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 )מתוך שניים( שלב ראשון -הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר  
 בכתב יד ברורבטופס יש למלא את הנתונים 

           : תאריך                                                                                                                   

       ח.פ       הנדון : הודעה על פירוק מרצון לחברת
 

 תצהיר בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה: .1
    

 לאחר  ,)המבקש/ת(להלן        .זת.       ח"מ,אני ה 

 בזה ה/מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים יה/צפוי אהיה וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי 
 :כדלקמן

 (. החברה –הנני בעל/ת מניות יחיד/ה, ודירקטור/ית יחיד/ה בחברה שבנדון )להלן  .1

לאחר שבדקתי היטב את מצב עסקי החברה, באתי לכלל דעה שיש בידי החברה לשלם את חובותיה במלואם תוך  .2
 שנים עשר חודשים לאחר תחילת פירוקה.

 י היום על פירוק החברה מרצון:בהיותי גם האסיפה הכללית של בעלי המניות, החלטת .3
 : יש לסמן את החלופה המתאימה

 

    קיבלתי על עצמי להיות המפרק/ת   

                   מיניתי את   
  כתובת מספר זיהוי שם  
 להיות מפרק החברה. 

  , על המפרק למסור הודעה על הפירוק לפרסום ברשומות. ימים לאחר חתימת תצהיר זה 7ידוע לי כי לא יאוחר מ  .4
 

 _____________________ המבקש/תת חתימ
 

, לאחר כנקוב לעילשזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה  לאחרהמבקש/ת כי מאשר בזה הח"מ, אני 
אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה / תהיה צפוי/ה לעונשים בחוק עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה שהזהרתיו/ה כי

 היום :   את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפניי
 

             
 מענו  שם עו"ד

 
        

 
      

  תאריך חתימת עורך הדין  מספר רישיון
 

 

מקוריים של ההודעה לפרסום ברשומות )נספח ב'  שני עותקים ברשומות לפרסום נשלחו ,התצהיר חתימת לאחר .  2     
 לטופס זה(.

 

 פרטי המפרק: .3     
 

                    
 מען  ת.ז  שם המפרק

 
             

 
 

 חתימת המפרק/ת   דואר אלקטרוני  טלפון
 ףף

 מצ"ב: 

 אישור דואר רשום על משלוח ההודעה לפרסום ברשומות 2.1

 צילום של פרסום ההודעה ברשומות.  2.2
 

 לתשומת לב: לאחר אישור הטופס ביחידת רשם החברות, תשלח הודעה כי ניתן להמשיך לשלב השני של הפירוק מרצון. 
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 פירוק מרצון  לחברת יחיד במסלול מקוצר                     -בקשה לפרסום ברשומות  נספח א':   
 דפים                                                                   3מתוך  2דף 

 
      תאריך:                                                                                                                         

 

 לכבוד 
 מחלקת רשומות 
 משרד המשפטים 

  49029ת.ד.  29דין -רח' צלאח א
 91490ירושלים  

 

 הנדון : בקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד
 

 

       .ח.פ         הח"מ מונה כמפרק החברה
     

 , וקבלה על תשלום אגרת הפרסום.  חתומים במקור על ידירצ"ב לפרסום שני עותקי מודעה 
     

             
 מען  שם

 
             

 
      

 פקס טלפון  ת.ז המפרק
 

       
 

 חתימת המפרק   דואר אלקטרוני

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 מדינת ישראל
 משרד המשפטים
 רשות התאגידים

 רשם החברות

 3מתוך  3עמוד              

 

 עותק  מקורי   -פירוק מרצון  לחברת יחיד במסלול מקוצר  -מודעה  לפרסום ברשומות  נספח ב': 
 דפים   3מתוך  3דף 

 עותקים מקוריים לפרסומם ברשומות 2יש לשלוח 

 

 

        חברת                                  

 

        מס' חברה                           
 

 ]בפירוק מרצון[
 

 פרעון(פית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר והודעה על כינוס אסיפה סו נוי מפרקיהודעה על פירוק מרצון ומ

   של כללית באסיפה כי, 1983-ג"התשמ ,[חדש נוסח] החברות לפקודת 338-ו( א)321 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
 

 ולמנות  החברה מרצון את לפרק חוקי במניין החלטה התקבלה ,      והתכנסה ביום שנועדה, ל"הנ החברה
 

               את

  כתובת  שם מלא
  

 למפרק החברה.        מספר טלפון
   

 לכתובת, זו הודעה פרסום מיום ימים 30 בתוך, הוכחותיו בצירוף תביעותיו את יגיש ל"הנ החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל

 .יענה לא - ל"הנ המועד בתוך כאמור תביעותיו את יגיש שלא אחר אדם או נושה. ל"הנ המפרק

 ,הפירוק( על ההחלטה קבלת מיום חודשים 6 -ל 4 בין שהוא מועד)       ביום תתכנס ל"הנ החברה של סופית אסיפה
 

        אצל          במשרדי            בשעה
 

 )כתובת מלאה(, לשם הגשת דו"ח סופי של        ברח'
 

 המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
 

                                                                                      
                                                                           שם מפרק החברה )שם מלא וחתימת יד מקורית(                                

 

 

 

 

 

 

 

 


