
המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים

:בנושא בינתחומיתטופס הרשמה להשתלמות 

" משפט, תכנון ומקרקעין "

ד"ר אתי רוזנבלום, היועצת המשפטית לוועדה המחוזית ירושלים מרכזת אקדמית:

מפגשים נוספים אשר יתקיימו ביום ב' 9ועוד 25.10.17מפגש פתיחה ייחודי מסוגו יערך ביום ד', 

16:30-19:45בין השעות  01.01.18 – 30.10.17בין התאריכים  

11אולם ) פקולטה למשפטים(  305בניין 

  : ________________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

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

עלות ההשתלמות: 
יש לסמן: 

O700 ₪ ללא משפטן

O 650 ₪ עו"ד ותיק

O600 ₪ לבוגרי האוניברסיטה/ משרד השולח מעל 2 משתתפים

O 500 ₪ עו"ד צעיר

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

 .בתשלום מלאתחילת ההשתלמות יחויב שבוע לפני 

הערות נוספות: 

! במרכז לא יתקבלע"י המשתלם, ללא צירוף מידעון חתום  טופס הרשמה שישלח •

לגמול השתלמות ומותנת באישור משרד החינוך  תההשתלמות מוכר •

במהלך קיום הקורס יתכנו שינויים בלתי צפויים בתכנית המקורית •

אופן ביצוע התשלום:

!חובה לצרף צילום המחאה לטופס ההרשמה הערה: )בלבד( אילן-אוניברסיטת ברההמחאות תכתבנה לפקודת  המחאות:.1
עם ההרשמה והשני חודש לאחר מכן.הראשון  –שוות  ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות 

, ווב רחוב מקס ואנהבפקולטה למשפטים,  המרכז למשפט מסחרי עבור: 20.10.17יש לשלוח את ההמחאה בדואר עד ליום   
רמת גן. 5290002מיקוד:  אוניברסיטת בר אילן

    _______________מס' המחאה ______________מס' המחאה ______מס' בנק_________________ שם הבנק

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

 ______________________חתימהתשלום 1 /  2________  ________  ________  ________מס' כרטיס

  

      /

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

 קבלה ע"ש________________________ 

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

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