
                                               
                                      

               
  השתלמויותמנוי ל –טופס הרשמה 

  :פרטיי הנרשם

  _____________: עוסק מורשה' מס_______________________ ): על שם מי החשבונית(החברה /שם המשרד

  ________________): איש הקשר(ולארי סל_______________  : שם איש הקשר_______________  : טלפון

  ____________________________________________________________: )עיר', מס, רחוב( דואר כתובת

  ________________________________________________________________________: כתובת מייל

  :נא למלא –לתשלום בכרטיס אשראי 
  __________ : תוקף______________________________________ : כרטיס אשראי לחיוב' מס                     

  יש לשלוח אלינו את טופס . טופס אותו יש למלא ולהחתים את סניף הבנק) בעמוד הבא(ב "מצ – לתשלום בהוראת קבע בבנק
  . 04-8532383: לפקס, רוף לטופס זהבצי, )י סניף הבנק"חתום ע(ההרשאה לחיוב חשבון הבנק 

  

  :המנוי הרצויסוג נא בחר את 

 .מ לחודש"מע+ ₪  295במחיר של , )לא כולל סדנאות וקורסים( להשתלמויות" בסיסי"מנוי  �
  .מ"איילת אור בע' י חב"שנערכים ע העיון- בכל ההרצאות וימי, ללא תשלום, )משתתף אחד( זכאות להשתתף                
  ,)גם לגבי הרצאות שלא השתתף בפועל(נוסף שניתן למשתתפים בהרצאות " חומר עזר"או /ו מצגותהמנוי יקבל למייל את כל ה               
  ).ללא תשלום(שהוקלטו ההרצאות של " הרצאות מוקלטות"וכן המנוי יקבל                
  . קורסיםדנאות וואינו כולל ס, המנוי מתייחס רק להרצאות וימי עיון       

   ./:www.Aor.co.il/schoolhttp/ ): ומתעדכנים שם מעת לעת(ימי עיון שמופיעים בקישור שלהלן המנוי מתייחס להרצאות ו               
  .אין מניעה כי בכל מפגש יגיע משתתף אחר ממשרדו של המנוי. המנוי הוא למשתתף אחד .שנה-בהתחייבות לחצי ה הואנוי זמ        

  .   משתתף נוסף לכל, מ לחודש"מע+ ₪  195במחיר של משתתפים נוספים ממשרדי למנוי זה  אני מעוניין לצרף  �
          ._________ם הנוספיםכמות המשתתפי 

 .מ לחודש"מע+ ₪  395במחיר של  ,)סדנאות וקורסיםכולל (להשתלמויות " מורחב"מנוי  �

  .מ"איילת אור בע' י חב"שנערכים ע קורסיםסדנאות ו, העיון- ימי, בכל ההרצאות, ללא תשלום, )משתתף אחד( זכאות להשתתף
  ,)גם לגבי אירועים שלא השתתף בפועל(נוסף שניתן למשתתפים באירועים " זרחומר ע"או /ו מצגותהמנוי יקבל למייל את כל ה

  ).ללא תשלום( שהוקלטו של ההרצאות" הרצאות מוקלטות"וכן המנוי יקבל                

   .http://www.Aor.co.il/school ): ומתעדכנים שם מעת לעת(ימי עיון שמופיעים בקישור שלהלן המנוי מתייחס להרצאות ו
): ומתעדכנים שם מעת לעת(שמופיעים בקישור שלהלן המנוי גם מתייחס לסדנאות וקורסים , מו כןכ

http://www.Aor.co.il/sadna   .  
  .יאין מניעה כי בכל מפגש יגיע משתתף אחר ממשרדו של המנו. המנוי הוא למשתתף אחד .בהתחייבות לשנה מנוי זה הוא        

  .   משתתף נוסף לכל, מ לחודש"מע+ ₪  245במחיר של  אני מעוניין לצרף משתתפים נוספים ממשרדי למנוי זה  �
  ._________כמות המשתתפים הנוספים 

  :תנאיי המנוי
 במועד ההצטרפות למנוי .בגין החודש הקרוב, לכל חודש 1 - ב, )או בהוראת קבע בבנק(דמי המנוי יחויבו בכרטיס אשראי  .1

  .רפותבגין חודש ההצט, הלקוח יחויב במחיר של חודש מלא
המס - הלקוח מסכים לקבל את חשבונית. כמופיע במסמך זה, למייל של הלקוח, מידי חודש, החברה תשלח חשבונית מס

  .ישירות למייל" מסמך ממוחשב"כ

ידי הרשאה לספק להעביר - וניתנה על הואיל, טופס זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים: למשלמים בכרטיס אשראי .2
הרשאה זו תהיה בתוקף גם . הרשאה זו תפקע בהודעה לספק. למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט הספק למנפיקה

 .כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה, לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר
במידה ומדד . ור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת המס שקדמהבהתאם לשיע, בתחילת כל שנת מס יעודכנו דמי המנוי .3

 .דמי המנוי יישארו ללא שינוי –המחירים לצרכן ירד באותה שנה 
 שנה לפחות- לאחר תקופת מנוי של חצי ,בכל עת, להודיע רשאיםאו החברה /והלקוח . מידי חודשבאופן אוטומטי המנוי יחודש  .4

ללא כל , על סיום ההתקשרות, )"מורחב"לגבי המנויים במנוי (לאחר תקופה של שנה לפחות  או, )"בסיסי"מנוי לגבי המנויים ב(
 ,ההתקשרות סיוםהודעה על . ההתקשרות תסתיים בסוף אותו חודש קלנדרי שבו נמסרה ההודעה. או הסבר/צורך בנימוק ו

 ).במייל או בפקס או בדואר( בכתבתשלח 
  

  ___________________: וחותמת חתימה                                                       ________________              :תאריך

  Aor@Aor.co.il: או למייל, 8532382-04: יש לשלוח טופס זה לפקס
  .04-8507548: ניתן לברר פרטים בטלפון. תקבל על כך הודעה למייל מנוימרגע שתצורף ל

  
  04-8532382: פקס ■ 04-8507548: טל

 www.Aor.co.il: אתר ■ Aor@Aor.co.il:מייל 



                                               
                                      

  הוראה לחיוב חשבון
  

  ______________: תאריך
  לכבוד

  ____________________בנק 
  

  ___________________סניף 
  

  _____________כתובת הסניף 
  

_______________________  
  
  
  
  
  ___________________   ______________________________________________________ מ"אנו הח/אני. 1

  .פ.ח/זהות' מס        י החשבון כמופיע בספרי הבנק/שם בעל
    
  
  _____________________________________________________________________________________כתובת  

  מיקוד      עיר    'מס      רחוב  
  

  .חיוב דמי מנויבגין , ל בסניפכם"נו הנ/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ןנות  

  .מ"איילת אור בע בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי על ידי   

  ".פרטי ההרשאה"כמפורט מטה ב  
  
  :לנו כי/ידוע לי. 2

ניתנת לביטול , שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, מ"איילת אור בע –לבנק ול  מאתנו בכתב/הוראה זו ניתנת לביטול על ידי הודעה ממני  .א

  .על פי הוראת כל דין

 .לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב, נו לבנק בכתב/ידי-שהודעה על כך תימסר על, ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
  .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, י הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוייםכ, לנו/ידוע לי. 3
  .לנו על ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה/כי סכומי החיוב על פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי, לנו/ידוע לי. 4
  .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, בון יאפשר זאתכל עוד מצב החש. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זו. 5
  .לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה/ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/הבנק רשאי להוציאני. 6

  .מאתנו/ת אלו ממניקבלת הוראו, בספח המחובר לזה מ"איילת אור בע -נא לאשר ל. 7

  

  …………………………………………………………פרטי ההרשאה ……………………

  

  .נו לבין המוטב/על פי העקרונות אשר הוסכמו ביני, מ"איילת אור בעסכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת על ידי . 1

  
  

_____________________________  
  י החשבון/חתימת בעל
  

  

  …………………………………………אישור הבנק………………………………………

  
  
  
  
  

  לכבוד

  מ"איילת אור בע
  2500. ד.ת

  3102402חיפה 

  
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פעם _____________________________________________  -קבלנו הוראות מ

  .והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, נם בבנק יהיה נקוב בהם/ואשר מספר חשבונו, בפעם
זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען וכל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר , רשמנו לפנינו את ההוראות

  .י החשבון מן ההסדר/ו בעל/י החשבון וכל עוד לא הוצא/ידי בעל
  .לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם, אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו

  
  ,בכבוד רב                    

  ___________________ תאריך
  _____________________בנק                     
                      
  ____________________סניף                     

  חתימה וחותמת הסניף                    .העתק ממנו יימסר למשלם. על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק, מקור טופס זה

  קהקוד מסל  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק
  סניף              בנק    

                                  

  
  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד המוסד

0  1  8  4  5    

  

  קוד מסלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  סניף              בנק    
                                  

  
  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד המוסד

0  1  8  4  5    

  


