
  

____________________  

____________________ _____________  

  _____________אחר/ח 

_____________________________________________________________  

____________________  

וימי עיון סדנאות , אודות השתלמויות

  

כדמי ₪  125הביטול יהיה כרוך בתשלום 

  ימי למוד
  

  

  

 אחר 

________________ 

________________________  

  

052-  |050-7794360  

http://law.biu.ac.il/node/721  

 .ב"הרצ" תוכנית  ההשתלמויות

  .אין לראות בכך אישור להרשמה

  ! הרשמו מייד

  לחברי לשכת המגשרים טופס הרשמה להשתלמויות

_____: ז"ת_____________________ ) נ/ ז  ( שם פרטי_____________________ 

____________________:מקום העבודה  ___________________

ח "רו/ ד "עו: תואר_______________________ טל עבודה _____________________ 

_____________________________________________________________ל"דוא________________

____________________נייד ' ____________________ טל________________________

  יש למלא בכתב יד קריא וברור 

אודות השתלמויות) י התקשורת לעילבאמצעות דרכ(לקבל מידע פרסומי ה
 .אוניברסיטת בר אילן –הפקולטה למשפטים , נוספים מטעם המרכז למשפט מסחרי

  להשתלמויות שברשימה המצורפתמחיר 
   ₪ 500 :ם לשכת המגשרילחברי  

הביטול יהיה כרוך בתשלום . מועד תחילת ההשתלמות בלבדשבוע לפני 
  .בתשלום מלאתחילת ההשתלמות יחויב 

  : קורס המבוקשים

  סמסטר  קורס/ ההשתלמות 
  

  

  

אחר |  ישראכרט  |  ויזה  |  אמריקן אקספרס   :אשראיבכרטיס 

________________תוקף _ _________________________________

  ______________________ חתימה

  ת/ש המשתלם"קבלה ע     :  במקום המבוקש

                                                        ש "קבלה ע________________________

  megashrey.israel@gmail.com: את טופס ההרשמה יש לשלוח למייל 

3585560-. טל, לשכת המגשרים  ר"יו. ס, מירה ליבר' בג: לבירורים בנושא ההרשמה 

http://law.biu.ac.il/node/721:  גש לכתובת, המוצעות ההשתלמויות

תוכנית  ההשתלמויות" לקורסים המופיעים ברק המחיר המועדף תקף 

אין לראות בכך אישור להרשמה, טופס הרשמה שנשלח ללא פרטי תשלום
   !וההרשמה תהא על בסיס מקום פנוי בלבד 

  
הרשמו מייד.  נא לשים לב כי מועדי תחילת ההשתלמויות קרובים מאד 

03-5318837   03-7384045פקס  

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

  153-722-222-006פקס  ,   0722-222-005

www.megashrey-israel.org.il   /   megashrey.israel@gmail.com 

 

 

טופס הרשמה להשתלמויות
  

_____________________ :שם משפחה

___________________: מספר חבר בלשכת המגשרים

_____________________ :תפקיד

________________רישיון ' מס

____________________________________כתובת 

   יש למלא בכתב יד קריא וברור

ה/לא מסכים/ ה /אני מסכים
נוספים מטעם המרכז למשפט מסחרי

  

מחיר 

  :הרשמהתנאי 
שבוע לפני ניתן לבטל את הרישום עד 

תחילת ההשתלמות יחויב שבוע לפני ביטול לאחר . טיפול
  

קורס המבוקשים/  ההשתלמותפרטי 
  
ההשתלמות שם   
1.    

  
2.    

  
3.    

  
  

בכרטיס :  תשלוםהאופן ביצוע 

__________________כרטיס ' מס

חתימה /   2/   1תשלום 

במקום המבוקש xנא לסמן  : הוצאת קבלה

                                                     

את טופס ההרשמה יש לשלוח למייל 

לבירורים בנושא ההרשמה 

ההשתלמויות תוכןאודות נוסף למידע 

המחיר המועדף תקף : לתשומת לבכם 

טופס הרשמה שנשלח ללא פרטי תשלום

נא לשים לב כי מועדי תחילת ההשתלמויות קרובים מאד 
  
  

5318837' טל המרכז למשפט מסחרי 

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

 

005'  טל:  לשכת המגשרים בישראל

israel.org.il   /   megashrey.israel@gmail.com

 

 


