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 (3)טופס  הנחיות להגשת טופס הודעה על העברת מניות בחברה פרטית

 ההליך על כללי הסבר

על החברה לדווח לרשם החברות, באמצעות הטופס שנקבע לשם כך בתקנות החברות )דיווח, פרטי רישום 

 .לחוק החברות 140, על העברת מניות בחברה, כאמור בסעיף התקנות( –)להלן  1999 -וטפסים(, התש"ס

 ניתן לדווח על העברת מניות בחברה בדרכים הבאות:

שבתוספת לתקנות החברות )דיווח,  3)טופס  "הודעה על העברת מניות בחברה פרטית"הגשת  .1

 .(1999 -פרטי רישום וטפסים( התש"ס

 :באמצעות טופס הודעה על העברת מניות באופן הבאניתן לדווח על העברת מניות 

 מקבל המניות -מעביר המניות לגורם אחר -העברה מגורם אחד. 

 לא בהחזקה משותפת(.  -העברה מבעל מניות אחד למספר מקבלי מניות בנפרד )כלומר

 .במקרה זה כל אחד מהגורמים שקיבל מניות יעודכן כמי שמחזיק בהן בנפרד

  מניות נפרדים )שאינם מחזיקים במניות במשותף( למקבל מניות העברה ממספר בעלי

 .אחד

ההנחיות המפורטות במסמך זה הנן  .של יחידת רשם החברותבאמצעות אתר הפעולות המקוון  .2

הודעה על העברת מניות בחברה פרטית שבתוספת לתקנות החברות  – 3להגשת טופס  ביחס

 .1999 -פרטי רישום וטפסים( התש"ס )דיווח,

 

 :ברת מניות בחברה פרטיתהודעה על העטופס 

 1999 -פרטי רישום וטפסים( התש"ס שבתוספת לתקנות החברות )דיווח, 3טופס 

 ומען המשרד הרשום ח.פ.-פרטי החברה: שם החברה, מספר החברה

 

  : יש למלא את שם החברה הנוכחי במלואו. שם החברה .א

http://www.justice.gov.il/Units/RasutHataagidim/units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx
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העדכני ככל שבוצע במרשם המתנהל אצל רשם החברות שינוי שם החברה, יש לציין את שם החברה 

 במדויק.

 במידה וצוין באופן לקוי/לא יצוין שם החברה הדו"ח יוחזר לתיקון.

 .5המתחיל בספרה  ספרות 9בן "פ ח פריש למלא מס מס' החברה: .ב

וכי לא הושמטו  יש לוודא לפני ההגשה כי ישנה התאמה בין שם החברה לח.פ. .ג

 ספרות/מילים/אותיות.

ציון מען  יובהר, כי .ומיקוד יישוב ,בית' מס, ברור רחוב באופן למלא יש :מען המשרד הרשום .ד

החברה/עדכון מען החברה על גבי טופס זה אינו מהווה הודעה על שינוי מען המשרד הרשום של 

 למשלוח דואר אל החברה. לכל שינוי במען החברה יש להגיש את טופס הדיווח המתאים בנושא.

 

 פרטי מעביר המניות

 

 יש לציין את שמו המלא של מעביר המניות ואת מספר תעודת הזהות שלו. .א

באופן מלא ומבלי שהושמטו  משפחה ותעודת זהות יש לוודא כי נכתב שם פרטי, שם .ב

 .ספרות/אותיות

 התאגיד ומספרו.שם יש לוודא כי נכתב אם המעביר הוא תאגיד  .ג

הטופס  יש לשים לב שתאריך העברה מופיע בשלמותו )יום, חודש ושנה( אם חסר אחד מהפרטים .ד

 יוחזר.

ת המסביר א מאת נושא משרה על החברה לצרף מכתב שחלפה מעל שנה מתאריך ההעברהבמקרה  .ה

לצרף תצהיר נושא משרה ובו אישור כי לא בוצע כן ו סיבת עיכוב משלוח הטופס לרשם החברות

שינוי במרשמי החברה ממועד העברה וכי הנתונים משקפים את ספרי החברה נכון ליום הגשת 

 הדיווח וביצוע העדכון ע"י רשם החברות.

 

 פירוט המניות המועברות
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 במטבע עדכני. סוג מניה, ערך נקוב )ערך מניה( וכמות מניות מועברות חובה לציין בדיווח: .א

יות אינה גדולה המועברות המפורטת בפרטי מעביר המנכמו כן יש לשים לב שכמות המניות  .ב

 ודווחה כפי שהיא מעודכנת במרשם. מהכמות שהוקצתה למעביר

 יה.יש לציין את כמות המניות במספרים שלמים: לא באחוזים או בשברי מנ .ג

ככל שמדובר במעבירי מניות המחזיקים במשותף במניות יש לציין כי מדובר בהחזקה משותפת  .ד

 ואת פרטיהם המלאים של כל המחזיקים במשותף.

 העברת מניות מכוח החלטה שיפוטית:  .ה

נדרש להציג צו מלא הכולל את פרטי החברה )שם ומספר החברה(, את מספר המניות המעוברות 

פרטיהם המלאים של המעביר והנעבר מכוח הצו. נדרש להציג את ההחלטה במספרים שלמים ואת 

במסמך מקור/העתק נאמן למקור מאושר ע"י ביהמ"ש או עו"ד בציון חתימתו ומספר הרישיון שלו 

 )חתימות "העתק נאמן למקור" על גבי העותק שהנן מקוריות(.

לטה במסמך מקור/העתק נאמן בהעברת מניות מכוח צו ירושה/צו קיום צוואה יש להציג את  ההח

למקור מאושר ע"י ביהמ"ש או עו"ד בציון חתימתו ומספר הרישיון שלו )חתימות "העתק נאמן 

 למקור" על גבי העותק שהנן מקוריות(.

 

 פרטי מקבל המניות

 

 המניות ואת מספר תעודת הזהות שלו. מקבליש לציין את שמו המלא של  .א

באופן מלא ומבלי שהושמטו  משפחה ותעודת זהות יש לוודא כי נכתב שם פרטי, שם .ב

 .ספרות/אותיות

 התאגיד ומספרו.שם יש לוודא כי נכתב הוא תאגיד  מקבל המניות כאשר .ג

 כתובת תקינה )רחוב, מס' בית ועיר(.יש לוודא כי צוינה  .ד

ככל שמדובר במקבלי מניות המחזיקים במשותף במניות יש לציין כי מדובר בהחזקה משותפת  .ה

 טיהם המלאים של כל המחזיקים במשותף: שם מלא, מספר זיהוי ומען מלא ותקין.ואת פר

אינו בעל כאשר מתבקש לעדכן בעל מניות חדש, שלא עודכן בעבר כבעל מניות/כדירקטור בחברה, ו .ו

ר צרף העתק כאמולציין את מספר דרכונו, את המדינה שבה הוצא וש לתעודת זהות ישראלית, י

תאגיד, יצוין  ואם הוא. 1999 –לתקנות החברות )דיווח, פרטי רישום וטפסים(, התש"ס  16בתקנה 
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מס' הרישום של התאגיד, ואם הוא תאגיד חוץ, יצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת 

 האמורה. 16ההתאגדות והאישורים הנדרשים כאמור בתקנה 

 

 כללי

מגורם אחד למספר גורמים או על העברת מניות ממספר גורמים לגורם במקרה של דיווח על העברת מניות 

 אחד יש לציין על גבי הטופס את פרטיהם של כלל הגורמים מקבלי המניות כפי הנדרש בטופס.

ככל שברצונכם לדווח על העברת מניות ממספר גורמים למספר מקבלי מניות, יש לפעול בהתאם להנחיות 

 ח בהתאם להן.לעיל ולהגיש מספר טפסי דיוו

 

 הצהרה וחתימה

 

, לציין את שמו המלא, לחוק 39סע' כי הוא נושא משרה לפי  להצהיר החתום עליו על ממלא הטופס .א

 מספר ת.ז. ואת תפקידו בחברה.

 יש לציין את תאריך החתימה. .ב

 יש להגיש את הטופס כשהוא נושא חתימה מקורית של נושא המשרה. .ג

 רוק מרצון יחברה בפ .ד

 . אכן מונה כמפרק החברהה ויש לוודא בנסח כי החותם ע"י מפרק החבר הודעה חתומהיש להגיש 

חברה בהקפאת הליכים/בהליך פשרה או הסדר )לדוג' הקפאת הליכים(, כינוס נכסים, פירוק זמני/  .ה

 בפירוק על ידי ביהמ"ש )כותרת הליכים מסוגים אלה בתיקי בית המשפט היא פר"ק(. 

מסמיך את הנו בחתימת בעל התפקיד שמונה, וכן צו שיפוטי מפורש יש לוודא שהטופס המוגש ה

  להגיש את הדיווח.החותם 
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 תימהאימות ח

 

יש למלא את כל פרטי האימות: שם עורך הדין, שם החותם, מספר ת.ז. של החותם, חתימה  .א

 מקורית של עורך הדין, שמו, מספר ת.ז. ומספר הרישיון של עורך הדין, מען עורך הדין.

ונושא חתימות מקוריות של הגורם החותם ושל עוה"ד  מקורייש לוודא שהטופס שהוגש הנו  .ב

 המאמת.

  

 הנחיות כלליות

 עדכון מכוח צו בימ"ש .1

ככל שמתבקש עדכון העברת מניות בהתאם להחלטות בתי המשפט יש להציג צו שיפוטי 
עורך דין בציון  מקורי/העתק נאמן למקור נושא חותמת העתק נאמן למקור של בית משפט או

 מספר רישיונו וחתימתו המקורית.

 .המפרק החבריש להגיש את הדו"ח בחתימת  – רוק מרצוןיחברה בפ .2

חברה בהקפאת הליכים/בהליך פשרה או הסדר )לדוג' הקפאת הליכים(, כינוס נכסים, פירוק  .3
יש  -"ק(זמני/ בפירוק על ידי ביהמ"ש )כותרת הליכים מסוגים אלה בתיקי בית המשפט היא פר

לוודא שהטופס המוגש הנו בחתימת בעל התפקיד שמונה, וכן צו שיפוטי מפורש המורה על העברת 
  .מקורי/העתק נאמן למקור כמפורט לעיל המניות או מסמיך את החותם לבצע את הפעולה
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