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           ,לכבוד

 

 , .נג

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

 (10/4/2019 מיום ךפנייתסימוכין: )

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

 נתונים ביחס למיזוגי חברות שבוצעו במדינת ישראל. לקבל 

  הריני להשיבך כדלקמן:לאחר בירור בקשתך, 

, מיזוג עמותות 1999-טז לחוק החברות, תשנ"ט34והוראות סעיף  2על פי הוראות פרק ד' .1

וחברות לתועלת הציבור, יתבצע לאחר שקיבל רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי 

 בית משפט חלוטה המאשרת את המיזוג. העניין, החלטת 

רישום מרכז של בקשות לביצוע מיזוג רשם העמותות או רשם ההקדשות אינם מנהלים  .2

ר, הופק הדו"ח במענה לפניה זו, וחרף האמוביחס לכלל התאגידים המפוקחים בכללותם. 

 . 2010-2019המצ"ב, ביחס לבקשות המיזוג שאושרו ובוצעו בין השנים 

ח המשמש את היחידה לשימושים פנימיים, ועל כן מדו ידנית מידע זה הופקיש להדגיש כי  .3

 . סרים במידעאי דיוקים וחבו וייתכנו  2010-2019המידע מועבר רק ביחס לשנים 

לחוק  39העיון במידע על עמותות וחברות לתועלת הציבור מוסדר בסעיף לל, ככאציין ש .4

מסייג את  לחוק חופש המידע 20, ובתקנות שהותקנו מכוחו. סעיף 1980 -העמותות, תש"ם

לקבל נך ככל שברצולפיכך,  תחולת החוק מעיון במידע המוסדר בחיקוקים ספציפיים.

בקשה פרטנית יש להגיש תיקי חברות לתועלת הציבור ועמותות, ביחס ל פרטים נוספים

 לגבי כל תאגיד ותאגיד. ונפרדת לעיון בתיקים 

להגיש בקשה נפרדת לעיון בתיק הרלבנטי בהתאם להסדרי העיון המופרטים לידיעתך, ניתן  .5

        להלן: 
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ניתן להזמין את תיק החברה ישירות לכתובת דואר אלקטרוני, באתר האינטרנט  .א

  של רשות התאגידים, להלן הקישור:

https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=ExposeDocumentsC

ompany 

ניתן להזמין את תיק עמותה ישירות לכתובת דואר אלקטרוני, באתר האינטרנט  .ב

 :של רשות התאגידים, להלן הקישור

https://ica.justice.gov.il/Request/OpenRequest?rt=ExposeDocuments

Association 

כמו כן, בהתאם למגמת הנגשת המידע ברשות התאגידים, מונגש לציבור באתר האינטרנט  .6

החיפוש במידע זה מבוצע על . ללא עלותידע בסיסי אודות חברות ועמותות של הרשות מ

 ידי הקלדת מספר התאגיד, להלן הקישור:

aagidim/units/RashamAmutot/servihttps://www.justice.gov.il/Units/RasutHat

ces/Pages/amuttview.aspx 

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

 יום. 45לעניינים מנהליים בירושלים, בתוך 
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