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 הנחיות:

 . שנקבע מראש מספר פעולות לעדכון עפ"י סדר פעולות מסויםהגיש בחברה אחת ל יש למלא טופס זה אם ברצונכם .1
היא הפעולה  1יש למספר את סוגי הפעולות עפ"י הסדר המבוקש לביצוע הפעולות. הפעולה שתמוספר כמס'  .2

 הראשונה לביצוע וכן הלאה. 

לטופס זה יש לצרף את ההודעות/הדיווחים שברצונכם לעדכן בחברה אחת בהתאם לסדר הפעולות המתבקש. יובהר, כי  .3
פס לבין סדר הגשת המסמכים, כאשר לא צורפו כלל המסמכים לביצוע במקרים בהם אין הלימה בין סדר הפעולות בטו

ייראו את המסמכים ככאלו שהוגשו מבלי שצורפו  -הפעולות שסומנו בטופס, ובכל מקרה בו הטופס לא מולא כראוי
 לטופס זה והם ייבחנו בנפרד שלא על פי סדר פעולות קבוע מראש.

סדר מסוים, הדבר עלול לגרום לכך שפעולה תתבצע בחריגה מזמני ככל שמתבקש לבצע פעולות על פי  -לתשומת הלב .4
 הטיפול המפורסמים באתר האינטרנט של רשות התאגידים.

 בירושלים רשם החברות -רשות התאגידים ניתן לצרף טופס זה למסמכים הנשלחים בדואר או מוגשים בדלפק במשרד .5
 (.9446722, ירושלים 1ן ימגדלי הבירה בני, 39 ירמיהורחוב )

 פרטים אודות החברה

 מספר חברה  שם חברה
       

                  
 

 הפעולות לביצוע

 להלן הממוספרות בפעולות הטיפול בסיום ייבדק ח"הדו.  Xיש לסמן   -דו"ח שנתי  
 

 (:והלאה 2, 1) המספרים סדר לפי, כרונולוגי במספור הבאות הפעולות את לסמן יש

 שעבודים עדכונים/שינויים בחברה פירוק וחיסול חברה/ שותפות

 רישום שיעבוד    .19 .1 העברת מניות    .8 .1 תצהיר כושר פירעון    
   
 הארכת מועד לרישום שיעבוד    .20 .2 מינוי דירקטור    .9 .2 מינוי מפרק+ עדכון פירוק    
   
 סילוק שיעבוד    .21 .3 דירקטור הסרת    .10 .3 חיסול    
   
 עדכון פרטי שיעבוד    .22 .4 מניות הקצאת    .I 4. 11פירוק מקוצר שלב     
   
  הגדלת הון    .II 5. 12פירוק מקוצר שלב     
   
 

 פירוק ע"י בית משפט   
6. 13. 
   

מניות/  בעל כתובת עדכון
  דירקטור

   
  שינוי מען    .14 .7 ביטול פירוק    
   
  מינוי מוסמך לדווח    .15 .8 
   

  שינוי שם    .16 .9 
   
  שינוי תקנון    .17 .10 
   
  שינוי הרכב הון     
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 תאריך  חתימה  שם ממלא הטופס                       
 

 פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה:
 
             

 טלפון  שם מגיש הבקשה
   

        
   דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה
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