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 תיירות מרפא תבקשה לרישום חבר

 הנחיות

 ( הינם חובה למילוי.*יש להקפיד למלא את הטופס כאשר השדות המסומנים בכוכבית אדומה ) .1
 יש להקפיד למלא את כל השדות הנדרשים ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. .2
 זה נכתב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.טופס  .3

 מגיש הבקשהפרטי 

  :דרכון / מספר תעודת זהות*  מגיש הבקשה:*

 : יש למלא פרטים של נציג מטעמו אם מגיש הבקשה אינו תושב ישראל
 חובה(הזנת פרטים ) כל השדות הנם שדות  פרטי הנציג הזנת פרטים ) כל השדות הנם שדות חובה( פרטי הנציג

  :/ דרכון תעודת זהותמספר *  :שם הנציג*

    בישראל: הנציג כתובת

 חברהפרטי 
 הזנת פרטים ) כל השדות הנם שדות חובה( פרטי החברה הזנת פרטים ) כל השדות הנם שדות חובה(  פרטי החברה

  :שם החברה*  :ח.פ*

  רחוב:*  :עיר*

  :מיקוד*  :מספר*

  הערות לכתובת:  ת"ד:

  דוא"ל:*  טלפון:*

 יש לצרף את המסמכים הבאים

 תיק חברה מרשות התאגידים .1
 צילום תעודת זהות או דרכון של בעלי השליטה ונושאי המשרה בתאגיד .2
צילום תעודת זהות של נציג  :עבור תאגיד שבעלי השליטה ונושאי המשרה אינם מתגוררים בישראל .3

 בישראל

  בעלי השליטה ונושאי המשרה בתאגידפרטי 
 תושב ישראל / דרכון תעודת זהות* שם משפחה* שם פרטי* 

 כן / לא    1

 כן / לא    2

 כן / לא    3

 כן / לא    4

 כן / לא    5

 

 יש להזין חתימה יש להזין שם פרטי ושם משפחה

____________________ _______________________ 

 חתימה* בחברה מורשה חתימה שם פרטי ושם משפחה*

 

 הצהרות
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 ת ישראללמשטרלפנות למינהל רישום האוכלוסין והמשרד ה זו רשאי הגשת בקשתחת מודע לכך ש אני 
 לרבות ביחס לנושאי המשרה ובעלי השליטה בתאגיד. בדיקת המרשם הפליליאימות פרטים ולצורך 

  שאינם נכונים, אני צפוי/ה אני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי נכונים ושידוע לי כי אם יתברר
 לעונש בהתאם לחוק.

 חותמת חתימה תאריך

 יש להזין חותמת יש להזין חתימה יש להזין תאריך

 

 רשימת המסמכים המצורפים

1.  
2.  

 לשימוש המשרד בלבד

 הנני לאשר

 חותמת חתימה תאריך

 יש להזין חותמת יש להזין חתימה יש להזין תאריך
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