
התקבל בתאריך                   שם וחתימת הפקיד/ה המקבל/ת              טופל בתאריך                      מספר קבלה                                    שם וחתימת הפקיד/ה המטפל/ת

לשימוש משרדי

טופס  התפקדות/
חידוש  חברות / תרומה

מפלגת מרצ
ת.ד. 20177, תל אביב 6120101 

טל. 03-6098998 שלוחה 0 | פקס 03-6961728

פרטים אישיים

שם פרטי: ________________________________  שם משפחה: ______________________________________________   

תעודת זהות:   __  __  __  __  __  __  __  __  __   זהות מגדרית )יש להקיף(:     איש    |    אשה    |   אחר  

תאריך  לידה:   __  __  __  __ /  __  __  /  __  __    

כתובת מגורים

רחוב, מס׳ בית, מס׳ דירה: ________________________________________________   ת.ד. :___________________________  

עיר / ישוב:    ____________________________________________________________     מיקוד : ________________________  

פרטי קשר

טלפון   נייד: ___________________________ טלפון    בבית: _________________________   פקס: ___________________________    

דואר אלקטרוני: _________________________________________________________  

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה במרצ.
עקרונותיה    את  מקבל/ת  ואני  אחרת  במפלגה  חבר/ה  אינני  מרצ.  למפלגת  מרצוני  המצטרף/ת  ישראל  אזרח/ית  אני  כדלקמן:  מצהיר/ה  אני   •
הרעיוניים, הפוליטיים והארגוניים של מרצ ומתחייב/ת לשמור ולקיים את הוראות החוקה והתקנון של מפלגת מרצ וכן את החלטות מוסדותיה .  

ידוע לי כי דמי החבר השנתיים, במועד חתימתי על טופס זה, הינם בסך של 80 ₪ למתפקד/ת, 25 ₪ לנוער )עד גיל 18( ו- 150 ₪ לחבר/ת ועידה   •
וכן כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להחלטת הנהלת מרצ.  

אני מסכים/ה לקבל ממרצ הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות מסרון. כמו כן אני מאשר/ת למרצ להעביר לבעלי תפקידים במפלגה את שמי   •
ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.  

ידוע לי כי פרטיי המזהים יעודכנו ויאומתו מול מרשם האוכלוסין וזאת לשם יצירת קשר עם חברי המפלגה וניהול בחירות מקדימות בלבד.  •

מאשר/ת                  

תאריך: __________________________   חתימה: _________________________  

אמצעי תשלום )נא לסמן X במקום אחד(:   ]   [ כרטיס אשראי           ]   [ המחאה אישית "למוטב בלבד" ולפקודת מפלגת מרצ. 

טופס חיוב בכרטיס אשראי

__  __  __ :)CVV( מספר כרטיס: __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __     __  __  __  __    תוקף: __  __ / __  __  3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס  

אני הח"מ, שם משפחה: ________________________ שם פרטי: _____________________ ת.ז.  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

נותן/ת לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי האמור בסך )נא להקיף(  ₪80 )רגיל( / ₪25 )נוער( / 150 ₪ )ועידה( עבור דמי החברות.   •
ברצוני לתרום __________ ₪ למפלגת מרצ )כל משק בית רשאי לתרום בכל שנה קלנדרית עד 1000 ₪ ובשנת בחירות עד 2,300 ₪(.  •

אני מצהיר/ה בזאת כי כרטיס האשראי שפרטיו מצוינים לעיל אינו של תאגיד והוא שלי בלבד/של קרוב משפחתי מדרגה ראשונה בלבד.

אם הנך מעוניין/ת לשלם את דמי החבר באופן אוטומטי, מדי שנה קלנדרית, באמצעות כרטיס האשראי סמן/י X במשבצת להלן ]   [ 

תאריך: __________________________   חתימה: _________________________  


