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 טופס הרשמה 
   

 משפחה: _____________________________פרטי: ________________________________
 

 כתובת למשלוח דואר: ______________________________עיר ___________ מיקוד: _______
 

 __________________ איש קשר +טל': ________________________מקום עבודה: 
 

 טלפון  בעבודה:__________________ נייד: ___________________  פקס': ______________
 

 __________________________________________________ E-MAIL כתובת 
 

 ארוחות בוקר וערב (–בסיס חצי פנסיון נא סמן בחירתך במשבצת המתאימה  )האירוח הינו על 
 .בימים רביעי וחמישי  ת צהרייםוכולל כיבודים בהפסקות וארוח -המחיר למשתתף בהרצאות הכנס

 
 

 15.2.20-11שבת    -מיום שלישי
                   דן אילת                        X-סמן/י ב

 4,421   יחיד בחדר ₪               
 כאשר אחד מבני הזוג משתתף בכנס(     ₪ 5,301   זוג בחדר( 
 כאשר שני בני הזוג משתתפים בכנס(     ₪ 5,842   זוג בחדר( 
 400 תוספת לארבעה לילות עבור חדר אילת מחודש    ₪  
 960 תוספת לארבעה לילות עבור חדר דלקס מחודש    ₪  
 1,600  תוספת לארבעה לילות עבור חדר אקזקיוטיב ₪       
    

 ₪עבור האירוח ______________ סה"כ לתשלום 
 

 

 14.2.20-11שישי   –מיום שלישי 
                   דן אילת                         X-סמן/י ב

 3,291   יחיד בחדר ₪               
 כאשר אחד מבני הזוג משתתף בכנס(    ₪ 3,921   זוג בחדר( 
 כאשר שני בני הזוג משתתפים בכנס(    ₪ 4,462   זוג בחדר( 
 300 תוספת לשלושה לילות עבור חדר אילת מחודש    ₪  
 720 תוספת לשלושה לילות עבור חדר דלקס מחודש    ₪      
 1,200  תוספת לשלושה לילות עבור חדר אקזקיוטיב ₪       
 

 ₪סה"כ לתשלום עבור האירוח: _____________ 
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 13.2.20-11חמישי   –מיום שלישי 

                   דן אילת                         X-סמן/י ב

 2,126   יחיד בחדר ₪               
 כאשר אחד מבני הזוג משתתף בכנס(    ₪ 2,506   זוג בחדר( 
 כאשר שני בני הזוג משתתפים בכנס(    ₪ 3,012   זוג בחדר( 
 200  תוספת לשני  לילות עבור חדר אילת מחודש    ₪  
 480  תוספת לשני לילות עבור חדר דלקס מחודש    ₪      
 800   ת לשני לילות עבור חדר אקזקיוטיבתוספ    ₪       

       

 ₪סה"כ לתשלום עבור האירוח: _____________ 
 
 
 

 15.2.20-12שבת     -מיום רביעי
                  דן אילת                        X-סמן/י ב

 3,565   יחיד בחדר ₪             
 כאשר אחד מבני הזוג משתתף בכנס (   ₪ 4,255   זוג בחדר( 
 כאשר שני בני הזוג משתתפים בכנס (   ₪ 4,750   זוג בחדר( 
 300 תוספת לשלושה לילות עבור חדר אילת מחודש    ₪  

  720 תוספת לשלושה לילות עבור חדר דלקס מחודש    ₪           
 1,200  תוספת לשלושה לילות עבור חדר אקזקיוטיב ₪       

 ₪סה"כ לתשלום עבור האירוח: ___________ 

 

 

 למשתתף  ₪ 800  -דמי השתתפות 
 

: תוספת לארוחת צהרים )בתיאום בהרשמה( שאינם משתתפים בהרצאות לבני/ות זוג
 לארוחה.  ₪ 130 -בימים רביעי וחמישי 

 
 

 טרקלין עסקים
 אורחים/מרצים המעוניינים להשתמש בשירות זה מוזמנים לתאם בעת ההרשמה בתשלום.

 . 14 -חדר אקזקיוטיב מקנה כניסה לטרקלין המלך דויד בקומה ה
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,לנוחיותכם ניתן הטיסות מתבצעות עם חברת ארקיע )ללא העברות  –טיסות 
 לכיוון המגיע עד המלון( ₪ 4.20הנמצא בשדה בעלות של  50להשתמש בקו 

ניתן לבצע באמצעותנו הזמנות גם לשעות אחרות במחירים מיוחדים 
 למשתתפי הכנס

 
 

 

 : באנגליתיש לרשום את שמות הנוסעים 

 
 שם משפחה : ________________ שם נוסע  : שם פרטי : _________________

 
 שם משפחה : ________________ : שם פרטי : _________________2שם נוסע 

 
 שם משפחה : ________________ : שם פרטי : _________________3שם נוסע 

 
 
 

 טיסות הלוך 

מס'  שעה נתיב תאריך
 נוסעים

 מחיר מס טיסה

 מבוגר  ₪ 210 2821  09:00 רמון -ב"ג אילת  11.02

 מבוגר ₪ 210 811  11:50 רמון -ב"ג אילת  11.02

 מבוגר ₪ 210 821  14:30 רמון -ב"ג אילת  11.02

 מבוגר ₪ 210 2821  09:00 רמון -ב"ג אילת  12.02

 

  טיסות חזור 

מס'  שעה נתיב תאריך
 נוסעים

 מחיר מס טיסה

 מבוגר ₪ 210 1804  17:25 ב"ג –אילת רמון  13.02

 מבוגר ₪ 210 1802  20:00 ב"ג –רמון אילת  13.02

 מבוגר ₪ 210 1806  21:00 ב"ג –אילת רמון  13.02

 מבוגר ₪ 210 1810  08:00 ב"ג –אילת רמון  14.02

 מבוגר ₪ 210 818  13:15 ב"ג –אילת רמון  14.02

 מבוגר ₪ 250 802  16:15 ב"ג –אילת רמון  15.02

 מבוגר ₪ 250 804  18:00 ב"ג –אילת רמון  15.02
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 מדיניות ביטול:
 באמצעות מייל  בכתב בלבדביטול יתקבל  

 .₪ 60יחויב בדמי ביטול של  13/01/2020ביטול שיתקבל מיום ההרשמה עד תאריך 
 . ₪ 250יחויב בדמי ביטול של    01/02/2020ועד תאריך   13/1/2020ביטול שיתקבל מתאריך 

 ס יחויב בדמי ביטול של לילה אחד.ועד ערב ההשתתפות בכנ 04/02/2020ביטול שיתקבל לאחר 
 

 תנאי תשלום:
 

 יש לשלוח שתי המחאות לפי 
 05.03.2020לתאריך     תשלום שני  , 12.01.2020לתאריך  תשלום ראשון

 
 מיום הוצאת החשבונית בלבד.  30*התחייבות של מקום עבודה לפי תנאי תשלום של שוטף 

 .   המשתתף בכרטיס אשראי שלו שישמר עד אז לביטחון בלבדבמידה והתשלום לא יתקבל בזמן יחויב 
 
 

  _______ (לינה + דמי השתתפות)  ₪מצ"ב המחאה לתשלום לפקודת חברת כנפי משק ע"ס 
 במידה והוזמנו טיסות יש להוסיפם להמחאה       

 

 

  במידה והתשלום ע"י מקום העבודה(. לביטחון הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי( 

 

 )לא ניתן לשלם בכרטיס דיינרס(  ₪: ע"ס______  לחיובהוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי 

 סוג הכרטיס: ___________  שם בעל/ת הכרטיס: ________________  מס' ת.ז. ______________

 __ __ __ __  -__ __ __ __  -__ __ __ __   -__ __ __ __  מס' הכרטיס:  

 __ __ __  שלוש ספרות בגב הכרטיס:   __ ____ __/ תוקף הכרטיס: 

 / קרדיט )נא לסמן בעיגול(  3/  2/  1מס' תשלומים בכרטיס אשראי:     

אבקש להוציא חשבונית מס ע"ש   __________________  ח.פ/עוסק מורשה _____________        

 ₪בסך  ___________  

   לשלוח את טופס ההרשמה על מנת למנוע אי נעימויות וחוסר חדרים מומלץ
בהקדם ולסיים את הליך ההרשמה ואת ביצוע הסדרי התשלום עד  

31.1.2020 
      

 באמצעות הדואר/שליח חברת כנפי משק ,  רקאת טופס ההרשמה בצירוף ההמחאות יש לשלוח 
 תל אביב לידי ענבר/לורן  11רח' מיטב 

 avoda@mishkei.co.il   באמצעות מייל למשלמים בכרטיס אשראי 
  09:00-16:00ה' -, בימים א'03-5656060טל' לשאלות ובירורים 

 

 _______________חתימה  ________                            ________תאריך   ___________


