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 ; יום ג' הפקדת מסמכים בלבד )בקומת כניסה(12:30-08:30שעות קבלת קהל: ימים א', ב', ד', ה' 

  :__________תאריך
 לכבוד:

 התאגידים רשות מוקד
 moked-tagid@justice.gov.ilדוא"ל :  

 בקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק חברה
 

 אבקש להזמין את המסמכים המאומת/ים ותעודות התאגדות של החברה/ות הבאה/ות : 
 

 מסמך מבוקש שם חברה מספר חברה מס'
1    
2    
3    
4    
5    

 
 עבור תעודת התאגדות משוחזרת. ₪ 11-עבור כל עמוד מאומת מתיק החברה ו ₪ 4עלות השירות היא 

יש לציין את מספר העמודים של המסמך המבוקש. במידה ולא ידוע מספר העמודים ייצור עמך קשר נציג ממוקד רשות 
 התאגידים להסדרת התשלום.

 
 ים מאומתים מתיק החברה.שודרג שירות של הפקת מסמכ 26/10/2014החל מתאריך 

חתום בחותמת 'נאמן למקור' אלקטרונית ]בפינה השמאלית התחתונה של המסמך[ וניתן להדפיסו בכל  המופקהמסמך 
 נדגיש כי מסמך זה קביל בכלל היחידות הממשלתיות ובתי המשפט. מדפסת ללא הגבלה.

חתימה האלקטרונית הקיימת ממילא במסמך נבהיר כי מסמך הנשלח בדואר אינו נחתם בחתימה/חותמת נוספת מעבר ל
 ואשר התקבל אצלכם במייל זה. 

 
 :tagid@justice.gov.il-mokedבדוא"ל : את טופס הבקשה בצירוף אישור התשלום יש להעביר 

 
 : קטרוניבדואר אלנא לשלוח אלי את המסמכים המאומתים והתעודה המשוחזרת 

 לכתובת: ____________________________________________________________
                       

 : בדוארנא לשלוח אלי את המסמכים המאומתים והתעודה המשוחזרת 
 לכתובת: ____________________________________________________________

 מס'                       עיר                     מיקוד                              רחוב                       

 
 אבקש לקבל את המסמכים בהגעה למשרדי רשות התאגידים.

 
 *מצ"ב קבלות תשלום 

 
 שם המזמין וחתימה                טלפון                    פקס                    דוא"ל

 
 חשוב לך לדעת !

 
 בעת הזמנת תיק חברה לתיבת הדוא"ל, הפונה יכול לעיין בתיק ולבחור : הזמנת מסמכים מאומתים מתיק החברה

 מתוכו את המסמכים המאומתים בהם הוא מעוניין. פעולת ההדפסה תפיק מסמך מאומת רשמי. 
 ין בהזמנת כל תיק החברה, יש ליצור במידה והפונה מעוניין במסמכים מאומתים בודדים מתוך התיק, ואינו מעוני

 .3שלוחה  1-700-70-60-44שמספרו  מרכז השירות והמידעקשר עם 
 במייל בלבד! הגשת בקשות בקבלת קהל לא תתקבלנה את הבקשה יש לשלוח. 

 .לקבלת המסמכים המאומתים חובה למלא את כל פרטי ההתקשרות, ולצרף את אישור התשלום 

  ימי עבודה נוספים. 3ימי עבודה משך המשלוח בדואר הוא עד  14זמן הטיפול בבקשה הוא עד 

   : את התשלום ניתן לבצע באמצעות שרת התשלומים בכתובתhttp://ecom.gov.il/justice 

  חלף. רק לגבי הזמנות שזמן הטיפול בהםלבירורים בדבר מצב הזמנה, ניתן לפנות למוקד הטלפוני 
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