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הצטרפות למפלגת הירוקים כרוכה במילוי טופס אישי לכל מצטרף ,בחתימה על גבי ההצהרה המצורפת לו ובתשלום
אישי של דמי חבר שנתיים כמפורט בהמשך
פרטים אישיים:
ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .

שם משפחה __________________ שם פרטי _____________________

שם האב _______________ שם האם _________________

מין :זכר  /נקבה

שנת לידה |___|___|___|___|

ישוב __________________ רחוב ________________________ מס' בית _______________ מיקוד __________________
כתובת ____________________________________________________________________________________ e-mail
טלפון בית _______________ טלפון עבודה __________________ נייד ___________________ פקס __________________
מקצוע  /עיסוק _____________________________

 סטודנט  -מוסד אקדמי____________________________

_______________________________________________________________________________________________

הצהרת החבר/ה:
.1
.2
.3
.4

אינני חבר/ה במפלגה אחרת.
הנני מבקש/ת להתקבל כחבר/ה במפלגת הירוקים .
הפרטים דלעיל נמסרו מתוך רצון ובהסכמה שיעשה בהם שימוש לענייני במפלגת הירוקים בלבד ,תוך שמירה על חוק הגנת הפרטיות.
הנני מוכן/ה לשלם דמי חברות שנתיים ,כפי שיוחלט מעת לעת ע"י הנהלת מפלגת הירוקים .

תאריך _______________________ חתימה__________________
שם הפוקד ____________________ ת.ז ___________________ .טל' מס' _____________________________

התנדבות לפעילות:
מוכן/ה להשתתף בהפגנות הסברה בדוכנים תגובות בכלי התקשורת סיוע אדמיניסטרטיבי
אחר/ת _________________________________________________________________________________________

תרומה של חברי מפלגת הירוקים לטיפול בנושא הסביבה בישראל ,הצדק החברתי ולמימון פעילות המפלגה:
מצ"ב סך של  / 500 / 200 / 100ש"ח ,סכום אחר _______ השתתפותי במימון הפעילות השנתית של מפלגת הירוקים ,בכפוף לאמצעי התשלום
דלעיל.
סכום התרומה המרבי לבית אב הוא  ₪ 1900( ₪ 900בשנת בחירות) .ניתן לתרום גם באמצעות אתר האינטרנט המאובטח.
________________________________________________________________________________________________

תשלום דמי חברות:
 .1דמי החברות ישולמו באופן אישי בלבד.
 .2סכום דמי החברות הינו  ₪ 100לשנה קלנדרית אחת .לגמלאי הסכום הינו  , ₪ 80לנוער בגילאי  18-17הסכום הינו .₪ 40
 .3רצ"ב תשלום דמי החברות באמצעות :שיק לחיוב חשבון  /כרטיס אשראי  /הרשאה לחיוב חשבון:
________________________________________________________________________________________________

לתשלום באמצעות שיק אישי:
אנא צרפו לטופס זה המחאה אישית "למוטב בלבד" ולפקודת מפלגת הירוקים.
● השיק חייב להיות אישי של המשלם ולא של אדם אחר ו/או של תאגיד ,חברה ,עמותה וכו'.
________________________________________________________________________________________________

לתשלום באמצעות כרטיס אשראי אנא מלא/י פרטים הבאים:
● לתשומת ליבך בפירוט חשבון האשראי החיוב יופיע ע"ש חברת דלן סיסטמס  /לתרום .קום
● הכרטיס חייב להיות כרטיס פרטי של המשלם ולא של אדם אחר ו/או של תאגיד ,חברה ,עמותה וכו'.
 דיינרס
 אמריקן אקספרס
 מאסטרקארד
 ישראכרט
 ויזה
מספר הכרטיס :ן__ן__ן__ן__ן ן__ן__ן__ן__ן ן__ן__ן__ן__ן ן__ן__ן__ן__ן תוקף הכרטיס :שנה ן__ן__ן חודש ן__ן__ן
אנא ציין/י שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס  CVVן__ן__ן__ן
אני הח"מ ,שם מלא _________________________:ת.ז |___|___|___|___|___|___|___|___|___| תאריך_______________
 ₪ 40  ₪ 80 לתרומה בנוסף לדמי חבר ___________ ₪
נותן/ת לכם בזאת הרשאה לחייב את חשבוני בסך ₪100 
חתימת בעל/ת הכרטיס ___________________
_______________________________________________________________________________________________

● את הטופס החתום והתשלום יש לשלוח למפלגת הירוקים שדרות רוטשילד  15תל-אביב 66881
● את הטופס החתום נא לשלוח גם לפקס מס' 153775303200 :
● קבלה תישלח בדואר
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למשלמים בהוראת
קבע בלבד
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תאריך _________________
מספר החשבון

הוראה לחיוב חשבון
לכבוד
בנק ___________________________
סניף___________________________
כתובת הסניף_____________________
______________________________

סוג חשבון

קוד המוסד

קוד מסלקה
קוד בנק
קוד סניף

אסמכתא /מס מזהה של הלקוח בחברה

4 5 7 3 6

 .1אני/ו הח"מ________________________________________ מס' זהות |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק
כתובת
מיקוד
עיר
מס'
רחוב
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין דמי חברות בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם במצעי מגנטי ע"י
מפלגת הירוקים כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמפלגת הירוקים שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את מועדים או הסכומים
שנקבעו בכתב ההרשאה אם נקבעו.
 .3ידוע לי/נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 . 4ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6בנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר במפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו
תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר למפלגת הירוקים בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
 ------------- --------------------------------------------------------פרטי ההרשאה ----------------------------------------------------------------- .1סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע"י מפלגת הירוקים עפ"י הסכם עם הלקוח.
 .2פרטי החיוב:
סכום לחיוב בודד

מס' חיובים

תדירות החיוב

 חודשי
 דו חודשי


הצמדה
סוג

מועד חיוב ראשון

מועד חיוב אחרון

בסיס

חתימת בעל/י החשבון________________

 --------------------------------------------------------------אישור הבנק--------------------------------------------------------------לכבוד
מפלגת הירוקים
שדרות רוטשילד 15
תל אביב 66881

סוג חשבון

מספר החשבון

קוד המוסד

קוד מסלקה
קוד בנק
קוד סניף

אסמכתא /מס מזהה של הלקוח בחברה

4 5 7 3 6
קיבלנו הוראה מ ________________________________________-לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו
מדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת :כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען :כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון .או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב
השיפוי שנחתם על ידכם.
בכבוד רב,
בנק ___________________

תאריך____________________
מקור טופס זה ,על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק .העתק הימנו ,ימסר למשלם.

עמוד  2מתוך 2
מפלגת הירוקים
שדרות רוטשילד  15תל-אביב 66881
טל 077-5303200 .פקס153775303200 -

סניף __________________
חתימה וחותמת הבנק

The Israeli Green Party
Rothschild Ave 15. Tel-Aviv, Israel
info@green-party.org.il, E-mail: www.green-party.org.il

