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 צטרפות ת הבקש

 

 ית בע"מ";              מבקש בזה להתקבל כחבר "התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאית שיתופית מרכז ____________ "אני 

 ת התקנון, אחר החלטות האסיפה הכללית ורשויות האגודהאני מתחייב )אם אתקבל כחבר האגודה(, למלא אחר הוראו

ואחר ההתחייבויות שתחולנה עלי לפי תקנון זה ולפי החלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות  ,ןיהתר הוראוהאחרות, אח

על עצמי אחריות לכל ההתחייבויות החלות על חבר אגודה כמפורט וכרשום בתקנון כספיות והן אחרות; אני מקבל 

לאגודה ולכל ענין הנוגע  נולחובותי עוגהנ כל עניןהאגודה, וכן אני מקבל על עצמי לכבד כל הרשום בספרי האגודה בקשר ל

 מהאגודה". נולתביעותי

 ..................................... חתימה..............................ת.ז......... ________________ שם ומשפחה:

  ...........ה.................................................... חתימת.ז.............________________ שם ומשפחה:.

 ........טלפון נייד.........................טלפון נייד....................כתובת מלאה.........................................

 תאריך:_______________..............................................מייל.................................................. -אי

מכסה להתקבל כחבר באגודה במקום בעל המכסה ( של בעל בן, חתן, זוג-ת/, מאפשר לקרוב )בן10תקנון האגודה, סעיף 

 ובלבד שהקרוב מתגורר באותו הישוב ועוסק בייצור חלב ברפת של בעל המכסה.

 :החברים בספר ם חברותו בהתאחדות יירשם קרובובמידה ובעל המכסה מבקש כי במקו

___________________מבקש בזה להפסיק מרצון את חברותי ב"התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאית אני 

 .באגודה לחברות____ולקבל במקומי את קרובי ________________ "שיתופית מרכזית בע"מ

אית שיתופית התקבל כחבר "התאחדות מגדלי בקר בישראל אגודה חקלאני _______________________מבקש בזה ל

פסיק מרצון את חברותו באגודה ולהעביר אליי את במקום ________________________המבקש לה "מרכזית בע"מ

 מקומו כחבר באגודה.

רשויות האגודה כללית וראות התקנון, אחר החלטות האסיפה התקבל כחבר האגודה(, למלא את הואני מתחייב )אם א

יות האגודה, הן התחייבויות נה עלי לפי תקנון זה ולפי החלטות רשוהאחרות, אחר הוראותיהן, ואחר ההתחייבויות שתחול

 כספיות והן אחרות.

אני מקבל על עצמי אחריות לכל ההתחייבויות החלות על חבר אגודה כמפורט וכרשום בתקנון האגודה, וכן אני מקבל על 

 לאגודה ולכל עניין הנוגע לתביעותי מהאגודה. ילחובותיל הרשום בספרי האגודה בקשר לכל עניין הנוגע לכבד את כעצמי 

 שם ומשפחה __________________מספר ת.ז. ______________טלפון נייד:________________

 __________@_______דואר אלקטרוני:__________________ כתובת:___________________

     תאריך:_____________________ __________________חתימה_

 

 

 

 

 


