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הקדמה – אודות מערכת נתוני רשם החברות
מערכת נתוני רשם החברות מבית קו מנחה ,מאפשר איתור מהיר של תדפיסי חברות ,צפיה
נתוני אודות התדפיס וכן שליפת תדפיסים חדשים ותדפיסים היסטוריים.
המערכת מאפשר לבצע בדיקת עדכניות לחברות במעקב ,מאפשרת להוסיף חברות למעקב
אישי ,מאפשר להגדיר בדיקת עדכניות אוטומטית ועוד.
להלן עיקרי יכולות המערכת:
 שליפת בתדפיסי מידע של חברות ממאגר החברות של משרד המשפטים.
 פרטי תדפיס – מספק מידע כללי על החברה ,תאריכי עדכניות ,היסטוריית שליפות
ועוד.
 מבט מהיר – מציג במסך אחד מידע על חברות במעקב ,דוח פעילות במערכת ,חברות
שנשלפו לאחרונה וחברות חדשות ברשם החברות.
 ניהול חברות מנויות – אפשרות להגדיר עדכונים אוטומטיים לחברות שבמעקב.
 דו"חות – אפשרות צפיה בדוחות של חברות חדשות ברשם החברות ,חברות מפרות
ועוד.

קו מנחה מפעילה מוקד טכנאים המאויש בימים א' – ה' משעה  08:00עד 18:00
בטלפון  03-6388222שלוחה .1

מטרת חוברת זו להדריך אותך בצעדיך הראשונים בהכרותך עם המערכת.
שימוש פורה ומהנה.
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כותרת המערכת

בחלק העליון של המסך מופיעה כותרת המערכת:
הכותרת מכילה מידע אודות זיהוי המשתמש ,את התפריט הראשי ואת איזור החיפוש.

התפריט הראשי מאפשר גישה מהירה לכל יכולות המערכת בהתאם להרשאות של המשתמש.




ראשי  -מאפשר גישה למסך הראשי של המערכת הנקרא גם "לוח בקרה".
ניהול חברות מנויות  -מאפשר הגדרת בדיקת עדכניות אוטומטית לחברות ,מסך זה
מוצג רק במידה וקיימת הרשאה.
דוחות  -מאפשר גישה לדוחות מובנים של חברות וכן לדוחות שימוש במערכת.
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מבט מהיר

מסך המבט המהיר מאפשר גישה מהירה לנושאים הבאים:



מרכז את כל החברות אשר נשמרו ברמת המשתמש וכן מאפשר לצפות בחברות אשר
מקושרות לצוות ו/או הסניף.
מאפשר לצפות בפרטי התדפיס
מאפשר לצפות בתדפיס
מציג את האינדקציות הבאות לגבי החברה שבמאגר:



כאשר סימן זה מופיע ,משמעותו שיש עדכון לחברה שהמשתמש שהחברה
נמצאת במאגר שלו ,לא צפה בו.



כאשר סימן זה מופיע ,משמעותו שהחברה מוגדרת כחברה מנויה לבדיקת
עדכונים ,הבועית מעל סימן זה תציג גם את תדירות העדכון.



איזור זה מציג כברירת מחדל את הפעילות של המשתמש בחודש זה .את החברות
בהם צפה או עדכן.
לצד כל פעולה מוצגת אינדיקציה לסוג הפעולה (כולל בועית הסבר).
 -ידנית – משיכה ידנית של תדפיס עדכני





 אוטומטי – בדיקת עדכניות אוטומטית (חברה מנויה). צפיה – צפיה בתדפיס קיים.לחיצה על מספר החברה  ,או שם החברה תניב את התדפיס שנצפה באותה שליפה.
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בכותרת החלון קיימת אפשרות לבחירת חודשים קודמים ,כך שניתן לצפות בדוח
שימוש גם לחודשים קודמים.



רשימה זו כולל את כל החברות שנשלפו בשבוע האחרון בבנק וניתן לצפיה על ידי כל
משתמש ללא עלות נוספת.




איזור זה מכיל רשימה של החברות החדשות שנוספו לרשם החברות.
רשימה זו מתעדכנת ברמה יומית.
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חיפוש חברות



ניתן לבצע חיפוש של חברות באמצעות איזור החיפוש הממוקם בכותרת החלון.
באיזור החיפוש ניתן לבצע מספר סוגי חיפושים:
 oחיפוש לפי מספר חברה  -יש לספק מספר חברה מדוייק בכדי לקבלת תוצאה.
 oחיפוש לפי חלק משם החברה  -עם הקלדה של לפחות  3אותיות ,החיפוש
המהיר יציג את החברות שבחלק משמם מכילים את  3האותיות המבוקשת.
עם המשך הקלדה ,החיפוש יבצע צימצום של התוצאות.
לחיצה על כפתור ה Enter-או לחיצה על כפתור המשקפת ,יניב את מסך תוצאות
החיפוש.




מסך זה מרכז את כל החברות שענו על הגדרת החיפוש.
כל שורה מציג את שם החברה ,בעברית ובאנגלית ,כולל מספר החברה ובמידה והוא
עודכן לאחרונה בבנק ,גם את תאריך העדכון האחרון שלה.
חברה שעודכנה ,ניתן ללחוץ על החץ שמימין לשם ולצפות בתאריך העדכניות שלה.
 אינדיקציה זו תופיע לחברה אשר הינה חברה מפרת חוק.דפדוף בתוצאות החיפוש  -כאשר קיימות תוצאות מרובות ,מתווספת לסוף העמוד
אפשרות של עימוד הכוללת את מספרי העמודים הזמינים ואפשרות למעברת לדף הבא
ו/או הקודם.
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פרטי התדפיס


לחיצה על כפתור פרטי התדפיס תציג מסך כללי אודות התדפיס ,פרק כללי ,היסטוריית
משיכה ועוד.

פרטי התדפיס כוללים את המידע הבא:
 פרטים כלליים  -הפרק הכללי של החברה ,מתוך מאגר רשם החברות.
 תאריך העדכניות של הפרקים  -רשימת הפרקים ותאריך עדכניות של כל פרק .נילן
ללחוץ על כפתור בדיקת עדכניות לביצוע בדיקה באם ארע עדכון בתדפיס.
 היסטוריית שליפות  -מציג את היסטוריית השליפות של התדפיס ,כולל אפשרות
לצפות בתדפיסים ההיסטוריים שנשלפו בעבר.
 נתוני בעלי עניין  -מציג את נתוני בעלי הענין של החברה ,זאת במידה והחברה הינה
חברה ציבורית ולמשתמש קיימת הרשאה לצפות במידע זה.
פעולות שניתן לבצע במסך זה:
משמאל לכותרת מוצבים כפתורי הפעולות העיקריים:
 שליפת תדפיס  -מבצע שליפה של התדפיס העדכני ביותר
 הגדרה כמנויה  -מעביר את החברה למצב עריכה כחברה מנויה (הסבר אודות הגדרת
חברה כמנויה בהמשך) ובתנאי ומורשה לכך.
 הוספה למאגר  -מבצע הוספת החברה למאגר המשתמש.
 תחת תאריכים עדכניות הפרקים:
 בדיקת עדכניות  -כפתור זה מבצע בדיקה באם פרטי החברה בבנק מעודכנים מול
מאגר רשם החברות.
תחת היסטוריית שליפות:
 שליפת תדפיס  -אפשרות לבצע שליפת תדפיס של תדפיסים היסטוריים שנשלפו.
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התדפיס
עם לחיצה על כפתוח "שליפת תדפיס "יוצג תדפיס החברה המבוקש.

פעולות שניתן לבצע במסך זה:
משמאל לכותרת מוצבים כפתורי הפעולות העיקריים:
 הוספה למאגר  -מבצע הוספת החברה למאגר המשתמש.
 הגדרה כמנויה  -מעביר את החברה למצב עריכה כחברה מנויה (הסבר אודות הגדרת
חברה כמנויה בהמשך) ובתנאי ומורשה לכך.
 פרטי תדפיס  -פותח את מסך פרטי התדפיס של החברה.
פעולות נוספות:
 שמירת התדפיס  -מאפשר שמירה של קובץ ה PDF-של התדפיס
 הדפסת התדפיס  -מבצע שליחה להדפסה של התדפיס.
 שליחת התדפיס בדוא"ל  -מבצע שליחה בדוא"ל של התדפיס ,דרך דוא"ל המשתמש,
כאשר התדפיס מצורף לדוא"ל.
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ניהול חברות מנויות

במסך זה ,משתמש אשר מורשה לכך ,יכול להגדיר או לעדכן חברה כחברה מנויה.



חברה מנויה הינה חברה שהוגדרה עבורה בדיקה ברמת עדכניות אותה הגדיר
המשתמש ,והמערכת תבצע בתדירות המבוקשת בדיקת עדכניות הפרקים.
כאשר המערכת תזהה שינוי בתאריכי העדכניות ,במסך הראשי ,באיזור של החברות
במאגר ,יופיע דגל המעיד על כך שיש שינוי בחברה.
המערכת לא מבצעת באופן אוטומטי עדכון לתדפיס החברה .תדפיס החברה יתעדכן
רק אם משתמש בבנק בחר לצפות בתדפיס.



באיזור "הוספה או עדכון חברה" ,יש לבצע חיפוש של החברה המבוקשת (ניתן לבצע
חיפוש לפי שם או מספר חברה).
עם איתור החברה ,ב"תדירות עדכון" יש לבחור את תדירות העדכון המבוקשת ,כאשר
האפשרויות הן :יומי ,שבועי ,חודשי.
עם הגדרת התדירות יש ללחוץ על כפתור "שמירה" .עם שמירת ההגדרה היא תתווסף
לרשימת החברות המנויות המוצגות באיזור "חברות מנויות".
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על מנת לבצע עדכון לתדירות הבדיקה ,באיזור "הוספה או עדכון חברה" ,יש לבצע
חיפוש של החברה המבוקשת (ניתן לבצע חיפוש לפי שם או מספר חברה) ,או לבחור
אותה מהרשימה של החברות המניות.
עם איתור החברה ,ב"תדירות עדכון" יש לבחור את תדירות העדכון המבוקשת לשינוי.
עם הגדרת התדירות יש ללחוץ על כפתור "שמירה".



באיזור "הוספה או עדכון חברה" ,יש לבצע חיפוש של החברה המבוקשת (ניתן לבצע
חיפוש לפי שם או מספר חברה) או לבחור אותה מהרשימה של החברות המניות.
עם איתור החברה ,ב"תדירות עדכון" יש לבחור באפשרות "הסרה מעדכון".
החברה תוסר מתהילך בדיקת עדכניות וכן מרשימת החברות המנויות המוצגות באיזור
"חברות מנויות".
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נגישות

המערכת תומכת במנגנון של נגישות לבעלי מוגבלויות
 -כפתור הנגישות מוצב בחלקו העליון מצד ימין של דף המערכת.
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