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  מידע בעניין החייאת עמותה
  החייאה

ת עמותה היא בהגשת בקשה למתן צו החייאה בבית המשפט, על פי סעיף יאדרך היחידה להחיה
  לפקודת החברות. 369

הבקשה להחייאה יכולה להיות מוגשת על ידי העמותה, אחד מחברי העמותה, או נושה של 
  העמותה.

  
הגשת הבקשה  בטרםת עמדת רשם העמותות על מנת לזרז את הליך ההחייאה מומלץ לקבל א

במידה והוגשה בקשת החייאה לפני הפניה לרשם, יש לשלוח העתק מן הבקשה  לבית המשפט.
  לרשם העמותות, על מנת שתינתן תגובת רשם העמותות לבית המשפט.

  
  החייאה לבקשת העמותה או חבריה

הרשם, לפרט את  כתנאי לקבלת אישור, תידרש, עמותה שנמחקה מפנקס רשם העמותות
הנימוקים בגינם מתבקשת ההחייאה. בין היתר יש לפרט: האם מיום המחיקה פעלה העמותה 
לקידום מטרותיה ובאיזה אופן. אם העמותה לא היתה פעילה יש לפרט באיזה תאריך הופסקה 
הפעילות ומהי הפעילות שבה עסקה העמותה עד להפסקת הפעילות. בנוסף, תתבקש העמותה 

 צד בכוונתה לפעול לקידום מטרותיה אם תוחייה.להסביר כי
הציג את המסמכים המפורטים להלן, כתנאי להסכמת רשם העמותות לביטול המחיקה בנוסף יש ל

  והשבת העמותה לפנקס רשם העמותות. 
  

לאחר קבלת אישור רשם העמותות כי אכן הוגש כל החומר הנדרש וכי לדעת רשם העמותות 
החייאת העמותה, תוגש ע"י העמותה בקשה להחייאה בבית המשפט  נתקיימו התנאים המצדיקים

המחוזי, אשר בתחום שיפוטו מצויה כתובתה הרשומה של העמותה וכן יוגש עותק מן הבקשה 
הנסיבות שהביאו למחיקה והסיבות שבגינן מבקשת  פירוטלרשם העמותות. על הבקשה לכלול 

  שנים מיום המחיקה. 20יאה בתוך העמותה לבטל את המחיקה. העמותה יכולה לבקש החי
  

עם קבלת העתק הבקשה שהוגשה בבית המשפט, יגיש רשם העמותות תגובה לבית המשפט, לפיה 
משהוגשו כל המסמכים החסרים לתיק העמותה, אין מניעה מצידו להשיב את העמותה לפנקס 

ן, להחיות את העמותות. לחלופין, ובמידה ורשם העמותות יסבור כי אין מקום, בנסיבות העניי
  העמותה יודיע הרשם עמדתו לבית המשפט.

  
  החייאה לבקשת נושה

נושה המבקש החייאת עמותה, יידרש להציג אסמכתאות לחוב של העמותה כלפיו, כתנאי 
  להסכמת רשם העמותות לביטול המחיקה והשבת העמותה לפנקס רשם העמותות.

  
  טופס בקשה להחייאת עמותה
  ניתן למצוא באתר רשם העמותות בכתובת:טופס בקשה להחייאת עמותה 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RasutHataagidim/RashamAmutot/TfasimNew/   
  

  צו החייאה 
ם ורשייש להמציאו לרשם העמותות, אשר  רק בית המשפט מוסמך לתת צו החייאה. משניתן צו,

  את ההחייאה במאגרי המידע.
  כשניתן צו החייאה, רואים את העמותה כאילו המשיכה בעסקיה וכאילו לא נמחק שמה. 

  
  מחיקה נוספת 

ולאחריה  רשם העמותות רשאי למחוק את העמותה פעם נוספת, גם אם בוצעה כבר מחיקה
 . הוחייתה העמותה
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  שים לצורך החייאת עמותה מחוקהמסמכים הנדרה
  
  

 ההעמותה הינ להחייאת. במידה והסיבה וכלי רכב פירוט כל נכסי העמותה לרבות נכסי נדל"ן  .1
, תתבקש והעמותה אינה מתכוונת לשוב ולפעול לקידום מטרותיה לאחר ההחייאה קיום נכס

העברת נכסים וכי מרצון  עמותהה העמותה לצרף התחייבות כי לאחר ההחייאה תפעל לפירוק
תעשה רק במסגרת הפירוק מרצון ועל פי חוק העמותות והנהלים לפירוק עמותה מרצון כפי 

  שגובשו על ידי רשם העמותות.
  

. במידה ולא הייתה פעילות כספית חברי ועד 2דוחות כספיים שלא הוגשו, חתומים ע"י  .2
רי ועד, חתום בפני תצהיר של לפחות שני חב לעמותה, ניתן להגיש במקום הדוחות הכספיים

לא היו  ה עליה מוצהרבתצהיר יצויין, כי בתקופ עורך דין,  בדבר העדר פעילות כספית.
לא קיבלה נכסים מכל מין וסוג שהוא, ולא חלו כי העמותה לעמותה הכנסות והוצאות, וכן, 

 כן, יש להצהיר על התחייבות, כי העמותה תפרע את כל-על העמותה חובות והתחייבויות. כמו
(לגבי חובותיה והתחייבויותיה בתקופה בה לא היו דו''חות, במידה ויתברר כי היו כאלה. 

  התצהיר, ר' דף הסבר מצורף)
  

 א לחוק העמותות. 37דוחות מילוליים בהתאם לסעיף  .3
 
 המלצות ועדת ביקורת לעניין הדוחו"ת הכספיים. .4
 
היר בדבר העדר פעילות או התצפרוטוקולים של האסיפה הכללית לאישור הדוחו"ת הכספיים  .5

 חברי ועד). 2(בחתימת כספית 
 
בחירה עדכנית באסיפה כללית של מוסדות העמותה, דהיינו : חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי  .6

 חתימה.
 
מקבלי השכר או המלגות הגבוהים ביותר או לחילופין, תצהיר כי לא משולמות  5רשימת  .7

 משכורות או מלגות.
 
או כנגד אחד מחברי הועד בתוקף היותו ככזה, או לחילופין, עמותה ההודעה על תובענה כנגד  .8

 הצהרה כי לא עומדת כל תובענה כנגד העמותה או כנגד אחד מחברי הועד בתוקף היותו ככזה.
  

ניתן לפנות לחברת מ.ת.א.ר לקבלת טפסים הוכחה על תשלום אגרה או פטור מתשלום אגרה ( .9
   ). 02-6230638פקס:  02-6230536 בטל' 
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  דף הסבר לגבי תצהיר על העדר פעילות כספית או העדר דוחות כספיים
  
  
  
  

  
כאשר העמותה לא הגישה דוחות כספיים לרשם העמותות לגבי שנה מסוימת או מספר שנים כיוון 

  פעילות כספית או מסיבה אחרת, יש להביא תצהיר של שניים מחברי הוועד בפני עו"ד. השלא היית
  
  

כי לא הייתה פעילות כספית ממועד ועד מועד או את הסיבה האחרת לאי הגשת בתצהיר יש לציין 
  הדו"ח הכספי. כמו כן חובה להתייחס לארבעה הסעיפים הבאים:

  

  הוצאות והכנסות .1

  חובות והתחייבויות .2

  נכסים ורכוש .3

  האם נפתח חשבון בנק ומה מספרו. .4
  
  

כל חובותיה והתחייבויותיה  להצהיר על התחייבות, כי העמותה תפרע אתכן צריכים המצהירים 
  בתקופה בה לא היו דו''חות, במידה ויתברר כי היו כאלה.

  
על התצהיר חותמים שניים מחברי הוועד בחתימות מקוריות בלבד ועורך דין יאשר את 

  חתימותיהם.
  

את התצהיר החתום יש להביא לאישור האסיפה הכללית ולהודיע לרשם העמותות בפרוטוקול 
  שני חברי וועד כי העמותה מאשרת את תוכן התצהיר הנ"ל. חתום במקור ע"י

  
  

                                               


