
 

 המשפטים משרד
 הכללי האפוטרופוס

 ייעודם לקביעת הציבורית הוועדה
 המדינה לטובת עזבונות של

 

 

 

  
לאור המצב הרגיש  של וועדת העיזבונות על"היבמערכת  מורשה חתימה כנציג מוסדטופס הסמכת 

 2020-הגבלת פעילות( התש"ף –תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש ובהתאם לבמשק, 

 פרטי המוסד .א

 ______________________ העמותות( שם המוסד )ברשם

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___מספר המוסד ___ 

 פרטי הנציג: .ב

 דואר אלקטרוני טלפון נייד טלפון תעודת זהות תפקיד במוסד שם

      

 

 הצהרת הנציג: .ג

בסעיף א' לטופס  המפורטבסעיף ב' לטופס זה מצהיר כי הנני מורשה חתימה כדין במוסד  ניםמצוישפרטיו  ח"מהאני 

ל ש ידי בכל מקרהאופן מליידע את הוועדה בכתב במתחייב  הנניה. על"ימערכת ב לפעול כנציגוזה, והוסמכתי על ידו 

 וכן על כל שינוי בפרטים המפורטים לעיל., ביטול הרשאת החתימה שלי מטעם המוסד ו/או ביטול הסמכתי כנציגו

 

 הצהרת מורשי חתימה במוסד: .ד

בזאת כי מתחייבים ומסכימים החתומים מטה, מצהירים במוסד המפורט בסעיף א' לטופס זה, ומורשי החתימה אנו 

ינו על ווכי פרטי הקשר שצ המוסדבשם  על"הילפעול במערכת , מוסמך ' לטופס זהבבסעיף ינים מצו שפרטיוהנציג 

די אופן מיאנו מתחייבים ליידע את הוועדה בכתב ב .לכל דבר וענייןכלפי הוועדה יחייבו את המוסד באותו סעיף ידו 

 .האמורשל הנציג הסמכה בכל מקרה של ביטול הרשאת החתימה ו/או ה

 ד:אישור המנהל הכללי של המוס .ה

 

ם בסעיף א' לטופס זה כי, ינישפרטיו מצואני הח"מ ____________________ מאשר כמנהל הכללי של המוסד 

_________________, בסעיפים ג' וד' לטופס זה, ה"ה _________________,  החתומים

לטופס זה, ינים בסעיף א' ם מורשי החתימה במוסד שפרטיו מצוהמוכרים לי באופן אישי, ה_________________, 

 ורשאים לחתום בשמו לחייבו. 

 תאריך ________________ חתימה ___________________

          
 תאריך  חתימה         מספר ת.ז.  שם הנציג   תפקיד

          

         
 תאריך  חתימה         מספר ת.ז.  שם מורשה חתימה  תפקיד

         

 תאריך  חתימה         מספר ת.ז.  שם מורשה חתימה  תפקיד
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