לפקודה תמיד אנחנו...
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עדכון פרטים והרשמה לדור ההמשך
דור ההמשך של הפלמ"ח מקיים  3מעגלי פעילות:
 .1קיום בית הפלמ"ח והמוזיאון כמוקדי פעילות חינוכית לשימור מורשת הפלמ"ח.
 .2במעגל השני דור ההמשך עצמו (אנחנו!) ושוחרי המורשת ,כקהילה מגובשת סביב מורשתנו המשותפת.
 .3במעגל השלישי הקמת מרכזי פעילות אזוריים ברחבי הארץ ,להנחלת מורשת הפלמ"ח וערכיו.
מצורף טופס לרשימת הקשר של דור ההמשך – אנא מלאו והחזירו לנו.
רצוי גם לשלוח צ'ק ולהצטרף באופן מלא לעמותה (דמי חבר 100 :ש"ח לשנה ליחיד 150 ,ש"ח לזוג).
עם מילוי הטופס תצורפו לתפוצת הדיוור של דור ההמשך :אם אינכם מעוניינים בכך ,ציינו זאת.
שוחרי מורשת הפלמ"ח שאינם דור המשך מוזמנים לרשימת הקשר אך אינם יכולים להיות חברי עמותה.
נא למלא את הטופס בכתב ברור (בפרט את כתובת המייל!) ולשלוח בדואר לכתובת הבאה:
דור ההמשך; עמותת דור הפלמ"ח
רח' חיים לבנון  ,21ת"ד  ,76191תל אביב 7::86
להצטרפות לעמותה יש לחתום למטה ולצרף צ'ק (קרוס ,למוטב בלבד) לפקודת "דור הפלמ"ח (ע"ר)".
שוחרי מורשת מוזמנים לתרום בגובה דמי החבר (נא לציין בבירור שזו תרומה)
לרשימת הקשר ניתן גם לשלוח לפקס  ,03-6414716או לשלוח מייל אל palmach.org@gmail.com
ניתן להוריד דף זה כמסמך וורד בכתובת http://communa.tapuz.co.il/Palmach
בפורום ("קומונה") זה יש עדכונים שוטפים ,וניתן להגיב ולשאול (גם במסר אישי לאבי ע)

עדכון פרטים

)בכתיבה נא להקפיד על כתב ברור! בהדפסה ,הקלידו מייל כאן:

(

דואל (מייל) בכתב יד ברור:
שם פרטי:

אם תוכל/י לסייע באחד או יותר מהתחומים
הבאים ,נא לסמן  Xבמקומות המתאימים:

שם משפחה:
שם ההורה/סב
מדור הפלמ"ח:
הכשרה ,פלוגה ,גדוד,
יחידה:

להקיף בעיגול:

דור שני  /שלישי

נקבה  /זכר

רחוב
מספר
יישוב/עיר
מיקוד
טלפון כולל קידומת
טלפון נייד
תאריך לידה
מקצוע/עיסוק
מספר זהות מלא

תחום פעילות
X
דומיין ואתר באינטרנט
ארכיון פיזי  /וירטואלי
חברות פעילה בועדות
חינוך
התרמה
ייעוץ פיננסי
ייעוץ משפטי
הפקת כנסים
יחסי ציבור
הסברה
ארגון
ניהול
בינוי
קשר למשרד הביטחון
קשר למשרדי ממשלה אחרים
אחר – נא לפרט:

מעוניין/ת להצטרף לעמותת דור הפלמ"ח
כן  /עדיין לא
מצורף צ'ק ע"ס ___ ש"ח לפקודת "דור הפלמ"ח (ע"ר)"
חתימה:
___________________________

נרצה להגיע למפגש קרוב
כן  /לא (התשובה אינה כרוכה בהתחייבות)

מספר המגיעים____ :
טלפון העמותה (בשעות הבוקר בלבד); 14-754-9571 ,14-752-7595
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