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 י"ז תמוז, תש"ף ירושלים,

 2020יולי,  9

 בתשובתך נא ציין:

 2015-20-0205תיק מס' 
 

           ,לכבוד

 

 , .נא

 1998-בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"חהנדון: 

 (20/04/2020 מיום ךפנייתסימוכין: )

"(, מידעהחופש  חוק)להלן: " 1998-מידע, התשנ"חהלפי חוק חופש ביקשת שבסימוכין,  ךבפניית

 תצהיר.בהן נדרשת הגשת בקשות מידע אודות לקבל 

 :להשיבך כדלקמןהריני לאחר בירור בקשתך, 

על קשות בהן נדרשת הגשת תצהיר. אולם ורשות התאגידים אינה מנהלת רישום מרכז של כלל הב

בקשות עניין בידי רשם החברות ורשם העמותות ב 2019-2018אף האמור, רוכזו הנתונים לשנים 

 ת לכמות התצהירים שהוגשו בפועל.וזאת כהערכה משוער -תצהיר  שהוגשו ונדרש לצרף להן

שים את היחידות לשימושים פנימיים.      הופק מדו"חות המשמ, הנ"ל במענה כי המידעלציין, 

 כפילויות.או חוסרים בו אי דיוקים,  , וייתכנובלבד 2019-2018שנים מתייחס להמידע 

יתן היה להפיק , נמטה בקשות מסוימות, כמפורט בטבלהבעניין רשם העמותות, כל הקשור לב

, המועד בו הועבר ניהול 2018חודשים יולי עד דצמבר , 2018מהמחצית השנייה של נתונים רק החל 

 .המידע למערכת ממוחשבת חדשה

מצורפת טבלה המתארת את כמות התצהירים שהוגשו לרשם החברות ורשם  בהתאם לאמור לעיל,

 העמותות, בחיתוך לפי סוג בקשה ושנים:

 

 

הבקשות שהוגשו  מספר סוג בקשה

 2018בשנת 

מספר הבקשות שהוגשו 

 2019לשנת 
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הפיכת חברת לחברה לתועלת 

 (חל"צהציבור )להלן: 

19 34 

 98 75 רישום חל"צ

 4 5 רישום חל"צ חוץ

 2,646 1,242 רישום עמותה

בקשה לפירוק מרצון על ידי 

חל"צ )הגשת תצהיר כושר 

פירעון הינו שלב מקדמי 

 להגשת הבקשה(

11 10 

בקשה לפירוק על ידי עמותה 

)הגשת תצהיר כושר פירעון 

הינו שלב מקדמי להגשת 

 הבקשה(

134 125 

 7,664 7,450 פטור מאגרה לעמותה

 47 52 בקשה לחיסיון פרטי תורם

 29,827 29,030 רישום חברה

 217 248 רישום חברת חוץ

)כללית  רישום שותפות

 ומוגבלת(

1,074 1,227 

מרצון )הגשת פירוק חברה 

תצהיר כושר פירעון הינו שלב 

 להגשת הבקשה( מקדמי

28,177 31,213 

 566 420 פירוק שותפות
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 3,517 3,708 פירוק תקנון חברה

 1,987 1,744 שינוי הרכב הון

 1,424 1,505 שינוי בשותפות

ביצוע עדכונים באופן מקוון 

 בלבד

219 122 

 166,030 137,499 הגשת דוח שנתי על ידי חברה

 26,072 24,871 העברת מניות

 11,529 11,048 הקצאת מניות

 22,712 21,203 מינוי ועדכון דירקטורים

הגדרת מוסמך לדווח אצל 

 רשם החברות

23,733 14,987 

 

זו לבית המשפט  יש בידך לעתור כנגד החלטה חופש המידע לחוק 17הנני להודיעך כי לפי סעיף 

 יום. 45בירושלים, בתוך לעניינים מנהליים 

 
 
 
 

 תאמר אסדי , עו"ד         
 מ"מ הממונה על העמדת מידע לציבור             

 משרד המשפטים                    
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