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 יאפשר לגורם המוסמך צפייה בפרטי החברה באתר הפעולות המקווןעדכון באמצעות טופס זה  .1
 של רשות התאגידים ועדכון הפרטים באתר.

 

 :אין צורך בהגשת טופס זה עבור דיווח על נושא משרה מוסמך שהוא אחד מאלה 
 
 א. מי שדווח לרשם החברות כדירקטור בחברה.   
 בלבד( 8.11.15-ב. מי שדווח בעת רישום החברה כמוסמך לדווח )בחברות שנרשמו לאחר ה   
 .39ג. מי שדווח באתר המקוון כמוסמך לדווח לפי סעיף                      

 
 כלשהי. הכניסה לאתר המקוון לגורמים אלה מתאפשרת ללא צורך בביצוע פעולה 

 
 אפשרויות הגשה: .2

  לפי ההסבר המפורט בתחתית  -בדוא"לבאמצעות משלוח קובץ חתום אלקטרונית בידי עו"ד
 טופס זה.

 י מסירה במשרדי "רשם החברות, באמצעות משלוח בדואר או ע-במשרדי רשות התאגידים
 רשות התאגידים בירושלים, ת"א, חיפה, נצרת ובאר שבע.

 אופן קבלת תשובה: .3
  עדכון הטופס, תישלח הודעה למי שהוסמך לדווח בשם החברה )אישור בדוא"ל(, מאת לאחר

 רשם החברות, לפי הפרטים שיצוינו בטופס.
 .לאחר קבלת ההודעה יכול המוסמך לפעול באתר הפעולות המקוון 

 

 מספר חברה  שם חברה

        

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 לחוק החברות 39פרטי אדם שהוסמך לדווח בשם החברה כאמור בסעיף       

 נא למלא בכתב ברור וקריא

             

                             זיהוימספר   פרטי ושם משפחהשם 
 

             

 למשלוח הודעה(דוא"ל )  טלפון נייד
 

       תאריך סיום ההסמכה: -אם כן לא      כן  האם ההסמכה מוגבלת בזמן?  

 במידה ולא צוין תאריך סיום הסמכה, ההסמכה לא תפקע, אלא לאחר קבלת הודעה כדין על ביטול ההסמכה.

 

 לחוק החברות 39פרטי אדם שחדל להיות מוסמך לדווח כאמור בסעיף 

 נא למלא בכתב ברור וקריא

             

                             זיהוימספר   פרטי ושם משפחהשם 
 

             

 דוא"ל   טלפון נייד
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  לחוק. 39אני מצהיר כי הפרטים לעיל נכונים ושלמים וכי הנני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 

 

                    

 תפקיד בחברה                              1מספר זהות  *שם ממלא הטופס

                                                              
        

 חתימה  תאריך
 

יהיה אותו אדם שדווח עליו כמוסמך לדווח או כמי שחדל להיות מוסמך לדווח לפי טופס זה.  לא*החותם על טופס זה 
 מנהל סגן כללי או למנהל משנה, ראשי עסקים מנהל, כללי האמור לעיל לא יחול במקרה בו ממלא הטופס הינו מנהל

 כללי. 
 

 שמו של החתום על טופס זה יאומת בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו:
 

 המוכר/ת לי אישית        מאשר בזה כי       אני עורך דין
 

 כי עליו/ה לאחר שהזהרתיו/ה ,         עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרהשזיהה/תה 
 

אישר/ה את  כן, /תעשהלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה /יהצפוי /תהיההאמת וכי יהיה  לומר את

 וחתם/ה עליה בפניי. נכונות הצהרתו/ה

 

             
 .זת. מספר        פרטי ושם משפחה שם                 

 

             
 מס' רישיון                      מען                                                                   

 
 

 
  

 חתימת עורך הדין                                                         
 

 לב!שים 
 במקרה של הגשת הטופס באמצעות משלוח בדוא"ל:

 
, כרטיס חכם ותוכנת חתימה של "נט המשפט" ודין אשר בבעלות ךעורההגשה תתבצע ע"י  .1

 ובאמצעות כרטיס זה.
באמצעות משלוח לתיבת  על ידי עורך הדין מאמת החתימה על גבי הטופסהגשת הקובץ תתבצע  .2

 . m@justice.gov.il-havarotדואר אלקטרוני: 
הקובץ יצורף לדואר האלקטרוני וייחתם בחתימה אלקטרונית, כאשר עורך הדין האמור יאשר  .3

 .שנחתם בפניובחתימתו כי המדובר במסמך נאמן למקור למסמך 
 

                                                           
אם זהו הדיווח הראשון לגביו מטעם  ,מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא ויצרף 1

 .1999 –)דיווח פרטי רישום וטפסים(  התש"ס  ותלתקנות החבר 16העתק כאמור בתקנה  ,החברה
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