כנס ים המלח
מלון ישרוטל ,ים-המלח
יב-טז באדר א‘ תשע“ט | 17-21.2.2019
ראשון  -חמישי
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כנס ים המלח 2019
חברות וחברים למקצוע,
עוד שנה חלפה ואנו שוב נפגשים בים המלח בכנס המאורגן ע"י מרחב חיפה והצפון ,כנס מעניין ומגוון.
אנו מזמינים אתכם לקחת פסק זמן מהעשייה השוטפת ולבוא להשתלם ברמה גבוהה במקום הנמוך ביותר בעולם...
כנס ים המלח ,משלב לימוד והנאה אחרת .בכנס ידונו בנושאים חשובים ,עדכניים ועכשווייםלצד ארועי
תרבות מגוונים ,הרצאות ופעילויות משותפות עם בני/בנות הזוג המלווים.
בכנס יידונו נושאים רלוונטיים ,ממגוון תחומים ,מעולמו המקצועי של רואה החשבון ,לצד אירועי תרבות מגוונים ,הופעות,
שמש של חורף והכל במלון ישרוטל ים המלח,
בין התאריכים  17-21בפברואר .2019
מצפים לראותכם!

בברכת חברים,
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איריס שטרק ,רו"ח
נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

גלית יחזקאלי ,רו"ח
יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון
ונציגת המרחב בוועד המרכזי

כנס ים המלח
 | 17-21.2.2019מלון ישרוטל ,ים-המלח
ריכוז מקצועי :גב‘ גלית יחזקאלי-גולן ,רו"ח  -יו"ר וועד מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי
גב‘ אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  -מ"מ ומשנה לנשיאה ,יו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים

יום ראשון | 17.02.2019
14:30-14:00
15:30-15:00
16:00-15:30
אורח כבוד:

אחד על אחד -העיתונאי אריאל שנבל במושב אחד על אחד עם השרה איילת
שקד  -שרת המשפטים וחברת הקבינט המדיני בטחוני
אחד על אחד  -העיתונאי אריאל שנבל במושב אחד על אחד עם השר יריב לוין
ברכות ופתיחת הכנס
ח"כ עופר שלח  -יושב-ראש השדולה למען עצמאיות ועצמאים
מר ערן יעקב רו"ח  -מנהל רשות המסים
גב‘ איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
גב' גלית יחזקאלי-גולן ,רו"ח  -יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי
הרצאת מנהל רשות המסים מר ערן יעקב ,רו"ח

16:30-16:00
18:30-17:00

מושב  - 1רו"ח כשומר סף וחוד החנית של הכלכלה הישראלית –עתיד המקצוע

מנחה:
משתתפים:

מר שלמה מעוז – כלכלן ויועץ פיננסי
גב‘ איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
גב' קרן בר חווה ,רו"ח  -ראש החוג לחשבונאות  -האונ’ העברית ירושלים יו"ר ועדת הרפורמה
ותוכנית הלימודים במועצת רו"ח
מר גיא אהרוני ,רו"ח  -מרכז ההתמחות בתחום החשבונאות הפיננסית ,אונ' חיפה
גב' יפעת פלקון-שניידר ,רו"ח  -מנהלת המערך החשבונאי  -מח' תאגידים ,הרשות לניירות ערך

21:00

מופע ערב  -רינה פדווה | מופע בידור "חתיכת חיים"
יום שני | 18.02.2019

11:00-09:00

מושב  – 2ללא גבולות – אחריות רואי החשבון!

מנחה:
משתתפים:

מר יוסי ישראלי ,רו"ח  -חבר וועד מרחב חיפה
גב‘ אלינה פרנקל-רונן ,רו"ח  -מ"מ ומשנה לנשיאה ,יו"ר פורום מנכ"לים ,מנהלי כספים וחשבים
גב' שרונה בן-שטרית  -ראש אגף איסוף ובקרה ברשות לאיסור הלבנת הון

הבנקים  -שער למניעת הלבנת הון ,תקנות  - CRSחסם להלבנת הון ,חשבוניות פיקטיביות,
חשיפת חשבונות בנק ומעורבות בהעברת כספים מהארץ לחו"ל וחוזר חלילה חובות רואי חשבון,
משטרה ופרקליטות .איך עושים עסקים  -מפחיתים מגבלות וחסמים של הלבנת הון?

גב' ליאת שוב ,רו"ח  -ק .ציות בנק לאומי
רפ"ק אורית גן מור חלפון  -ק .יעוץ וחקיקה ,מדור אכיפה כלכלית ,משטרת ישראל
מר שלומי אסתרוגו  -מנהל אגף א' חקירות ,רשות המיסים

*11:00
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פעילות לנוולים  -אלעד קופרמן  -התוכנית הגדולה  -להפיק ולנצח ב"ריאלטי של החיים"

11:15-11:00

הפסקה

11:30-11:15

ח"כ מיכאל מלכאלי  -יו"ר השדולה לקידום והעצמת נשים בפריפריה

13:30-11:30

מושב  – 3מיסוי נדל"ן בישראל –נקודות התפר והתורפה בחוקי המס על
המקרקעין ברכישה ,בתקופת האחזקה  ,במימוש זכויות ומכירה

מנחה ומגיבה:
משתתפים:

גב’ דורית גבאי ,רו"ח
גב’ תמר אברהם -שמאית מקרקעין
מר שי אהרונוביץ  -סמנכ"ל בכיר מיסוי מקרקעין ברשות המסים
גב’ ורד אולפינר סקל  -רו"ח ,עו"ד
מר מאיר מזרחי ,עו״ד

15:30-13:30

צהרים למנוחה וכייף
התכנסות מתוקה ,קפה ,תה ועולם של מתוקים

17:00-16:00

מושב  – 4רואים חשבון בלי סטרס...

16:00-15:30

גב’ אורנה צח גלרט ,רו"ח – מוסמכת לטיפול בדמיון מודרך ובשיטות טיפול רבות נוספות בתחום
הרפואה הטבעית

19:00-17:15

מושב – 5רואה החשבון כבעל תפקיד בתהליכי שיקום והבראת חברות

מנחה ומגיבה:
משתתפים:

גב‘ איריס שטרק ,רו"ח  -נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל
גב’ סיגל יעקובי ,עו"ד  -האפוטרופוס הכללי וכונסת הנכסים הרשמית במשרד המשפטים
מר אשר אנגלמן ,רו"ח
גב' איילת הלל בירנצוויג ,רו"ח ,עו"ד
מר יעקב זיצר ,רו"ח
ד"ר שלמה נס רו"ח ,עו"ד
גב' עליזה שרון רו"ח

21:30



מופע ערב  -להקת  | SRFמסיבת אייטיז
יום שלישי | 19.02.2019

*11:00

פעילות לנלווים
גיא פלג  -הפרשיות שהסעירו את הציבור ופתחו את מהדורת החדשות

13:00-12:00

קידום הבריאות והקיימות –עובדים בריאים-ארגון משגשג!!!
ד"ר דורון מנצ‘ל ,רופא מומחה בתחום קידום בריאות וניהול סיכוני בריאות

16:00-15:30

התכנסות מתוקה  -קפה ,תה ועולם של מתוקים

17:30-16:00

מושב  – 6ניהול ספרים ,סוגיות ודגשים  /העולם דיגיטלי – הקו המנחה

מנחה:
משתתפים:

גב’ גלית יחזקאלי-גולן ,רו"ח  -יו"ר מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי
גב' תמר ברכה  -מנהלת תחום בכירה הוראות וקבילת פנקסים ברשות המסים
מר משה כדר ,רו"ח ,עו"ד
מר אורי בארי ,רו"ח  -יו"ר מרחב ת"א

19:00-17:30

מושב  – 7הליכי ביקורת ושומה ,מס הכנסה ומע"מ  -הקו הדק בין ההליך
האזרחי והפלילי

מנחה ומגיבה:
משתתפים:

גב' ליאת נויבירט ,רו"ח ,עו"ד  -סגנית נשיאה ויו״ר ועדת הקשר עם מע״מ
גב' נאוה הנס ,עו"ד  -מנהלת מחלקה בכירה ייעוץ משפטי ברשות המסים
מר דרור דניאל – פקיד שומה חקירות ת"א

מגיב:

מר סיימון יניב רו"ח ,עו"ד
מר אודי ברזילי רו"ח  ,עו"ד

21:30
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מופע ערב  -צופית גרנט

|
ערב מרתק על החלטות נוקבות ,בחירה בטוב ובאופטימיות ,אנרגיות וקבלת השראה

יום רביעי | 20.02.2019
11:00-09:00

מושב  – 8הצלחה בעולם תחרותי ,דינאמי וטכנולוגי ויצירת הזדמנויות ממשברים

מרצה:

מר מני ברזילי – טכנולוגי -אומנות הכישלון מומחה אבטחת מידע וסייבר  - CTOשל מרכז
מחקר הסייבר של אונ’ תל אביב
הפסקה

10:05-09:50

מרצה:

מר חגי שלו ,רו"ח  -להתרגל להצליח בעסקים ובקריירה  -להתמודד בהצלחה עם שינויים בעולם
דינמי ומשתנה

13:00-11:00

מושב  – 9דיני עבודה -ש"לא יעבדו עליכם"  ,ומי מפחד מבודק שכר

מנחה:
משתתפים:

גב' ויויאן שוקייר ,רו"ח  -חברת וועד מרחב חיפה והצפון
גב' דבורה ספיר-אליעזר ,עו"ד ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית ,משרד העבודה  ,הרווחה
והשירותים החברתיים
מר אמיר הייטנר ,רו"ח
מר יוסי חכם ,עו"ד
מר תופיק מזאווי ,רו"ח ,עו"ד

16:00-15:30

התכנסות מתוקה ,קפה ,תה ועולם של מתוקים

17:30-16:00

מושב  – 10עדכוני פסיקה וחקיקה – סקירת חידושים במיסוי

מנחה ומגיב:

מר ירון טיקוצקי רו"ח ,עו"ד
מר יובל אבוחצירא ,רו"ח ,ומשפטן  -חבר וועד מרחב חיפה והצפון
מר ג’קי מצא רו"ח( ,משפטן)
מר אלכסנדר שפירא ,רו"ח ,עו"ד
מר עפרי שלו  -מנהל אגף בכיר מקצועית ברשות המסים

18:00-17:30

מושב 11

משתתפים:

ח"כ בצלאל סמוטריץ  -יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי

19:00-18:00

מושב  -12מצע כלכלי חברתי בעידן של חדשנות – בחירות

מנחה:
משתתפים:

לירון הרשקוביץ  -יו"ר ריפבליק יועצים
ח"כ יעקב אשר  -יו"ר ועדת משנה לבטיחות בדרכים
ח"כ יואב בן צור  -יושב ראש סיעת ש"ס
ח״כ מיקי זוהר  -יושב ראש ועדת הכנסת
ח״כ עיסאוי פריג' ,רו"ח – חבר בוועדת הכלכלה

21:30

מופע ערב  -הפרברים | מופע הזמר "-מתוק התפוח"
יום חמישי | 21.02.2019

בוקר של כיף
עזיבת חדרים

נתראה בכנס...
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לאחר בדיקת הלשכה ,לידיעתכם קיים אוטובוס אגד מס'  421א' היוצא ממסוף ארלוזורוב בת"א,
ביום א  ,17.02.19בשעה  12:00 ,09:30 ,09:00לאיזור בתי המלון בים במלח.
חזור ביום חמישי  ,21.02.19בשעה  16:20 ,13:35מאיזור בתי המלון בים המלח למסוף ארלוזורוב בת"א.
מחיר נסיעה לכיוון לתושב ותיק  ₪ 42.50הלוך ושוב .רצוי להזמין כרטיסים מראש בטלפון * 2800או בקופות.
חבר שיזמין נסיעה באוטובוס נא לשמור על הקבלות.

מלון ישרוטל ים המלח פעילויות
ערב
אומן אורח בלובי המלון – פרטים בלוח המודעות.
מסעדות חדר אוכל
פתוח בין השעות 18:30-21:00
לובי – תפריט חלבי,
פתוח בין 10:00-24:00
(ארוחות החל מהשעה )12:00
צ'יל אאוט בבריכה – תפריט בשרי קל
(פתוח בהתאם לתנאי מזג האוויר).
בצהרים תינתן הנחה של  15%ממחירון הלובי והבריכה.
ספא
הכניסה לספא הינה ללא תשלום.
הספא כולל :בריכת מי מלח מקורה מחוממת ,ג'קוזי ,חדר
כושר ,סאונה יבשה ורטובה.
שעות פתיחה  – 19:00 – 08:00לכלל הציבור.
לציבור הדתי שעות פתיחה מיוחדות לבריכת מי המלח:
 07:00-08:00לנשים בלבד;
 19:00-20:00לגברים בלבד.
טיפולים – אורחי הכנס ייהנו מהנחה של  15%מהמחירון,
במהלך השהייה.
להזמנות מראש :טל' 08-6689667/8
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בריכות
במלון בריכת מים מתוקים חיצונית ,בעלת  2מפלסים.
מפלס אחד מחומם ל.°26 -
בריכת ילדים לא מחוממת.
חוף ים
קיימת גישה וקיימות מיטות שיזוף וכסאות.
מגבות-קיימות בחוף בחינם.
מועדון ילדים
מועדון הילדים כולל פינות משחק לילדים בגיל הרך ,פינות
יצירה.
המועדון כולל משחקי מחשב.
פתוח בין השעות .10:00-18:00
בית כנסת
ממוקם בקומה -1
זמני התפילות יפורסמו ע"ג לוח המודעות.
שירותים נוספים
קומקום חשמלי קיים בכל חדר לרשות האורחים.
אינטרנט אלחוטי חינם במהירות  1ג'יגה במלון.
חברי חוג השמש – תינתן הנחה של  10%על האקסטרות
במזון ומשקאות .אין כפל מבצעים והנחות.

פירוט סוגי חדרים
לנוחותכם ,מצ"ב פירוט הסבר מלא על סוגי החדרים במלון
"ישרוטל ים המלח" ,אשר יעמדו לרשות אורחי הכנס.
כל החדרים הינם מפוארים ,מרווחים ,קלאסיים מבחינת
עיצוב וצבעיהם.
הפירוט נמסר ע"י בית המלון והינו באחריותו בלבד.

חדר סטודיו
חדר ללא הפרדה בין ההורים לילדים .החדר כולל מיטה
זוגית וספה זוגית נפתחת למיטה נוספת ,מרפסת ,כספת
וערכת קפה לשניים.
(מתאים לאירוח של  3מבוגרים  +ילד /תינוק).

 ר
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חדר משפחה
חדר סטנדרט
חדר הכולל מיטה זוגית ופינת ישיבה הנפתחת לספה .החדר חדר הורים הכולל מיטה זוגית וטלוויזיה ,דלת הפרדה ,חדר
אמבטיה ושירותים משותפים .בנוסף ,סלון עם ספה גדולה
כולל מרפסת ,כספת ,ערכת קפה ואמבטיה.
הנפתחת לשתיים ,טלוויזיה ופינת ישיבה.
(מתאים לאירוח של עד שלושה מבוגרים).
(מתאים לאירוח של זוג 2 +ילדים או לחליפין  3מבוגרים)
חדר מואב
סוויטה
חדר עם נוף לים ,הכולל ריהוט יוקרתי ,מיטה זוגית ופינת
חדר עם הפרדה בין חדר השינה לסלון .הריהוט יוקרתי
ישיבה .החדר כולל מרפסת ,כספת ,מיני בר (ריק) ,ערכת
קפה ומייבש שיער .אורחי קומות מואב זכאים לכניסה לטר וברמה גבוהה .החדר כולל מיטה זוגית בחדר הורים ,סלון
רקלין מואב ,הממוקם בקומה ה 8-וממנו נשקף נוף פנורמי ופינת ישיבה.
לים המלח והרי מואב .הטרקלין מציע לאורחיו פינות קריאה ניתן להוסיף עוד מיטה/לול.
אינטימיות ,כיבוד קל ושתייה חמה וקרה וכן גלישה חופשית בחד  2מסכי  ,LCDמקלחת ואמבטיה ,מרפסת קטנה ומ ר
פסת שיזוף גדולה עם מיטות שיזוף ,ריהוט גן חדיש וג'אקוזי.
באינטרנט ,עיתון יומי ,ספריית ספרים וסרטי DVD
בחדר כספת ,מיני בר ,ערכת קפה ומייבש שיער.
(הכניסה לטרקלין למבוגרים בלבד).
אורחי הסוויטות זכאים לכניסה לטרקלין מואב
(מתאים לאירוח של זוג).
(ראה פירוט בחדר מואב).
(מתאים לאירוח של זוג+ילד ותינוק  ,או  3מבוגרים  +תינוק).

הנחיות כלליות לרישום
•
•
•
•
•

•

•
•
•

הכנס יתקיים בימים ראשון -חמישי  17-21בפברואר 2019
הרישום הוא לכל ימי הכנס –  4לילות – אין אפשרות להירשם לחלק מימי הכנס.
מס' משתתפי הכנס הוגבל מראש וכן מס' חדרים בבית המלון ,לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.
ההרשמה ושיבוץ החדרים תעשה ע"י בית המלון.
ההרשמה לכנס תתבצע בכתב בלבד באמצעות מילוי טופס הרישום המצורף לחוברת ובצירוף התשלום והעברתו
אל "לשכת רואי חשבון בישראל" ,ת.ד 29281 .ת"א ,מיקוד 61292
או בפקס  03-5116665או במייל tzipi@icpas.org.il
ניתן לשלם באמצעות המחאות ו/או בכל כרטיסי האשראי.
לפרטים יש לפנות למזכירות הלשכה – טל' 03-5116634 :לגב' ציפי חדד.
ההרשמה לבית המלון תעשה ישירות מול מחלקת ההזמנות של ישרוטל,
בימים א-ה ,בין השעות  ,08:30-17:00באמצעות טופס ההרשמה המצ"ב לחוברת ובצירוף אמצעי תשלום.
לפרטים יש לפנות להזמנות בטל' 08-6387727 :או במייל .cro-group@isrotel.co.il
לא ניתן יהיה להירשם לבית המלון ללא דמי רישום (דמי השתתפות) לכנס.
לאורחי הכנס יינתנו מחירים מיוחדים לשבת שלפני הכנס  16.2.19פרטים ניתן לקבל במחלקת ההזמנות.
בני/בנות זוג נלווים חייבים בדמי הרשמה לכנס ,כמפורט בטופס ההרשמה ובהתאם לרישום במלון.
נלווים מבוגרים נוספים  ,בקרבה מדרגה ראשונה (בחדרים נפרדים) – ישלמו דמי משתתף ונלווה.
הכניסה לאירועי הכנס תתאפשר כנגד כרטיסים בלבד.
לא תתאפשר כניסת ילדים ותינוקות למופעי הנלווים ולמופעי הערב.

שינויים וביטולים
הודעות על ביטול ו/או שינוי יתקבלו בהודעה בכתב בלבד כדלקמן:
ביטול דמי הרשמה ל"לשכת רואי חשבון" ,בפקס03-5116665 :
ביטול לינות למחלקת הזמנות בפקס08-6362056 :
באחריות הנרשם לוודא קבלת הביטול ו/או השינוי במוקד הרישום.
ביטולים על-פי חוק הגנת הצרכן
בגין ביטולים של לינות/דמי רישום ,יחול חוק הגנת הצרכן.
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דמי הרשמה ללשכה )ט.ל.ח(
טופס הרשמה ותשלום ללשכה  -מלון ישרוטל ים-המלח | 17-21.2.2019
לכבוד :לשכת רואי חשבון בישראל ,רח‘ מונטיפיורי  ,1תל-אביב יפו6525201 ,
עבור ציפי חדד פקס מס‘  03-5116695או במיילtzipi@icpas.org.il :

אני הח“מ מבקש/ת לשלם את דמי ההרשמה ללשכה











משתתף חבר לשכה  /סטודנט לשכה  /מתמחה לשכה ₪ 650 -
משתתף צעיר*  -ללא עלות
משתתף פנסיונר** ₪ 325 -
משתתף שלא הזמין שירותי לינה באמצעות הלשכה ₪ 900 -
משתתף רו“ח שאינו חבר לשכה ₪ 1250 -
נלווה לחבר לשכה ₪ 300 -
נלווה למשתתף צעיר ₪ 240 -
נלווה לפנסיונר ₪ 150 -
נלווה שלא הזמין שירותי לינה באמצעות הלשכה ₪ 400 -
נלווה למשתתף רו“ח שאינו חבר לשכה ₪ 550 -

*משתתף צעיר הינו חבר לשכה בראשית
דרכו שקיבל רישיונו בחמש שנים
האחרונות
**פנסיונר הינו חבר המסווג בלשכה
כפנסיונר
***ותיק לשכה/יקיר לשכה ללא עלות

שם משפחה ___________________ :שם פרטי ________________ :מס‘ חבר___________:
ת.ז __________________________ .דואר אלקטרוני_____________________________ :
כתובת רחוב _____________________ :מס‘ ______ :ת.ד ________: .עיר____________ :
טל‘ _______________________:נייד _______________ :פקס_____________________ :


הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי
ניתן לשלם בכל כרטיסי אשראי.

סוג הכרטיס  ___________________________ :שם בעל/ת הכרטיס______________________ :
מס‘ הכרטיס) _______ CVV __________________________ :שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס(
ת.ז ________________________________ .תוקף הכרטיס________________ :
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תשלום באמצעות המחאה

המחאה ע“ס ____________  ,₪מס‘ ____________ :בנק _____________ :ז“פ___________ :
סה“כ לחיוב ____________ :חתימה______________ :
קבלה להוציא על שם__________________________________________________________ :
תאריך___________ :
לכתובת_____________________________ :

טופס הרשמה לבית המלון ”ישרוטל ים המלח”
לכבוד:
ישרוטל ים המלח
ד.נ .עין בוקק ,חוף ים המלח 86980
או בפקס08-6362056 .
לידי מחלקת הזמנות  -ליאור

לפרטים נוספים וברורים ניתן לפנות
למח‘ הזמנות בטל‘ 08-6387727
או במיילcro-group@isrotel.co.il :
בימים א‘-ה‘ ,מ8:30-17:00-

פרטים אישיים:
שם משפחה ___________________ :שם פרטי________________ :
מקום עבודה___________________________________________ :
כתובת :עיר ______________________________ :רח‘_______________________________
מס‘ ___________ ת.ד ________________ .מיקוד __________________________________
טל‘ )ע( __________________________ )ב( _____________________________
טל‘ נייד ___________________________ פקס __________________________

נא סמן את בחירתך:
מחירי אירוח מלון ”ישרוטל ים המלח“  -לינה ע“ב חצי פנסיון ל  4 -לילות ) 17-21.2.2019ט.ל.ח(
חדר סטנדרט











חדר לזוג
חדר ליחיד
שלושה מבוגרים בחדר
ילד בחדר הורים )(12-2
 2ילדים בחדר נפרד )(12-2
תינוק ) - (2-0דמי ביטוח
תוספת לחדר מואב
תוספת לחדר סטודיו
תוספת לחדר משפחה ג‘וניור
תוספת לסוויטה

הרכב החדר

₪ 3900
₪ 3400
₪ 5470
₪ 986
₪ 2764
₪ 140
₪ 983
₪ 819
₪ 1325
₪ 2620

מס‘ מבוגרים ________ מס‘ ילדים ) ________ (12-2מס‘ תינוקות )____________ (2-0
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בקשות מיוחדות _______________________________________________________
סה“כ עבור לינות

₪

הוראת תשלום עבור לינות  -כנס ים המלח 2019
למלון ”ישרוטל ים המלח”
באמצעות כרטיס אשראי עד  3תשלומים
או בהמחאה בתשלום אחד  -מועד פרעון עד 15.2.2019
)יש למלא הפרטים בספח הרצוי ולחתום בסופו(

שם הכרטיס__________________________________________________________ :
שם מחזיק/ת הכרטיס___________________________________________________ :
טלפון_______________________________________________________________:
כתובת______________________________________________________________:
מס‘ הכרטיס_________________________________________________________ :
תוקף הכרטיס) CVV __________________ :שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס(_______
מס‘ תעודת זהות______________________________________________________ :
סה“כ לתשלום __________________________________ ____________________ ₪
תשלום ראשון / 1/2019
תשלום שני

/ 2/2019
חתימה______________ :

תשלום שלישי / 3/2019

עבור לינות לכנס יש לרשום המחאה לפקודת :מלון ”ישרוטל ים המלח“
המחאה ע“ס

₪

מס‘

בנק

אבקש להוציא חשבונית על שם __________________________________ בסך ________ ₪
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