
לכבוד:
ה�תדרות המורי� בישראל - אג� רישו� ולוגי�טיקה

רח׳ ב �רוק 8 תל אביב, 6296912, טל. 03-6922930/4/5
rishum@morim.org.il

הבקשה תטופל רק בצרו� צילו�
תלוש הגימלה, כשהטופ מלא על כל פרטיו.

בקשת המש
 חברות כגימלאי(ת)
טופ� זה מיועד לחבר ה�תדרות המורי� שפרש לגימלאות וממשי
 לשל� ברציפות דמי חבר ובלבד שהגיש בקשה להמש
 חברות לא יאוחר

מ-12 חודשי� מיו� הפרישה לגימלאות.

אני הח״מ מבקש/ת להמשי
 חברותי בה�תדרות המורי� כגימלאי(ת)

א. פרטי� אישיי�
מ׳ תעודת זהות

רחובש� הישוב

ב�/בת הזוג - חבר/ה התדרות המורי� בלבד

משל� הגימלה (מ� בעיגול)

טלפו� בביתמיקודת״דדירהכניה מ׳ בית

תארי
 לידהמי�ש� האבש� פרטיש� משפחה
בעבריתבעבריתבעברית

ז/נבלועזיתבלועזית(באותיות גדולות ככתוב בדרכו)בלועזית

:e-mailדוא״ל50טלפו נייד:

�.ב

�.ב
ש� פרטיש� משפחהמ�׳ תעודת זהות

תארי
 פרישהמגמת המודש� המוד האחרו� בו עבדת לפני הפרישה
ב. פרטי העקה

המו�ד:

1.עברי-כללי    2.עברי-דתי        3.ערביכתובת:

תשע״4.דרוזי             5.בדואי              99.אחר

הנני מצהיר/ה מתחייב/ת ומאשר/ת בחתימתי כי:
1. אינני חבר/ה בארגו מורי� אחר.

2. כל הפרטי� שמ�רתי נכוני�.
3. הנני מזדהה ע� מטרות ה�תדרות המורי� ומקבל על עצמי הוראות חוקת ה�תדרות המורי�.

4. אמלא אחר החלטות מו�דותיה המו�מכי� של ה�תדרות המורי�, כפי שיתקבלו מעת לעת.
5. הנני מ�כי� לניכוי דמי חבר באמצעות תלוש הגימלה. תשלו� אישי יתאפשר רק במקרה שלא תבוצע גביה מהגימלה.                                                                         

6. הנני נות ה�כמתי, כי הפרטי� שמ�רתי לעיל יחייבו אותי בכל עניי הנוגע לחברותי בה�תדרות המורי� וישמשו לדיוור ישיר
    באמצעי� שוני� ובכלל� פק�ימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית והודעת מ�רו וכיו״ב בהתא� לצורכי

    ה�תדרות המורי�, לרבות לצור
 שיווק שירותי�, מוצרי�, הטבות והנחות המיועדות לחברי ה�תדרות המורי�.
    ידוע לי, כי בכל שלב אוכל להודיע בכתב לה�תדרות המורי� על רצוני להפ�יק קבלת דבר הפר�ומת.

7. אודיע על כל שינוי שיחול בפרטי� המצוייני� בטופ� זה.
8. גמלאי/ת שיודיע בכתב על הפ�קת חברותו/ה לא יוכל/תוכל לשוב לחדשה.

9. טופ� זה יי�רק ויירש� במאגר ה�תדרות המורי�. הטופ� ישמש הוכחה מכרעת לבקשת החברות ולפרטי� המצוייני� בה
   ו�ריקתו תהווה ראייה קבילה לבקשה ולתוכנה.

10. א� אמשי
 בעבודת הוראה בהיק� של שליש משרה לפחות, אודיעכ� על כ
 ודמי החבר ינוכו ממשכורתי כמורה פעיל.


חתימהתארי


