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תקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים( )תיקון(, התשפ"א-2021

התשנ"ט-11999,  החברות,  לחוק  ו–366   ,44 38)ב(,   ,23 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התש"ס-21999  וטפסים(,  רישום  פרטי  )דיווח,  החברות  בתקנות    .1
העיקריות(, בתקנה 1, בסופה יבוא:  

")ה( בעל מניות יציין אם הוא מחזיק את המניות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק, 
במקום המיועד לכך בטופס 1 שבתוספת; החזיק בעל המניות מניות בנאמנות כאמור 
טופס  אותו  לפי  הראשונים  המניות  בעלי  שבהצהרת  הכשירות  תנאי  כי  יצהיר   -

מתקיימים גם לגבי הנהנה." 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות -   .2
בתקנת משנה )א(, במקום "פרטית" יבוא "שאינה תאגיד מדווח";   )1(

אחרי תקנת משנה )א( יבוא:  )2(

בתקנת  כאמור  המקוון  הדוח  את  המגיש  או  ההודעה  על   ")א1( החותם 
העניין,  לפי  שבתוספת,   4 או   3 בטפסים  לכך  המיועד  במקום  יציין  )א(,  משנה 

אם המניות שהועברו או שהוקצו מוחזקות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק."

בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:  .3
בעל  אם  שבתוספת,   5 בטופס  לכך  המיועד  במקום  יציין  השנתי  הדוח  ")ח( מגיש 

מניות בחברה מחזיק מניות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק."

בתקנה 16א לתקנות העיקריות -  .4
בתקנת משנה )א(, במקום  "או צירוף מסמך" יבוא "צירוף מסמך או הגשת טופס";  )1(

במקום תקנת משנה )ב( יבוא:   )2(

")ב( המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון )להלן - המגיש( יזדהה 
באמצעות אחד מאלה: 

תעודה אלקטרונית;  )1(

הזדהות אלקטרונית בטוחה;  )2(

לעניין זה -

רב־  אימות  באמצעות  אלקטרונית  הזדהות   - בטוחה"  אלקטרונית  "הזדהות 
גורמים, הכולל שני פרטי אימות לפחות;

"פרט אימות" - פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

"תעודה אלקטרונית" - אחת מאלה:

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

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

ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.  1

ק"ת התש"ס, עמ' 166; התשע"ו, עמ' 1038.  2
ס"ח התשס"א, עמ' 210.  3
ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  4

תיקון תקנה  1 

תיקון תקנה 2 

תיקון תקנה 4 

תיקון תקנה 16א 
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הגורמים  ורשם  הרשם  הצעת  לפי  השר  שאישר  אחרת  תעודה   )3(
אישור  על  הודעה  אלקטרונית;  חתימה  בחוק  כמשמעותו  המאשרים 
תעודה כאמור תפורסם בידי השר ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד 

המשפטים.";

אחרי תקנת משנה )ב( יבוא:  )3(

שצוינו  הפרטים  את  )א(  משנה  בתקנת  האמור  באתר  יאשר  ")ב1( המגיש 
בבקשה המקוונת או בדוח המקוון; על אף האמור בסעיף 39)א( לחוק ובתקנות 
אלה, המגיש בקשה מקוונת או דוח מקוון פטור מחתימה עליהם ומאימותה של 

החתימה.";

בתקנת משנה )ג(, אחרי "לבקשה מקוונת או לדוח מקוון" יבוא "או הגשת טופס   )4(
לפי תקנות אלה".

במקום תקנה 16ב לתקנות העיקריות יבוא:   .5

"בקשה מקוונת 
לרישום חברה

בקשה מקוונת לרישום חברה רשאי להגיש אחד מאלה  )א(  16ב. 
בלבד:

בעל מניות;   )1(

עורך דין.  )2(

הבקשה  תכלול  מניות  בעל  הוא  הבקשה  מגיש  אם  )ב( 
המקוונת -

את התקנון הראשון, שפרטיו מולאו באופן מקוון,   )1(
או שיצורף באופן אחר אם אפשר זאת הרשם, ובלבד 
שכל אחד מבעלי המניות הראשונים, לאחר שהזדהה 
16א)ב(,  בתקנה  המפורטים  הזיהוי  מאמצעי  באחד 

אישר את הסכמתו לנוסח התקנון כאמור;

הראשונים  המניות  מבעלי  אחד  כל  הצהרת   )2(
1)א(,  בתקנה  כמשמעותה  הראשונים,  והדירקטורים 
המפורטים  הזיהוי  מאמצעי  באחד  שהזדהה  לאחר 

בתקנה 16א)ב( ואישר את הצהרתו באופן מקוון.

גם  שהוא  יחיד  מניות  בעל  הוא  הבקשה  מגיש  אם  )ג( 
הדירקטור היחיד בחברה תכלול הבקשה המקוונת -

את התקנון הראשון שפרטיו מולאו באופן מקוון   )1(
או באופן אחר, אם אפשר זאת הרשם, ובלבד שאישר 

את הסכמתו לנוסח התקנון כאמור;

והדירקטור  הראשון  המניות  בעל  הצהרות   )2(
הראשון, כמשמעותן בתקנה 1)א(.

הבקשה  תכלול  דין,  עורך  הוא  הבקשה  מגיש  אם  )ד( 
המקוונת העתק סרוק של התקנון הראשון והצהרת בעלי 
המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1)א(, 
לפי  והדירקטורים,  המניות  מבעלי  אחד  כל  ביד  חתומה 
העניין; הבקשה תאומת לפי סעיף 23)ב( על ידי עורך הדין 

המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו."  

החלפת תקנה 16ב 
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"דירקטור  יבוא  בחברה"  משרה  "נושא  במקום  העיקריות,  לתקנות  16ג)א()1(  בתקנה   .6
בחברה או המנהל הכללי שלה".

תקנה 17ב לתקנות העיקריות - בטלה.  .7
בתוספת לתקנות העיקריות -   .8

בטופס 1, תחת "ומצרף בזה" -  )1(

בידי  ומאומת  הראשונים  המניות  בעל/י  בידי  חתום  תקנון  "עותק  במקום  )א( 
עורך דין כאמור בסעיף 23)ב( לחוק" יבוא "עותק תקנון חתום בידי בעל/י המניות 

הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23)ב( לחוק.";

במקום הטבלה שלהלן: )ב( 

ערך המניה"סוג מניה

מס'
המניות מאותו 

סוג שהוקצו 
לבעל המניה

סכום שתשלומו נדרש 
על כל מניה

ש"חאג'ש"חאג'

"

יבוא:

ערך המניה"סוג המניה
מס' המניות מאותו סוג 

שהוקצו לבעל המניה
סוג ההחזקה: 

רגילה או נאמנות

שקלים חדשים אגורות 

"

במקום "נוסח הצהרת בעלי מניות ראשונים" יבוא:  )ג( 

"נוסח הצהרת בעלי המניות הראשונים:

אני החתום מטה, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כלהלן:

לגבי יחיד: אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואיני מוגבל לפי דין, 
ובכלל זה לפי פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-51980, לפי חוק 
ההוצאה לפועל, התשכ"ז-61967, לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 

התשע"ח-72018, ולפי סעיף 7 לחוק;

לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה עליו מגבלה בדין;

)יחיד או תאגיד(: אני מצהיר כי האמור לעיל  לגבי בעל מניות בנאמנות 
מתקיים גם לגבי הנהנה;

בהגשה מקוונת לרישום חברה שמגיש בעל מניות לפי תקנה 16ב)ב(, נוסח 
ההצהרה לא יכלול את המילים "לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן";

תיקון תקנה 16ג 

ביטול תקנה 17ב 

תיקון התוספת 

5  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34 ,עמ' 639.

6  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

7  ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

26/01/2114:02



1689 קובץ התקנות 9118, י"ג בשבט התשפ"א, 26.1.2021 

במקום טפסים 3 ו–4 יבואו:  )2(

טופס 3
)תקנה 2(

אל: רשם החברות

הודעה על העברת מניות בחברה 

)סעיף 140)6( לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 )להלן החוק((

 

 

 

 

 

 נוסח הצהרת בעלי המניות הראשונים: "  

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי   

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כלהלן:

לגבי יחיד: אני כשיר לייסד חברה ולהחזיק מניות בה ואיני מוגבל לפי דין,   

חוק ההוצאה  ,19805-פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם ובכלל זה לפי

 20187-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח ,19676-לפועל, התשכ"ז

 לחוק; 7וסעיף 

 עליו מגבלה בדין.לגבי תאגיד: התאגיד נרשם כדין ולא הוטלה   

לגבי בעל מניות בנאמנות )יחיד או תאגיד(: אני מצהיר כי האמור לעיל מתקיים   

 גם לגבי הנהנה;

נוסח ב)ב(, 16בהגשה מקוונת לרישום חברה שמגיש בעל מניות לפי תקנה   

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת "ההצהרה לא יכלול את המילים 

 ";לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כןוכי אהיה צפוי 

 יבואו: 4-ו 3טפסים במקום   (2) 

 

 

 3טופס 
 (2)תקנה 

 
 אל: רשם החברות

 

 

 )להלן החוק(( 1999 -( לחוק החברות, התשנ"ט6)140סעיף ) 
 
 

 

 חברהמספר      שם חברה
 תספר               

 מספר סודר                                                               ביקורת
                         

                                                        
 .639,עמ'  34דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  5
 .116ס"ח התשכ"ז, עמ'  6
 .310ס"ח התשע"ח, עמ'  7

פרטי העברת המניות

 

 

 

 

 
                           

 
 

 

 

 המעביר פרטי (1)
 :שאינה משותפת בבעלות המניות אם (א)

 יהוי*מספר ז
 

 שם המעביר

 
 תאריך העברה  

 פרת ס

 ביקורת

שם משפחה/    סודר פרמס

 שם התאגיד

 יום חודש שנה  שם פרטי

                 

   

                 

    

 :משותפת בעלותב (ב)

 מעבירים את המניות)סמן אם התקיים( בעלים במשותף של מניות , 
 :ים במשותף במניות ביחד עם המעביר/הבעלפרטי יש לציין את  את המניות, מעבירים במשותף בעליםאם 

 יהוימספר ז
 

 במשותף הבעל/יםשם 

 

 פרת ס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

 המניות המועברות: (2)

 

 

 

 

 
                           

 
 

 

 

 המעביר פרטי (1)
 :שאינה משותפת בבעלות המניות אם (א)

 יהוי*מספר ז
 

 שם המעביר

 
 תאריך העברה  

 פרת ס

 ביקורת

שם משפחה/    סודר פרמס

 שם התאגיד

 יום חודש שנה  שם פרטי

                 

   

                 

    

 :משותפת בעלותב (ב)

 מעבירים את המניות)סמן אם התקיים( בעלים במשותף של מניות , 
 :ים במשותף במניות ביחד עם המעביר/הבעלפרטי יש לציין את  את המניות, מעבירים במשותף בעליםאם 

 יהוימספר ז
 

 במשותף הבעל/יםשם 

 

 פרת ס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

 המניות המועברות: (2)
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פרטי מקבל/י המניות

 

 

 

 

 

 מניות יש לציין העברה של כל סוג מניה בשורה נפרדת, אף אם הועברו לאותו נעבר.אם הועברו סוגים שונים של 
ערך נקוב של  סוג המניות שהועברו

 המניה**
מספר המניות 

 המועברות
סוג החזקה: 
 רגילה/נאמנות

    
    
    
 ".0רשם הספרה "ינקוב ת אם המניה היא ללא ערך**

 

 יש לציין את פרטי היחיד/התאגיד מקבל המניות וכן את פרטי ההחזקה.
 פרטי מקבל/י המניות( 3)

 

 :בהחזקה רגילה/בנאמנות מניותי /לבעל מועברות המניות אם (א)

 

 יהוי*מספר ז
 

 שם המקבל

 

 פרת ס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

 

 
 בעל המניה מען

 

 פרמס רחוב יישוב מדינה 

 בית

 מיקוד

      

      

 
 סמן את סוג ההחזקה:

 החזקה רגילה 

 החזקה בנאמנות 
 

 :משותפת החזקה (ב)

  סמן אם התקיים(המניות הועברו למספר בעלי מניות המחזיקים במשותף( 
 :פרטי המחזיק/ים במשותף במניותיש לציין את  בהחזקה משותפתאם המניות הועברו לבעלי מניות 

 יהוי*מספר ז
 

 שם המחזיק במשותף

 

 

 

 

 

 

 מניות יש לציין העברה של כל סוג מניה בשורה נפרדת, אף אם הועברו לאותו נעבר.אם הועברו סוגים שונים של 
ערך נקוב של  סוג המניות שהועברו

 המניה**
מספר המניות 

 המועברות
סוג החזקה: 
 רגילה/נאמנות

    
    
    
 ".0רשם הספרה "ינקוב ת אם המניה היא ללא ערך**

 

 יש לציין את פרטי היחיד/התאגיד מקבל המניות וכן את פרטי ההחזקה.
 פרטי מקבל/י המניות( 3)

 

 :בהחזקה רגילה/בנאמנות מניותי /לבעל מועברות המניות אם (א)

 

 יהוי*מספר ז
 

 שם המקבל

 

 פרת ס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

 

 
 בעל המניה מען

 

 פרמס רחוב יישוב מדינה 

 בית

 מיקוד

      

      

 
 סמן את סוג ההחזקה:

 החזקה רגילה 

 החזקה בנאמנות 
 

 :משותפת החזקה (ב)

  סמן אם התקיים(המניות הועברו למספר בעלי מניות המחזיקים במשותף( 
 :פרטי המחזיק/ים במשותף במניותיש לציין את  בהחזקה משותפתאם המניות הועברו לבעלי מניות 

 יהוי*מספר ז
 

 שם המחזיק במשותף

 

 

 

 

 

 
                           

 
 

 

 

 המעביר פרטי (1)
 :שאינה משותפת בבעלות המניות אם (א)

 יהוי*מספר ז
 

 שם המעביר

 
 תאריך העברה  

 פרת ס

 ביקורת

שם משפחה/    סודר פרמס

 שם התאגיד

 יום חודש שנה  שם פרטי

                 

   

                 

    

 :משותפת בעלותב (ב)

 מעבירים את המניות)סמן אם התקיים( בעלים במשותף של מניות , 
 :ים במשותף במניות ביחד עם המעביר/הבעלפרטי יש לציין את  את המניות, מעבירים במשותף בעליםאם 

 יהוימספר ז
 

 במשותף הבעל/יםשם 

 

 פרת ס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

 המניות המועברות: (2)
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 יהוי*מספר ז
 

 שם המחזיק במשותף

 

 פרתס

 ביקורת

 שם פרטי שם משפחה/ שם התאגיד   סודר פרמס

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 :התקיים אם סמן )ג(

 המניות והן מניות רדומותהחברה רכשה או חילטה את  

 
 המניות שהועברו( 4)

 אם הועברו סוגים שונים של מניות יש לציין העברה של כל סוג מניה בשורה נפרדת, אף אם הועברו לאותו נעבר.
ערך נקוב של  סוג המניות שהועברו

 המניה**
מספר המניות 

 שהועברו
סוג החזקה: 
 רגילה/נאמנות

    
    
    
 ".0רשם הספרה "ינקוב ת אם המניה היא ללא ערך**

יש להקפיד על זהות בין פרטי המניות שצוינו לעיל לבין פרטי המניות שצוינו בחלק של "פרטי העברת 
 נה הרישום.לא תימצא התאמה בין פרטי המניות כאמור לעיל, לא ישו אם ;"המניות

 

 – כי אני מצהיר

 ;לחוק 39בסעיף  כהגדרתואני נושא משרה בחברה  (1)
  ;לחוק 130המניות נרשמה במרשם בעלי המניות בחברה לפי סעיף  הקצאת  (2)

 למיטב ידיעתי. נכונים ושלמיםלעיל הפרטים  (3)
 

 
          _________________                        _________________ 

                     * יהוימספר ז                       שם ממלא הטופס     
 

  ______________ חתימה       _______________  תאריך
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הודעה על הקצאת מניות בחברה

 

 

 

 

 

 
אני הח"מ, עורך דין ______________  מאשר בזה כי ביום______________ הופיע/ה בפניי 

ה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה ______________________ המוכר/ת לי אישית שזיהה/ת

_______________ )מחק את המיותר(, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

 

 חתימת עורך הדין: ___________________

 __________________________שם: ___

 מען: _____________________________

 רישיון: ________________________ פרמס

__________________ 
בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור  ;המדינה שבה הוצא הדרכוןומספר דרכונו את מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין *

ואם , הרישום של התאגיד פרתאגיד, יצוין מס ; בדיווח לגבי1999-התש"ס ,ת )דיווח, פרטי רישום וטפסים(לתקנות החברו 16בתקנה 

 האמורה. 16המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 

 
 

 פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה:
 ___________________שם מגיש הבקשה: ____

 טלפון: _______________מספר 
 ___________________דואר אלקטרוני )בדיווח מקוון בלבד(:____________כתובת 

 
 
 
 

 4טופס 
 (2)תקנה 

 
 אל: רשם החברות

 החוק(( -)להלן 1999 -( לחוק החברות, התשנ"ט 5)140)סעיף 
 
 

 מספר חברה  צאהתאריך הק  שם חברה

 פרת ס  יום חודש שנה            

 מספר סודר                                       ביקורת           

                          

                            
 

 

 

 

 

 

 
אני הח"מ, עורך דין ______________  מאשר בזה כי ביום______________ הופיע/ה בפניי 

ה עצמו/ה לפני בתעודת זהות שמספרה ______________________ המוכר/ת לי אישית שזיהה/ת

_______________ )מחק את המיותר(, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

 

 חתימת עורך הדין: ___________________

 __________________________שם: ___

 מען: _____________________________

 רישיון: ________________________ פרמס

__________________ 
בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק כאמור  ;המדינה שבה הוצא הדרכוןומספר דרכונו את מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין *

ואם , הרישום של התאגיד פרתאגיד, יצוין מס ; בדיווח לגבי1999-התש"ס ,ת )דיווח, פרטי רישום וטפסים(לתקנות החברו 16בתקנה 

 האמורה. 16המדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 

 
 

 פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה:
 ___________________שם מגיש הבקשה: ____

 טלפון: _______________מספר 
 ___________________דואר אלקטרוני )בדיווח מקוון בלבד(:____________כתובת 

 
 
 
 

 4טופס 
 (2)תקנה 

 
 אל: רשם החברות

 החוק(( -)להלן 1999 -( לחוק החברות, התשנ"ט 5)140)סעיף 
 
 

 מספר חברה  צאהתאריך הק  שם חברה

 פרת ס  יום חודש שנה            

 מספר סודר                                       ביקורת           

                          

                            
 

26/01/2114:02



1693 קובץ התקנות 9118, י"ג בשבט התשפ"א, 26.1.2021 

בעלי המניות שלהם הוקצו המניות

 

 

 

 

 

הערך הנקוב של  סוג מניה
 המניה*

המניות מסוג  פרמס
 זה בהון הרשום

המניות מסוג  פרמס
 קצוזה שהו

 
    

    

    

 " 0המניה היא ללא ערך נקוב יש לציין "אם * 

 

יש לציין את פרטי היחיד/התאגיד שהוקצו לו מניות, את פרטי ההחזקה וכן את מספר הזיהוי של אותו 

  ;יחיד/תאגיד

את פרטי כל המחזיקים במשותף )שמות במקרה של  החזקת מניות במשותף יש לציין בשדה פרטי בעלי המניות 

 ;מלאים ומספרי זיהוי( ולמלא בהמשך הטופס את השדה "החזקה משותפת"

אם בעל המניות מחזיק בנפרד בשני סוגי החזקה שונים: הן במניות בהחזקה רגילה והן במניות בהחזקה משותפת 

מספור בצד לפי הג המניות שהוקצו לסו נוגעת)כל שורה בפרטי בעל המניה  בשני הסוגיםיש לציין את פרטיו 

 השורה(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערך הנקוב של  סוג מניה
 המניה*

המניות מסוג  פרמס
 זה בהון הרשום

המניות מסוג  פרמס
 קצוזה שהו

 
    

    

    

 " 0המניה היא ללא ערך נקוב יש לציין "אם * 

 

יש לציין את פרטי היחיד/התאגיד שהוקצו לו מניות, את פרטי ההחזקה וכן את מספר הזיהוי של אותו 

  ;יחיד/תאגיד

את פרטי כל המחזיקים במשותף )שמות במקרה של  החזקת מניות במשותף יש לציין בשדה פרטי בעלי המניות 

 ;מלאים ומספרי זיהוי( ולמלא בהמשך הטופס את השדה "החזקה משותפת"

אם בעל המניות מחזיק בנפרד בשני סוגי החזקה שונים: הן במניות בהחזקה רגילה והן במניות בהחזקה משותפת 

מספור בצד לפי הג המניות שהוקצו לסו נוגעת)כל שורה בפרטי בעל המניה  בשני הסוגיםיש לציין את פרטיו 

 השורה(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרטי בעל/י המניות לו/להם הוקצו המניות .1

 יש לציין את פרטי בעל המניות שהוקצו לו המניות לפי המספור בצד השורה
פרטי  שם

ושם 

משפחה/ 

שם 

 תאגיד

 מען  יהוי***מספר ז 

(1 )   
ספרת 

 ביקורת
 רחוב ישוב מדינה   מס' סודר

מס' 

 בית
 מיקוד

                   

   

          

 

     

               

     

(2)   

 

 
         

      

          

(3 )   

 

 
         

      

          

                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)1(
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 שהוקצו המניות פרטי (2)

 בה צוינו פרטיושמספור בצד השורה לפי השהוקצו לבעל המניות  יש לציין את פרטי המניות

 הערך הנקוב סוג המניה

מספר 

המניות 

שהוקצו 

מאותו סוג 

 לבעל המניה

סוג 

ההחזקה: 

 או רגילה

 נאמנות

 בבעלות

 -משותפת

יש למלא 

את 

 מספרי

השורות 

המציינות 

פרטי את 

 הבעלים

במשותף  

לפי 

 הטבלה

 בפרטש

(1) 

 

(1)  

 

    

 

  

    

 

 

(2) 

    

  

    

 

(3 )     

 

 

 

    

 

 ".0יש לציין בעמודת הערך הנקוב " ,המניה היא ללא ערך נקובאם 
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 סמן אם מתקיים:

 מניות.  לבעלים במשותף שלהמניות הוקצו 

אם  :מניותים במשותף ב/הבעלמניות המוקצות יש לציין את פרטי אם בעלים במשותף מחזיקים את ה הערה:
יש למלא את מספרי השורות המציינות את פרטי בעלי המניות משותפת  בבעלותהמניות שהוקצו מוחזקות 

 (. 1+3, 1+2לדוגמה: ) (1) פרטבשטבלה לפי הבמשותף  הבעלים
 – כי אני מצהיר

 ;לחוק 39אני נושא משרה בחברה כאמור בסעיף  (1)
 ;לחוק 130חברה לפי סעיף המניות נרשמה במרשם בעלי המניות ב הקצאת (2)

 למיטב ידיעתי. נכונים ושלמיםלעיל הפרטים  (3)
 

               _________________                     _____________________ 

              יהוי***מספר ז              שם ממלא הטופס          

 

  ________________ חתימה       ________________  תאריך

 

 

אני הח"מ, עורך דין ______________  מאשר בזה כי ביום______________ הופיע/ה בפניי 

______________________ המוכר/ת לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה  לפני בתעודת זהות שמספרה 

פוי/ה _______________)מחק את המיותר(, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צ

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני.

 

 חתימת עורך הדין: ___________________

 שם: _____________________________

 מען: _____________________________

 רישיון: ________________________ פרמס

 

 

 ם מגיש הבקשה:פרטים ליצירת קשר ע

 

 שם מגיש הבקשה: ___________________

 טלפון: _______________מספר 

 דואר אלקטרוני )בדיווח מקוון בלבד(:_______________________________כתובת 
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ן ר ו ק נ ס ני י  ב       א

      שר המשפטים

      

"שם בעל 
המניה

מספר 
זהות

סוג מען
המניות

מספר 
המניות

הסכום שטרם 
שולם ע"ח 

התמורה עבור 
המניות"

)3( בטופס 5 במקום:

 יבוא:

"שם בעל 
המניה

מספר 
זהות

סוג מען
המניות

מספר 
המניות

הסכום 
שטרם שולם 

על חשבון 
התמורה 

בעד המניות

סוג ההחזקה: 
רגילה או 

נאמנות"
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