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 )להלן:"החוק"(( 1999 -(  לחוק החברות, התשנ"ט 4) 140)סעיף 
 

 מספר חברה  שם חברה
                         

 

 מספר הטלפון  מען המשרד הרשום
      
 

       

 

 

 דירקטור  שם הדירקטור
 שהינו תאגיד

 תאריך המינוי                  מען                          1מספר זהות          

  תאגידהשם  פרטי משפחה
 1ס"ב         מס' סודר          

 מס'  רחוב יישוב
 בית

 מיקוד
 יום חודש שנה           

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        

                                                 

                                                        
 

 

 

 תאריך תחילת כהונה
 יום חודש שנה שם הדירקטור
    

                                                      
    

                                                      
    

                                                      
    

                                                      

                                                           
מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו, המדינה שבה הוצא הדרכון בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור בתקנה  1

. היה בעל המניות תאגיד, יצויין מס' הרישום של התאגיד. ואם המדובר 1999 –לתקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים( התש"ס  16
 האמורה. 16יווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה בתאגיד זר, יצורף בד
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 שם התאגיד      
  שמטעמו מונה   

 הדירקטור       

 הדירקטורשם 
 שמכהן מטעמו 

 מען                                    2מספר זהות             

 משפחה
 

  פרטי
 1ס"ב              מס' סודר                

 מס'  רחוב יישוב
 בית

 מיקוד

                                                                 

        

                                                                 

        

                                                                  

        

                                                                  

        

                                                                   
        

                                                                   
        

                                                                   
        

                                                                   
        

 

 

 

 שינויתאריך ה מספר זהות שהינו תאגיד דירקטור  שם הדירקטור

 שם התאגיד פרטי משפחה
 

 1ס"ב         מס' סודר          
 יום חודש שנה           

                           

                         

                           

                         

                           

                         

                                                           
לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של  דירקטור תחול במועד מאוחר  221טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיים בה האמור בסעיף  2

 י.ממועד המינו
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 ימים מיום השינוי. 14את ההודעה יש להגיש תוך תקופת   
 

 לחוק. 224במרשם הדירקטורים, לפי סעיף  לא בוצעו  בוצעו     השינויים בטופס זה

       :הערות /ניחלופה המתאימה( או צייןב X /ני)סמן
 

 

 לחוק. 39נושא משרה בחברה כאמור בסעיף  הנני אני מצהיר כי  

                    

 תפקיד בחברה                              מספר זהות           שם ממלא הטופס                       

 

        

 

 

 חתימה                                תאריך                   
 

 

 

 המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה       מאשר בזה כי       "אני עורך דין
 

 לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה צפוי,         עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה
 

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי. /תעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה
 

             
 ת"זמס'                   שם                                

 
             

 מס' רישיון      מען                                                                   
 
 

 
 

 חתימת עורך הדין                                                         
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