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 2020בספטמבר,  8

 לכבוד

 חה"כ משה אשר 

 יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט

 

 נכבדי יו"ר הועדה, 

 

 תיקון לחוק החברות לצורך ייעול הליך רישום חברות וטיוב דירוגה העסקי של ישראל הנדון: 

בשם המכון הישראלי לתכנון כלכלי, אני מתכבד להגיש לחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט את עמדתנו ביחס  

כלכלי   לתכנון  הישראלי  המכון  בישראל.  חברות  של  מקוון  רישום  בענין  החברות  בחוק  המבוקש  לתיקון 

בשנת   היווסדו  מאז  עומד  אני  פול2006שבראשו  זיקה  כל  ונטול  עצמאי  מחקר  מכון  הינו  בראש  ,  אשר  יטית 

 מעייניו קידומה של כלכלת ישראל ככלכלת שוק, מתקדמת מודרנית ותחרותית. 

ובקלות   בזמינות  בתחרות  ישראל  של  העגום  מצבה  שהוא  המבוקש  לתיקון  הרקע  את  בקצרה  אביא  תחילה 

מה של  הקמת עסקים, לאחר מכן נעמוד על הבסיס ההשוואתי ונראה כי המונופולין הקיים לעורכי דין על רישו

 חברה הינו אנכרוניסטי מסורבל ומיותר ולבסוף אתייחס בקצרה לטענותיה של לשכת עוה"ד בנושא זה. 

העולמי, המבקש    Doing Business-ישראל במקומות נמוכים יחסית במדד המזה שנים מדורגת מדינת    רקע:

עוד בדוח מיוחד  הדברים    1. ברוב מדינות העולם באופן השוואתילבחון את "הקלות לעשיית עסקים"   הוצפו 

  2. 2014ולאחר מכן בשנת   2010שערך המכון הישראלי לתכנון כלכלי בשנת 

מ אחת  היא  העסקים  עשיית  הקלות  תחרותיות  של  היסוד  עסקים    כלכלהאבני  למייסדי  השוואתי  במבט 

ציון  ו השקעה.  וקרנות  למשקיעים  מרכזי  עסקים  בנושא  גרוע  פרמטר  הקמת  משמעות  קלות  בעל  אפוא  הוא 

 .  של מדינה הכלכלהואטרקטיביות יסודית ועמוקה לאיתנות  

המדינה  משכך,   האחרונות  יזמה  של  בשנים  ויסודי  מהותי  לשיפור  נחוצות  תוך  רפורמות  זה,  במדד  ישראל 

רק  א מדובר  העולה מן האמור הוא כי ל  ברוב הכלכלות המפותחות.לפרקטיקות מקובלות  התאמת הרגולציה  

 . הישראלית  לכלכלה ויסודי חשובאלא בנושא  בירוקרטי עניין בעוד

 

 
: "איפה הבעיות של המשק שלנו? בעיה מאוד חשובה שלנו היא  2012-נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר בנאומו בראו דברי  1

העובדה שיש לנו ביורוקרטיה בלא מעט תחומים. מדברים כל הזמן על שיפור המצב אבל עוד לא רואים את זה. יש לנו הרבה היבטים  
ראו בקישור:   שאנחנו מאוד לא טובים בהם." Doing businessשל 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000741848 
"מוסדות ציבור   ? Where do we go from here – 2010התחרותיות בישראל דו"ח מיוחד של המכון הישראלי לתכנון כלכלי:    2

)הירוד מאד בשקיפות של החלטות הממשלה   2011-2010נכון לשנת   132מתוך (  90 -מיושנים ולא יעילים: ישראל מדורגת במקום ה
והמדיניות הציבורית שלה. הבירוקרטיה, פרוצדורות וחוסר יציבות במדיניות הציבורית יוצרים עלויות גבוהות ביותר לעסקים  

ים ובמקום גבוה מבחינת הבזבזנות  הנמוך מאד בעלות הבירוקרטיה והרגולציה לעסק 85ומדורגים במקומות גרועים בעולם )מקום 
   competition-https://www.iep.org.il/publications/israel-2011" .הממשלתית

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000741848
https://www.iep.org.il/publications/israel-competition-2011
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הממצאים הברורים מראים גם כי הסרבול הבירוקרטי בכל הקשור למשך הזמן הדרוש לפתיחת עסקים הלך  

ומתקדמות   הולכות  אחרות  מדינות  בעוד  ומידרדר,  הולך  ישראל  של  כשמיקומה  השנים,  עם  וגבר 

 במודרניזציה: 

 

 

 

קו" עם הפרקטיקה הנהוגה בשאר מדינות העולם בנושא  -עתה עומד על הפרק תהליך "יישור  המצב הנוכחי:

דין לשם ביצוע ההליך של רישום חברה. מדובר בצעד חשוב המוצע על ידי  -ידי עורך-פשוט: התלות בייצוג על

כה   עד  שנמצא  בישראל,  חברות  של  רישומן  הליך  לייעול  המשפטים  באופן  -בלתי משרד  ואיטי  במיוחד,  יעיל 

כ  3יחסי.  מהווים  חדש  עסק  בפתיחת  לקלות  הנוגעים  ה  10%-הפרמטרים  במדד  הנכללים  הפרמטרים  -מסך 

Doing Business  ומשקלם של רוב הפרמטרים בדירוג הכולל זהה. כך, שאם תוכל ישראל לשפר את דירוגה ,

וצע לפתיחת עסק והוזלת עלויות התהליך(, תוכל  בקלות פתיחת עסקים )בעקבות קיצור משמעותי בזמן הממ

 לשדרוג את דירוגה במדד הסופי במקומות אחדים לכל הפחות.  

ל המוצע  התיקון  ל23סעיף  לפי  לבצע  )ב(  חדשות  חברות  מקימי  יוכלו  החברות,  )ההכרחי    זהות  אימותחוק 

אלא גם באמצעים מקוונים  דין  -במסגרת רישום חברה והתקנון שלה, בישראל ובעולם( לא רק באמצעות עורך

 דין.  -לאימות בנוכחות עורך במקבילוטכנולוגיים כמסלול אימות חלופי שיוצע 

אמצעים  אלא שאמינים.  אחרים,  : הזיהוי באמצעות עורך דין היה מקובל בעבר, בהיעדר אמצעי זיהוי  ויודגש

אלה, שלא היו נגישים בעבר, הפכו זמינים בשנים האחרונות עם התפתחות הטכנולוגיה, ובהתאם לכך אימצו  

חדשות.   חברות  של  התקנון  אישור  בהליך  כקבילים  המפותח  העולם  ממדינות  רבות  פלא    אותם  אין  כן  על 

אינן    –זילנד וסינגפור  -ניו  בריטניה, אוסטרליה,  –כל ארבע מדינות המחקר  נמצא ש  2019-במחקר משווה מש

עורך נוכחות  החברה-מחייבות  רישום  הליך  במסגרת  שלנו    .דין  החברות  דיני  בהיות  מיוחדת  חשיבות  לכך 

   דין דווקא.-אמריקאי שבו אין חובת זיהוי באמצעות עורכי-שאובים ביסודם מן העולם האנגלו

 
 Doing-במדד ה 2008שראל מאז שנת את דירוגיה של יגם ניתן לראות   .לראו מטה נתונים לגבי משך ההליך הממוצע בישרא 3

Business  :הכולל-doing-of-https://tradingeconomics.com/israel/ease
ow%20business#:~:text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20averaged%2040.08%20from%202008,l

of%2029%20in%202009.&text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20%2D%20values%2C%20historic
al%20data%20and,updated%20on%20September%20of%202020. 

https://tradingeconomics.com/israel/ease-of-doing-business#:~:text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20averaged%2040.08%20from%202008,low%20of%2029%20in%202009.&text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20%2D%20values%2C%20historical%20data%20and,updated%20on%20September%20of%202020.
https://tradingeconomics.com/israel/ease-of-doing-business#:~:text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20averaged%2040.08%20from%202008,low%20of%2029%20in%202009.&text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20%2D%20values%2C%20historical%20data%20and,updated%20on%20September%20of%202020.
https://tradingeconomics.com/israel/ease-of-doing-business#:~:text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20averaged%2040.08%20from%202008,low%20of%2029%20in%202009.&text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20%2D%20values%2C%20historical%20data%20and,updated%20on%20September%20of%202020.
https://tradingeconomics.com/israel/ease-of-doing-business#:~:text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20averaged%2040.08%20from%202008,low%20of%2029%20in%202009.&text=Ease%20of%20Doing%20Business%20in%20Israel%20%2D%20values%2C%20historical%20data%20and,updated%20on%20September%20of%202020.
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ש עולה  שביצענו,  נוספת  במבדיקה  בגם  חברות  שונים  בחתכ  OECD-מדינות  סלובניה,ים  איטליה,    )גרמניה, 

וצ'ילה( טורקיה  דין  פולין,  עורך  באמצעות  חברה  רישום  חובת  קיימת  ש  .אין  בארצותכמובן  לא  -גם  הברית 

 קיימת חובת נוכחות כזאת. את רשימת המדינות שבחנו בהשוואה לישראל ניתן לראות בטבלה הבאה. 

-ניו אוסטרליה בריטניה מדינה

 זילנד 

 ארה"ב  צ'ילה טורקיה  סלובניה איטליה גרמניה ישראל  סינגפור
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מדד התחרותיות שהשיק המכון בשנה שעברה, ושבחן את ביצועיה של ישראל בשורת תחומי פעילות    זאת ועוד,

ביחס   מאחור  כלכליים  נמצאת  ישראל  לחוק,  המוצע  התיקון  טרם  שכיום,  בטענה  תומך  אחרות,  למדינות 

יותר   ארוך  בישראל  עסק  לפתיחת  הזמן  משך  הבא,  התרשים  שמלמד  כפי  שלה.  החברות  רישום  ברגולציית 

ה  מדינות  מבין  זה  במדד  העשירי  במקום  המדורגת  במדינה  לבין  OECD-מאשר  ישראל  בין  שהפער  למרות   .

כך    –, הוא עדיין עומד על כשבוע ימים  2013עד    2009יה המפותחות הצטמצם לעומת המצב בשנים  מקבילות 

שפרק הזמן לפתיחת עסק בישראל הוא יותר מכפול מאשר במדינת ההשוואה המפותחת )כאמור, זו שבמקום  

ק  לאפשר  יכולה  עו"ד  בחתימת  צורך  ללא  התקנון  לאישור  מקביל  מסלול  פתיחת  כי  ברי,  של  העשירי(.  יצור 

 ההליך, עבור לפחות חלק מהחברות, ולצמצם את הפער בין ישראל לבין מקבילותיה. 
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ה נתוני  שונים,  במדדים  ישראל  של  ולדירוגה  התפיסתיים  להיבטים  על    OECD-מעבר  גם  בבירור  מצביעים 

למשק   הגלומה  עסקיםהתועלת  לפתיחת  הנדרש  הזמן  משך  ולקיצורם  בקיצור  ההליכים  לייעול  כלומר,   .

צפויות תנובות כלכליות ישירות. הגרף הבא מציג את הקשר ההפוך והחזק הקיים בין מספר הימים הדרושים  

 לפתיחת עסק במדינה, לבין התמ"ג לנפש שבה: 

 

 

מאקרו למשתנה  ביחס  גם  קיים  דומה  פריון  -ממצא  יחסי:  באופן  חלשה  ישראל  שבו  נוסף,  קריטי  כלכלי 

 העבודה במשק. ככל שמספר הימים לפתיחת עסק במדינה רב יותר, כך פריון העבודה בה נמצא כנמוך יותר. 

הדין עורכי  לשכת  עורכי עמדת  לשכת  של  עמדתה  את  בעיון  קראנו  בנושא.  -:  טעות  הדין  קיימת  הערכי  בפן 

דין לא  -ת עורךיסודית בעמדת הלשכה: הלשכה מבקשת להניח כי אם תבוטל חובת הרישום הטכני באמצעו

הסכם   עריכת  חברה:  להקמת  הנלוים  המהותיים  השירותים  לשם  משפטי  ייעוץ  לשירותי  כלל  חברות  יפנו 

מייסדים, ניסוח סעיפים מיוחדים בתקנון החברה, קביעת הסדרים פרטיקולריים אם בעלי המניות מעוניינים  

חסרת תשתית בפן הכלכלי שבה, אין בה ולו הערכה אמפירית כמותית    ת הלישכהעמד בכך ועוד. בפן הכלכלי,  

שם כי העלות הקיימת   6-7וניתן רק להבין מהאמור בסעיפים  כלשהי לגבי המשמעות המשקית הגלומה במהלך

הגלומה בחיוב כל חברה במשק לעשות שימוש בעורכי דין רק לשם רישומה כרוכה בסכומים גבוהים שהציבור  

 .  םכולו נושא בה

: חברות שבהן הסדרים הטעונים ייעוץ משפטי מהותי  הנחת היסוד של הלשכה מוטעיתלטעמנו, בכל הכבוד,  

כפלטפורמה   חברה  להקים  הוא  מבוקשן  שכל  חברות  ואולם  משפטי,  לייעוץ  בהחלט  יפנו  לעיל  שפירטנו  כפי 

כאלה   מאות  ויש  כ"שטנץ"  העלו  –סטנדרטית,  הוזלת  תוך  בעצמן,  זאת  לעשות  ניכרים.  יוכלו  בסכומים  ת 

בבריות   לזלזל  סיבה  ואין  סיכוניהם  לנהל את  לבעלי המניות המתאגדים  חופש  יוצר  היא שהתיקון  התוצאה 

 כאילו הן ייטלו על עצמן סיכונים בכל מקרה, רק מטעמי חיסכון גרידא.  
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 לסיכום הדברים:

בציבור כלל  יפגע  ולא  ישראל  כלכלת  יקדם את תחרותיות  את  .  הצעד המוצע  ויוזיל  ויקל  צמיחה  יגביר  הוא 

החברה הבירוקרטים    .רישום  המיושנים,  במאפיינים  מערכתי  שינוי  כשיזם  המשפטים  משרד  עשה  טוב 

 והמסרבלים את הליך רישומן של חברות. 

, המאפשרות בחירה בין הגשת רישום חברה עם עורך דין לרישום  מדובר ב"יישור קו" עם המדינות המפותחות

עם מדינות אחרות, בהן אין כל    המתחרישראל  בהקמת עסקים  :  בקשחייב ומתמתורך דין  שלא באמצעות ע 

החברה  לביצוע  חובה   עורךרישום  ב-באמצעות  המצב  זה  האנגלו מדין.  דיני  אמריקאי-דינות  שאובים  מהן  ות 

 ובמדינות קונטיננט.  החברות שלנו 

ור תקנון חברה חדשה גם באמצעים  עמדתנו היא כי יש לקדם את הצעת התיקון לחוק החברות שתאפשר איש

 דין. -מקוונים/טכנולוגיים וללא נוכחות עורך

-( שדרוג מיקומה של ישראל במדד ה1הדבר יתרום לשני מאמצים עיקריים לפחות שאליהם נרתמה המדינה: )

Doing Business    שלו והאטרקטיביות  הישראלי  המשק  של  והמקומי  הבינ"ל  מיצובו  שדרוג  וככלל  הבינ"ל 

ו ולמשקיעים;  שיובילו  2)-לעסקים  פועל המגזר העסקי,  והסביבה הרגולטורית שבהם  תנאי העבודה  שיפור   )

כלל    כלכליים מרכזיים המשליכים על-לטיוב נוסף של ביצועי המגזר העסקי, ויקלו על שיפור במדדים מאקרו

 המשק.

 

 בכבוד רב,      

 

 , עו"ד דרור שטרום

 

 

 

 


