לשכת המהנדסים והאדריכלים
מתכבדת להזמינך לסיור ברשות הסייבר הלאומית
המתקיים ביום שני 15 ,בינואר 2018

09:15-09:30

התכנסות בחלקיקי האור  ,16בניין גב-ים  ,2קומה  ,1באר שבע

09:30-11:30

סיור

בביקור נערוך היכרות עם הרשות הלאומית להגנת הסייבר ,היכרות עם אגף ה  CERTהלאומי ,סיור במרכז
לניהול אירועי סייבר ארציים ,סיור במק"מ האנרגיה ,סיור במרכז לאירועי סייבר פיננסים.
*ייתכנו שינויים בתוכנית

הערות:
הגעה עצמאית
מספר המקומות מוגבל .ההשתתפות הינה אישית על פי מקום פנוי ,והיא כפופה לאישור המארגנים.
תאריך אחרון לרישום.10.1.18 :
הסיור מותנה במינימום משתתפים
לא ניתן להירשם ו/או לשלם ביום הסיור ,נא לשלוח טופס הרשמה ותשלום מראש.
הכניסה עם נשק אסורה בהחלט!
יש להצטייד בתעודה מזהה ביום הסיור.
בהתאם לדרישות החוק ,הכניסה לאתר מותרת מגיל  18ומעלה בלבד!
הוראות הגעה:
התכנסות בחלקיקי האור  ,16בניין גב-ים  ,2קומה  ,1באר שבע
רכבת – ירידה בתחנת באר שבע צפון ( 650מטר הליכה)

לשכת המהנדסים והאדריכלים
מתכבדת להזמינך לסיור ברשות הסייבר הלאומית
המתקיים ביום שני 15 ,בינואר 2018
דמי השתתפות (נא לסמן את האפשרות המתאימה)
 מחיר מלא ₪ 90
 מחיר חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים ₪ 70
 מחיר חבר איגוד בנייה ותשתיות  /עמותת האדריכלים ₪ 70
 מחיר סטודנט לתואר ראשון (בהצגת תעודה) ₪ 70
 מחיר אזרח ותיק (בהצגת תעודה) ₪ 70
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים  -טלפון  | 03-5205808פקס03-5272496 :
דואר אלקטרוניeducation@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 ....................................

חתימה ....................................

איך הגעת אלינו?
אחר
מדיה חברתית
חיפוש באינטרנט
המלצה מחבר
מידעון במייל
אתר אינטרנט הלשכה
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.

