
 
  

                  
 

   

     

26.01.16 
 לכבוד

 מהנדסי הערים ברשויות המקומיות
 

 

 6102אגוד מהנדסי ערים של  ארציהכנס הזמנה ל
 -האיכות האדריכלית כאינטרס ציבורי     
  Architecture  Is  A  Public  Interest     

 ונרדו פלאזה", אילתמלון "לאבהנכם מוזמנים להשתלמות השנתית , שתתקיים השנה 

 .8132במרץ  13-82 -הכ"א באדר ב' תשע"ו,   –י"ח חמישי, -שני בימים 

 )*( להלן הנושאים שייעמדו במרכז הכנס 

 כמנוף לחיזוק האיכות האדריכלית 313תיקון  

 איך ליצר איכות אדריכלית כגורם מרכזי לאיכות חיי התושבים 

 מהנדס העיר כמתכלל התכנון העירוני 

 פאנל מומחים -תכנון משולב בכלכלה  - מחוללי שינוי בעיר טיםפרויק 

 עקבהמקצועי בסיור  

 ועדואסיפה כללית ובחירות ל 

 דקות( 31מרצים  2) 2131הדור הבא  

 ת ערביופעילו 

 
 )*( יתכנו שינויים 

 

 מצורף דף מידע על דרך הרישום האינטרנטי. הקדימו את הרשמתכם לכנס !

 נא דאגו לתשלום, – 2015לום דמי החבר לאיגוד לשנת חברים שעדיין לא הסדירו את תש

 ת על מנת שתוכלו להירשם להשתלמותוזא 

 

                                            

 

 

 
 



 
 

 

 ונהלי רישום לכנסמידע 
 

   

 ₪(-)בעלות ההשתלמות  השתתפות
 

 2,600 )חולק חדר עם משתתף נוסף( משתתף בחדר זוגי 

 3,400 משתתף בחדר יחיד

 4,200 משתתף + ב.ז שאינו משתתף בכנס

 1,800 לכל ימי הכנסללא לינה וללא ארוחת בוקר 

 300 תוספת עבור סיור לעקבה

 * מכסת החדרים הבודדים מוגבלת ולכן קבלת חדר בודד הינה על בסיס כל הקודם זוכה

 
ין או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מב  51.30.6352 –ההרשמה מסתיימת ב 

 .השנים(
 הנכם נדרשים להקפיד על העברת התשלום לכנס בהקדם!

 
 

  נסיעה לעקבה
 , לא ניתן לסיור יוכלו להצטרף מהנדסי ערים בלבדבמסגרת הכנס ייערך סיור מקצועי לעקבה, 

 בני/ות זוג. לצרף

 כחלק מתהליך הרישום תדרשו למלא את הפרטים הבאים:
 מספר דרכון

 חודשים לפחות 6תוקף של בלהיות  הדרכון חייב –תוקף הדרכון 
 כפי שמופיע בדרכון –שם ומשפחה באנגלית 

 
 

 המעוניינים להשתתף בפעילות  –במסגרת הכנס מתוכננת להתקיים פעילות ספורטיבית  - פעילות ספורט
 נדרשים להגיע עם בגדי ונעלי ספורט.

 
 

 אישורי השתתפות
 ר לנקודת לגמול השתלמות בסיום הכנס. השנה תהיה אפשרות לקבל אישור השתתפות שאינו מוכ

 אישור זה יינתן ללא צורך בחתימות על טופס הנוכחות.
 

 מותנה במילוי טופס נוכחות ע"פ ההנחיות לקבלת גמול השתלמות. - קבלת אישור לגמול השתלמות
  יותכן/ם בלבד ולא יונפק טופס חדשמילוי טופס נוכחות לצורך קבלת אישור לגמול השתלמות באחר

 במקרה של אובדן ו/או השארתו בחדר!
 

 יש לבחור באתר הרישום את סוג האישור שברצונך לקבל בסיום הכנס.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טיסות
 טיסות ניתן להזמין דרך חברת הפקת הכנס "אגד תיור ונופש" בתשלום ישיר לחברה.

קטרוני יש לפנות לליבנת בדואר אל –לקבלת פרטים מדויקים, הזמנת כרטיסי טיסה ותשלום 
livnatc@eggedtours.co.il   1203119/99-03או בטלפון 

 להלן פרטים *:
 

 חברת תעופה מחיר יעד מוצא שעה תאריך

 ארקיע 212 אילת נתב"ג 01:00 28.3.16

 ישראייר 212 אילת נתב"ג 14:30 28.3.16

 ארקיע 221 אילת שדה דב 12:22 28.3.16
 ארקיע 392 אילת חיפה 08:42 28.3.16
 ישראייר 212 נתב"ג אילת 13:30 31.3.16

 ארקיע 212 נתב"ג אילת 14:40 31.3.16
 ארקיע 221 שדה דב אילת 14:12 31.3.16
 ארקיע 392 חיפה אילת 19:30 31.3.16

 
 * מספר המקומות מוגבל

 
 שלום יבוצע ישירות לחברה.הת –באפשרותכם לבצע הזמנת טיסות באופן עצמי

 
 

יוכלו לתאם זאת מול חברת אגד תיור  –המעוניינים להמשיך את שהייתם במלון לסופ"ש בתוספת תשלום 
 או   livnatc@eggedtours.co.ilבדואר אלקטרוני לקבלת הצעת מחיר, אנא פנה/י לליבנת  ונופש.

 03-1203119/99בטלפון 
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 )אנא הקפד/י לעבור לפי השלבים הבאים(  –נוהל הרשמה 

 
את  מדויקתעל מנת להקל על הקליטה בכנס הנכם מתבקשים להקפיד על כל נהלי הרישום, ולמלא בצורה 

 כל הנדרש לפי נהלי ההרשמה.
 

 הליך הרשמה

 :53.6.52החל מתאריך  האינטרנטאתר עות יך ההרשמה יעשה באמצהל
http://www.conferences.org.il/engineer/default.aspx  

 

 יש להיכנס לאתר ההרשמה ולבצע את השלבים הבאים: על מנת להירשם להשתלמות

 ב א'של

 האינטרנטי באופן מלא וללחוץ "שלח" )גם אם עדין אין התחייבות כספית!(  למלא את טופס ההרשמהיש 

 אישור על ביצוע תקין של שלב א' יגיע ישירות למייל שלך.
 מהווה אישור סופי לרישום לכנס! אינו, אך  קבלת הפרטים בלבדזה הינו אישור על  מייל

 
 שלב ב' 

 רדה בטופס ההרשמה באתר.להוריד את טופס ההתחייבות הכספית המוצג להויש . 1

 . יש למלא הטופס באחד משתי האפשרויות הבאות:2
 להחתים את ראש הרשות/ גזבר/ מנהל כ"א על טופס ההתחייבות – התחייבות הרשות

 למלא פרטי כרטיס אשראי לתשלום. - התחייבות אישית     
  .03-6844244לשלוח את הטופס החתום לפקס יש . 3

 
 לתשומת ליבכם: 

  .יובטח מיקומך בכנסלאחר תאריך זה לא  – 51.0.52עביר התחייבות כספית עד לתאריך יש לה
 

 שלב ג' 

  .להרשמתךבמייל לאחר שטופס ההתחייבות ייקלט במערכת, תקבל/י אישור סופי 
 ייקלט במערכת.  ,כולל חתימה וחותמת של מורשה חתימה, ה, רק טופס התחייבות מלאלתשומת לבכם

 ולא ישוריין עבור  , תחייבות זו וללא אישור תשלום דמי חבר ייחשב כטופס שלא התקבלטופס שיגיע ללא ה
 הנרשם חדר !

 אנא הקפידו למלא אחר הוראות אלו! 
 

 
     להלן אפשרויות תשלום 

 .64931, ת"א 11ארבעה הלשלוח בדואר רגיל לכתובת:  נא המקומי. מרכז השלטון  לפקודת – המחאה .1
 בנקאית יש להעביר ל: העברה - העברה בנקאית .2

    (280002244)מספר מלכ"ר 12204מספר חשבון . 034. מספר סניף הקריה  סניף –( 11דיסקונט )בנק 

 את פקודת  הביצוע של הבנק בציון שם  03-6844221במקרה של העברה בנקאית יש לשלוח לפקס מס' 
 ההשתלמות ושם המשתלם.

 ההתחייבות )נא להקפיד למלא את כל הפרטים(בטופס יש למלא פרטי האשראי – כרטיס אשראי .3
 

 נוהל ביטול הרשמה

 יש לוודא קבלת אישור חוזר על הביטול.  nira@masham.org.ilביטולים יתקבלו בכתב בלבד לדוא"ל: 
 ימי עבודה לפני תחילת הכנס, לא יגבה תשלום. 9עד  •

 מעלות ההזמנה שבוצעה. 20%ימי עבודה לפני תחילת הכנס, יגבה תשלום בסך ב 3ד  ימי עבודה וע 9מ  •
 ימי עבודה לפני הכנס ואי הגעה ללא הודעת ביטול, יגבה תשלום מלא של ההזמנה. 3מ  •

 

 שרות ותמיכה
 ניתן לפנות באפשרויות הבאות: בנוגע להרשמה ולכנס למידע כללי וברורים

  adid@masham.org.ilמש"מ:  –עדי דורה 
  nira@masham.org.ilמש"מ:  –נירה בראונשטיין 

  livnatc@eggedtours.co.il –חברת אגד תיור ונופש  -ליבנת כהן 
  MichalK@eggedtours.co.il -חברת אגד תיור ונופש  –ה מיכל כדרי

 03-1203119/99,  03-6844220או בטלפונים 

  iame2000@gmail.com לבירורים בנושא דמי חבר לאיגוד יש לפנות לדפנה ארז
 

 או עם סיום מכסת החדרים )הראשון מבין השנים(  51.0.52 –ה מסתיימת ב ההרשמ
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