע"ד  .30.6.2014עמותה שלא תגיש את המסמכים במועד ,עלולה למצוא את עצמה כמי שמפירה את
חוק העמותות ,אלא אם כן הדבר הוסדר מראש בין רואי החשבון של העמותה לבין רשם העמותות – כך ע"פ
סיכום עם לשכת רואי החשבון בישראל .למרות זאת ,מומלץ מאד להזדרז עם הגשת החומר ולא להמתין
לסיטואציה זו ,שכן אם יהיה צורך – בסופו של דבר בהשלמה נוספת של מסמכים – הדבר כבר לא יתאפשר
בשל קוצר הזמן שיוותר אז.
ו .לתשומת לב :עמותה המצויה בתוכנית הבראה ,צריכה גם היא לשלוח את הבקשה לאישור ניהול תקין לשנת
 ,2015בצירוף כל המסמכים הנדרשים לרשות התאגידים – רשם העמותות ולא לרואה החשבון
הבודק מטעם רשם העמותות.
צילומים של מסמכים המצורפים על ידכם ,יתקבלו אך ורק אם אומתו בחותמת "נאמן למקור"
ע"י עו"ד או רו"ח ,בתוספת חתימה מקורית.
חומר שיישלח בפקס ,לא יטופל.
ז .נשוב ונעדכן אתכם – ככל שיהיה בידינו מידע נוסף וככל שיהיה צורך בכך.
ח .לשאלות ,פרטים ועדכונים ניתן לפנות גם למשרדנו ע"פ הטלפונים הנ"ל.
בכבוד רב
ההנהלה

