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 י"ד שבט תשפ"א
 2021ינואר  27
 512969601מס' חל"צ: 

 90קוד סריקה 
 
 

 לכבוד
 צ("מ )חל"המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע

 39שדרות ירושלים 
  6811223יפו -תל אביב

 tom.elbas@gmail.comבדואר ובדוא"ל 
 
 

 א.ג.נ. 
 

  המרכז לסיינטולוגיה ישראל בע"מ )חל"צ( -דוח תוצאות פיקוח שטח הנדון: 

 
החל"צ, החל"צ שבנדון )להלן: החל"צ(, ומעיון בתיק  ת הליך פיקוח באשר לאופן התנהלותבמסגר

בחל"צ, ומסמכים  07.5.19הכולל, בין היתר, מסמכים שנמסרו בעת ביקורת שטח שבוצעה ביום 
החברות אשר צורפו לאחר הביקורת שטח, עלו מספר ליקויים בקשר לניהולה התקין על פי חוק 

  -, כמפורט להלן "(החוק)להלן: " 1999 -התשנ"ט 

 
 האגודה השיתופית מתן שירותים משפרי חיים ע"פ משנתו של ל.רון האברדהתקשרות עם 

 
האגודה השיתופית מתן שירותים משפרי לחל"צ התקשרות לקבלת שירותים שונים מ .1

 )להלן "האגודה השיתופית" 570055855חיים ע"פ משנתו של ל.רון האברד שמספרה 
פעילות המבוצעת המשימות וה מרבית, בפועל. 19.7.2012( מיום או "האג"ש"

, ולמעשה השירותים המוענקים על האגודה השיתופית חבריבחל"צ, מבוצעת על ידי 
ידי האגודה לחל"צ הם שירותי מיקור חוץ, כאשר המשימות המבוצעות על ידי חברי 
האגודה השיתופית הן משימות הנדרשות לתפעול השוטף והיומיומי של החל"צ, 

 ולשם קידום מטרותיה הרשומות. 

שהיו בעלות  .נ.והגב' ש .ב.חתום על ידי הגב' ה 19.7.2012מיום כם ההתקשרות הס .2
כיום הינה בעלת מניות ועובדת  ה.ב.מניות ודירקטוריות במועד החתימה. הגב' 

 החל"צ והינה בת זוגו של דוד בורשטיין שהינו חבר באגודה השיתופית.

השיתופית בתאריך  בתגובה השיבה החל"צ כי דוד בורשטיין הצטרף כחבר באגודה
, לאחר החתימה על ההסכם ולכן הגב' בורשטיין לא היתה בניגוד עניינים בעת 8.2.14

 חתימת הסכם ההתקשרות.

החל"צ לא צרפה מסמך המעיד על מועד הצטרפות של דוד בורשטיין לאגודה 
 השיתופית ולכן לא ניתן לקבל את תגובת החל"צ בנושא זה.
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סכם, התמורה עבור השירותים אותם מספקת לנספח ב' לה 2.2בהתאם לסעיף  .3
  Corrected Gross Income -מתוך ה 50%האגודה השיתופית היא בשיעור של 

"(CGI.כלומר מתוך הכנסות החל"צ הכוללות, בניכוי עלויות שכר שיהיו לחל"צ ,)" 

 חל"צבעבדו עבור כל העובדים ש התבקשה החל"צ לפרט 2.2.20במכתבנו מיום  .4
ולפרט את היקף  2016-2019ע"י האגודה השיתופית במהלך השנים במסגרת העסקה 

 . המשרה, תפקיד העובד, דוח נוכחות ותיעוד השעות עבור כל עובד

מתוך האופי הטבוע באגודה שיתופית, : "24.5.2020החל"צ השיבה במכתבה מיום  .5
חברי האגודה הינם שותפים ונושאים באחריות כלפי עצמם וכלפי החברים האחרים 

, לפיכך החל"צ אינה מנהלת או שומרת יומני נוכחותל הנוגע למילוי חובותיהם בכ
החל"צ בודקת מדי יום מי נעדר ופונים לאותו חבר לצורך בירורים, אך לא שומרים 

 . "תיעוד זה

כלומר, התשלומים אותם מעבירה החל"צ לאגודה השיתופית אינם מתבססים על 
גודה השיתופית, אלא על ההכנסות כמות או היקף השירותים אותם מספקת הא

 המתקבלות בחל"צ. 

בנוסף לאמור, נציין כי לא התקבל פירוט כיצד חושבו הסכומים אותם העבירה 
 במהלך השנים.  בפועלהחל"צ לאגודה השיתופית 

 
, קיים חשש כי נעשה שימוש בנכסי החל"צ שלא לשם קידום מטרותיה לפיכך

, כאשר פרטיים לגורמים רווחים והשאת, זרות מטרותקידום המאושרות, אלא לשם 
 . גורמים אלה, לפחות בחלקם, הם השולטים בפועל בחל"צ

 
צ כי לעניין הליקוי שעניינו התמורה עבור השירותים "בתגובה לכך, השיבה החל

 - מתוך הכנסות החל"צ 50%אותם מספקת האגודה השיתופית, העומד על שיעור של 
מתווה התשלום נקבע לצורך התאמת התשלום לאגודה השיתופית בהתאם לקופת 
החל"צ, כך שאם למשל בקופת החל"צ לא יוותר סכום לתשלום עבור האגודה 
השיתופית, הרי שהחל"צ תהיה פטורה מלשלם לאגודה השיתופית עבור השירותים 

, אף כאשר צ"צ כי מתווה זה למעשה מיטיב עם החל"שקיבלה. עוד ציינה החל
בוחנים את היחס בין התשלום ששולם לבין העבודה שבוצעה בפועל. כתמיכה בטענה 

צ טבלה המראה את היחס שבין התמורה השנתית של חברי האגודה "זו צירפה החל
השיתופית מפעילותם בחל"צ לעומת שעות העבודה שחברי האגודה השיתופית ביצעו 

ית קיבלה, בעבור שעות העבודה של בפועל. מטבלה זו יוצא כי האגודה השיתופ
חבריה, תמורה של שקלים בודדים לכל שעה. יודגש כי טבלה זו הועברה ללא כל 

 אסמכתא התומכת בה, ללא דיווחי נוכחות, או רישום שעות עבודה בזמן אמת. 
צ כי לא חלה כל חובה על מקבל השירות לנהל פנקס שעות עבור "בנוסף, טענה החל

חובה כאמור אף לא חלה על האגודה השיתופית, בשל אופיה נותן השירות, וכי 
המשפטי. גם טענה זו דינה להידחות. אין הרשם קובע מסמרות בעניין החובות 
האמורות. יחד עם זאת, בבואו של הרשם לבחון כי החל"צ קיבלה תמורה ראויה 
בעבור התשלום ששילמה, וכי אין מדובר בחלוקת רווחים, אזי נבחנות הדרכים 

מקובלות להוכחת אספקת שירותים כנדרש. יודגש כי החל"צ לא הוכיחה את ה
אספקת השירותים, בדרכים המקובלות או בדרך אחרת. אף הדוגמא שצורפה 
ונקראת "תצוגה ממערכת הסטטיסטיקות", כאינדיקציה לפיקוח אותו מקיימת 

ם, שאינו החל"צ על השירות הניתן לה מאת האגודה השיתופית, מראה נתון גרפי עמו
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ברור ואינו מוסבר על ידי החל"צ, ואין בו כדי לשקף כיצד הפיקוח האמור מתבצע, או 
 כיצד יש בו להראות שהחל"צ קיבלה תמורה ראויה עבור התשלום. 

 
 

עוד הוסיפה החל"צ כי ככל שהרשם יכריע כי מתווה התשלום אינו תקין, החל"צ 
 הרשם. תשנה את מתווה התשלום ותביא את המתווה לאישור

 
העברת תשלומים על בסיס  -סיכומו של דבר, לא ניתן לקבל את תשובת החל"צ 

, והינו מנוגד להוראות אחוז מהכנסות החל"צ הינו סממן מובהק לחלוקת רווחים
יודגש כי לא  .חוק החברות, אף אם נטען כי אופן תשלום זה נועד להיטיב עם החל"צ

לום זה מיטיב עם החל"צ, שכן הטענות ניתן לקבל גם את טענת החל"צ כי אופן תש
בעניין זה לא נתמכו באסמכתאות נדרשות, וכי החישובים שהובאו בתגובת החל"צ, 

 הובאו ללא כל תימוכין או ביסוס. 
 

 
 מהטעמיםחלוקת רווחים  מהווההכספים מהחל"צ לאגודה השיתופית  העברת .6

 :הבאים

 מניות בחל"צ.א.י. הינו חבר האגודה השיתופית והינו אחד מבעלי ה .א
 

בתגובה השיבה החל"צ כי א.י. לא היה בעל מניה בעת שקיבל שכר מהאגודה 
והפך לבעל מניות  2015מחברותו באג"ש בחודש ינואר השיתופית, כיון שפרש 

 . 2017רק בשנת  צ"בחל
 

נציין כי החל"צ לא העבירה מסמכים המעידים על תאריך הפרישה של א.י. 
 יתן לקבל את טענת החל"צ.מחברותו באג"ש לפיכך לא נ

 
בורנשטיין, אחד משני המנכ"לים בחל"צ הינו חבר האגודה השיתופית. נציין  דוד .ב

כי דירקטוריון החל"צ אינו פעיל במהלך השנה, כפי שיפורט להלן ומנכ"לי 
 החל"צ מתווים בפועל את המדיניות בחל"צ ומיישמים אותה.

 
-כי דוד בורנשטיין אינו מנכ"ל החל"צ מבחינה משפטית בתגובה השיבה החל"צ

 תאגידית אלא גיא יחזקאל כהן, אשר מנהל את משמרת הערב.
כמו כן, נכתב כי השכר השעתי של מר בורנשטיין, כפי שהתקבל מנתוני האג"ש, 

שעות  120עד  100לשעה בהנחת עבודה של ₪  10.5לשעה לבין ₪  4.5נע בין 
כי הוא נשוי לה.ב שהינה בעלת מניות בחל"צ אינה  בחודש. ולפיכך העובדה

 מהווה חלוקת רווחים.
 

לא ניתן לקבל תגובה זו של החל"צ. במהלך פיקוח השטח הובהר לח"מ כי 
שני  צ"צ ופעילותה מנוהלות בפועל על ידי שתי משמרות, כאשר לחל"החל

מנכ"לים, כל אחד מנהל משמרת. עוד נמסר בפיקוח כי מר דוד בורנשטיין הינו 
מנהל משמרת, ומר כהן הינו המנהל השני. לפיכך, מר בורנשטיין עונה על 

 ההגדרה של נושא משרה, כהגדרתה בחוק החברות. 
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לעניין הטענה כי גובה השכר של דוד בורשטיין הינו נמוך במיוחד,  נשיב כי טבלת 
השכר שהועברה על ידי החל"צ, לא לוותה באסמכתאות או בתימוכין כלשהם, 

 ולכן לא ניתן להתבסס עליה.
 

 י.כ.אביו של  , הינואחד משני המנכ"לים, גיא יחזקאל כהן ,צ"חלב בעל מניות .ג
 אגודה השיתופית.בחבר  אשר

, וכי שכר היה 2019החל"צ בתגובתה ציינה כי י.כ. חבר באגודה רק מתחילת 
כומים נמוכים מאוד. החברה לא תמכה טענותיה בסימוכין כלשהם. לפיכך, בס

לא ניתן לדעת מה היו שעות העבודה בגינן ניתנה למר י.כ. תמורה, אם בכלל, ולא 
לפיכך, לא ניתן לקבל את ניתן לדעת מה היא אותה תמורה שניתנה בפועל. 

 תשובת החברה בעניין זה. 
 

לפיה  1999-)א( לחוק החברות תשנ"טז345ת סעיף ו הינה בניגוד להוראוהתנהלות ז
חברה לתועלת הציבור אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים במישרין או בעקיפין 
ומהווה שימוש בנכסי החל"צ שלא לקידום מטרותיה הרשומות, בניגוד להנחיות 

 הרשם בנושא זה. 
 

כי מנהלת  .א.במסגרת הפיקוח שנערך במשרדי החל"צ, נמסר לח"מ על ידי מר ת .7
החשבונות של החל"צ הינה גם מנהלת החשבונות של האגודה השיתופית ושכרה 

 משולם ע"י החל"צ.  
 

לטיוטת הדוח נכתב כי מכאן ולהבא, החל"צ תשלם רק עבור הנה"ח  צ"חלבתגובת ה
של החל"צ ומנה"ח קבלה הודעה כי עליה לפנות לאגודה השיתופית ולהסדיר איתה 

 עבור השירותים שהיא מספקת לה. באופן ישיר את התשלום
 

 אין בתגובת החל"צ כדי לשנות ממצאי הפיקוח.

 

החל"צ מממנת נסיעות לחו"ל לחברי האגודה השיתופית. מעיון ברשימת סך הנוסעים  .8
 20-30-עולה כי רוב בולט של הנוסעים בשנים אלו )כ 2016-2018לחו"ל בין השנים 

, חלק מהנוסעים נסעו פעמיים או שלוש בשנה( היו חברי האגודה השיתופית. כמו כן
 במשך שנים אלו. לדברי החל"צ מטרת הנסיעות היא קבלת הכשרות. 

 חשבון על, השיתופית האגודה חברי נסיעת נדרשת מדוע הבהירה לא"צ החל
 "ל, שנה אחרי שנה לחו"ל. לחו"צ, החל

 
ני בתגובה השיבה החל"צ כי הכשרת חברי האגודה השיתופית מתבצעת רק במתק

הסיינטולוגיה אשר מוסמכים לתת את ההכשרה הנדרשת הממוקמים בחו"ל. כמו כן, 
הוסיפה החל"צ כי התקיימו נסיעות של נציגים ישראליים לאירועי פתיחה של מרכזי 
סיינטולוגיה חדשים ברחבי העולם וזאת על מנת לשמור את החל"צ ביישור קו עם 

ת אלה נדרשות לשם ביצוע התוכניות העולמיות. החל"צ הבהירה כי הכשרו
צ הבהירה כי "החל -השירותים אותם מעניקה האגודה השיתופית לחל"צ, כלומר 

 ללא הכשרות אלה, לא תוכל האגודה השיתופית להעניק שירותים לחל"צ. 
 

הינה כללית ולא מתייחסת לנסיעות ספציפיות של חברי האגודה תגובת החל"צ 
השיתופית שנסעו לחו"ל שנה אחרי שנה. יתרה מזאת, לא ניתן לקבל תגובה לפיה 
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צ לממן הכשרות של נותן שירות, כדי שיוכל להעניק שירות זה. כלומר, על "על החל
ניק לה את החל"צ להתקשר עם מי שהוא בעל כשירות ומיומנות מספקים כדי להע

השירותים המבוקשים על ידה, ולא לממן את הפיכתו לכשיר ומיומן כאמור. לפיכך, 
 לא ניתן לקבל את תגובת החל"צ בעניין זה. 

 

עובדים, המדווחים למס הכנסה  10עולה כי  2016-2019לשנים  126מבדיקת טפסי  .9
בחל"צ. כעובדי החל"צ, הינם גם חברי האגודה השיתופית אשר מועסקים מטעמה 

כפולה זו, מעלה חשש לתשלום כפול, בעבור אותן שעות עבודה. חשש זה  העסקה
על שעות העבודה  פיקוחמתחדד במיוחד לאור תשובת החל"צ, כי איננה מקיימת 

 של חברי האגודה השיתופית. 
 

משמשים שלא לשם קידום  צ"חלממצאים אלה מעלים אף הם חשש כי נכסי ה
 ם קידום מטרות זרות. מטרותיה המאושרות, אלא לש

  
לא  בתגובה השיבה החל"צ כי רשימת חברי האגודה השיתופית שהעבירה החל"צ

ות, כיון שהדבר לא נדרש ע"י הח"מ. החל"צ כללה תאריך תחילת חברות וסיום חבר
 לגביהם זוהתה הכפילות האמורה, עבדוחלק גדול מהעובדים הבהירה כי בפועל 

עם זאת, ציינה . בתקופות שאינן מקבילות ,והיו חברים באגודה השיתופית חל"צב
החל"צ כי שלושה עובדים אכן עבדו במקביל בחל"צ ובאגודה השיתופית אך שימשו 
בתפקידים שונים, בשעות נפרדות וקיבלו שכר נפרד בין העבודה שביצעו עבור 

בור האגודה החל"צ, שהינה בד"כ עבודה טכנית במהותה לעבודה שביצעו ע
 השיתופית שהינה בד"כ עבודה הקשורה לתכני הסיינטולוגיה.

החל"צ צרפה טבלה בה מפורטים התפקידים אותם ביצעו שלושת העובדים הנ"ל, 
בחל"צ ובאגודה השיתופית, השעות השנתיות שהושקעו בעבודה בחל"צ, חלקיות 

 המשרה בחל"צ והתשלום השנתי בחל"צ ובאגודה השיתופית.
 

י החל"צ לא העבירה מסמכים התומכים בתשובתה זו ולא העבירה רשימת נציין כ
השיתופית הכוללת תאריכי התחלת חברות וסיום החברות כך שלא  העובדי האגוד

 ניתן לקבל את תשובת החל"צ כי מדובר בהעסקה בתקופות שאינן מקבילות.
טענת  כמו כן, שעות העבודה באגודה השיתופית אינן נרשמות ומתועדות ולפיכך

לפיכך, לא ניתן לקבל גם  החל"צ כי מדובר בשעות עבודה נפרדות אינה מבוססת.
 תגובה זו מאת החל"צ. 

 
 

 תפקוד דירקטוריון החל"צ
 

דירקטוריון החל"צ מונה שלושה דירקטורים שהינם תושבי חוץ. הדירקטורים אינם  .10
ת מגיעים פיזית לארץ ומשתתפים אחת לשנה באספה הכללית השנתית המתבצע

באמצעות תוכנת הסקייפ. הדירקטורים אינם מעורים בפעילות השוטפת של החל"צ 
ואינם מבצעים את תפקידם בהתאם לנדרש בחוק החברות, והנחיות הרשם. בפועל, 

 החל"צ מנוהלת ונשלטת על ידי שני מנכ"לי החל"צ. 
מכאן, עולה חשש כי מוסדות החל"צ הינם פקטיביים, ואינם מקיימים את תפקידם 

 על פי חוק. 
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בתגובה השיבה החל"צ כי הדירקטורים של החל"צ מעורבים בהתנהלות החל"צ 
באמצעות מתן הוראות לעובדי החל"צ באמצעות דוא"ל פנימי כמעט על בסיס יומי, 
ההוראות כוללות נהלים הקשורים להתנהלות כספית וכן התנהלות יומיומית. כמו 

כי חברי הדירקטוריון עוקבים ברמה שבועית אחר מערכת  כן, השיבה החל"צ
הסטטיסטיקות וכן הינם מורשי חתימה בחל"צ. התנהלות זו אמנם לא תועדה עד כה 

 בפרוטוקולים מסודרים והחל"צ מתחייבת לערוך פרוטוקולים בעתיד.
 

החל"צ לא מסרה כל אסמכתא או תימוכין להתנהלות המתוארת, ולכן תגובה זו 
לא ברור ממי התקבלה. יודגש כי  -הסף. אף רשימת ההנחיות שצורפה  נדחית על

מעיון בדוגמא שצורפה עולה כי מדובר בהנחיות טכניות פרוצדורליות, ובוודאי לא 
 צ. "צ בקביעת מדיניות החל"ניתן ללמוד מהן על תפקיד דירקטוריון החל

  
 
 

 נושאים נוספים
 

מה נקבע  ל"צ התבקשה להבהיר לפיהח -הכנסות בגין השכרת שימוש באודיטוריום .11
. להם ניתנה זכות שימוש באודיטוריום הסכום שגבתה החל"צ מכל אחד מהתאגידים

מחירים  תקובעוהחל"צ  ניות הנחותאין מדי ,אין מחירון -בהתאם לתשובת החל"צ
ובהתחשב ביכולת הכלכלית  המנהל דעת שלהלפי שיקול  ,לפי אופי השימוש באולם

 אולם. של הגוף המשתמש ב
העדר מחירון וקריטריונים ברורים לקביעת המחיר בעבור השימוש באולם, מעלה 
חשש לפגיעה בנכסי החל"צ, ולקידום מטרות שזרות למטרותיה הרשומות של 

 החל"צ. 
        

קבעה מחירון וקריטריונים להשכרת  בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי החל"צ
 בנושא.  23.10.20האולם ולמתן הנחות והעבירה פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום 

 
 יובהר כי אין בתיקון הליקוי לאחר סיום הביקורת, כדי לשנות מממצאי הביקורת. 

   

נכתב כי בניין שניתן כתרומה  2017לדוחות הכספיים של החל"צ לשנת  6בביאור  .12
במכתבנו מיום ₪.  1, נרשם בספרי החל"צ בעלות סמלית של 2007ל"צ בשנת לח

נשאלה החל"צ מדוע המבנה רשום בדוחות הכספיים בערך סמלי ולא בערכו  13.5.19
נכתב  20.6.19האמיתי, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים. בתשובת החל"צ מיום 

ישום בדוחות הכספיים כי החל"צ תבצע הערכת שווי של הנכס ובהתאם לכך יבוצע ר
שהוגשו ע"י החל"צ אינם כוללים את ערך  2018של החל"צ. הדוחות הכספיים לשנת 

  מבנה החל"צ.
 

בתגובה לטיוטת הדוח השיבה החל"צ כי החל"צ קיבלה את הערת הרשם והזמינה 
עריכת שמאות ועם קבלת ממצאי השמאות, הערך הריאלי של הבניין יירשם במאזני 

 . 31.12.20-תחייבה להודיע לרשם על תיקון הליקוי, לא יאוחר מההחל"צ. החל"צ ה
 

 2019כמו כן, בדוחות הכספיים לשנת  נציין כי עד כה לא התקבל עדכון בנושא.
 שהוגשו, סעיף רכוש קבוע לא כולל את ערך המבנה.
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₪. מיליון  9.5-בדוחות הכספיים של החל"צ מופיע סעיף הכנסות מתרומות בסך כ .13
לדוחות הכספיים נכתב כי מדובר בהכנסות שהתקבלו מהשתתפות  11בביאור 

בקורסים וסמינרים. לבקשתנו, העבירה החל"צ העתק מהמחירון הגביה בגין 
השירותים אותם מספקת החל"צ. נראה כי המינוח "תרומות" המופיע בדוחות 

  הכספיים אינו משקף את המהות.
 

מל הרוחני שהדת הסיינטולוגית בתגובה השיבה החל"צ כי הקורסים הינם ליבת הע
מציעה לחבריה ואין הלימה פיננסית בין התשלום ל"מוצר", התשלום אמנם אחיד אך 
אפשר להשתתף בקורסים מספר פעמים בלתי מוגבל ונראה כי ניתן להשוות את 
רכישת הקורסים לרכישות שמתבצעות בבתי הכנסת ואשר נחשבות כתרומה למרות 

 הכסף ששולם.
 

בסוגיה זו נשיב כי כאשר החל"צ קובעת מחירון ברור עבור רכישות קורסים 
וסמינרים נראה שהצגת סכומים אלו כ"תרומות" לא משקפת את מקור ההכנסה 

 של החל"צ.

בשילוט המופיע על מבנה החל"צ לא נכתב שם החל"צ המלא ולא מופיעה הסיומת  .14
ד )א( 345בניגוד להוראת סעיף חל"צ, נכתב "סיינטולוגיה" בעברית ובאנגלית בלבד, 

 . 1999-לחוק החברות תשנ"ט 
 

בתגובה השיבה החל"צ כי הליקוי תוקן וכי הצמידה כעת שלט  מתוקן בכניסה 
 למבנה. החל"צ העבירה צילום חזית המבנה עם השלט המתוקן.

 
 אין בתיקון הליקוי לאחר סיום הביקורת, כדי לשנות מממצאי הביקורת.

 
 שנתייםהגשת דיווחים 

 
)לאחר  2020בדצמבר  1חלף ביום  2019המועד האחרון להגשת דוחות שנתיים לשנת  .15

מספר ארכות שקבע הרשם, בין היתר לאור משבר הקורונה(. למרות שמועד זה חלף, 
 . במלואם נכון לכתיבת שורות אלה, החל"צ טרם הגישה את הדיווחים הנדרשים

 
 
שלעיל, ובמיוחד הליקויים בנושא ההתקשרות של החל"צ עם האגודה הממצאים נוכח ל

נראה כי בפועל פעילות החל"צ והתנהלותה , הרי שהשיתופית והעברת הכספים אליה
תאגיד שמטרתו להשיא רווחים לחבריו.  -הפיננסית, שלובה עם פעילות האגודה השיתופית 

ידים בכירים בה, ואלה אשר קובעים במקרה זה, חברי האגודה הם אף עובדי החל"צ ובעלי תפק
 את התנהלות החל"צ בפועל, שכן דירקטוריון החל"צ אינו פעיל, מעבר לישיבות חד שנתיות. 

לפיכך, עולה חשש לחלוקת רווחים אסורה ושימוש בנכסי החברה שלא לשם קידום מטרותיה, 
 אלא לשם קידום מטרות זרות והשאת רווחים לגורמים פרטיים. 

 
בקשת פירוק כנגד  תשקל הגשת ולפיכך"צ, החלמתקיימת עילת פירוק כנגד ש הרי, רהאמו לאור

לחתום על תוכנית לתיקון  , יתאפשר לחל"צתביע נכונות שהחל"צלחילופין וככל  "צ.חלה
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לתקן  החל"צ, במסגרתה תידרש חל"צעל חשבון ה הקדשותליקויים בליווי מלווה מטעם רשם ה
 . רט בתוכנית לתיקון ליקויים המצ"ב, כמפושלעיל את הליקויים

 
, המצורפת את התוכנית לתיקון ליקויים בליווי גורם מלווה 17.2.21 להעביר עד ליום חל"צעל ה

 חתומה ע"י שני מורשי חתימה של החל"צ.בזאת, 
 

שתגיש החל"צ בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת יובהר כי ככל למען השלמת התמונה 
אזי שבהתאם למדיניות הרשם, בקשת אישור ניהול תקין תבחן רק לאחר תום שלושה , 2021

חודשי ליווי, ככל שחוות דעת הגורם המלווה תצביע על שיתוף פעולה מטעם החל"צ עם הליך 
 תיקון הליקויים, ורק לאחר שיתוקנו הליקויים ההכרחיים, כפי שיוגדרו בתכנית.

 
 

 בכבוד רב,   

    
 שרעבי, רו"חאסתר    

 רשות התאגידים )מלכ"רים( 
 

 

 
 העתק:

 yfeiglin@yrlegal.co.ilבאמצעות דוא"ל  ושות' משרד עורכי דין יהודה רווה יאיר פייגלין,עו"ד 
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