
  
 

  
 
 

  
 7: מספר עמודים  – 1 –  

  

itSMF  -  580447563ר "ע( טכנולוגיית המידעהשירות בפורום ניהול(  

 www.itSMF.co.il:  אתרנו      1534-834-7337: פקס.    34752, חיפה 55אידר ' רח

1.6.09  
  הכספים' מח  : לכבוד

     

 כספק  SMFitפורום פתיחת : הנדון
  
  

הן בשל הצטרפות עובדיכם כחברים , itSMFאנו מברכים אותכם על רצונכם למסד את היחסים עם פורום 
במסמך שלהלן מופיעים כל הפרטים הדרושים על מנת שתוכלו להגדיר . ITILוהן לצורך רכישת ספרי , בפורום

  :הפריטיםלהלן ו  .כספק itSMFאת פורום ים שלכם במערכת הכספ

  פטור ממס הכנסה .1

אישור "ב "מצ. אנו פטורים מניכוי מס במקור. בהתנדבותי חבריה "המנוהלת ע הינו עמותה itSMFפורום 
  .580447563מספר התיק שלנו הוא . אישור על ניהול פנקסי חשבונות+ עם פטור מלא " לצורך ניכוי מס

  ם"פטור ממע .2

   .ב אישור"מצ .מ"מעאנו פטורים מגביית ). ר"מלכ(הינו עמותה ללא כוונת רווח  itSMFם פורו
  .580447563מ הוא "מספר התיק שלנו במע

  אישור על ניהול חשבון בנק .3

  .ב אישור של הבנק על ניהול החשבון"מצ .חשבון בנק בבנק הדואר itSMFלפורום 
  . "IT-פורום ניהול השירות ב – itSMF"הוא על שם ו     4261836מספרו החשבון 

  .91999  ירושלים 217יפו ' רח -בנק הדואר : כתובתו     001 :סניףפר מס    09 :   בנקהקוד 

  itSMFקבלה של פורום /דוגמת חשבון .4

  .הקבלהדוגמה של ב "מצ. קבלה עבור כל תשלום שמתקבל אצלנו/ מנפק חשבון itSMFפורום 

  האמצעים לתשלום הדמי חברות .5

  .או משלוח המחאה) עדיף(האפשריים הינם העברה היישר לחשבון הבנק התשלום אמצעי 
  : העברה בנקאית •

 .שפרטיו נמצאים להלן, בבנק הדואר 4261836לחשבון את הסכום יש להעביר 
  : המחאה •

  "IT-פורום ניהול השירות ב - itSMF" פקודתלנא לרשום המחאה על הסכום שבחשבון 
  :כתובתללשלוח בדואר 

  
  :טלפון לבירורים/ קשר  איש(

 .)חרמון – 054-5222109
      hermon@itsmf.co.il 

  
  ,בברכה

  
  חרמון גרייף

   ר ועדת כספים"יו
  . ישראל itSMFפורום 
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  :itSMFקבלה של פורום /דוגמת חשבון

  

  ):580447563ר "ע" (פורום ניהול השירות בטכנולוגיית המידע - itSMF"קבלה של עמותת /להלן דוגמת חשבון

  )וכן דוגמה של החותמת(

  



  
 

  
 
 

  
 7: מספר עמודים  – 7 –  

  

itSMF  -  580447563ר "ע( טכנולוגיית המידעהשירות בפורום ניהול(  

 www.itSMF.co.il:  אתרנו      1534-834-7337: פקס.    34752, חיפה 55אידר ' רח

  גיליון פרטים אישיים

  "פורום ניהול השירות בטכנולוגיית המידע - SMFit"הצטרפות כחבר בעמותת 

  

  בקשת ההצטרפות .6

  

  _____________ ___   זהות.מספר  ת]    שם[__________ __________________________אני 

  ________________ ת בחברת /ועובד]    מען[____________ _________________ת ב/המתגורר

שנועדה לקדם ולעודד את " פורום ניהול השירות בטכנולוגיית המידע - itSMF "ה בעמותת /מבקש להיות חבר

אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית . בישראל ITILהשימוש במתודולוגיית 

 .של העמותה

  ________________חתימת החבר        ________________תאריך                          

  

  פרטים אישיים .7

  
  קבלה/ כתובת למשלוח דברי דואר רגילים   טלפון בעבודה  טלפון נייד

    בבית   תלכתוב□              

  ל אחר למשלוח מידע וחדשות"דוא  ?  מעוניין לקבל מידע בדואל  ל בעבודה"כתובת דוא

  
  לא □כן      □  

ל בעבודה "לדוא□                              

  ? itSMFהיכן שמעתי על   ?   ITILהיכן שמעתי על   תפקידי בחברה בה אני עובד

  
  
  

    

  נא לא למלא  –לשימוש משרדי 

  חברה גדולה/ חברה / עצמאי : סוג חברות  תאריך ההצטרפות בפועל  ה מספר/רחב

      

  

  כללי .8

itSMF - הוא גוף שקם על מנת לקדם ולעודד את השימוש במתודולוגיית  פורום ניהול השירות בטכנולוגיית המידע

ITIL  ביחידותIT והוא ישמש כפלטפורמה ) ר"כמל(הפורום הוקם כעמותה ללא כוונת רווח . של חברות וארגונים בישראל
  .   ITIL / ITSMם ויישמתעניינים בעבור חברות וארגונים בישראל ה, ITSM-וב ITIL-להפצת ידע הקשור ב

  .הגלובאלית itSMF – The IT Service Management Forumהינה הנציגות הישראלית של  itSMFעמותת 
  .www.itSMF.co.il : מצוא באתרינוומידע נוסף ניתן ל מחירי החברות השנתי, תקנון העמותה

  . ולחתום בכתב יד. ז.ת. מס, כתובת בבית, על גיליון הפרטים הזה יש למלא שם
  , 7337-834-5341 מספר או לפקס) סרוק( admin@itsmf.co.ilל "נודה לכם על משלוח הגיליון לדוא

  .34752, חיפה, 55אידר ' רח – itSMF:   או לכתובתנו


