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 1טופס 
 אל: רשם השותפויות

 

 )להלן: "הפקודה"(( 1975 -)פרק ב'  לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

 להקליד את הנתונים בטופס או למלא בכתב יד ברור יש

 
בהתאם לסעיפים  שאלה הם פרטיה)מחק את המיותר(,  מוגבלת /כלליתשותפות  לרשוםמבקשים בזה אנו החתומים מטה, 

 (:לפקודה 61תקנות השותפות כאמור בסעיף את יש לצרף  שותפות מוגבלתבבקשה לרישום ) לפקודה 76או  61, 7

 

 : )בסדר עדיפות יורד(שם השותפות המוצע  .א

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

 השותפויות.או שם אחר שיסכים לו רשם 
 

 :מהות העסק .ב

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 :מקומו הראשי של העסק .ג

 
___________ __________ ______________ _________ ______________ 

 מיקוד מס' בית רחוב יישוב מדינה
 

 
 

 )אין חובה לציין(: __________________________ תיבת דואר בלבד - מען למשלוח דואר
 אלא כתובת למשלוח דואר בלבד.  של השותפות מען משרדה הרשוםאת אין לראות בתיבת הדואר 

 
 )אין חובה לציין( __________________________ השותפותכתובת אתר אינטרנט של 

 
   _________________________( אין חובה לצייןדואר אלקטרוני ליצירת קשר )כתובת 

 
  לתשומת הלב:

 שותפויותמרשם ה מסכימה לקבל דיוורהשותפות משמעותה כי  שותפותהדואר האלקטרוני של ה ציון כתובת .1
עד לקליטת כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת אחרת , האמורהר האלקטרוני באמצעות כתובת הדוא

 במערכת או עד למחיקתה.

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

 מען זיהוי* 'מס שם מלא 

1    

2    

3    

4    

5    
 

 פרטי השותפים המוגבלים )יש למלא טבלה זו אם התבקש רישום שותפות מוגבלת בלבד(: .ה

 הסכום שהכניס מען *זיהוי ' מס שם מלא 

1     

2     

3     

4     

5     
 

 

 )מועד מדויק(: _______________________.  יום תחילתה של השותפותלעניין שותפות כללית,  .ו

 :)סמן אחת האפשרויות(השותפות גמר תקופת 

 ._______________:נקבע לתאריך 

  אם יש:ציין את התנאים הקובעים את תקופת קיומה,  -לא נקבע 

__________________________________________________________________________ 

 :השותף המורשה לנהל את ענייני השותפות ועסקיה ולחתום בשמהפרטי  .ז

 *זיהוי 'מס שם מלא 

1   

2   

3   

 

דעות שיש ודין וה-בישל תושב ישראל המורשה לקבל בשביל השותפות כתבי ן שם והמעה לרישום שותפות חוץ: .ח

 :להמציא לשותפות

________ ________ ________ ________ ________ ____ _______ 

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

        

 ___________________________( אין חובה לצייןדואר אלקטרוני ליצירת קשר )כתובת  
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  לתשומת הלב:        

משמעותה כי  דין והודעות-המורשה לקבל בשביל שותפות החוץ כתבי ביציון כתובת הדואר האלקטרוני של  .1
עד , האמורההדואר האלקטרוני מרשם השותפויות באמצעות כתובת  לקבל דיוור השותפות מסכימה

 לקליטת כתובת דואר אלקטרוני מעודכנת אחרת במערכת או עד למחיקתה.
אלקטרוני של השותפות, תקבל השותפות עד תום זמני הטיפול כפי שפורסמו באתר אם צוינה כתובת דואר  .2

 רשות התאגידים, אישור על עדכון הפרטים לכתובת הדואר האלקטרוני שנקלטה במערכת.

 

 

 : חתימת ידם של כל השותפים .ט
 

1. ______________ ______________ ______________ ______________ 
 שם השותף 

 
 חתימה תאריך זיהוי*מס' 

2. ______________ ______________ ______________ ______________ 
 שם השותף 

 
 חתימה תאריך מס' זיהוי*

 
 

 

 

 אימות חתימה:

אני החתום מטה, עורך דין ______________, מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה לפניי 

שזיהה/תה את עצמו/ה לפניי בתעודת זהות שמספרה ______________ המוכר/ת לי אישית/ 

 ______________ )מחק את המיותר( ואימתי את חתימתו דלעיל.

 חתימה: ____________ מס' רישיון: ____________ שם עורך הדין: _________________

 

 

 

 

 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
ג לתקנות השותפויות )רישום ואגרות(; היה השותף תאגיד, יצוין מספר הרישום 4יצורף העתק כאמור בתקנה 

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