טופס חידוש חברות לשנת 0220
מגשר/ת יקר/ה  -אנו מברכים אותך על חידוש חברותך בלשכת המגשרים בישראל.
לשכת המגשרים בישראל פועלת לקידום רעיון הגישור ,העיסוק בגישור וכן את מעמד המגשרים בפרט והלשכה בכלל .קידום
זה מושג בין היתר על ידי קידום הצעת חוק ,השתלמויות מקצועיות בהנחה משמעותית,פרויקט חברתי ועוד.
אתה מוזמן לחדש את חברותך בגוף זההפועל ללא כוונת רווח ,ששם לו למטרה להעצים מטרות אלו וממליצים לך 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 חידוש החברות :
החברות מותנית בעמידה בכל תנאי תקנון הלשכה ,תשלום דמי החבר והתנהגות אתית בהתאם לכללי האתיקה של
הלשכה .
תקנון הלשכה מפרט את חזונה ,את מטרותיה  ,את זכויות וחובות החברים ואת הקוד האתי שלה ,על כן הנך מתבקש
לקרוא וללמוד תקנון זה.
חתימתך על טופס החידוש הרצ"ב כמוה כהסכמתך לכל תנאיו בכל זמן חברותך.

דמי חבר

דמי החבר לשנת ₪ 022 - 0202




הנחיות לחידוש החברות
נא למלא את כל הפרטים בטופס הרצ"ב ולחתום בחתימתך.
את הטופס בצרוף צילום ת.ז .יש לשלוח סרוק למייל info@ic-m.org.il :
לתשלום בכרטיס אשראי יש לציין :מספר כרטיס האשראי ,תוקף ושם בעל הכרטיס.
לחילופין  ,ניתן לשלוח בדואר את טופס החידוש בצרוף צילום ת.ז .והמחאה לפקודת "לשכת המגשרים בישראל"
לת.ד , 02502 .תל -אביב .1602026

לפרטים נוספים בנושאי חברות וכספים :לגב' מירה ליבר ,סגנית יו"ר  -טל 250-0555512 .או במייל info@ic-m.org.il

בברכה ,

ד"ר ירון מאיר ,יו"ר הלשכה

מירה ליבר ,ס .יו"ר הלשכה
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טופס חידוש חברות לשנת 0202
תואר (ד"ר  /פרופ'  /עו"ד  /אחר) _________

ת.ז ____________________

מספר חבר __________

שם (פרטי)__________________:

שם משפחה___________________________:

שם (בלועזית)_______________ :

שם משפחה (בלועזית)___________________________ :

דוא"ל_____________________________________________________________________________ :
_____________

תחומי עיסוק בגישור:
תחומי עיסוק נוספים/כלליים:
פרטים לפרסום באתר הלשכה

שם פרטי__________ :שם משפחה _______________ :אזורי פעילות (לפי אזורי חיוג :)30/30/30/30:

________

תחומי עיסוק בגישור  _________________________________ :טלפון להתקשרות _____________________ :
יש לעדכן מטה פרטים שהשתנו בלבד
כתובת ________________________________________ :מיקוד:

_____________________

טלפון:

__________________פקס _________________ :נייד__________________ :

דוא"ל:

____________________________השכלה /תואר _______________________:

בנוסף לקורס הגישור הבסיסי ,סיימתי התמחויות נוספות בתחום הגישור ולהלן פרטיהן ומועדיהן (רצ"ב מסמכים):
____________________________________________________________________
 .1אני מצהיר/ה בזאת כי אין לי הרשעה פלילית.
 .2אני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון הלשכה (ראה באתר) ,אני מתחייב/ת לפעול על פיו ועפ"י כללי האתיקה של הלשכה
ולכבד את החלטות הועד.
 .3לתשלום דמי חבר לשנת ( 2222סמן את בחירתך) :

 oנא לחייב את כרטיס האשראי מס______________________ .תוקף_______/ע"ש ____________בסך .₪ 022
 oרצ"ב צ'ק ע"ס  ₪ 022לפקודת "לשכת המגשרים בישראל" עבור דמי חבר לשנת .0232
 .4רצ"ב צילום ת.ז.
 .5אני מסכים/ה לקבל דיוור מלשכת המגשרים בישראל.
ולאישור כל הנ"ל באתי על החתום:
חתימה__________________ :

תאריך______________:
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