
  

  
  

  חוק העמותות מחייב להגיש לרשם העמותות דוח כספי ובו פירוט התורמים.
  קיימת אפשרות לבקש חסיון על שמות התורמים.

  קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם.   -סיון מעוגן בתקנות  לחוק העמותות יהח
  

  חסיון ללא אישור מראש

   ₪. 20,000כל תרומה מתורם אחד שאינה עולה, במצטבר בשנה, על 
  כולל גם בני ביתו של אדם ותאגיד שבשליטתו ובעל שליטה בתאגיד. "תורם"המונח 

  

  חסיון המותנה באישור מראש

על העמותה להגיש בקשה ובה שם התורם, עם הגשת המסמכים לצרכי קבלת אישור ניהול תקין 
. כן יפורט אם קיים קשר (הנימוק צריך להיות לכל תורם בנפרד) ימוק לחסיוןת.ז. שלו, מענו והנ

  בינו או בין עסקיו לעמותה מלבד התרומה.

ממחזור העמותה  20%או ₪  150,000העולה על  מתורם אחד כאשר הבקשה נסובה אודות סכום
לפחות ובו ך החתום ע"י חבר וועד אחד יש להוסיף תצהיר תומ₪)  20,000(ובלבד שהוא מעל 

  פירוט הנימוקים.

ובו לתורם יש לצרף מכתב מאת התורם ₪  500,000 מתורם אחד העולה על סכום ב רכאשר מדוב
  טעמי הבקשה.

  יש להגיש כל שנה בקשה מחודשת.

אם לא תתקבל  יום, 45תב השלמת פרטים ובתום כאשר בקשה לא תוגש במלואה הרשם ישלח מכ
  .הבקשה יקו כגלויים גם מסמכייתותשובה, 

  סוגיות:

  מיהו תורם אחד?

 ותאגיד, שולחנו על הסמוכים ביתו בני לרבות, לעניין זה הוגדר בתקנות תורם  כ "אדם .1
"תאגיד, לרבות בו".  כל אלו ייחשבו כאדם אחד. תורם הוגדר  גם כ שליטה בעל שהוא

  ".אדם שהוא בעל שליטה בו ותאגיד אחר המצוי בשליטת אותו תאגיד

אדם ובני ביתו או תאגיד בשליטתו, או  ,דין המתייחס לאדם אחד עולה כי כאשר יש .2
  ."אדם אחד"תאגיד ובעל השליטה בו נחשבים ל

לכאורה ניתן לטעון כי בני ביתו של אדם ותאגיד שבשליטתו אינם תורם אחד, אך סביר  .3
  .רשם העמותות פרשנות מחמירהלכי 

ל תרומה צבועה כי תורם המעביר תרומתו דרך צינור (למש ,לב חשוב לשיםכמו כן  .4
כמובן שלא  .הצינורשהועברה דרך גוף שלישי לעמותה) התורם הינו המקור הראשוני ולא 

 תמיד העמותה יכולה להיות מודעת לכך.

  

  

  

 חסיון שמות תורמים מדווח שנתי לרשם העמותות                  



  

  מהי תרומה?

להערכה. גם מחילת הלוואה תרומה כוללת גם תרומה בשווה כסף של טובין הניתנים  .1
 ינה תרומה וכן גם מי שנתן ערבות לעמותה וזו מומשה.  ה

יוער כי מועד מחילת ההלוואה יכול להיות גמיש ומותר שיהיה מושפע משיקולים של  .2
 ₪). 500,000 –ו ₪  ₪150,000,  20,000האמורים לעיל ( תקרת הסכומים

עולה כי מתן הערבות עצמה אינו תרומה בעיני רשם העמותות, הגם שיש לו "שווי"  .3
 .ולפעמים הוא יכול להיזקף בדוחות הכספיים כהכנסה זקופה

(דהיינו: יתנה את י. היעדר גילוין מניעה שהתורם יתנה את תרומתו בא לדעתנו .4
להתחשב בכך בהצגה יש אמנם תרומתו בכך שהרשם יאשר ששמו יהיה חסוי). 

 רק מעגליות לפיה התרומה תאושר ע"י הרשםווצר יבדוחות הכספיים ועלולה לה
והיות  בשנה העוקבת ולא תירשם בדוחות הכספיים השוטפים של השנה המדווחת

  .וצר קושי, שלהערכתנו ניתן לפתרוןיו בכל שנה ונדרשת בקשת חסיון חדשה
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