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  1125121.52תרשומת נקודות ממפגש 

 , ועובדי רשות התאגידיםבארצי ובמחוז ת"א ועדות מוסדות ציבור וממשלה ותאגידים

 

 נוכחים :  .1
 וגם במחוזי ת"א פורום מוסדות ציבור וממשלה ארצי יו"רעו"ד דוד סופר,   -לשכת עוה"ד  

 עו"ד יובל טייק , מרכז ועדת תאגידים      
 

 עו"ד ירמיהו גור, מנהל מחוז ת"א והמרכז -רשות התאגידים
 גב' אמי מתתיהו מנהלת היחידה לשרות הציבור והמשכונות   
 עו"ד ליאת מרגלית, סגנית מנהל מחוז ת"א והמרכז   
 החברותעו"ד האני ואקד, מנהל מחלקה משפטית רשם    
 עו"ד חגי פליישמן, מנהל מח' בחינה רשם החברות   
 עובדי הרשות מכלל המחוזות 02כ    

 

, וחידושים המתוכננים 0212עו"ד ירמיהו גור סקר בפני הפורום מצגת ובה החידושים האחרונים מ  .0
 .  0212לשנת העבודה 

 

עו"ד דוד סופר ביקש הרחבה של הסקירה בשתי נקודות : נגישות במחוזות הרשות, ומדיניות  .3
 בנושא טיפול באישור ניהול תקין בעמותות, ולהלן התשובות שניתנו ע"י עו"ד גור: 

 

ממוקמים בקריות ממשלה המותאמים לתקני   כל מחוזות הרשות )למעט ת"א( –בנושא הנגישות  .א
 . 0212טים בו שוכן מחוז ת"א עבר התאמה לתקני נגישות בסוף נגישות; בנן משר המשפ

בנוסף חשוב לציין כי הנגישות היא אחד מן המדדים שבהם נמדדת הרשות בדו"ח המדידה של 
 היחידה הממשלתית לשיפור השירות לציבור. 

 

בוצעו מספר מהלכים לצורך הקלה : ועדה בשיתוף החשכ"ל שהחליטה על  –בנושא העמותות  .ב
הקלות וצמצומים בדיווחים השונים של עמותות; עבודה של תיאום ביקורות של רשם העמותות 
והחשכ"ל על מנת שביקורת בעמותה תאוחד ככל הניתן לפעם אחת לשם מניעת מצב של מספר 

פרוצדורה שבה אם  –לניהול תקין בקיט מלא  ביקורות בזו אחר זו; אפשרות הגשת בקשות
יום בלבד.  32הבקשה מתקבלת לטיפול, זמן הטיפול באישור תקין מתקצר במחצית ועומד על 

על שולחנה של הרשות מונח כיום נושא של בדיקת האפשרות להאריך את תוקף אישור הניהול 
 התקין מעבר לשנה אחת.

 

 ניתנו : נקודות שהועלו ע"י החברים, והתשובות ש .4
 

מאויש ע"י סטודנטים לא מקצועיים העונים מתוך תסריטים,  –קושי במענה הטלפוני  .א
ועובדים מקצועיים אינם מחזירים טלפון. מבקשים לפרסם מספרי טלפון ומייל של רפרנטים 

 על מנת שאפשר יהיה לפנות ישירות. 
 



 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים

 מחוז תל אביב והמרכז
 

 

  6506076תל אביב,  2השלושה רחוב 

 Moked-tagid@justice.gov.il 1-500-50-60-66: ןטלפו

; יום ג' הפקדת מסמכים 12:20-03:20ה' שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', 

 בלבד )בקומת כניסה(

 

תפקידו של המוקד אופן הפעולה של מוקדים זהה בכל בעולם, גם בשוק הפרטי.  תשובה :
 המורכבות. הפניות הוא להשיב למרבית השאלות הפשוטות ולהעביר הלאה את 

 
 –אלא ההפך  ואת זמן הטיפול פרסום טלפונים ומיילים של עובדים אינו מייעל את העבודה

התמשכות זמן הטיפול, ולכך שלא ניתן לנהל את הפניות הממתינות ולווסת עומסים גורם ל
 נעדרים.כאשר עובדים 

  
עושה בשנים האחרונות מאמצים רבים לשיפור השירות, לרבות מכרז משרד המשפטים 

למוקד חיצוני, ורוב הפניות נענות במועד, אולם ההערה וחווית השירות הלא טובה נרשמה 
 ותועבר לעוסקים במלאכה כמשוב לצורך שיפור. 

 

  אין אפשרות להגשת כל המסמכים בת"א, ובפרט תיקון שיעבוד. .ב
 

בקשות משכונות, בת"א ניתן להגיש את הרוב המכריע של הפעולות הנפוצות:  תשובה:
לרישום חברות וחברות חוץ, שותפויות ושותפויות חוץ, עמותות, מינוי והסרת מנהלים, 
העברה והקצאת מניות, שינוי מען, שינוי שם חברה ושותפות, דו"ח שנתי, שיעבודים, אישור 

 ניהול תקין בקיט מלא.  
 

תיקון שיעבוד הוא פעולה פחות שכיחה ביחס לרישום והארכות שיעבוד, וגם יותר מורכבת 
 ולכן בשלב זה מבוצע בירושלים. 

 
חשוב לציין כי המחוז הוקם מתוך תפיסה של חשיפה מדורגת של שירותים, על מנת 

ולות. שהשירותים הקיימים לא יקרסו, ולכן לא ניתן היה מן היום הראשון לקבל את כל הפע
בנוסף, התפיסה שהנחתה עד כה היתה להמנע מקבלת מסמכים והעברתם לירושלים משום 

 החשש מתקלות. 
 

יורחבו השירותים גם לקבלת מסמכי פירוק מרצון. יצוין כי במקרים דחופים של  0212ב 
 חברות מפרות בלבד, מתאפשר להגיש גם כיום מסמכי פירוק מרצון במחוז ת"א. 

 

סדר פעולות. כך למשל כאשר מגישים ביחד גם הודעה על חילופי מנהלים,  אין מבט כללי על .ג
וכאשר המנהל החדש חתום על הודעה נוספת, מבוצעת רק הפעולה הראשונה ואילו השניה 

 מסורבת. 
 

ההערה מובנת ומקובלת, ונעביר אותה לעוסקים במלאכה. חלק מהפתרון יכול  תשובה :
 להיות ע"י קביעת עסקה ) ר' פירוט בהמשך( . 

 

מבוקש לאפשר לעו"ד להגיש פעולות במקוון, גם בלי להיות מוסמך לדווח, בדיוק כשם שכיום  .ד
 יכול עו"ד להגיש פעולות בנייר מבלי שהוא מוסמך לדווח. 

 
נעלה את הרעיון למחשבה ובחינה. עם זאת חשוב לציין כי ההצעה משליכה את  אנו תשובה :

עולם הנייר על העולם הדיגיטלי, בעוד שהמציאות היא שונה. הגשת דיווח בנייר היא מעשה 
, וגם דוור יכול לבצע אותה לא רק עו"ד. אולם הגשת דיווח מקוון היא שליחות בלבדשל 

וכרגע מבחינה חוקית ניתן לעשות זאת רק ע"י מוסמך  גם יחד, שליחות והזדהותמעשה של 
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לדווח. מטבע הדברים העדפנו לאפשר שירות כמה שיותר מוקדם, עם כמה שפחות תיקוני 
 חקיקה, ולכן השירות נבנה בצורה זו, אולם כאמור הרעיון מצדיק בחינה ומחשבה. 

 

בתיק חברה המתקבל בדוא"ל אין פילוח לפי שמות וסוגי מסמכים והדבר מקשה מאוד על  .ה
 חיפוש בתיק. 

 
 . מקווים לפתרון בהקדם. מדובר בתקלה מוכרת והיא בטיפול תשובה :

 

 .חסרה אפשרות לרשום משכון באינטרנט .ו
 

ספק רב אם יהיה עוד צורך בשירות זה, משום שרשות התאגידים, בשיתוף עם איגוד  תשובה :
הבנקים הובילה מהלך ממשלתי פורץ דרך, שבו הבנקים וחברות מימון רושמות את המשכון 

 ישירות במערכת המחשב של רשם המשכונות. 
 

ון, והלקוח פקיד הבנק רושם את המשכ –המהלך פורץ דרך משום ש"חתכנו" את כל הפעולות 
 לא  לרוץ עם הטפסים פיזית ולא לרשום אותם במקוון.  –כבר לא צריך לעשות כלום 

 
בנקים כבר  1.1.0202משכונות כבר בוטלו בשירות זה, ובהתאם לתקנות החל מ  222,222כ 

מכלל המשכונות בישראל, ולאחר  22% - 29%לא יוכלו להגיש משכון בנייר. מהלך זה מכסה כ 
 נוכל לבחון את הצורך ברישום משכון מקוון לגבי יתרת הפעולות.  סיום הטמעתו

 

 . לא ברור מן האתר היכן ניתן לעשות איזו פעולה ומבוקש לקבל רשימה לפי נושאים .ז
 

 gov.ilהכל מפורט באתר, ומפולח לפי שירותים. הרשות עברה בימים אלו לאתר  תשובה :
 מובן רשימה מרוכזת באמצעות הלשכה. שהוא אתר שירותי ומתקדם. אולם עם זאת נעביר כ

 
 

 . מדוע לא מקבלים חתימות חברה עם שמה המודפס, ודורשים חותמת .ח
 

הנוהג של חותמת מוכר ונפוץ ולכן מקובל בקלות, ובכל מקרה אחר, אישור עו"ד תשובה: 
 ותועבר לדיון.  נרשמההחתימה יפתור את הבעיה. עם זאת ההערה  ןבדבר מורשי חתימה ואופ

 

 דרושה הכוונה ופרוצדורה לעיסקאות מורכבות. .ט
 

נרשמה האפשרות קיימת, ועד כה כל מי שפנה קיבל סיוע והכוונה, אולם ההערה תשובה: 
 במובן שחשוב להבנות את המנגנון, והיא תועבר לדיון. 

 

 -ס"תש(, וטפסים רישום פרטי, דיווח) החברות תקנותל 11אימות נוטריוני לפי תקנה  .י
 ר ויש להסתפק בתרגום עו"ד. הוא מיות1222

 
ההערה נרשמה ותועבר לדיון אך חשוב לציין שמדובר בתיקון חקיקה,  על כל תשובה: 

 המורכבות שבדבר. 
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 .חסרה פרוצדורה של "פותרי בעיות"  .יא
 

ההערה נרשמה והיא תועבר לדיון. חשוב גם לציין את הכלי העומד לרשות החברים:  תשובה: 
לא מעט פניות כאלו מועברות ומטופלות  –פניה באמצעות יו"רים/ רכזי הועדות בלשכה 

 לשביעות רצון החברים. 
 

 מדוע לא ניתן להגיש תצהיר כושר פרעון בדוא"ל וחובה להגישו במקור .יב
 

שנים הצלחנו לשנות  2זו דרישת החוק, אך לשמחתנו, לאחר מסע ארוך של למעלה מ תשובה: 
 0-3, ההליך יקוצר מ 0212את החוק, ובהתאם לחוק חדלות פרעון שיכנס לתוקף בספטמבר 

 שלבים כיום לשלב אחד בלבד.  
 

 

 סוכם :  .9
 אים. רובים לפרסום דף מרוכז של דרכי פניה וטיפול לפי נושהרשות תעביר בימים הק

 
 

 
 

 בברכה,   

 

 ירמיהו גור, עו"ד

 מנהל מחוז תל אביב והמרכז

 רשות התאגידים

 


