
 
 

 

 קהלסדנת מצוינות בפרזנטציה ודיבור מול 

201811/06/ 
 

 נא לסמן את האפשרות המתאימה(דמי השתתפות )
 

 והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראלחבר לשכה הינו חבר המשלם דמי חבר ישירות ללשכת המהנדסים האדריכלים  (1)
 ניצול כוכבים לחבר לשכה אשר שמר על רצף החברות בלשכה ובכרטיסו יתרת כוכבים (2)
 ם(רן ידע ובלשכת המהנדסיחבר קרן ידע הינו אדם המופיע כעמית פעיל ברישומי קרן ידע הנדסי אקדמי )אישור המלגה כפוף לאישור קרן ידע / ולקריטריונים הנהוגים בק (3)
 שנה ג' / ד' שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג אישור לימודים –חבר לשכה במעמד סטודנט  (4)
 שביצע רישום בלשכת המהנדסים והציג דיפלומה שנתיים ראשונות עוקבות ליום סיום הלימודים –בר לשכה במעמד בוגר ח (5)
 בר האגודה הישראלית לתאורה )יש לצרף אישור חברות בתוקף(חבר ארגונים הינו חבר איגוד בנייה ותשתיות / חבר עמותת האדריכלים / ח (6)

 

  03-5272496| פקס:  03-5205807 טלפון:  –  ניק לפגוב, רכז הדרכה: פרטים והרשמה
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 ז ......................................................."......................................... מ .................................. שם פרטי שם משפחה

  ......................................... כתובת תפקיד.......................................................שם החברה ...............

 ............................... ................. טלפון ....................................   פקס ....................................   נייד

 ............................................................................................................................................ דואר אלקטרוני

 אמצעי תשלום

 דיינרס קלאבאמריקן אקספרס    ישראכרט     ויזה   כרטיס אשראי מסוג:    

 ........................................... "ז............................  מ..שם בעל הכרטיס .............₪.  ................... .. בסך של

__|מס' כרטיס  |__|__|__| |__|__|__  |__|__/__|__|תוקף   |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|

 (6106301תל אביב  6429לשלוח ללשכת המהנדסים, ת.ד ) המחאות יש לרשום לפקודת: לשכת המהנדסים. -המחאה    

 העברה בנקאית )יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס(   

 409-242004מספר חשבון  065שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  31בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק 

 מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.   

 

 חתימה ....................................                                                                            ך ....................................תארי
 

 ההשתתפות.הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע. ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי 
 

  איך הגעת אלינו?

 ...............אחר  מדיה חברתית  חיפוש באינטרנט   בר חהמלצה מ   מידעון במייל   אתר אינטרנט הלשכה 
 

ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים והאדריכלים. ידוע לי, כי בכל 

  להסרה נא סמן/י כאן.  .עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל

 סה"כ לתשלום לאחר ניצול קרן ידעמלגת  כוכבים מחיר מלא סטטוס יש לסמן

 325 1125 50 1500 (3)קרן ידע מלגת + (2)+ כוכבים (1)חבר לשכה 

 375 1125 - 1500 (3)קרן ידעמלגת + (6)חבר ארגונים/(1)חבר לשכה 

 1400 - 100 1500 (2)+ כוכבים (1)חבר לשכה 

 1500 - - 1500 (6)ארגונים חבר 

 1300 - - 1300 (5)/ בוגר צעיר (4)חבר לשכה סטודנט 

 1700 - - 1700 מחיר מלא 

 + 425 1275 - 1700 (3)קרן ידע מלגת מחיר מלא 
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