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 לכבוד

 נציג העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל

 

 רישום שנתי לעמותההנדון: 

 נציגי עמותה יקרים שלום רב:

עוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל במסגרת הערכות לקראת חידוש ההרשמה השנתית לעמותה לקידום סי

.לציין התשלום לחברות בעמותה הינו על השנה  2018  לשנת  אני מעבירה אליכם את "ערכת הרשמה"

 .    31/12/2018   -שמסתימת ב

 אני מעבירה אליך ערכת הרשמה אחת ומבקשת שתהיה נציג העמותה בכל היחידות בבית החולים. 

 לרכז את הרישום ולהעביר לגזברות רשימה אחת של כל האחיות מכל המחלקות בטופס אקסל. : דהיינו 

האח/ות לחתום את העמוד הראשון "יפוי כח בלתי חוזר", על טופס זה על "ערכת ההרשמה" כוללת: 

  פעם אחת בלבד.

יש לעדכן את הרשימה הקודמת דהיינו לרשום אחיות חדשות ולמחוק מהרשימה אחיות  אחת לשנה

 .שאינן מעוניינות להמשיך בחברות בעמותה 

 קסל.שמית המעודנת בטופס ארשימה יש להגיש לגזברות את ה אחת לשנה

 נא להעביר במייל את הרשימה הנ"ל. אחת לשנה

 .הגזברות מעבירה תשלום לחשבון העמותה  אחת לשנה

  .בקובץ המסמכים ישנם האישורים הנחוצים

 

 

 

 תודה רבה,                                                                                                                             
 עפרה רענן,  יו"ר
 עדנה כהן,  גזבר
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 עמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ
 2-736-013-58בישראל ע.ר 

 בלתי חוזריפוי כח 

אני הח"מ המדורג/ת בדירוג האחים והאחיות מצהיר/ה בזאת, כי אני חבר/ה בעמותה לקידום סיעוד 
 קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל.

בהתאם להסכם הקיבוצי בין המעסיקים הציבוריים לבין הסתדרות האחים והאחיות, על המעסיק לשאת 
 מקצועי.בדמי החברות באגודה פרופסיונלית שאינה איגוד 

את דמי החבר עבורי, החל לפיכך, אני מבקש/ת לשלם לעמותה הסיעוד הקרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל 
 משנה זו ואילך.

דמי החבר מוכרים ע"י נציבות מס הכנסה כהוצאה מוכרת ופטורה מחובת ניכוי מס, הן לגבי המעסיק והן 
 לגבי העובד, בהתאם לאישור שניתן לעמותה.

קבעת מידי שנה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה ממשרד האוצר המתפרסם דמי החבר נ תקרת
 בחודש מרץ של כל השנה.

 

 בכבוד רב,

_________________________                                                        ________________________ 

 תאריך                                                                                               חתימת העובד/ת                     

 

 פרטים על העובד/ת: 

 _____________________         _____________________      _____________________ 
 ה                                    שם פרטי                                          מס' ת.זשם משפח              

 
 

______________________________          ____________________________________ 
 מחלקה                    כתובת בעבודה                                                                       

 

_____________________         ______________________      ____________________ 

 טלפון בעבודה                                   טלפון נייד                                          מיקוד          

 

 כתובת דואר אלקטרוני

_______________________________________________________________________ 



 
 

16/9/2018 

 לכבוד

 ההנהלה אדמיניסטרטיבית/גזברות

 

 7201העברת דמי חבר לשנת הנדון: 
 העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל

 

 א.ג.נ 

 ם מתבקשים להעביר לחשבון רות האחים/יות בישראל הינכבהתאם להסכם הקיבוצי עם הסתד

 בבנק לאומי תל השומר 653בסניף  1775841מספר 

 2018 לשנת ₪ 387את דמי החבר על סך 

 אבקש לציין כי העמותה נכללת ברשימת העמותות כנדרש, ובגינם זכאים העובדים לתשלום דמי חבר.

 העברת דמי החבר תינתן בהתאם לייפויי הכוח החתומים שהועברו לגזברות.

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                             
 

 עפרה רענן,                                                                                                                             
  יו"ר                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 מצורף:

 , אישור מס הכנסה על ניהול פנקסי חשבונות .1

 אישור על ניכוי מס במקור .2
 ofra.raann@sheba.health.gov.ilהמייל:   .3
 

 0528092323,  עדנה כהן   052-44448207טלפון של עפרה רענן: 
 5265601תל השומר  כתובת העמותה: עפרה רענן ביה"ס לסיעוד שיבא 
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