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APICS - Certified in Production & Inventory Management (CPIM) 

Part 1 – Basics of Supply Chain Management   

 5493063-03או לפקס  valeri@practicalscm.comיש למלא את הטופס ולשלוח לדואר אלקטרוני 

  Basics of Supply Chain Management שם הקורס:

 ימים מלאים, אחת לשבוע, ימי ראשון 4 משך הקורס:

 28.01.2018,  21.01.2018,  14.01.2018,  07.01.2018 :מועדים

 , אור יהודה6הסדנה  -משרדי פרקטיקל  מיקום הקורס:

 APICSימי הדרכה מלאים של מדריך   4 תכולת הקורס:
  דמי חברות שנתית בAPICS 
  חומרי לימוד לקורס  
 ערכת עזר מקוונת של הקורס 
 של בחינת ההסמכה רישום זכאות לAPICS 

 ש"ח  4,800  - קורס וחומרי לימוד            :למשתתף מחיר
לנרשמים דרך הפורום הנחה  10%

 15.12.2017לנרשמים עד  לתפעול
 ש"ח 4,320 -           קורס וחומרי לימוד     

 

 ש"ח 1,800  -רישום לבחינה                   )אופציונאלי(הרשמה לבחינה 

 פרטי המשתתף:

  שם משפחה )עברית(:  שם פרטי )עברית(:

  שם משפחה )אנגלית(:  שם פרטי )אנגלית(:

  מחלקה:  תפקיד:

  טלפון ישיר:  טלפון נייד:

  כתובת דוא"ל:

 פרטי החברה:

  מס' ח.פ.  :)עברית( שם חברה

  שם חברה )אנגלית(:

למשלוח כתובת 
 חשבונית מס/קבלה:

 

  כתובת )אנגלית(:

  טלפון ישיר:  איש קשר:

  מס' פקס:  טלפון נייד:

  כתובת דוא"ל:

 בנקאית באמצעות הזמנת רכש מס' _______________העברה  □ אמצעי תשלום:
 המחאה □

 ** ראה/י הנחיות תשלום בעמוד הבא **

 :(Xעבור )סמן ב  סה"כ התחייבות לתשלום

 קורס וחומרי לימוד □

 רישום לבחינה □

 ______________________________ מאשר )שם ותפקיד(:

 ______________________________ חתימה וחותמת חברה: 

 ______________________________   תאריך: 
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 :הנחיות כלליות

 התשלום מקנה זכות להשתתפות מלאה בקורס, חומרי לימוד, הרשמה לבחינה, כיבוד וא. צהריים. .1

ימים לפני תחילת הקורס. ביטול שיגיע מאוחר יותר יחויב בתשלום  5הודעה על ביטול יש להעביר עד  .2

 מלא

 ימים לפני תחילת הקורס 5את התשלום יש להעביר לפרקטיקל עד  .3

פרטיקל שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל את הקורס ע"פ שיקול דעתה ובהודעה מוקדמת  .4

 שעות לפני המועד המתוכנן לתחילתה 48של עד 

 משתתפי הקורס מחויבים לנהוג בהתאם להוראות התנהגות במקום .5

 

 תשלום בהעברה בנקאית:

 ימים טרם האירוע ל: 7שלום בהעברה בנקאית יבוצע לא יאוחר מ ת 
 (12בנק הפועלים )בנק 

 (234סניף מערב ראשון )סניף 
 168552חשבון מס' 

 על שם: פרקטיקל אס.סי.אם בע"מ

  :עם ביצוע העברה יש להעביר את טופס האישור מהבנק לכתובת המייל
valeri@practicalscm.com  :5493063-03או לפקס 

 

 תשלום בהמחאה:

  7, כאשר זמן הפירעון לא יאוחר מ פרקטיקל אס.סי.אם בע"מאת ההמחאה יש לכתוב לפקודת 

 ימים טרם האירוע

 :יש לשלוח את ההמחאה לכתובת הבאה 

 לידי ירון נחמנה –פרקטיקל אס.סי.אם בע"מ 

 47207, רמת השרון 3רח' רשב"ם 

  ימים טרם האירוע 7יש לוודא שההמחאה תגיע לא יאוחר מ 

 

 :השתתפות הפסקת/ ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור

  ניתן לבטל את ההשתפות ולקבל החזר כספי למעט דמי ביטול בסך  ימים לפני פתיחת הקורס 10עד
 מהתשלום. לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי. 25%

 בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה השתתפות / הרשמה ביטול ודעתה 
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