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 טופס בקשת סיפוח לאיגוד התעמלות בישראל 
 בזאת הרינו לבקשכם לרשום אותנו באיגוד ההתעמלות ישראל, על סמך הפרטים הבאים: 

 
  :האגודהשם 

  :כתובת האגודה

  מספר העמותה/ ח.פ 

  :מספר ת.ז(יו"ר האגודה )שם+ 

פרטי התקשרות יו"ר האגודה 

 :)טלפון, נייד, כתובת(

 

  מזכיר האגודה )שם+ מספר ת.ז(:

פרטי התקשרות מזכיר האגודה 

 )טלפון, נייד, כתובת(:

 

חברי הנהלת האגודה )שמות 

 מלאים+ מספרי ת.ז(

במידה ויש יותר מעשרה חברי הנהלה, יש 

לצרף רשימה נפרדת לטופס בקשת 

 הסיפוח.

1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
3. ________________________________ 
4. ________________________________ 
5. ________________________________ 
6. ________________________________ 
7. ________________________________ 
8. ________________________________ 
9. ________________________________ 

10. ________________________________ 
מורשי חתימה של אגודה )שמות 

יש לצרף אישור . מלאים+ מספרי ת.ז(

 עו"ד לזכויות החתימה

1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
3. ________________________________ 
4. ________________________________ 
5. ________________________________ 

יש לצרף עותק של המסמכים 

 הבאים:

פרוטוקול אסיפה כללית המאשר הצטרפות לאיגוד  .1
 ההתעמלות.

 העתק תקנון האגודה .2
יש לצרף אישור ) אישור מורשי חתימה של האגודה .3

 (עו"ד לזכויות החתימה
רשימת מתעמלים שבכוונת האגודה לרשום לאיגוד  .4

שמות מלאים,  -(מתעמלים 15מינימום ההתעמלות )
 מספרי ת.ז, תאריכי לידה.

 :רישום אגודה מותנה בקיום התנאים הבאים
 מילוי טופס בקשת סיפוח כנדרש .1
 העברת כל המסמכים הרשומים לעיל .2
 תשלום מיסי פתיחת אגודה, מס שנתי ודמי רישום בהתאם לנהלי האיגוד.  .3

 
 חותמת האגודה  מטעם האגודה שם וחתימת מורשי החתימה
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 אישור איגוד ההתעמלות

 הרינו לאשר כי ביום __________________ התקבל טופס בקשת סיפוח לאיגוד ההתעמלות מאגודת  

  ₪__________________  מספר עמותה/ ח.פ __________________  וכי התקבל תשלום בסך _______ 

 בגין רישום האגודה.  

 

 רישום האגודה אושר על ידי הנהלת האיגוד בתאריך _______________  

 

 חותמת האיגוד ________________________  _________________________   שם וחתימה

 


