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קובץ התקנות 7539, י"ט באב התשע"ה, 2015 8 4  1426

תקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים( )תיקון(, התשע"ה-2015 

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 38)ב(, 39)ד(, 44, 141 ו–366 לחוק החברות, התשנ"ט-11999 
)להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה: 

התקנות   - )להלן  התש"ס-21999  וטפסים(,  רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  בתקנות    1
העיקריות(, בפתיח, אחרי "8" יבוא "38)ב(, 39)ד(" 

הדוח  מגיש  "או  יבוא  ההודעה"  על  "החותם  אחרי  העיקריות,  לתקנות  2)א(  בתקנה    2
המקוון לפי תקנה 16ג" 

בלא  "או  יבוא  לכך"  הסמיכו  "שהדירקטוריון  אחרי  העיקריות,  לתקנות  4)א(  בתקנה    3
חתימה כאמור, אם הדוח מוגש כדוח מקוון לפי תקנות 16א ו–16ג;" 

הדוח  מגיש  "או  יבוא  ההודעה"  על  "החותם  אחרי  העיקריות,  לתקנות  5)ג(  בתקנה    4
המקוון לפי תקנה 16ג" 

אחרי תקנה 16 לתקנות העיקריות יבוא:    5
"הוראות כלליות 

לעניין בקשה מקוונת 
דוח מקוון ומסמך 

מקוון 

שנתי  דוח   ,1 תקנה  לפי  חברה  לרישום  בקשה  הגשת  )א(  16א  
לפי תקנה 4, דיווח על שינוי פרטים בחברה או צירוף מסמך 
לפי תקנות אלה יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות אתר 
מקוונת,  בקשה   - )להלן  המשפטים  משרד  של  האינטרנט 
יפרסם  הרשם  העניין(;  לפי  מקוון,  מסמך  או  מקוון  דוח 
והמסמכים  הדוחות  הבקשות,  סוגי  את  האמור  באתר 

כאמור שיהיה ניתן להגיש באופן מקוון 

המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון )להלן  )ב( 
ויאשר  אלקטרונית,  תעודה  באמצעות  יזדהה  המגיש(   -
באתר האמור בתקנת משנה )א( את הפרטים שצוינו בבקשה 
המקוונת או בדוח המקוון; על אף האמור בסעיף 39)א( לחוק 
יהיה  מקוון  דוח  או  מקוונת  בקשה  המגיש  אלה,  ובתקנות 
פטור מחתימה עליהם ומאימותה של החתימה; לעניין זה -

"תעודה אלקטרונית" - אחת מאלה:

חתימה  בחוק  כהגדרתה   אלקטרונית  תעודה   )1(
חתימה  חוק   - )להלן  התשס"א-32001  אלקטרונית, 

אלקטרונית(; 

בסעיף  כהגדרתה  לאימות  אלקטרונית  תעודה   )2(
23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-41965;

אמצעי זיהוי חד–ערכי אישי אחר בעל מאפיינים   )3(
דומים לאלה של התעודות שבפסקאות )1( ו–)2(, שאישר 
המאשרים  הגורמים  ורשם  הרשם  הצעת  לפי  השר 
על  הודעה  אלקטרונית;  חתימה  בחוק  כמשמעותו 
ברשומות  השר  בידי  תפורסם  כאמור  תעודה  אישור 

ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים  

תיקון הפתיח

תיקון תקנה 2

__________
ס"ח התשנ"ט, עמ' 189; התשע"ד, עמ' 670   1
ק"ת התש"ס, עמ' 166; התשס"ח, עמ' 1358   2

ס"ח התשס"א, עמ' 210   3
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270; התש"ע, עמ' 269   4

תיקון תקנה 4

תיקון תקנה 5

הוספת תקנות 16א 
עד 16ג
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נדרש צירוף מסמך לבקשה מקוונת או לדוח מקוון, יצרף  )ג( 
מגישם עותק סרוק של המסמך ויאשר כי סרק את המסמך 

כצרופה וכי המסמך שסרק הוא מסמך הנאמן למקור   

או  מקוונת  לבקשה   16 תקנה  לפי  מסמך  צירוף  נדרש  )ד( 
לדוח מקוון, יהיה מגישם עורך דין בלבד; עורך הדין יאשר 
כי סרק את המסמך כצרופה וכי המסמך שסרק הוא מסמך 

הנאמן למקור או למסמך שאומת לפי הוראות תקנה 16 

כתובת  לכך  המיועד  במקום  תצוין  מקוונת  בבקשה  )ה( 
 - מקוון  ובדוח  המגיש,  עם  קשר  ליצירת  אלקטרוני  דואר 
גם עם החברה שמטעמה פועל המגיש; המגיש או החברה, 
הדואר  בכתובת  שינוי  כל  על  לרשם  יודיעו  העניין,  לפי 

האלקטרוני שלהם בתוך 14 ימים מיום השינוי  

בקשה מקוונת 
לרישום חברה 

 

בקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה  )א(  16ב  
בלבד: 

היחיד  הדירקטור  גם  שהוא  יחיד  מניות  בעל   )1(
בחברה; 

חברה  לרישום  מוגשת  הבקשה  אם   - דין  עורך   )2(
בעבור בעל מניות אחד או יותר  

יצרף  )א(,  משנה  בתקנת  כאמור  המקוונת  לבקשה  )ב( 
המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי 

המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק   

בתקנת  כאמור  מניות  בעל  בידי  הבקשה  הוגשה  )ג( 
הצהרותיו  את  גם  המקוונת  הבקשה  תכלול  )א()1(,  משנה 
כמשמעותן הראשון,  והדירקטור  הראשון  המניות   כבעל 

הצהרותיו  על  מחתימה  פטור  יהיה  והוא  1)א(,  בתקנה 
כאמור ומאימות החתימה   

הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת  )ד( 
משנה )א()2(, יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי 
המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1)א(, 
לפי  והדירקטורים,  המניות  מבעלי  אחד  כל  בידי  חתומה 
העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או 

עורך דין אחר ממשרדו  

כל אחד מהמנויים להלן רשאי להגיש דוח מקוון בשם דוח מקוון )א(  16ג  
החברה, ובלבד שהחברה הודיעה לרשם על זהות המגיש 
במסגרת  כאמור  הודיעה  אם  לרבות  זו,  בתקנה  כמפורט 

דיווח קודם לפי תקנות אלה:  

נושא משרה בחברה - אם החברה דיווחה עליו    )1(
לרשם כבעל תפקיד כאמור לפני הגשת הדוח המקוון;

לפי החברה  בשם  לדווח  שהוסמך  אדם    )2( 
על  לרשם  הודיעה  החברה  אם   - לחוק  39)א(  סעיף 

הסמכתו כאמור לפני הגשת הדוח המקוון 
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הדוח המקוון יכלול גם את הצהרתו של מגיש הדוח  )ב( 
וכי  לחוק,   39 בסעיף  כאמור  בחברה  משרה  נושא  הוא  כי 

הפרטים שדווחו הם נכונים ושלמים למיטב ידיעתו "

בתוספת לתקנות העיקריות -     6
ואימות  חתימה  ")הערה:  יבוא  "חתימה"  אחרי  מקום,  בכל   ,10 עד   1 בטפסים   )1(

חתימה אינם נדרשים בהגשה מקוונת כאמור בתקנה 16א)ב((";

שלעיל  הפרטים  כי  מצהיר  "אני  במילים  המתחילה  השורה  במקום   ,5 בטופס   )2(
אני  וכי  ושלמים  נכונים  שלעיל  הפרטים  כי  מצהיר  אני  ידני:  "בדיווח  יבוא  נכונים" 
אני  מקוון:  בדיווח  זה;  דוח  על  לחתום  הסמיכו  החברה  דירקטוריון  אשר  דירקטור 
מצהיר כי הפרטים שלעיל נכונים ושלמים למיטב ידיעתי וכי אני נושא משרה בחברה 

כאמור בסעיף 39 לחוק"       

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בחשוון התשע"ו )1 בנובמבר 2015(    7
כ"ח בתמוז התשע"ה )15 ביולי 2015(

)חמ 3-2962(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאור עקיבא(, 
התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק מ"ד לתוספת ראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(,    1
התשל"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לאזור(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק ק"ב לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט 

תיקון התוספת

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ב, עמ' 221   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"ה, עמ' 192   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט
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תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לבאר טוביה(, 
התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק ע"ח לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לחולון(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  לתוספת  י"א  בחלק  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה    1
קנס(, התשל"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לחיפה(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

תחילה

קביעת ברירות 
משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 42; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ו, עמ' 2   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשמ"ו, עמ' 69   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1
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עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק ג' לתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(,    1
התשל"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשע"א, עמ' 470   2

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לכפר שמריהו(, 
התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק צ"ג לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה כעבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר ללב השרון(, 
התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה כעבירת קנס בחלק פ"ה לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשע"א, עמ' 119   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ח, עמ' 2   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה
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צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לסביון(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"ה לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לעכו(, התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

)עבירות  העיריות  לצו  הראשונה  לתוספת  י"ד  בחלק  קנס  כעבירת  שנקבעה  עבירה    1
קנס(, התשנ"א-21971, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לפרדס–חנה-כרכור(, 
התשע"ה-2015

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-
11982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק פ"ו לתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות    1
)עבירות קנס(, התשל"ג-21973, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט 

תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו    2
כ' בתמוז התשע"ה )7 ביולי 2015(

)חמ 3-1585(

ד ק ש ת  ל י י א  

שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשמ"א, עמ' 1222; התשמ"ג, עמ' 607   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ב, עמ' 106   2

__________
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' 110   1

ק"ת התשל"ג, עמ' 1127; ק"ת-חש"ם, התשס"ח, עמ' 46   2

קביעת עבירות של 
ברירת משפט

תחילה
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צו המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות )קביעת קרן(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי בהגדרה "קרן" שבסעיף 1 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 
התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת החוקה חוק משפט של הכנסת, אני מצווה 

לאמור: 

כל אחת מהקרנות המפורטות להלן שיועדו לה כספי חוב נקבעת בזה "קרן" כהגדרתה    1
בחוק: 

קרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-21984,   )1(
והיא באחריות המשרד להגנת הסביבה; 

ים  מי  זיהום  מניעת  לפקודת   13 סעיף  לפי  שהוקמה  ים  מי  זיהום  למניעת  קרן   )2(
בשמן ]נוסח חדש[, התש"ם-31980, ולפי תקנה 1 לתקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי 
הים )הקמת קרן למניעת זיהום הים(, התש"ם-41979, והיא באחריות המשרד להגנת 

הסביבה; 

חדש[,  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  לפקודת  36ח  סעיף  לפי  שהוקמה  חילוט  קרן   )3(
התשל"ג-51973, באחריות האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים; 

קרן ייעודית לפי סעיף 377ה לחוק העונשין, התשל"ז-61977, באחריות האפוטרופוס   )4(
הכללי שבמשרד המשפטים;

קרן למען בעלי חיים שהוקמה לפי סעיף 14 לחוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי   )5(
חיים(, התשנ"ד-71994, באחריות המשרד להגנת הסביבה 

כ"ה בתמוז התשע"ה )12 ביולי 2015(
)חמ 3-4789(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  

__________
ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ב, עמ' 170   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשע"ג, עמ' 3947   2
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 33, עמ' 630; התשע"א, עמ' 743   3

ק"ת התש"ם, עמ' 96; התש"ן, עמ' 306   4
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ס"ח התשע"ב, עמ' 614   5

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ז, עמ' 2; התשע"ב, עמ' 510   6
ס"ח התשנ"ד, עמ' 56; התשע"ד, עמ' 255   7

קביעת קרן




