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 ; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה( 12:30-08:30ימים א', ב', ד', ה'  שעות קבלת קהל: 

 2טופס 
 אל: רשם השותפויות

 הפקודה(( - )להלן 1975 -פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה ל 9סעיף )
 להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור יש

 

     

 שותפותמספר   השותפותשם 

 ס"ב                     מס' סודר       

                   
 

 

שונה מקום העסקים הראשי של השותפות/שונתה כתובת הדואר _      מסרת בזה הודעה כי ביום _נ
שונו שמו ומענו של תושב ישראל המורשה לקבל  –האלקטרוני ליצירת קשר עם השותפות ובשותפות חוץ 

 דין והודעות )מחק את המיותר(-כתבי בי
 

 ____     _ ודות השינויים שחלו בשותפות ביום )תאריך מלא(:מוגשת בזה הודעה א

 _______________      מקום העסקים הראשי החדש של השותפות )כתובת מלאה(: __

 _________     לציין( __כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר )אין חובה 
 

 בשותפות חוץ:

 :דין והודעות שיש להמציא לשותפות-של תושב ישראל המורשה לקבל בשביל השותפות כתבי בי  שמו ומענו

 
           __       _     __ _     __       _     __ 

 מיקוד מס' בית רח' יישוב מספר זיהוי* שם משפחה  שם פרטי

 
 ___     כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר )אם יש( 

 

  לתשומת הלב:

מרשם השותפויות  ציון כתובת הדואר האלקטרוני משמעותה כי השותפות מסכימה לקבל דיוור .1
עד לקליטת כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת , האמורההדואר האלקטרוני באמצעות כתובת 

  למחיקתה.אחרת במערכת או עד 

תקבל השותפות עד תום זמני הטיפול כפי  אם צוינה כתובת דואר אלקטרוני של השותפות, .2
לכתובת הדואר האלקטרוני שנקלטה אישור על עדכון הפרטים  שפורסמו באתר רשות התאגידים, 

 .במערכת
 

 חתימה:

 

_     ____ __     ____ __     ___ ___     _ 
 שם השותף/מורשה חתימה 

 )מגיש הבקשה( 
 חתימה תאריך מס' זיהוי*

 

 

 פרטים ליצירת קשר עם מגיש הבקשה: 

 ____     __ שם: 

 __     _____ טלפון:   
 

 

  מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציין את מספר דרכונו והמדינה שבה הוצא הדרכון; בדיווח הראשון לגביו
ם ג לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(; היה השותף תאגיד, יצוין מספר הרישו4יצורף העתק כאמור בתקנה 

של התאגיד, ואם מדובר בתאגיד זר, יצורף בדיווח לגבי אותו תאגיד, העתק תעודת ההתאגדות והאישורים 
 ג האמורה.4הנדרשים כאמור בתקנה 
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