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שיטת עבודה -צרכי המגזר השלישי 

בממשלהלעמותותאחתכתובת•

רים"המלכלצרכילמעניםמשנהצוות•

הכלכליתהתוכניתגבושבעתהשלישיהמגזרקולייצוג•

החירוםתקנותעלת"שופרסומי•

המשנהשולחנותבכלמשותפיםרים"יו•



צעדי סיוע לארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית

מסלולים מיוחדים בקרן להלוואות בערבות מדינה1.

א לחוק יסודות התקציב3הקפאת הביקורות במוסדות ציבור הנתמכים לפי סעיף 2.

תשלום מקדמות למוסדות ציבור נתמכים3.

תיקון נוהל התמיכות מתקציב המדינה במוסדות ציבור4.

תיקון מבחני תמיכה לשם הרחבת הפעילות הנתמכת במקרים המתאימים5.

שינוי בקשות התמיכה שהוגשו/פתיחת מבחני התמיכה לתיקון6.



רית"זרוע אלכ–רשות התאגידים 



;א ועם קשיים תקציביים"צ מתמודדות עם מחסור כ"עמותות וחל▪

;בשל מצב החירום, ואף ביתר שאת, חלק מהעמותות נדרשות להמשך רציפות תפקודית▪

;צ"במתן שירות ומענה לצרכי עמותות וחלפעילות הרשם מתמקדת ▪

;כדי לאפשר פנאי להתמודדות עם מצב החירום, הקפאה של הליכי הפיקוח והביקורת▪

. כיצד ניתן להקל ולסייע–חשיבה משמעותית של הרשם ▪

לפיכך



;גיידסטאר•

;  מטרות ותקנון, שינוי שם, רישום-טיפול בבקשות שוטפות •

;אישור ניהול תקין–טיפול בבקשות שוטפות •

; הגשת דיווחים•

;אגרות•

;פיקוחי שטח ופיקוחי עומק, פיקוחים ייעודים•

;הליכי מחיקה של עמותות•

צ"רישום כפוי של חל•



.הקורונהמשברעםלהתמודדותהחברתייםהשירותיםזירתהוקמה▪

לציבורהמוענקיםהשירותיםמגווןאתלהזיןמוזמניםחברתייםארגונים▪
.המשברעםהתמודדותלשם

מקומיותורשויותהממשלהלמשרדייסייעבזירהשירוכזהמידעמאגר▪
שירותיםאלרלבנטיקהלולהפנות,המוצעיםהשירותיםמוללהסתנכרן

.אלה

וכןהרשםוהודעותהנחיותלהפצתגיידסטארשלההפצהבמערכתשימוש▪
.'וכדהקלותבנושאי(ועודזכותכל,ל"בט,ל"חשכ)נוספיםארגונים



;הגם שעובדי היחידה החיוניים מחליפים בפועל את המוקד–במענה לפניות , מתן שירות רציף•

;ולא רק במערכת מקוונת, ל"מסירת מסמכים מתאפשרת באמצעות דוא•

"(אנונימיות"הגשות )התליית הדרישה לחתימות מקור בהגשות שאינן מזוהות •

;הבהרה לעניין קיום אסיפה כללית באמצעות שיחות ועידה חזותיות•

בהתאם להנחיות מעודכנות על ידי לשכת  –ד "טיפול במסמכים הדורשים אימות חתימה על ידי עו•

.  ד בעניין הוועדות חזותית"עו



; 2020ביולי 31ליום –מועד הדיווח השנתי נדחה בחודש ▪

;ידחה בהתאמה–הסדר האורכות שיקבע עם לשכת רואי החשבון ▪

תישקל ארכה נוספת הן לדיווחים והן לעניין  , ככל שהמצב ידרוש▪
.  אישור ניהול תקין תוך תיאום עם החשב הכללי

בהגשה ללא הזדהות וללא )תתאפשר הגשה של מסמכים סרוקים ▪
(.  חתימה מקורית



;לא יפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים–במרץ 19החל מיום ▪

ימים למסירת מידע  45צ קיבלה ארכה גורפת של "כל עמותה או חל–ארכה למסירת מסמכים ▪
;או למי מטעמו, ומסמכים לרשם

;לא יתקיימו הליכי ביקורת או פיקוח במשרדי עמותות▪

ולא לשלוח טיוטות  , צ"הונחו לא לפנות אל עמותות או חל–( מיקור חוץ)רואי חשבון בודקים ▪
;מסמכים לעיונן

יכולה  , עמותה שרוצה ומעוניינת להמשיך בהליך הביקורת ולא לעכבו עד לאחר תום מצב החירום▪
.  ח בכתב"להודיע לרו

.  יום להגשת טיוטות דוח מהמועדים שנקבעו45ח המבקרים של "ניתנת אורכה לרו▪

.  הונחו לקחת בחשבון צרכים מיוחדים הנובעים ממצב החירום–(ל"תל)רואי חשבון מלווים  ▪



;עד לתום מצב החירום, הליכי מחיקה יזומים–הוקפא פרויקט המחיקה ▪

צ"הוקפא פרויקט רישום חברות כחל▪



הארכת המועד הקבוע בדין לתשלום מוזל של אגרה שנתית  ▪
מסתמנת דחיה של חודש ); בטיפול מול יעוץ וחקיקה–

(וחצי

;  סיוע בהליכי תשלום אגרה באמצעות העברה בנקאית▪
(מורכב מאוד)



שהועברונכסים)ציבורייםהקדשותעלובקרהפיקוח,שירותבמתןשבשגרהבימיםעוסקתהיחידה▪
.(המקדיששלציבוריותמטרותלהגשמתבנאמנות

Reaching)יזוםפרויקט▪ Out)-מימושלבחוןהקדשותלנאמנייזומהפניה
.ההקדשותרשםבסיוע,המצבלטובתחירוםבעתההקדששלהציבוריותמטרותיו

שמטרותיהם,רשומיםהקדשות3200מתוךהקדשות600–כשלמיפויבוצעהגיידסטאראתרבאמצעות
.יזומהפניהשלהראשונהלפעימההקדשות30-כונדגמו,החירוםבשעתלסיועלהתאיםיכולים

;המוקדאתמחליפיםהחיונייםהיחידהעובדי–הפניותלכללמענהבמתןלהמשיךמאמץעושההיחידה▪

יום45בתוארכה,העמותותלרשםבדומה,עומקביקורותהקפאת–פיקוחלהליכיבנוגעהקלותפורסמו▪
.לרשםמסמכיםלמסירת

.בקרובשיפורסמוחירוםלשעתבתקנותלהיכללצפויה2019לשנתכספייםדוחותלהגשתארכה▪



מענים נוספים –צרכי המגזר השלישי 

האשראיימיקיצור•

הרווחהמשרדל"מנכחוזר•

ייצוגיותלתובענותמהוועדהכספיםהקצאת•

א"בטל–קוראקול•

הכלכליתבתוכנית–נוספיםמענים•


