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 .1שני בני אדם או יותר ,שהם בגירים ,החפצים להתאגד כתאגיד למטרה חוקית שאינה
מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריו ושמטרתו העיקרית אינה עשיית רווחים ,רשאים לייסד עמותה;
העמותה תיכון עם רישומה בפנקס העמותות.
) .2א( בקשה לרישום עמותה תוגש בידי המייסדים לרשם העמותות )להלן  -הרשם( ויצויינו
בה שם העמותה ,מטרותיה ,מענה בישראל ,שמות המייסדים ,מעניהם ומספרי זהותם; לבקשה
יצורף תצהיר חתום בידי כל המייסדים על נכונותם לייסד עמותה ,כאמור בבקשה ,ולכהן בה
כחברי ועד.
)ב( לאחר הגשת הבקשה ,וכל עוד לא נרשמה העמותה ,יכיר הרשם בכל בקשה לשינוי או
לתיקון פרט כאמור בסעיף קטן )א( ,אם חתומים עליה רוב המייסדים החתומים על הבקשה
המקורית; ובלבד שהוכח להנחת דעתו ,כי הודעה על ההחלטה להגיש בקשה לשינוי או לתיקון,
נשלחה לכל המייסדים בדואר רשום  14ימים לפחות לפני מועד הגשתה.
 .3לא תירשם עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופיה
הדמוקרטי ,או אם יש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות.
) .4א( לא תירשם עמותה בשם העלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו.
)ב( לא תירשם עמותה בשם הזהה לשם של אחד מאלה ,או הדומה לו עד כדי להטעות:
) (1תאגיד הרשום כדין בישראל;
) (2תאגיד שהיה רשום כדין בישראל ,רישומו בוטל וטרם חלפו שנתיים מיום ביטול
הרישום של אותו תאגיד;
) (3עמותה הנמצאת בתהליכי רישום.
)ג( נרשמה עמותה בשם שאין לרשמה בו לפי סעיף קטן )א( או )ב( ,רשאי הרשם לדרוש
ממנה לשנות את השם; לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו ,רשאי
היועץ המשפטי לממשלה לעתור לבית משפט לענינים מינהליים להורות לעמותה לשנות את שמה.
 .5הוגשה בקשה בהתאם לסעיף  ,2ירשום הרשם את העמותה בפנקס העמותות זולת אם ראה
עצמו מנוע מלעשות כן לפי סעיפים )4 ,3 ,1א( או )4ב(.
5א) .א( הוגשה בקשה על פי סעיף  2לרישום עמותה שמטרותיה גיוס כספים להצלת חיי אדם
ולא רשם אותה הרשם בפנקס העמותות תוך שבועיים מיום שהוגשה הבקשה ,שלא מחמת סירוב
לרשמה ,רשאים המייסדים לבקש משר הפנים 1שיורה על אופן בדיקת הבקשה ורישום העמותה
תוך תקופה שלא תעלה על  14ימים מיום מתן ההוראה כאמור.
)ב( על בדיקה ורישום עמותה לפי סעיף קטן )א( יחולו הוראות סעיפים  3 ,1ו.4-
)ג( תוקף רישום עמותה שנרשמה מכוח סעיפים קטנים )א( ו)-ב( הוא לשנה אחת.
)ד( חלפה שנה מיום רישומה הזמני של העמותה ,ולא נרשמה העמותה לפי סעיף ,5
יועברו נכסיה ,לאחר שנפרעו חובותיה במלואם ,לעמותה אחרת שקבע האפוטרופוס הכללי שמונה
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,תשל"ח ,1978-ואשר מטרותיה קרובות ,לדעתו ,למטרות העמותה
שתוקף רישומה הזמני פג.
) .6בוטל(.
 .7משנרשמה עמותה ,יפרסם הרשם הודעה על כך ברשומות ויתן לעמותה תעודת רישום;
התעודה תהיה ראיה חלוטה שהעמותה נוסדה כדין.
 .8מהיום שצויין בתעודת הרישום כיום הרישום תהיה העמותה תאגיד ,כשר לכל זכות ,חובה
ופעולה משפטית.
8א .שם העמותה יצויין בכל מסמך ,שילוט או פרסום היוצא מטעמה ,בצורה המלאה המופיעה
בתעודת הרישום; השם יצויין באותיות אחידות וללא קיצורים והשמטות ויכלול בסופו את הציון
"עמותה"" ,עמותה רשומה" או ")ע"ר(".
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