
 

 חסוי 
 המוסר מידע שלא כדין, עובר עבירה  – המסמך מכיל מידע המוגן תחת חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו 

  

 

 לפי הצורך( 3)ייחתם במקום טופס מס'  2טופס מס' 

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
 קומסיין בע"מ

 4#בניין 
 אביב-קריית עתידים, תל

 

 .ג.נ.,

 רשום בישראלהאישור עו"ד להנפקת תעודה אלקטרונית למורשה מטעם תאגיד הנדון: 

_________________________________  מס' תאגיד תאגיד הרשום במדינת ישראל ששמו כיועץ/ת המשפטי של 

 ____________________  הריני לאשר כי:

ה כחוק /פעילה הרשומ 1התאגיד הנ"ל הוא חברה פרטית/ציבורית/לתועלת הציבור/שותפות רשומה/עמותה/ _____ .1

 .ישראלב

 ידי האורגן המוסמך של התאגיד:-___________________ ת.ז. __________________ מורשה עלמר/גב'  .2

להגיש לקומסיין בע"מ, בשם התאגיד, בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית על שמו ועבורו כמורשה חתימה מטעם  .2.1

ותוכנה  התאגיד, בהתאם לקבוע בתקנות חתימה אלקטרונית )חתימה אלקטרונית מאובטחת, מערכות חומרה

 (."התעודה האלקטרונית")להלן:  2001–ובדיקת בקשות(, התשס"א

 הוא: _______________ מר/גב' ___________________תוארו בתאגיד של   .2.2

השימוש בתעודה האלקטרונית הינו בכפוף לנוהל זכויות החתימה בתאגיד ו/או להחלטת האורגן המוסמך של  .2.3

 התאגיד. 

 

 

 בכבוד רב,

       ,עו"ד_____________________

 )חתימה + חותמת(

  

 

 מחק את המיותר 1



 

 חסוי 
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 לפי הצורך( 2ייחתם במקום טופס מס' ) 3טופס מס' 
 לכבוד

 מ"בע קומסיין
 4' מס בנין, עתידים קריית

 אביב תל
 
 ,.נ.ג.א

 התאגיד מטעם למורשה אלקטרונית תעודה להנפקת תאגיד בשם בקשה: הנדון 
 

)שם התאגיד(  ידי-על הוסמכתי__________  של בתפקיד נושא. ___________ ז.ת____________  מ"הח אני

 להתחייב, ולהצהיר מטעמו כאורגן לשמש "( התאגיד: "להלן)_________________ תאגיד מספר___________________ 

 :כדלקמן התאגיד בשם ולאשר

"(, המורשה: "להלן___________ ) הוא בתאגיד ה/תוארו אשר_____________,  ז.ת' ____________________ גב/מר .1

 : התאגיד  ידי על הורשה

 בחוק כמשמעה התאגיד מטעם ועבורו שמו על אלקטרונית תעודה להנפקת בקשה, התאגיד בשם, מ"בע לקומסיין להגיש  .1.1

 "(. האלקטרונית התעודה: "להלן)  2001 – א"התשס, אלקטרונית חתימה

, התעודה מבקש והצהרת תעודה למבקש ואזהרה מידע לרבות, חלקיו כל על ב"המצ בנוסח המנוי הסכם טופס על לחתום  .1.2

 .זאת מבקשה נפרד בלתי חלק יהווה תוכנו כי התאגיד הסכמת ואת בו האמור כל את מאשר הנני להלן ובחתימתי

 :הבאות למטרות יוגבל האלקטרונית בתעודה השימוש .2

 כל מטרה 

 __________________________________________________________________ 

 .בתאגיד החתימה זכויות לנוהל כפוף המורשה ידי על האלקטרונית בתעודה השימוש .3

 באמצעי  השימושים לכל, המורשה עם יחד אחראי התאגיד, האלקטרונית התעודה ביטול על המאשר לגורם הודיע לא עוד כל .4

 .החוק במגבלות, החתימה

 או /ו הרשאה בלא בו השימוש מניעת ולשם החתימה אמצעי על שמירה לשם הסבירים האמצעים כל את ינקוט לא התאגיד אם .5

 באם או/ו ומלא נכון איננו החוק פי  על מאשר כגורם תפקידה ביצוע לשם לה והדרוש לקומסיין התאגיד שמסר המידע באם

 מייד  החתימה  אמצעי  שמור  שעליו  ההתקן  גבי  שעל  החתימה  באמצעי  בשליטה  פגיעה  בדבר  הודעה  לקומסיין   ימסור  לא  התאגיד

 החתימה באמצעי שימוש עקב שיגרם בנזק ולחוב אחראי להיות עלול, המורשה עם ביחד, התאגיד אז כי – כך על לו לכשנודע

 .הרשאה בלא

 

_________________________   ______________________ 
 חתימה        תאריך

 עו"ד אישור

 בזאת מאשר, התאגיד של המשפטי כיועצו המשמש______________  מרחוב. _____ ר.מ ד"עו_______________,  מ"הח אני

 מטעמו המוסמך כאורגן התאגיד ידי על שהוסמך לאחר דלעיל הבקשה על חתם. _____________ ז.ת______________  כי

 . הבקשה  על לחתום

 

_________________________   ______________________ 
 וחותמת חתימה        תאריך

 


