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א.ג.נ,

הנדון: "בית צבי" ביה"ס לאמנויות הבמה (ע"ר) 

הריני לכתוב אליך בהמשך לפנייתך, שמספרה 23574026 מיום 25/05/2021 בעניין העמותה שבנדון. .1

ראשית, אבקש להודות לך על פנייתך האמורה. קבלת מידע מאת הציבור, בדבר התנהלות עמותות וחברות  .2

לתועלת הציבור, הינו חיוני, ומסייע לרשם בביצוע תפקידיו השונים. כמובן כי יש בכך כדי לקדם אף את 

איתנות מגזר העמותות והחברות לתועלת הציבור. 

שנית, אבקש לעדכן אותך כי המידע הנכלל בפנייתך עודכן בתיק העמותה. כן יובהר כי השימוש במידע אינו  .3

מכוון לתת שירות לפונה, אלא מהווה אמצעי בידי רשם העמותות לפקח על התנהלותן התקינה של עמותות  

והכל בהתאם להוראות הדין.

נביא לידיעתך כי הרשם אינו מוסר מידע אודות הליכי פיקוח ולפיכך אם יחליט הרשם לבצע הליך פיקוח  .4

בעניינה של העמותה בין אם על בסיס המידע שנמסר ובין אם בשל נסיבות אחרות , לא תמסר הודעה נוספת 

בעניין זה. ככל שהרשם יגבש מסקנות סופיות בעניינה של העמותה, בעקבות הליך פיקוח -  מסקנות אלה 

יהיו גלויות בתיק העמותה (לעיון בתיק העמותה, לאחר תשלום אגרה סמלית, ניתן להיכנס אל הכתובת - 

 .(https://www.gov.il/he/service/assocoations_online_information

לתשומת לבך כי אם אכן יוחלט לבצע פיקוח כאמור, מטבע הדברים, מדובר בתהליך ארוך וממושך.  .5

לפרטים נוספים בעניין אופן טיפול הרשם בפניות המתקבלות מאת הציבור על אודות התנהלות עמותות,  .6

ניתן לעיין במדיניות הרשם בנושא, באתר רשות התאגידים, בכתובת: 

https://www.gov.il/BlobFolder/service/non_profit_organization_complaint/he/inquiry_hand

ling_policy.pdf 
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למען הסר ספק יובהר כי פנייה לרשם העמותות איננה מהווה תחליף לפניה לגורם רלוונטי אחר אשר יש  .7

בסמכותו לברר הנטען בפנייתך, לרבות אך לא רק - פניה לערכאות המשפטיות המוסמכות לשם מיצוי 

זכויותיך על פי דין.

אנו מודים לך על פנייתך.

בברכה, 

יונדב טולידאנו, עו"ד 

   רשות התאגידים
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