
*בכל פניה אלינו, נא לציין את מספר החברה.
** הבהרה: אין באישור זה כדי להעיד כי החברה עומדת בכל דרישות החוק והרשם, אלא לכך שכאמור לעיל החברה הגישה 

דיווחים שנתיים בהתאם לחוק והנחיות הרשם, ולא נמצאו ליקויים בפעילותה המצדיקים ביטול האישור.
רשם ההקדשות עורך בחברות לתועלת הציבור ביקורות יזומות במהלך השנה, אף לאחר מתן אישור ניהול תקין. ליקויים שימצאו בחברה לאחר מתן האישור, 

עלולים להביא לביטול האישור שניתן או לשינוי נוסח האישור.
מומלץ לבדוק באתר רשות התאגידים – רשם העמותות האם האישור בתוקף.

בנוסף, ניתן, לעיין בדיווחי החברה ללא תשלום באתר הגיידסטאר, וכן לעיין בתיק החברה בכפוף לתשלום אגרה.
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כחלק מהשירות שניתן לך במשרד המשפטים אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר 'כל זכות'
בכתובת: kolzchut.org.il/justice  כי יש לך את הזכות לדעת מהן הזכויות שלך!

מדינת ישראל
משרד המשפטים
רשות התאגידים

רשם העמותות וההקדשות

י' אלול תשע"ט
10/09/2019

לכבוד
לתת תקוה בע"מ (חל"צ)

רחוב סמטת אז"ר מספר בית 6 
בני ברק מיקוד 5133133

____________________________________________________

אישור ניהול תקין לשנתיים
בדיקת הרשם העלתה כי ניתן להנפיק לעמותה אישור ניהול תקין לשנתיים,

לפיכך הונפקו לעמותה אישורים לשנים 2020, 2021.
להלן יפורטו האישורים כמסמכים נפרדים.

____________________________________________________

הנדון: אישור ניהול תקין לשנת 2021
שם החברה: לתת תקוה בע"מ (חל"צ) , 513276147

אישור לשנתיים

בהתאם לבקשתכם, בנוגע למתן אישור לשנת 2021, אנו מאשרים בזה כי החברה מקיימת את דרישות חוק החברות התשנ''ט-

1999 בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.

אישור זה יבוטל במידה ויתגלה כי החברה אינה ממלאת אחר הוראות חוק החברות וכללי ניהול תקין.

אישור זה תקף מיום 01/01/2021 ועד ליום 31/12/2021.

לידיעה – החברה נרשמה ברשם החברות בתאריך 05/08/2002. 

בכבוד רב,

אייל גלובוס, עו"ד
ראש רשות התאגידים

רשם העמותות וההקדשות

בוצע על ידי חגית כפתורי
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