
 
  

 2022-2021 ןקבוצת דיון על שוק ההו

"ביתנו" בית מלינוב מתחיל, מיד לאחר החגים, את שנת הפעילות הרביעית של הקבוצה  

 בנושאי כלכלה והשקעות בשוק ההון.  

 הקבוצה פתוחה למספר מוגבל של מצטרפים חדשים.

ובחו"ל ועל ידי  מטרת הקבוצה היא להרחיב ולבסס יידע קיים על הנעשה בשוקי ההון בארץ 

 כך, לחזק את הביטחון בקבלת החלטות. 

 דש.  –תכנית השנה היא בשיתוף בית ההשקעות מיטב 

 כולל מספר דיונים של חברי הקבוצה בלבד. ,פגישות 10מתוכננות לפחות 

 בכירי החברה להרצאות בנושאים שייקבעו במשותף.  בית ההשקעות יעמיד לרשותנו את

 הנעשה בשווקים בארץ ובחו"ל וכן דיון פתוח.  כל מפגש יכלול סקירה על 

 נוסף יש לנו האפשרות להזמין מרצים אורחים נוספים.ב

 

 . 18.00בשעה  2021באוקטובר  3הרצאת הפתיחה תהיה ביום ראשון 

 דש.  –יו"ר בית ההשקעות מיטב  , צבי סטפק –המרצה 

 

 במצב הנוכחי ההרצאות תהיינה עדיין בזום. 

 ראו שאלון מצורף.   ₪ למשתתף. 650התוכנית הם דמי ההשתתפות לכל 

מצטרפים חדשים   . 14.9.21 -למזכירות בית מלינוב לא יאוחר מאת הטפסים יש להחזיר 

 אך ורק באישור מוקדם של מרכז הקבוצה.

 055-883-8543למידע נוסף יש להתקשר ליגאל ירדני 

 בברכת שנה טובה, בריאות והצלחה. 

 

 רמת השרון  21המרכז  לגמלאי  רמה"ש ביאליק  "ביתנו" בית מלינוב
 03-5403988פקס.   03-5471330,  5493236  טל. 

tzila@beytenu.co.il  



 
 

 2022 –  2021      שוק ההון   - קבוצת דיון   -  טופס הרשמה

  

 ............ ...........................      ת.ז         ................................      שם )פרטי ומשפחה( 

 ..................... ...................     טל' נייד      ...................................................    כתובת

 ......................... ..........   לידה  תאריך           ...........................................       טל' נייח 

 ............................................ ............................................. ................   דואר אלקטרוני 

 ₪ לזוג(. התשלום בכרטיס אשראי )לא כולל דיינרס   975)     ש"ח למשתתף.  650     דמי השתתפות

     אפשרי בשני תשלומים. *  (.Amex –ו 

 עת הרישום במשרדי ביתנו. האשראי יש למסור טלפונית או ב רטיס את פרטי כ

   קבוצת וואטס אפ. 

 אני מקבל/ת על עצמי להימנע מפרסום כל תוכן בעל גוון פוליטי ברשת הקבוצתית. 

  

 ............ ........................       תאריך                            ..... ......................... .....     חתימה

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 *תנאי ביטול בהתאם לנהוג בבית מלינוב. 

  

 קבלה................ מס        תאריך...........           שם הרושמת.........................
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