אוניברסיטת בר-אילן

הפקולטה למשפטים ,המרכז למשפט מסחרי
טופס הרשמה  -שנה”ל תשע”ד 2014-2013
שם משפחה ______________________ שם פרטי (ז/נ) _________________________
ת.ז _________________________ .מקום עבודה _____________________________
טל’ (ע) ______________________________ מס’ פקס _________________________
כתובת מקום העבודה ____________________________ תפקיד__________________
תואר עו”ד/רו”ח/אחר (פרט) _________________________ מס’ רישיון ______________
דוא”ל

____________________________________@________________________

כתובת פרטית ___________________ טל’ (ב) _______________ טל’ נייד ______________
אני מסכים/ה  /לא מסכים/ה לקבל מידע פרסומי (באמצעות דרכי התקשורת לעיל) אודות השתלמויות
וימי עיון נוספים מטעם המרכז למשפט מסחרי ,הפקולטה למשפטים  -אוניברסיטת בר-אילן.
עלות שכר-הלימוד בהשתלמויות 10( ₪ 880 :מפגשים 40 ,שעות) *
ניתן להירשם ,על בסיס מקום פנוי ,גם למפגשים בודדים ( 2הרצאות צמודות) במחיר של  160ש”ח.
הקורסים שברצוני להירשם אליהם:
סמסטר א':
סמסטר ב':
 1דיני תכנון ובנייה
				  1השתלמות מרחיבה לעוסקים בדיני ביטוח
 1חידושים בדיני מקרקעין  -היבטים מעשיים
 1ניהול ויישוב סכסוכים  -עדכונים מן התאוריה		
 1חידושים במיסוי מקרקעין
ומן המעשה
 1הפרקטיקה של דיני הירושה
 1חידושים והזדמנויות במסים -
 1חידושים במשפט האזרחי ( -ראו עמ' )13-12
מהתאוריה לפרקטיקה
ההרשמה דרך אתר מכון השתלמות
 1דיני משפחה
 1סדנה ייחודית בנוירוביולוגיה  -כלים מסייעים		
לשכת עוה”ד בלבדwww.machonlaw.org.il :
לקבלת החלטות במו”מ וגישור ()₪ 990
*

למעט הסדנה בנוירוביולוגיה ,שמחירה בצידה.

הערות כלליות:

 10%הנחה יינתנו לעו”ד צעירים  -עד  5שנים מיום קבלת הרישיון; לנרשמים לשתי השתלמויות ויותר; לקבוצה של 3
נרשמים ומעלה מאותו מקום עבודה .אין כפל מבצעים .ייתכנו שינויים בלתי צפויים בתכניות המקוריות.

ביטול הרשמה:

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

אופן בצוע התשלום:
1 .1המחאות :ההמחאות תכתבנה לפקודת אוניברסיטת בר-אילן (בלבד)
ניתן לחלק את התשלום לשתי המחאות.
שם הבנק ______________________ מס’ בנק ______ מס’ המחאה ______________
מס’ המחאה ___________________________
2 .2כרטיס אשראי :אמריקן אקספרס  /ויזה  /ישראכרט  /אחר _____________________
תוקף_______________
__________________________________________
מס’:
תשלום אחד  2 /תשלומים  /קרדיט (סמן/י את ההעדפה) ,חתימה ____________________
הוצאת קבלה :נא סמן  Xבמקום המבוקש:

ך

קבלה ע”ש ____________________________
קבלה ע”ש המשתלם
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