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 בדיקה טרום רכישההרצאה בנושא / טופס הזמנה להדרכה 

 

 ____________________________: בכתובת/ מבקש הדרכה אישית במשרדי  ] [

 

 מ"כולל מע₪  3,040 :מ שהם"מע+ ₪ 7,211: המחיר
 
 

 .בתל אביב 5מבקש הדרכה אישית במשרדכם ברחוב הנירים  ] [
 

 מ"מע כולל₪  3,040 :מ שהם"מע+ ₪ 7,211: המחיר

 
 

 :בכתובת/ איש במשרדנו  2מבקש הרצאה והדרכה לקבוצה של עד  ] [

_______________________________________________________ 

 מ"כולל מע₪  2,347 :מ שהם"מע+ ₪ 7,311: המחיר

 
 

 :בכתובת/ איש במשרדנו  72מבקש הרצאה והדרכה לקבוצה של עד  ] [

________________________________________________________ 

 מ"כולל מע₪  2,570 :מ שהם"מע+ ₪ 2,211: המחיר

 
 

 :2מועדי ושעות המפגש המבוקש על ידנו הם
 __________: שעה______________   : תאריך___________   : יום:  א
 __________: שעה______________   : תאריך___________   : יום:  ב
 __________: שעה______________   : תאריך  ___________ : יום:  ג

 

 
 :תנאים

 . שעתיים וחציהינו לא פחות ממשך כל מפגש  
 .משתתפי ההרצאה וההדרכהכל ישלחו במייל ל, מצגת ההרצאה ותכניה 
ליווי ותמיכה 

5
 .מהמשתתפיםחודשים ממועד ההדרכה והחניכה לכל אחד  72למשך  

 

דרכות וההרצאות ניתנות בכל הארץהה
7

 משרד המשפטיםבעלי רישיון , מנוסים ,על ידי שמאי מקרקעין ותיקים 

________ 
7 

 .בהתאם למיקום השמאי, מחיפה או תל אביב בכפוף לכיסוי הוצאות הטיסות, באילת
2 

 .העורכים את ההדרכות ז פנוי של שמאי ממשרדנו"ללובכפוף 
5 

 .תשלוםלכפוף ברשויות  פיזיליווי  .ווטס אפבמייל או ב, סקייפב, טלפוןהמדריך ב/ על ידי החונך 



  www.etkin.co.il|  שמאות רכוש ומקרקעין  
 ירושלים  |     ש והדרום"ב   |      א והמרכז "ת   |      חיפה והצפון                                

 

 
 דירות ובתי יוקרה, וחדיםנכסים מי, מקרקעין

 מבנים תכולה ונזקי ביטוח, שמאות רכוש
 הנדסי| חקלאות | רכוש | מקרקעין 

www. etkin.co.il  

 21272 ביאליק.ק ,  53הנרקיסים רחוב         :חיפה והצפון 
 40-0735771   :פקס                         40-0735174  :טל

 תל אביב יפו,  רמת החייל 53רחוב הברזל :      א והמרכז"ת

 41-7722531:   פקס                            41-7502071: טל
 40-7054447 :והדרום באר שבע    42-5774405 :ירושלים

etkint@netvision.net.il                   1720020-452: נייד 

 

2 

 :תשלוםטופס 

 :ניתן לבצע הפקדת ישירה לחשבון הבנק שלנו ולשלוח אלינו העתקי ההפקדות

 תעודת זהות שם בעל החשבון 

 132317132 אי מקרקעיןשמ -חיים אטקין 
 בנק' מס סניף' מס חשבון' מס שם הסניף שם הבנק

 71 113 3523232 סניף השופטים לאומי

 
 :פרטי כרטיס אשראי לחיוב

  :שם בעל הכרטיס

  : כרטיס אשראי מסוג

  :מספר הכרטיס

  :תוקף

  :ספרות בגב הכרטיס 5

  :ז בעל הכרטיס.ת

 ח    "ש 2,313  ] [       |ח     "ש 2,712  ] [    |ח    "ש 7,313 ] [ :הסכום לתשלוםסמן את 

 את מספר התשלומים המבוקש X -סמן  ב  [2] [  3[   ]3[   ]5[   ]2[   ]7] :מבוקשהתשלומים המספר 

  :'נייד מס

  :ל"דוא

  :חשבונית על שם

  :כתובת מגורים

  :הערות

  :חתימה

 

 office@etkin.co.il: למייל או 40-0735771  או 41-7722531: להחזיר לפקס

 
 
 

 ____________________________________________ X :תאריך וחתימה, משפחה, שם פרטי

 _____________________________________________________ X :נייד מספר

 _______________________________________________________ X: 'ז מס.ת

 ______________________________________________ X: ון עורך דין מספררישי

 


