
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים

 
 :טופס הרשמה להשתלמות ייחודית בנושא

 " הכשרת בוררים "

 להכשרת בוררים בישראל –אוניברסיטת בר אילן בשיתוף מרכז פישר 

 19:45 - 16:30 בין השעות ,09.01.18 – 24.10.17, בין התאריכים  שלישיימי ב מפגשים  10

 קומת כניסה  ,11הפקולטה למשפטים( אולם )  305בניין  

 _____________)ז  / נ( _____________________ ת"ז: _______________ שם פרטי_____________________  :שם משפחה

 ____________________:__________________________כתובת מקום העבודהמקום עבודה: _______________________ 

 ________________:_____________________ טל עבודה _______________________ תואר: עו"ד / רו"ח /אחר____תפקיד

 _________________מס' רישיון ________________דוא"ל__________________________________________________

 _____________________' ____________________ נייד _____טל  כתובת למשלוח דואר___________________________

יש לעדכן  *לצורך שליחת חומרי מרצים  כתובת דואר אלקטרוניחובה למלא  *  בכתב יד קריא וברורפרטים יש למלא *
 את שם הפרטי ושם המשפחה כפי שירצה שירשם בתעודת סיום הקורס. 

 
לקבל מידע פרסומי )באמצעות דרכי התקשורת לעיל( אודות השתלמויות, סדנאות וימי עיון נוספים  אני מסכים/ה / לא מסכים/ה

 אוניברסיטת בר אילן ומרכז פישר להכשרת בוררים בישראל. –מטעם המרכז למשפט מסחרי, הפקולטה למשפטים 
 

 העלות (לסמן את  חובה)עלות ההשתלמות : 

      O    2,500 –כלל הנרשמים ₪ 

O           1,800  -מי המרכז/ בוגרי הפקולטה/משתלהנחות יינתנו לחבר הלשכות המקצועיות אשר בהסדר    ₪ 

     O    1,800 – (83144037של משרד הביטחון )מספר ספק: ניתן לשלם דרך סל הקורסים  ₪ 

 

  arbitration.com-info@fisher:יש להמציא את טפסי ההרשמה והמסמכים הנלווים האמורים למייל
מסחרי, הפקולטה המרכז למשפט  לכתובת:תשלום באמצעות המחאה: תכתבנה לפקודת בר אילן ) בלבד( 

 5290002למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, מקס ואנה ווב, רמת גן 
  כניתהמעידות על עמידה בתנאי הקבלה לתחובה לצרף לטופס ההרשמה אסמכתאות 

 בקורס בשל תפוסה מלאה ,ותסתיים קודםיתכן בלבד!  15.9.17 תתקיים עד ההרשמה 
  ההשתלמות לא מוכרת לגמול השתלמות !  

 
 :הרשמהתנאי 

כדמי טיפול. ביטול ₪  125מועד תחילת ההשתלמות בלבד. הביטול יהיה כרוך בתשלום שבוע לפני ניתן לבטל את הרישום עד 
 פתיחת הקורס כפופה למינימום משתתפים.  .בתשלום מלאתחילת ההשתלמות יחויב שבוע לפני לאחר 

 
 :אופן ביצוע התשלום

 )בלבד( אילן-אוניברסיטת ברההמחאות תכתבנה לפקודת  המחאות: .1
 כן לשלוח את ההמחאותלטופס ההרשמה ו חובה לצרף צילום המחאות –ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות   

 כתנאי לשמירת מיקומך בקורס! 15.9.17 יוםעד ל לאוניברסיטת בר אילן
 

 ____________________________שם הבנק _________________ מס' בנק ______ מס' המחאה ____  

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

 ________________תוקף ___ __________________________________________________מס' כרטיס 
 

 ______________________  חתימה /   2/   1תשלום 
 טופס הרשמה שנשלח ללא פרטי תשלום ואסמכתאות המעידות על ניסיון, לא יהווה אישור להרשמה 

  הרשמה תהא על בסיס מקום פנוי בלבד!במקרה כאמור, 

 קבלה ע"ש המשתלם/ת    במקום המבוקש:   xנא לסמן   :הוצאת קבלה

       ________________________ קבלה ע"ש 

  arbitration.com-http://www.fisher 6913999-03  מרכז פישר להכשרת בורריםל ניתן לפנות רטים נוספיםלפ

 03-7384045פקס   03-5318837טל'   מרכז למשפט מסחריוכן ל

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

 חודש אוגוסט וחגי תשרי יתקבל מענה חלקי בשל פגרות קיץ וחגים במהלך
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