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22  -הכינוס השנתי הבינלאומי ה  

 |  אילת  גפ"תש  חשווןב  יח' –יד' |     2022, 12 - 8נובמבר 
 

 טופס הרשמה  

 

 קבוצתי על ידי החברה   נרשמים  רישום טופס זה אינו מיועד ל

  com2www.electricity202. שים לב מומלץ להירשם דרך האתר:
 אירועים, כנסים ונופש בע"מ   -יש לשלוח טופס זה חתום למזכירות הכינוס חב' כנס ישראל 

 3183565-077פקס:  mevents.co-electricity2022@kenes דוא"ל: 

   .באופן ברורנא למלא בעברית ו  •

 למייל   אישורהאושר אך ורק בקבלת י  . טופס זהבטופס אותה ציינת מייל  אישור השתתפות יישלח לכתובת  •

 . טופלטופס שאינו מלא לא י , כל השדות הינם שדות חובה •

 להכנת תגי שם.  .  הפרטים ישמשו האנגלית השדות הראשונים בשפה   3למלא את   חובה  -שים לב  
 

❑ Eng.   ❑ Dr.   ❑ Prof.   ❑ Mr.   ❑ Ms. 

 Last Name                               First Name                                                      

Company_____________________________  
 

 

  _____________________________ שם פרטי    ___________________________ שם משפחה   
 

   ________לידה )משתתף(  ת.             ________________________   שם חברה  ____________ ת.ז. 
 

 ____________   טלפון נייד ____________ בעבודהטלפון  ____________ טלפון בבית
 

 _____________________________________________________   )שדה חובה(  דואר אלקטרוני 
 

     התאגדות ב לא חבר   ⧵    ערוכה בת מציג    ⧵    מהנדס צעיר  ⧵     מרצה בכנס  ⧵      חבר התאגדות  ⧵    :סוג משתתף 

 orit@seeei.org.il     : טופס ידני ולשלוח לאורית, מייל   ה ש למל , י עובד   נו גמלאי שאי  ⧵

 . באילת   כיבודהפסקות קפה ו, משתתף וערכת תג , ולתערוכה הרצאות ל כניסה: לכנס כוללים  רישוםהדמי  
                  

 לא חבר התאגדות  חבר התאגדות    

 ₪   5001, ₪  1,100 לכינוס מלא 

 ₪   800 ₪  600 או יום ה'(  יום ד' ) חד יומי 

  ₪  600 לאי שאינו עובד לכל הכינוסמג

  ₪  800 ( לכל הכינוס 35מהנדסים צעירים )עד גיל 

   סה"כ דמי רישום 

 : הערות 

 10%הנחת רישום מוקדם של  1.9.2022לנרשמים עד ה  .1

 ₪   100תוספת של  –בנובמבר  1-רישום לאחר ה .2

   -רשם/לחדש חברות להתאגדות ב ין להנית .3

http://www.seeei.org.il.הרשמה_להתאגדות/html            

 .שילונו באותו חדר במלון  נוספיםנלווים רק אם בכוונתך להגיע עם  השורות הבאותאנא השלם/י את 

 ך לידה _______________תארי            ____________________________  שם מלא .1

 ך לידה ___________________________________________          תארי  שם מלא .2
 

מורכב ממושבים בנושא חשמל ואנרגיה ומושבים של חימום,   2202כנס חשמל ואנרגיה    מועדף תחוםבחירת 

 יך.  על  המועדף תחום את הנודה אם תוכל לסמן  איוורור ומיזוג אוויר,

              חשמל ואנרגיה  ⧵              חימום, איוורור ומיזוג אוויר  ⧵

https://www.electricity2019.com/
https://www.electricity2019.com/
mailto:electricity2022@kenes-events.com
http://www.seeei.org.il/הרשמה_להתאגדות.html
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 של הזמנתך( ת ווהתוספ ת המחירו)הקף בעיגול את משבצ על גבי הטבלה סמן את בחירתךנא  - לינה
 

, מלון אסטרל  BBבסיס  , מלון בראון עלנובמברב 09-12/11מחירים לפי בתי מלון בש"ח על בסיס חצי פנסיון, 
היא על בסיס   08/11יום שלישי של תוספת לילה  וילאג' ומלון הרודס ויטליס, על בסיס חצי פנסיון בכל הלילות, 

BB  כולל שבת(  לילות לארבעה במחיר מסובסד לנרשמים בלבד והיא(  . 
מים, או אם הנלווה לן  במידה ונלווה )הלן באותו חדר( מגיע בתאריך שונה כך שהרכב החדר שונה בימים מסוי
 בחדר נפרד, יש לרשום את הפרטים כהערות בהמשך, או לפנות לצורך רישום טלפונית. 

 

   מחירי חבילות לינהטבלת 
 

  אסטרל  הרודס   

 בראון וילאג' בוטיק  פאלאס  ויטליס דן אילת סוג חדר  חבילות

  2חבילת 
 לילות:

 08-10/11 

 ₪  1,260 ₪  1,200 ₪  1,750 ₪   1,880  ₪  2,050 חדר יחיד

 ₪  1,400 ₪  1,360 ₪  2,070 ₪   2,200  ₪  2,390 חדר זוגי 

 ₪   2X1,195   ₪  2X1,100   ₪ 2X1,035   ₪ 680X2   ₪ 700X2 חולקים 2

  2חבילת 
 לילות:

 09-11/11 

   ₪  2,230 ₪   2,480  ₪  2,690 חדר יחיד

   ₪   2,630 ₪   2,880  ₪  3,130 חדר זוגי 

   ₪  2X1565    ₪  2X1,440  ₪ 2X1,315 חולקים 2

  2חבילת 
 לילות:

 10-12/11 

   ₪  1,960 ₪  2,160  ₪   2,400 חדר יחיד

   ₪  2,560 ₪  2,760  ₪   2,840 חדר זוגי 

   ₪   2X1,420   ₪  2X1,380   ₪ 2X1,280 חולקים 2

  3חבילת 
 לילות:

 08-11/11 

   ₪  2,850 ₪   3,120  ₪   3,450 חדר יחיד

   ₪  3,370 ₪   3,640  ₪  4,010 חדר זוגי 

   ₪  2X2005    ₪  2X1,820   ₪ 2X1,685 חולקים 2

  3חבילת 
 לילות:

 09-12/11 

   ₪  2,940  ₪  3,240 ₪  4,260 ₪  3,600 חדר יחיד

   ₪   3,540 ₪   3,840 ₪  4,920 ₪  4,260 חדר זוגי 

    ₪ 2X2,130   ₪  2X1,920  ₪ 2X1,770 חולקים 2

  4חבילת 
 לילות: 

08-12/11 

  ₪  2,800 ₪   3.420 ₪  3,730 ₪  5,110 ₪  4,100 דחדר יחי

  ₪  3,360 ₪  4,140 ₪   4,450 ₪  5,990 ₪  4,880 חדר זוגי 

  ₪ 2X2,440   ₪  2X2,225    ₪ 2X2,070 ₪  1565X2 חולקים 2

 המחירים אינם כוללים מע"מ בהתאם לנהוג באילת  •

 לכל חבילה קיים מספר מוגבל של חדרים •

 מעלה שסימנת ל הרכבים והמחירים את בחירתך ע"פ ה   י/אנא פרט 

 לילות   4/  לילות   3לילות  /    2את בחירתך(   ני /: )אנא סמןמס' לילות 
 

 : _____________________________הרכב חדר           _________________________: שם המלון 
 

 : ___________________________עבור  מלון  סה"כ לתשלום 
 

 _____________________________________: שם השותף החולק  -לחולקים חדר עם משתתף 
 

 ,      electricity2022@kenes-events.comלבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז הרישום במייל: 
 077-3183565פקס: 

 

 מופעי ערב 

ר כרטיס נוסף עבור נלווה הלן במלונות  ניתן לבחור כרטיס בודד למשתתף הרשום לכינוס ביום האירוע, ניתן לבחו
 . )ייתכנו מקרים בהם האולם יתמלא ולא יוותר מקום(מבטיח מקום  אינוהרישום  המופע למבוגרים בלבד.  הכינוס.

 

 

  "2/      1כמות כרטיסים:   – 09/11/22 'דביום  דודו פישר וננסי ברנדס –מופע "העולם כולו 
 

   2/     1כמות כרטיסים:  -   10/11/22ביום ה'  דני סנדרסוןשל הופעה 
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 תשלום   ופןא
 

 . רישום ללא פירוט אמצעי תשלום, לא יתקבל יש לסמן את האופציה המבוקשת,  •

 ניתן לפצל בין התשלומים על חשבון המעסיק לבין תשלום על חשבון המשתתף.  •

 הזמנה.הטרם אישור  ק במידה וסימנת שהנך חבר בהתאגדות, תוקף חברותך ייבד •

אותה ציינת, רק לאחר קבלת אישור התחייבות  הדואר האלקטרוני שור השתתפות יישלח לכתובת אי •
 המעסיק על תשלום ההפרש בכרטיס אשראי 

 

 :את אופן התשלום לכנס  סמן אנא 
 

 בנקאית  העברה ⧵        המחאה ⧵       כרטיס אשראי ⧵         התחייבות חברה   ⧵

 לביטחון: לחיוב/  פרטי כרטיס אשראי 

   MAX*     *דיינרס      *MasterCard*    American Express *ישראכרט          *Visa    :טיס ר כרבח

 ______________מס' ת.ז של בעל הכרטיס   _________________________ שם בעל הכרטיס

 _________תוקף    _ ____________________________________ מספר כרטיס

 כרטיס(______________  ספרות בגב ה  3) מס' ביטחון 

 3,   2,  1  מס' תשלומים:                ___________________טלפון של בעל הכרטיס

 
 ף( להעביר מספר ההזמנה ושם המשתת יש )בע"מ  אירועים כנסים ונופש  – כנס ישראללפקודת  המחאה: 

ושם להוצאת חשבונית +  הזמנה   ' את אישור ההעברה יש להעביר בפקס/מייל בצירוף מס)   בנקאית:  ה עבר ה

 ( ח.פ/ ת.ז 

 547523/84, חשבון  800, בנק לאומי סניף אירועים כנסים ונופש בע"מ  –כנס ישראל שם החשבון: 

 25/10/2022אנו מתחייבים לשלם בעבור החשבונית עד לתאריך 

ון  טחי לתשומת ליבך, במידה והתשלום לא יועבר עד למועד זה, ייעשה שימוש בכרטיס האשראי שנמסר כב

 . בשלבי ההרשמה

 

 חשבונית פרטי ה 

 נא למלא בשפה העברית ובכתב ברור 

 ___________________________ . ח.פ  _____________________________ חשבונית על שם

 _______________________  עיר                  ______________________________   לידי

 __________________________________   מספר +רחוב       _____________________. ת.ד 

 _______________________   מיקוד

 
 חתימה ________________________                               _________________ תאריך

 : הערות/בקשות
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 2022כנס חשמל ואנרגיה  – התחייבות חברה 
 

 שר _____________________איש ק_____________________________   שם חברה

 ______________________________טלפון נייד__________________  טלפון בעבודה

 _____________________________________דואר אלקטרוני   ס ______________פק

 _________________.  סכום ההתחייבות: 

 : לכנסאת אופן התשלום  נו אנא סמ

 בהעברה בנקאית  ⧵ אה  בהמח  ⧵ בכרטיס אשראי   ⧵

 פרטי כרטיס אשראי לחיוב/ לביטחון: 

 MAX*     *דיינרס     *MasterCard*    American Express *ישראכרט     *Visa: בחר כרטיס 

 _______________________________  תוקף _____________  מספר כרטיס

 ______________________________________________ שם בעל הכרטיס

 _________________________________________מס' ת.ז של בעל הכרטיס

 ספרות בגב הכרטיס(__________________________________ 3) מס' ביטחון 

 __________________________________________טלפון של בעל הכרטיס

 3/   2/  1  מס' תשלומים:  

 ________________ של החברה(:   חתימת בעל/ת הכרטיס )במידה והכרטיס אינו

 
 חשבוננו להעברת כספים: 

 את אישור ההעברה יש להעביר בפקס/מייל בצירוף מס' הזמנה ושם להוצאת חשבונית + ח.פ/ ת.ז 

       אירועים כנסים ונופש בע"מ  –כנס ישראל  שם החשבון:

 547523/84 מס' חשבון:  800סניף:        ( 10)מס' בנק   לאומיבנק    שם הבנק:

 נא למלא בשפה העברית ובכתב ברור: 

 ___________________________________ חשבונית על שם  

 ח.פ ___________________________________________

 לידי ___________________________________________

 עיר _________________  ת.ד. ______________________

 _______________ מיקוד  ______________  רחוב + מספר 

 25/10/2022אנו מתחייבים לשלם בעבור החשבונית עד לתאריך 

לתשומת ליבך, במידה והתשלום לא יועבר עד למועד זה, ייעשה שימוש בכרטיס האשראי שנמסר 

 טחון בשלבי ההרשמה.יכב

 ________________________וחותמת חתימה    _________________              תאריך

 


