יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
Department of Non-Profit Associations and Charitable Companies
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כ"ז אב תשפ"א
05/08/2021

לכבוד
הדרן  -קול נשי בשיח התלמודי )ע"ר(
רחוב בנטוב מרדכי מספר בית 20
רעננה מיקוד 4322920

הנדון :אישור ניהול תקין לשנת 2022
שם העמותה :הדרן  -קול נשי בשיח התלמודי )ע"ר( 580670750 ,
בהתאם לבקשתכם ,בנוגע למתן אישור לשנת  ,2022אנו מאשרים בזה כי העמותה מקיימת את דרישות חוק
העמותות ,התש''ם 1980-בכל הנוגע להגשת דו"חות ,הודעות ופרוטוקולים.
אישור זה יבוטל אם יתגלה כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.
אישור זה תקף מיום  01/01/2022ועד ליום .31/12/2022
לידיעה – העמותה נרשמה ברשם העמותות בתאריך .25/10/2018

בכבוד רב,
קארן שוורץ ,עו"ד
סגנית ראש רשות התאגידים
רשמת העמותות וההקדשות
בוצע על ידי חנה צדיק  ,רו"ח

*בכל פניה אלינו ,נא לציין את מספר העמותה.
** הבהרה :אין באישור זה כדי להעיד כי העמותה עומדת בכל דרישות החוק והרשם ,אלא לכך שכאמור לעיל העמותה הגישה
דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם ,ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם העמותות עורך בעמותות ביקורות יזומות במהלך השנה ,אף לאחר מתן אישור ניהול תקין .ליקויים שימצאו בעמותה לאחר מתן האישור ,עלולים להביא
לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.
בנוסף ,ניתן ,לעיין בדיווחי העמותה ללא תשלום באתר הגיידסטאר ,וכן לעיין בתיק העמותה בכפוף לתשלום אגרה.

יחידת רשם העמותות והחברות לתועלת הציבור
רחוב ירמיהו  ,39מגדלי הבירה בנין  ,1ירושלים ,9446722 .ת"ד  34071ירושלים  .9134001טלפוןMoked- .*5601 :
amutot@justice.gov.il
כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר "כל זכות"
בכתובת kolzchut.org.il/justice :כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!
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מספר תיק ניכויים

תאריך הדפסה

מספר תיק מע"מ

 - 9431שירותי הדת היהודית
ענף מס הכנסה
ענף מע"מ

על יסוד המסמכים והנתונים שהומצאו לי הנני מאשר בזה כי מתשלומים בעד ביצוע עבודות המנויות להלן
יש לנכות לנמען מס הכנסה בשיעורים הבאים :
580670750 580670750 580670750

שירותים או נכסים
פטור מלא

580670750 580670750 580670750

סוגי שכר מסוימים,
לרבות שכר סופרים.
פטור מלא

.4
.5
.6

מלא פטור
פטור
מלאהת
בשיח
פטורנשי
מלא קול
הדרן -
מ 01/01/22-עד 31/03/23-מ01/01/22-
580670750
580670750 580670750
580670750
פטור מלא פטור מלא פטור מלא
31/03/23
01/01/22
01/01/22
 31/03/23מ-
מ 01/01/22-עד-
580670750 580670750 580670750

עבור דיבידנד או ריבית )למעט -
ריבית מאג"ח לתקופה שלא הוחזק
ע"י הנמען(ופעולות בשוק ההון או
הפרשי הצמדה בתנאי ששולמו ע"י
תאגיד שלנמען אין שליטה בו.

.1
.2
.3

מלא פטור
פטור
מלאהת
בשיח
פטורנשי
מלא קול
הדרן -
מ 01/01/22-עד 31/03/23-מ01/01/22-
580670750
580670750 580670750
580670750
פטור מלא פטור מלא פטור מלא
31/03/23
01/01/22
01/01/22
 31/03/23מ-
מ 01/01/22-עד-

פטור מלא

מלא פטור
פטור
מלאהת
בשיח
פטורנשי
מלא קול
הדרן -
מ 01/01/22-עד 31/03/23-מ01/01/22-
580670750
580670750 580670750
580670750
פטור מלא פטור מלא פטור מלא
31/03/23
01/01/22
 31/03/23מ01/01/22-
מ 01/01/22-עד-

לתשומת לבך:
אישור זה אינו תקף לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .1976
אישור זה חל אך ורק על ניכויים מתשלומים המפורטים לעיל.
אישור זה אינו חל על תשלומי משכור ת ,הטבות ותשלומים בשווה כסף .כל הטבה ותשלום בשווה כסף חייבים
בניכוי מס במקור ע"י נותן ההטבה ,עפ"י השיעור המ תחייב מתקנות מס הכנסה )ניכויים במקור(.
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לבנק לצרכי העברת תשלומים לחו"ל.
אישור זה אינו חל על הפקעת זכות במקרקעין.
אישור זה לא יחול על חיו ב במס במכירת זכויות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין.
אישור זה בתוקף מיום

01/01/2022

האישור הוצא ע"י

שעם  -אינטרנט

ועד יום

31/03/2023

שם משדר

מנכה יקר ,
בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו
www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
אישור זה מבטל כל אישור קודם.

A20/3

מ .בירנפלד
פקיד השומה
פתח-תקוה

מדינת ישראל  /אוצר

רשות המיסים בישראל

המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו1976-
580670750

הדרן  -קול נשי בשיח הת
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.1

924607104

13/01/2022

מספר תיק ניכויים

תאריך הדפסה

לאור המסמכים והדיווחים שהמצאתם לי הריני לאשר כדלקמן:
לנמען אין חוב מס סופי ,או שהגיע להסדר עם רשויות המס בקשר לחוב סופי המגיע ממנו.
נמען זה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א )א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו –  1976ואין מניע ה לגביו מהיבט המס
לענין קבלת מענקים ,תמיכות ,ערבויות או העברות מתקציב המדינה.
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות ,אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית
המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות ,מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

.2

01/01/2022

.3

אישור זה בתוקף מיום

.4

הנכם חייבים להתקשר בעסקאות שלמעלה מ ₪ 4400 -רק עם מי שמציג בפניכם אישור על פי חוק עיסקאות גופים ציבוריים
)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו – .1976
הסכום יעודכן במהלך השנה באישור ועדת הכספים של הכנסת.
אישור זה ניתן בכפוף לתנאים הבאים:
א .הנמען נוהג לדווח למחלקה למוסדות ציבור ולמלכ"רים על ההכנסות החייבות במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה
ומגיש מדי שנה דו"חות כספיים ודו"חות התאמה הכוללים :מאזן ,חשבון הכנסות והוצאות ,רשימה של כל הנכסים
וההתחייבויות ,כשהם מבוקרים ומאושרים ע"י רו"ח ,לרבות כל דו"ח ופרטים אחרים שידרשו.
ב .הנמען מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י הוראת מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות ע"י מוס ד(
התשנ"ב1992 -
הנמען מדווח לשלטונות מע"מ על כל ע יסקה החייבת במע"מ.
ג.
הננו להביא לתשומת ליבכם כי האחריות להגשת הדו"חות האמורים או כל דו"ח אחר המתחייב עפ"י החוק ,לרבות אי ניכוי מס
במקור ואי העברת מס שנוכה במקור ,ולרבות חובת ניהול ספרים ,מוטלת אישית על כל מנהל המלכ"ר ,מנהל חשבונות ,פקיד
אחר מטעמו או בא כוחו.

.8

נציב מס הכנסה או מנהל המכס ומע"מ רשאים לבטל אישור זה בכל עת.

.5

.6

ועד יום

31/03/2023

 .7אין באישור זה משום קביעה כי הנמען הוא מוסד ציבורי עפ"י סעיף  (2)9לפקודה ולעניין סעיף 46
לפקודת מס הכנסה.

האישור הוצא ע"י
שם משדר

שעם  -אינטרנט

מנכה יקר,
בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס
באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו
www.gov.il/he/departments/israel_tax_authority
אישור זה מבטל כל אישור קודם.

A20/4

ב-

13/01/2022

31/03/2023 01/01/2022 31/03/2023 01/01/2022
31/03/2023
01/01/2022
31/03/2023
בשיח הת
קול נשי
01/01/2022הדרן -
31/03/2023 01/01/2022 31/03/2023 01/01/2022
31/03/2023 01/01/2022
31/03/2023 01/01/2022
580670750
31/03/2023 01/01/2022 31/03/2023 01/01/2022

מ .בירנפלד

פקיד השומה
פתח-תקוה

09:31:16

22/12/2021

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה
נכון ליום 22/12/2021 -

למוסד

הדרן קול נשי בשיח התלמודי (ע"ר) -

580670750

קיים אישור לעניין תרומות לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה החל מיום

12/09/2021

בהתאם לכך ,התרומות למוסד יקנו לתורם זיכוי מהמס שהוא חייב בו לפי האמור בסעיף זה.
תוקף האישור הוא מיום הינתנו ועד לתאריך 31/12/2023

לתשומת לב
 .1אישור זה יהא מותנה בכך שהמוסד לא ישנה את מטרותיו כפי שהן רשומות בתקנונו ,או יחרוג בפעילותו מהאמור
באותן מטרות וכן ,שהמוסד יקיים את כל האמור בכתב ההתחייבות שצורף לבקשה להכיר בו כמוסד ציבורי ,לרבות
הגשת דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון מידי שנה במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה וניהול פנקסי חשבונות עפ"י
הוראות (מס הכנסה וניהול פנקסי חשבונות ע"י המוסד) ,התשנ"ב.1992 -
 .2אישור זה יהא מותנה בכך שהמוסד לא ינפיק קבלה על תרומה בגין תקבול בשלו ניתנה תמורה למשלם וכמו כן
לא ינפיק קבלה על תרומה החל מיום הפסקת פעילותו .קבלה כאמור לא תזכה את המשלם בהטבות כאמור
בסעיף  46לפקודת מס הכנסה.
 .3על כל קבלה בפנקס שובר קבלות לתרומות תודפס בצורה בולטת לעין המלה "תרומה"; אם ניתן למוסד אישור
לפי סעיף  46לפקודה ,יודפסו על הקבלה גם המילים" :למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46
לפקודה".
 .4אין באישור זה משום קביעה שהכנסותיו של המוסד אינן הכנסות מעסק או הכנסות מכל מקור אחר החייבות או
פטורות ממס לפי כל דין.
 .5לא עמד המוסד בתנאי מהתנאים שבגינם ניתן אישור זה ,יראו את האישור כמבוטל.
( -הדרן קול נשי בשיח התלמודי (ע"ר

( -הדרן קול נשי בשיח התלמודי (ע"ר

- 580670750
התלמודי (ע"ר)
נשי בשיח
הדרן קול
31/12/2023
12/09/2021
22/12/2021
12/09/2021
22/12/2021
580670750
12/09/2021
22/12/2021
31/12/2023
12/09/2021
31/12/2023
12/09/2021
22/12/2021
31/12/2023
31/12/2023

580670750

580670750
580670750

בברכה,
ארז אורעד ,רו"ח
מנהל תחום בכיר
מוסדות ציבור ומלכ"רים

רח' כנפי נשרים  , 5ת"ד  1170ירושלים  ,91010טל 02-6559332:פקס02-6559499 :
www.mof.gov.il/taxes

