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 ___________________________________: 1ש6 החברה המוצע
 

 ________________________     _________________   ___________________אני החתו6 מטה      
 2מספר זהות   ש6 פרטי  ש6 משפחה   

 
 
            _______________________ __________________________ או                          

 3תאגיד'             מס                   ש6 התאגיד   
 

 ________________    ______________________  _______________________________ :  שמענו 
                                             רחוב                                יישוב          מדינה           
 

    _____________________ ________________________          
            מספר טלפו3   מיקוד+בית'       מס    

 
 
 

  –מצהיר בזה כי 
אפעל לרשו6 פרטיי במרש6 פרטיי במרש6 , 3 מוסמ> אחרסמו> לאחר רישו6 החברה וכל עוד לא מונה אורג

י המניות במרש6 בעלי המניות המנוהל על פי /ולרשו6 את פרטי בעל,  לחוק224הדירקטורי6 המנוהל על פי סעי* 
 .  לחוק130 עד 127סעיפי6 

 
   222לגבי דירקטור יחיד לגבי דירקטור יחיד לגבי דירקטור יחיד 

 
לרבות , יי מגבלה בדי3 לעשות כ3אני כשיר לכה3 כדירקטור ראשו3 של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת על .1

, 1980 –6 "התש, ) נוסח חדש( לפקודת פשיטת הרגל 42סעי* , 1967 –ז "התשכ, לחוק ההוצאה לפועל' בפרק זו
 .לפרק הראשו3 של החלק השישי לחוק',  לחוק האמור בסימ3 ב7סעי* 

 
 ;אני נכו3 לכה3 כדירקטור ראשו3 של החברה .2

 
 

   222לגבי תאגיד לגבי תאגיד לגבי תאגיד 
 

 .לא הוצא צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצו3, די3 ואי3 מגבלה על פי די3 לכהונתוהתאגיד רשו6 כ .1
 

________________   _______________  :  לחוק236ומטעמינו יכה3 לפי סעי*  .2
____________________ 

   מספר תעודת זהות               ש6 פרטי ש6 משפחה
 

 ).לחוק) ב (236על מנת שיירש6 במרש6 הדירקטורי6 כאמור בסעי* , א6 נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי(
 
 
 

  _________________4חתימה_______________ תארי>       
 
 

המדינה בה הוצא ויצור* לטופס זה העתק , יצויי3 מספר דרכונו, ז ישראלית"היה החות6 מי שאינו בעל ת �
 .1999 –ס "התש, )6 וטפסי6פרטי רישו, דיווח( לתקנות החברות 16כאמור בתקנה 

 

                                                           
 נית3 לציי3 את ש6 החברה באותיות לטיניות או בערבית 1
 לתקנות החברה 16המדינה שבה הוצא ויצר* העתק כאמור בתקנה , מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי3 את מספר דרכונו 2
 .1999ס "התש, )פרטי רישו6 וטפסי6, דיווח(
 
ובמידה ומדובר בתאגיד זר יצר* העתק תעודת ההתאגדות והאישורי6 . היה בעל המניות תאגיד יצויי3 מספר הרישו6 על התאגיד 3

 . האמורה16הנדרשי6 כאמור בתקנה 
 .יחתו6 מי שמוסמ> לכ> מטע6 התאגיד בציו3 שמו של החות6 ומספר תעודת הזהות שלו, גידהיה הדירקטור תא 4



 _____________________________אני עור> די3 
 

 ____________________________מאשר בזה כי 
 

ה /לאחר שהזהרתיו__________________ , ה בפניי בתעודת זהות שמספרה /תה עצמו/ת לי אישית שזיהה/המוכר
ה את נכונות /אישר, תעשה כ3/לעונשי6 בחוק א6 לא יעשהה /תהיה צפוי/ ה להצהיר את האמת וכי יהיה /כי עליו
ה עליה /וחת6, )א6 הבקשה מוגשת על ידי תאגיד(לרבות בדבר היותו מוסמ> לחתו6 בש6 התאגיד , ה דלעיל/הצהרתו

 .בפניי
 
 
 

 _____________________: חתימת עור> די3    _______________תארי> 
 

 _______________________________: ש6      
 

 _______________________________: מע3      
 

 _______________________________.: ז.ת      
 

  _____________________________:רישיו3' מס      
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