הצטרפות כחבר בלשכת המגשרים בישראל
מגשר/ת יקר/ה
אנו מברכים אותך על החלטתך להצטרף כחבר מן המניין בלשכת המגשרים בישראל.
לשכת המגשרים בישראל מחויבת לקדם את רעיון הגישור ,העיסוק בגישור וכן את המגשרים בפרט והלשכה בכלל.
בשנים אחרונות פועל ועד הלשכה לקידום חוק שיגדיר את הגישור כמקצוע לכל דבר ועניין.
כ"כ ,מתפרסמת באתר הלשכה רשימת המגשרים המוכרים על -ידי הלשכה .
חברי הלשכה זוכים ל השתלמויות מקצועיות בהנחה משמעותית והטבות נוספות .
לשכת המגשרים בישראל היא גוף ללא כוונות רווח שפעילותו מכוונת לקדם מטרות אלה ואנו ממליצים להפיץ את רעיון הגישור
ומטרות הלשכה הן בקרב הציבור והן בקרב מגשרים שעדיין אינם חברים בלשכה.
אנו מזמינים אותך לתת יד ולהשתלב בפעילות ככל שיתאפשר לך ,וכן להעיר ולהאיר הערות כרצונך.
להלן תנאי ההצטרפות
 החברות בלשכה מותנית בעמידה בכל תנאי תקנון הלשכה ,תשלום דמי החבר והתנהגות אתית בהתאם לתקנון בכל הקשור
לגישור ,ללקוחות ,עמיתים וגופים אחרים.
 תקנון הלשכה מפרט את חזונה ומטרותיה וכדאי לקרוא וללמוד תקנון זה.פרטים מלאים באתר הלשכה.
 חתימתך על הטופס רצ"ב כמוה כהסכמתך לכל תנאיו בכל זמן חברותך.
 דמי החבר לשנת  0202הינם . ₪ 044




הנחיות להצטרפות
יש למלא את כל הפרטים בטופס זה ולחתום ,וזאת כאישורך על כל הכתוב בו.
לאחר אישור החברות יש לשלם דמי חבר שנתיים.

 יש לצרף את המסמכים הבאים:
 תעודת סיום קורס גישור בסיסי וכן כל תעודה אחרת בתחום הגישור.
 תעודת ההשכלה ( לא בגישור) הגבוהה ביותר.
 צילום תעודת זהות.
 תמונת פספורט.
 תשלום דמי חבר.
את הטופס המלא והחתום בצירוף המסמכים הנדרשים לרבות תמונת פספורט יש להעביר סרוק למייל . info@ic-m.org.il
במקרה זה תוכל לשלם טלפונית ( לטל )2200-262282 .את דמי החבר באמצעות כרטיס אשראי.
לחלו פין ניתן לשלוח הכל בדואר ל:לשכת המגשרים בישראל ,ת.ד  ,02202תל אביב -יפו ,מיקוד .8002620


בקשת ההצטרפות תידון על-ידי הלשכה רק לאחר צירוף כל המסמכים הנ"ל.

לפרטים נוספים בנושאי חברות וכספים ניתן לפנות לגב' מירה ליבר ,סגנית יו"ר הלשכה בטל 220-0262282 .או
במייל info@ic-m.org.il
בברכה ,

ד"ר ירון מאיר ,יו"ר הלשכה

מירה ליבר ,סגנית יו"ר הלשכה

info@ic-m.org.il
http://ic-m.org.il
פקס'321-200-000-220:
טלפון2200-000222 :
לשכת המגשרים בישראל ,ע.ר , 25-210-252-2 .ת.ד 02212 .תל-אביב 0302023

טופס הצטרפות כחבר
שם פרטי ________________:

שם משפחה_____________________________ :

שם פרטי (לועזית)____________________ :
__________________

ת.ז:

שם משפחה (לועזית)_______________________________:

כתובת________________________________________:

טלפון:

_____________________

דוא"ל:

_______________________________________

השכלה /תארים כלליים:

תואר אקדמי ___________

פקס:

______________________

מיקוד ___________

נייד__________________________:

אתר _______________________________________

___________________________________________________________________________

סיימתי קורס גישור בסיסי ב( -שם המוסד)_____________________________________ :

שנה:

________________

אם כן-פרט את מהות ההתמחות ,היכן נעשתה ,ומועדה:
סיימתי התמחות נוספת/אחרת בתחום הגישור :כן /לא
______________________________________________________________________________________________
תחומי עיסוק בגישור______________________________________ :

תחומי עיסוק נוספים/כלליים ________________:

רצ"ב המסמכים הבאים:
 oצילום ת.ז (.כולל ספח)
 oתמונת פספורט
 oצילום תעודת ההשכלה כללית/אקדמית הגבוהה ביותר
 oצילום תעודות לימודי גישור  :סיום קורס גישור של לפחות  06שעות ( חובה) ,פרקטיקום וקורסים
אחרים בגישור (אם יש)
את המסמכים בצרוף טופס זה ניתן לשלוח סרוקים למייל .info@ic-m.org.il
את תשלום דמי החבר ניתן לבצע באמצעות כרטיס אשראי בטל.650-0555506 .
לחליפין  ,ניתן לשלוח בדואר את הטופס בצרוף צילום ת.ז .והמחאה לפקודת "לשכת המגשרים בישראל "
לת.ד , 06506 .תל -אביב .0606266
לתשלום דמי חבר בסך  ₪ 266לשנת ( 0606סמן את בחירתך) :

o

נא לחייב את כרטיס האשראי מס______________________ .תוקף_______ /ע"ש ____________בסך .₪ 266

o

רצ"ב צ'ק ע"ס  ₪ 266לפקודת "לשכת המגשרים בישראל" עבור דמי חבר לשנת .0606

באם הנך מעוניין/ת שפרטיך יופיעו באתר הלשכה ,יש לציין את הפרטים הבאים:
שם פרטי____________ :

שם משפחה______________ :

אזור פעילות (לפי אזורי חיוג____________ :)60/60/65/62 :

תחומי עיסוק בגישור  ___________________________________________________________ :טלפון_______________ :
אני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון הלשכה (ראה באתר הלשכה ואני מתחייב/ת לפעול על פיו
ועפ"י כללי האתיקה של הלשכה ולכבד את החלטות הועד והאסיפה הכללית .
 אני מסכים/ה לקבל דיוור מלשכת המגשרים בישראל
 אני מצהיר/ה בזאת כי אין לי הרשעה פלילית.
ולאישור כל הנ"ל באתי על החתום:

חתימה ______________________________

תאריך ________________
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