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טופס חברות בעמותה
שלום רב,
עפ"י החלטת וועד העמותה מיום  18מאי  ,2016אנו מברכים על הצטרפות בני משפחות הנופלים אלינו כחברים מן
המניין בעמותה .הליך קבלת חברות בעמותה ורישום ב"פנקס החברים" ,מחייב השלמת והגשת טופס פרטים שיוכללו
ברישומי העמותה ויסייעו גם בשמירת הקשר הרציף בין חבריה .מלאו נא את הפרטים המתבקשים במסמך זה – והשיבו
אלינו.
(טופס מ"ש)

בברכה
וועד עמותת סיירת חרוב

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




שדה חובה

שדה לבחירת הממלא

המידע יוכלל ברישומי העמותה .נא הקפידו על כתב קריא וברור  -וחתימה

אל :עמותת סיירת חרוב (ע.ר)580565414 .
אני הח"מ



שם פרטי 

 שם משפחה

מס' ת.ז.

תאריך לידה 

מספר ת.ז .



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



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



לשם רישום לעמותה ,עדכון פרטים ותקשורת ,הנני ממלא/ת את הפרטים כדלהלן:


שם החלל
 שם משפחה

קירבתי לחלל

שם פרטי 

כתובתי/מען לדואר
רחוב 

דירה 

מס' בית 

מיקוד 

עיר 

תקשורת
טל .נייד 

טלפון 

פקס 

כתובת דוא"ל 
נא בכתב קריא ואיות ברור .עדיפות ל CAPS -ברורות

עיסוק
עיסוק/מקצוע 

טל .

כתובת 

פקס .

דוא"ל 

בת/בן זוג
ת .לידה 

שם 

טל .

דוא"ל 

טל .נייד 

פרסום פרטים אישיים
לעמותה אתר אינטרנט ( .(http://www.484.co.iלשם איתור חברים ושימור הקשר מתבקש אישורך לפרסם באתר את הפרטים כדלהלן :שם מלא ,כתובת
ופרטי תקשורת (מגורים ועסק/עבודה).
לאישור/שלילה נא סמנו בX-
לא מאשר/ת
מאשר/ת

שם
י .שי

את הטופס המלא והחתום שגרו נא אל וועד העמותה באחת מהאפשרויות כדלהלן:
כתובת
פקס
דוא"ל
הכלנית  ,11כוכב יאיר 44864000
09-7494201
 shisr1@bezeqint.netאו shai@sitalint.com
עדיפות להשבת המסמך המלא  -באמצעות דוא"ל (סריקה)
תאריך

חתימה

התקציב אותו נצליח להעמיד במשותף מוקדש כולו למימון פעולות העמותה להשגת
מטרותינו המוגדרות  -ואלה בלבד .ביניהן שימור מורשת הקרב ,זכר הנופלים ,הקשר עם
המשפחות השכולות ,הפעילות החברתית והתרומה לקהילה .וועד העמותה וכל בעלי
התפקידים בה (יועמ"ש ורו"ח ,יוצאי סיירת חרוב) פועלים בהתנדבות מלאה .אולם פעילויות
העמותה למימוש המטרות כאמור ,מחייבות את שותפות כל החברים בה ,ידידיה ומוקיריה.
כדי להעמיד ולשמר תקציב ראוי לאורך זמן יתרום כל אחד מאיתנו כיכולתו וככל "אשר ידבנו
לבו" ובלבד שכולנו נטה כתף משותפת לכך.
הוראת קבע (מחשבון הבנק או חברת האשראי) היא הדרך הטובה ,הנוחה והיעילה
ביותר לתרומה לעמותה 
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פרטי חשבון בנק
בנק
סניף
חשבון
מוטב

הפועלים ()12
 ,613ביאליק  32ר"ג
606371
עמותת סיירת חרוב

לשיגור המחאה

אל :י .שי,
מבוא הכלנית  ,11כוכב יאיר 4486400

עמותת סיירת חרוב (ע.ר)580565414 .
ע.ר580565414 .

