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 טופס הרשמה
 , 05 – 2548833: פקס 2902909, תל אביב, 2539. ד.ת, מ"נא לשלוח אל ארטרא בע)

 (www.ortra.com/events/iem: או דרך אתר הכינוס;  iem@ortra.com : אלקטרוני-דואר
 

פרופ'  ר  "ד גב'   מר      מהנדס  אחר___________________________________________________ 

  _______________________________________ שם פרטי ________________________________ שם משפחה

  ____________________________________ מקום עבודה ____________________________________ תפקיד

  __________ מיקוד ____________________________ עיר ____________________________________כתובת

 __________________  פקס ________________________ טלפון בעבודה ______________________ טלפון בבית

  _____________________________________________ דואר אלקטרוני ____________________________ נייד

 לקבל מעוניין אינך אם. ותערוכות כנסים בנושא פרסומי מידע למשלוח ארטרא הוועדה המארגנת וחברת את ישמשו זה בטופס שמסרת הפרטים, יקר משתתף

 לא מעוניין     .סמן אנא כאמור מידע
 לא מעוניין . אנא סמן, במידה ואינך מעוניין ליהנות משרות זה. SMSובמהלכו לשליחת הודעות  הכנסמספר הטלפון הנייד ישמש את המארגנים בסמוך למועד 

 

 (מ"כולל מע) הרשמהדמי  .1
 :דמי הרשמה כוללים

 השתתפות בתוכנית הכינוס 

 תיק משתתף 

 תקליטור מאמרים 

 9 ארוחות צהריים וכיבוד 

 

 
 1014אר ברופב 15 -לתשלום עד ה

בפברואר  16החל מיום לתשלום 
1014 

 הרשמה לכל הכינוס
 ₪  280 ₪  9,053 משתתף

 ₪  720 ₪  475 מרצה

ית/סטודנט
9
(*תחלקיהרשמה ) 

 
 998 ₪  923 ₪ 

ית/סטודנט
9
 ₪  720 ₪  475 (המלאהרשמה ) 

חברי  50מהנדסים צעירים עד לגיל 
אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

9   455 ₪  298 ₪ 

 הרשמה ליום אחד
 9098, במרץ 26, ירביעיום       9098, במרץ 93, ישלישיום     :נא לציין את היום המבוקש

 ₪  224 ₪  778 משתתף

 ₪  324 ₪  220 מרצה

ית/סטודנט
9
 ₪  994 ₪  930 *(הרשמה חלקית) 

ית/סטודנט
9
 ₪  324 ₪  220 (הרשמה מלאה) 

חברי  50מהנדסים צעירים עד לגיל 
אגודת מהנדסי תעשייה וניהול

9   255 ₪  709 ₪ 

 
הרשמת . במערכת מלאה ת/היא לומד/ית תואר ראשון או שני בכפוף לאישור המזכירות בה הוא/הרשמת סטודנט. סטודנט להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטה או במכללה 1

 .ית תואר שלישי בכפוף לאישור ממזכירות הסטודנטים ואישור קבלת מלגת קיום/סטודנט
 .בכפוף לאישור אגודת מהנדסי תעשייה וניהול 1
 .וכיבוד קל בלבדית הכינוס תכנ, תג, השתתפות בהרצאות ובדיונים: כולליםחלקיים דמי רישום *
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  תשלומים .1
 

 

 ח"ש  _________ על סך ,  מ"לזכות ארטרא בע  ___________________________________ ' ב המחאה מס"רצ. 
 

 ח"ש  __________ על סך , מ"לזכות ארטרא בע  __________________________________ ב התחייבות של"רצ.  
 

 סניף , בבנק הפועלים 879550מספר חשבון , מ"לזכות ארטרא בענשלח בהעברה בנקאית ₪  _________ סכום בגובה
 .ב העתק אישור ביצוע ההעברה הבנקאית"מצ. תל אביב, רחוב יצחק שדה, 740

 

 (נא לסמן בעיגול)דיינרס / אמריקן אקספרס / ישראכרט / ויזה    :אבקש לחייב כרטיס אשראי 
 

 .ח"ש  _______ סכום   ___________ תוקף הכרטיס   ______________________________________ כרטיס' מס
 

  __________ ספרות בגב הכרטיס 5 _____________________ ז .ת' מס  ___________________ שם בעל הכרטיס 

 ארטרא' התחייבות ואשראי יתקבלו אך ורק ממוסדות שיש להם הסדר תשלומים עם חב

 לארטרא פטור מלא ממס הכנסה במקור
 

 _______________________________ חתימה     _____________________________תאריך 
 
 

 :ביטול השתתפות
 .החזר כספי מלא – כינוסההימים הקודמים למועד  7לא בוצעה במהלך  שהרישוםובלבד  הרישוםימים ממועד ביצוע  98תוך 

 ; דמי טיפול₪  900 בניכוי, החזר כספי מלא – כינוסועד שבועיים לפני מועד ה הרישוםממועד ביצוע  93 -החל מהיום ה
 .לא יינתן החזר כספי – כינוסהבמהלך השבועיים שלפני מועד 

 
 
 
 


