
* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
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כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ’ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
 בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג’, ד’, ה’. 

y  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון “דן אילת”. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
y  נתב”ג - אילת - נתב”ג
y  שדה דב - אילת - שדה דב
y   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון “דן אילת”, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה”צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה )ההרשמה רק באמצעות האינטרנט( 
ההרשמה תעשה ע”י חברת “כנפי משק תור בע”מ” באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
“כנפי משק תור בע”מ”, לכתובת:

רח’ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
y  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
y  .ההרשמה לכינוס רק עפ”י התוכניות הרשומות
y  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
y  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
y  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
y  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
y  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
y  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
y - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת 

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת “כנפי משק תור בע”מ”.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס )וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית(, הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב’-ה’, 10-13 בנובמבר 2014.

 ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

http://www.insurance.org.il/

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28
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10-13 בנובמבר 2014, אילת


