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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות )מס' 6(, התשפ"ב-2022

בפקודתהשותפויות]נוסחחדש[,התשל"ה-ו7ע11)להלן-הפקודה(,במקוםסעיף8יבוא:1צהחלפתסעיף8

הרשםיפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרדהמשפטים,8צ"פרסום )א(
לגבישותפותשנרשמה,אתהפרטיםהאלה:

שםהשותפות; )1(

סוגהשותפות-כלליתאומוגבלת; )2(

מקומוהראשישלהעסק; )3(

מספרהשותפותצ )4(

בסעיף כאמור האינטרנט באתר רשאילפרסם הרשם )ב(
קטן)א(,פרטיםנוספיםלגביהשותפותשנמסרובהודעהלפי

סעיף7צ"

פקודתהשותפויות]נוסחחדש[,התשל"ה-ו7ע1  כללי
מנדטורית פקודה היא הפקודה(, - )להלן 
המבוססתעלחוקהשותפויותהאנגליצהפקודהפורסמה
שינויים עברה זה וממועד ו7ע1, בשנת חדש בנוסח
ספורים,ובכללזהבחוקלתיקוןפקודתהשותפויות)מס'
ו(,התשע"ה-ו201)להלן-תיקוןמס'ו(,שבונוסףפרק
מוגבלת בשותפות התאגידי הממשל את המסדיר ו'1
ציבוריתצתיקוןמס'ולאשינהאתההסדריםהבסיסיים
לגבישותפותמוגבלתאלאהוסיףרובדשלהסדרההחל

רקלגבישותפותמוגבלתציבוריתצ

כך,למעשה,דיניהשותפויותבישראלכמעטשלא
השתנומאזחקיקתהפקודהצהשותפויותהמוגבלותהפכו
בתחומי נפוצה התאגדות לצורת האחרונים בעשורים
ההיי־טק,קרנותהון־סיכון,קרנותגידורוקרנותהשקעה

פרטיתאחרותצ

פורסם )2017 בינואר )ע התשע"ז בטבת י"א ביום
תזכיר - )להלן התשע"ז-2016 השותפויות, חוק תזכיר
שוק של הצורך על לענות שנועד השותפויות(, חוק
ונוח, יעיל מודרני, חקיקה במודל הישראלי השותפויות
בעולםצ השותפויות בדיני הנפוצים הסדרים המאמץ
רבות ציבור הערות התקבלו התזכיר פרסום בעקבות
בינתיים, בבחינהצ עדיין נמצא החקיקה הליך וקידום
מוצעבהצעתחוקזולהתאיםולעדכןהסדריםבפקודה
הנוגעיםלרישוםשותפויות,כךשיתאמולנהוגבמדינות
החוק פי על אחרים ובמרשמים בעולם מפותחות
במטרה וזאת הטכנולוגיות, ולהתפתחויות הישראלי,

להקלעלרישומןשלשותפויותבישראלצ

נוגעים זו חוק בהצעת המוצעים ההסדרים עיקרי
לתחומיםהאלה:

הסכםהשותפותהמוגבלת)תקנותהשותפות(-מוצע )1(
לבטלאתחובתמסירתולרשםוכןאתהחובהלקבלאישור

שרהמשפטיםעלתיקוניםושינוייםבו;

-מוצעלבטלאת חובתהפרסוםברשומות ביטול )2(
לגבי שונות הודעות לפרסם בפקודה הקיימת החובה
השותפות,ברשומותצזאתמאחרשכיוםניתןלהשיגאת
תכליתהפומביותביחסלהודעותאלהגםבאמצעיםאחרים
עלות מבחינת פחות,הן עדכנייםיותרומכבידים שהם
והןמבחינתזמינותצמוצעאפואלתתפומבילמידעזה
באמצעותעיוןבפנקסהשותפויותשמנהלרשםהשותפויות
ובאמצעותהעמדתולעיוןהציבורבתיקהשותפות,וזאת
בדומהלנהוגביחסלחברותציצוין,כימידערבעלאודות

שותפויותנגישכברכיוםבאמצעותעיוןמקוון;

כדי - השותפות בניהול מוגבל שותף השתתפות )3(
שותף של ומעמדו זכויותיו לגבי הוודאות את להגביר
מוגבל,מוצעלהסמיךאתשרהמשפטיםלקבועפעולות
אוסוגיפעולותששותףמוגבלרשאילנקוט,בלישיראו
שעלול באופן מצידו בניהול כהשתתפות בהן בנקיטה

להטילעליואחריותלחובותהשותפותצ

סעיף7לפקודהקובעכירישומהשלשותפות  סעיפים
במשלוח יהיה מוגבלת( או )כללית חדשה  1, 3 ו־6

המנויים הפרטים ייכללו שבה לרשם הודעה 
בסעיףצסעיף8לפקודהקובעלאמור:

"פרסום

הרשםידאגשההודעה,אותקצירהימנה,תפורסם 8צ
ברשומותעלחשבוןהשותפותצ"

הסעיףהאמורמטילעלהרשםחובהלפרסםברשומות
אתההודעהשמסרההשותפותבעתהרישוםאותקציר

דינימדינתישראל,נוסחחדש28,עמ'ע4ו;ס"חהתשע"ה,עמ'6ו1צ 1

ר ב ס ה י  ר ב ד



413 הצעותחוקהממשלה-וע14,ב'בשבטהתשפ"ב,2022צ1צ4

בסעיףע)א(לפקודה,המילים"בדואראותימסרלידו"-יימחקוצ2צתיקוןסעיףע

48)ב(לפקודה,במקום"מודעהברשומותעלשינויבהרכבהשותפות"יבוא3צתיקוןסעיף48 בסעיף
"הודעהבדברשינויבהרכבהשותפותשהועמדהלעיוןהציבורבתיקהשותפותכאמור

בסעיף70)ב(,"צ

בסעיף8ולפקודה-4צתיקוןסעיף8ו

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"במשלוחהודעהבדוארלרשםאובמסירתה )1(
לו"יבוא"במשלוחהודעהלרשם";

תיקוןסעיףעבסעיףע)א(לפקודה,המילים"בדואראותימסרלידו"-יימחקוצ2צ

48)ב(לפקודה,במקום"מודעהברשומותעלשינויבהרכבהשותפות"יבוא3צ בסעיף
"הודעהבדברשינויבהרכבהשותפותשהועמדהלעיוןהציבורבתיקהשותפותכאמור

בסעיף70)ב(,"צ

תיקוןסעיף48

תיקוןסעיף8ובסעיף8ולפקודה-4צ

האמורבויסומן")א(",ובו,במקום"במשלוחהודעהבדוארלרשםאובמסירתה )1(
לו"יבוא"במשלוחהודעהלרשם";

הימנה,וזאתלאחרשנמצאכיהשותפותעומדתבתנאי
הפקודהלרישוםצ

סעיףעלפקודהמחייבאתהשותפותלדווחלרשםעל
כלשינויבפרטיםשנמסרולפיסעיף7צ

סעיפיםעוו־60לפקודהקובעיםהוראותדומותלגבי
הודעותהנוגעותלשינוייםבהרכבהשותפותהמוגבלתצ
הפרסוםברשומותנועד,ביןהשאר,לייצרפומביותלמידע

שעשוילהיותמשמעותילצדדיםשלישייםצ

הרשם על חובה מטילים לפקודה ו־70 ע6 סעיפים
כל של פנקס לנהל וכן לו שנמסרת הודעה כל לתעד
ההודעות כל ושל זו פקודה לפי הרשומות השותפויות

שנרשמובנוגעאליהןצ

8 סעיף את להחליף מוצע החוק להצעת 1 בסעיף
לפקודהולבטלאתחובתהפרסוםברשומותשלהפרטים
הנמסריםלרשםבעתרישומהשלשותפותחדשהושל
יפרסם הרשם המוצע, לפי השותפותצ בהרכב שינויים
לגבי פרטים המשפטים משרד של האינטרנט באתר
שותפותשנרשמה,כמפורטבסעיף,ובדרךזותושגתכלית
בכפוף והכול האמורים הפרטים פרסום של הפומביות
למגבלותלפיכלדיןלענייןפרסוםכאמורצנוסףעלכך,
יהיהניתןלעייןבפרטיםהמלאיםשלהודעהשנמסרהלפי
7,בתיקהשותפותשבויתויקוההודעותהנוגעות סעיף
המוצעצ כנוסחו לפקודה 70 לסעיף בהתאם לשותפות,
הפרסוםברשומותאינוהדרךהיעילהביותרלתתפומבי
למידעהאמור,ביןהשאר,לנוכחפעריהזמןממועדהדיווח
עדמועדהפרסוםברשומותומשוםשהמידעעלאודות
כלשותפותאינומרוכזבמקוםאחדצתיקהשותפותואתר
האינטרנטשלמשרדהמשפטיםכולליםמידעעדכניומרוכז
לגביכלשותפות:המידעהמלאמצויבתיקהשותפותוניתן
מצוי האינטרנט ובאתר אגרה, תשלום תמורת בו לעיין

מידעחלקישאינוכרוךבתשלוםצ

לפיסעיף48)ב(לפקודה,מודעהברשומותעלשינוי
שצד כך אדם", לכל "הודעה תשמש השותפות בהרכב
שלישירשאילראותבמישניהלעימומשאומתןשותף
בשותפותאםזההיהמעמדוברשומותבעתניהולהמשא

ומתןצ

חובת וביטול לפקודה 8 סעיף להחלפת בהמשך
1להצעתהחוק, הפרסוםברשומותכמוצעלעילבסעיף
מוצעבסעיף3להצעתהחוקלתקןאתסעיף48)ב(לפקודה
ולקבועכיהעמדתהמידעבדברשינויבהרכבהשותפות

70)ב( לעיוןהציבורבתיקהשותפות,כמשמעותובסעיף
לפקודה,היאאשרתשמשכהודעהלכלאדםעלשינוי

בהרכבהשותפיםבשותפות,ולאהפרסוםברשומותצ

8ו–48)ב(לפקודה,כאמורלעיל,נוגעיםהן סעיפים
לשותפויותמוגבלותוהןלשותפויותכלליות,ואילוסעיפים

8ועד60לפקודהעוסקיםבשותפותמוגבלתבלבדצ

לפיסעיף8ולפקודה,רישומהשלשותפותמוגבלת
יהיה"באמצעותמשלוחהודעהלרשם"החתומהעלידי
לפרטים זוצריכהלכלול,מעבר כללהשותפיםצהודעה
שנדרשיםבסעיף7לפקודה,גםפרטיםעלעצםהיותהשל
השותפותשותפותמוגבלת,וכןפרטיםעלכלשותףמוגבל,
עלהסכוםשהואהכניסלשותפותואםשולםבמזומןאו
בדרךאחרתצלפיסעיףעולפקודה,השותפותנדרשתלדווח
לרשםבמקריםשבהםחלשינויבפרטיםאלהצלפיסעיף
60לפקודה,לאתהיהתוצאה,לענייןהפקודה,לשינויים
שדווחוואשרבמסגרתםאדםחדללהיותשותףכלליוהחל
להיותשותףמוגבלאוכאשרשותףמוגבלהעביראתזכותו

לאדםאחר,אםהשינוילאפורסםברשומותצ

60 סעיף את לתקן מוצע החוק להצעת 6 בסעיף
לפקודהולקבועכיההודעהעלרישוםהשותפותהמוגבלת
וכךגםהדיווחיםעלהשינוייםבמידעשנמסר,יועמדולעיון
הציבורבאמצעותתיקהשותפותולאבאמצעותהרשומותצ
כךתושגתכליתהפומביותהנדרשתלגביזהותהשותפים,

באופןדומהלהסדרהמוצעביחסלסעיף48)ב(לפקודהצ

לפיסעיפיםשוניםבפקודה,מסירתהודעהלרשם  סעיפים
באמצעות או הדואר באמצעות תיעשה 2ו–ו
לפקודה(צ ע סעיף למשל, )ראו, פיזית מסירה 
הודעות של מקוונת הגשה גם מתאפשרת כיום בפועל
סרוקות,היינומסמכיםסרוקיםהמוגשיםלאחרשמגיש
הבקשההזדההבהזדהותחכמהבאמצעותאתרהאינטרנט
אובאמצעותדואראלקטרוניעלידיעורךדיןהחתוםעל
המסמךבחתימהאלקטרוניתצבסעיפים2ו–ולהצעתהחוק
מוצעלמחוקאתההגבלההקבועהכיוםעלאופןהגשת
ההודעותלרשם,כךשיתאפשרלהגישןבאופניםנוספים,
פרטים מילוי באמצעות )למשל, מקוון באופן זה ובכלל

באופןמקווןועוד(,כפישייקבעבתקנותצ

לפיסעיף61)א(לפקודהשותפותמוגבלתתתכונן  סעיפים
אךורקעלפיהסכםבכתב,המכונהבפקודה  4, 7 ו־8
משותפות בשונה וזאת השותפות", "תקנות 
כלליתשלאנדרשתלכךצחובתכינוןהשותפותהמוגבלת
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

שלהשותפיםהכללייםכי הצהרה )א(תצורף קטן סעיף להודעהלפי ")ב(
השותפותנתכוננהעלפיהסכםבכתבצ"

בסעיףעו)א(לפקודה,המילים"בדואראותימסרלו"-יימחקוצוצתיקוןסעיףעו

בסעיף60לפקודה-6צתיקוןסעיף60

במקוםכותרתהשולייםיבוא"תוצאותהעמדהלעיוןהציבורשלשינוייםבהרכב )1(
שותפותמוגבלת";

במקום"כלעודלאפורסמההודעהעלכךברשומות"יבוא"כלעודלאהועמדה )2(
לעיוןהציבורהודעהעלכךבתיקהשותפות,לפיסעיף70)ב("צ

בסעיף61לפקודה-7צתיקוןסעיף61

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

תקנותהשותפותיישמרובפנקסיהשותפותכמשמעותםבסעיף34)ע(,וכל ")ב(
שותףיהיהרשאילעייןבהןאובשינוייםשנערכובהןוכןלקבלהעתקמהןצ";

סעיפיםקטנים)ג(ו־)ד(-בטלים; )2(

במקוםסעיףקטן)ה(יבוא: )3(

שותפותמוגבלתתתחילבעסקיהרקלאחרשנרשמהבפנקסצ" ")ה(

סעיף62לפקודה-בטלצ8צביטולסעיף62

באמצעותהסכםבכתבקיימתגםבשיטותמשפטבמדינות
אחרות,למשלבאנגליהובארצותהברית,אךשםההסכם
אינועומדלעיוןהציבורצסעיף61)ב(קובעכי"עםכלבקשה
לרישוםשותפותמוגבלתישלמסורלרשם,אולשלוחאליו

בדואר,עותקשלתקנותהשותפותצ"

תקנותהשותפותמהוותהסכםפנימיביןהשותפיםצ
בהינתןההסדרההצרהשלתוכןההסכםבפקודה,למעט
עצםחובתכינוןהשותפותהמוגבלתבהסכם,איןבפועל
פיקוחשלממשעלתוכנםשלהסכמיםאלהצנוסףעלכך,
מאחרשתקנותהשותפותהןהסכםשהואמסמךהמסדיר
אתמערכתהיחסיםהפנימיתביןהשותפים,נראהכיגם
איןהצדקהלחייבאתהשותפותלהעמידולעיוןהציבורצ
המידעהרלוונטילצדדיםשלישיים)כגוןזהותהשותפים
ואחריותםלחובותהשותפות(יעמודלעיוןהציבורבתיק

השותפותצ

בסעיף7להצעתהחוקמוצעלתקןאתהסעיףהקטן
האמורולבטלאתחובתמסירתתקנותהשותפותלרשם
השותפויותצכמוכןמוצעלבטלאתהדרישהלקבלתהיתר
מאתשרהמשפטיםאומישהסמיךלכךלתקנותהשותפות
אולשינוייםבהןהקבועהבסעיפים61)ג(ו–)ד(ו־62לפקודה,
וכןאתהדרישהלהעמידןלעיוןהציבורבתיקהשותפותצ
התיקוןיאפשרלקצראתמשךהזמןהדרושלרישומהשל
מקובל שאינו בירוקרטי, נטל ולהסיר מוגבלת, שותפות

במדינותמתקדמותבעולםצ

מכיווןשעדכהלשותףהמוגבלהייתהגישהפשוטה
יחסיתלהסכםהשותפותבתיקהשותפות,מוצעלהדגיש
בסעיף61)ב(כנוסחוהמוצעאתזכותהגישהשלהשותף
שעל לפנקסים גישה באמצעות וזאת להסכם, המוגבל
34)ע(לפקודה, השותפותלנהלבמקוםעסקיהלפיסעיף
לרבותביחסלתיקוניםשנערכובוציובהר,כיהתיקוןהמוצע
פנקסים לגבי הקיים המשפטי המצב את משנה אינו
שהשותפותנדרשתלנהלבמקוםעסקיהולגביזכותםשל
השותפים,כצדלהסכם,לעייןבו,אלארקמבהיראתזכותו
השותפות, בפנקסי שנמצא בהסכם לעיין שותף כל של

לרבותבשינוייםשנערכובוצ

בעקבותהתיקוניםהמוצעיםכאמור,ובעיקרביטול
חובתאישורהסכםהשותפותבידישרהמשפטים,מוצעגם
לתקןאתסעיף61)ה(לפקודההקובעכי"שותפותמוגבלת
לאתתחילבעסקיהלפנישקיבלהמןהרשםהודעהששר
המשפטיםהתיראתרישומה",ולקבועכישותפותמוגבלת
תוכללהתחילבפעילותהרקלאחרשנרשמהבפנקס,כלומר

נמצאשמתקיימיםבההתנאיםלרישוםצ

לצדההצעהלבטלאתחובתמסירתתקנותהשותפות,
מוצעבסעיף4להצעתהחוקלתקןאתסעיף8ולפקודה
השותפים שותפותמוגבלת,ולחייבאת שעניינורישום
פי על כוננה אכן שהשותפות הצהרה למסור הכלליים

הסכםבכתב,כנדרשלפיהפקודהצ

תקנות מסירת חובת את לבטל ההצעה לנוכח
השותפותלרשםוקבלתהיתרמאתשרהמשפטים,הרי
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בסעיף63)ג(לפקודה,בסופויבוא"השררשאילקבועפעולותאוסוגיפעולותשלאעצתיקוןסעיף63
יראובהןהשתתפותבניהולעסקיהשותפותלענייןסעיףקטןזה;הוראותכאמוריכול

שייקבעולסוגיםשלשותפויות"צ

בסעיףע6לפקודה-10צתיקוןסעיףע6

בסעיף63)ג(לפקודה,בסופויבוא"השררשאילקבועפעולותאוסוגיפעולותשלאעצ
יראובהןהשתתפותבניהולעסקיהשותפותלענייןסעיףקטןזה;הוראותכאמוריכול

שייקבעולסוגיםשלשותפויות"צ

תיקוןסעיף63

תיקוןסעיףע6בסעיףע6לפקודה-10צ

שמתייתרתגםההוראההקבועהבסעיף62לפקודהלקבלת
השותפות בהסכם לשינויים המשפטים שר מאת היתר
8 בסעיף ולכן השותפות"(, "תקנות בפקודה )המכונות

להצעתהחוקמוצעלבטלוצ

ביטולו למועד עד לרשם שהוגשו שותפות הסכמי
שלסעיף62לפקודהכמוצע,ימשיכולעמודלעיוןבתיקי
עד הדין לפי למוסרם החובה מכוח וזאת השותפויות,
לתיקוןהמוצעצלמעןהסרספקמובהרכילאיהיהניתןעוד
לראותבהסכמיםאלהנוסחמעודכןשלתקנותהשותפותצ

61)ג(ו–)ד(ו–62לפקודה,שמוצע וזהנוסחםשלסעיפים
לבטלם:

"כינון שותפות מוגבלת

61צצצצ

)ג(הרשםיגישאתתקנותהשותפותלשרהמשפטים 
והוארשאי,לפישיקולדעתוהמוחלט,להתיראתהרישום

אולסרבצ

לרישום המשפטים שר היתר משנתקבל )ד( 
את ירשום לשותפות, כך על הרשם יודיע השותפות

התקנותוישמוראותןאצלוצ"

"שינוי תקנות של שותפות מוגבלת

תקנות את לשנות רשאית מוגבלת שותפות )א( 62צ
השותפות,בכפוףלהוראותסעיףזה;לשינוילאיהיהתוקף

אלאלאחרהיתרשרהמשפטיםצ

רצוהשותפיםלשנותאתהתקנות,ימסרולרשם, )ב( 
ששונו; כפי התקנות של עותק בדואר, אליו ישלחו או
הרשםיגישולשרהמשפטיםוהוארשאי,לפישיקולדעתו

המוחלט,להתיראתרישוםהתקנותששונואולסרבצ

קיבלהרשםאתהיתרשרהמשפטיםלרשוםאת )ג( 
תקנותהשותפותששונו,יודיעעלכךלשותפות,ירשוםאת

התקנותוישמוראותןאצלוצ"

לבין בינו וההבדל מוגבל שותף של מעמדו  סעיף 9
השותףהכללי,מעוגןבעיקרובסעיף63לפקודהצ 
סעיף63)א(קובעכישותףמוגבללאישתתףבניהולעסקי
השותפותואיןכוחויפהלחייבאתהשותפותצעםזאת,
הסעיףקובעכישותףמוגבלרשאיבכלעת,בעצמואו
את לבחון השותפות, בפנקסי לעיין שלוחו, באמצעות
מצבהוסיכוייהולהתייעץבענייןעםהשותפיםצסעיף63)ג(
קובעכישותףמוגבלהמשתתףבניהולעסקיהשותפות
יהיהאחראילכלחיוביה,כאילוהיהשותףכללי,כלעוד
ההבדל כי עולה הסעיף מלשון בניהולהצ משתתף הוא

באפשרות הוא מוגבל, לשותף כללי שותף בין העיקרי
ניהולהשותפותצהשותףהמוגבלהואשותףפסיבי,הוא
אינו הוא ואולם השותפות, בענייני מידע לקבל רשאי
בניהול והשתתפות השותפות, בניהול להשתתף רשאי
מצידועשויהלהביאלכךשהואיישאבאחריותלחובות
השותפותכאילוהיהשותףכלליצהפקודהאינהמפרטת
אילופעולותעשויותלהיחשבכניהולעסקיהשותפות,
ועלכןישחוסרודאותלגביהאפשרותשלשותףמוגבל
להשתתףבהחלטותמסוימות,אולמלאתפקידיםמסוימים
בשותפות,גםאםלאמדוברבתפקידיניהולקלסייםאו
בכוחהצבעהמשמעותיצאי־ודאותזו,שמצטרפתלתוצאה
החמורהשלהשתתפותשותףמוגבלבניהול:חבותבכל
חובותהשותפות,גורמתלכךששותפיםמוגבליםעשויים
גם בשותפות ממעורבות ולהימנע זהירות משנה לנקוט
של במעמד פוגעים אינם אחרות שבמדינות בעניינים
נוספת לבקרה אפשרות למנוע ובכך מוגבלים, שותפים
מצידםעלניהולהשותפותבידיהשותףהכלליצכדיליצור
ודאותלגביהפעולותהמותרותלשותףמוגבלוחשיפתו
שונות, מדינות של בדינים נקבעו השותפות לחובות
הוראות"נמלמבטחים"אשרקובעותפעולותוסוגיפעולות
כ"השתתפות שייחשבו בלי מוגבלרשאילבצע ששותף
בניהולעסקיהשותפות"הכרוכהבחשיפהלאחריותבלתי
מוגבלתצכך,למשל,ישנןדוגמאותשבהןהובהרכי,ככלל,
שהם בעניינים בדיון מוגבלים שותפים של השתתפות
בבסיסהשותפותלאתיחשבלהשתתפותבניהולותייצר

חבותביחסלחובותהשותפותצ

לנוכחהאמורמוצעבסעיףעלהצעתהחוקלתקןאת
המשפטיםלקבוע 63)ג(לפקודהולהסמיךאתשר סעיף
בתקנותפעולותאוסוגיפעולותשלאיראובהןהשתתפות
שלעניין כך השותפות, עסקי בניהול מוגבל שותף של

פעולותאלהתהיהודאותלשותפיםהמוגבליםצ

הרשם חובת את מסדיר לפקודה ע6 סעיף  סעיף 10 
ודיווחים הודעות השותפות בתיק לשמור 
המתקבליםמןהשותפויותצלפיהתיקוניםהמוצעיםלעיל,
עצםהעמדתמידעמסויםלעיוןהציבורהיאהמחייבת

כלפיצדדיםשלישייםוכןלענייןהפקודהצ

לפיכךמוצעלתקןאתסעיףע6לפקודהולהבהירכי
כאשרשותפותמוסרתהודעהלרשם,הואימסורלשותפות
תעודהאויעמידלעיונהבאופןמקווןאישור,עלרישום
לעיון והעמדתה קבלתה על או במרשם ההודעה פרטי
לגבי ודאות לה באופןשיקנה בתיקהשותפות, הציבור

קבלתההודעהורישומהצ
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במקוםכותרתהשולייםיבוא"שמירתהודעותהשותפותואישוראותעודהעל )1(
רישומן";

בסעיףקטן)א(,במקום"יורהלשמרהבתיקוישלחבדואר,אוימסור,לשותפות )2(
תעודהעלרישוםההודעה"יבוא"ישמוראתההודעהבתיקהשותפותכמשמעותו
בסעיף70)א(וימסורלשותפותאויעמידלעיונהתעודהאואישורעלרישוםההודעה";

תהאמוצגתתמיד )ב(,במקום"התעודהאוהעתקמקוייםשלה, קטן בסעיף )3(
במובלט"יבוא"תעודהאואישורכאמורבסעיףקטן)א(אוהעתקשלהםיישמרו"צ

בסעיף70לפקודה-11צתיקוןסעיף70

בכותרתהשוליים,במקום"ומפתח"יבוא"ותיקהשותפות"; )1(

במקוםסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(יבוא: )2(

זו)בפקודה הרשםינהלפנקסשלכלהשותפויותהרשומותלפיפקודה ")א(
זו-הפנקס(;כמוכןינהלהרשם,לגביכלשותפות,תיקשותפותהכוללאת
כלההודעותלפיפקודהזושהוגשולרשםבנוגעלשותפות)בפקודהזו-תיק

שותפות(צ

הרשםיעמידלעיוןהציבוראתהפנקסואתתיקהשותפותוכלאדםרשאי )ב(
לעייןבהםתמורתהאגרהשנקבעהצ"

בסעיףו7)א(לפקודה,הסיפההחלבמילים"ואםהיאשותפותמוגבלת"-תימחקצ12צתיקוןסעיףו7

סעיף77לפקודה-בטלצ13צביטולסעיף77

בסעיף78)א(לפקודה,במקום"תשלחבדוארלרשםאותמסורלו"יבוא"תשלחלרשם"צ14צתיקוןסעיף78

סעיף70לפקודהקובעאתחובתהרשםלנהל  סעיף 11
על כללי מידע פרטי הכולל שותפויות פנקס 
מועד מספרה, השותפות, שם כגון שותפויות, אודות
רישומהומענהוכןהודעותשנרשמובנוגעלשותפויותצ
סעיףע6קובעכיהרשםישמורבתיקהשותפותהודעות
שהגישהלוהשותפותלפיהפקודהצבהתאםלכך,הרשם
כל נשמרות שבו שותפות ותיק שותפויות פנקס מנהל
לאותה הנוגעים לרשם שהוגשו והמסמכים ההודעות
שותפותצמוצעלתקןאתסעיף70לפקודהולעגןבמפורש
שותפות כל לגבי שותפות תיק לנהל הרשם חובת את
שעל והדיווחים המסמכים כל את שיכלול רשומה
השותפותלהגישלרשםלפיהפקודה,וכןלקבועשתיק
השותפותיעמודגםהואלעיוןהציבורלפיסעיףקטן)ב(צ
לתשלום בכפוף השותפות, בתיק לעיון מעבר כי יצוין,
אגרתעיון,מעמידרשםהשותפויותלעיוןהציבור,בלא
תשלום,מידעמקווןבסיסיעלשותפויותהכוללאתשם
כללית(, או )מוגבלת השותפות סוג מספרה, השותפות,
המצבהמשפטישלה,מענה,מטרותיה,תאריךתחילתה
רשומות, שותפויות אודות על מרוכז מידע וכן ועוד,
הכוללאתשםהשותפות,כתובתה,מספרהשותפותוסוג
השותפותצלבסוף,מוצעלמחוקמהסעיףאתאזכורושל

"מפתח"השותפויותשאינורלוונטיעודצ

סעיףו7)א(לפקודהקובעכישותפותחוץלא  סעיפים
שנרשמה לאחר אלא בישראל, עסקים תנהל  12 עד 14
טעון - מוגבלת שותפות היא ואם בישראל, 

הרישוםהיתרמשרהמשפטיםצ

בדומהלסעיף7להצעתהחוק,מוצעבסעיף12להצעת
החוקלבטלאתהדרישהלקבלתהיתרמאתשרהמשפטים,
כךששותפותכאמורתירשםבידירשםהשותפויות,בכפוף

לעמידהבתנאיסעיף76צ

לבטל החוק להצעת 13 בסעיף מוצע לכך, בהמשך
אתסעיף77לפקודהשמתייתרעקבביטולהדרישהלקבל

היתרמשרהמשפטיםצ

את לבטל החוק להצעת 14 בסעיף מוצע לבסוף,
מוגבלת, חוץ שותפות לגבי גם בדואר המסירה דרישת

בדומהלמוצעבסעיפים2ו־ולהצעתהחוקצ

וזהנוסחושלסעיף77לפקודה,שמוצעכאמורלבטלו:

"שותפות חוץ מוגבלת

הודעהעלשותפותמוגבלתיגישהרשםלשר )א( 77צ
המשפטיםוהוארשאי,לפישיקולדעתוהמוחלט,להתיר

אתרישוםהשותפותבישראלאולסרבצ

התירשרהמשפטיםאתהרישום,יודיעהרשם )ב( 
רשאית השותפות תהא מכן ולאחר לשותפות, כך על

להתחילבעסקיהצ"
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