
יום עיון דיגיטלי

מטרת יום העיון:

יום העיון יתמקד בהסבר והדרכה מעשית לגבי התהליכים הבאים, כולל הצגת האתר 
החדש של תאגידים און ליין המאפשר הגשת כלל הבקשות לרשם החברות:

רישום חברה ללא חובת מעורבות עו"ד בתהליך - בעקבות תיקון החקיקה (כניסה 
לתוקף - אפריל 2021)

1. אופן רישום חברה בתהליך החדש.
2. הזדהות ממשלתית אלקטרונית באתר ממשל זמין.

פירוק מרצון של חברה - לאחר תיקון חוק החברות שנכנס לתוקף בספטמבר 2019 
1. ההליך החדש - הליך מזורז לפירוק מרצון של חברה שאינה בעלת נכסים או חובות. 
2. הקלות בפירוק מרצון של חברה פעילה (בשני שלבים וללא חובת פרסום ברשומות)

3. דגשים לגבי קבלת פטור מחובות אגרה של חברה.

יום ב' | 3 במאי, 2021 | 15:00 - 13:30
 ZOOM יום העיון ישודר דיגיטלית באמצעות

לינק ל ZOOM יישלח לנרשמים קרוב למועד יום העיון

יום העיון הינו חינם לחברי הלשכה אך ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש
מחיר למשתתף שאינו חבר לשכה : 105 ש“ח

לשכת רואי חשבון בישראל - 
שמחה להזמין אתכם ליום עיון דיגיטלי באמצעות ה-ZOOM בנושא:

חידושים בפירוק מרצון וברישום חברות, 
כולל הצגת תהליך רישום חברה ללא 

חובת מעורבות עו"ד בתהליך

להרשמה לחצו עכשיו

לשכת רואי חשבון בישראל
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רו"ח איריס שטרק - נשיאת לשכת רואי חשבון

עו"ד אביה וייס - הנהלת רשם החברות
עו"ד רועי לחן - המחלקה המשפטית, רשם החברות

עו"ד חגי פליישמן  - מנהל המחלקה המשפטית

רו"ח טובה הילמן - יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים 
(רשם החברות, עמותות ואחרים)

רו"ח גלית יחזקאלי - יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד 
המרכזי ויו"ר משותף בוועדה הארצית להשתלמויות דיגיטליות

לו"ז יום העיון:

מנחה:

מנחה:

מרצה:

מרצים:

מגיבה:

הצגת האתר לרישום חברה ללא חובת מעורבות עו"ד14:40 - 13:40

סיכום ומענה לשאלות15:00 - 14:40

רו"ח רעיה קידר - חברת ועדת מרכזי, יו"ר משותף בוועדה הארצית
להשתלמויות דיגיטליות ויו"ר הוועדה לגיוס הון, הלוואות, מענקים ותמריצי מדינה

חידושים בהליכי פירוק מרצון של חברה

דברי פתיחה13:40 - 13:30

עו"ד סיגל גולן עתיר - רשמת החברות והשותפויות


