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את הטפסים  +תמונת דרכון קטנה לתעודת חבר +שיק על שם אגודת חוקרי דליקות בסך ₪ 300
עבור מיסי חבר ודמי הרשמה ,יש לשלוח לפי הכתובת  :משה גינוסר קק"ל פס הירק ת.ד45 .
קרית חיים 26103

טופס בקשה להתקבל כחבר /עמית באגודה
א .כללי
אני החתום מטה מבקש להצטרף כחבר  /עמית באגודת חוקרי דליקות בישראל בהתאם לתקנון
האגודה ) ראה הסבר בסוף הטופס (
שם משפחה _____________________ :

שם פרטי _____________________ :

שם האב _______________________ :

שם קודם _____________________ :

מס' ת.ז_______________________ : .

תאריך לידה ____ / ____ / ____ :

ארץ עליה ______________________ :

תאריך עליה ____ / ____ / ____ :

כתובת פרטית
עיר  /ישוב _____________ :
מיקוד _______ :

רח'/שכ'_________________ /מס' הבית _______:

טלפון _____________ :טלפון סלולרי_____________ :

דואר אלקטרוני________________________________:

ב .שרות צבאי
משנה ____________ :

עד שנה  __________ :דרגה ____________________ :

חיל ______________ :

תפקיד ___________________________________ :

ג .השכלה כללית ) בעלי תארים אקדמאים ירשמו רק את השניים הגבוהים ביותר (
שם המוסד  ___________________ :ישוב ____________________________ :
תואר  /תעודה  _________________ :בנושא ____________________________ :
שם המוסד  ___________________ :ישוב ____________________________ :
תואר  /תעודה  _________________ :בנושא ____________________________ :

ד .השכלה מקצועית
קורס  /השתלמות  _______________ :בנושא ____________________________ :
קורס  /השתלמות  _______________ :בנושא ____________________________ :
קורס  /השתלמות  _______________ :בנושא ____________________________ :
קורס  /השתלמות  _______________ :בנושא ____________________________ :
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ה .חברות בארגון מקצועי כל שהוא שיש לו זיקה לחקירת דליקות ) פרט (
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ו .האם קיימת ברשותך תעודת חוקר דליקות כן  /לא ) מחק את המיותר (
אם קיימת מי הגורם המסמיך  ) __________________________ :נא צרף צילום תעודה (
השתלמות בנושא  ___________________ :הגוף המנחה________________________ :
השתלמות בנושא  ___________________ :הגוף המנחה________________________ :
השתלמות בנושא  ___________________ :הגוף המנחה________________________ :

ז .ידיעת שפות
עברית:

טוב  /בינוני  /חלש ) מחק את המיותר (

אנגלית :

טוב  /בינוני  /חלש ) מחק את המיותר (

צרפתית  :טוב  /בינוני  /חלש ) מחק את המיותר (
גרמנית :

טוב  /בינוני  /חלש ) מחק את המיותר (

רוסית :

טוב  /בינוני  /חלש ) מחק את המיותר (

אחרת ) ____________________________ :ציין (
ח .תעסוקה נוכחית
שם החברה  /העסק  /המוסד _________________________ מתאריך ______________
כתובת _____________________________ ת.ד ___________ .מיקוד ______________
טלפון __________ תפקיד _____________________________ פקס' _______________
ט .תעסוקה קודמת
כתובת _____________________________ ת.ד ___________ .מיקוד ______________
טלפון _________________ מתאריך ____________ עד תאריך ____________________
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י .ניסיון בחקירת דליקות )תאר נסיונך כחוקר דליקות ,בכמה חקירות השתתפת ,וכו'(
___________________________________________________________
___________________________________________________________
יא' .האם הואשמת אי פעם בפלילים? אם כן הסבר:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
יב' .מצ'ב שיק על סך  300שח'  200שח' דמי חבר שנתיים ו  100שח' דמי הרשמה )*(
יג' .אני מצהיר שכל הפרטים שנמסרו על ידי נכונים.
חתימת המבקש
שם מלא____________ :

תאריך________ :

חתימה_______________ :

)*( במידה ולא יתקבל המועמד ,יוחזרו לו דמי החבר בניכוי דמי ההרשמה.

החלטת ועדת הקבלה
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________
_
_______________________________________________________________________

____________________

חתימת יו"ר ועדת הקבלה

