
 
 

 
 

 מזכירים ברשויות המקומיותלהכנס השנתי למנכ"לים ו
 מלון מלכת שבא אילת – 2019ספטמבר  5-2 

 כולל: יום סיור לימודי בפטרה 
 

 :מחירי ההשתלמות
  .לאחר תאריך זה תתאפשר הרשמה על בסיס מקום פנוי 01/08/2019ההרשמה לכנס תסתיים ב

 .2019מזכיר חבר איגוד מותנת בתשלום דמי חבר לשנת  ל/"הרשמת מנכ

עלות השתתפות בכנס  
 :לחבר האיגוד

עלות השתתפות בכנס למי 
 :שאינו חבר האיגוד

משתתף בחדר זוגי ) עם משתתף 
 נוסף(

3,100 ₪ 4,400 ₪ 

 ₪ 2,150 ₪ 2,150 תוספת לבן/בת זוג בחדר זוגי

 ₪ 4,900 ₪ 3,600 * משתתף בחדר בודד

 ₪ 1,650 ₪ 1,650 תוספת לבן/בת זוג בחדר יחיד

 ₪ 3,500 ₪ 2,000 לינה לכל ימי הכנסללא 

 ₪ 800 ₪ 800 בחדר הורים 12ילד עד גיל 

 !חוזר מיילקבלת החדר הינה על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת תשלום מראש וקבלת אישור ב *

 )אנא הקפד/י לעבור לפי השלבים הבאים( –נוהל הרשמה 
 ,כל נהלי הרישוםעל מנת להקל על הקליטה בכנס הנכם מתבקשים להקפיד על 

 .ולמלא בצורה מדויקת את כל הנדרש לפי נהלי ההרשמה
 

 'שלב א
 ושלחו במייל חוזר לחברה המארגנת "אגד הסעים תיור ונופש"  אנא מלאו את טופס ההרשמה באופן מלא, כולל ציון הגוף המשלם •

 , רק לאחר קבלת כל הטפסים ותשלום מסודר, ישלח אישור הרשמה.yifata@egged.co.ilיפעת 
 

 'שלב ב
 :להלן אפשרויות תשלום

  העברה בנקאית •
 איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות :העברה בנקאית יש להעביר ל

 . 162365מספר חשבון  יהודהאור  657סניף  –( 12בנק הפועלים )
 . את פקודת הביצוע של הבנק בצירוף טופס ההרשמה yifata@egged.co.ilמייל במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח ל

  כרטיס אשראי •
 . ההתחייבות )נא להקפיד למלא את כל הפרטים(פרטים באופן ברור בטופס את כל הניתן לשלם בכרטיס אשראי, יש למלא 

 

  המחאה •
           ולשלוח בצירוף טופס ההזמנה לכבוד:  איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות את ההמחאה יש לרשום לפקודת

 .16972עלבון  245סמעאן ת.ד , או להעביר להאני מיכל( /יפעת)לידי  4809234 ראש העין 10(  4)קומה  10 העמל"אגד הסעים" רח' 

  התחייבות הרשות •
 .נכ"לזכיר/ המהמ המצורף ולשלוח חתום על ידי התחייבות ניתן למלא את הטופס

 לא ניתן לשלם במעמד הקליטה
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 'שלב ג
 רק לאחר מילוי כל הפרטים ומשלוח התחייבות כספית במייל ישלח אישור סופי על ההרשמה •

  

 שלב ד'
 ים( וכלול במחיר הכנס עבור המנכ"לים )לא כולל נלו –יום טיול לפטרה 

 . מראש ,אותם יש לשלם בכרטיס אשראי או העברה בנקאיתלאדם, ₪  160אינו כולל מיסי מעבר בסך: 

 המצורף., תחייבות לסיורהלמצטרפים נא למלא את טופס ה מצטרף / לא מצטרף )נא סמן בעיגול(
 נא לשלוח למייל  צילום דרכון: 

  לפחות חודשים( 6) חצי שנה בתוקףשימו לב תוקף הדרכון חייב להיות  •

 .  07:30-19:30בין השעות:  4/9/2019הסיור יערך ב •

 דמי ביטול מלאים, ללא החזר כספי .  01/08/19מתאריך  •

הטיול אינו כולל ביטוחים משום סוג שהוא, מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות רפואי ומטען סטנדרטי או מורחב. מומלץ לרכוש את  •
 הביטוח בעת ההרשמה .

 

 ביטול הרשמה
ואישור חוזר מהחברה  יש לוודא טלפונית קבלת הביטול – yifata@egged.co.ilמייל יתקבלו בכתב בלבד לביטולים  •

 . המארגנת )אגד הסעים תיור ונופש בע"מ(

 .יחויב בעלות מלאה - 1/8/2019 –ביטול החל מ  •

 .מלאהאי הגעה ללא הודעת ביטול תחויב בעלות  •
 
 

 ":אגד הסעים ותיור"לבירורים במייל או בטלפון ניתן לפנות לחברת ההפקה 
 yifata@egged.co.il 8567812-050 יפעת
 michalk@egged.co.il 3345808-053  מיכל

 egged.co.ilvAdi@  9203924-03   עדי 

 
 

 בברכה,
 

 דורון מילברג           אבי עזר                                                                                                        

 מנכ"ל עיריית רחובות  מנכ"ל עיריית אריאל                                                                                            

 ויו"ר איגוד המנכ"לים והמזכירים                                                            והמזכיריםמנכ"לים החבר הנהלה איגוד ו

  ברשויות המקומיות                                                                                      המקומיותברשויות            
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