
 
 

 
 

 23-רישום לכנס השנתי ה טופס
 7202/72222-22אילת  דןמלון  - לשכת שמאי מקרקעין

 

 פרטי משתתף

 |_____________________|  ז.ת  |____________________| משפחה שם   |____________________| פרטי שם

 E-MAIL |____ _____________________@___________________|   |__ _____________________| נייד' טל

 |_______________________| משרד' טל    |__________________________________________| המשרד שם

 |_____________________| ז.ת / מ.ע / פ.ח  |_________________________________________|ש "עחשבונית 

 

 פרטי נלווים

 : 21 לגיל מתחת לילדים לידה תאריכי+  הנלווים שמות

 תאריך לידה מלא שם משפחה שם פרטי

   

   

   

   

 

 דמי רישום

 

ציין יש ל

 כמות
 סכום דמי רישום

 ₪ 333   ונספחים, (שנים 3ותק מתחת ) חבר לשכה צעיר 

 ₪ 033               (שנים 3מעל ותק ) חבר לשכה ותיק 

 ₪ 2,833       שמאי שאינו חבר לשכה 

 ₪ 2,233                              אורח 

 ₪ 203  +(21)נלווה מבוגר  

 ₪ 233  (1-21)נלווה ילד  

 פטור מדמי רישום ( 0-2)תינוק  

 

 סה"כ דמי רישום |_______________ ₪|  

 



 
 
 
 

 מבוקשת רוחיא חבילת
להקיף  יש) מטה המסומן ההרכב פי על הנבחר במלון ללון אבקש, דן אילת במלון המתקיים השנתי לכנס להירשם מבקש הנני

 (:בעיגול את בחירתך

 אסטרל פלמה הרודס בוטיק  מלכת שבא דן אילת הרכב החדר

 ₪ 3121  יחיד בחדר
3221 ₪ 

 בחדר פרימיום
3121 ₪ 2033 ₪ 

 ₪ 1283 זוג בחדר
3283 ₪ 

 פרימיוםבחדר 
1313 ₪ 2293 ₪ 

 ₪ 0300 ילד + זוג 
0233 ₪ 

 בחדר פרימיום
0200 ₪ 

1833 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

 תינוק+  ילד+ זוג 
9320 ₪ 

 בחדר דלקס

0033 ₪ 

 וניור'בסוויטת ג

0280 ₪ 

 בגרנד דלקס

1203 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

 ילדים  2+ זוג 
0903 ₪ 

 בחדר משפחה

9033 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

9203 ₪ 

 בגרנד דלקס

3129 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

 ₪ 9333 מבוגרים בחדר 3
0933 ₪ 

 בחדר פרימיום

9393 ₪ 

 בגרנד דלקס

1213 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

₪ 1323 שותף בחדר זוגי  
2223 ₪  

 בחדר פרימיום
1313 ₪  283 ₪  

 ₪ 1333 שותף בחדר לשלושה
2890 ₪ 

 בחדר פרימיום

1213 ₪ 

 בגרנד דלקס

283 ₪ 

 וניור'ג סוויטתב

 (בכפוף לסוג החדר התואם את ההרכב)*₪  203בעלות  – תוספת תינוק בחדר
 

 עלויות שדרוגים

 אסטרל פלמה מלכת שבא דן אילת

 שדרוג לחדר סופיריור
100 ₪ 

 שדרוג לפרימיום 
 ₪ 103פונה לים 

פונה  וניור'ג שדרוג ל
 ₪  393לבריכה 

 שדרוג לחדר דלקס
003  ₪ 

 וניור 'שדרוג לחדר ג
 ₪ 183פרימיום 

גן  וניור'ג שדרוג ל
901 ₪ 

 שדרוג לחדר אקזקיוטיב
2123 ₪ 

 תוספת כניסה לטרקלין
800 ₪ 

 

 שדרוג לחדר טראס
2033 ₪ 

  

 
 ___________________________________________________________________: בקשות מיוחדות

 !או של המלון " ארקיע"אין לראות בבקשה כאישור של חברת מ להיענות לבקשתכם אולם "אנו נעשה כמיטב יכולתנו ע

 ברצוני לחלוק חדר עם : 

 |__ ____________________________| נייד' טל  ________________________________: מלא  שם  - 2חולק 

 |__ ____________________________| נייד' טל  ________________________________: מלא  שם  - 1חולק 

₪  213: ליום העלות לארוחת הצהריים. 18/22-ו 10/22, בימים שני ושלישי דן אילתמתקיימות במלון : ארוחת צהריים

 .כל הארוחות לכנס למשתתףל₪  113 לתשלום כ"סה ילד/למבוגר

 אנא עדכן כמות ושמות סועדים

 _______________________________________________________: שמות הסועדים  _____:  מספר סועדים 

 סה"כ מחיר האירוח |_______________ ₪|  

  הארכת שהיה 7ה הקדמאני מעוניין שנציג יחזור אליי טלפונית עם פרטים לגבי. 



 
 

 

 היסעים

 (ארקיע התעופה בחברת הטיסות) הרצויה הטיסה את X  -ב לסמן יש לטוס מעוניין והינך במידה - טיסות

 המראה - 22722 -ראשון , א לאילת"מת: הלוך
 

 המראה - 22722 -רביעי , א"מאילת לת: חזור

  
סמן טיסה 

 רצויה
מספר 
 נוסעים

 מחיר לאדם
 

 סמן טיסה רצויה  
מספר 
 נוסעים

 מחיר לאדם

 דב-משדה

 30:33    

 ₪210 

 

 דב-לשדה

11:00    

 ₪210 09:20    
 

15:30    

13:35    
 

17:00    

ג "מנתב
 ( 2טרמינל )

08:00    
ג "לנתב  ₪180 

 ( 2טרמינל )

12:00    
 ₪180 

11:35    
 

17:15    

₪   333 11:15 חיפה ₪   333 13:00 חיפה    

 לוחות. הנקובים לזמנים ערב אינו המוביל. ההמראה מועד טרם וחצי כשעה וספח ז.ת עם תעופה בשדה להתייצב יש 

 . לשינוי ניתנים הזמנים

 32 – ד"ש/ג"נתב: תינוק מחיר, ₪ 223 – ד"ש, ₪ 283 – ג"נתב: ילד מחיר ₪. 

 לכיוון לאדם הינם המחירים 

 

 אוטובוס

 הסעות חזור         הסעות הלוך

 :X יש לסמן ב, 22:00איסוף מהמלונות , 22722' יום ד                :  את תחנת האיסוף X יש לסמן ב, 22722' יום א

 23:33 ארלוזרוב-רכבת מרכז-א "מת 

 22:20 מרכזית.ת-מירושלים  

 21:20  מרכזית.ת-מבאר שבע 

  מרכזית.ת-לבאר שבע 

 מרכזית.ת-ם-לי 

 ארלוזרוב-רכבת מרכז-א"לת 

 :                                       2שם נוסע 

 : נייד' טל

 :                                       2שם נוסע 

 : נייד' טל

 :                                       1נוסע שם 

 : נייד' טל

 :                                       1שם נוסע 

 : נייד' טל

 :                                       3שם נוסע 

 : נייד' טל

 :                                       3שם נוסע 

 : נייד' טל

 ₪ __ ___: כ לתשלום לחזור"סה= ₪  X 13____  כ נוסעים  "סה ₪ _ ____: כ לתשלום להלוך"סה= ₪  X 13____  כ נוסעים  "סה

 היציאה שעת לפני' דק 20 האיסוף' בנק להתייצב חובה. 

 

 סה"כ מחיר היסעים |_______________ ₪|  



 
 

 

 

 |₪ |_______________ רישוםדמי + היסעים + ארוחות + כ לתשלום עבור מלון "סה

 
 ביטול אירוח במלונות7 תנאי שינוי 

 במייל/ 9233811-33:  ביטול הזמנה תתקבל בפקס שמספרו/הודעה על שינוי :shamaim@arkia.co.il  

  טלפון להתקשרות, הביטולסיבת , שם המשתתף, ההזמנה' ביטול יש לציין את מס/ בכל פניה לשינוי. 

 שינויים
לאחר מכן השינוי יהיה מותנה באישור בתי המלון ויתכנו עלויות , דמי שינוי₪  233 – 19/23יום מתאריך ההרשמה ועד  21

 .נוספות

   ביטולים
 :דמי הביטול הינם, הלקוח אינו עומד בתנאי חוק עסקת מכר מרחוקבמקרה בו 

 דמי ביטול מערך ההזמנה הכולל 33% –י עבודה ועד שבוע לפני מועד האירוח ימ 33-במידה וביטול יעשה פחות מ. 

 דמי ביטול מערך ההזמנה הכולל 03% -ימים לפני מועד האירוח  3ימים ועד  0-במידה וביטול ההזמנה יעשה פחות מ. 

  דמי ביטול 233% –ן במידה והאורח לא יגיע למלו/ימים לפני מועד האירוח ועד ליום האירוח 3במידה וההזמנה תבוטל . 
 

 .במשבצת המתאימה Xנא סמן  - אמצעי תשלום

שדה התעופה דב : לכתובת – מ"חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בעהתשלום לפקודת : תשלום באמצעות המחאה .2
  .ההזמנה' יש לציין את מס. לידי מחלקת כנסים – 9232132תל אביב , 32332ד .ת, הוז

 . פ התוכנית אשר בחרתי וסימנתי לעיל"לכיסוי ע₪  ____________  ס"עהנני מצרף בזאת המחאה  □
 21.22.20 –ק השני לא יאוחר מ 'תשלומים כאשר תאריך הפירעון של הצ  1 -ניתן לחלק ל

 
 73   72   2:  תשלומים רצוי' אנא סמן מס. תשלומים ללא ריבית 3-ניתן לשלם ב   -תשלום באמצעות כרטיסי אשראי .1

 __________תשלומים ' מס. י חברות האשראי"המעוניינים לשלם בקרדיט יחויבו בריבית קבועה כפי שנקבעה ע □

  _______________________: אחר/  AMEX/ ישראכרט / ויזה / דיינרס (: נא סמן בעיגול)סוג כרטיס אשראי  □

 |__________________________| ז.ת   |_________________________________________| שם בעל הכרטיס

   ________________  -  ________________  -  ________________  -  ________________  כרטיס פרמס

   __________(: ספרות בגב הכרטיס 3) CVV   _________  /  _________  :תוקף כרטיס
 

 . מ"ארקיע קווי תעופה ישראליים בע, 291128חשבון ' מס, 090בנק הפועלים סניף : תשלום באמצעות העברה בנקאית .3
 .ההזמנה' יש לציין את מס. 03-2200092' נא לשלוח אישור העברה לפקס מס

. מ ממזמין האירוח"יגבה המע, י חוק"מ באילת עפ"במידה ויתווסף מע. מ"ואינם כוללים מע₪  המחירים הינם ב  :הערות כלליות
 . ארקיע תעשה כמיטב יכולתה להיענות לבקשות הרישום של המשתתפיםחברת 

 .ההזמנה תאושר לאחר ביצוע תשלום וקבלת אישור הזמנה מחברת ארקיע

 

  – הנני מאשר שקראתי את פרטי ההזמנה

      ____________________________: חתימה     ____________________________: שם מלא 

 

,                                                                         00:/02:00-2-ה מ-'ארקיע בימים א רתלפנות למוקד הרישום בחבלבירורים ניתן 

 2200092-03: פקס,  shamaim@arkia.co.il :ל"דוא, 230077-03/: בטלפון

mailto:shamaim@arkia.co.il

