
   

 עמותת סיירת חרוב       

 
    סיירת חרוב שנת היובל ל – 2016

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

 

 טופס חברות בעמותה

 שלום רב, 

פרטי החברים  ועדכון. לשם רישום חברות עומדת הזכות המלאה לחברות בעמותת אנשי היחידה לכל מי ששרתו בסיירת חרוב
מתבקשת השלמת מסמך זה ומסירתו לוועד העמותה.  

 בברכה
 (1966-1974וועד עמותת סיירת חרוב )


 שדה חובה 


 הממלא בחירתשדה ל 

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

  בעל ת.ז.    אני הח"מ

    שם משפחה + פרטי    .מספר ת.ז 

 

 (להלן: העמותה) –( 1974 – 1966חבר/להמשיך חברות מן המניין בעמותת סיירת חרוב )כ הצטרףמבקש ל 

 ידועים לי והנני מתחייב בזאת לקיים את הוראות התקנון  )לעיון בתקנון פנו גם לאתר האינטרנט שלנו( מטרות העמותה ותקנונה
 והחלטות האסיפה הכללית של העמותה. 

 :לשם רישום, עדכון פרטים ותקשורת, מלאו נא את הפרטים כדלהלן 

 פרטים אישיים
  

   תאריך לידה

   פרטי בת/ן זוג

 טל. תאריך לידה שם 

 דוא"ל טל. נייד

מען כתובת מגורים ו/או 
   לדואר

 כניסה דירה מס' בית רחוב

 מיקוד עיר

  טל. נייד טלפון  תקשורת

 )נא בכתב קריא וברור( כתובת דוא"ל

  סיום תחילה  שירות בסיירת חרוב

 תפקיד פלוגה/מחזור

  עיסוק/מקצוע  מאז ועד עתה

 כתובת

 פקס. דוא"ל טל.

 נתונים נוספים

 פרסום פרטים אישיים

. לשם איתור חברים ושימור הקשר מתבקש אישורך לפרסם באתר את הפרטים http://www.484.co.i)) לעמותה אתר אינטרנט

 כדלהלן: שם מלא, כתובת ופרטי תקשורת )מגורים ועסק/עבודה(. חתימתך על מסמך זה תהווה אישור לפרסום פרטים אלה. 

 

  תאריך  חתימה

 

 השבת השאלון המלא 
 :כדלהלןאת טופס החברות בעמותה השיבו נא אל אחת מהכתובות 

 /טל.כתובת פקס דוא"ל שם

 5244136גן  -רמת 76ביאליק אגף החינוך, עיריית ר"ג,   ettimanor@gmail.com אתי מנור

 5244136גן  -רמת 76ביאליק אגף החינוך, עיריית ר"ג,  shmuel-m@ramat-gan.muni.il 03-6753617 מור שמוליק

  shisr1@bezeqint.net 09-7494201 050-5271186   י. שי

 
 תעודת חבר

 .ומעלה תימסר ע"י העמותה תעודת חבר שנתית₪  100.00לתורמים סך 
 :פרטי חשבון הבנקישירות, להלן להפקדות בכתובות הנ"ל.  ,שמוליק מור ,גזבר העמותהפנו נא אל המעוניינים לתרום לעמותה, 

 , מוטב: עמותת סיירת חרוב.606371ן מס' -, ר"ג( ח32)ביאליק  613 בנק הפועלים, סניף

 !! הצלחה רבה לכולנו

  


