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  )5של חברה פרטית (טופס  ח שנתי"דו טופס הנחיות להגשת

 ההלי� על כללי הסבר

חברה שאינה תאגיד מדווח תערו� ותגיש לרש� החברות, אחת לשנה, די� וחשבו� שנתי בהתא� לסעי� 

  (להל�: "חוק החברות"). 1999�לחוק החברות, התשנ"ט  141

שימו לב: אי הגשת דו"ח שנתי במועד עלולה להביא להכרזת החברה מפרת חוק בהתא� להוראות 

 �  .1999"א לחוק החברות תשנ"ט362סעי

  נית& להגיש את הדו"ח השנתי בדרכי� הבאות:

(דיווח, שבתוספת לתקנות החברות  5(טופס ח שנתי של חברה פרטית "באמצעות הגשת טופס דו .1

�פרטי רישו� וטפסי�) התש"ס 1999(. 

ההנחיות המפורטות במסמ� זה הנ&  .של יחידת רש� החברותבאמצעות אתר הפעולות המקוו&  .2

). להנחיות בנושא הגשה מקוונת 5שנתי של חברה פרטית" (טופס ח "טופס "דומילוי ביחס ל

 של הטופס יש לפנות אל הקישור הנ"ל.

  

  :הנחיות למילוי טופס "דוח שנתי של חברה  פרטית"

�שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישו� וטפסי�) התש"ס 5(טופס  1999(  

  הרשו�הרשו�ח.פ. ומע& המשרד ח.פ. ומע& המשרד ""פרטי החברה: ש� החברה, מספר החברהפרטי החברה: ש� החברה, מספר החברה  ..11

  

  יש למלא את ש� החברה הנוכחי במלואו. ש� החברה:  .א

ככל שבוצע במרש� המתנהל אצל רש� החברות שינוי ש� החברה, יש לציי� את ש� החברה 

  במדויק.העדכני 

  במידה וצוי� באופ� לקוי/לא יצוי� ש� החברה הדו"ח יוחזר לתיקו�.

 .5 ספרות המתחיל בספרה 9ב� "פ ח פריש למלא מס מס' החברה:  .ב
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וכי לא הושמטו  כי ישנה התאמה בי� ש� החברה לח.פ.לפני ההגשה יש לוודא   .ג

 .ספרות/מילי�/אותיות

   .ומיקוד יישוב ,בית' מס, ברור רחוב באופ� למלא יש :מע& המשרד הרשו�  .ד

רשו� ותוחזר לתיקו�. לדוגמה: בקשה לעדכו�  משרד מע� לשמש יכולה אינה בלבד דואר תיבת

  אינה תקינה. �ירושלי� 1234ת.ד.   כתובת 

  נא להקפיד על מילוי כל הפרטי� ההכרחיי� לש� עדכו� הכתובת.

  

  הערה בנושא סטטוס החברה כאשר החברה בהלי� פר"ק...

  

  

  מספר טלפו& וכתובת דוא"למספר טלפו& וכתובת דוא"ל  ""פרטי� ליצירת קשרפרטי� ליצירת קשר  ..22

 

 אי� חובה לציי� מספר טלפו�.  .א

 נית� לציי� את הדואר האלקטרוני של החברה.  .ב

 

  השנתית ותארי� עדכו& הדו"חהשנתית ותארי� עדכו& הדו"חתארי� האסיפה תארי� האסיפה   ..33

 

: יש לציי� את התארי� המלא (יו�, חודש ושנה), שבו נערכה אסיפה שנתית התקיימה ביו�  .ג

 האסיפה השנתית. 

 : יו� חתימת הדוח על ידי נושא משרה. הדוח מעודכ& ליו�  .ד

 לא נית� להגיש דיווח הנושא תארי� עתידי.

  מעודכ� לשנה בה נערכה האסיפה השנתית.תארי� עדכו� הדו"ח צרי� להיות שימו לב: 

  

  חלוקת הו& המניותחלוקת הו& המניות  ..44
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יש לוודא כי ישנה התאמה מלאה בי� הנתוני� בדו"ח לנתוני� בנסח החברה (מספר המניות, סוג   .א

  המניות וערכה של כל מניה), וכי הדו"ח תקי� ונכו� מתמטית.

  יש לוודא כי כלל נתוני הו� המניות עודכנו בדו"ח כנדרש.  .ב

לפרט בדו"ח הו� מניות מוקצות שהנו קט� מ� ההו� המוקצה של החברה שדווח לרש� לא נית�   .ג

 החברות לפני הגשת הדו"ח ועודכ�.

לא נית� לבצע בדו"ח הפחתת הו� מוקצה. הו� מניות מוקצה קט� מ� ההו� שדווח בעבר  �כלומר

  :בהתא� למסמכי� שיוצגו על ידי החברה כמוקצה יעודכ� במקרי� הבאי�

 הנוכחי הינו תקי� והדיווח שהוגש בעבר שגוי (דיווח שעל פיו עדכנו את מרשמנו א� הדיווח .1

מכתב המסביר את  לדו"ח העדכני לצר� על החברה) ונרש� ההו� המוקצה המעודכ� כיו�

מקור הטעות. א� מדובר בטעות שבאה לידי ביטוי ג� בתקנו� החברה, הרי שיש להציג אישור 

מרואה החשבו� המבקר של החברה לפיו "הו� המניות נפרע במלואו וכי אי� בתיקו� משו� 

1999�הפחתת הו� כמשמעותו בחוק החברות התשנ"ט" 

החברה ומקורה של הטעות ב"טעות קולמוס"  ככל שהטעות כלל לא באה לידי ביטוי בתקנו� .2

באחד הדיווחי� שהוגשו בעבר, יש להציג תצהיר דירקטור המבהיר את מקור הטעות ואת 

  התיקו� המבוקש.  

לא נית� לשנות את ער� המניות בהתא� על פי הדיווח, אלא  �הפיכת מניות למניות ללא ער� נקוב  .ד

 א� כ� צור� אישור רו"ח מבקר של החברה. 

 יש לצר� לדו"ח �שמתבקש לעדכ� מניות בעלות ער� נקוב ולהפכ� למניות ללא ער� נקוב ככל
 הער� בביטול אי� וכי במלואו נפרע  המניות הו� לפיו החברה של מבקר חשבו� רואה אישור
 משו� או המניות על והפרמיה המניות הו� לעניי� החברה של העצמי בהו� פגיעה משו� הנקוב
  .החברות לחוק השביעי לחלק השני לפרק' א בסימ� אלה מונחי� של כמשמעות� , אסורה חלוקה
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  בעלי המניות והמניות שבבעלות�בעלי המניות והמניות שבבעלות�  ..55

  

יש לוודא כי כלל פרטי בעלי המניות צוינו באופ� מלא וברור: ש� מלא ומדויק, מספר זיהוי   .א

המניות לבעל מדויק לרבות ספרת ביקורת ובלא שהושמטו ספרות, כתובת מלאה ופרטי הקצאת 

 המניות (סוג המניות ומספר המניות).

יש לוודא כי "מספר המניות" המפורט ביחס לבעל המניות הנו נכו� ועולה בקנה אחד ע� הקצאת   .ב

  .המניות הכוללת בחברה

יש לוודא כי כמות המניות שהוקצתה לבעלי המניות אינה קטנה מ� הכמות שדווחה כהו� המניות   .ג

במידה וחל שינוי בהו� המניות המוקצה לבעל המניות, יש לפעול . המוקצה לרש� החברות בעבר

ע"פ בהתא� להנחיות בנושא דיווח על הו� מוקצה שהנו קט� מ� ההו� המוקצה שעודכ�. כמו כ� 

  לחוק החברות יש להמציא צו בית משפט המורה על הקטנת הו�. 303סעי� 

 עודכ� בעבר כבעל מניות/כדירקטור בחברה, לאכאשר מתבקש לעדכ� בדו"ח בעל מניות חדש, ש  .ד

צר� לוציי� את מספר דרכונו, את המדינה שבה הוצא ש לאינו בעל תעודת זהות ישראלית, ישו

וא� . 1999 –לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישו� וטפסי�), התש"ס  16בתקנה ר העתק כאמו

, יצורפו בדיווח לגבי אותו תאגיד, יצוי� מס' הרישו� של התאגיד, וא� הוא תאגיד חו. הוא

 האמורה. 16תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורי� הנדרשי� כאמור בתקנה 

�לסטינית שמבקשי� לעדכ& כבעל/ת מניותחברה מהרשות הפלסטינית או אד� מהרשות הפ  .ה 
 . במשרד המשפטי�על העזרה המשפטית הממונה מטע� אישור לצר� בנוס� יש במקרה זה 
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  הדירקטורי�הדירקטורי�פרטי פרטי   ..66

  

 דירקטורי� מכהני�:  .א

יש לוודא כי כלל פרטי הדירקטורי� צוינו באופ� מלא וברור: ש� מלא ומדויק, מספר זיהוי 

  ספרות, כתובת מלאה ותארי� המינוי.מדויק לרבות ספרת ביקורת ובלא שהושמטו 

  אי� לעדכ� תארי� מינוי עתידי מאוחר למועד עדכו� הדו"ח.

 דירקטורי� שחדלו לכה&:  .ב

   יש לציי� את שמו המלא ומספר ת.ז. של הדירקטור שחדל לכה�, וכ� את מועד סיו� הכהונה.

  לא נית� לדווח על תארי� סיו� כהונה עתידי.

כאשר מתבקש לעדכ� בדו"ח דירקטור חדש, שלא עודכ� בעבר כבעל מניות/כדירקטור בחברה,   .ג

צר� לאת המדינה שבה הוצא ו ציי� את מספר דרכונו,ש ל, יאינו בעל תעודת זהות ישראליתשו

וא� . 1999 –לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישו� וטפסי�), התש"ס  16בתקנה ר העתק כאמו

תאגיד, יצוי� מס' הרישו� של התאגיד, וא� הוא תאגיד חו., יצורפו בדיווח לגבי אותו  הוא

  האמורה. 16תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורי� הנדרשי� כאמור בתקנה 

יש לצר� את המסמכי� הנדרשי� בהתא�  �בהתא� לכ�, ככל שחל שינוי בפרטי דירקטור זר

 .16לתקנה 

יש , לסטינית שמבקשי� למנות כדירקטורחברה מהרשות הפלסטינית או אד� מהרשות הפ  .ד
 . במשרד המשפטי�על העזרה המשפטית אישור הממונה  לצר� בנוס� את 

ות דירקטור מכה� אחד. דו"ח שיוגש בלא שצוינו בו לא נית� להגיש דו"ח מבלי שפורט בו לפח  .ה

 דירקטורי� מכהני� יוחזר.

 לא נית� לדווח על מינוי דירקטור שאינו בי� החיי� (ז"ל).  .ו
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  פרטי� נוספי�פרטי� נוספי�  ..77

 יש למלא פרטי� נוספי� ככל שהתמלאו התנאי� ביחס לחברה.  .א

 :אודות נוספי� פרטי� להציג נית�  .ב

 רואה חשבו� מבקר.

 ומדובר במידה החברות לחוק 171 סעי� להוראות בהתא� החברה של הכספיי� חות"דו

  לחוק. 145 בסעי� כהגדרתו מדווח בתאגיד

בחברה פרטית שאינה תאגיד  �לחוק 173 בסעי� כאמור הכספיי� חות"הדו הצגת בדבר נתוני�

 מדווח.

 175 סעי� להוראות בהתא� מאז� השנתי ח"בדו לכלול החובה חלה החברה ועל במידה ,כ� כמו  .ג

 לחוק, נית� לצרפו.

  חתימות ואימות חתימותחתימות ואימות חתימות  ..88

  

 

יש לציי� את פרטי החתו� על הדו"ח, ש� ומס' ת.ז./דרכו� ואת חתימתו המקורית על גבי הדו"ח   .א

 (דו"ח חתו� במקור).
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במידה והדירקטור זר (אזרח חו"ל), אזי יש לאמת את חתימתו ע"י עו"ד ישראלי/נוטריו� זר ע�   .ב
  קונסוליה.אפוסטיל או אישור 

לחוק  154על ידי עו"ד או רו"ח מבקר כמשמעותו בסעי�  חות� יתבצעאימות החתימה של ה  .ג

 החברות.

יש למלא את כל השדות הרלוונטיי� בפרטי האימות: ש� מלא של המאמת, ש� מלא של 

החות�, מספר זיהוי החות�, חתימה מקורית של המאמת, שמו המלא, מענו, מס' ת.ז. ומס' 

 המאמת.רישיו� של 

                                    

  הנחיות כלליותהנחיות כלליות  ..99

 עדכו& מכוח צו בימ"ש .1

ככל שמתבקש לעדכ� את הדו"ח בהתא� להחלטות בתי המשפט (עדכו� בעל מניות/דירקטור/כל 

פרט אחר שיש לדווח במסגרת הדו"ח השנתי) יש להציג צו שיפוטי מקורי/העתק נאמ� למקור 

בציו� מספר רישיונו וחתימתו  נושא חותמת העתק נאמ� למקור של בית משפט או עור� די�

  המקורית.

 .המפרק החבריש להגיש את הדו"ח בחתימת  – רוק מרצו&יחברה בפ .2

חברה בהקפאת הליכי�/בהלי� פשרה או הסדר (לדוג' הקפאת הליכי�), כינוס נכסי�, פירוק  .3
 " זמני/ בפירוק על ידי ביהמ"ש (כותרת הליכי� מסוגי� אלה בתיקי בית המשפט היא פר"ק)

וודא שהטופס המוגש הנו בחתימת בעל התפקיד שמונה, וכ� צו שיפוטי מפורש המורה על יש ל
מקורי/העתק נאמ� למקור כמפורט  העברת המניות או מסמי� את החות� לבצע את הפעולה

 .לעיל

 חברת: "להל�( חברי� לה� יש אשר חברות  � רשו� הו� לה� הומצא לא הקמת� שבעת חברות .4
בהתא� , מניות ובעלי רשו� הו� לה� עודכ� לא הקמת� ובעת 2000 שנת לפני הוקמו"), חברי�

יש לדווח על בעלי המניות בחברה (חברי החברה) ויראו בחברה כבעלת הו�  370להוראת סעי� 
 מניות ללא ער� נקוב.

לחוק. חברה שהנה "תאגיד  145מחויב בדיווח בענייני� המפורטי� בסעי�  "תאגיד מדווח" .5
 מדווח" אינה מחויבת בהגשת דו"ח שנתי. 

  מחויבת בהגשת דוח שנתי. �בישראל) (אינה נסחרת חברה ציבורית שנסחרת רק בחו"ל .6

לא נית� להגיש דו"ח שנתי בחברות שהנ� בסטטוס "מחוקה" או "מחוסלת" (למעט חברה בהלי�  .7
  החייאה).

 


