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 שירותים ודרכי התקשרות רשות התאגידים

 

 שירותים מקוונים באתר  .א

 

 שירותים בכרטיס חכם .1

 

 רישום תאגידים

 הגשה מקוונת של בקשה לרישום חברה וחברת חוץ

 הציבורהגשה מקוונת של בקשה לרישום עמותה /חברה לתועלת 

 

 דיווחים בחברות בלבד:

 מניות על עיקול צווי של הסרה/ עדכון/ הוספה

 

 .שנתי ח"דו הגשת

 .מניות הקצאת

 .מניות העברת

 .רשום הון הגדלת

 .דירקטורים והסרת מינוי

 החברה של הרשום מען שינוי

 

 עצמיים ללא כרטיס חכםשירותים  .2

 שירותים ללא תשלום

 .חברה על בסיסי מידע קבלת

 .חברה נסח אחזור

 .מרצון בפירוק וחברות הרשומות החברות במאגר עיון

  החברות לרשם בפנייתכם טיפול מצב

 .לרשם שנשלחו לבקשות ותעודות סירובים, אישורים הפקת! חדש

 .לחברה שנתית אגרה תשלום אחזור

 

 תשלוםבשירותים 

 עיון מקוון במשכון 

 .חברה נסח

  קבלת תיק חברה בדוא"ל

 .חברה מתיק מאומתים מסמכים

 .חברה סטטוס אישור הפקת

 .לחברה שנתית אגרה תשלום

 עמותה בדוא"ל קבלת תיק

  קבלת תיק חל"ץ בדוא"ל! חדש

 מיועד השירות

 או לדירקטור

 לדווח מוסמך

 כרטיס בעלי

 על חווי .חכם

 .מיידי - השירות
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  בדוא"לשירותים  .ב

 

 עמותות :פניות לרשם העמותות בנושאי בירורים, שאלות, בקשות שירות ותלונות על 

 Moked-amutot@justice.gov.il  

 פניות ליחידת רשם החברות והשותפויות בנושאי בירורים, שאלות ובקשות שירות

 Moked-tagid@justice.gov.il  

 

 רשם העמותות בור בנושאי ופניות ציתלונות 

 Amutot-p@justice.gov.il     

 רשם החברות והשותפויות  ופניות ציבור בנושאי תלונות 

Havarot-P@justice.gov.il 

 משכונות רשם התלונות ופניות ציבור בנושאי 

mashkonot@justice.gov.il 

 

 

 taagidim-s@justice.gov.ilשינוי מען של חברה 

 moked-amutot@justice.gov.ilשינוי מען של עמותה 

 havarot-m@justice.gov.ilמוסמך לדווח בחברה 

 ( בלבד. לא יתקבלו תצהירי כושר פירעון 2+3שלב  פירוק מרצון של חברה )

 perukim-taagidim@justice.gov.il 

 

 

 מחוזותניהול תקין בקיט מלא לפי 

o והמרכז אביב תל - machoz-tlv@justice.gov.il  

o שבע באר -  nihultakinbsh@justice.gov.il 

o חיפה - nihultakinhaifa@justice.gov.il 

o עילית נצרת - nihultakinnazrat@justice.gov.il 

o ירושלים nihultakin2019@justice.gov.il   

 

 

   מענה טלפוני .ג

 

  1-700-70-60-44: התאגידים טלפוןמוקד רשות 

  16:00 עד 8:00 השעות בין', ה עד' א ימים: מענה טלפוני שעות
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 (כאן לדף הסניפים באתר הרשות צולח) במחוזות  מועדי קבלת קהל .ד

 :קהל קבלת עותש

 , 8:30-12:30 השעות בין': ה', ד', ב', א ימים

 . לבניין הכניסה בקומת בתיבה בלבד מסמכים הפקדת': ג ביום

 .קהל קבלת אין המועד ובחול חג בערבי

 

 שירותים הניתנים במחוזות

 כלל הפעולות ירושלים 

    חיפה, 15 ם"הפלי שדרות חיפה:

 ,  משכון פרטי שינוי,  קבוצתי משכון רישום או משכון רישום,  משכון ביטול משכונות :  

 רישום שיעבוד, , שיעבוד סילוק,  מניות הקצאת,  מניות העברת,  לחברה שנתי דיווח חברות :

 שינוי,  חוץ חברת של דירקטוריון בהרכב שינוי,  חברה של דירקטוריון בהרכב שינוי

  , עדכון מוסמך לדווח, חברה כתובת

  )בתיאום מראש(  רישום עמותה, ובקשות אישור ניהול תקין בקיט מלא  עמותות:

  

 עילית נצרת, 3 המלאכה רחוב : נצרת עילית

 , משכון פרטי שינוי,  קבוצתי משכון רישום או משכון רישום,  משכון ביטול משכונות :  

 בהרכברישום שיעבוד, שינוי ,  שיעבוד סילוק,  מניות הקצאת,  מניות העברת חברות:

 דיווח שנתי לחברה, חוץ חברת של דירקטוריון בהרכב שינוי,  חברה של דירקטוריון

 ., עדכון מוסמך לדווחחברה כתובת שינוי

  )בתיאום מראש(  רישום עמותה, ובקשות אישור ניהול תקין בקיט מלא  עמותות:

 

 ת"א 2רחוב השלושה  :תל אביב

 , משכון פרטי שינוי,  קבוצתי משכון רישום או משכון רישום,  משכון ביטול משכונות :  

, מוגבלת שותפות רישום,  כללית שותפות רישום רישום חברת חוץ,, חברה רישום חברות:

 סילוק, מניות הקצאת,  מניות העברת,  לחברה שנתי דיווח, חוץ שותפות רישום

 של דירקטוריון בהרכב שינוי,  שיעבודים ללקוח( 5) עד  שיעבוד רישום,  שיעבוד

 שם שינוי,  חברה כתובת שינוי,  חוץ חברת של דירקטוריון בהרכב שינוי,  חברה

 , עדכון מוסמך לדווחחברה

  )בתיאום מראש(  רישום עמותה, ובקשות אישור ניהול תקין בקיט מלא  עמותות:

 

 שבע באר, 4 היסוד קרן : באר שבע

 , משכון פרטי שינוי,  קבוצתי משכון רישום או משכון רישום,  משכון ביטול משכונות :  

 בהרכב נוישי ,שיעבוד סילוק,  מניות הקצאת,  מניות העברת,  לחברה שנתי דיווח חברות:

 כתובת שינוי,   חוץ חברת של דירקטוריון בהרכב שינוי,  חברה של דירקטוריון

 .דיווח שנתי של חברה, רישום שיעבוד , עדכון מוסמך לדווח,חברה

  )בתיאום מראש(  רישום עמותה, ובקשות אישור ניהול תקין בקיט מלא  עמותות:
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