
המחיר כולל מע”מ    *
לא חבר לשכה - מצטרפים חדשים יוכלו להינות מיידית מתעריפי    *

הלשכה )מותנה בעמידת בתנאי לשכת רו"ח(
** רואה חשבון צעיר - חבר )קיבל ב-5 שנים האחרונות רשיון רו"ח(

מספר המקומות מוגבל. אנשים ומחשבים מחוייבים    *
 לשמור מקום רק עם קבלת התשלום או פרטי 

כרטיס האשראי 
משתתף שלא ישלם עד יום האירוע יחויב לשלם    *

לפני הכניסה לאירוע עצמו ובמחיר התקף ליום הכנס 
דמי הרישום כוללים השתתפות בדיוני הכנס, כיבוד    *

חבילת הכנס
אין כפל הנחות   *

150 ש"ח50 המשלמים הראשונים )מיועד לחברי הלשכה(

250 ש"חחבר לשכה

400 ש"חלא חבר לשכה )למשלמים עד לתאריך 20.8.17(*

500 ש"חלא חבר לשכה*

100 ש"חרואה חשבון צעיר**

אנו מודים לך על פנייתך אלינו ושמחים לשריין עבורך מקום בכנס לשכת רואי החשבון בישראל - 
שיערך ביום ה', AVENUE | 26.10.2017, קריית שדה התעופה

פרטים אישיים*:

שם פרטי_________________ שם משפחה____________________ זכר/נקבה      תפקיד בארגון______________

e-mail ______________________________________________________

פרטי החברה:

שם החברה_______________________ רחוב_______________ מס’______ עיר____________ מיקוד________

טלפון חברה _______________ סלולרי_______________ פקס________________מס' חבר ________________

חובה חתימה וחותמת החברה_______________________ שמי____________________ תפקיד_______________

חשבונית ע"ש ___________________  כתובת מדוייקת למשלוח החשבונית________________________________

מספר טלפון לבירור הגביה___________________________________
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 אני מצרף צ’ק לפקודת אנשים ומחשבים )הפקות( בע”מ בסך _______________.

 נא חייבו את כרטיס האשראי ע”ש ____________________________ מס’ ת.ז. 

   ויזה 16 ספרות     ישראכרט 8 ספרות     דיינרס 14 ספרות     אמריקן אקספרס 15 ספרות     מאסטרקארד 16 ספרות

מס. הכרטיס                                                                                                     תוקפו עד___________ בסך____________ כולל מע”מ

תודה על שיתוף הפעולה, צוות כנסים ואירועים

טופס רישום

 אשמח לקבל בעתיד כל חומר אודות האירועים והתערוכות שאתם יוזמים ומארגנים

כתובתנו: אנשים ומחשבים, דרך השלום 53, גבעתיים 5345433

להלן פירוט העלויות עבור הכנס )כולל חבילת הכנס(:

השדרה הניהולית - מנהלים 
היום מעצבים את המחר

כנס נושאי המשרה והדירקטורים השנתי של לשכת רואי החשבון בישראל 

נא למלא את הפרטים במלואם ולפקסס 072-2448935

דמי ביטול השתתפות
   tslila@pc.co.il הודעה על ביטול השתתפות יש לשלוח מראש ובכתב לפקס: 072-2448935 מייל

הודעה שתינתן בע”פ לא תחשב כקבילה.
ביטול השתתפות עד 14 ימי עסקים לפני תאריך הכנס - ללא דמי ביטול

ביטול השתתפות עד 4 ימי עסקים לפני תאריך הכנס 50% ממחיר ההשתתפות
ביטול השתתפות פחות מ-3 ימי עסקים מהכנס תשלום מלא

tslila@pc.co.il :צליל אברהם, 03-7330773, פקס 072-2448935, דוא"ל


