תנועת הצופים העבריים בישראל
בקשה לעדכון משתמש בצופינט
תאריך הבקשה _____________
א .הרישיון שייך לשבט ___________ הנהגה______________
שם המשתמש הקיים לפני העדכון:
מס'

שם ושם משפחה

תפקיד

שכיר/מתנדב/ש"ש ת.ז.

טלפון

סוג רישיון

1
2
3
ב .בקשה להוספת משתמש :
מס'

שם ושם משפחה

תפקיד

שכיר/מתנדב/ש"ש ת.ז

טלפון

סוג רישיון

1
2
3




יש לצרף לבקשה צילום ת.ז/.רישיון נהיגה של בעל הרישיון החדש .האם צורף _________ :
האם צורף _________ :
יש לצרף הצהרת אמון חתומה של בעל הרישיון החדש.
סיבה להחלפת המשתמש (נא לפרט)____________________________________________

ג .בקשה להסרת משתמש :
מס'

שם ושם משפחה

תפקיד

שכיר/מתנדב/ש"ש ת.ז

טלפון

סוג רישיון

1
2
3
_______________________________________________________________________________

ד .בעל הרישיון החדש עבר הכשרה במטה התנועה בתאריך_________________ :
חתימה___________:
שם גזבר ההנהגה__________ :
שמות מאשרי הבקשה מטעם ההנהגה:
חתימה___________:
שם ראש ההנהגה__________ :
(מספיק לחתום שניים מתוך השלושה)
חתימה___________:
שם מרכז ההנהגה__________ :
______________________________________________________________
__________

אישור בק אופיס כספים שהמורשה עבר הכשרה בתנועה
__________________

לכבוד
תנועת הצופים העבריים
אני הח"מ ____________________ ת.ז __________________ .מכתובת מגורים ________________:
מצהיר בזאת שלא ביצעתי עבירה פלילית מעודי ולא הורשעתי מעולם בעבירה שיש עמה קלון.

אני מודע לאחריות שמוטלת עלי בתוקף תפקידי כ -ראש  /גזבר
מהנהגת ____________
השבט.

שבט ___________________

אם במישור החברתי-ציבורי ובעיקר בכל הקשור להתנהלות הכספית התקינה של

ברור לי לחלוטין כי אחריותי זו מקבלת משנה תוקף לנוכח מעמדה של התנועה כעמותה שלא לצרכי רווח ,אשר
מקורותיה הכספיים הם מתקציבי המדינה ו/או רשויות מקומיות ו/או מכספי תרומה ,וכן לנוכח המטרות שהיא
חרטה על דגלה וערכים שהיא מבקשת להקנות בפעילותה בקרב רבבות ילדים ובני נוער בכל חלקי המדינה.
הנני מתחייב כלפי התנועה לנהוג ביושר ובאחריות במילוי תפקידי ובעיקר לנהל בצורה תקינה את כספי
השבט/הנהגה.
להקפיד לא לעשות שימוש בלתי חוקי ברישיון הצופינט שהוענק לי לניהול השבט/הנהגה ולא להעביר את שם
המשתמש והסיסמה שקיבלתי לאף אדם אחר.
בסיום תפקידי הנני מתחייב לפעול בהתאם לנוהלי התנועה בכל הקשור להעברת הרישיון בצורה מסודרת לממלא
מקומי.
אני מודע לכך ,כי על סמך הצהרתי והתחייבותי כאמור התקבלתי למלא את תפקידי בתנועה.
ולראייה באתי על החתום:

תאריך

_______________

שם מלא ________________

חתימה ________________

