
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים

 :ייחודית בנושא להשתלמותטופס הרשמה  

 " הכשרת בוררים "

 להכשרת בוררים בישראל –אוניברסיטת בר אילן בשיתוף מרכז פישר 

 19:45 - 16:30 בין השעות 24.5.2017 -  15.3.2017, בין התאריכים  רביעימפגשים, ימי   10

 11אולם  ) הפקולטה למשפטים(  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  ______למשלוח דואר_____________________כתובת 

   יש למלא בכתב יד קריא וברור 

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 

 

 עלות ההשתלמות :  
 )יש לסמן את העלות הרלוונטית לנרשם על גבי טופס זה(

 

  2,500 –לכלל הנרשמים ₪ 

   1,800 –הנחות יינתנו לחבר הלשכות המקצועיות אשר בהסדר   ₪ 

  1,800 –הנחות יינתנו למשתלמים של המרכז/ בוגרי הפקולטה  ₪ 
 

יודגש, כי יתכן וההרשמה תסתיים מוקדם יותר עקב תפוסה מלאה בלבד !  15.3.17ההרשמה עד 
 בקורס. 

חתום וכן אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הקורס  ןחובה לצרף לטופס ההרשמה את מידעו
 הקבלה לתוכנית

 והמסמכים הנלווים האמורים יש להמציא את טפסי ההרשמה 
אונ' בר אילן ואת ההמחאות ל 7384045-03לפקס   או arbitration.com-info@fisherלמייל 

  רמת גן.  5290002הפקולטה למשפטים לידי המרכז למשפט מסחרי, מקס ואנה ווב מיקוד 
 

 :הרשמהנאי ת
כדמי טיפול. ביטול ₪  125ההשתלמות בלבד. הביטול יהיה כרוך בתשלום  מועד תחילתשבוע 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
ולהמציא את ההמחאות עצמן  חובה לצרף צילום המחאה לטופס ההרשמה –ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות   

 .כתנאי לרישום 8.3.17לבר אילן עד לתאריך 
 ____________________שם הבנק _________________ מס' בנק ______ מס' המחאה __  
 מס' המחאה _______________      

 אמריקן אקספרס  |  ויזה  |  ישראכרט  |  אחר  כרטיס אשראי: .2
 ________________תוקף _____________ ____________________________מס' כרטיס 

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

  תהא על בסיס מקום פנוי בלבד!

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

       ________________________ קבלה ע"ש 

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

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

  http://www.fisher-arbitration.comלהכשרת בורריםמרכז פישר 
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