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 580565414ע.ר.  (1974 – 1966עמותת סיירת חרוב )
 

 שלום רב,

 המשך/חידוש חברות בעמותה ועדכון פרטים ברישומיה, מלאו נא את הפרטים המתבקשים במסמך זה.להצטרפות או 

 בברכה
 (1966-1974וועד עמותת סיירת חרוב )


 שדה חובה 


 שדה לבחירת הממלא 

 וברור ריאהמידע יוכלל ברישומי העמותה. נא הקפידו על כתב ק

 

 580565414( ע.ר. 1974 – 1966אל: עמותת סיירת חרוב )

אני הח"מ    .בעל ת.ז  

   פרטי שם   שם משפחה    .מספר ת.ז 

 ( 1974 – 1966מבקש להיות חבר/להמשיך חברות מן המניין בעמותת סיירת חרוב )להלן: העמותה 

 והנני מתחייב בזאת לקיים את הוראות התקנון ( 484)לעיון באמצעות האינטרנט: עמותת סיירת חרוב  מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי
 והחלטות האסיפה הכללית של העמותה. 

  את הפרטים כדלהלן: הנני ממלא/תתקשורת, דרכי ו נתוניםלשם רישום, עדכון 

 וחתימה - נא הקפידו על מילוי הפרטים בכתב קריא וברור
פרטים אישיים 

  
  כתובת מגורים ו/או מען 

 לדואר    

 תאריך הלידה 

 כניסה דירה מס' בית רחוב

 מיקוד עיר

 תקשורת 
)נא בכתב קריא  ואיות ברור עדיפות 

 (CAPS -ל

 טל. נייד טלפון

 כתובת דוא"ל
 

 סיום תחילה שירות בסיירת חרוב 

 תפקיד פלוגה/מחזור

 עיסוק/מקצוע מאז ועד עתה 

 כתובת

 פקס. דוא"ל טל.

 נתונים נוספים

טל. תאריך לידה שם פרטי בת/ן זוג 

 דוא"ל טל. נייד

 
 פרסום פרטים אישיים

לפרסם באתר את הפרטים כדלהלן: שם . לשם איתור חברים ושימור הקשר מתבקש אישורך http://www.484.co.i)לעמותה אתר אינטרנט )
 מלא, כתובת ופרטי תקשורת )מגורים ועסק/עבודה(. חתימתך על מסמך זה תהווה אישור לפרסום פרטים אלה.

 

 :לשם רישום חברות מלאו/ עדכנו את הפרטים המתבקשים במסמך והשיבו אלזכאות לחברות בעמותה עומדת לכל מי ששרתו בגדוד/סיירת חרוב.  

 כתובת פקס דוא"ל שם

 44864000, כוכב יאיר 11הכלנית  shai@sitalint.com 09-7494201או  shisr1@bezeqint.net י. שי

 באמצעות דוא"ל )סריקה( -עדיפות להשבת המסמך המלא 

 
  תאריך  חתימה

 
 תרומות לעמותה

 ינושגת מטרותההעמותה ל מימון פעולותהתקציב אותו נצליח להעמיד במשותף מוקדש כולו ל
הקשר עם המשפחות שימור מורשת הקרב, זכר הנופלים,  . ביניהןואלה בלבד - מוגדרותה

הפעילות החברתית והתרומה לקהילה. וועד העמותה וכל בעלי התפקידים בה השכולות, 
)יועמ"ש ורו"ח, יוצאי סיירת חרוב( פועלים בהתנדבות מלאה. אולם פעילויות העמותה למימוש 

. כדי להעמיד ולשמר תקציב ראוי כולם "החרובניקים"שותפות מחייבות את כאמור, המטרות 
כל אחד מאיתנו כיכולתו וככל "אשר ידבנו לבו"  לאורך זמן חשובה תרומת כל אחד מאיתנו.

 ובלבד שכולנו נטה כתף משותפת לכך. 
הדרך הטובה, הנוחה והיעילה ביותר לתרומה הינה מתן הוראת קבע )מחשבון הבנק 

 בנק של העמותה עפ"י פירוט זה או חברת האשראי( לזכות חשבון ה    

 פרטי חשבון בנק

 בנק
 סניף

 חשבון
 מוטב

 
 לשיגור המחאה

 (12הפועלים )
 ר"ג 32, ביאליק 613

606371 
 עמותת סיירת חרוב

 
, 11י. שי, מבוא הכלנית 

 4486400כוכב יאיר 
 

 

 מסמך זה מיועד ומתייחס לנשים וגברים כאחר 
 ונכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
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