המנכ"ל במציאות החדשה
עוצמה

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻟﺴﻜﺮﺗﺎﺭﻳﻪ ﻭﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﲔ ﻓﻲ ﺃﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺑﺄﺳﺮﺍﺋﻴﻞ

עצמאות

שותפות

השנתי
הכנס
למנכ"לים ולמזכירים
ברשויות המקומיות

 5עד  8ביולי 2021
כ"ה-כ"ח בתמוז תשפ"א
מלון מלכת שבא ,אילת
תכנית הכנס תתפרסם בקרוב
הכנס יחל ביום שני 5.7.21
 13:00התכנסות ורישום
 16:00פתיחה במליאה
הכנס יסתיים ביום חמישי 8.7.21
בסביבות השעה .13:00
הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
בברכה,

דורון מילברג,

מנכ"ל עיריית רחובות
יו"ר האיגוד והכנס

חוויות
יוצאים מהקווים בשבילך

הפקת אירועים וכנסים לחברות

הסדרי רישום ומחירי הכנס
הרשמה לכנס השנתי:
• הרשמה תחל בתאריך  11/4/21ותסתיים בתאריך .1/6/21
• הרשמת מנכ"ל/מזכיר במחירי חבר איגוד מותנית בתשלום דמי חבר לשנת .2021
• לאחר ה 1/6/21-ההרשמה תתאפשר על בסיס מקום פנוי.
• שימו לב ,מס' החדרים מוגבל .כל הקודם זוכה .במידה ומכסת החדרים תתמלא יינתן
הסדר לינה במלון סמוך.
• הרשמה לחלק מהכנס בעלות יחסית הינה באישור יו"ר הכנס בלבד ועל בסיס מקום פנוי.

מחירים
מחירים לחבר האיגוד

משתתף בחדר זוגי

מחירים למי שאינו חבר איגוד

₪ 3,300

₪ 4,800

משתתף בחדר יחיד *

₪ 3,800

₪ 5,200

תוספת לבן/בת זוג בחדר זוגי

₪ 2,350

₪ 2,450

תוספת לבן/בת זוג בחדר יחיד

₪ 1,850

₪ 1,950

ללא לינה לכל ימי הכנס

₪ 2,200

₪ 3,700

ילד עד גיל  12בחדר הורים

₪ 900

₪ 900

(חולק חדר עם משתתף נוסף בכנס)

* קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה ומחייבת תשלום מראש
וקבלת אישור במייל חוזר!

נוהל הרשמה

(אנא הקפד/י לעבור לפי השלבים הבאים)
על מנת להקל על הקליטה בכנס הנכם מתבקשים להקפיד על כל נהלי הרישום ולמלא
בצורה מדויקת את כל הנדרש לפי נהלי ההרשמה.

שלב א'

• אנא מלאו את טופס ההרשמה האינטרנטי באופן מלא ,כולל ציון הגוף המשלם ,ולבסוף
לחצו "שלח" .
אישור על ביצוע תקין של שלב א' יגיע ישירות למייל שלך.
מייל זה הינו אישור על קבלת הפרטים בלבד ,אך אינו מהווה אישור סופי לרישום לכנס!

שלב ב'

להלן אפשרויות תשלום:
• המחאה
את ההמחאה יש לרשום לפקודת :איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות
ולשלוח לגזבר האיגוד בצירוף טופס ההרשמה,
לכתובת :ת.ד 245 :עילבון ,מיקוד  16972לידי האני סמעאן.
• העברה בנקאית
העברה בנקאית יש להעביר ל:
בנק הפועלים ( - )12סניף  657אור יהודה מספר חשבון 162365
יש לשלוח למייל  hany.siman@gmail.comאת פקודת הביצוע של הבנק
בצירוף טופס ההרשמה.
• כרטיס אשראי
ניתן לשלם בכרטיס אשראי ,יש למלא פרטים באופן ברור בטופס ההתחייבות
(נא להקפיד למלא את כל הפרטים) .
• התחייבות הרשות
ניתן למלא את טופס התחייבות באתר ההרשמה ולהחזיר חתום על ידי גזבר הרשות,
למייל של מיכל כדריה

שלב ג'

לאחר מילוי כל הפרטים ותשלום מלא או התחייבות כספית מהרשות ,ישלח אישור סופי
על ההרשמה.
לכניסה לאתר הרישום לחץ כאן

ביטול הרשמה

• ביטולים יתקבלו בכתב בלבד למייל michalk@egged.co.il
יש לוודא טלפונית קבלת הביטול.
• ביטול החל מ 2 -יוני  2021יחויב בעלות מלאה.
• אי הגעה ללא הודעת ביטול תחויב בעלות מלאה.

הסדרי טיסות
ניתן להזמין טיסות דרך החברה המארגנת "אגד חוויות"
שעות הטיסות:
•  5יולי  2021בשעה  11:45מנתב"ג לאילת
•  8יולי  2021בשעה  13:30מאילת לנתב"ג
טיסות אלו במחיר מיוחד ,עלות  ₪ 225לאדם לכיוון
מספר המקומות מוגבל ,על בסיס מקום פנוי
אנא הקדימו להזמין ,לפרטים והזמנה:
מיכל ריכטר 052-8675009
מיכל כדריה 053-3345808

לבירורים בנושא רישום ניתן לפנות במייל או בטלפון לחברת ההפקה "אגד הסעים
תיור ונופש" :מיכל michalk@egged.co.il 053-3345808
לשאלות ועדכונים ניתן לפנות למזכירות האיגוד:
יוספה כהןemankalim@gmail.com 054-2300601 ,

