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 לאגודת מתיישבי שריד לחברות תהליך קבלת חברים חדשים .1

 אל מנהל/ת האגודה ) טלפון / מייל דואר...(פנייה  1.1

בפגישה  פגישה עם מנהל/ת האגודה או נציג מטעם הנהלת האגודה. 1.1

 תינתן אינפורמציה על היישוב והאגודה, כולל תקנון האגודה.

 מבחן התאמה אישית במכון הנבחר על ידי היישוב. 1.1

ועדת קבלה יישובית, המלצת הוועדה מועברת להנהלת מפגש עם ו 1.1

 האגודה ולוועדת הקבלה האזורית.

וועדת קבלה אזורית במועצה. סיכום וועדת הקבלה האזורית מועבר  1.1

 להנהלת האגודה.

במידה והוועדה החליטה לקבל את הפונים, הם יגישו להנהלת האגודה  1.1

 "טופס בקשה להתקבל כחבר חדש באגודה".

 לאישור הנהלת האגודה.הבקשה תובא  1.1

הפונים יקבלו מכתב המאשר קבלתם לאגודה מהנהלת האגודה  1.1

 בצירוף סיכום וועדת הקבלה האזורית.

 ./ במינהלפנייה למנהל להעברת הבעלות בטאבו 1.1

החתמה על הוראת קבע, תא  ,מנהלת האגודה –טופס טיולים ביישוב " 1.11

 דואר, פתיחת כרטיס בהנהלת חשבונות, רישום אוכלוסיה.

 פרסום הודעה לציבור על קבלת החברים לאגודה. 1.11

 

 )להשכרת דירות בהרחבה בלבד( תהליך קבלת שוכרי דירות .2

 ת האגודה./למנהל פנייה משותפת של בעלי הבית והשוכרים 1.1

האגודה או עם נציג מטעם הנהלת  /תפגישה של השוכרים עם מנהל 1.1

 האגודה.

 פגישה עם וועדת קבלה. 1.1

 מתן המלצה או אי המלצה של הוועדה, מועברת להנהלת האגודה. 1.1

 לת השוכרים.ל קבאישור בהנהלת האגודה ע –במידה והומלץ  1.1

 טופס טיולים ביישוב כמו לחברים חדשים. 1.1

 לציבור על כניסת השוכרים ליישוב. פרסום הובעה 1.1

 

 עזיבת חברים .3

 עזיבת חברים תבוצע על פי הכתוב בתקנון האגודה. 1.1

 לאחר כניסת העזיבה לתוקף, הוועד יפרסם הודעה לציבור על העזיבה. 3.2

 

 
 


