
המרכז למשפט מסחרי 

הפקולטה למשפטים

The Center for Commercial Law

 The Faculty of Law 

: טופס הרשמה להשתלמות ייחודית בנושא

"גישור במשפחה וישוב סכסוכים בעידן החוק להסדר התדיינות בסכסוכי 

משפחה" 
מרכזים אקדמיים: פרופ' שחר ליפשיץ, עו"ד מיכל שקד ועו"ד מיכל פין. 

14  מפגשים בימי שלישי, בין התאריכים 06.03.18 – 19.06.18 בין השעות 14:00 – 18:00 

בניין 305 אולם 10 
 ___________________________________ת"ז:_____________________שם פרטי (ז  / נ)_____________________ שם משפחה:

 _____________________________________________________כתובת מקום העבודה: _______________________ מקום עבודה:

 ___________________________תואר: עו"ד / רו"ח /אחר_______________________טל עבודה_____________________ תפקיד:

 ___________________________________________________________________________דוא"ל________________מס' רישיון

 __________________________________נייד____________________טל'____________________________________כתובת

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

עלות ההשתלמות :
יש לסמן אחד מהבאים:

O (1700 ₪   עו"ד ותיק ( מעל 5 שנים)/ ללא משפטן

O (1500 ₪   עו"ד צעיר ( עד חמש שנים) / בוגר האונ' / מעל 2 נרשמים מאותו הארגון

ההשתלמות מתקיימת במסגרת לימודי התואר השני בלימודי משפט
תנאי הרשמה:

ניתן לבטל את הרישום עד שבוע לפני מועד תחילת ההשתלמות בלבד. הביטול יהיה כרוך בתשלום 125 ₪ כדמי טיפול. ביטול לאחר שבוע 
לפני תחילת ההשתלמות יחויב בתשלום מלא.  

אופן ביצוע התשלום:

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

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

5290002 רמת גן.

 ________________מס' המחאה______________מס' המחאה______מס' בנק_________________ שם הבנק

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

________________________________________תוקף__________________________________מס' כרטיס 

_________________ _____________________________________________________חתימה /   תשלום 1 /  2

קבלה ע"ש המשתלם/תנא לסמן x במקום המבוקש: הוצאת קבלה:
קבלה ע"ש________________________ 

המרכז למשפט מסחרי  טל'  03-5318837 פקס 03-7384045 
comcenter.law@biu.ac.il www.law.biu.ac.il/he/comcenter 

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