
  
 

  
  

 

 משרד המשפטים
 דוח שינויים -נספח ח'

 
 

 עמודים 3 מתוך 1 עמוד

 נספח ח'

 דוח שינויים
 
 

 פירוט )ככל שישנו( נתונים במאגר שבוצע לגביהם שינוי

  הקצאת מניות

  העברת מניות

  הגדלה של הון רשום

  שינוי כתובת

  שינוי שם

  רישום בעל תפקיד

  דוח שנתי לחברת חוץ

  תאגיד מדווח

  תאגיד שאינו מדווח

  שינוי סיווג חברה

  הפיכת חברה לחל"צ

  שינוי בתקנון

  שינוי מטרה

  החייאת חברה

  שינוי סטטוס משפטי מפעילה זמנית

  תצהיר כושר פרעון

  פירוק חברה

  חיסול חברה

  פירוק ע"י בית משפט

  חיסול ע"י בית משפט

  ביטול פירוק

  ע"י נושיםפירוק 

  פירוק מקוצר

  מיזוג מרצון חברה קולטת

  גריעה של חברת חוץ

  מיזוג ע"י בימ"ש חברה קולטת

  ביטול אישור  חברה

  מיזוג מרצון חברת יעד

  מיזוג ע"י בימ"ש חברת יעד

  הוספה/עדכון צו להקפאת הליכים

  הוספה/עדכון הליך פשרה או הסדר

הליכים/כינוס ביטול תהליך הקפאת 
 נכסים/פירוק זמני

 

  תיקון רישום חברה

  רישום שעבוד

  עדכון שעבוד

  סילוק שעבוד

  העברת שעבוד מחברה לחברה

  ביטול סילוק שעבוד

  תיקון טעות מיזוג



  
 

  
  

 

 משרד המשפטים
 דוח שינויים -נספח ח'

 
 

 עמודים 3 מתוך 2 עמוד

  הוספה/עדכון/הסרה של צו עיקול

  חל"צתיקון רישום 

  חל"צ חוץתיקון רישום 

  חברת חוץתיקון רישום 

  תיקון רישום שותפות

  שינוי שם

  שינויים בשותפות

  מחיקת שותפות מרצון

  פירוק שותפות ע"י בימ"ש

  מחיקת שותפות

  החייאת שותפות

  שינוי סטטוס משפטי מפעילה זמנית

  חיסול שותפות ע"י בימ"ש

הערה  -משפטי כללי / תגובה לבית משפט
 לנסח

 

  כינוס נכסים

  ביטול פירוק שותפות

  מיזוג מרצון שותפות קולטת

  מיזוג מרצון שותפות יעד

  מיזוג ע"י בימ"ש שותפות קולטת

  מיזוג ע"י בימ"ש שותפות יעד

  תיקון טעות מיזוג

  מחיקת חברה

  עדכון בעלי תפקידים

  פירוק מרצון

  פירוק מרצון מזורז

  התנגדות לפירוק מרצון מזורז

  לפתיחת הליכיםצו 

  תאגיד בשיקום

  פירוק ע"י בית משפט )חדלות פירעון(

  חיסול ע"י בית משפט )חדלות פירעון(

  חיסול מרצון מזורז אוטומטי

 עדכון דירקטורים

 ללא פירוט/
הוספת דירקטור/ 

 הסרת דירקטור/
 עדכון מנהלים

 דו"ח שנתי

 ללא פירוט/
 הגדלת הון/

 הוספת בעל תפקיד/
 דירקטור/הוספת 

 הסרת בעל תפקיד/
 הסרת דירקטור/

 הפחתת הון מוקצה/
 הפחתת הון רשום/

 הקצאת מניות/
 עדכון בעל תפקיד/
 עדכון בעלי מניות/

 עדכון כתובת/



  
 

  
  

 

 משרד המשפטים
 דוח שינויים -נספח ח'

 
 

 עמודים 3 מתוך 3 עמוד

 פיצול מניה/
 שינוי סוג ההון/

 שינוי ערך נקוב/
 עדכון מנהלים/

 עדכון תחום עיסוק/
 שינוי בהוראות בתקנון

 /בעל תפקידהוספת  דיווח אסיפה כללית
 /הסרת בעל תפקיד
 עדכון בעל תפקיד

 /הוספת בעל תפקיד אישור ניהול תקין
 /הסרת בעל תפקיד
 עדכון בעל תפקיד

 /הוספת בעל תפקיד הגשת דיווחים שנתיים
 /הסרת בעל תפקיד
 עדכון בעל תפקיד

 שינוי באחריות בעלי המניות

 ללא פירוט/
 עדכון ללא מוגבלת/

 עדכון למוגבלת/
 שם שינוי

 מניות -שינוי בהרכב הון 

 ללא פירוט/
 הפחתת הון מוקצה/
 הפחתת הון רשום/

 חילוט מניות/
 פיצול מניה/

 שינוי סוג ההון/
 שינוי סוג מניה/
 שינוי ערך נקוב/

  עדכון פרטי גורמים

 עדכון מספר זיהוי שגוי לדירקטור/
 עדכון מספר זיהוי שגוי לבעל מניות/

 לבעל תפקיד/עדכון מספר זיהוי שגוי 
 עדכון מספר זיהוי שגוי לשותף/

 /מורשה חתימהלי שגוי והיזמספר עדכון 
 /כון מספר זיהוי שגוי לנציג לשותףעד

 /מספר זיהוי שגוי לנציג לדירקטור עדכון
 /מורשה חתימהפת סוה

 /מורשה חתימההסרת 
 /עדכון מנהלים

 עדכון בעלי מניות/
 /עדכון בעל תפקיד

 סכום השקעה ינויש

 
 
 
 


