
למשפטים  הפקולטה המרכז למשפט מסחרי  |

טופס הרשמה להשתלמות ייחודית בנושא :

"הכשרת דירקטור ים"

ד"ר נס שלמה  אקדמי : מרכז

עד  12:00 בין השעות  08:00 עד  22.06.18 בין התאריכים  09.03.18 מפגשים בימי ו' , 13 

אולם  1 בניין  304

נ (_____________________שם משפח ה :  ________________ת"ז:_____________________שם פרטי )ז  /

_______________________________________כתובת מקום העבודה :_______________________מקום עבודה:

עבודה_____________________תפקיד : רו"ח /אחר_______________________ טל _ ____________תואר: עו"ד  /

רישיון _____________________________________________________________דוא"ל  ______________מ ס' __

 ____________________נייד____________________טל' ____________________________________כתובת 

יש למלא בכתב יד קריא וברור • 

מסכים/ה לא מסכים/ה / סדנאות וימי עיון אני השתלמויות, אודות לעיל ( התקשורת דרכי לקבל מידע פרסומי )באמצעות
בר  אילן. אוניברסיטת הפקולטה למשפטים  – מסחרי , המרכז למשפט נוספים מטעם

עלות ההשתלמות :
לסמן אחד מהבאים:  יש

O) שנים עו"ד ותיק ) מעל  5 ₪ 1500 

O נרשמים מאותו הארגון מעל  2 עד  חמש שנים( / בוגר האו נ' / עו"ד צעיר ) ₪ 1450
מספר המקומות מוגבל !!

הרשמה : תנאי
כדמי  ₪ 125 בתשלום  כרוך  יהיה  הביטול בלבד . ההשתלמות  תחילת  מועד  לפני  שבוע  עד  הרישום את לבטל  ניתן

מלא . ביטול לאחר שבוע לפני תחילת ההשתלמות יחויב בתשלום טיפול .

ביצוע התשלום : אופן

תכתבנה לפקודת אוניברסיטת  בר-אילן )בלבד ( המחאות: ההמחאות .1 
ההרשמה!!! צילום המחאה לטופס חובה לצרף את התשלום לשתי המחאות  – ניתן לחלק

בפקולטה למשפטים, מקס  מסחרי אילן, המרכז למשפט אונ'  בר לשלוח בדואר בכתובת:  את ההמחאה יש

אחרת המקום אינו מובטח ! חובה לשלוח  עד 04.03.18 רמת  גן. מיקוד  5290002 ואנה  ווב

בנק_________________שם הבנק המחאה ______ מ ס'  ______________ מס '

אחר | ישראכרט | | ויזה כרטיס אשראי: אמריקן אקספרס  .2 

 ________________ תוקף__________________________________מס' כרטיס

2  /  /  ______________________חתימהתשלום 1

במקום המבוקש:הוצאת קב לה: x  נא לסמן קבלה ע"ש המשתלם/ת

קבלה ע"ש ________________________ 

פקס   03-7384045  טל'  03-5318837  למשפט מסחרי המרכז

comcenter.law@biu.ac.il www.law.biu.ac.il/he/comcenter 

www.law.biu.ac.il/he/comcenter
mailto:comcenter.law@biu.ac.il
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