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 לכל מאן דבעי

 

 (ר"ע)בית חינוך אופק   –אישור זכויות חתימה : הנדון

הריני , "(העמותה: "להלן) 85-625830-1' עמותה מס, (ר"ע)כאחד מיועציה המשפטיים של בית חינוך אופק 

הרשומים להלן  ,שהוצג בפני, 3.8.3619לאשר כי בהתאם לפרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה מיום 

 :בחשבונות הבנק שלה הינם מורשי החתימה מטעם העמותה

 :בבנק הפועלים 09313' מסבחשבון  .1

 681818631. ז.ת נירה בראונשטיין

 680803100. ז.ת  זיו שר

 633583005. ז.ת  משה סייג

 632009352. ז.ת  מיכל ברוך

 685128631. ז.ת  אורית קטן 

תחייב , בצירוף חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, שניים מהמורשים שלעיל של חתימתם יחד

 .את העמותה לעניין חשבון בנק זה

 :בבנק הפועלים 033312' בחשבון מס .3

 680803100. ז.ת  זיו שר

 633583005. ז.ת  משה סייג

 638950068. ז.ת  אלדד מאירי

 630510960. ז.ת  גולן איתן

תחייב , בצירוף חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, מהמורשים שלעיל חתימתם יחד של שניים

 .את העמותה לעניין חשבון בנק זה

 המורשיםחתימה המורשי , אשר הוצג בפני 8.0.3610ובהתאם לפרוטוקול אסיפת העמותה מיום , בנוסף

הגשת בקשות לתמיכה באמצעות פורטל מרכבה לרבות קבלת , מסמכי העמותהלחתום בשם העמותה על 

ביצוע העברות בנקאיות , לרבות מס הכנסה וביטוח לאומי, לפעול מול גופים ממשלתיים, כרטיס חכם

 :הינם כמפורט להלן, 'ב וכד"באמצעות מס

 681818631ז .ת נירה בראונשטיין 

 680803100ז .ת  זיו שר 

 32.16.3619 :תאריך

  

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 גיל דגן

 אבידן רם

 יואב שימשי

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אדוה פריפז כהן

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 אלירן יוסף

 ספיר חזן

 אביטל אופק

 אריאל לוינגר

 מור גץ

 חיים-רפאל בן

 כפיר רוזנברג

 ירדן שייר

 מיטל ברשדסקי

 מאיר אזנקוט

 תומר קינן

 מוראד חליליה

 אוה וייס נחום

 צאלה מדינה

 אוראן אלבז
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 633583005ז .ת  משה סייג 

 632009352ז .ת  מיכל ברוך 

, בצירוף חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס, חתימתם יחד של שניים מהמורשים שלעיל

 .תחייב את העמותה לעניין האמור לעיל

 ,או עד להוצאת אישור מורשי חתימה חדש 13.31.0101אישור זה יהא בר תוקף לכל היותר עד ליום 

 .  לפי המוקדם

 

 ,רכהבב       

 

 ד"עו, גלעד אוברמן         

 


