
 
 

 פתיחת ספק ברשות לפיתוח הגליל

 :שימו לב

טפסים אשר יגיעו למשרדנו כשהם מצולמים, סרוקים או ללא שיק מקורי מבוטל לא 
 יכובדו ולא ייפתח כרטיס ספק עבורכם.

על גבי הטופס שלנו יכולים  ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנק שלהם
להמציא אישור מקורי מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם ולהעביר אלינו 

 בדואר את המקור בלבד.

 הנחיות למילוי טופס מס"ב

 הרשות לפיתוח הגליל מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית.

 ות:לשם כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע הפעולות הבא

 מילוי הטופס המצורף. .1
 

 החתמת מורשי החתימה )במקומות המתאימים(. .2
 

 החתמת בנק / עו"ד / רו"ח בחתימה מקורית )בתחתית העמוד(. .3
 

 מבוטלת. מקוריתצירוף המחאה  .4

 
 

אך ורק בדואר את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח 
 בפקס( לכתובת:בלבד )לא צילום, לא סריקה ולא 

 הרשות לפיתוח הגליל

 פארק תעשייה בר לב

 20156ד.נ. משגב 

  + 06תנאי התשלום הינם שוטף 

 ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה עבורכם, וכל עבודה אשר תבוצע ללא
 תהיה על אחריותכם הכספית.הזמנת עבודה 

 04-9552440-פקס                04-9552426-טלפון

 

 



 
 

 טופס פרטי חשבון בנק ספק

 נא לפרט את מטרת פתיחת הספק ברשות לפיתוח הגליל _________________________________________

 ___________________________ לפיתוח הגליל איש קשר ברשות

 פרטים אישיים

 שם המוטב _____________________________________________________

 מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר _____________________________________

 מעמד משפטי: חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר ________________________

 _____________________________________________________תחום עיסוק 

  אישור ניהול ספרים + ניכוי במקור בתוקף עד: ___/______/_____ )יש לצרף אישור(.

 * עמותות חייבות להמציא אישור ניהול תקין לשנה הנוכחית. ללא אישור לא ייפתח ספק 

 

 כתובת

 ת.ד. _________________ רחוב_____________________ מספר ___________ 

 ישוב ________________ מיקוד ________________

 מספר טלפון ______________________ מספר פקס ______________________

 דואר אלקטרוני ________________________________@_________________

 ת חשבונות ________________ טלפון )כולל שלוחה( _____________________איש קשר בהנהל

 ________________________________@_________________בהנהלת חשבונות דואר אלקטרוני 

 שמות המורשים לחתום

1  __________________________ .2__________________ .3_______________________ .  ___ 

 חשבון בנקפרטי 

 סניף ____________ מספר סניף ____________ שם הבנק ________________ מספר בנק ______________

 מספר חשבון _____________________________________ כתובת הסניף _________________________________

יל יועברו ישירות לחשבון המצוין מעלה. אנו מצהירים בזאת, שכל סכום שייזקף בחשבון ייחשב כאילו שולם לידינו אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המועברים אלינו מהרשות לפיתוח הגל
ה כאמור. לה לתביעה בקשר לזיכוי חשבון זממש ביום זיכוי חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו. תשלום לחשבון האמור מהווה תשלום לחשבון הנכון שלנו ולא תהיה לנו כל עי

בזאת להחזיר מיידית לרשות לפיתוח  בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי החתימה שלנו. הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה בנקאית לחשבון הנ"ל. אנו מתחייבים
 הגליל כל תשלום שהועבר אליי בטעות או בכפילות.

 לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן האמור לעיל.אנו מצהירים בזאת שאנו, הרשומים מטה, המורשים 

 שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

  שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

 

 רו"ח / עו"ד / אישור הבנק

הם על פי רישומנו בעלי זכות החתימה בחשבון מספר ____________ בסניפנו. חתימתם נחזית להיות נכונה הרינו מאשרים כי החתומים מעלה 
 עפ"י דוגמאות שבידינו.

________________         ________________       _____________________    _______________ 

 תאריך                       שם הבנק/עו"ד/רו"ח                    שם המאשר                   חתימה וחותמת         

 חותמת


