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הנחיות לרישו� חברה לתועלת הציבור

רקע אודות התיקו� לחוק החברות

מס 21.6.2007ביו� "להל�( 2007"ז"התשס,לחוק החברות6' נכנס לתוקפו תיקו� הקובע)"התיקו� לחוק:
חוק הנאמנות על אשר ביטל למעשה את ההסדר הקוד� שחל לפי, הסדר חדש ביחס לחברות לתועלת הציבור

. חברות מסוג זה

היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכ� איסור על חלוקת)צ"חל(חברה לתועלת הציבור
 1999"ט"התשנ, לחוק החברות)א('א345בהתא� להוראות סעי(, רווחי� או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה

"להל�(  ").החוק:

חברה, בהתא� לתיקו� לחוק ה להיות רשומה במקביל בשניבלתועלת הציבור תמשי- לחול כבעבר החועל
ע�. מרש� החברות של רש� החברות ופנקס החברות לתועלת הציבור של רש� ההקדשות"מרשמי� שוני�

הרי שנדרשת הגשת בקשה, שחייב הגשת בקשה נפרדת לכל אחד מרשמי� לעיל, בניגוד למצב הקוד�, זאת
במסגרת הלי- הבדיקה של הבקשה לרישו� חברה לתועלת. לתועלת הציבוראחת בלבד לרישו� חברה 

יידרש אישור של רש� ההקדשות כי מתקיימי� לגביה כל התנאי� הנדרשי� מכוח התיקו� לחוק, הציבור
בו, במידה ונית� האישור ואי� מניעה חוקית אחרת לרישו� החברה. ביחס לחברה מסוג זה תירש� החברה
הצזמנית במרש� החבר עליות ובפנקס החברות לתועלת בור ותוצא לה תעודת התאגדות בהתא� המעידה

.רישומה של חברה לתועלת הציבור

אופ� הגשת בקשה לרישו� חברה לתועלת הציבור

ברחובצ"מחלקת רישו� עמותות וחל רשות התאגידי�בקשה לרישו� חברה לתועלת הציבור תוגש למשרדי
.91340ירושלי�, 34071.ד.ת,1 בית התאומי� קומה, 65464 בירושלי�15כנפי נשרי� 

:כלול את המסמכי� כדלקמ�תחברה חדשה בקשה לרישו�

אערוכה לפי בקשה לרישו� חברה לתועלת הציבור.1 'טופס
;חתו� בידי בעלי המניות תקנו� החברה.2
בערוכה לפי,הצהרת כשירות חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות.3 .'טופס
גערוכה לפי צהרת כשירות של דירקטורי� ראשוני�ה.4 .' טופס
.)"דטופס" לפיערוכה הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשוני�.5
.בגי� רישו� חברה לרש� החברות אגרת רישו�אישור בדבר תשלו�.6

:בקשה לרישו� חברה קיימת תכלול את הטפסי� כדלקמ�

הת.1 אגדות ותקנו� כשה� במקור או מתאי� למקור בחתימת מסמכי התאגדות החברה לרבות תעודת
;ד ובחתימת רש� החברות"עו

דערוכה לפי הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשוני�.2 ';טופס
של, הצהרת בעלי המניות.3 הדירקטורי� וחברי ועדת הביקורת כי ידוע לה� שמתבקש רישומה

';ה טופסערוכה לפי החברה כחברה לתועלת הציבור
. יש לציי� זאת במפורש"במידה ואי� בבעלות החברה נכסי�,ירוט בדבר נכסי החברה לרבות כספי�פ.4
, לחוק בכל הנוגע לחברה לתועלת הציבור6יש להקפיד כי תקנו� העמותה מותא� להוראות תיקו�.5

בדבר, העברת מניות, איסור על חלוקת רווחי�, לרבות פירוט בדבר מטרות החברה שיפוי והוראות
;ירוק מרצו�פ
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:למילוי הטפסי�הנחיות

יש לאמת את מסמכי, במידה ובי� מייסדי החברה נמני� יחידי� אשר אינ� תושבי ישראל.1
.לתקנות)א(16בהתא� להוראות סעי(, התאגדות� ולצר( העתק מתאי� למקור של דרכונ�

עו.2 .ד"על הטפסי� להיות חתומי� בהתא� לנדרש ומאומתי� בידי

: חברהלש�ת בחיר

:לא תירש� חברה בש� שהוא. לחוק25"31חברה רשאית להירש� בכל ש� בכפו( להוראות סעיפי�
;שמו של תאגיד הרשו� כדי� בישראל או הדומה לו עד כדי להטעות"
;סימ� מסחרי רשו� או ש� הדומה לו כדי להטעות"
;בש� שהרש� סבור כי יש בו משו� תרמית או הטעיה"
;כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו בש� שהרש� סבור"

בע,"בערבו� מוגבל"שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול את הציו� .מ"או

חל" חברה לתועלת הציבור"חברה לתועלת הציבור חייבת בציו� הסיומת כחלק בלתי נפרד מש�"צ"או
.החברה

.וערביתלהוסי( שמות באנגלית נית�, ש� החברה חייב להיות בעברית

ל חברהאימו# תקנו�

לעניי� סעיפי�לחוק בצירו(18"19תקנו� חברה לתועלת הציבור יכלול את הוראות סעיפי�•
(א345בהתא� להוראות סעי(, מטרותיה הציבוריות של החברה ואיסור על חלוקת רווחי� )א.

.לחוק'ז 345סעי("ו

מטרות הכוללות. החברה באופ� בו תצוי� פעילות החברה בפועל יש לכלול פירוט בדבר מטרות•
וכו, רווחה, תרבות, חינו-:תחומי עיסוק בלבד כגו�  .לא יאושרו' בריאות

.לחוק'יג 345הוראות בדבר אחריות נושאי משרה בחברה יפורטו בהתא� להוראות סעי(•

.לחוק'טו 345הוראות בדבר העברת מניות יפורטו בהתא� להוראות סעי(•

.לחוק'כא–'כ 345הוראות בדבר פירוק החברה יפורטו בהתא� להוראות סעי(•

מענו, התקנו� ייחת� בידי בעלי המניות הראשוני� ויצוינו בו המניות המוקצות לה� וכ� שמו•
על"עו. ומספר הזהות של כל בעל מניה על"ד יאמת בחתימתו גבי התקנו� את זהות החותמי�

.התקנו�

רת רישו�אגתשלו�

רש�"לפקודת,רישומה של החברהאגרת רישו� בחברה לתועלת הציבור תשול� בגי�•
חברה שהגישה בקשה לרישו� ורישומה אושר.0"24146"0: חשבו� בבנק הדואר'מס"החברות

תחויב בהשלמת סכו� האגרה במידה וסכו� האגרה"ה סכו� האגרהבשלב מאוחר יותר בו שונ
ה .רישו� יהיה גבוה יותר מזה ששול� בעת הגשת בקשת הרישו�המעודכ� נכו� ליו�

. חברה קיימת המבקשת להירש� כחברה לתועלת הציבור לא נדרשת לשל� אגרת רישו�•
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הוצאת תעודת התאגדות

על• ידי הרש� תרש� במרש� החברות ובפנקס"חברה לתועלת הציבור שרישומה אושר
.ההקדשות

.דת התאגדות המעידה על רישומה כחברה לתועלת הציבורלחברה חדשה תונפק תעו•

המעידה, לחברה קיימת אשר נרשמה כחברה לתועלת הציבור תונפק תעודת התאגדות מתוקנת•
.על הפיכתה לחברה לתועלת הציבור

ל רישו� חברת חו# לתועלת הציבורבקשה

מקו� עסקי� על חברת חו� המבקשת לקיי� בישראל, לחוק 346בהתא� להוראות סעי(•
המקיימת מקו�, חברת חו�, לחוק'לג 345בהתא� להוראות סעי(. להירש� כחברת חו�

יחולו,ובתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד ואיסור על חלוקת רווחי�, עסקי� בישראל
.הוראות החוק לעניי� חברות לתועלת הציבור

אלכי, בעת הגשת בקשת הרישו� יש להקפיד• ו הרישו� של תאגיד אשר מסמכי ההתאגדות
על, העתק מתאי� למקור של תעודת ההתאגדות:יצורפו,התאגד מחו� לישראל בצירו( אישור

, מאושר בידי נוטריו� ומאומת, לעברית או לאנגלית מתורג�, קיומו של התאגיד באותו המועד
.לתקנות16בהתא� להוראות סעי(

,בברכה

 אגידי�רשות הת
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א 'טופס
 לתועלת הציבורלתועלת הציבורלתועלת הציבור בקשה לרישו� חברהבקשה לרישו� חברהבקשה לרישו� חברה

 "))החוק:"להל�( 1999"ט"התשנ, לחוק החברות'ב 345סעי("ו8סעי((

 _______________________:1ש� החברה המוצע

 ____________________________  ______________________  ___________ אני החתו� מטה
2זהות' ש� משפחה ש� פרטי מס

 ___________________________         ________________________ או
3תאגיד'מס ש� התאגיד

 שמענו
________     _______         ______________  _________    ____________ 

 בית מיקוד טלפו�'מס רחוב מדינה יישוב

רש לתועלת הציבור אני מבקש לרשו� חברה אשר מע�,� החברותבש� הנזכר לעיל או בש� אחר שיסכי� לו
:המשרד הרשו� שלה בישראל יהיה

________   ________  ___________________    ____________ 
 בית מיקוד'מס רחוב יישוב

 _____________יישוב" __________ד"ת ______________ ש� מלא: אצל

(להל� פרטי� על החברה ועל תקנונה )נא סמ� ופרט ככל שנדרש:

 נית� לציי� את ש� החברה באותיות לטיניות או בערבית1
לתקנות החברה16המדינה שבה הוצא ויצר( העתק כאמור בתקנה, מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� את מספר דרכונו2
.1999ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(
מ, היה בעל המניות תאגיד3 היה בעל המניות תאגיד זר יצר( העתק תעודת התאגדות והאישורי� כאמור. התאגיד'סיצויי�

.ל"הנ16בתקנה 

:::לתועלת הציבורלתועלת הציבורלתועלת הציבורמטרות החברהמטרות החברהמטרות החברה

.וחל עליה איסור לפי תקנונה לחלק רווחי�, בלבד,המפורטות בתקנונה, החברה הוקמה למטרות ציבוריות

 ________________________________________________________________: מטרות החברה

:::לתועלת הציבורלתועלת הציבורלתועלת הציבורהו� החברההו� החברההו� החברה

.ללא ער- נקוב/ שקלי� חדשי� __________________ הו� רשו�

מ או________________: המורכב "מניות ללא ער- נקוב

מ –כל אחת וכ� _______________ מניות בנות ________________: המורכב

ה  ____________________________________________באי� לפי הסוגי�
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)נא סמ� החלופה המתאימה ופרט ככל הנדרש(

.מוגבלת במניות__.1

)חוקרי� פרטיי�,ד"עו,ח"רו(החברה היא חברה מקצועית מיוחדת. בלתי מוגבלת במניות__.2
 ________________________________________________: פרט. חברה אחרת

 _________________ חתימה _____________תארי-

:::פרטי יז� החברהפרטי יז� החברהפרטי יז� החברה

 ___________________: זהות'מס________________: כתובת_________________: ש� היז�

:::לתועלת הציבורלתועלת הציבורלתועלת הציבורנכסי החברהנכסי החברהנכסי החברה

;לחברה אי� נכסי�__.1

 לגבי הגור�,ש לפרט ג� לגבי נכסי� אשר ידוע כי יועברו לחברה בעתיד וכ�י( פירוט בדבר נכסי החברה__.2
:) המעביר

 ________________________________________________________ ): כולל ניירות ער-( כספי�.א

:מקרקעי�.ב

 הגור� המעביר תאור הנכס כתובת הנכס חלקה"תת חלקה גוש

:מטלטלי�.ג

 הגור� המעביר מקו� הימצא� תיאור המטלטלי�

):נא לפרט(זכויות אחרות

 _____________________________אני עור- די�
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 ____________________________מאשר בזה כי

, ___ה בפניי בתעודת זהות שמספרה/תה עצמו/ת לי אישית שזיהה/המוכר ה/לאחר שהזהרתיו_______________
כ�/ה לעונשי� בחוק א� לא יעשה/תהיה צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/כי עליו ה את נכונות/אישר, תעשה
ה עליה/וחת�,)א� הבקשה מוגשת על ידי תאגיד(לרבות בדבר היותו מוסמ- לחתו� בש� התאגיד,ה דלעיל/הצהרתו

.בפניי

 ___________________: חתימת עור- די� _______________תארי-

 _______________________________: ש�

 _______________________________: מע�

 _______________________________.:ז.ת

 _____________________________:רישיו�' מס

):נא לסמ� בהתא�(י�לבקשה זו מצורפי� המסמכי� הבא

בו יצוינו המניות המוקצות,י המניות הראשוני� ומאומת בידי עור- די�/עותק תקנו� חתו� בידי בעל�
ה, לה� וכ� שמו .לחוק)ב(23כאמור בסעי( הות של כל בעל מניהזמענו ומספר

.הצהרת הדירקטורי� הראשוני� על נכונות� לכה� כדירקטורי��

.בדבר כשירות�הצהרת בעלי המניות�

.הצהרת חברי ועדת ביקורת ראשוני� על נכונות� לכה� כחברי ועדת ביקורת�

.אישור בדבר תשלו� אגרת רישו��
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ב 'טופס
 בחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבור בעלי מניותבעלי מניותבעלי מניותהצהרת הצהרת הצהרת

 "))החוק:"להל�( 1999"ט"התשנ, לחוק החברות8סעי((

 ___________________________________:עש� החברה המוצ

 _________________________________     _________________ אני החתו� מטה
1מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה

 _____________ __________________________ או
2תאגיד'מס ש� התאגיד

 ____________ ________________    ______________________: שמענו
 רחוב מדינה יישוב

–מצהיר בזה כי

---לגבי יחידלגבי יחידלגבי יחיד

בהאני כשיר.1 על לייסד חברה ולהחזיק מניות כ� פי די�" ואינני מוגבל זו, לעשות לחוק' לרבות בפרק

סעי(, 1980–�"התש,) נוסח חדש(לפקודת פשיטת הרגל42סעי(, 1967–ז"התשכ, ההוצאה לפועל
ב7 .לפרק הראשו� של החלק השישי לחוק', לחוק האמור בסימ�

.ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.2

---תאגידתאגידתאגידלגבילגבילגבי

ו.1 .לא הוטלה עליו מגבלה בדי�התאגיד רשו� כדי�

 ____________________________   _______________: לחוק 236ומטעמינו יכה� לפי סעי(.2

 מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה
).לחוק)ב( 236י� כאמור בסעי( על מנת שיירש� במרש� הדירקטור, א� נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי(

.ידוע כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.3

חתימה _______________ תארי-
_________________ 

ת� זה, יצויי� מספר דרכונו,ז ישראלית"היה החות� מי שאינו בעל המדינה בה הוצא ויצור( לטופס

.1999–ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(ת החברות לתקנו16העתק כאמור בתקנה 

16המדינה שבה הוצא ויצר( העתק כאמור בתקנה, מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� את מספר דרכונו1
.1999ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(לתקנות החברה

.יחתו� מי שמוסמ- לכ- מטע� התאגיד בציו� שמו של החות� ומספר תעודת הזהות שלו, תאגיד המניות בעלהיה2
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 _____________________________אני עור- די�

 ____________________________מאשר בזה כי

,ה בפניי בתעודת זהות שמספרה/תה עצמו/ת לי אישית שזיהה/המוכר לאחר __________________
ה/ה כי עליו/שהזהרתיו כ�/ה לעונשי� בחוק א� לא יעשה/תהיה צפוי/ אמת וכי יהיהה להצהיר את , תעשה

א� הבקשה(לרבות בדבר היותו מוסמ- לחתו� בש� התאגיד,ה דלעיל/ה את נכונות הצהרתו/אישר
.ה עליה בפניי/וחת�,)מוגשת על ידי תאגיד

 _____________________: חתימת עור- די� _______________תארי-

 _______________________________: ש�

 _______________________________: מע�

 _______________________________.:ז.ת

:רישיו�' מס



 מדינת ישראל
ה  משפטי�משרד

 רשות התאגידי�
 ההקדשותרש�

____________________________________________________________________ 
 91340ירושלי� 34071.ד.ת,4בית התאומי� קומה,95464 ירושלי�,15רחוב כנפי נשרי�

8365466-02www.amutot.justice.gov.il: פקס
www.justice.gov.il: אתר המשרד

www.gov.il- ממשל זמי�- שער הממשלה

ג 'טופס
 בחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבור הצהרת דירקטורי� ראשוני�הצהרת דירקטורי� ראשוני�הצהרת דירקטורי� ראשוני�

 "))החוק:"להל�( 1999"ט"התשנ, לחוק החברות8סעי((

 ___________________________________: ש� החברה המוצע

 _____ ________________________     _________________ אני החתו� מטה
1מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה

 ______________ __________________________ או
2תאגיד'מס ש� התאגיד

 ____________ ________________    ______________________: שמענו
 רחוב מדינה יישוב

_____________________ _______________ 
 מספר טלפו� מיקוד+בית' מס

–מצהיר בזה כי
אפעל לרשו� פרטיי במרש�, סמו- לאחר רישו� החברה וכל עוד לא מונה אורג� מוסמ- אחר

את, לחוק 224פרטיי במרש� הדירקטורי� המנוהל על פי סעי(  י המניות/פרטי בעל ולרשו�
. לחוק 130עד 127במרש� בעלי המניות המנוהל על פי סעיפי�

---לגבי יחידלגבי יחידלגבי יחיד

כ�.1 , אני כשיר לכה� כדירקטור ראשו� של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדי� לעשות

,)ח חדשנוס(לפקודת פשיטת הרגל42סעי(, 1967–ז"התשכ, לחוק ההוצאה לפועל' לרבות בפרק זו

ב7סעי(, 1980–�"התש .לפרק הראשו� של החלק השישי לחוק', לחוק האמור בסימ�

;אני נכו� לכה� כדירקטור ראשו� של החברה.2

;ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.3

---לגבי תאגידלגבי תאגידלגבי תאגיד

.וק ולא הוחלט על פירוק מרצו�לא הוצא צו פיר, התאגיד רשו� כדי� ואי� מגבלה על פי די� לכהונתו.1

 ____________________________   _______________: לחוק 236ומטעמינו יכה� לפי סעי(.2

 מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה

).לחוק)ב( 236על מנת שיירש� במרש� הדירקטורי� כאמור בסעי., א� נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי(

. ידוע כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.3

16המדינה שבה הוצא ויצר( העתק כאמור בתקנה, מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� את מספר דרכונו1
.1999ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(לתקנות החברה

.יחתו� מי שמוסמ- לכ- מטע� התאגיד בציו� שמו של החות� ומספר תעודת הזהות שלו,ר תאגידהיה הדירקטו2
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 _________________חתימה _______________ תארי-

ת� זה, יצויי� מספר דרכונו,ז ישראלית"היה החות� מי שאינו בעל המדינה בה הוצא ויצור( לטופס

ר, דיווח(לתקנות החברות16העתק כאמור בתקנה  .1999–ס"התש,)ישו� וטפסי�פרטי

 _____________________________אני עור- די�

 ____________________________מאשר בזה כי

,ה בפניי בתעודת זהות שמספרה/תה עצמו/ת לי אישית שזיהה/המוכר לאחר __________________
כ�/ה לעונשי� בחוק א� לא יעשה/תהיה צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/ה כי עליו/שהזהרתיו , תעשה

א� הבקשה(לרבות בדבר היותו מוסמ- לחתו� בש� התאגיד,ה דלעיל/ה את נכונות הצהרתו/אישר
.ה עליה בפניי/וחת�,)מוגשת על ידי תאגיד

 _____________________: חתימת עור- די� _______________תארי-

 _______________________________: ש�

 _______________________________: מע�

 _______________________________.:ז.ת

 ________________________:רישיו�' מס
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ד 'טופס
 בחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבורבחברה לתועלת הציבור ראשוני�ראשוני�ראשוני� חברי ועדת ביקורת חברי ועדת ביקורת חברי ועדת ביקורת הצהרת הצהרת הצהרת

(א(ב 345סעי((  "))החוק:"להל�( 1999"ט"התשנ, לחוק החברות)2)

 ___________________________________: ש� החברה המוצע

 __________ __________________     _______________ אני החתו� מטה
1מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה

 ___________ __________________________ או
2תאגיד'מס ש� התאגיד

____________ ________________    ______________________: שמענו
 

 רחוב מדינה יישוב

_______________ _____________________ 
 מספר טלפו� מיקוד+בית' מס

–מצהיר בזה כי

---לגבי יחידלגבי יחידלגבי יחיד

באני כשיר לכה�.1 של החברה הנזכרת לעיל ולא מוטלת עליי מגבלה בדי� לעשות ועדת הביקורתוכחבר

זו, כ� נוסח(לפקודת פשיטת הרגל42סעי(, 1967–ז"כהתש, לחוק ההוצאה לפועל' לרבות בפרק

ב7סעי(, 1980–�"התש,) חדש .לפרק הראשו� של החלק השישי לחוק', לחוק האמור בסימ�

כ.2 ;ראשו� של החברה חבר ועדת ביקורתאני נכו� לכה�

;ידוע לי כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.3

---תאגידתאגידתאגידלגבילגבילגבי

.לא הוצא צו פירוק ולא הוחלט על פירוק מרצו�, כדי� ואי� מגבלה על פי די� לכהונתו התאגיד רשו�.1

 ____________________________   _______________: לחוק 236ומטעמינו יכה� לפי סעי(.2

 מספר זהות ש� פרטי ש� משפחה

).לחוק)ב( 236מנת שיירש� במרש� הדירקטורי� כאמור בסעי.על, א� נחליפו נדאג להודיע לחברה על השינוי(

16המדינה שבה הוצא ויצר( העתק כאמור בתקנה, מי שאינו בעל תעודת זהות ישראלית יציי� את מספר דרכונו1
.1999ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(לתקנות החברה

ובמידה ומדובר בתאגיד זר יצר( העתק תעודת. יצויי� מספר הרישו� על התאגיד,ת תאגידהיה חבר ועדת הביקור2
.האמורה16ההתאגדות והאישורי� הנדרשי� כאמור בתקנה 
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.ידוע כי מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור.3

 __________________חתימה_______________ ארי-ת

ת� זה, יצויי� מספר דרכונו,ז ישראלית"היה החות� מי שאינו בעל המדינה בה הוצא ויצור( לטופס

.1999–ס"התש,)פרטי רישו� וטפסי�, דיווח(לתקנות החברות16תק כאמור בתקנה הע

 _____________________________אני עור- די�

 ____________________________מאשר בזה כי

,ה בפניי בתעודת זהות שמספרה/תה עצמו/ת לי אישית שזיהה/המוכר לאחר __________________
כ�/ה לעונשי� בחוק א� לא יעשה/תהיה צפוי/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/כי עליוה/שהזהרתיו , תעשה

א� הבקשה(לרבות בדבר היותו מוסמ- לחתו� בש� התאגיד,ה דלעיל/ה את נכונות הצהרתו/אישר
.ה עליה בפניי/וחת�,)מוגשת על ידי תאגיד

 _____________________: חתימת עור- די� _______________תארי-

 _______________________________: ש�

 _______________________________: מע�

 _______________________________.:ז.ת

 ________________:רישיו�' מס
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ה טופס

ורת כי נדרש רישומה של החברה חברי ועדת הביק, בעלי המניות, הצהרת הדירקטורי�
:כחברה לתועלת הציבור

 _____________________: ש� החברה

:אנו

 חתימהבחברהמעמד/תפקיד זהות'מס ש�

מתבקש רישומה של החברה כחברה לתועלת הציבור בהתא�שכי ידוע לנו, מצהירי� בזאת
ת  1999"ט"התשנ, לחוק החברות6יקו� להוראות

 _____________________: חתימת עור- די� _______________תארי-

 _______________________________: ש�

 _______________________________: מע�

 _______________________________.:ז.ת

 ______________:רישיו�' מס


