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 ,ארי שלום רב
  

 :כדלקמן 8314' בהמשך לשיחת טלפון שלנו מאתמול אבקש במסגרת חשבונית מס
  

 .580040947עמותה ' מס, עמותה אלה. 1
 .2006עד וכולל  2000דוחות פנסיי לשנים 

 .אבקש מכתב בהתאם, כאשר דוחות אלה לא קיימים אצל רשם העמותות
  

. 580354579עמותה ' מס, עמותה פלטפור ישראל. 2
 .2006, 2003, 2002, 2001, 2000דוחות פנסיי לשנים 

 .אבקש מכתב בהתאם, כאשר דוחות אלה לא קיימים אצל רשם העמותות
  

. 580094464עמותה ' מס, ישראל-.וי.בי.וי -עמותה אילה. 3
 .2006, 2003, 2002, 2001, 2000דוחות פנסיי לשנים 

 .אבקש מכתב בהתאם, כאשר דוחות אלה לא קיימים אצל רשם העמותות
  

 ,בכבוד רב
 פיליפ סטאל

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive this e-mail 
message by mistake, please contact us immediately (e-mail: philip@sisanit.com) and then 
delete it from your system. As this e-mail message may contain confidential information that is 
protected by professional secrecy, you are requested not to use the contents or to distribute the 
contents among third parties . 
This email message has been checked for the presence of computer viruses.  

 

Archief Philip Staal
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  לכבוד

  רשם העמותות
  מ"י שרותי המפעיל בע"ע

  97יפו 
 )02-6250202: פקס(                    ירושלים

  
  

  2007  דצמבר4: תאריך                        
  

  דוחות פנסיי עמותות: הנדון    
  
  ,)ה(נכבד. ג.א
  

  .ב" ביקשתי נתונים מרשם העמותות בהתאם למכתב מצ2007 יוני 25בתאריך 
  

  .הדיין לא קיבלתי את הנתונים הדרושים לי, לאחר מספר רב של שיחות טלפון איתכם
  

 .אבקש את טיפולכם
   

  
  ,בכבוד רב                
  מ"סיסנית שיווק בע                

                  
  פיליפ סטאל                
  ל"מנכ                
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  לכבוד

  רשם העמותות
  מ"י שרותי המפעיל בע"ע

  97יפו 
 )02-6250202: פקס(                    ירושלים

  
  

  2007  דצמבר9: תאריך                        
  

  וחות פנסיי עמותותד: הנדון    
  
  ,)ה(נכבד. ג.א
  

  .ב" ביקשתי נתונים מרשם העמותות בהתאם למכתב מצ2007 יוני 25בתאריך 
  

  .היום קיבלתי חבילה צילומים נוספת
  : ברצוני לציין שהדיין חסרים דוחות פנסיי כדלקמן

  
  .580040947עמותה ' מס, עמותה אלה .1

 .2001- ו2000דוחות פנסיי לשנים 
  .אבקש מכתב בהתאם, דוחות אלה לא קיימים אצל רשם העמותותכאשר 

  
  .580354579עמותה ' מס, עמותה פלטפורם ישראל .2

  .2006-  ו2003, 2002, 2001, 2000דוחות פנסיי לשנים 
  .אבקש מכתב בהתאם, כאשר דוחות אלה לא קיימים אצל רשם העמותות

  
  

 .אבקש את טיפולכם
   

  
  ,בכבוד רב                
  מ"נית שיווק בעסיס                

                  
  פיליפ סטאל                
  ל"מנכ                






