
 .עו"ד או רו״ח בעל כרטיס חכם בלבדהגשת טופס לגבי מוסמך לדווח באמצעות דואר אלקטרוני, על יד 

 ימי עבודה מקבלת הבקשה אצל רשם החברות. 7שימו לב: עדכון המידע יתבצע תוך 

 .Onlineבאתר תאגידים  ןמומלץ לבצע פעולה זו באופן מקוו

 .טופס הבקשה תעליכם למלא א

 מילוי הטופס

 עליכם למלא את שם ומספר החברה המעוניינת למנות מוסמך לדווח מטעמה. •

 סמך לדווח.עליכם למלא את פרטי המו •
ניתן להגביל את הסמכתו בזמן, אם לא צוין תאריך סיום ההסמכה, ההסמכה לא תפקע אלא לאחר קבלת 

 הודעה על סיום הסמכתו כמוסמך לדווח בחברה.

עליכם למלא את פרטיו המלאים תחת סעיף "פרטי אדם  -המעוניינים להסיר אדם המכהן כמוסמך לדווח  •
 שחדל להיות מוסמך לדווח".

, בציון (1999-לחוק החברות, התשנ"ט 39כהגדרתו בסעיף )עה תחתם על ידי נושא משרה בחברה ההוד •
 שמו ותפקידו, וחתימתו תאומת בתצהיר בפני עורך דין או רואה חשבון תוך ציון שמו המלא ומספר רישיון.

 אין מניעה שמאמת החתימה יהיה זה שהוסמך לדווח. •

 העברת הטופס לרשם החברות

לכתובת זו רשאי לשלוח . m@justice.gov.il-havarot :את הטופס לכתובת הדואר האלקטרוני עליכם לשלוח
מתוכנות  תרואה חשבון או עורך דין, שאימת את חתימת נושא המשרה. על הקובץ להיות חתום באמצעות אח

 :החתימה הבאות

 .)לעורכי דין(תוכנת החתימה של נט המשפט  •

 .(Verify Software&Sign) תוכנת החתימה של ממשל זמין •

עליכם לצרף לדואר האלקטרוני את הנוסח הבא: "הנני מאשר ומצהיר כדלקמן: כי אני מבקש להגיש הודעה 
לצורך כניסה לאתר המקוון. כי הטופס  -לחוק החברות 39בדבר המוסמכים לדווח בשם החברה לפי סעיף 

ופס ההודעה המקורי שהוגש הוא העתק נאמן למקור של טופס ההודעה המקורי, אשר נסרק וצורף על ידי. כי ט
או בפני עו״ד/ רו"ח ממשרדי, לאחר שזהות החותם אומתה על ידי או על ידי אותו עורך הדין /רואה  ינחתם בפנ
 החשבון."

 קבלת מענה מרשם החברות לגבי אופן הטיפול

 שלח מכתב אישור או מכתב סירוב באחת מהדרכיםיירשם החברות,  וסמך לדווח" על ידילאחר בחינת "עדכון מ
 הבאות:

 שלח לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה.יי: אם לחברה מעודכנת כתובת דואר אלקטרוני •

שלח לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש יי: אם צוינה כתובת דואר אלקטרוני של מגיש הבקשה •
 הבקשה.

 שלח בדואר ישראל לכתובת החברה כפי שרשומה ברשם החברות.יי: במקרה של סירוב •

 .nlineOכניסה לאתר תאגידים  תאישורים וסירובים לבקשות שטופלו באמצעו באפשרותכם להפיק •
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