דמי השתתפות :נא לסמן את האפשרות המתאימה:
 מחיר מלא ₪ 500
 מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים ₪ 420
 מחיר למשתייכים לארגונים הרשומים מטה* ₪ 420
 מחיר אזרח ותיק (בהצגת תעודה) ₪ 420
 מחיר סטודנט לתואר ראשון (בהצגת אישור לימודים בלבד) ₪ 300
*חברי סגל מכללת אפקה ,ארגון  ,ITSאיגוד יבואני הרכב ,איגוד המוסכים ,איגוד מכוני הרישוי ,איגוד יבואני חלפי הרכב ,ארגון אמת-מנהלי
תחבורה ,ארגון יצרני חלפי הרכב ,איגוד קציני הבטיחות ,איגוד מנהלי הרכש ,איגוד השמאים ,חברי הענף לרכב ,חברי מכון הייצוא ,משרד
התחבורה ,משטרת ישראל ,אגד ,דן ,צה"ל ,איגוד לשכות המסחר ,רשות המיסים ,מכון התקנים הישראלי ,המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה,
חברי איגוד בנייה ותשתיות ,חברי האגודה הישראלית לתאורה ,חברי עמותת האדריכלים.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.

פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים  -טלפון  | 03-5205826פקס03-5272496 :
דואר אלקטרוניinfo@aeai.org.il :
שם משפחה ..................................שם פרטי .........................................מ.ז................................................ .
שם החברה  ............................................................כתובת ............................................מיקוד....................
טלפון  ....................................פקס  ....................................נייד....................................
דואר אלקטרוני ........................................................................................................................................ :
אמצעי תשלום
כרטיס אשראי מסוג  :ויזה ישראכרט

אמריקן אקספרס

דיינרס קלאב.

בסך של  . ₪ ................... :שם בעל הכרטיס  ......................................... :מ.ז......................................... .
מס' כרטיס | _ _| _ _| _ _| _ _| |_ _|_ _| _ _| _ _| | _ _|_ _| _ _| _ _| | _ _|_ _| _ _| _ _| תוקף |_ _|_ _ |_ _ |_ _ /
המחאה  -המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים( .ת.ד  6429תל אביב )6106301
העברה בנקאית (יש לשלוח אישור העברה במייל או בפקס)
בנק הבינלאומי הראשון בע"מ מספר הבנק  31שם הסניף דיזנגוף מספר סניף  065מספר חשבון 409-242004
מצ"ב התחייבות חברה לתשלום.
אני חבר לשכת המהנדסים מבקש לחייב אותי בסך של  ..............כוכבים
תאריך ....................................
איך הגעת אלינו?
אתר אינטרנט הלשכה

מידעון במייל

חתימה ....................................
המלצה מחבר

חיפוש באינטרנט

מדיה חברתית

אחר

הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שלושה שבועות לפני יום האירוע .ביטול לאחר המועד יחויב במלוא דמי ההשתתפות.
ידוע לי ואני מסכים/ה כי הפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח דברי מידע ופרסומת מטעם לשכת המהנדסים
והאדריכלים .ידוע לי ,כי בכל עת באפשרותי לבקש את הסרתי משירות הדיוור במייל .להסרה נא סמן/י כאן.

