
 

  
  
  

  
  
  

  רישו� עמותות

  ש�, מטרות ותקנו

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

2 

 

  
  
  

  רישו� עמותות, 

  ש�, מטרות ותקנו

  
  
  
  
  

  שמר� עו"ד יפית בבילה, עו"ד גלי גרוס, עו"ד אביטל שרייבר, עו"ד יניב לוי עורכי�:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2014דצמבר  :ראשונהמהדורה 
 :
  2015 דצמברעדכו
 אחרו



  

  

3 

 

  תוכ
 ענייני�
  

  5  ..................................................................................................  דבר שרת המשפטי�

  6  .........................................................................................................  דבר המנהלת הכללית

  7  .........................................................................................................  דבר ראש הרשות

  9  ...............................................................................................................................  מבוא

  10  ......................................................................................................  בקשה לרישו� עמותה

  10  ........................................................................................   הגשת בקשה לרישו� עמותה

 10 ...........................................................................................  השמות המוצעי� לעמותה

   11  .................................................................................................   מע
 העמותה בישראל

  11  .............................................................    אחר רישו� קוד� כאגודה עותומאנית או כתאגיד

    11  ........................................................................................................    מטרות העמותה

  12  .........................................................................................................    תקנו
 העמותה

 13 ...............................................................................  אגרת רישו� ודמי פרסו� ברשומות

 13  .................................................................................  פרטי המייסדי�, חתימות ותצהיר

  14  ..............................................................................   שינויי� בבקשה ביוזמת המייסדי�

  14  .................................................................................................  הלי" הטיפול והרישו�

  15  .............................................................................................................   רישו� העמותה

  15  .......   דרישה להבהרות או לביצוע תיקוני� וביטול מחוסר תגובה או לבקשת המייסדי�

  16  ................................................................................................................. סירוב רישו�

  17  .........................................................................................    ש� העמותה ושינוי ש�

  17  .................................................................................................................   ש� העמותה

 18 ..................................................................... או בצירופי מילי� במילי� מיוחדות שימוש 

  18  ........................................................................................................   שינוי ש� העמותה

 19  ...............................................................................  מטרות העמותה ושינוי מטרות

 19  .............................................................................................................  מטרות העמותה

  20  .................................................................................................................   שינוי מטרות

 20 ...................................................................................................................  מטרות קרובות

  22  ..........................................................................................................   מטרות רחוקות

  23  .............................................................................................   תקנו
 העמותה ושינויו

  23  ...................................................................................................   חברי� לעמותה קבלת

  24  .....................................................................................   זכויות וחובות של חבר בעמותה

  24  ...................................................................    פקיעת חברות והוצאת חברי� מ
 העמותה

 25 ........................................................................................................................  פרישת חבר



  

  

4 

 

  25  .....................................................................................................................   פקיעת חברות

  25  .......................................................................................................   הוצאת חבר מ
 העמותה

  26  ...............................................................................................................   זכויות עודפות

  26  ...........................................................................................................   מוסדות העמותה

  27  ..........................................................................................................   האסיפה הכללית

 27 ............................................................................................................  כינוס אסיפה

 27  ...........................................................................................................  אסיפת נציגי�

  27 ........................................................................................................... ניהול האסיפה

 28  .............................................................................................  האסיפה הכללית תפקידי

  28  ..................................................................................................................   ועד העמותה

  30  .......................................................................   ועדת ביקורת או גו# מבקר ומבקר פנימי

  30  ...............................................................................................................   מוסדות רשות


  31  ...................................................................................................................   שינוי תקנו

 
 31 ............................................................  החלטה של האסיפה הכללית בדבר שינוי התקנו

  33  ........................................................................   רישו� אגודה עותומאנית כעמותה

  35  ......................................................................................   רישו� בית כנסת כעמותה

  36  ....................................................................................   רישו� עמותה להצלת חיי�

  37  .......................................................................   תאגיד עירוני רישו� עמותה שהיא

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

5 

 

  דבר שרת המשפטי�
  

תאגידי�, גופי� מסחריי�  רשות התאגידי� במשרד המשפטי� אחראית על עשרות אלפי
  וכ% על תאגידי� שאינ� למטרות רווח. וחברות

תאגידי� וחברות,  נוס( לכ), מספקת הרשות שירות לציבור הרחב בכל הנוגע למידע לגבי אות�
  בטיפול במשכונות.וכ% מסייעת 

ע� כניסתי לתפקידי נרתמתי לפעול למע% התייעלות� ונגישות� של הגופי� הציבוריי� הכפופי� 
למשרד המשפטי�, כל זאת מתו) תפיסת עול� המעמידה את האזרח ואת השירות הנית% לו 

  במרכז.
  

בדגש על  מדדי איכות, רשות התאגידי� מאפשרת את שיפור השירות הנית% לאזרח על ידי יצירת
  תאגידי�. מקצועיות, יעילות ונגישות, לצד פיקוח בקרה ואכיפה אפקטיביי� של הוראות הדי% על

  
כ) למשל, נוהגת הרשות ביעילות ונגישות כאשר היא מקפידה על פרסו� דפי שירות וזמני טיפול 

שות בשירותי� השוני� הניתני� על ידה. מידע זה מתעדכ% באופ% שוט( באתר האינטרנט של הר
  ומתייחס למרב תחומי פעילות הרשות וטיפולה בה�.

  
לצד נגישותה לציבור, פועלת הרשות כמפקחת על עמידת הארגוני�, התאגידי� והחברות 

  בהוראות הדי% ובכללי הרש� המפורסמי�.
  

כ) למשל, מפעילה הרשות סנקציות הנתונות בסמכותה ( כגו% שלילת אישור ניהול תקי% או נקיטה 
רוק) אל מול עמותות שאינ% ממלאות אחר הנחיות הרש� באשר להוראות החוק וכללי בהליכי פי

   הניהול התקי%, כפי שה% מפורטות בחוברת זו.
  

אי% זה סוד כי פעילותו של המגזר השלישי, הכולל ארגוני� רבי� הנמצאי� תחת פיקוח רשות 
זכויות הציבור ולרווחתו, אלו, תורמי� ודואגי� ל התאגידי�, חיונית לקיו� החברה הישראלית.

  יותר וצודקת יותר. תקינה  לרבות זכויות החלשי� בחברה, ובכ) יוצרי� חברה
  

לאור דברי� אלו, קיימת חשיבות רבה להסדרת התנהלות% התקינה של עמותות והפיקוח עליה%. 
פרסו� ההנחיות מאפשר לבעלי התפקידי� בעמותות ללמוד את מדיניות הרש� בכל הנוגע 

  יד� להתנהל נכו% במסגרת תפקיד�.ת החוק ולכללי ניהול תקי%, ובכ) לסייע בלפרשנו
  
  אני מאחלת הצלחה. 

  
  
  

  בברכה,                                                                                                                                    
  

  איילת שקד,                                                                                                                                     
  שרת המשפטי�
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  דבר המנהלת הכללית של משרד המשפטי�

חוברת ההנחיות של רשות התאגידי� המונחת בפניכ� משקפת מדיניות שהינה תוצר של הלי) 
הפקת לקחי� אשר קיימה יחידת רש� העמותות בשני� האחרונות ומהווה חלק ממגמת שיפור 

על מנת להעניק   השירות ברשות התאגידי� ובמשרד המשפטי� כולו, במסגרתה אנו פועלי�
  ש ומקצועי יותר. לציבור שירות איכותי, נגי

אנו שמחי� לראות תוצאות ראשונות לתהלי) זה, ע� זכייתה של רשות התאגידי� לציוני� 
  גבוהי� במסגרת סקר מדידת איכות השירותי� הממשלתיי� לציבור, שנער) לאחרונה. 

  
לצור) פעילות% מקבלות עמותות הפועלות בישראל משאבי� פרטיי� וציבוריי� הכוללי� תמיכות, 

ת מס, תרומות, ועבודת מתנדבי�. דבר המטיל עליה% חובות התנהלות לפי אמות מידה הטבו
גבוהות ביותר. פרסו� ההנחיות שלפניכ� הנו אחד מהכלי� שנועדו לסייע לעמותות לשמור על 

 התנהלות% התקינה במסגרת פעילות%.

  
זר השלישי בתפקידי כמנכ"לית משרד המשפטי�, אני רואה חשיבות גדולה בפעילותו של המג

בחברה הישראלית. מגזר זה הוא גור� חשוב ומשפיע, התור� בדרכי� מגוונת לקידו� חברתנו 
בתחומי� רבי�. לפיכ), זהו יעד מוצהר של משרד המשפטי� לשפר את סטנדרט הניהול הנאות, 
השקיפות והבקרה במגזר השלישי, בכדי להבטיח את תפקוד% התקי% של עשרות אלפי העמותות 

 בפועל% לשיפור החברה בישראל. התורמות

  
בהזדמנות זו, ברצוני להודות לעובדי רשות התאגידי�, בראשות עו"ד אייל גלובס, ובפרט לעובדי 

    רש� העמותות, על עבודת� המסורה שמפרותיה אנו זוכי� ליהנות בהזדמנות זו. 
  
  
  
  

  בברכה,                                                                                                          
  

  אמי פלמור, עו"ד                                                                                                         
  המנהלת הכללית, משרד המשפטי�
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  דבר ראש רשות התאגידי�
  

רשות התאגידי� אמונה על רישו� וקבלת דיווחי� והעמדת� לעיו% הציבור ממרבית התאגידי� 
עמותות וחברות לתועלת הציבור  37,000 � מפלגות וכ 100 �חברות, כ 350,000 �בישראל ובכלל� כ

  אלכ"רי�).  �(ארגוני� ללא כוונת רווח
  

בי% היתר, הסמכות למת% אישור  לרשות התאגידי� סמכויות פיקוח על אלכ"רי�, שעליה% נמנות,
ניהול תקי% והסמכות לפרס� מידע והנחיות לעמותות ולחל"צ כדי לסייע לה� בניהול ענייניה� 

לחוק  14לחוק החברות (תיקו% מספר  25בהתא� לחוק. סמכות זו עוגנה מפורשות בתיקו% מספר 
 .6/2/15 �העמותות), אשר נכנס לתוק( ב

  
עתה לראשונה, כוללת הנחיות אשר נועדו לסייע בידי כל מי החוברת שלפניכ�, המתפרסמת 

המבקש לרשו� עמותה חדשה או לשנות את שמה, מטרותיה או תקנונה של עמותה לאחר 
רישומה. החוברת כוללת הסברי� מפורטי� ביחס להוראות החוק, ודוגמאות שנועדו להמחיש את 

עומדת העובדה כי רישו� עמותה,  יישומ% של הוראות החוק בידי הרש�. בבסיס% של ההנחיות
בחירת שמה וקביעת מטרותיה מהווי� מימוש של חופש ההתאגדות והביטוי שהנ� זכויות יסוד 
במדינה דמוקרטית. מסיבה זו, ניתנת פרשנות מצמצמת לסמכותו של הרש� לסרב לרשו� את 

כאמור  סרב לרשו�מבוקש לעמותה. מקרי� שבה� הרש� יהעמותה או לסרב לרשו� את הש� ה
יהיו למשל לצור) מניעת הטעיית הציבור, מניעת התאגדות למטרה או לפעילות בלתי חוקית או 

    לש� חלוקת רווחי�.
  

פרסומה של חוברת הנחיות זו הנה אחד הביטויי� לחזו% רשות התאגידי� לשיפור השקיפות 
ככל הנית%. ואיכות השירות לציבור, והיא משרתת את הצור) במידע, מפורט בהיר ועדכני 

רבות לאלכ"רי� בהכוונת  היתרונות של מת% הנחיות מראש ברורי� מאליה� ובטוחני כי יסייעו
  .  התנהלות�

  
ההנחיות בחוברת זו משלימות את ההנחיות בחוברת "הנחיות להתנהלות עמותות בהתא� לחוק 

� ", אשר כוללת הסברי� מפורטי� ליישו� הוראות החוק בנושאי1980 �העמותות תש"�
 2002מרכזיי� בהתנהלות עמותות. חוברת ההנחיות להתנהלות עמותות פורסמה לראשונה בשנת 

בש� "כללי ניהול תקי% של עמותות" ומתעדכנת מעת לעת. לצד הנחיות ליישו� הוראות חוק 
העמותות, היא כוללת א( הנחיות הנובעות מהחלטת הממשלה ביחס למת% אישור ניהול תקי% 

     אשר מחייבות עמותות המעוניינות באישור ניהול תקי% בלבד. בידי רש� העמותות,
  

תחו� התאגידי� ללא כוונת רווח מצוי בהתפתחות מתמדת. מתו) הכרה בחשיבותה של החברה 
האזרחית, רואה רשות התאגידי� ער) רב בהבטחת חופש ההתאגדות וחופש הביטוי. אלו, באי� 

מטרותיה, אופני פעילותה וכיו"ב. זאת, לצד הער) לידי ביטוי, בי% היתר, בבחירת ש� העמותה, 
הרב שבהבטחת התנהלות� התקינה של תאגידי� ללא כוונת רווח. לטעמנו א( המגבלות שנקבעו 
 �ביחס להתנהלות� של אלכ"רי� יסייעו לה� ה% במישרי%, באופ% התנהלות�, וה% בעקיפי% 

  . להגברת אמו% הציבור בה� ולחיזוק המגזר השלישי ופעילותו

  
, אינו נות% מענה מתאי� ושל� להתפתחות מואצת 1980חוק העמותות הקיי�, אשר נחקק בשנת 

ביחד ע� מחלקת ייעו. וחקיקה במשרד   בימי� אלו, מצויה בעיצומה עבודת רשות התאגידי�  זו.
המשפטי�, לגיבושו של חוק עמותות חדש, משוכלל יותר, אשר יכלול הסדרי� מפורטי� ה% 

התאגידי וה% בתחו� סמכויות הרש�, בי% היתר ביחס לסוגיות הנדונות בחוברת  בתחו� הממשל
החוק החדש יציע מתווה אסדרה דיפרנציאלי המותא� לסוגי עמותות לפי מאפייניה%, ובעיקר   זו.

  בהתא� למקורות המימו% שלה% והיק( מחזור% הכספי. 
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כ), עקרונות החוק פורסמו להערות שיתו( הציבור מהווה עקרו% מוביל מבחינת רשות התאגידי�. 
הציבור וסוגיות מרכזיות במודל המוצע כבסיס לחוק נדונו במסגרת שולח% עגול, בהובלת משרד 

עד   המשפטי�, אשר כלל נציגי� מקרב החברה האזרחית, המגזר העסקי ונציגי ממשלה.
הנחיות  לחקיקתו של חוק חדש, עולה חשיבות השימוש בסמכותה של רשות התאגידי� למת%

 בהירות ומעודכנות לציבור, וזו תכליתה של חוברת זו.  ומפורטות

  
אנו תקווה כי חוברת זו תשרת את תכליתה, תכוו% ותקל עליכ� ברישו� עמותה חדשה או בשינוי 
שמה, מטרותיה או תקנונה של עמותה קיימת ותקצר את פרק הזמ% לביצוע פעולות אלה ברשות 

  נשמח לשפר את המידע בחוברת זו בעזרת הערות והארות שלכ�. התאגידי�. יחד ע� זאת, אנו
  

בגיבוש ההנחיות עמלו מנהלי� ועובדי� של הרשות לאסו( את הידע המצטבר ברשות התאגידי� 
  לכדי מסכת שלמה אחת ועל כ) תודתי לכל אחת ואחד מה�. 

  
שירותי הרשות, רשות התאגידי�, יחידת רש� העמותות ועובדיה ימשיכו לסייע לציבור הזקוק ל

  במקצועיות ובמסירות.
  
  
  
  
  

  
  

  
  אייל גלובוס, עו"ד
  רש� העמותות

  ראש רשות התאגידי�
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  מבוא
  

אינו מגדיר מהי עמותה ותחת זאת קובע  חוק העמותות) –(להל%  �1980, תש"�חוק העמותות
בגירי�, החפצי� : "שני בני אד� או יותר, שה� עמותהלייסד "הזכות , תחת הכותרת 1בסעי( 

להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחי� בי% חבריו ושמטרתו העיקרית 
  אינה עשיית רווחי�, רשאי� לייסד עמותה; העמותה תיכו% ע� רישומה בפנקס העמותות".

  
תנאי להיווסדה של עמותה הינו רישומה בפנקס העמותות על ידי רש� העמותות. אי% די בקבלת 
החלטה בדבר ייסוד עמותה או א( בהגשת הבקשה לרש� העמותות ועל המייסדי� להמתי% עד 

  בטר� יחלו בפעילות. ,לקבלת תעודת התאגדות המעידה כי העמותה נרשמה
  

נית% לייסד עמותה לכל מטרה חוקית שעיקרה אינה עשיית רווחי�, לאו דווקא מטרה ציבורית. 
 –(להל%  �1999 המוקמת בהתא� לחוק החברות, התשנ"טבניגוד לחברה לתועלת הציבור,  ,זאת

  , ולגביה נקבע שעליה לפעול למטרות ציבוריות בלבד.חוק החברות)
  

על עמותה נאסר לחלק רווחי� לחבריה, לרבות למייסדיה, במישרי% או בעקיפי%. יחד ע� זאת, על 
  ותה על פי מטרותיה. ג(ג) לחוק העמותות, חברי העמותה זכאי� ליהנות משירותי העמ34פי סעי( 

  
כאמור, מטרתה העיקרית של העמותה אינה יכולה להיות עשיית רווחי�. כפי שיפורט בהרחבה 
בהמש), כאשר ברור מתו) מטרות העמותה כפי שנוסחו בבקשת הרישו� כי מטרתה העיקרית של 

  העמותה הינה עשיית רווחי�, יסרב רש� העמותות לרשו� את העמותה.
  

לחוק  17א) אי% לחבריה זכויות קנייניות בעמותה. על פי סעי(  ,בריהעמותה מורכבת מח
העמותות, החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. כאשר 
תקנו% העמותה קובע הסדרי� שמשקל� המצטבר עולה כדי הענקת שליטה בעמותה למי מחבריה, 

א א� יתוק% התקנו%. נושא זה יידו% בהרחבה להל% יסרב רש� העמותות לרשו� את העמותה, אל
  במסגרת הפרק הד% במת% זכויות עודפות.

  
 ,ווסדה, לא רק בשלב הילהשפיע על העמותה עשויותהחלטות המתקבלות בעת רישו� העמותה 

  .אלא ג� במהל) חייה וא( בעת פירוקה
  

על העמותה לבחור את שמה ולהגדיר את מטרותיה. ש� העמותה ומטרותיה כפי  ,בשלב הרישו�
וישמשו אותה במגעיה בעתיד שנבחרו והוגדרו בעת הרישו� יהוו את 'כרטיס הביקור' של העמותה 

בבואה , שלטונות המס מיכהמה% היא עשויה לבקש תשע� תורמי� פוטנציאליי�, רשויות המדינה 
בקשות ו מלכ"ר ורש� העמותות בעת שיפקח על פעילותה וישקול לקבל הכרה כמוסד ציבורי א

  ., לשינוי ש�, מטרות או תקנו%למת% אישור ניהול תקי%בקשה  המוגשות על ידה ובכלל%
  

את היחסי� בינה לבי% מסדיר התנהלות העמותה ומהווה את הבסיס להמאושר תקנו% העמותה 
החל מאופ%  ,התייחסות לנושאי� מגווני� ,י רובעל פ ,התקנו% כולל חבריה ובי% חבריה לבי% עצמ�.

וכלה בהוראות הנוגעות לפירוק  פעולת�קבלת חברי� לעמותה, המש) במוסדותיה ודרכי 
   העמותה ע� סיו� פעילותה.

 

אופ% הגשת  �עמותה רישו� היבטי� הפרוצדורליי� של בחלקה הראשו% של החוברת נתמקד ב
. בחלקה השני והמרכזי של השוני� הכלולי� בהבקשת הרישו� והסברי� אודות הפרטי� 

הקשורי� בש� העמותה, מטרותיה ותקנונה. בחלקה מהותיי� שוני� בנושאי�  נדו%החוברת 
עודיות יבהנחיות ירישו� אגודה עותומאנית כעמותה והנחיות לב עסוקהאחרו% של החוברת נ

  ות בית כנסת.כגו% עמות ,לרישו� עמותות בעלות מאפייני� מיוחדי�
  

  יוער כי החוברת איננה מתייחסת לסוגיות ברישו� ובשינוי ש� ותקנו% של חברות לתועלת הציבור.  
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  בקשה לרישו� עמותה
  

על המייסדי� להגיש לרש� העמותות בקשה  ,שני בני אד� או יותר רשאי� לייסד עמותה. לש� כ)
את  ,בי% היתר לפרט, המייסדי�, על . בבקשה לרישו� העמותההנתמכת בתצהיר לרישו� עמותה

 חלקבוסוג התקנו% אותו היא מבקשת לאמ..  ש� העמותה המבוקש, כתובת העמותה, מטרותיה
יוקדשו  החלקי� הבאי� .הנוגעי� לבקשה לרישו� עמותה הפרוצדורליי�זה נדו% בעיקר בהיבטי� 

  לדיו% בהיבטי� המהותיי� הנוגעי� לש� העמותה מטרותיה ותקנונה.

  
   � עמותהלרישו הגשת בקשה

  
כי המבקש  תקובע, תקנות הטפסי�) �(להל% �2009 לתקנות העמותות (טפסי�), תשס"ט 2 תקנה

 הטפסי� לתקנות 16 תקנהשבתוספת לתקנות.  1לרשו� עמותה יגיש לרש� בקשה, לפי טופס 
ייעשה בדר) של הקלדה על גבי טופס כי מילוי הפרטי� בטופס הבקשה לרישו� עמותה  תקובע

יש להדפיסו ולהגישו לרש�  ,האינטרנט של רש� העמותה. לאחר מילוי הטופסמקוו% באתר 
  בחתימות מקוריות של המייסדי�. כשהוא חתו�

  
אלא, כאמור, יש  בדר) אלקטרוניתלא נית% להגיש את הבקשה לרישו� עמותה לעת עתה יובהר כי 

 את הבקשה של הרש�, להדפיס האינטרנט באתר הטופס המקוו% של בקשת הרישו�למלא את 
  ולהגישה במשרדי רש� העמותות או לשלחה בדואר. 

  
  השמות המוצעי� לעמותה 

  
סדר בלש� העמותה חלופות  3על המייסדי� להציע  ,(א) לתקנות הטפסי�2 תקנהבהתא� ל

ואשר נה על הקריטריוני� הקבועי� בחוק עוהאת החלופה הראשונה  ירשו�עדיפות יורד. הרש� 
  .נפרדפרק ב ,כאמור ,יידונו

  
   .או בערביתעל העמותה לבחור ש� בעברית במסגרת הגשת הבקשה לרישו�, 

  ש�ל הוסי(נית% ל , לעברית או לערבית.לאנגליתשל הש� תרגו� בבקשה לכלול רשאית  עמותה
צור( לבקשה תרגו� נוטריוני של הש� בלבד שנכתבת באותיות לטיניות וה אחרתשפה ל ג� תרגו�
או  עבריתבשל הש� בכל השפות להיות תרגו� מילולי מדויק  תרגומי�על ה. או לערבית לעברית

  . ערביתב
  

בתעודת הרישו� של העמותה יופיע הש� בעברית או בערבית כפי שאושר לה, וא� הבקשה כללה 
  ג� תרגו� של הש� כאמור לעיל, יופיע ג� התרגו� כפי שאושר, לשפה אחת נוספת.

בתו) ש�  כלוללנית%, א)  ,ה אחרתבשפהכתובות אותיות או מילי� בשפה אחת ש� ב שלבאי% ל
לא נית% לשלב מילי�  ,ככלל באותיות עבריות.א� היא כתובה  ,או בערבית מילה באנגלית בעברית

  . או ערביות , א( א� ה% נכתבות באותיות עבריותאו הערבי בש� העברי בשפות שאינ% אנגלית
  

העמותה, מומל. למייסדי� להציע שמות בעלי מאפייני� ייחודיי�, כדי למנוע עיכובי� ברישו� 
. בהמש) שלא נית% לאשר ש� הדומה עד כדי להטעות לש� של תאגיד אחר, כפי שיובהר זאת כיו%

יצוי% כי באפשרות המייסדי� לערו) חיפוש באתר האינטרנט של רשות התאגידי� באשר לשמות 
  .חברות ועמותות

  
ש� העמותה יופיע בצורה מלאה, כפי שהוא מופיע בתעודת עמותות, א לחוק ה8על פי סעי( 

יכלול  בסופו את הרישו�, על כל מסמ), שילוט או פרסו� היוצא מטעמה. כמו כ%, ש� העמותה 
  הציו% "עמותה", "עמותה רשומה" או "(ע"ר)".

  
  כאמור לעיל, לנושא ש� העמותה ייוחד בהמש) חלק נפרד.
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  מע
 העמותה בישראל 
  

ג לתוספת 3לסעי( בהתא� . מההרשו כתובתהעל העמותה לבחור כתובת בישראל אשר תהווה את 
שיפוט בעבירות ועזרה  –חירו� (יהודה והשומרו% וחבל עזה � שעת�וק להארכת תקפ% של תקנותחל

באזור של עמותה, שכל חבריה ה� אזרחי ישראל, כאילו  כתובתיראו  ,�1967 משפטית), תשכ"ז
 ,אצל מי הכתובתו מיקודובכלל זה,  ,למלא את פרטי הכתובת במלוא�יש . אלבישר היא כתובת

  איננה במשרדי העמותה. שבמידה 
ג� מע% למכתבי� להוסי( נית% , אול� להיות תא דואר היכול השל העמותה אינ כתובתה הרשומה

 הרשומהלכתובתה אשר יכול להיות ג� תא דואר. יודגש כי רש� העמותות רשאי לשלוח מכתבי� 
  של העמותה ואינו מחויב לפנות למע% למכתבי�. 

  
 ,או במשרדה של העמותה אלא אצל צד שלישי כאשר מע% העמותה איננו אצל אחד המייסדי�

דוגמת עור) די% או רואה חשבו%, יש לצר( לבקשה הסכמה של הצד השלישי לשמש ככתובת 
שת הודעה של העמותה לצור) שינוי , הכוללת הצהרה על כ) שהוא יודע שעל פי החוק נדרהעמותה
   כתובתה.

יודגש כי רש� העמותות אינו משנה את כתובת העמותה על בסיס הודעה של הצד השלישי 
שהסכי� לשמש ככתובת העמותה וזאת א( א� הצד השלישי הודיע לעמותה על כוונתו לחדול 

רש� העמותות  הדר) היחידה לשנות את כתובת העמותה הרשומה אצלמלשמש כתובת לעמותה. 
  ) לחוק העמותות). 1(א)(38 �ו 14הודעה חתומה בידי שני חברי ועד העמותה (סעיפי� הגשת הינה ב

  
  

  כאגודה עותומאנית או כתאגיד אחררישו� קוד� 
  

אגודה עותומאנית רשאית להגיש לרש� העמותות בקשה קובע כי חוק העמותות ל 60סעי( 
דשה. על ח. הבקשה תוגש על גבי אותו טופס המשמש לבקשה לרישו� עמותה כעמותה הירש�ל

 ,מנת להבחי% בי% בקשה לרישו� עמותה חדשה לבי% בקשה לרישו� אגודה עותומאנית כעמותה
, במסגרתה על מבקשי הרישו� יהיה לפרט את שמה כוללת הבקשה שאלה בדבר רישו� קוד�

בהתא�  ,האגודה העותומאניתחברי ועד ה יחתמו . על הבקשומספרה של האגודה שהייתה רשומה
הנוגעי� לרישומה של  נוספי�היבטי� להחלטת אסיפה כללית של האגודה שתצור( לבקשה. 

   .ו בהמש) בחלק נפרדאגודה עותומאנית כעמותה יפורט
  

אגודה חברי לא רק א� היו רשומי� כ ,על המבקשי� לרשו� עמותה לציי% בסעי( הרישו� הקוד�
פעל למע% אשר  ,דוגמת עמותה או חברה, תאגיד אחרחברי אלא ג� א� היו רשומי� כ ,עותומאנית

  מטרות זהות או דומות. 
  

לא היו חברי� בתאגיד  , כול� או חלק�,יודגש כי ג� א� המייסדי� המבקשי� לרשו� עמותה
התאגיד שה� מבקשי� לרשו� ינהל פעילות שנוהלה בעבר במסגרת תאגיד א)  ,שהיה רשו� בעבר

בית כנסת או קבוצת בעבר ניהלה שעמותה כ) לדוגמא, במידה  אחר, עליה� לציי% זאת בבקשה. 
להקי� עמותה חדשה לניהול אותו בית כנסת או  אנשי� שלא היו חבריהספורט וכעת מבקשי� 

  .שהלציי% זאת בבק יש ,ת ספורטאותה קבוצ
  

  מטרות העמותה
  

על המטרות להיות ברורות ומעשיות בבקשה לרישו� עמותה יש לפרט מה% מטרות העמותה. 
תו) פרק זמ% סביר  לבצע הולשק( את הנושאי� שבכוונת העמותה לקד� ואת הפעילות שבכוונת

יחד ע� זאת, א�  .ומה. אי% להסתפק במטרות כלליות כגו% דת, ספורט, תרבות וכדלאחר הקמתה
מוקמת עמותה שמטרתה לשמש קר% למימו% פעילויות ציבוריות בתחומי� שוני�, נית% לציי% את 

, כ) למשל נית% לנסח את המטרה כתמיכה במוסדות ללא כוונת רווח התחומי� באופ% כללי
   .יוצא באלההפועלי� לקידו� דת, תרבות, ספורט וכ
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ו להפנות לנספח מטרות שיצור( לבקשה או לסעי( נית% לפרט את המטרות על גבי הבקשה א
ככל שבתהלי)  על נוסח אחיד של מטרות בבקשה ובתקנו%. להקפידמטרות בתקנו% העמותה. יש 

הרישו� ישונו המטרות, יידרשו המייסדי� להגיש נוסח מעודכ% של המטרות המתבקשות לפני 
  רישו� העמותה. 

  
דת הרישו� במגבלת המקו� המוקצה לצור) זה בתעו יפורטומטרותיה העיקריות של העמותה 

תעודת הרישו� תכיל תעודת הרישו� על באת כל מטרות העמותה  כלולבתעודה. כאשר לא נית% ל
לעיתי� יתמצת רש� העמותות את  ,פי רוב את המטרות על פי סדר הופעת% בבקשה. יחד ע� זאת

� לצר( תמצית מטרות באור) של יכולי ,על פי שיקול דעתו. מייסדי� המעונייני� בכ) ,המטרות
ייקבע על בתעודה. יודגש כי נוסח המטרות בתעודת הרישו�  שתופיעשה� מבקשי�  ,מילי� 35עד 
% מפורטות נג� א� אי ,כי מטרות העמותה ה% כלל המטרות שאושרו נציי% ,הרש�. כמו כ% ידי

  בתעודת הרישו�.
  

  פרד.נ , לנושא מטרות העמותה ייוחד בהמש) חלקלעיל כאמור
  
  

   תקנו
 העמותה
  

לא שלחוק העמותות קובע כי המייסדי� רשאי� להגיש לרש� תקנו% לעמותה. במידה  10סעי( 
מוגש תקנו% כאמור, יראו כתקנו% העמותה את התקנו% המצוי שבתוספת הראשונה לחוק 

  העמותות. 
  

  :בפני מייסדי העמותה עומדות למעשה שלוש אפשרויות מרכזיות לעניי% התקנו%
  

החטיבה שונה הינה להציע תקנו% משלה� לעמותה. התקנו% ייבדק על ידי האפשרות הרא
על מנת  , בהתא� לתחו� הפעילות של העמותה שרישומה מתבקש,רש� העמותותבהרלוונטית 

לרבות הפרשנות שניתנה לה� על ידי הרש�  ,לוודא שסעיפיו עולי� בקנה אחד ע� דרישות החוק
במידת הצור) יתבקשו המייסדי� לתק% . בהתא� לחוק העמותותבהנחיות להתנהלות עמותות 

  סעיפי� בתקנו% שהוצע על יד�. 
  

  ה הינה לאמ. את התקנו% המצוי כלשונו. יהאפשרות השני
  

שיצורפו כנספח  א) להכניס בו שינויי� ,רות השלישית הינה לאמ. את התקנו% המצויהאפש
סטנדרטיי� שנוסחו מראש על ידי רש�  לטופס הבקשה לרישו�. יצוי% כי קיימי� שינויי�

הוא לחתו� על הטפסי� הרלבנטיי� המצויי� באתר  כל שנותר למייסדי�ובמקרה כזה העמותות 
 –לתקנו% המצוי  18שינוי סעי( " :כותרתוש. הטופס הראשו% רשות התאגידי�האינטרנט של 
ה או עובדיה שאינ� נועד לאפשר לוועד להסמי) כמורשי חתימה ג� חברי עמות ",מורשי חתימה

נועד להוסי( לתקנו%  ",תוספת שני סעיפי� לתקנו% המצוי" :כותרתושחברי ועד. הטופס השני 
לאור העמותה סעיפי� לעניי% איסור חלוקת רווחי� ושימוש בנכסי עמותה לאחר פירוקה וזאת 

מס  של רשויות המס לגבי עמותות המבקשות לקבל הכרה כמוסד ציבורי על פי פקודתדרישות 
  הכנסה. 

  
י% כי א� המייסדי� פועלי� על פי אחת משתי האפשרויות האחרונות, וככל שהשינויי� יצו

שיתבקשו על פי האפשרות השלישית הינ� מצומצמי�, הבקשה תטופל על ידי מחלקת רישו� של 
  רש� העמותות, וזמ% הטיפול יהיה קצר יותר.

  
שיוקדש נפרד ק חלהעמותה יידונו בהרחבה בכפי שצוי% לעיל, סוגיות נוספות הקשורות לתקנו% 

  לכ).
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  אגרת רישו� ודמי פרסו� ברשומות

  
כרוכה בתשלו� אגרה ודמי כעמותה  עותומנית או רישו� אגודה בקשה לרישו� עמותההגשת 

ובשרת התשלומי�  רשות התאגידי�סכומי האגרה המעודכני� קיימי� באתר  .פרסו� ברשומות
או בבנק הדואר  רשות התאגידי�את התשלו� נית% לבצע דר) אתר האינטרנט של  הממשלתי. 

את  רישו�ה תבאמצעות שובר תשלו� שנית% לקבלו במשרדי רש� העמותות. יש לצר( לבקש
ע� חותמת  (ולא את הקבלה ללקוח) למסירה לרש� העמותות תהמיועד תהמקוריהקבלה 

הקבלה צריכה לכלול את  .בר תשלו� באינטרנטמקורית של בנק הדואר או תדפיס של אישור בד
בקשות המוגשות ללא קבלה הש� המוצע של העמותה ואת שמו של הגור� שביצע את התשלו�. 

  בדבר ביצוע התשלו� אינ% נקלטות אלא מוחזרות למייסדי� ללא טיפול.כאמור 
  

השנתי אינו עולה % נקבע כי עמותות שתקציב ,�1998תשנ"ח ,בתוספת לתקנות העמותות (אגרות)
דמי גביית תרומות או דמי משכורת, לרבות  ,ואשר אינ% משלמות שכר בכל צורה 2 300,000על 

לפטור זכאיות  ,ניהול, פרט לשכר המשול� לבעל מקצוע לצור) ביצוע הפעולות הנדרשות על פי די%
בשרת ו רשות התאגידי�סכו� האגרה המופחתת מופיע א( הוא באתר רישו�. המחצית אגרת מ

  התשלומי� הממשלתי. 
  

לחודש, לצור) פעילות הנלווית לפעילות 2  1,500רש� העמותות מתייחס לתשלו� של עד יצוי% כי 
 שבכוונת% לשל�העיקרית של העמותה, כתשלו� זניח שאינו עולה כדי תשלו� שכר. כ), עמותות 

תשלו� מחצית להנות מ עדיי% יוכלו ,לחודש עבור שירותי ניקיו% לדוגמא2  1,500תשלו� של עד 
  אגרת הרישו�. 

  
עליה� לצר( לבקשת הרישו�  ,על מנת שהמייסדי� יהיו זכאי� לשל� אגרת רישו� מופחתת

לא  בו ה� מצהירי� כי נתמלאו התנאי� הנ"ל. ,חתו� בפני עור) די% ,תצהיר של כל המייסדי�
  נית% לקבל פטור כאמור לאחר רישו� העמותה. 

  
לגביה מצהירי� המייסדי� כי נתמלאו שאינו תוח� בזמ% את התקופה  האמור כי התצהיר יצוי%

התנאי� הנ"ל. יחד ע� זאת, מאחר שבעת הרישו� לא נית% בהכרח לצפות את התנהלות העמותה 
לאור) חייה, רש� העמותות רואה את התצהיר כמתייחס לשנת הרישו� ולשנה העוקבת לשנת 

   .הרישו�
  

תברר כי לא מתקיימי� יותר התנאי� האמורי�, על העמותה יודגש כי ככל שבמהל) השנתיי� מ
  לשל� את יתרת דמי אגרת הרישו�. 

  
התקנות הנ"ל קובעות כי אגרת הרישו� הינה עבור "הגשת בקשה לרישו� עמותה". על כ%, ככלל, 

א� בשל סירובו של  ,לא תוחזר אגרת רישו� עמותה א( א� בסופו של דבר לא נרשמה העמותה
  המייסדי� חזרו בה� מהבקשה. שלרשו� העמותה וא� מאחר  רש� העמותות

  
בלבד שלא  במקרי� בה� לא נעשה טיפול כלשהו בבקשה או שנעשה טיפול מזערי יחד ע� זאת,

, ככל שתוגש בקשה תוחזר אגרת הרישו� ,או משלוח מכתב למייסדי�כלל בדיקת הבקשה לגופה 
  .להחזר אגרה

  
  

  חתימות ותצהירפרטי המייסדי� 
  

יסד ילחוק העמותות קובע כי שני בני אד� או יותר שה� בגירי� רשאי� ל 1, סעי( כאמור לעיל
 בגיר הוא מי שמלאו לו  ,�1962, תשכ"בבהתא� לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסותעמותה. 

רשאי להצטר( כחבר בעמותה  17כי מי שמלאו לו  אמנ� לחוק העמותות קובע 15סעי(  שנה. 18
    לחוק העמותות אי% הוא רשאי להיות בי% מייסדיה. 1אמור בסעי( אול� לאור ה
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ש� משפחה, ש� פרטי,  :דהיינו ,על מייסדי העמותה למלא את כל הפרטי� המפורטי� בבקשה
ש� האב, מספר זהות, שנת לידה, כתובת ומספר טלפו%. אי% הגבלה בדבר אזרחות� או מקו� 

כתובתו  בקש לייסד עמותה יש למלא את פרטימושב� של מייסדי העמותה. כאשר תושב זר מ
( ולצר עודת זהותיש למלא מספר דרכו% במקו� מספר ת ,במקו� מגוריו וא� אינו אזרח ישראל

  עמודי הדרכו% בה� מופיעה תמונה, מדינת ההנפקה ותוק( הדרכו%.נאמ% למקור של העתק 
  

רשאי להיות בי%  ג� תאגיד   .בני אד� רשאי� לייסד עמותהקובע כי שני  לחוק העמותות 1סעי( 
כגו% תא משפחתי בעמותת בית כנסת  קבוצת אנשי�,יתכנו ג� מקרי� שבה�   .מייסדי העמותה

  .יהיו רשאי� לייסד עמותה ולהיות חברי� בהוקבוצת ספורט שאינה תאגיד, 
  

חת� בידי המייסדי�, וא� כי הבקשה לרישו� עמותה תי ת(ז) לתקנות הטפסי� קובע2 תקנה
החות� בש� תאגיד צרי) להיות מוסמ) ד הוא תאגיד, על ידי המורשי� לחתו� בשמו. המייס

מטע� התאגיד לייסד עמותה, לרבות על פי החלטה במוסדות התאגיד, ככל שנדרשת החלטה כזו, 
  והצהרתו במסגרת הבקשה לרישו� עמותה, מתייחסת ג� להיותו מוסמ) כאמור.  

על המייסדי� לחתו� על  ,(ז) לתקנות הטפסי� � (ה) ו 2תקנה לחוק העמותות ו 2בהתא� לסעי( 
כולל הסכמה לשמש כחבר תצהיר בפני עור) די% בנוסח המפורט בבקשה לרישו� עמותה. התצהיר 

 ) לחוק העמותות4(א)(33המפורטת בסעי( הצהרה כי המייסד לא הורשע בעבירה ועד העמותה, 
      י אודות המייסדוהסכמה שיימסר לרש� העמותות מידע בדבר רישו� פליל

                        
 להסתפקנית% יש להגיש לרש� העמותות בקשה הכוללת חתימות מקוריות של המייסדי�. 

למקור. מומל. לשמור עותק מקורי אצל  נאמ%העתק כי הבקשה הנה  ר) די%באישור של עו
  המייסדי� או עור) דינ�.

  
שזה יזהירו כי עליו להצהיר את על המייסד עצמו לחתו� על הבקשה בפני עור) הדי% על מנת 

  לא נית% להגיש בקשות החתומות בידי מיופה כוח מטע� המייסד.  האמת.
  

בפני קונסול או בפני עור) די% או  להגיש מסמכי� שנחתמועליו  ,כאשר מייסד נמצא מחו. לישראל
מקרה, ג�  בכל. לא נית% לקבל בקשה שנחתמה בפני עור) די% או נוטריו% זרי�. ישראליי�נוטריו% 

, לאחר שקיבל הסברי� על בריתבע א� המייסד אינו דובר עברית, עליו לחתו� על טופס הבקשה
  האמור בו. 

  

  ביוזמת המייסדי� שינויי� בבקשה
  

נית% לשנות את פרטי הבקשה. על  ,וכל עוד לא נרשמה העמותה ,משהוגשה בקשה לרישו� עמותה
הבקשה לשינוי פרטי� להיות חתומה בידי כל המייסדי� או לחלופי% על ידי רוב המייסדי� בצירו( 
אישור כי הודעה על ההחלטה לשנות את פרטי הבקשה נשלחה לכל המייסדי� בדואר רשו� 

כאשר המייסדי� ות. העמות(ב) לחוק 2סעי( , כנדרש בימי� לפני מועד הבקשה לשינוי 14לפחות 
  בחתימתו על גבי הבקשה לשינוי פרטי�.נית% להסתפק  ,מיוצגי� על ידי עור) די%

  
במידה שבמהל) הלי) הרישו� מתחלפי� חלק מהמייסדי�, על המייסדי� שהוחלפו, להגיש 

  לרש� הצהרה לפיה ה� מוותרי� על זכות� לייסד העמותה. 
  
  

  הלי" הטיפול והרישו�
  

יש למלא בטופס מקוו% הנמצא באתר האינטרנט של רשות  עמותהאת הבקשה לרישו� 
 התאגידי�, יש להדפיס את טופס הבקשה ולחתו� עליו בחתימות מקוריות. את הבקשה החתומה

לשלוח בדואר. יודגש כי הבקשה  או(בירושלי� או בתל אביב)  ות התאגידי�רש ייש להגיש במשרד
שימולאו בטופס מקוו% ויוגשו בקשות יטפל רק באינה נבדקת במקו� בעת הגשתה. רש� העמותות 

. בקשות שלא יוגשו תשלו� אגרהמקורית על קבלה  חתומות כנדרש לאחר הדפסת הטופס, בצירו(
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רכת המידע של רש� במע יקלטו ,כנדרשבקשות שהוגשו  יוחזרו למייסדי� ולא ייקלטו. כאמור,
הטיפול בבקשות נית% למצוא לבדיקה. מידע בדבר זמני  יועברומספר בקשה ו יקבלוהעמותות, 

  . ות התאגידי�באתר האינטרנט של רש
  

  רישו� העמותה
  

, מונפקת כאשר בקשת הרישו� מוגשת בצורה מלאה ולא נדרשי� פרטי� נוספי� או הבהרות
מסתיי� בחתימה על תעודת הרישו�. כל עוד לא נחתמה רישו� העמותה תעודה לרישו� עמותה. 

העמותה אינה רשומה ואי% לעשות שימוש כלשהו בש� העמותה או במספר שנית%  ,תעודת הרישו�
לעמותה. לאחר רישו� העמותה נשלחי� לעמותה בדואר רשו� תעודת הרישו� וסט מסמכי 

המסמכי� רש� העמותות.  מאושרי� על ידי ,רישו� לרבות בקשת הרישו�, מטרות ותקנו%ה
סמכי� לכתובת שמסרה העמותה לצור) העמותה, וא� אי% ב"כ, יישלחו המא כוח יישלחו לב

, לכל רשות התאגידי�בנוס(, פרטי העמותה הרשומה יופיעו באתר האינטרנט של קבלת דואר. 
אלא לאסו(  ,ל מייסדי� המבקשי� שלא לקבל את התעודה בדוארעהיותר יממה לאחר רישומה. 

רור בעת הגשת בקשת הרישו�. תעודות רישו� נמסרות רק ילציי% זאת בב ,אותה בעצמ�
התעודה. על האישור לכלול ת למי שמציג אישור חתו� בידי אחד המייסדי� לקבללמייסדי� או 

  את מספר תעודת הזהות של המייסד וחתימתו וכ% את מספר תעודת הזהות של מקבל התעודה.
  

ככלל, מרגע עמותה כוללת את ש� העמותה, כתובתה ומטרותיה העיקריות.  רישו�תעודת 
לא נית% לבצע בה שינויי�. שינויי� עתידיי� בש� העמותה, כתובתה או הרישו�, תעודה  נחתמהש

ואי% אפשרות להנפיק תעודה חדשה כתוצאה משינויי�  ,ביטוי בתעודה לא יבואו לידימטרותיה 
בתעודה שמקורה בהקלדה מוטעית של עובדי רש�  עות סופרא� נפלה טיחד ע� זאת, אלה. 

תו) זמ% לרש� תתוק% הטעות ותימסר לעמותה תעודה חדשה, ובלבד שהעמותה פנתה העמותות, 
כי לא  קצר, שלא יעלה על שלושה חודשי�, בבקשה לתק% את התעודה, ושני חברי ועד הצהירו

. במקרי� אלה תתבקש העמותה נעשה שימוש כלשהו בתעודה או בסט המסמכי� שצור( לה
   להשיב את התעודה המקורית בטר� קבלת תעודה מתוקנת.

  

וביטול מחוסר תגובה או לבקשת  תיקוני�לביצוע דרישה להבהרות או 
  המייסדי�

  
וזאת פעמי� רבות לאחר בדיקת הבקשה לרישו� עמותה נמצא כי נדרשי� הבהרות או תיקוני� 

תקנו% המוצע. במקרי� אלה יישלח למייסדי� לש� המבוקש, מטרות העמותה או ל לרוב בנוגע
 .ופרק הזמ% שהוקצה לצור) ביצוע התיקוני� מכתב המפרט את התיקוני� או ההבהרות הנדרשי�

לכתובתו של המייסד הראשו%  ,שלח לעור) הדי% המטפל או כאשר אי% עור) די% מטפלייהמכתב 
באופ% או ההודעה על ביצוע התיקוני� על המייסדי� למסור  את ההבהרות. ברשימת המייסדי�

הרש� יסתפק באישור נציג יחד ע� זאת,  .שתואר לעיל לעניי% שינויי� בבקשה ביוזמת המייסדי�
מדובר כאשר  או תיקוני� הנובעי� מדרישות חוק העמותות אוהמייסדי� בלבד לעניי% הבהרות 

וקצה להבהרות או לתיקוני� ולא נתקבלה תגובת במידה וחל( המועד שה .בנושא שאינו מהותי
  תבוטל הבקשה מחוסר תגובה.  ,המייסדי�

  
. לעניי% זה נדרשת חתימת כל לבטל את הבקשה כל עוד לא נרשמה העמותהרשאי� המייסדי� 

  הסכמה לביטול בקשת הרישו�.המייסדי� או בא כוח� על 
  

יהיו רשאי� לבקש מרש�  ,תגובה מחוסרלבקשת� או בוטלה  הרישו� שהגישו מייסדי� שבקשת
ללא תשלו� אגרה נוספת. בבקשה  ,העמותות לחדש את הטיפול בבקשה במש) שנה מיו� הביטול

במידה וחלפה יותר יודגש כי יפרטו המייסדי� את הנימוקי� לאיחור בהגשת תגובת�.  ,כאמור
שת רישו� על המייסדי� להגיש בקיהיה  ,מחוסר תגובהבוטלה רישו� הבקשת שמשנה מיו� 

  . חדשה ולשל� אגרת רישו�
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  סירוב רישו�
  

יחסית. רש� רש� העמותות לרשו� עמותה הינ% מצומצמות  מסרבבגינ% הקבועות בחוק העילות 
העמותות יסרב לרשו� עמותה כאשר מטרת ההתאגדות הינה בלתי חוקית או מכוונת לחלוקת 

בחלק להל%  ס( לעניי% זה יובאפירוט נורווחי� ובמקרי� בה� עיקר מטרתה עשיית רווחי�. 
מטרות כאשר  מתגבשותעילות נוספות לסירוב רישו� פעילות עסקית של עמותה. העוסק ב

יש יסוד סביר כשיה הדמוקרטי או יהעמותה שוללות את קיומה של מדינת ישראל או את אופ
למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעילות בלתי חוקית. בנוס(, יסרב רש� העמותות לרשו� 

   ששמ% עלול להטעות או דומה עד כדי להטעות לשמו של תאגיד רשו� אחר.עמותות 
  

רש� העמותות על פי רוב עמותה, פונה ספק בנוגע לקיומה של עילת סירוב לרישו� כאשר מתעורר 
ו לאפשר לרש� להחליט הא� יש עדשנו ,בבקשה כי ימסרו פרטי� נוספי� והבהרותלמייסדי� 

הא� העמותה  כ) לדוגמא, יברר הרש� במקרי� מתאימי� מקו� לאשר את רישו� העמותה.
על מנת לפעול במקו� עמותה קיימת שלא סיימה את פעילותה המבקשת להירש� מוקמת 

מותות הקמות על 'חורבות' של עמותה אחרת. בדרכי� הקבועות בחוק העמותות ויסרב לרשו� ע
בנוס( יסרב הרש� לרשו� עמותות שמיד ע� הקמת% תיווצר עילה לפירוק% למשל בשל אי יכולת% 

כגו% הפעלת בית כנסת  בי% מטרות העמותה כלולה מטרהכ) למשל, כאשר לקיי� את מטרותיה%. 
מקרקעי% שאינו בבעלותה, חזקת בית עלמי%, אשר הפעילות לקידומה עתידה להתבצע בהאו 

ידרוש הרש� אישור מטע� בעל המקרקעי% כדי לוודא שהעמותה תוכל לקד� את מטרותיה. 
דוגמא נוספת היא כאשר ישנה עמותה אחרת המקיימת בפועל את הפעילות אותה מבקשת 

 לקיי� את הפעילות במקביל. סבירנראה כי לא נית% באופ% העמותה המבקשת להירש� לקיי�, ו
   .לקבוצות ספורטמצבי� אלה מתעוררי� פעמי� רבות בנוגע לבתי כנסת 
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  ושינוי ש� ש� העמותה
  

  ש� העמותה
  

זכות העמותה לבחור את שמה הינה זכות יסוד הנגזרת ה% מחופש ההתאגדות וה% מחופש הביטוי. 
(א) לחוק העמותות  4אל מול הזכות לבחור ש� ניצבי� אינטרסי� אחרי�, המוצאי� ביטוי בסעי( 

הקובע כי לא תירש� עמותה בש� העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו ובסעי( 
הדומה עד כדי להטעות לתאגיד רשו�, זהה או בש� ובע כי לא תירש� עמותה בש� (ב) הק4

לעמותה הנמצאת בתהליכי רישו�, לתאגיד שרישומו בוטל ולא חלפו שנתיי� מיו� הביטול או 
  .במסגרת הלי) מיזוגלש� המבוקש לעמותה 

  
ות הוא מבח% על מנת לאז% בי% האינטרסי� ולקבוע הא� ש� עלול להטע בפסיקההמבח% שאומ. 

   . של וודאות קרובה לכ) שהש� המוצע יביא לתוצאה שמבקש המחוקק למנוע
  

עד כדי להטעות דומה בש� ה(ב) לחוק העמותות קובע כי לא תירש� עמותה 4כאמור לעיל, סעי( 
  בפסיקה נקבע מבח% משולש, במסגרתו נבחני�: .לשמו של תאגיד רשו�

 המראה והצליל של הש� המבוקש .1

 דמיו% בקהל היעד ובתחומי הפעילות של שני התאגידי�הא� יש  .2

  שאר נסיבות המקרה .3
  

יצוי% כי במסגרת החשש הכללי להטעיה, יתכ% שהרש� יסרב לאשר ש� שדומה לש� שמזוהה ע� 
  פעילות של גו( מוכר ובעל מוניטי%, א( א� לא מדובר בגו( מואגד.

  
למנוע הטעיה של תורמי�  כדיוזאת מטרות העמותה  עולה בקנה אחד ע�לבחור בש� ש ישככלל, 

בעוד בפועל מופנה עיקר  ,עמותה עוסקת בפעילות הנגזרת משמהההסבורי� ש וגורמי� אחרי�
שמה של העמותה אינו יכול להצביע על מטרה שאינה בי% מטרותיה  תקציבה למטרות אחרות.

כ) לדוגמא,  ., או על מטרה צדדית שאינה משקפת את פעילותה העיקריתהרשומות של העמותה
, ולאחר ייסודה, ג� פעילותה, אינ% אשר מטרותיהשימוש במילה "בינלאומי" בשמה של עמותה, 

בש� עמותה, שעיקר "סיוע לנזקקי�" . דוגמא נוספת היא כלילת המילי� במישור הבינלאומי
  ופעילותה מכוונות להפעלת כולל או בית כנסת.מטרותיה 

  
העמותה או ראשי תיבות,  , לרבות מילה בשפה זרה,ובנתככל שנכללת בש� העמותה מילה בלתי מ

 תידרש להבהיר לרש� הא� מדובר במילה חסרת משמעות, וא� לא, להבהיר את משמעותה.
במקרה כזה יבדוק הרש� הא� לא נעשה שימוש בתרגו� המילה או בביטוי היוצר את ראשי 

  התיבות בש� של עמותה קיימת, באופ% המנוגד לאמור לעיל.
  

בלעדי פעילות בתחו� מסוי� באופ%  המרכזש� המרמז על היותה של העמותה ארגו% גג או ארגו% 
  בסיס מספק לכ). יש יוכח להנחת דעת הרש� כי א� לא יאושר אלא 

  
תאגיד או גו( בעל  ת מילה או ביטוי ייחודיי� המזוהי� באופ% מובהק ע�כאשר בש� מוזכר

, פרטי או תאגיד רוטרי, בני ברית, וכדומה, או ש� אד� מוניטי%, כגו%: מכבי, הפועל, אליצור,
שאיננו מבי% מייסדי העמותה, כגו%: בעמותה למע% פלוני או בעמותת ידידי בית ספר אלמוני, יש 

חריג  .הסכמת ב% משפחה קרוב, שימוש בש� של נפטרבמקרה של  ,לצר( את הסכמת� בכתב, או
, ש� העמותה ש� של אד� שהוא דמות ציבוריתלאמור לעיל הוא מקרה שמדובר ברצו% לכלול ב

  .למשל לצרכי הנצחה, וזאת מבלי לגרוע מההוראות המפורטות לעיל
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  שימוש במילי� מיוחדות או בצירופי מילי�:
  

קיימות מילי� נוספות שיכולות לרמז על הכרה אי% להשתמש במלה "ממשלתי" או "ממלכתי". 
מקרי� בממלכתית, ולגביה% יידרש הסבר באשר לקשר למדינה, כגו% המילי� "לאומי" ו"מועצה". 

  המבקשי� לשכנע את הרש� מדוע אי% חשש להטעיית הציבור. אלה, יידרשו 
  

להשתמש במילי�:  , אי1958% �ח לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח21בהתא� לסעי( 
אוניברסיטה, טכניו%, מכו% טכנולוגי, פקולטה, אקדמיה, בית ספר גבוה, מכללה אקדמית, השכלה 

  ללא אישור המועצה להשכלה גבוהה.למוסד חינוכי גבוהה או חינו) גבוה, בש� המבוקש 
  

  לה "עירוני" ללא המצאת אישור שר הפני�.יאי% להשתמש במ

 

אי% להשתמש במילי�: "איגוד" או , �1988 הספורט, תשמ"ח בחוק 1לנוכח ההגדרה בסעי( 
 .ללא המצאת אישור מאת מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט ,"התאחדות" לעניי% ספורט

כמו כ%, עמותה המבקשת לבצע פעילות ארצית בתחו� הספורט ומעוניינת לכלול בשמה את 
  המילה "בישראל", תידרש לצר( את אישור מינהל הספורט. 

  
  אי% להשתמש במספר יחידה של צה"ל בש� העמותה ללא קבלת הסכמה מצה"ל.

  
אי% להשתמש בכינוי מוזיאו% בש� של עמותה , 1983 –לחוק המוזיאוני�, תשמ"ג 8בהתא� לסעי( 

   אלא א� צוי% בש� העמותה כי מדובר במוזיאו% פרטי. ,של עמותה שלא בהקשר למוזיאו% מוכר
 

"סני(" בש� העמותה, הואיל וכל עמותה היא ישות משפטית נפרדת לא נית% לכלול את המילה 
ל ידי השתתפות% בייסוד ואילו המלה "סני(" מצביעה על תלות.  נית% לעג% קשרי� בי% עמותות ע

ת ובלבד שאינה סותרת את החוק, מטרות הסכמימסגרת או באו בחברות בעמותות אחרות 
  . העמותות ותקנוניה%

  
נושאות אופי של קר% דהיינו לא נית% לכלול בש� העמותה את המילה "קר%", א� מטרותיה אינ% 

  ה בגופי� אחרי� או שימוש בפירות נכסיה לקידו� מטרותיה. תמיכ
  

רצוי להוסי( את ש� הישוב כאשר הפעילות תבוצע בתחומו או בסביבתו. בעמותות המנהלות בית 
, אלא א� ש� העמותהבאת ש� הישוב  לכלול יש אחרי�, , וכדי להבחי% אות� מבתי כנסתכנסת

 מילה ייחודית המאבחנת את הש� באופ% מובהק.לדעת הרש�,  ,כ% יש בש�

  
  

  שינוי ש� העמותה
  

עמותה רשאית לשנות את שמה בהחלטת האסיפה הכללית  ,לחוק העמותות 11בהתא� לסעי( 
. באסיפהוהמצביעי� דהיינו ברוב קולות הנוכחי�  ,שנתקבלה ברוב קולות הזכאי� להצביע בה

צור) קובע כי נית% להגביל את סמכות העמותה לשנות את ש� העמותה, לדרוש ללחוק  13סעי( 
  שינוי רוב גדול יותר או לקבוע לו תנאי� אחרי�. ה

אי% לעשות שימוש בש� החדש בטר� אושר השינוי על ידי . השינוי טעו% אישור רש� העמותות
לתקנות  2דיווח על החלטה לשינוי ש� יוגש על גבי טופס . � ונחתמה תעודה לשינוי ש�הרש

המצוי באתר האינטרנט של רשות התאגידי�. יש לצר( לדיווח את פרוטוקול האסיפה  ,הטפסי�
הכללית בה הוחלט על שינוי הש� ולהקפיד כי הש� עליו הוחלט יצוי% ג� בפרוטוקול האסיפה ולא 

  עבור פרסו� ברשומות. אגרההדיווח. כמו כ% יש לצר( לדיווח קבלה בדבר תשלו�  רק על גבי טופס
  

ובכלל זה לעניי%  יצוי% כי כדי שהרש� יוכל להפעיל את שיקול דעתו בהתא� להוראות החוק,
הוא נדרש לבחו% בי% היתר את פעילותה של העמותה. עמותה  העדר הטעייה בש� המבוקש,

דוחות כספיי� ומילוליי�  ,בי% היתר ,הכוללי� ,ש להגיש דיווחי�המגישה בקשה לשינוי ש� תידר
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ככל שלא הגישה דיווחי� כאמור, וזאת כתנאי לטיפול  ,לפחות לתקופה של שתי שנות דיווח
  בבקשתה. 

  
  ושינוי מטרות מטרות העמותה

  
  מטרות העמותה

  
החפצי� להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה  ,לחוק העמותות קובע כי שני בני אד� 1סעי( 

רשאי� לייסד  ,מכוונת לחלוקת רווחי� בי% חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחי�
לחוק העמותות נקבע כי לא תירש� עמותה א� מטרה ממטרותיה שוללת את  3עמותה. בסעי( 

ר למסקנה כי העמותה ה הדמוקרטי, או א� יש יסוד סבייקיומה של מדינת ישראל או את אופי
  תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

 מכוונת שאינה חוקית למטרה לפעול עמותה רשאית, העמותות לחוק 1 לסעי( כאמור, בהתא�
 על איסור שאי%, הוא מכ) העולה. רווחי� עשיית אינה העיקרית ושמטרתה רווחי� לחלוקת
צרי) להיות קידו� של מטרות שאינ%  העמותה של פעילותה עיקר אול� בעמותה רווחי� היווצרות

  . עסקיות ובאופ% שאיננו מכוו% לעשיית רווחי�

 היסוד הנחת, כעסקית בשוק המקובלת פעילות שה% למטרות מוגשת בקשה לרישו� עמותה כאשר
 נית% א� אלא, העמותות לחוק 1 לסעי( המנוגד דבר, רווחי� עשיית היא העיקרית מטרתה כי היא
את רש� העמותות כי האופ% שבו תפעל העמותה לקידו� מטרותיה שונה באופ%  לשכנע יהיה

  מובהק מהאופ% בו גו( עסקי יפעל לקידו� אות% מטרות.

שהיא ), סופרמרקט( מזו% מוצרי לממכר חנות הקמת לש� להתאגד תבקש עמותה א�, למשל כ)
 ,בשלב הרישו� ,ותותהעמ רש� את לשכנע עליה העסקי, יהיה במגזר כלל בדר) המתבצעת פעילות

אופ% הפעלת החנות יהיה במובהק ללא כוונת רווח, למשל, תו) גביית מחירי� מופחתי�  כי
ניסוח המטרות במועד יודגש כי  .משמעותית מהמחירי� הנגבי� בגו( עסקי המקיי� אותה פעילות

הגשת הבקשה לרישו� יידרש לשק( במפורש את האמור, וכ) כמוב% ג� האופ% בו תקד� העמותה 
  את מטרותיה לאחר הרישו�. 

 בפעילות ידי גורמי� עסקיי� א) מדובר�מטרות העמותה פעילות שמבוצעת על לעיתי�, כוללות
במקרה זה,  ).אבות בית ניהול ל,למש( רווח למטרת שאינ� גופי� במסגרת ג� לעשותה שמקובל

 כ) רווח. למטרת שאינ� לתאגידי� הרלוונטיות המידה לאמות בהתא� בח%יפעילות העמותה ת
 תו) השוק ממחיר משמעותית נמו) אינו העמותה ידי�על שנגבה המחיר בה� במקרי�, למשל

 בדבר סממני� העדר לצד, פעילות מאותה גבוהות משכורותתשלו�  אוגבוהי�  עודפי� היווצרות
 שתכליתה כפעילות תחשב הפעילות, העמותה פעילות של הציבורית או החברתית התרומה
בשלב הגשת הבקשה . העמותות לחוק 1 רווחי�, המנוגדת להוראת סעי( עשיית הינה העיקרית

לרישו�, העמותה תידרש לשק( במפורש במטרותיה את אופ% הפעולה העתידי באופ% שיבחי% את 
  ידי גורמי� עסקיי�. �מפעילות דומה שתבוצע עלדר) פעולתה 

על המטרות  ,וכפי שפורט לעיל ,על המייסדי� לפרט בבקשה לרישו� העמותה מה% מטרותיה
 הלהיות ברורות ומעשיות ולשק( את הנושאי� שבכוונת העמותה לקד� ואת הפעילות שבכוונת

  . מהולבצע. אי% להסתפק במטרות כלליות כגו% דת, ספורט, תרבות וכד
  

מטרות העמותה תיבחנה בעתיד על  שכ% קיימת חשיבות רבה להגדרה מדויקת של מטרות העמותה
ידי גורמי� שוני� כגו% רש� העמותות, תורמי� פוטנציאלי�, רשויות המס ומשרדי ממשלה מה� 
עשויה העמותה לבקש תמיכה. חל איסור על עמותה לפעול בניגוד למטרותיה ופעולה בניגוד 

ת הרישו� את כל לפרט בבקש המייסדי� על, למטרות א( מהווה עילה לפירוקה של עמותה. לכ%
המטרות אות% בכוונת העמותה לקד�. יחד ע� זאת יש להימנע מציו% מטרות שאי% סיכוי סביר 
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 ,כללי הניהול התקי% שפורסמו על ידי רש� העמותותכמפורט ב ,לקידומ% שכ%שהעמותה תפעל 
  נדרשת עמותה לקד� את כל מטרותיה הרשומות.

  
רש� העמותות אינו מאשר מטרות שברור כבר בעת , סירוב רישו�עילות כפי שפורט לעיל לעניי% 

הרישו� כי אי% אפשרות מעשית לקיימ% ולכ% מתבקשי� לעיתי� מייסדי� להמציא אישורי� 
ר פעילות העמותה כ) למשל, כאשעל מנת להראות כי אי% מניעה ברורה לקיו� המטרות.  ,שוני�

להמציא את י� מסוימי� במקריידרשו המייסדי� מורה להתבצע במקרקעי% שאינ� שלה, א
   .הסכמת בעל הקרקע

  
, כדוגמת ניהול בית כנסת, הצלת חיי�, בעלות מאפייני� ייחודיי� ישנ% מטרות בנוס( לאמור לעיל

וכד', אשר לגביה%  , עמותות העוסקות בקבורהסיוע לנבחרי ציבור, סיוע לצה"ל,  עמותות עירוניות
יידרשו לעיתי� המייסדי� להמציא מידע נוס( או לפעול על פי הנחיות הנוגעות לה%. בהמש) 

  למטרות בעלות מאפייני� ייחודיי�. יוקדש פרק נפרד לדיו% בחלק מהעמותות המוקמות
  

  שינוי מטרות
  

ה ברוב שנתקבל בהחלטת האסיפה הכללית קובע כי עמותה רשאית חוק העמותותל 11סעי( 
לשנות את באסיפה, והמצביעי� קולות הזכאי� להצביע בה, דהיינו ברוב קולות הנוכחי� 

כי נית% להגביל את  נקבע לחוק 13בסעי( מטרותיה הרשומות, להוסי( עליה% או לגרוע מה%. 
, לדרוש לשינוי רוב גדול יותר או לקבוע לו תנאי� אחרי�. מטרותיהסמכות העמותה לשנות את 

כדי שהרש� יוכל להפעיל את שיקול דעתו בהתא� יצוי% כי  .עו% אישור רש� העמותותהשינוי ט
עמותה המגישה להוראות החוק, הוא נדרש לבחו% בי% היתר את פעילותה של העמותה ונכסיה. 

בקשה לשינוי מטרות תידרש להגיש דיווחי� הכוללי� בי% היתר דוחות כספיי� ומילוליי� לפחות 
  , וזאת כתנאי לטיפול בבקשתה. דיווחי� כאמורדיווח, ככל שלא הגישה  לתקופה של שתי שנות

  
שינוי במטרות העמותה טומ% בחובו פוטנציאל פגיעה בגורמי� שוני�, כדוגמת תורמי�, שהחליטו 

לא היו תורמי� למע% המטרות הרשומות ויתכ% שלתרו� מכספ� לעמותה לאור מטרותיה 
לחוק העמותות לעניי%  11ההסדרי� המפורטי� בסעי( החדשות אות% מבקשת העמותה לאמ.. 

  שינוי מטרות ואשר יידונו להל% נועדו בי% היתר להתמודד ע� קושי זה.
  

שינוי המטרות, לפני החלטה על  בעקבותנוכח החשש לפגיעה בצדדי� שלישיי�, כגו% תורמי�, 
שנצברו למטרות עד להציג בפני האסיפה הכללית פירוט של הנכסי� ושינוי המטרות, על הו

העמותה עובר לשינוי המבוקש והמחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניי% שינוי המטרות 
פה הכללית מסמ) (בד"כ דו"ח דהיינו, על ועד העמותה להציג לאסי לרבות כלפי תורמי� לעמותה.

ה ולהבהיר הא� העמות טר� השינוי,מפרט מה� נכסי העמותה שנצברו על פי המטרות כספי), ה
 ,למטרה מסוימת בלבד. כמו כ% ,כול� או חלק� ,התחייבה כלפי תורמי� להשתמש בנכסי� הנ"ל

לנקוט בהסדרי� כלשה� על מנת להבטיח שנכסי�  יש צור)הא�  האסיפה הכללית להחליטעל 
שנצברו בתקופה שעד לשינוי המטרות יופרדו מנכסי� שיתקבלו לאחר שינוי המטרות וישמשו רק 

 .נויטר� השילמטרות 

  
בחנה בי% שינוי למטרות הקרובות למטרות העמותה, שאישור% בסמכות רש� היוצר  החוק

העמותות לבי% שינוי למטרות הרחוקות ממטרות העמותה, שאישור% מסור לסמכותו של בית 
   :המשפט המחוזי

  
  מטרות קרובות:

  
  המיוחדות של העניי%.בהתא� לנסיבות קיומה של קירבה בי% המטרות החדשות לישנות נבחנת 

  
מטרות קרובות ה% מטרות הכלולות בתחו� פעילות העמותה, כגו% תחומי באופ% כללי נית% לומר ש

  .דומהפעילות של דת, בריאות, חינו), הגנת הסביבה, רווחה, ספורט וכ
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כ) לדוגמא, בתי כנסת נסיבות.  תיתלו ההינ רבה בי% המטרותשאלת הקיחד ע� זאת, כאמור, 

סקי� בגמילות חסדי� וסיוע לנזקקי� במסגרת פעילות�. אמנ� דת, צדקה וסעד הינ% רבי� עו
תחומי פעילות שוני� א) למרות זאת רואה רש� העמותות בסיוע לנזקקי� וגמילות חסדי� 

א� עמותה העוסקת בסיוע לנזקקי�  ,מטרות קרובות למטרות של בית כנסת. לעומת זאת
יראה בכ) רש� העמותות  ,יה מטרה של ניהול בית כנסתוגמילות חסדי� תבקש להוסי( למטרות

  מטרה רחוקה.
  

המטרות על ידי הרש�, יבח% הרש� הא� מדובר במטרות קרובות, וא� כ%, שינוי במסגרת אישור 
הא� צודק ונכו% בנסיבות העניי%, ובשי� לב לפעילות העמותה לפני השינוי, לאשר את שינוי 

הא� נית% להניח שמי שנת%  ,בי% היתר ,רש� העמותותיבח%  ,לצור) כ) המטרות ובאילו תנאי�.
  תרומות לעמותה למטרות הקודמות, היה מסכי� לשימוש בכספי התרומות ג� למטרות החדשות.

  
לעיתי� מתנה רש� העמותות את אישור השינוי בתנאי� שהעיקריי� שבה� הינ� הפרדה 

טר� השינוי המטרות הפעילות לקידו� בי% תקציבית (בדו"חות הכספיי� ובחשבונות בנק נפרדי�) 
ושימוש בנכסי� שנצברו עד לשינוי רק למטרות  ,חדשותמטרות ההלבי% הפעילות לקידו� 

הקודמות. התניית האישור בתנאי� נעשית לדוגמא במקרי� בה� פעלה העמותה למטרות מאוד 
דורשות אישור ספציפיות ואילו כעת היא מבקשת לפעול למטרות שה% אומנ� קרובות ולכ% אינ% 

א) יש להניח כי תור� סביר שתר� לעמותה לא היה בהכרח בוחר לתרו� לה%. למשל,  ,בית משפט
המבקשת להוסי( מטרה של קידו� ספורט  ,עמותה שמטרתה קידו� ספורט הטניס בקרב בני נוער

הכדורסל בקרב בני נוער. אומנ� מדובר במטרות קרובות שבסמכות רש� העמותות לאשר% א) 
ר ומי שבחר לתרו� לקידו� הטניס ייתכ% שלא היה בוחר לתרו� לקידו� הכדורסל. באופ% מאח

דומה, כאשר מטרתה של עמותה הינה סיוע לחולי� במחלת הסרט% והיא מבקשת להוסי( 
סביר א)  ,למטרותיה מטרה של סיוע לחולי� בטרשת נפוצה יראה הרש� במטרות מטרות קרובות

  יתנה את השינוי בתנאי�.כי 
  

תה התחייבות כלפי תור� באשר לתרומה שנת%, מוב% כי עליה להבטיח את יככל שלעמותה הי
  קיו� ההתחייבות, ואי% באישור שינוי המטרות משו� ביטול ההתחייבות.

  
על עמותה המבקשת לשנות את מטרותיה למטרות, שלדעתה ה% מטרות הקרובות למטרותיה 

  המסמכי� הבאי�: כלהנוכחיות של העמותה, להגיש לרש� העמותות את 
  

יש להגיש עותק מקורי, חתו� בידי שני חברי   � החלטה של האסיפה הכללית בדבר שינוי המטרות
על ההחלטה בדבר שינוי המטרות להתקבל ברוב רגיל של המשתתפי� באסיפה  ,ועד. ככלל

הכללית. במקרי� בה� נקבע בתקנו% העמותה רוב מיוחד לעניי% שינויי� במטרות, יש לציי% 
בפרוטוקול האסיפה הכללית את הרוב בו נתקבלה ההחלטה. יש לציי% במפורש בפרוטוקול 

חלט. לחלופי%, נית% לציי% בפרוטוקול האסיפה כי האסיפה הכללית מה� השינויי� עליה� הו
השינויי� עליה� הוחלט מפורטי� בתקנו% משולב, שהוצג בפני חברי האסיפה הכללית והכולל את 

  כל התוספות, תו) הדגשת� בקו תחתו% וסימו% המחיקות בקו אמצעי. 

  
בר החלטות טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בד � לתקנות הטפסי� 2טופס 

לשינוי ש�, מטרות ותקנו%, בחירת בעלי תפקידי�, אישור דוחות ומינוי רו"ח. יש להגיש את 
המסמ) חתו� בחתימות מקוריות של שני חברי ועד. הטופס נית% להורדה מאתר האינטרנט של 

 .רשות התאגידי�

  
 הטופס מצהירי�החותמי� על . מטרותטופס דיווח על החלטה לשינוי  � לתקנות הטפסי�  4טופס 

כי ועד העמותה הציג בפני האסיפה הכללית פירוט של הנכסי� שנצברו למטרותיה של העמותה 
המחויבויות שקיבלה על עצמה העמותה לעניי% זה, לרבות יש לפרט את  .עובר לשינוי המבוקש

 חתו� בחתימות מקוריות של שני חברי ועד. הטופס הטופסיש להגיש את כלפי תורמי� לעמותה. 
 .רשות התאגידי�נית% להורדה מאתר האינטרנט של 
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  מטרות רחוקות:

  
עליה לפנות  ,כאשר עמותה מבקשת לשנות את מטרותיה למטרות רחוקות ממטרותיה הרשומות

  בבקשה לבית המשפט המחוזי ולצר( את רש� העמותות כמשיב בבקשה. 
אישור בית  הטעונהה נדגיש כי אי% בעובדה כי רש� העמותות קובע כי מדובר במטרה רחוק

כדי להצביע על עמדת רש� העמותות בפני בית המשפט. לעיתי� אי% לרש� העמותות  ,המשפט
התנגדות לשינוי המטרה אלא שהסמכות לשנות את המטרה נתונה לבית המשפט ולא לרש� 

לאחר שהאסיפה הכללית החליטה על שינוי המטרות, מוצע לפנות לרש� העמותות העמותות. 
  דתו לפני פניה לבית המשפט.לקבלת עמ

  
יו� מיו�  14תו) על העמותה להגיש טפסי� כאמור לעיל,  לצור) שינוי המטרות למטרות רחוקות,

פנתה או שבכוונתה לתקנות הטפסי�, כי  4ולציי% במסגרת טופס קבלת החלטת האסיפה הכללית, 
 החלטת בית המשפטלהגיש דיווח על  על העמותהלאחר סיו� ההלי), . לפנות לבית המשפט

  .לתקנות הטפסי� 5במסגרת טופס 
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  וושינוי תקנו
 העמותה
  

התקנו% מהווה חוזה בי% העמותה לחוק העמותות,  9לפי סעי( כל עמותה נדרשת לאמ. תקנו%. 
להגיש לרש� יכולה כפי שפורט לעיל, העמותה . לבי% חבריה ובי% חברי העמותה לבי% עצמ�

  כפי שהוא או בשינויי� סטנדרטיי�.העמותות תקנו% שנוסח על ידה או לאמ. את התקנו% המצוי 
  

הוראותיה� לחוק העמותות מפנה למספר סעיפי� בחוק העמותות ובתקנו% המצוי ש 12סעי( 
ר . עוד קובע הסעי( כי במידה ועניי% המוסדעל ידי הרש� התקנו% לאישורלהתקיי� כתנאי חייבות 

בתקנו% המצוי לא מוסדר בתקנו% המוצע או מוסדר בו באופ% לקוי הרי שעל החסר יחולו הוראות 
  .מצויהתקנו% ה

  
כולל סעיפי� העומדי� בסתירה לאמור בסעיפי�  התקנו% שהוצע על ידי המייסדי�במקרי� בה� 

ת זאת, לעומ דורש רש� העמותות את תיקו% הסעיפי� הנ"ל בתקנו%. ,לחוק 12סעי( הנזכרי� ב
 12שיש לכלול בתקנו% על פי סעי(  לחלק מהנושאי�התקנו% המוצע אינו כולל התייחסות שבמידה 

  לא דורש רש� העמותות את תיקו% התקנו% והוראות התקנו% המצוי יחולו.
  

התקנו% מהווה חוזה בי% העמותה לבי% חבריה ובי% החברי� לבי% עצמ� ומעצ� טיבו הוא  ,כאמור
גוו% רחב של נושאי� הקשורי� בעמותה, במוסדותיה ובאופ% התנהלותה. להל% כולל התייחסות למ

הוראות משלימות לנושאי� אלה,  .בתקנו% העמותה המוסדרי� לרובנושאי� המרכזיי� נתייחס ל
הנחיות להתנהלות עמותות בהתא� "נית% למצוא בחוברת הנוגעות להתנהלות תקינה של עמותה, 

  . "�1980לחוק העמותות, תש"�
  

  לעמותה קבלת חברי�
  

לחוק העמותות קובע כי כל אד� שמלאו לו שבע עשרה וכל תאגיד כשירי� להיות חברי�  15סעי( 
(ב) לתקנו% המצוי קובע כי מי שחפ. 1בעמותה. מייסדי העמותה חברי� בה מיו� רישומה. סעי( 

  עד בקשה בזו הלשו%:ולהיות חבר בעמותה יגיש לו
  

מבקש להיות חבר בעמותה (ש� העמותה). מטרות העמותה ותקנונה  "אני (ש�, מע% ומספר זהות)
ידועי� לי. א� אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיי� את הוראות התקנו% ואת החלטות האסיפה 

  הכללית של העמותה."
  

לעניי% הגשת בקשה  הנ"להסדר את החובה על כל עמותה לכלול בתקנונה לחוק,  12כאמור בסעי( 
  ולא נית% לקבוע בתקנו% הסדר אחר לעניי% זה.  להצטרפות לעמותה

(ג) לתקנו% המצוי קובע  כי ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר עמותה או  אי קבלתו  1סעי( 
ועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני האסיפה ועד; סירב הוונתונה בידי ה

   הכללית  הקרובה. 
עד ווש מכא%. צו(ג) הוא סעי( שאי% חובה לאמ1מחייב, סעי( (ב) שהנו סעי(  1בניגוד לסעי( 

נית% לקבוע למשל כי מוסד אחר קבלת חברי�. על  המוסמ) להחליט אינו בהכרח הגו( העמותה 
היא הרשאית להחליט  ,דוגמת האסיפה הכללית או ועדת קבלה המוקמת לצור) כ), של העמותה

לחוק העמותות, הקובע, בי% היתר, כי  16י( זאת, לאור הוראות סע קבלת חברי� לעמותה בדבר
ההחלטה  .התנאי� לחברות בעמותה, פקיעת חברות וקבלת חברי� יהיו לפי הוראות התקנו%

  .לעניי% קבלת חברי� כפופה להוראות התקנו%, וצריכה להיות סבירה בנסיבות העניי%
  

צריכי� להיות סבירי�  התנאי�. קבלת חברי� לעמותהכאמור, נית% לקבוע בתקנו% תנאי� לעניי% 
. האוסרות על אפליה פסולה ,ולהתיישב ע� הוראות הדי% הכללי ה של העמותהיותואמי� את אופי

רשאי� להתקבל כחברי�  ,עמותות רבות קובעות כי רק אנשי� העוני� על קריטריוני� מסוימי�
 ,לקבלת חברי� קבעה העמותהבמרבית המקרי� רש� העמותות לא יתערב בתנאי� שבעמותה. 

נית%  ,כ) למשללהצטר( לעמותה. ג� כאשר מדובר בתנאי� המאפשרי� רק לבני מגזר מסוי� 
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אותה ולהגביל החברות בה ליוצאי  ,מתתפוצה מסויליוצאי להקי� עמותה שתנהל בית כנסת 
למתפללי� בה החברות  תה והגבלילניהול מסגד או כנסיעמותה  הקמת דוגמא נוספת היא. תפוצה
   מי� או נוצרי�.מוסל

  
בעמותות בעלות אופי ציבורי בי% א� נקבעו קריטריוני� בתקנו% ובי% א� לאו, , יחד ע� זאת

ככל שמבחינת  העמותה לא תהיה רשאית לסרב לקבל חברי�, אלא מנימוקי� סבירי�.מובהק, 
מעוניינת לפעול  והעמותהימת, ייה מסואופי העמותה נית% להגביל את החברות בה לאוכלוס

  את המגבלה במסגרת הוראות התקנו%. לקבועהעמותה כאמור, על 
בני המונעי� מלא יאפשר רש� העמותות קביעת קריטריוני�  �יתכנו מקרי� בה בנוס(,

 וזאת במיוחד כאשר מדובר בעמותות ,לעמותה מסוימי� מהצטרפות מגזר או מגדריה, אוכלוסי
איגוד במידה ואלמנטי� ציבוריי�. כ) למשל  בעל גו( אומהותי  –בעלות מאפייני� של גו( דו 

כי רק  נובתקנובקש לקבוע ספורט שבסמכותו לקבוע מי ייצג את ישראל בתחרויות בינלאומיות י
   הסעי( לא יאושר. ,גברי� רשאי� להתקבל כחברי� בעמותה

  
 מכוח ביצוע תפקיד מסוי� י� יהיה חבר בעמותהשאד� מסו לעיתי� הוראות התקנו% קובעות

 .  לחוק 26לפי סעי( על ידי גור� חיצוני,  שחברי הוועד או חלק� ימונו ( חיצוני לעמותה אובגו
(ב) 1עד בקשה בהתא� לסעי( וצרי) להגיש לו אותו אד�כי  בתקנו% הבהירבמקרי� כאמור, יש ל

ללא צור)  יתקבל המבקש כחבר ,נית% לקבוע כי משהוגשה בקשה כאמוראול�  ,לתקנו% המצוי
  .בקבלת החלטה על כ)

  
    

  בעמותהזכויות וחובות של חבר 
  

עמותה וככלל אי% מגבלה על וחובותיו של חבר חוק העמותות אינו מתייחס לנושא זכויותיו 
כדי הסדרי� שיש בה� חד ע� זאת, אי% לקבוע בתקנו% בתקנו% לעניי% זה. י לקבועההסדרי� שנית% 

 רט בחלקי� העוסקי�וכפי שנפ בעמותה. כנגזרת מעקרו% זהלרוק% מתוכ% את עצ� החברות 
או רש� העמותות אינו מאשר סעיפי� בתקנו% השוללי�  בחירת חברי ועד,באסיפה הכללית וב

 להיבחר למוסדות העמותה.לבחור ואת הזכות ו, את הזכות להצביע באסיפה הכללית מגבילי�
חדש לבחור מגבלה על זכויותיו של חבר יחד ע� זאת, לעיתי� ובהתא� להקשר, יתכ% כי תאושר 

לא  ג� כיעולה  מ% העיקרו% האמור. של מספר חודשי� לתקופה קצרהבאופ% זמני ו ,בחריאו לה
שאי% לה� זכות להצביע באסיפה הכללית. נית%  ,נית% לקבוע הסדרי� בדבר קבלת 'חברי כבוד'

ניי% אנשי� הקשורי� לעמותה לע ' וכדומהעמיתלהשתמש במונחי� אחרי� כגו% 'ידיד העמותה', '
   ., על כל הזכויות והחובות המשתמעות מכ)א) אינ� חברי� בה

  
דמי חבר שתשלומ� יהיה חובה על החברי�.  הנהיגנית% לקבוע בתקנו% כי העמותה תהא רשאית ל

מתשלו� דמי  פטור יינת% לחברי� מסוימי� ,אי% מניעה כי במקרי� בה� יש הצדקה עניינית לכ)
כלול סעי( הקובע שחבר שאינו משל� את דמי החבר לא יהא זכאי להשתת( לו% יכול . התקנחבר
אי% לרוק% מתוכ% את לפיו לאור העיקרו%  ,נות משירותיה. יחד ע� זאתהעמותה ולה ילותבפע

החברות בעמותה, לא נית% לשלול מחבר את הזכות להשתת( באסיפות כלליות ולבחור ולהיבחר 
יחד ע� זאת, אי תשלו� דמי חבר יכול להוות עילה למוסדות העמותה בשל אי תשלו� דמי חבר. 

  להוצאת חבר מהעמותה, כפי שיפורט להל%.
  

  פקיעת חברות והוצאת חברי� מ
 העמותה
  
יהיו  מנהוהוצאת� ממהעמותה לחוק העמותות קובע כי פקיעת חברות, פרישת חברי�  16עי( ס

   .לפי הוראות התקנו%
פרישת חבר מהעמותה באופ% : בשלוש דרכי� מרכזיותלידי סיו� חברות בעמותה נית% להביא 

  רצוני, פקיעת חברות והוצאת חבר מ% העמותה.
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   פרישת חבר
, א� תקנו% נת% הודעה לעמותה זמ% סביר מראששמהעמותה בכל עת ובלבד חבר רשאי לפרוש 
. אי% לקבוע בתקנו% סעיפי� המחייבי� חבר לפרוש מהעמותה שכ% די% סעיפי� העמותה דרש זאת

  אלה כדי% הוצאה מ% העמותה.
  

   חברותפקיעת 
את החברות חברות בעמותה יכולה לפקוע בלי שנדרש אקט כלשהו של הב ,לחוק 16עולה מסעי( כ

מצד העמותה. החוק אינו קובע מה� התנאי� לפקיעת חברות. יחד ע� או לידי סיו� מצד החבר 
זאת, נית% ללמוד מהעובדה כי במקרי� של פקיעת חברות לא נדרשת העמותה לית% לחבר זכות 

שבה�  ,המפורטי� בבירור בתקנו% למספר מצומצ� של מקרי�שימוע, כי פקיעת החברות מוגבלת 
ימי� שני תנאי� מצטברי�: האחד, אי% ולא יכולה להיות מחלוקת עובדתית לגבי קיומו של מתקי

ה של העמותה, עילת הפקיעה מוצדקת, ואי% י% ונוכח אופייהתנאי לפקיעה, והשני, בנסיבות העני
   בכ) משו� עקיפת דרישת השימוע.

  
א) יש בו להצביע על כוונת  ,(א) לתקנו% המצוי, שאומנ� אינו מחייב את כלל העמותות3סעי( 

המחוקק לעניי% פקיעת החברות, מגביל למעשה את פקיעת החברות רק למקרה של מות החבר. 
הסעי( מאפשר פקיעת חברות ג� במקרי� של פרישת החבר או הוצאתו מהעמותה א) פרישת חבר 

י המסיי� הינה אקט רצוני והוצאת חבר כרוכה בהלי) שימוע נפרד והפקיעה אינה אלא אקט טכנ
מאשר רש� העמותות ג� סעיפי�  ,זכרי� לעילאת הלי) ההוצאה מ% העמותה. בנוס( למקרי� הנ

בה� יש הצדקה עניינית ש ,חריגי� נוספי� בתקנו% הקובעי� כי חברות בעמותה תפקע במקרי�
עקב הכרזת החבר להוצאת החבר מהעמותה ללא זכות שימוע. דוגמא לכ) הינה פקיעת חברות 

 ., או פקיעת חברות של סטודנט שסיי� את לימודיו בעמותה שהיא אגודת סטודנטי�כפסול די%
הסיכו% בפקיעה אוטומטית הוא שעלול להסתבר בדיעבד כי פקעה חברותו של חבר, ללא מודעות 

בכל הנוגע לתוק( פעולותיו, לכ% רצוי  לעורר קושיודבר זה עלול , או החבר וידיעה של העמותה
  שהעמותה תשקול היטב בטר� תכלול סעי( כאמור בתקנו%.

  
חברי העמותה מהווי� את חברי האסיפה הכללית שהיא  �.עמותה הינה תאגיד המורכב מחברי

המוסד העליו% בעמותה. אשר על כ%, רש� העמותות אינו מאפשר סעיפי� בתקנו% הקובעי� חברות 
. חברות לתקופה קצובה עשויה שלאחריה פוקעת החברות בעמותה קופה קצובהבעמותה לת

דבר  ,להביא למצב בו המוסד היחיד שנשאר קבוע בעמותה ואינו מתחל( הינו הועד או ההנהלה
האסיפה הכללית את תפקידה של  מתוכ% וירוק% בעמותה  ועד או ההנהלהוה שיאפשר את שליטת

  עליו% בעמותה. הכמוסד 
  

  בר מ
 העמותההוצאת ח
וכי לא יוצא  לחוק העמותות קובע כי הוצאת חבר מהעמותה תהיה לפי הוראות התקנו% 16סעי( 

 חבר מהעמותה אלא מהטעמי� שפורטו בתקנו% ולאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע טענותיו.
אי% להסתפק להוצאת חבר מ% העמותה.  הטעמי�דהיינו, יש לפרט במפורש בתקנו% מה� 

 ,לליות כדוגמת סעי( הקובע כי חבר בעמותה יוצא בהתא� להחלטת האסיפה הכלליתבהוראות כ
שכ% אי% מדובר בטע� להוצאה מ% העמותה אלא בקביעת המוסד המוסמ) להוציא חבר מ% 

כדי ביי�, יכמו כ%, הנימוקי� להוצאת חבר צריכי� להיות ברורי�, ספציפיי� ואובייקט העמותה.
כ%, לדוגמא, לא יאושר על מוש שרירותי במקרי� של מחלוקת. שלא נית% יהיה לעשות בה� שי

  סעי( הקובע כי אי קיו� החלטת ועד העמותה יהווה טע� להוצאת חבר מ% העמותה.
  

לפי  ,להוציא חבר מ% העמותההמוסמכת תקנו% המצוי קובע כי האסיפה הכללית היא (ב) ל3סעי( 
עד. הנימוקי� להוצאת חבר מ% העמותה בהתא� לתקנו% המצוי הינ� אי תשלו� דמי והצעת הו

אי קיו� הוראות התקנו% או החלטות האסיפה הכללית, פעולה של החבר בניגוד למטרות  חבר, 
שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אי% הוא ראוי לשמש כחבר העמותה והרשעת חבר בעבירה 

הסעיפי� שחייבי� להיכלל בתקנו% העמותה ועמותה יכולה לאמ. סעי( זה אינו בי%  .עמותה
יכולה עמותה להחליט כי ועד העמותה  ,הסדרי� אחרי� לעניי% הוצאת חברי� ממנה. כ) לדוגמא

יכולה  ,ה� שיחליטו בדבר הוצאת חברי� מהעמותה. כמו כ% ,או ועדה מיוחדת המוקמת לצור) כ)



  

  

26 

 

י�. על הנימוקי� להיות סבירי� וענייניי�. לא העמותה לפרט נימוקי� אחרי� להוצאת חבר
לשלוט בה או להנהלה השכירה שלה לקומ. חברי� בעמותה לאפשר יתאפשרו סעיפי� שנועדו 

  באמצעות היכולת להוציא חברי� מ% העמותה. 
  
יה של חבר מחברות בעמותה, ובלבד שיחולו על כ) כל ית% לכלול בתקנו% סעי( הקובע השענ

יה היא ביחס לכלל זכויותיו בר, לרבות זכות שימוע, וכ% שההשעאת חהכללי� באשר להוצ
  וחובותיו כחבר.

  

  זכויות עודפות
  

דוגמת המייסדי�, לחברי� בעמותה, ה% זכויות יתר הניתנות במסגרת התקנו% זכויות עודפות 
 תורמי�, לגופי� חיצוניי� לעמותה כגו% ארגו% ארצי, רב או כד',נשיא העמותה, סמכות רוחנית ו

זכויות עודפות ייבחנו לאור העיקרו% שאי% ליצור שליטה בעמותה . בנוגע להחלטות שונות, וכד'
  ליחיד או לקבוצה מצומצמת, ושאי% לרוק% מתוכ% את תפקיד� של מוסדות בעמותה.

  
רש� העמותות יאשר זכויות עודפות לעניי% מספר קולות המוקני� לחבר לאור העיקרו% דלעיל, 

יה של העמותה, והזכויות נובעות מקריטריוני� יכאשר הצור) נובע מאופרק לית, באסיפה הכל
  אובייקטיבי�, כגו% הישגי� בספורט.

  
זכויות עודפות וא( זכויות וטו לגור� או לגורמי� מת%  ישקול לאפשרבנוס(, רש� העמותות 

  הקשורי� בעמותה בכל הנוגע לשינוי ש� ומטרות.
   

 7וועד, ככלל, הוועד אמור להיבחר על ידי האסיפה הכללית, כאמור בסעי( לעניי% זכות מינוי חברי 
לחוק. יחד ע� זאת, במקרי� מסוימי�,  12לתקנו% המצוי, שהנו סעי( קוגנטי לפי הוראות סעי( 

זכויות עודפות בנוגע למינוי    יאפשר רש� העמותות לחוק העמותות,  26לאור הוראותיו של סעי( 
ו( אחר, ובלבד שאינ� חברי ועד מכהני� או גור� הכפו( לוועד המנהל, כגו% חברי ועד, לאד� או לג

  נשיא או יו"ר עמותה בעל סמכויות ביצועיות.
  

יצוי% כי לאור העיקרו% דלעיל לפיו אי% לרוק% מתוכ% את תפקיד� של מוסדות העמותה ולאור 
ותה יחייב התייחסות לתקנו% המצוי כאמור לעיל, יתכנו מקרי� שבה� אופי העמ 7הוראות סעי( 

אחרת, כגו% עמותה שיש בה חברי� רבי�, עמותה שהיא ארגו% גג, עמותה שהיא גו( דו מהותי 
במקרי� כאמור יעמוד הרש� על כ) שהאסיפה הכללית תבחר את חברי הוועד, לרבות   וכיו"ב.

  בדר) של דרישה לשינוי תקנו% העמותה. 
  

בעמותה ב', ג� א� הזכויות עולות כדי   לעמותה א'כמו כ%, הרש� ישקול לאפשר זכויות עודפות 
  שליטה, ובלבד שבעמותה א' אי% שליטה בהתא� לאמור לעיל.

  
  למעט בענייני� שפורטו לעיל, ככלל, הרש� לא יאשר מת% זכויות עודפות. 

  

  מוסדות העמותה
  

והיא לחוק העמותות קובע כי לכל עמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת ביקורת  19סעי( 
רשאית לקבוע בתקנונה מוסדות נוספי�. חוק העמותות מפרט מספר מצומצ� של סמכויות 
המיוחדות לכל אחד ממוסדות החובה ולו בלבד. לגבי יתר הסמכויות, רשאית העמותה לקבוע 
בתקנו% הסדרי� על פי שיקול דעתה. במידה ולא יוחדה סמכות למוסד ממוסדות העמותה הרי 

  ק העמותות, תהיה הסמכות בידי הועד.לחו 25שעל פי סעי( 
  

יצוי% כי רש� העמותות אינו מאפשר הסדרי� הפוגעי� באופ% מהותי ביכולת� של מוסדות החובה 
  לבצע את תפקיד� על פי די%. 
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  האסיפה הכללית
  

האסיפה הכללית מורכבת מכלל חברי העמותה וכפי שצוי% לעיל, לא נית% למנוע או להגביל את 
  זכותו של חבר בעמותה להשתת( באסיפה כללית ולהצביע בה. 

  
  כינוס אסיפה

לחוק העמותות תכונס אסיפה כללית רגילה במועדי� שנקבעו בתקנו% ולא  20בהתא� לסעי( 
כינוס אסיפה כללית בדבר להחליט  רשאימי נה הסדיר בתקנופחות מפע� בשנה. העמותה יכולה ל

  . רגילה
  

אי לכנס אסיפה כאמור בכל עת וחייב שר שרא ,עדואסיפה כללית שלא מ% המניי% תכונס בידי הו
או עשירית מכלל חברי העמותה. לא נית%  , הגו( המבקרלעשות כ% לפי דרישה של ועדת הביקורת

  לכינוס אסיפה כללית שלא מ% המניי%.לדרישה רוב גדול יותר  קבוע בתקנו%ל
  

לפחות עשרה  לתקנו% המצוי קובע כי אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינת% לכל חבר 6סעי( 
א)  ,ימי� מראש ותציי% יו�, שעה, מקו� וסדר יו� לאסיפה. נית% לקבוע הסדרי� אחרי� בתקנו%

יער) לאסיפה הכללית. לא יאושרו עליה� להיות סבירי� כ) שיתאפשר לחברי העמותה לה
או כי נית% הקובעי� כי החברי� מוותרי� על קבלת סדר יו� לאסיפה הכללית בתקנו% סעיפי� 

בנושאי� שלא נכללו בסדר היו�. על הזימו% לאסיפה הכללית להימסר לחברי�  קבל החלטהל
ת בפנקס החברי�. לכתובת המעודכנ , או בפקסבדואר אלקטרוני ,אישית או על ידי משלוח בדואר

  אי% להסתפק בפרסו� בעיתו%, לוח מודעות וכיו"ב.  ,ככלל
  

אסיפה כללית משמעה התכנסות של חברי העמותה במקו� אחד כ) שיתאפשר דיו% , ככלל
התכנסות כאמור תיחשב ג� כאשר היא נעשית באמצעי� דיגיטליי� בנושאי� שעל סדר היו�. 

פות כלליות אי% לקיי� אסיובלבד שלמשתתפי� יש אפשרות לראות ולשמוע זה את זה בו זמנית. 
קובע כי עמותה רשאית  (ב) לחוק העמותות22 בחוק. סעי( אלא בתנאי� הקבועי� ,ללא התכנסות

כל חברי העמותה יראו אות% כהחלטות שהתקבלו לקבוע בתקנו% שהחלטות החתומות על ידי 
% שינוי ש�, מטרות ותקנו% והחלטות בדבר אישור יבאסיפה כללית וזאת למעט החלטות לעני
   הדו"ח הכספי ופירוק מרצו% של העמותה. 

  
  אסיפת נציגי�

רשאית לקבוע בתקנו%  200לחוק העמותות קובע כי עמותה שמספר חבריה עולה על  24סעי( 
במקרה תיה הכלליות יהיו בדר) של כינוס נציגי� שנבחרו על ידי כלל חברי העמותה. שאסיפו

לפרט בתקנו% את דר) הבחירה של הנציגי�  שהעמותה מעוניינת בקיומה של אסיפת נציגי�, עליה
לרבות אופ% ההצבעה, המוסד האחראי לניהול הבחירות, תהלי) הבחירה מהגשת המועמדות ועד 

  פרסו� התוצאות.
  
  הול האסיפהני

החברות בעמותה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להורשה.  ,לחוק העמותות 17על פי סעי( 
כפועל יוצא מכ), על חבר העמותה החפ. להשתת( באסיפה הכללית לעשות כ% בעצמו ולא 

שעל סדר היו�  י�ח. יחד ע� זאת נית% להסדיר בתקנו% הצבעה בנושאובאמצעות מיופה כ
המפרט את תארי) האסיפה ועמדת החבר בנושאי�  ,הצבעה חתו� על ידי החבר באמצעות כתב

, או שיוצג באסיפה באמצעות גו( מוסמ) אחרלעד העמותה או ושעל סדר היו�, ובלבד שיועבר לו
מטבע הדברי�, כאשר מדובר בהצבעה חשאית, לא קיימת אפשרות להשתמש בכתב  ח.ומיופה כ
יודגש כי אי%  מנגנוני� שיש בה� כדי להבטיח את חשאיות ההצבעה.אלא א� כ% נקבעו הצבעה, 

 בכ) כדי למנוע מתאגידי� החברי� בעמותה לשלוח נציג מטעמ�, המוסמ) להצביע בש� התאגיד.
בנוגע לאיגודי ספורט אולימפיי� נקבעו הנחיות מפורטות שפורסמו באתר האינטרנט של רשות 

  התאגידי�.
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ונית% להסדיר את נושא  מהו הקוורו� הנדרש לפתיחה של אסיפה כלליתחוק העמותות אינו קובע 
כי  יובהרנדרש קוורו� של לפחות רבע מחברי העמותה.  ,. בהתא� לתקנו% המצויהקוורו� בתקנו%

אינה מהווה ח המציג כתב הצבעה כאמור לעיל, ואו מיופה כהצבעה באמצעות כתב הצבעה 
  נוכחות לעניי% דרישת הקוורו�. 

  
י� מבקשות עמותות לקבוע בתקנו% כי לא נית% לקיי� אסיפה כללית בהעדר חבר מסוי� לעית

ובלבד  לקביעה כאמור אי% מניעה  ,. ככללוכיו"בכדוגמת יו"ר העמותה, נשיא העמותה, המייסדי� 
יחד ע�  .שנית% לקיי� אסיפה נדחית  ללא נוכחות אותו גור�, כ) שלא תהייה לו זכות וטו בפועל.

 וזאת על מנת למנוע מצב בו מי ,זאת אי% לקבוע כי ג� אסיפה נדחית לא תיפתח בהיעדר אותו חבר
  כל למנוע קיו� אסיפה כללית על ידי אי השתתפות בה.ומחברי העמותה י

  
לחוק קובע כי באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד א� אי% הוראה אחרת בתקנו%.  21סעי( 
, אול� רש� העמותות לא יאפשר גיוו% את זכויות ההצבעה באסיפה כללית לגוו%נית%  מכא%,

יה של העמותה, והזכויות נובעות מקריטריוני� יאופא� אי% לו עוג% ב ,זכויות כאמור
, שכ% יש בכ) כדי לרוק% מתוכ% את חברות� של  יתר חברי אובייקטיבי�, כגו% הישגי� בספורט

לקבוע כי לחבר לא נית%  .זכויות עודפות ושליטה בעמותה  העמותה או לסתור את ההוראות לעניי%
  תוקנה זכות הצבעה שערכה חלק מקול.  

  
א� אי% בחוק או בתקנו%  ,(א) לחוק קובע כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל22סעי( 

גדול י% זה. נית% לקבוע כי לצור) החלטות מסוימות שיפורטו בתקנו% יידרש רוב יהוראה אחרת לענ
למעשה זכות וטו הלכה או הסדרי� אחרי� המקני�  מיוחד אי% לקבוע רוב ,. יחד ע� זאתיותר

  כלל החלטות האסיפה הכללית. ל ביחסלחבר או קבוצת חברי� 
 נית% להעניק זכויות עודפות לעניי% החלטות מסוימות של האסיפה הכללית והכל כפי שפורט לעיל

  זכויות עודפות.ב בחלק העוסק
  

לחוק, על העברת הועד או חבר ועד מכהונתו  %28 כי החלטת האסיפה הכללית לפי סעי( יצוי
  תתקבל ברוב רגיל ולא נית% לקבוע כי נדרש רוב מיוחד לצור) קבלת ההחלטה.

  
נית% למנות יו"ר לאסיפה בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול אשר ייחת� על ידי יו"ר האסיפה. 

   מסוימת או יו"ר קבוע.
  

  די האסיפה הכלליתתפקי
מייחד מספר תפקידי� לאסיפה הכללית ואי% לקבוע בתקנו% כי תפקידי� אלה חוק העמותות 

מטרות  ,יבוצעו על ידי מוסד אחר בעמותה. תפקידי� אלה כוללי� קבלת החלטות בדבר שינוי ש�
ליושב ראש  גמולעמותות (ותקנו%, אישור גמול לחברי הוועד וועדת ביקורת בהתא� לתקנות ה

, העברת חבר תקנות הגמול) –(להל%  2012 �ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשע"ב
. אישור דו"חות כספיי� ומילוליי�ר וועד מתפקידו, בחירת ועדת ביקורת, מינוי רואה חשבו% מבק

רגילה תשמע לתקנו% המצוי, שהוא סעי( שחובה לכלול בכל תקנו%, קובע כי אסיפה כללית  7סעי( 
עד, ועד וועדת הביקורת, תדו% בה� ובדו"ח הכספי שהגיש לה הוודיני� וחשבונות על פעולות הו

חר ועד וועדת ביקורת. נית% להקנות בתקנו% לאסיפה הכללית תפקידי� בתחליט על אישור� ות
, ככל שמדובר בתפקידי� שאינ� מוקני� למוסד אחר נוספי� על התפקידי� המנויי� לעיל

   .תה על פי החוקבעמו
  
  

  ועד העמותה
  

עד כל סמכות ולחוק העמותות קובע כי ועד העמותה ינהל את עניני העמותה ומקנה לו 25סעי( 
שלא נתייחדה בחוק או בתקנו% לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות האסיפה. דהיינו 

לחוק חובת� של  27עד ולפיכ) נקבעה בסעי( והאחריות הכוללת לניהול העמותה הינה בידי הו
לתקנו% ולהחלטות האסיפה  עד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתא�וחברי הו



  

  

29 

 

עד אינו רשאי להעביר את האחריות הכוללת לניהול העמותה למוסד אחר כדוגמת, והוהכללית. 
והוא רשאי לאצול מסמכויותיו רק לועדות משנה המורכבות מחברי  ,יו"ר עמותה , נשיא אומנכ"ל

נית% למנות ועדות שמורכבות ג� ממי שאינ� חברי ועד, אול� ועדות אלו יוכלו להוות  ועד בלבד.
  גור� ממלי. או מייע., וההחלטה תתקבל על ידי הוועד.

  
 .פעול לטובת העמותהחבר ועד נבחר לתפקידו באופ% אישי ומוטלת עליו באופ% אישי החובה ל

   .אחר ח או להאציל מסמכויותיו לאד� אחר, א( לא לחבר ועדואינו רשאי למנות מיופה כלפיכ) 
  

וק העמותות מספר תפקידי� ועד בחושפורט לעיל, הוקנו לכפי עד, ובנוס( לתפקידו המרכזי של הו
הכנת דו"ח כספי ומילולי %, אישור לעניי% מיזוג, ידוגמת כינוס אסיפה כללית שלא מ% המני ,נוספי�

 עד אינו רשאי לאצולו. הו, מינוי מבקר פני�, בהסכמת ועדת הביקורתלרש� העמותות הגשת�ו
  האחריות לביצוע תפקידי� אלה.  למוסד אחר ממוסדות העמותה

  
פה כללית רגילה אלא א� נקבעה בתקנו% עד ייבחר באסיוהו ,לחוק העמותות 26בהתא� לסעי( 
הוראה ד או חלקו על ידי אד� או גו( אחר או עוימונה הו ההוראה לפי זה ובכלל ,הוראה אחרת

לפיה אד� הנושא בתפקיד מוגדר בתקנו% יהא חבר ועד כל עוד הוא מכה% באותו תפקיד מוגדר. 
מהווה זכות עודפת ויחולו הכללי� לעניי%  חברי העמותהמעל ידי חלק זכות למנות חברי ועד ה

זכויות עודפת שפורטו לעיל. כללי� אלה יחולו ג� במקרי� בה� נקבע בתקנו% כי האסיפה הכללית 
מתו) רשימת מועמדי� שאושרה על ידי כפו( להסכמת פלוני או אלמוני או א) ב ,עדוהיא שתבחר 

אסיפה הכללית למנות חברי ועד. הסדרי� דומי� המגבילי� את סמכות הכ% ביחס לו ,אחרי�
עד הנוכחי למנות או להשפיע על תהלי) ויובהר כי לא יאושרו הסדרי� בתקנו% המאפשרי� לו

  ועד הבא.ומינוי ה
  
"הנחיות רש� העמותות, למעט במקרי� חריגי� המפורטי� בחוברת  להנחיות תא� הב

 ארבעת ועד העמותה ל, תוגבל כהונ"�1980להתנהלות עמותות בהתא� לחוק העמותות, תש"�
לא נית% לקבוע כי  ,כ) למשל. הנחייה זושני� ולא יאושרו סעיפי� הקובעי� הסדרי� הנוגדי� 

ח תפקידו שכ% משמעות ופלוני יהיה נשיא העמותה לכל חייו וכי נשיא העמותה הינו חבר ועד מכ
מכהני� ייבחרו עד הוהסעי( הינה שאותו פלוני יהא חבר ועד לכל חייו. אי% מניעה כי חברי הו

  לכהונות נוספות.
  

עד ויכלול לפחות שני חברי�. על חבר הו אהחלטת האסיפה הכללית והובעד ייקבע ומספר חברי הו
ובלבד שכהונתו תחל רק עד ולושאינו חבר עמותה נית% לבחור באד�  ,ככלללהיות חבר בעמותה. 

שנושא בתפקיד מסוי� יכה% אשר נקבע בתקנו% כי מי כ ,כ) למשל לאחר שיתקבל כחבר עמותה.
להצטר( לעמותה בהתא�  הנבחר עדועל חבר הו י� אלוח תפקידו בגו( אחר. במקרועד מכובו

   לנוהל הצטרפות לעמותה הקבוע בתקנו%.
  

ככלל, כל חבר עמותה רשאי להיבחר לוועד. רש� העמותות אינו מאשר סעיפי� בתקנו% השוללי� 
כללית, ולבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. יחד ע� או מגבילי� את הזכות להצביע באסיפה ה

מגבלה על זכויותיו של חבר חדש יאושרו זאת, לעיתי� ובהתא� לאופי העמותה ולנסיבות העניי%, 
בחר באופ% זמני ולתקופה קצרה של מספר חודשי�, או דרישות כשירות רלוונטיות ילבחור או לה

  ביחס לחלק מחברי הוועד.
  

  הגמול.גמול כלשהו מהעמותה למעט בהתא� לקבוע בתקנות לאי� לשכר או חברי ועד לא יהיו זכ
  

ועד רשאי ועד. התקנו% המצוי קובע כי הוחוק העמותות אינו מתייחס לאופ% הפעולה של הו
% הדרוש בה% ודר) ניהול%. עוד נקבע ילהסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה לה%, המני

יתקבלו ברוב קולות והחלטה פה  יוישיבותיו, החלטותבוקול ועד ינהל פרוטובתקנו% המצוי כי ה
כל עוד ה�  ,תקבל ג� שלא בישיבת ועד. אי% מניעה לקבוע הסדרי� אחרי� בתקנו%ה להאחד יכול

  לחוק. 27עד לפעול לטובת העמותה בהתא� לסעי( ועומדי� בקנה אחד ע� חובת חברי הו
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עד רשאי להסמי) שניי� או יותר מבי% חבריו לחתו� בש� ולתקנו% המצוי קובע כי הו 18סעי( 
העמותה על מסמכי� שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שה% בתחו� סמכותו. כפי שצוי% לעיל, 
קיימי� מספר שינויי� סטנדרטיי� לתקנו% המצוי שטפסי� לגביה� מצויי� באתר האינטרנט של 

לתקנו% המצוי באופ% שנית% להסמי)  18י סעי( . אחד מהשינויי� הללו הינו שינורשות התאגידי�
נית% לאמ. ג� הסדרי� אחרי� א)  כמורשי חתימה ג� חברי עמותה או עובדיה שאינ� חברי ועד.

. לתשומת הלב, א� מי שאינ� חברי העמותה או בעלי תפקיד בהנית% למנות כמורשי חתימה  לא
למנות לפחות שני מורשי  , עליההעמותה מעוניינת בקבלת אישור ניהול תקי% מרש� העמותות

 הרחבהחתימה שחתימת� יחד תחייב את העמותה בכל הנוגע לפעולות בעלות משמעות כספית. 
ת הנחיות להתנהלות עמותות בהתא� לחוק העמותות, לעניי% מורשי חתימה נית% למצוא בחובר

  . �1980תש"�
  

ביטוח ושיפוי חברי ועד  ,% פטורחוק העמותות אינו קובע כי העמותה רשאית לקבוע הוראות לעניי
. יחד ע� ויש בכ) בעייתיות, בי% היתר לאור איסור חלוקת רווחי� בעמותה ונושאי משרה אחרי�

 ,חברות לתועלת הציבורעל החלי� זאת, לאור העובדה שבחוק החברות נקבעו הסדרי� בעניי% זה 
י% זה יש להחיל ג� את הסדרי� דומי� ג� לנושאי משרה בעמותות. לעני נית% לקבוע בתקנו%

לעניי% איסור פטור או התחייבות לשיפוי עקב  החברות יג' לחוק 345הסייגי� שנקבעו בסעי( 
א� ברצו% העמותה לקבוע הסדרי� כאמור, עליה לעגנ�  הפרת חובת הזהירות כלפי העמותה.

  בתקנו%.
  

  ומבקר פנימי ועדת ביקורת או גו# מבקר
  

   לחוק העמותות על האסיפה הכללית לבחור ועדת ביקורת או גו( מבקר.  31בהתא� לסעי( 
יצוי% כי עמותה שבחרה ועדת ביקורת, צריכה לכלול מעל למספר המינימלי הקבוע בחוק של שני 

לתקנו% המצוי, שהנו סעי( קוגנטי אשר קובע כי  מספר חברי  12חברי�. זאת,  לאור הוראת סעי( 
לחוק העמותות הקובעת כי לא יכה% אד� בעת ובעונה  32יפחת משניי� והוראת סעי( הוועד לא 

  אחת כחבר ועד או כחבר ועדת הביקורת. 
 לתשומת הלב, עמותות המעוניינות בקבלת אישור ניהול תקי% מרש� העמותות, נדרשות למנות 

  . (או גו( מבקר) וועדת הביקורת שני חברי עמותה לפחותל
  
  

בדיקת  ,בי% היתר ,לחוק וה� כוללי� 30בסעי(  מפורטי�הביקורת או הגו( המבקר ועדת  תפקידי
תקינות פעילות העמותה ומוסדותיה, בדיקת השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכו%, מעקב אחר 

 14בתיקו% ועוד. ,עד, בדיקת הענייני� הכספיי� של העמותהוביצוע החלטות האסיפה הכללית והו
  .וסמכויותיה ,  הורחבו תפקידי ועדת הביקורת6/2/15נכנס לתוק( ביו� לחוק העמותות, אשר 

  
עדת הביקורת סמכויות ביצועיות. ועדת הביקורת אמורה לבקר את התנהלות ולא נית% להקנות לו

העמותה ויש למנוע מצב בו תיאל. לבקר פעולות שבוצעו על ידה. כ), לא נית% לקבוע כי ועדת 
בעמותה שכ% תפקידה הוא לבקר את אופ% התנהלות הבחירות ולא לנהל הביקורת תנהל בחירות 

  את הבחירות בעצמה.
  

ומעלה, חייבת, בנוס( למינוי ועדת ביקורת או גו( 2 עמותה ע� מחזור כספי של עשרה מיליו% 
מבקר, ג� במינוי מבקר פנימי. מבקר פנימי ימונה על ידי הוועד בהסכמת ועדת הביקורת, או 

הרחבה לעניי% המבקר הפנימי, נית% למצוא בחוברת על ידי האסיפה הכללית.   בהעדר הסכמה,
  ". �1980"הנחיות להתנהלות עמותות בהתא� לחוק העמותות, תש"�

  

  מוסדות רשות
  

ועד וועדת הביקורת ולחוק העמותות קובע כי מלבד האסיפה הכללית ה 19, סעי( שצוי% לעילכפי 
ובלבד מוסדות נוספי� רשאית לקבוע בתקנונה עמותה ה ,� מוסדות חובה בכל עמותהינשה
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. מוסדות אלה אינ� יכולי� להוות תחלי( למוסדות החובה ולא יאושרו שתגדיר את תפקידיה�
  סעיפי� המרוקני� מתוכ% מוסד חובה ומעבירי� את תפקידיו למוסד רשות.

  
לחוק  25אמור, סעי( כ יו"ר עמותה.ו מנכ"ל, נשיא עמותהבולטות למוסדות רשות הינ� דוגמאות 

אשר תהא  ,עד ינהל את ענייני העמותה. יחד ע� זאת אי% מניעה למנות לעמותה הנהלהוקובע כי הו
ובלבד שהאחריות הכוללת לניהול  ,עד ותהא מופקדת על הניהול השוט( של העמותהוכפופה לו

 אתג� אי% מניעה למנות יו"ר או נשיא לעמותה ולהגדיר בתקנו%  ,עד. כ)והעמותה תיוותר בידי הו
  .תפקידי הוועד וסמכויותיובכפו( ל ,ה�תפקידי

  
  יוער כי כל מוסד רשות שיש לו סמכויות ביצוע, יהא כפו( לוועד. 

  


  שינוי תקנו
  

לחוק העמותות קובע כי עמותה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת האסיפה הכללית  11סעי( 
 13קבלה ברוב קולות הזכאי� להצביע בה, דהיינו ברוב קולות הנוכחי� באסיפה. בסעי( שנת

שינוי רוב גדול צור) הלחוק נקבע כי נית% להגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונה, לדרוש ל
על סעיפי� בתקנו% הקובעי� כי לצור) שינוי סעי( כלשהו יותר או לקבוע לו תנאי� אחרי�. 

יחולו הכללי� בדבר זכויות עודפות  ,הסכמת גור� כלשהו מלבד האסיפה הכללית בתקנו% נדרשת
  שפורטו לעיל.

  
החלטה של עמותה בדבר שינוי תקנונה טעונה רישו� בידי רש� העמותות. דהיינו, לשינוי בתקנו% 

  בידי רש� העמותות. אושראי% תוק( עד שלא 

יצוי% כי כדי שהרש� יוכל להפעיל את שיקול דעתו בהתא� להוראות החוק, הוא נדרש לבחו% בי% 
היתר את פעילותה של העמותה. עמותה המגישה בקשה לשינוי תקנו% תידרש להגיש דיווחי� 
הכוללי� בי% היתר דוחות כספיי� ומילוליי� לפחות לתקופה של שתי שנות דיווח, ככל שלא 

  כאמור, וזאת כתנאי לטיפול בבקשתה. הגישה דיווחי� 
  

  המסמכי� הבאי�: כלעל עמותה המבקשת לשנות את תקנונה להגיש לרש� העמותות את 
  


  החלטה של האסיפה הכללית בדבר שינוי התקנו
המקורי, שבה התקבלה ההחלטה על שינוי התקנו%,  את פרוטוקול האסיפה הכללית יש להגיש 

 . כאמור, ככלל, על ההחלטה בדבר שינוינאמ% למקור שלו תק או העחתו� בידי שני חברי ועד 
התקנו% להתקבל ברוב רגיל של המשתתפי� באסיפה הכללית. במקרי� בה� נקבע בתקנו% 
העמותה רוב מיוחד לעניי% שינויי� בתקנו%, יש לציי% בפרוטוקול האסיפה הכללית את הרוב בו 

 נתקבלה ההחלטה. 

סיפה הכללית מה� השינויי� עליה� הוחלט. לחלופי%, נית% לציי% יש לציי% במפורש בפרוטוקול הא
לתקנות  3או בטופס  בפרוטוקול האסיפה כי השינויי� עליה� הוחלט מפורטי� בתקנו% משולב

  .הטפסי�
  

טופס דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות  � לתקנות הטפסי� 2טופס 
לשינוי ש�, מטרות ותקנו%, בחירת בעלי תפקידי�, אישור דוחות ומינוי רו"ח. יש להגיש את 

 . הטופס נית% להורדה מאתר האינטרנט שלחתו� בחתימות מקוריות של שני חברי ועדהמסמ) 
 .רשות התאגידי�

  
מסמ) חתו� הפס דיווח על החלטה לשינוי תקנו%. יש להגיש את טו �  לתקנות הטפסי� 3טופס 

 רשות התאגידי�.. הטופס נית% להורדה מאתר האינטרנט של בחתימות מקוריות של שני חברי ועד

יש לצר( תקנו% משולב הכולל את כל  ,3במידה והוחלט על שינויי� רבי� שלא נית% לפרט� בטופס 
אי% לסמ% את השינויי� התוספות, תו) הדגשת� בקו תחתו% וסימו% המחיקות בקו אמצעי. 

שלא על ידי סימו% קו  ,בדרכי� אחרות כגו% מרקר או הדגשת האותיות באמצעות מעבד התמלילי�
 תחתו%.   
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. אי% להכניס לנוסח המשולב ויכולל הצהרה לפיה שאר סעיפי התקנו% נותרו בלא שינ 3טופס 
את השינויי� לתקנו% רק רש� העמותות  יאשר שינויי� כלשה� שלא סומנו בדר) המפורטת לעיל. 

לא יינת% אישור על גבי תקנוני� משולבי� 'נקיי�' שאינ� כוללי�  ,ככללעל גבי המסמכי� הנ"ל. 
בקו תחתו% וסימו% המחיקות בקו אמצעי. זאת, א( א� הנוסח המשולב  %את התוספות תו) הדגשת

 'הנקי' צור( בנוס( לנוסח משולב הכולל את הדגשת השינויי�.  
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  כעמותהעותומאנית רישו� אגודה 
  

לחוק העמותות קובע כי אגודה עותומאנית רשאית להירש� כעמותה. עוד קובע הסעי(  60סעי( 
א� הוכחה להנחת דעתו סמכות�  ,רש� העמותות יקבל את הבקשה לרישו� אגודה כעמותהכי 

  של החותמי� על הבקשה לפעול בש� האגודה לרישומה כעמותה.
  

על המוסמכי� מטע� האגודה להגיש בקשה כעמותה קיימת לצור) רישו� אגודה עותומנית 
וק העותומני על האגודות (משנת כעמותה חל עליה החשל האגודה עד רישומה  להירש� כעמותה..

  .), ואילו מיו� הרישו� היא כפופה לחוק העמותות1909
  

הליכי הרישו� כעמותה יתבצעו ע"י המוסדות המוסמכי� של האגודה ובמסגרת האגודה, 
זימו% כל חברי האגודה הקיימי�,  ל ידיכדלקמ%: ועד האגודה יכנס את האסיפה הכללית שלה ע

גודה כעמותה והחלטות נוספות, במידת הצור), כגו%: שינוי ש�, מטרות, וזו תחליט על רישו� הא
תקנו%, כתובת, בחירת ועד, בחירת ועדת ביקורת, ולגבי אגודות שמחזור% הכספי השנתי מעל 

  (ג) בחוק.  19ג� מינוי רו"ח לפי סעי(  �2 מיליו% 
  

יצהירו בפני עור) די% על ועד החוקי הנוכחי יחתמו על הבקשה לרישו� האגודה כעמותה, ווחברי ה
. בקשה לרישו� אגודה כעמותה מוגשת על גבי עד העמותהופרטי הבקשה ועל נכונות� לכה% כו

כל האמור לעיל ו� עמותה ואשר נדו% לעיל בהרחבה. אותו טופס המשמש להגשת בקשה לריש
  חל ג� על רישו� אגודה כעמותה בשינויי� המחויבי�. זו,בחוברת 

  
ממייסדי האגודה או חברי ועד האגודה, אשר דווח עליה� בתיק האגודה, עד  יש להוכיח רציפות

  עד ולגבי פעילות האגודה.  ולגבי השינויי� בחברי הו ל ידי המצאת פרוטוקולי�עד היו�, עוחברי הו
אול� קיימי� כיו� אנשי� מבי% מייסדי האגודה,  כאמור, לא נית% להמציא פרוטוקולי�ש במידה 

על  ר) די%מה� לפחות להצהיר בפני עו שניי�עד שלה, הרשומי� בתיק האגודה, על או חברי הוו
קיימה האגודה, שפעילות ואודות העד במש) השני� שחלפו עד הועד הנוכחי, ולופי החברי� בויח

    כדלקמ%:   
  
  הננו או היינו חברי ועד ו/או ממייסדי האגודה העותומנית (לפי    העניי%) בש�... בתקופה...  

ידוע לנו, כי המייסדי� ו/או חברי הועד לפנינו ו/ או אחרינו שנבחרו כדי% בתאריכי� (או          
  בשני�)...       היו...

  
  ועד האחרו% של האגודה, שנבחרו כדי% בתארי)..., ה� ה"ה...וחברי ה 
  

: פעלה                           לפי מיטב ידיעתנו האגודה פעלה כל שנות קיומה ב... (נא לפרט את הפעילות בקצרה) או
  ,  מהסיבה.... �עד �... ולא פעלה בתקופה מ�... ב�... עד�בתקופה מ

  
, אזי מגישי בקשת הרישו� עדבמידה שאי% אפשרות להמציא תצהירי� מ% המייסדי� או מחברי ו

    .שיש או שהיה לה� קשר לאגודה אחרי� �ימציאו תצהירי� מאנשי
  

יסבור רש� העמותות כי לא הוכח להנחת  ,לאחר קבלת תצהירי� כאמוריודגש כי לעיתי� ג� 
המוסמכי� לחייב את האגודה. במקרי� כאלה יסרב הרש� לרשו� את האגודה  זהותדעתו 

מת% לפנות לבית המשפט בבקשה לכעמותה ויהיה על חברי האגודה המבקשי� לרשמה כעמותה 
מי ה� חברי האגודה העותומנית  זבמסגרתה יתבקש בית המשפט להכריפסק די% הצהרתי, 

וכאשר רשו� נכס מקרקעי% בהלי)  כמשיבעמותות הרש� את  יש לצר(המוסמכי� לפעול בשמה. 
   את האפוטרופוס הכללי. ג�כמשיב יש לצר(  ,האגודה על ש�

  
, ויבואו הבאי�באסיפה כללית של האגודה בה יוחלט על רישו� האגודה כעמותה, יכללו הענייני� 

  וי בפרוטוקול שיוגש לרש�: לידי ביט
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  ;האגודה כעמותה החלטה בדבר רישו� •

   ;חדשי� בחירת חברי ועדאו של האגודה  המכהני�חברי הועד הודעה על  •

תקנו% האגודה לחוק העמותות, תו) פירוט מלא של כל התיקוני� שבוצעו התאמת  •
או על אימו. התקנו% המצוי בחוק  החלטהבסעיפי� השוני�, ואישור התקנו% החדש או 

במידה ויש בתקנו% האגודה תנאי� המגבילי�  התקנו% המצוי בשינויי� כמפורט לעיל.
ביצוע שינויי� בו, על האגודה לציי% בפרוטוקול א� מולאו תנאי ההגבלה המפורטי� 

  ;בסעיפי התקנו% היש%

   ;שינוי או תיקו% למטרות האגודה, א� יש צור) בכ) החלטה בדבר •

הש� הקיי� אינו עולה ני� בכ) או א� ימעוניש ככלהחלטה בעניי% שינוי ש� האגודה,  •
  ;בקנה אחד ע� הוראות חוק העמותות

  ;כתובת האגודהעל  הודעה •

  , ככל שישנ�.אגודהפירוט נכסי ה •
    

המוסמכי� לפעול בש�  ל ידייחתמו ע לווהמסמכי� הנלווי� האסיפה הכללית פרוטוקול 
 האגודה.

     
  . לצר(  קבלה על תשלו� אגרת בקשה לרישו� האגודה כעמותהיש 
  
  .  כעמותהאגודה תעודה לרישומה שפעלה בהתא� לנדרש לעיל תירש� כעמותה ותונפק לה אגודה  
  

אגודה עותומנית שנמחקה לא תוכל להגיש בקשת רישו� כעמותה. על אגודה כאמור להגיש בקשה 
  רשות התאגידי� לעניי% זה.  להחייאתה, בהתא� להנחיות המצויות באתר 
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   רישו� בית כנסת כעמותה
  

עמותות רבות נוסדות על מנת להקי� או לנהל בתי כנסת בי% כמטרה יחידה ובי% כאחת ממטרות 
תוכל העמותה לפעול לקידו� מטרותיה ומתו) כוונה  רישומההעמותה. על מנת להבטיח שע� 

צרו מחלוקות ובאופ% בו ייו ,מוקמות מספר עמותות לניהול בית כנסת אחד ה�למנוע מצבי� ב
הנוגעי� לרישו�  כללי�ואחת מהעמותות לא תוכל לפעול לקידו� מטרותיה, גיבש רש� העמותות 

   , כפי שיפורט להל%.בית כנסת כעמותה
  

על המייסדי�  ,כאשר אחת ממטרותיה של עמותה המבקשת להירש� הינה ניהול בית כנסת
  להשיב במסמ) נלווה לבקשת הרישו�, אשר יהיה חתו� על יד�, על השאלות הבאות:

  

 הא� בית הכנסת כבר קיי� או שבכוונת העמותה להקי� בית כנסת חדש? •

הא� בית הכנסת רשו� או היה רשו� כתאגיד אחר? א� כ% מהו סוג התאגיד ומה  •
 מספרו?

הא� יש גו( אחר או אנשי� אחרי�, המנהלי� כיו� או ניהלו בעבר או הדורשי� לנהל  •
 את בית הכנסת? 

בית הכנסת, וא� כ% מה� וכיצד ה�  או זכויות בנכסי� על ש�הא� רשומי� נכסי�  •
 רשומי�? יש לצר( אסמכתאות.

קשה נשוא הבת הכנסת ביבו  פועל או עתיד לפעול הא� מתנהל בית כנסת נוס( במקו�  •
 לרישו� עמותה?

  
מיהו בעל הזכות על הקרקע עליה  נלווה לבקשת הרישו�בנוס(, על המייסדי� לציי% במסמ) 

הזכויות בקרקע מתעתדי� להקי� את בית הכנסת או שבה הוא שוכ% ולצר( את הסכמת בעל 
  לניהול בית הכנסת על ידי העמותה.

  
שהתנהל בעבר על ידי ועד בית כנסת  ,כאשר מבקשי� לייסד עמותה על מנת לנהל בית כנסת קיי�

ימציאו המייסדי�, בנוס( לאמור לעיל, מבלי שנוסדה עמותה או תאגיד אחר לצור) ניהולו, 
: הכולל החלטות לעניי%אליה הוזמנו כל המתפללי� שפרוטוקול אסיפה של מתפללי בית הכנסת, 

י� לפעול לרישו� המוסמכ עד של בית הכנסתוורישו� בית הכנסת כעמותה, בחירת חברי ה
את שמות הנוכחי� באסיפה בפרוטוקול  לציי%יש ש�, מטרות ותקנו% לעמותה. ואישור  העמותה

  וכמה מתפללי� יש בס) הכול בבית הכנסת.
  

עד שנבחרו כאמור, ירשמו כמייסדי העמותה, ולאחר רישומה יקיימו הלי) פרטני של וחברי הו
  בהתא� לתקנונה. ,בעמותהקבלת המתפללי� המעונייני� בכ) כחברי� 

  
מע%  להוסי(בה מתנהל בית הכנסת. נית% שהמייסדי� ירשמו ככתובת העמותה את הכתובת 

  למכתבי� שאינו כתובת בית הכנסת.
  

וזאת לאור ריבוי בתי הכנסת בעלי  ,ש� בית הכנסת יכלול תמיד את ש� הישוב בו הוא נמצא
מילה ייחודית המאבחנת את הש� באופ% אלא א� כ% יש בש�, לדעת הרש�, , שמות דומי�

 מובהק.
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  עמותה להצלת חיי�רישו� 
  

בקשות לייסוד עמותות להצלת חיי� מטופלות על ידי רש� העמותות בהלי) מזורז על מנת לסיי� 
מל. למי שמבקש לייסד עמותה להצלת חיי� להגיש את הבקשה ואת הרישו� מהר ככל הנית%. מ
קבלת הקהל ולציי% בפני מקבלי הקהל אליה� מוגשת הבקשה כי במשרדי רש� העמותות בשעות 

  מדובר בבקשה להקמת עמותה להצלת חיי�.
  

בנוס( למסמכי הרישו� הרגילי�, כפי שפורטו לעיל, על המבקשי� להמציא ג� את המסמכי� 
  הבאי�:

 להצלתו מוקמת העמותהבי% היתר מסמכי� רפואיי� המעידי� על מצב החולה אשר  •

ובמידה ומדובר בקטי%, הסכמת  כאמורלהקמת עמותה הנ"ל מכתב הסכמה של החולה  •
 הוריו.

  
, מומל. לאמ. את מומל. לאמ. את התקנו% המצוי על מנת לקצר את מש) הבדיקה. כמו כ%

שינויי� המיועד לכ), טופס העל גבי  22לתקנו% המצוי וכ% להוסי( את סעי(  21י( לסע השינויי�
 תקנו% בבקשה לרישו� עמותה. העוסק ב חלקבכפי שפורט לעיל 

  
מומל. לפנות לרשויות מס הכנסה מחלקת מלכ"רי� (כתובת: מס הכנסה,  ,בטר� הקמת העמותה

ירושלי�) ולוודא כי הש�, המטרות, מספר וזהות  66, רח' כנפי נשרי� 1מח' מלכ"רי� פקיד שומה 
אות לקבלת פטור בהתא� לסעי( המייסדי� תואמי� את דרישות רשויות מס ההכנסה לצור) הזכ

  לפקודת מס הכנסה. 46
  

 . , ולעמוד ביתר דרישות רשות המסי�נציי% לעניי% זה כי מומל. להקפיד על שבעה מייסדי� לפחות
ותה מוקמת מומל. לא להגביל את מטרות העמותה להצלת חייו של אד� אחד, ולציי% כי העמ

  חולי� נוספי� החולי� באותה מחלה.י� וכ% להצלת חייה� של להצלת חייו של אד� מסו
אינו יכול להיות בי% מייסדי העמותה או חבריה.  ,החולה שהעמותה מוקמת בעיקר למע% הצלתו

כאשר החולה הוא קטי% ג� הוריו אינ� יכולי� להיות בי% מייסדי העמותה או חבריה. אי% מניעה 
  לכלול קרובי משפחה אחרי� כחברי� בעמותה.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

37 

 

   עמותה שהיא תאגיד עירונירישו� 

  
יש לפעול בהתא� ל"נוהל אסדרת   ברישו� עמותה אשר בי% מייסדיה נכללת רשות מוניציפאלית,

עמותה עירונית" של משרד הפני� ולצר( לבקשה לרישו� עמותה אישור מאת שר הפני�. הדברי� 
  נכוני� ג� ביחס לשינוי ש�, מטרות ותקנו%. 

ה יהיו בהתא� לתקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), נציגי העיריה במוסדות העמות
. כאמור לעיל, לצור) ייסודה של עמותה נדרשי� שני מייסדי� לפחות, ולכ% לא נית% �2006תשס"ו

נית% להגיש בקשה  ,להגיש בקשה בה הרשות המוניציפאלית היא מייסדת יחידה. במקרי� אלו
� ה� הרשות המוניציפלית וראש העיריה או גור� כאשר המייסדי ,לרישו� עמותה עירונית

 .רלוונטי אחר מטע� העיריה

לית מייסדת עמותה ביחד ע� גורמי� נוספי�, באופ% המקנה לה פחות אכאשר הרשות המוניציפ
בוועד המנהל או באסיפה הכללית, עדיי% נדרש לפנות לאג( הבכיר לתאגידי� עירוניי�  50% �מ

  .ה לרישו� עמותה אישור מתאי� מאת משרד הפני�במשרד הפני�. יש לצר( לבקש

יובהר כי ג� א� בקשת רישו� העמותה אינה מוגשת על ידי רשות מקומית, אול� בכוונתה לפעול 
באמצעות העמותה, חלה על הרשות המקומית חובה להסדיר את מעמדה ולקבל את אישור משרד 

    הפני� כאמור.
  


