
 לרשם האגודותמקוון טופס פנייה הסבר להגשת 
 

, להלן מדריך לשימוש בטופס פנייה ברוכים הבאים לטופס פנייה באתר רשם האגודות השיתופיות

 מקוון לרשם האגודות.

 עלי להשתמש בטופס מקוון? מדוע 

 הגשת פניה באופן מקוון תייעל את הטיפול בפניה ותאפשר צמצום של זמני המענה והטיפול בפניה. 

באמצעות מערכת ניהול פניות ממוחשבת, משרד הרשם יכול לעקוב אחר הפניות המתקבלות ולפקח 

 על איכות ומקצועיות השירות הניתן כמו גם על משך המענה.

 הטופס?מדוע אני לא מצליח/ה להוריד את 

 דרישות המערכת להורדת הטופס הן :

 כרום.גוגל באו שימוש  ומעלה 11דפדפן אקספלורר גרסה שימוש ב

 אילו שירותים ניתן לקבל בטופס?

 :הנושאים שבתחום אחריות האגף

בקשה בקשות אורכה להגשת דוחות כספיים, בקשות בנושא התראות/קנסות מנהליים,    בקשות:

בקשה להארכת כהונת ועד, בקשה להדרכה/הנחייה,  בקשה לכינוס אסיפה לאישור ניהול תקין, 

כללית, בקשה למידע מרשויות האגודה, בקשה למינוי ועד ממונה, בקשה למינוי ועדת קלפי, בקשה 

בקשה למינוי חוקר, בקשת אורכה להשגה על דוח חקירה, בקשה לעיון תיק אגודה במשרדי הרשם, 

 , בקשה לדיווח טופס נתונים של ביקורת פיקוחגודה לחברהבקשת הפיכת אלפירוק אגודה, 

 על רשויות אגודה. תלונות : תלונות

 פניה בנושא בוררות קיימת, בקשה להחלפת בורר: בקשה למינוי בורר, בוררויות

תקנונים: בירורים בנושא טיפול בבקשה לתיקון תקנון, השלמת מסמכים חסרים בבקשות לתיקון 
 תקנון.

 ור על החלטות מפרק.ערע פירוקים:

: תעודת רישום, תמצית פרטי אגודה, בקשות למשלוח תקנון במייל, דיני אגודות  בקשות מידע

 שיתופיות, בקשה לקבלת אישור על העדר שעבודים.

ר בחירת הגשת דוחות כספיים + נספחים )תוספת חמישית +תוספת שישית(, עדכון בדב : דיווחים

 לתשומת ליבכם, בימים אלו אנו עובדים על בניית טופס פניה ייעודי)  ועד או שינוי בועד מנהל 

 .טופס פניה זה( הדיווח יעשה. עד למתן הודעה אחרת, לצורך דיווחים אלו

 

 וצרופות? של דוח כספי המערכת לא מאפשר שליחה מדוע 

 .טופס מוגבל בגודל הצרופותה

 .6MB.  כאשר סך כל הצרופות בטופס עד 800KBגודל מקסימלי לכל קובץ הוא 

 יש גם לוודא כי הקבצים לא מוגנים בסיסמא. 

 .DPI, 300 -הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה אשר לא תהיה גבוהה מ

 ..jpeg, jpg, tif, gif, pdf, xlsx, xlsניתן לצרף קבצים בפורמטים הבאים בלבד: 



 

 

 

 שאוכל לשלוח?האם יש מגבלה על מס' הפניות 

 הועברה פנייה יש להמתין עד לקבלת התייחסות של הרפרנט המטפל במשרד הרשם.אך אם  – לא

ההגבלה נועדה בראש ובראשונה לאפשר לרפרנט המטפל לסיים את הטיפול בפנייה ולקצר לפונה 

 את המשך זמן המענה.

יספרו ואלו  מני הטיפולזתאריך את פנייה חוזרת שתשלח בטרם ניתנה התייחסות הרפרנט הראשון, 

 החל מהפנייה האחרונה שתשלח.

 
 :איך אוכל לבדוק את סטטוס הטיפול בבקשתי

, שיכלול את מספר הפנייה שלכם תקבלו אליכם דוא"למשלוח הבקשה כשעתיים מעת לאחר 

בהם מקרים מסובכים ומורכבים ב .ימי עבודה 14תוך ראשוני והתחייבות לחזור אליכם עם מענה 

 .עלולים לקחת יותר זמן, אך גם על כך תקבלו הודעה מראשזמני הטיפול 
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