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בקשה להצטרף כחבר/ה באגודה (או לחדש חברות)
קרא/י את ההערות בתחתית הטופס!
האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית (אילה"ה) מספקת במה לדיון והחלפת מידע עבור אקדמאים ,פקידי ממשל ,ארגונים לא-ממשלתיים והמגזר
העסקי .פעילות האגודה מורכבת בעיקר מסמינרים וכנסים שמתקיימים לאורך השנה .מטרות האגודה הינן:
 .1קידום חקר האינטגרציה האירופית כדיסציפלינה מדעית.
 .2עידוד למידה והוראה של נושאים הקשורים לאינטגרציה האירופית בישראל.
 .3פיתוח הקשרים עם אגודות העוסקות בלימודים אירופיים ברחבי העולם ,במקביל לפיתוח הקשר עם משלחת האיחוד האירופי בישראל.
החברות באגודה פתוחה לכל אדם המתעניין בנושא ,תומך במטרות האלו ,ומשלם את דמי החבר השנתיים כמפורט בהערות מטה .חברות באילה"ה:
 .1מסייעת לתמוך ולפתח פעילויות במסגרת האגודה;
 .2הינה תנאי כדי לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה;
 .3מקנה זכאות להשתתף בפעילויות אשר לא יהיו פתוחות לקהל הרחב.
אני מאשר/ת תמיכתי במטרות האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה אירופית ומבקש/ת להצטרף כחבר/ה בה:

תאריך ______ ____/____/שם _______________________ טלפון ___________ תפקיד____________________
מוסד _________________________ כתובת דוא"ל ________________________________________________
כתובת למשלוח דואר _____________________________________________________________________
חתימה:

שימו לב! יש לקרוא בעיון את השורות הבאות ולחתום ליד אחת ,ורק אחת מהן .ללא חתימה כראוי לא יושלם תהליך ההצטרפות
לאגודה או חידוש החברות בה:
אני מצהיר/ה כי אני ו/או קרובי איננו בעלי מניות ואיננו שותפים בתאגיד :חתימה _____________________
אני מצהיר/ה כי אני ו/או קרובי בעלי מניות או שותפים בתאגיד (פרט שם תאגיד ומספר תאגיד בגב הטופס) :חתימה
__________________________

קראתי את ההערות בתחתית הטופס ואני מצרף/ת דמי חבר בסך __________________________.
אני מבקש/ת לשלם דמי חבר בתעריף סטודנט ומצרף/ת צילום תעודת סטודנט בהתאם להערות :כן/לא (יש לסמן).
הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

כל חברי האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית חייבים בדמי חבר מדי שנה אך יכולים לשלם בכל מועד שיבחרו במהלך השנה .יחד עם זאת ,לפי
שיקול דעת הועד המנהל של האגודה יתכן וההשתתפות בחלק מהאירועים של האגודה תהיה פתוחה רק למי שכבר שילמו את דמי החבר לאותה שנה.
ניתן לשלם את דמי החבר בדואר רגיל ,ע"י מילוי טופס זה ושליחתו בצרוף המחאה לפקודת אגודה ישראלית לחקר האינטגרציה האירופית ,או מזומן לכתובת:
ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו ,פורום אירופה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,הר הצופים ,ירושלים  .91905קבלה תשלח לכתובת שעל הטופס.
דמי החבר הם  ₪ 60לסטודנטים במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ,בכפוף לצרוף צילום תעודת סטודנט תקפה ליום ההצטרפות/תשלום ,או 120
 ₪למי שאינם סטודנטים כאמור .סטודנטים שימו לב  -תשלום דמי החבר בתעריף לסטודנטים כשלעצמו אינו מבטיח את ההצטרפות/חידוש אם לא צורף
צילום התעודה כאמור.
יום התשלום וההצטרפות/חידוש יחשב כיום שבו הגיע המעטפה לכתובת הנ"ל.
בכפוף לסעיף  6מטה ,דמי החבר המצורפים לטופס זה הינם דמי החבר עבור השנה שבה חל יום התשלום .לדוגמא תשלום במעטפה שהגיעה ב 1-בינואר
 2016יחשב כתשלום דמי חבר לשנת .2016
על פי החלטו ת האסיפה הכללית של האגודה חברים שלא שילמו דמי חבר במהלך שנת  2015יחדלו להיות חברים באגודה ב 1-בינואר  .2016מי שחדלו
להיות חברים באגודה בהתאם להחלטה זאת ומעוניינים לחדש את חברותם מתבקשים לצרף את דמי החבר לשנת  2015וגם לשנת .2016

