
 הערות והנחיות חשובות לפני ביצוע הרישום   

 

 ( אלא אם צוין מחירי החבילות כוללים דמי רישום לכינוס ולינה על בסיס חצי פנסיון

 . אחרת(

  דמי הרישום כוללים ערכת משתתף, השתתפות בפעילות המקצועית כולל כניסה

 לתערוכה, השתתפות בקבלת הפנים ובטקס הענקת תעודות הוקרה. 

  אלא אם צוין אחרת(ןלנלווים כולל לינה על בסיס חצי פנסיוהמחיר( . 

  חבר התאגדות יהיה זכאי להנחה רק לאחר שהסדיר את תשלום דמי החבר לשנת

 (, seeei@bezeqint.net) יש לפנות לאורית שושני בהתאגדות.לפרטים  .5201

 03-6134116טל. 

  יהיו זכאים לדמי  חברי התאגדות סטודנטים לתואר ראשון - רישום לסטודנטיםדמי

 בהצגת כרטיס סטודנט בתוקף. ו לאחר בדיקת חברותם רישום מוזלים, רק

  לא תתקבל התחייבות מסודרת בכתב מהמעסיק, ובמידה  - מעסיקהתשלום ע"י

בגובה התשלום אותו ציין הנרשם, ייגבה התשלום מכרטיס האשראי של 

 . ןלביטחולצורך כך יתבקש הנרשם לספק פרטי כרטיס אשראי   המשתתף.

 בנובמבר 2 -ה  הודעת ביטול שתתקבל בכתב במזכירות הכינוס, לאחר -דמי ביטול 

 .מההזמנה  50% של עלות משמעותה חיוב דמי ביטול ב בנובמבר 19ועד ה

 בנובמבר יגבו  דמי ביטול מלאים. 22החל מ 

  מלון מוגבל, על מנת להבטיח את בית המלון המבוקש ואת מספר החדרים בכל בית

 מקומך בכינוס, מומלץ להירשם בהקדם.

  לילות  3מינימום של ומעלה בלבד.  18מלון הרודס ויטאליס מיועד לאורחים מגיל

 להזמנה

  סטודנטים ידרשו להעביר צילום של תעודת הסטודנט למרכז הרישום של הכנס כדי

 לאשר את הזמנתם.
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 כוכבים )לפרוט לחץ כאן( 5 –מלון דן אילת 

 .כל המחירים מבוססים על חצי פנסיון )ארוחת בוקר וערב(, אלא אם צוין אחרת 

 15:00: החל מהשעה שעת כניסה לחדר. 

 המבקשים 16:00, בשבת עד השעה 12:00: ביום ו' עד השעה שעת עזיבת החדר .
לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות למזכירות הכנס, כפוף לאישור מהמלון ויתכן וכרוך 

 בתשלום נוסף. 

 זוג + ילד.מקסימום תפוסה בחדר רגיל : 

 זוגמקסימום תפוסה בחדר טראס : 

 מבוגרים. 3: זוג + ילד או מקסימום תפוסה בחדר דלקס 

 12-2: גילאי דיל 

  מס' החדרים מצומצם, –ניתן להזמין חדרי דלקס או טראס בתוספת תשלום 

  מקום פנוי בלבד. על בסיס ההזמנה הינה

 
 

 סוג החדר 

 במלון דן אילת

לילות  2 -חדר ל

 :בתאריכים

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

לילה נוסף ביום ג' 

1/12/15 

HB BB 

 ₪ 648 ₪ 779 ₪  3000 ₪ 2120 ליחידחדר 

 ₪ 720 ₪ 865 ₪  3405 ₪  2390 חדר סטנדרט –חדר לזוג 

  ₪  4890 ₪  3380 דלקסחדר  -שלושה מבוגרים

  -זוג + ילד בחדר ההורים

 חדר סטנדרט
2948  ₪ 4242  ₪ 

 

  אזל אזל תוספת שידרוג לחדר דלקס

  ₪  900 אזל תוספת שידרוג לחדר טראס

 
  

 

 כוכבים )לפרוט לחץ כאן( 5 –הרודס אילת מלונות 

 .כל המחירים מבוססים על חצי פנסיון )ארוחת בוקר וערב(, אלא אם צוין אחרת 

 15:00: החל מהשעה שעת כניסה לחדר . 

 המבקשים 14:00, בשבת עד השעה 11:00: ביום ו' עד השעה שעת עזיבת החדר .
לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות למזכירות הכנס, כפוף לאישור מהמלון ויתכן וכרוך 

 בתשלום נוסף. 

 זוג + ילד.מקסימום תפוסה בחדר רגיל : 

 מבוגרים 3או  ילדזוג + : מקסימום תפוסה בסוויטה. 

 12-2: גילאי ילד 

  מס' החדרים מצומצם, ההזמנה הינה על  – סוויטות בתוספת תשלוםניתן להזמין
 בסיס מקום פנוי בלבד.

 זוג.מקסימום תפוסה בחדר רגיל מלון הרודס ויטליס : 



 סאמלון הרודס פאל

סוג החדר במלון הרודס 

 לאסאפ

  

לילות  2 -חדר ל

 :בתאריכים

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

ג'  לילה נוסף ביום

1/12/15 

BB 

 ₪ 558 ₪  2700 ₪ 1900 חדר ליחיד

 ₪  644 ₪  3225 ₪  2250 חדר סטנדרט -חדר לזוג

  ₪  5334 ₪  3656 שלושה מבוגרים

  ₪  4002 ₪  2768 זוג + ילד בחדר ההורים

  ₪  900 ₪  600 תוספת שידרוג לסויטה

 

 מלון הרודס בוטיק

סוג החדר במלון הרודס 

 בוטיק

 

לילות  2 -חדר ל

 :בתאריכים

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

לילה נוסף ביום ג' 

1/12/15 

BB 

 ₪ 558 ₪  2460 אזל חדר ליחיד

 ₪  644 ₪  2985 אזל חדר סטנדרט -חדר לזוג

  ₪  4794 אזל שלושה מבוגרים

  ₪  3762 אזל זוג + ילד בחדר ההורים

  ₪  600 אזל תוספת שידרוג לסויטה

 

 בלבד( 18מלון הרודס ויטליס )למבוגרים מעל גיל 

סוג החדר במלון 

 הרודס ויטליס

 לילות 3 -חדר ל

 2-5/12/15בתאריכים: 

 1/12/15לילה נוסף ביום ג' 

 חצי פנסיון

 ₪  1015 ₪ 3672 חדר ליחיד

 ₪  1128 ₪ 4197 חדר לזוג

 

 

 

 

 

 

 



 כוכבים )לפרוט לחץ כאן( 3 – פאלמה )מרינה(מלון אסטרל 

 .כל המחירים מבוססים על חצי פנסיון )ארוחת בוקר וערב(, אלא אם צוין אחרת 

 15:00: החל מהשעה שעת כניסה לחדר . 

 המבקשים 14:00, בשבת עד השעה 11:00: ביום ו' עד השעה שעת עזיבת החדר .

לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות למזכירות הכנס, כפוף לאישור מהמלון ויתכן וכרוך 

 בתשלום נוסף. 

 זוגמקסימום תפוסה בחדר רגיל :.  

 ילד.זוג : סוויטה +  

 12-2 : גילאיילד 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

סוג החדר במלון 

פאלמה אסטרל 

 )מרינה(

 לילות 2 -לחדר 

 בתאריכים:

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

לילה נוסף ביום ג' 

1/12/15 

BB 

 ₪  360 ₪  1380 ₪  918 חדר ליחיד

 ₪  400 ₪  1590 ₪  1060 חדר לזוג

 זוג + ילד 

 בחדר ההורים

1316  ₪ 1977  ₪  

 

 כוכבים )לפרוט לחץ כאן( 3 –מלון אסטרל ויליג' 

  המחירים מבוססים על חצי פנסיון )ארוחת בוקר וערב(, אלא אם צוין אחרת.כל 

 15:00: החל מהשעה שעת כניסה לחדר . 

 המבקשים 14:00, בשבת עד השעה 11:00: ביום ו' עד השעה שעת עזיבת החדר .
לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות למזכירות הכנס, כפוף לאישור מהמלון ויתכן וכרוך 

 בתשלום נוסף. 

 ילד : זוגקסימום תפוסה בחדר רגילמ + 

 12-2: גילאי ילד 
 
 

סוג החדר במלון 

 ’אסטרל ויליג

 לילות 2 -חדר ל

 בתאריכים:

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

לילה נוסף ביום ג' 

1/12/15 

BB 

 ₪  360 ₪  1380 ₪  918 חדר ליחיד

 ₪  400 ₪  1590 ₪  1060 חדר לזוג

 זוג + ילד 

 בחדר ההורים

1316  ₪ 1977  ₪  

 

 



 כוכבים )לפרוט לחץ כאן( 3 –מלון אמריקנה 

 .כל המחירים מבוססים על חצי פנסיון )ארוחת בוקר וערב(, אלא אם צוין אחרת 

 15:00: החל מהשעה שעת כניסה לחדר . 

 המבקשים 14:00, בשבת עד השעה 11:00: ביום ו' עד השעה שעת עזיבת החדר .
לעזוב במוצ"ש מתבקשים לפנות למזכירות הכנס, כפוף לאישור מהמלון ויתכן וכרוך 

 בתשלום נוסף. 

 זוג + ילדמקסימום תפוסה בחדר רגיל : 

  .בקשות לחדרי משפחה יש ליצור קשר עם מחלקת הרישום 

 12-2: גילאי ילד 
 

 

 סוג החדר במלון 

 אמריקנה  

 לילות 2 -חדר ל

 בתאריכים:

2-4/12/15 

 לילות 3 -חדר ל

 בתאריכים:

2-5/12/15 

 ₪ 1020 ₪  680 חדר ליחיד

 ₪  1260 ₪  840 חדר לזוג

 זוג + ילד 

 בחדר ההורים

1040  ₪ 1560  ₪ 

 
 
 

 
 

 לבירורים נוספים ניתן לפנות למרכז הרישום במייל:
 

events.com-electricity2015@kenes 
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 מחיר דמי רישום לכינוס

 ח”ש SEEEI 1000חבר   רישום מלא:

 ח”ש SEEEI 500חבר  רישום חד יומי:

 ח”ש 1400 משתתף שאינו חבררישום מלא: 

 ח”ש  700 חד יומירישום  –משתתף שאינו חבר 

 סטודנט לתואר ראשון

 )בהגשת תעודת סטודנט(

 ח”ש 500

 לחץ כאןלרישום 

 לחץ כאן להורדת טופס הרישום

 לחץ כאןלטבלת חישוב לינות למעסיק 

 לחץ כאןלפירוט על תעריפי לינה 

 ל"כנס ישראל" לפנות ניתןלפרטים ושאלות בנושא הרישום 
 

events.com-electricity2015@kenes 
 

 אורית: לגב' לפרטים ושאלות בנושא הצטרפות לחברות ניתן לפנות
 

 seeei@bezeqint.netמייל:  6134116-03טלפון: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://events.eventact.com/runReg/reg/regwelcome.aspx?form=9292&Company=75&Event=16468&Lang=he
http://he.electricity2014.com/wp-content/uploads/2014/08/טופס-רישום-ישראלים-מעודכן-11.11.14.pdf
http://he.electricity2014.com/wp-content/uploads/2014/05/Hotels.pdf
http://he.electricity2014.com/%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94/
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