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 , היה ברשותו רכב או מתכוון לרכוש רכב.אשכול / מדברי רשאים להצטרף כל מי שיש ברשותו רכב .1
   מאבק משפטי ארוך.  סידור הזה בזכותה  רכב. היפים לרישום כלי סנלנו ויש  ,אגודת אשכול הינה אגודת האם .2
 , ולשלוח במייל, לא בפקס! ,  והכי חשוב לחתום למטהמלאו את כל הפרטים, ופסאת הט ו היטבאנא קרא .3
 . ומספר מורה דרך למי שאינו מו"ד סניף, שם , כמו מספר חברלהשאיר ריקאו לא רלוונטי כל פרט שאתם לא יודעים  .4

                        
     פרטי שם
  ריתבעב

  שם משפחה   
  בעברית

  מספר    
  חבר 

   י שם פרט     
  ליתנגבא

  שם משפחה   
  באנגלית

  

  תעודת זהות 
  

   כתובת   
  דוא"ל 

  

  תאריך לידה
  

   כתובת    
  מגורים

  

   מורה רשיון 
  אם יש ,דרך

  
  

  כתובת  
           לדואר

  מספר 
  רשיון נהיגה 

  סוג  
  רשיון

 
  

   טלפון נייד 
  טלפון בית / נוסף 

  אתר
  אינטרנט

   Facebook    

  מספר 
  1        רכב 

  סניף       ב סוג הרכ  

  מספר 
  2        רכב 

  סניף       סוג הרכב   

                                     
  תצהיר

  
 .ולהירשם באחד הסניפים / לעדכן פרטים מבקש להצטרף לאגודת אשכולאני הח"מ  .1
 .   נהיגהרישיון ביטוח חובה + מצ"ב רשיון רכב +  ,סיור /הסעה מדברימייפה את כוחכם לטפל ברישיון אני  .2
 תוקף.הסיע נוסעים רק עם ביטוח נוסעים בשכר בשכר, ולבביטוח חובה נוסעים אני מתחייב לעשות  .3
  .מבוטליםבאגודה ורישיון ההסעה שלי ביטוח חובה נוסעים בשכר החברות אסיע נוסעים ללא אני יודע  כי במידה ו .4
  . שעות מנוחה ר כולללרכב המסיע נוסעים בשכ אות הבטיחותלנהוג בזהירות ע"פ תקנות התעבורה והור במתחיי אני .5
 .בפני כל הרשויותשלי בכל הקשור לרכב  יםצגכמיי עבורי והוועד שלה ישמשו אני מבקש כי אגודת אשכול .6
 .  אגודת אשכולאני מצהיר כי קראתי את תקנון אגודת אשכול והסניף שלי כפי שמופיע באתר  .7
   בו אני רשום ומתחייב לפעול בהתאם. והסניףשל אגודת אשכול  ןמסכים לאמור בתקנואני  .8
אינטרס מנוגד אני מתחייב יה לי במידה ויה .כל אינטרס המנוגד לאגודת אשכול ן לישאי מצהיראני  .9

 .החלטת ועדע"י  ידוע לי כי אם לא אעשה כך תופסק חברותי .להודיע בכתב ואפסיק את חברותי
 .  אני מתחייב לשלוח הודעה בכתבכל סיבה, , מאם אחליט להפסיק את חברותי . 10
  ובמרבית הסניפים אין פעילות כספית, למעט  ,לא כרוכה בכל תשלוםרות חבידוע לי כי באגודת אשכול  . 11

 . 3089/17ע"פ בג"ץ  סניפים שיוגדרו לצורך רישום רכבים נוספים לחברים המבקשים רכב נוסף
  רשיון סיור / מדברי.הוצאת הוצאות משרד ואחרות לצורך הכרוכה בכספית ההוצאה את המתחייב להשיב  אני . 12
 

   אפשר לשלוח חתימה בנפרד .   ולא לעבור את הקווים,בעט צבעוני עבה  ך בתוך המשבצתלחתום על המסמחובה 
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