
 

 

 המכללה למקצועות הניהול והתעשיה
 
 
 
 
 

  .                                                    יום העיון:מטרות 
 הבאת עדכונים מקצועיים החשובים במילוי התפקיד והרחבת הידע המקצועי

 
  .                                                                 נושאי לימוד:

 ודק מוסדות חינוךבבעבודתו של  אתיקה •
 הבטיחות במעבדת בית הספר •
 בטיחות בחשמל •

 סביבת המוסד, חצר המבנה, אלמנטים וחומרים •

 
   .                מתכונת הקורס:                                               

 zoom -שיעור מקוון ב  :מיקום
 29/12/2020תאריך: 

 09:00-15:45בין השעות: 
 

במדוייק ובכתב יש לרשום את המייל שלכם   zoom –קיים ב מאחר ומדובר ביום כשירות המת

 חובה! –לצורך שליחת הקישור ולוודא כי ברשותכם יש מחשב עם מצלמה ומיקרופון ברור 

 יום כשירות עורכי מבדק בקשה  להרשמה

 אבקש לרשום את:

 מייל * נייד* ת"ז* שם פרטי ומשפחה*

    

    

 
 משתתפים. 15 ת במינימום* פתיחת הקורס מותנ

 
 *להתאמת נגישות יש לפנות לרכז בעת ההרשמה.

 
  מע"מ כולל₪  022: למשתתף עלות

 

 ארי –תמיר נין איש קשר לקורס זה: 
6136591-08 college.co.il-tamir@shviro 

 
 . בקורס *נוכחות מלאה

 college.co.il-tamir@shviro! למייל: הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד

 כשירות - עורך מבדק מוסדות חינוך
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 __/____/_________אריך:ת    לקוחות פרטים:  -חייבות לתשלוםהת

 

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ,

 ________________________________שם פרטי: 

 _______________________________שם משפחה:

 _____________________________________ת.ז

 ____________________________________נייד:

 ___________________________:לפון/ נייד נוסףט

 _______________________כתובת למשלוח דואר:

 יום כשירות עורך מבדק מוסדות חינוך מאשר את הרשמתי לקורס:

 08/09/2020 :יום העיוןתאריך 

 כולל מע"מ.₪  022עלות למשתתף:  מחיר הקורס:

 התשלום יתבצע לפני תחילת הקורס. -

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 

 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

 

 מלא כפי שצוין בהזמנה זו. יהיה חיוב אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור  במקרה של

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 ______________________ חתימה:

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 פרטי הכרטיס:

 

 _ תוקף: _________________-________-________-מספר כרטיס: ________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס____ 3מס. הזהות של בעל הכרטיס ________________ 

 שם בעל הכרטיס_____________________
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 :לקוחות עסקיים

 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .8שלוחה  9955918-08: יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 30שוטף + ₪  1000מעל 

  6512107-08: או לפקס college.co.il-office@shviroאו למייל: 

 התחייבות לתשלום:

 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -יחויב בשעות לפני המועד המתוכנן, המזמין  72על ביטול ההשתתפות עד 

 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה!  24על ביטול השתתפות עד 
 

 

 וין בהזמנה זו.תחויב החברה במחיר המלא כפי שצ איחורבמקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

 

  

 

 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

 :חתימה וחותמת  ח.פ:

 
 

 

 טל':
 

  :נייד 

 כתובת לדואר:

 
 

  :מייל 

mailto:office@shviro-college.co.il

