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   1טופס 
  מספר התיק                                                                                                    ) 2תקנה (

  

  בקשה לרישו� עמותה

  לחוק 2סעיף 

  . אנו החתומי� מטה מבקשי� להתאגד לעמותה/לרשו� אגודה עותמאנית שפרטיה להל�,1

  כעמותה*

  המיותר) * (מחק את

  השמות המוצעי� לעמותה(לפי סדר עדיפות יורד)

  א.

  ב.

  ג.

  

  ( מספר תא דואר אינו מע�) . מע� העמותה בישראל2

  מספר הטלפו�  המיקוד  ש� היישוב  ביתמספר ה  הרחוב, השכונה

          

          אצל:

  שימו לב: א� הנמע� אינו בי� המייסדי�, נא לצר� את הסכמתו לכ� שמענו ישמש כמע� העמותה.

  ר אלקטרוני (א� יש): __________________________כתובת דוא

  כ�        לאוק?  לח 60. הא� את� רשומי� או היית� רשומי�  כאגודה קיימת כאמור בסעי$ 3

  א� כ�, מתארי�___________ מס' תאגיד______ במחוז______ סוג תאגיד:_________

_____________________________________________________________:�  ש

  . מטרות העמותה העיקריות:4

ו למסמ� (המטרות חייבות להיות בנוסח אחיד בבקשה ובתקנו�, אפשר על דר� ההפניה לתקנו� א
  מצור�)

  . תקנו� העמותה (נא לסמ� את המתאי�)* :5

  לאגודה קיימת:                                      לעמותה חדשה:         

  מאשרי� את התקנו� הקיי� של האגודה                                    מצור� תקנו� מוצע לעמותה      

  תוספת                        מאשרי� את התקנו� הקיי� בתוספת               מאמצי� תקנו� מצוי (המופיע ב
�  הראשונה לחוק העמותות)                                            תיקוני
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מתקני� את התקנו� המצוי על ידי השינויי�               מבטלי� את תקנו� האגודה ומאמצי� את                    

  התקנו� המצוי                                           המפורטי� בטופס המצור�
  

  מבטלי� את תקנו� האגודה ומאמצי� את                                                                                                         
                                                                                      �  התקנו� המצוי בשינויי

                                                                                        
  קנו� האגודה ומקבלי�                  מבטילי� את ת                                                                                      
  תקנו� חדש.                                                                                      

  
.�  * יש לצר� את התקנו� המבוקש לעמותה, למעט א� אומ$ התקנו� המצוי ללא שינויי

  
  . תשלו�6

___ על ס�__________ שקלי� חדשי�, מיו� מצורפת קבלה של בנק הדואר מס' _______
____________, עבור אגרת רישו� ודמי פרסו� ברשומות(יש לצר� קבלה על תשלו� האגרה 

  באמצעות בנק הדואר, שוברי� נית� להשיג במשרדנו)
  
  (א) לחוק)2. תצהיר (לפי סעי$ 7
  

  אנו הח"מ
  

(על פי החלטת האסיפה הכללית  עד אגודה קיימתחברי ו              המייסדי� (לעמותה חדשה)         
  של האגודה על רישו� אגודה כעמותה בפרוטוקול שיצור� לבקשה זו):

   �ש
משפחה/ 

 �ש
  תאגיד

 �ש
  פרטי

 �ש
  האב

מספר 
  זיהוי**

שנת 
  לידה

מספר   רחוב/שכונה
  בית

מספר   מיקוד  יישוב
  טלפו�

1.    
  

                  

2.    
  

                  

3.    
  

                  

4.    
  

                  

5.    
  

                  

6.    
  

                  

7.    
  

                  

  
מספר תעודת  . : ליחיד בעל תעודת זהות ישראלית2009.** כהגדרתו בתקנות העמותות (טפסי�), התשס"ט

זהות, לגבי יחיד שאינו בעל תעודת זהות ישראלית, מספר דרכונו תו� ציו� המדינה בה הוצא ויצור� לטופס 
  מספר התאגיד .; לתאגיד2009.לתקנות העמותות (טפסי�), התשס"ט 15 זה העתק כאמור בתקנה

  
לומר את האמת וכי נהיה צפויי� לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא לאחר שהוזהרנו כחוק כי עלינו 

  נעשה כ�, הננו מצהירי� בזאת כדלקמ�:
  
   בטופס  על נכונותינו לייסד עמותה/לרשו� אגודה קיימת כעמותה בהתא� לפרטי� המופיעי�א. 
  (מחק את המיותר) זה    
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  לתאגיד מייסד:  ליחידי�:  

  
  ב.

  
  על נכונותינו לכה� בעמותה זו כחברי הועד

  
  על נכונותינו כי נציגנו יכה� כחבר הועד בעמותה

  
  ג.

  
לא הורשענו בעבירה כאמור בסעי$ 

) לחוק שלגביה טר� חלפה 4(א)(33
תקופת ההתיישנות כמשמעותה בחוק 

ותקנת השבי�, המרש� הפלילי 
  .1981-התשמ"א

  על פי בקשה זו
  ש� התאגיד:_______________ מספר תאגיד:

________________  
  

ש� הנציג:________________ מספר תעודת 
  זהות:____________________

  
על תצהיר זה יחתמו מורשי חתימה בש� 
התאגיד (ש� פרטי, ש� משפחה ומספר תעודת 

  זהות):
1______________ .  _2______________ .  
  

  
  ד.
  

  
על הסכמתנו כי לצור0 הבקשה יימסר 
לרש� מידע פלילי אודותינו לפי הוראות 
חוק המרש�  הפלילי תקנת השבי�, 

  1981-התשמ"א

  
  ה. אלה שמותינו, אלה חתימותינו ותוכ� תצהירנו אמת

  
עות הרשאי� חתימות המייסדי� או מורשי החתימה של התאגיד (תאגיד מייסד יחתו� באמצ

  לחייבו, בצירו� חותמת התאגיד)
  
1 _________ .2 ___________.3  __________.4 _________.5 ________ .6________ .  
7_________ .  
  

אני עור� די�_______________ מאשר בזה כי _______________ המוכר/ת לי אישית/ 
_________, לאחר שהזהרותיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה בפניי בתעודת זהות במספרה _________

כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא 
 �יעשה/תעשה כ�, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, לרבות בדבר היותו מוסמ� לחתו� בש

  התאגיד(א� הבקשה מוגשת ע ידי התאגיד), וחת�/עליה בפניי.
  
ינו בעל תעודת זהות ישראלית, יצוי� מספר דרכונו, המדינה בה הוצא (היה החות� מי שא    

  ).2009.לתקנות העמותות (טפסי�) התשס"ט 15ויצור� לטופס זה העתק כאמור בתקנה 
  

  _____________ תארי�:
  

  : _________________חתימת עור� די�
  

:�  __________________ ש

                                                                         


