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 לשכת שמאי מקרקעין 

 מקרקעין בישראל השל לשכת שמאי    2021טופס רישום לכנס אביב 
 27/05/2021-25ריה במלון סופיה טב

 ___________ _____ת.ז. _______________ _______ שם פרטי ____________ שם משפחה  רשם:פרטי הנ
 _____________טל' משרד ______ _____________כתובת דוא"ל ___________________ טל' נייד_____

 __________________ _____ 'קס פ ___________בית ______ ' טל ______כתובת דואר ______________
 

 ללשכה.   אורח/ חבר/ה שטרם הסדיר חובות ◌שכה.             לללא חובות ל חבר/ה  ◌   יש לסמן את ההרכב המבקש:  
 הלשכה  י ת לחברעלו הרכב החדר  הבחירה  X-סמן/י ב

 .₪ 2,850 לילות  2 –מחיר לזוג ל  

 . חדרים 5 – ₪ 2,250 לילות  2 –מחיר ליחיד בחדר ל  

 .₪ 1,250 לילות  2 –תוספת מבוגר שלישי בחדר ל  

 . ₪ 600 לילות  2 –ד ל תוספת ליל 

מבוגרים    3עד    –  ₪    LAKE VIEW 170תוספת לחדר פרימיום  
 .1או זוג +

 . 1עד זוג + - ₪ 200 עיר ל ג'וניור סויט נוףתוספת ל 

 . 1עד זוג + - ₪ 250 תוספת לג'וניור סויט נוף לכנרת  

זו  -  ₪   FAMILY 300תוספת לחדר   +  עד    4או    3ג 
 וגרים. מב

 במשך כל שעות פעילות באולם.   חמה וקרה חצי פנסיון, כולל מאפים, שתייה אירוח על בסיס
השני )תעודת  סון  חיה ע לאחר  מחוסנים, לפחות שבולימים או  להיות מח  םהמלון פועל לפי התו הירוק, על האורחי

 מתחסן בתוקף(.  
דמי    / ₪  110  –  לשכה   ת / רחברישום לבן/ת זוג של  דמי    / ₪  220  –לחבר לשכה שהסדיר חובותיו ללשכה    םדמי רישו

   .₪  550 –דיר חובותיו חבר שלא הס / לאורח רישום
 

 .  ימון האורח/ת בטבלה מעלהועידה לפי סוללשכת השמאים בגין ההשתתפות בי תשלום פרט
 _________________________________________ חשבונית על שם __________________הסכום לחיוב: 

 _____________נייד ________ _____________ ________ ת.ז. _______כרטיס האשראי ________על ב שם
 ________________________ פקס _________________ טלפון ____________כתובת דואר ___________

 ללא ריבית(.   3)עד  __ תשלומים   '_ מס ספרות ____  3_ __תוקף __ _ טיס____________מס' כר 
 ._________________________________________________________________הערות ___________

 ימים טרם הגעה לוועידה.   7עד  –תנאי תשלום 
 

  7ום עד  י  14מגובה ההזמנה. ביטול השתתפות בין    25%  –ב ב  יאירוח, יחולפני ה ימים    14לאחר הרשמה ועד    ביטול  :תנאי ביטול
במקרים של ביטול בשל בידוד בשל נגיף הקורונה, או  מלא.  חיוב    –ימים    7ההזמנה. לאחר  מגובה    50%-ימים לפני מועד האירוח  

שיישלחו   ליתקבלו רק בקשות ביטודה. ימים לפני תחילת הוועי  7  -, זאת גם אם המועד קצר מלא יחולו דמי ביטול במקרה של סגר  
ת  ולבקש  להיענותלתה  ותעשה כמיטב יכ  ה הלשכבמזכירות הלשכה.    בקשת הביטול    קבלתודא  . על המזמין/ה לובמייל או בפקס 

מינימם  והריש ברישום  מותנה  הוועידה  קיום  כלל.  רישום  אישור  זאת  בבקשה  לראות  אין  אולם  המזמינים,  משתתפים  של  ום 
לעיל. לאחר ביצוע התשלום, תונפק  ההזמנה תיכנס לתוקף לאחר ביצוע התשלום בהתאם להזמנה  .  פיםמום משתתומוגבל במקסי

 רישום.  לאישור ויהוו   בפקס בדוא"ל או בוועידה, אשר יישלח קבלה בגין השתתפות 
 
 

 דון.אני מאשר בחתימתי לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו רשומים לעיל בעלות השתתפות בוועידה שבנ
 .כ"כ אני מאשר כי קראתי את פרטי ההזמנה ומאשר אותם בחתימתי 

 
 תאריך _______________     _____על הכרטיס _________ חתימת ב


