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ש, מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� מספר דרכונו1 בה הוצא הדרכו� בדיווח הראשו� לגביו יצור� המדינה
, היה בעל המניות תאגיד. 1999–ס"התש) פרטי רישו� וטפסי�, דיווח( לתקנות החברות16העתק כאמור בתקנה 

זר. הרישו� של התאגיד' יצויי� מס העתק תעודת ההתאגדות, יצור� בדיווח לגבי אותו תאגיד, וא� המדובר בתאגיד
. האמורה16 כאמור בתקנה והאישורי� הנדרשי�

 לחוק ואשר קבעה כי מועד תחילת כהונתו של 221טבלה זו יש למלא לגבי חברה שמתקיי� בה האמור בסעי�2
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 ________________________________. או ציי� הערות) סמ� את החלופה המתאימה(
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 תפקיד בחברה מספר זהות ש� ממלא הטופס

  ____________חתימה _____________תארי$

ת לי אישית/המוכר______________ מאשר בזה כי ______________ אני עור� די�"

כי/חר שהזהרתיולא_______________,ה לפני בתעודת זהות שמספרה/תה עצמו/שזיהה ה

כ�רה לומ/עליו את/אישר, את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא יעשה ה

.ה עליה בפני/ה וחת�/נכונות הצהרתו
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.91281 ירושלי�$ 28178.ד.ת,13 קומה$ בני� כלל97רחוב יפו: כתובת למשלוח
.02/6209444: טלפו�
IL.GOV.JUSTICE.WWW: כתובתנו באינטרנט


