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 חבר חדש -קשת הצטרפות כחבר בעמותה ב

 (_________________באנגלית שם משפחה___________ )(,)משפחה(______________)פרטיאני החתום/מה מטה

 ,  00(_______________________ תאריך לידה __/__/__ תעודת זהות  ___/ ________/ באנגלית שם פרטי)

 _________________ מס' _____שכונה _________ ת"ד _____יישוב _____________ מיקוד ________ כתובתי: רח'

 _________ / ___  נוסף טל'__________ / ___    בית פקס__________ / ___  נייד 'טל_____________/ ___   טל' ביתבעל/ת 

 ___________________ מקום עבודה _________________   מקצוע/עיסוק

 __________________________ E mailטל' עבודה _________ / ___  פקס' עבודה ___________ / ___                 

 !( ₪ 15כרוך בתשלום  דמי משלוח בסך )___________מידהותך למועדון תקבל/י חולצת חבר מועדון,  * עם הצטרפ

 . )ע"ר(" מועדון הרכב הקלאסי והאספנות בישראל -"מועדון החמשמבקש/ת בזאת להיות חבר/ה  בעמותה 
 אם אתקבל כחבר/ה בעמותה אני מתחייב/ת לקיים את תקנונה ואת החלטות מוסדותיה. 

 

 לן פרטי האישיים לצורך הרישום בעמותה  , לרבות פרטי הרכבים שברשותי : לה
 )נא להקיף בעיגול את התקופה המבוקשת(.שח לשנתיים )*(  550.-שח לשנה /  290.-רצוף בזה תשלום דמי הרשמה וחברות ע"ס 

 לימודים( / נכה )כנגד אישור רשמי( : תלמיד/ה / חייל/ת בסדיר  /   פנסיונר/ית / סטודנט )כנגד אישור
 )נא להקיף בעיגול את התקופה המבוקשת(.שח לשנתיים.  380שח לשנה /   200

 תשלומים חודשיים שווים ורציפים , ללא ריבית. 3-, ניתן לשלם ב  כרטיס אשראישח , עם  550 -חברות לשנתיים  בסך 
 

 ___________________ ביום  ______________ מלא()נא לציין שם נימסר לנציג המועדון    -  במזומן

 מס' __________ של בנק __________ סניף מס' _____ ז"פ _________ (מועדון הרכב הקלאסי -)לפקודת "מועדון החמש בהמחאה

 מסטרקרד / אמריקן אקספרס-ישראכרט ויזה /  - )נא להקיף בעיגול(:  כרטיס אשראי נא לחייב 

 ספרות בגב הכרטיס ______ 3 _________ _________ _________ _________    בתוקף עד  ____/____ מס' 

 00___/_______________/ )כולל סיפרת ביקורת(________  ת"ז של בעל הכרטיס )פרטי(________)משפחה(על שם 
 

ברשותי כלי רכב אספנות , קלאסיים , וישנים אחרים לפי הפירוט להלן )נא לציין גם רכבים שאינם במצב נסיעה וגם רכבים 
 . אין חובה להיות בעל רכב אספנות על מנת להיות חבר במועדוןלפני שיפוץ(. 

  

 נ"ל יופיעו בהוצאת מידע מקבצי המחשב של המועדון.במידה ואינך רוצה שפרטי הרכב ה Xסמן       
 
 
 

שנת  דגם הרכב שם היצרן
 ייצור 

מספר 
 רשוי 

צבע 
 הרכב 

רשום 
 ספנותכא

כשיר 
 לנסיעה 

מתאים 
 לתצוגה

תאריך 
 רשוי 

בבעלותי 
 משנת

  / כן    לא  כן    לא  כן    לא      

  / כן    לא  כן    לא  כן    לא      

  / כן    לא  כן    לא  כן    לא      

  / כן    לא  כן    לא  כן    לא      

 
 תאריך: __________________     חתימה : __________________
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