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  - בלתי מסווג-
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 אתר מפקח –

חתימה  תפקיד  )כולל ביקורת. (ז.ת
    אתר מפקח                  

 מסמכים והצהרות

  .במקום המתאים לכך במלבנים המודגשים

את המסמכים המצורפים יש להעביר בעותק מקורי קשיח או ב

 .ללא המסמכים המצורפים המחייבים לא ייבדק

   לצרף את המסמכים 

ח מורשי "רו/ד"אישור עו
   חתימה

פלט רשם החברות הכולל   
  בעלי המניותעיסוקי החברה ו

  
  

אישור  – 25' טופס מס

  

 שלום רב .1
ניתן למלא את הטופס הן ידנית והן דיגיטאלית .2

לא חתום לא יתקבל

יש למלא את כל העמודות בטופס .3

במידה ועולות שאלות בנושא מילוי הטופס ניתן לפנות לרלפ .4

             
  

  .החברה .1

ח  החברהשם 

    

טלפון   מלא מנהל החברהשם 

    

  

  OISחברת ה  .2

ח  החברהשם 

    

טלפון נייד  מלא מנהל החברהשם 

    

  

– פרויקטבתפקיד  .3

ת  שם מלא  
1      

 

מסמכים והצהרות .4

 Vסמן יש ל ∗

את המסמכים המצורפים יש להעביר בעותק מקורי קשיח או ב ∗

ללא המסמכים המצורפים המחייבים לא ייבדק 25טופס  ∗

לצרף את המסמכים  חובה

אישור עו    תיק נהלים  
חתימה

  

  



  פינוי מוקשיםפיקוח על 

  :כיומצהירים בזאת , 
 .על ידינו ומופיעים בבקשה לעיל מלאים ונכונים

מוקשים  נויאו לנושא משרה בה כל קשר עסקי לחברת פי

 תייםשנ ואלא אם כן חלפ, נוי

 .ומתחייבת להחתים את עובדיה על ההצהרה האמורה

  טלפון
                    

  חתימה
  

  - בלתי מסווג-
פיקוח על  תחבראישור שנתי לפעילות  – 25' טופס מס

, מורשים לחתום ולהתחייב בשם החברה, אנו מצהירים בזאת שאנו הרשומים מטה
על ידינו ומופיעים בבקשה לעיל מלאים ונכוניםמסרו 

או לנושא משרה בה כל קשר עסקי לחברת פי/או לבעל עניין בה ו

 .במישרין או בעקיפין") נויחברת פי

נויאו תעסיק אדם שהועסק על ידי חברת פי/החברה לא מעסיקה ו

ומתחייבת להחתים את עובדיה על ההצהרה האמורה, יונמתום העסקתו על ידי חברת פי

  חתימה  תפקיד  )כולל ביקורת( 
    ל"מנכ                

 :לשנה זוקוח לפעילות חברת הפי

  תפקיד  )כולל ביקורת
                

  
  

  

 

 החברה  הצהרת .5

אנו מצהירים בזאת שאנו הרשומים מטה
מסרו נהפרטים שכל   .א
או לבעל עניין בה ו/אין לחברה ו  .ב

חברת פי: "להלן(

החברה לא מעסיקה ו  .ג

מתום העסקתו על ידי חברת פי

  

  

 .ז.ת  שם מלא
      

  
  
  
  
  
  

לפעילות חברת הפי אישור הרשות .6

כולל ביקורת( .ז.ת  שם מלא
        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


