
תאריך: _________________ טופס הזמנה ורישום 

ת.ז: ___________________ שם פרטי+משפחה: ______________ 

טלפון נייד: ______________ כתובת: ______________________ 

נא לסמן את הרכב בחדר המבוקש:

סה"כ לתשלוםתוספת מע"מ מחיר בשקליםהרכב החדר

5790 841₪ 4949₪ ₪זוג

7125 1035₪ 6090₪ ₪זוג + ילד

8550 1242₪ 7308₪ ₪זוג + 2 ילדים

8265 1201₪ 7064₪ 3₪ מבוגרים

5700 828₪ 4872₪ 3₪ ילדים בחדר נפרד

5130 745₪ 4385₪ ₪יחיד בחדר

100 15₪ 85₪ ₪ביטוח תינוק )0-2(

1200 174₪ 1026₪ ₪תוספת חדר מואב + טרקלין והטבות

1150 167₪ 983₪ ₪תוספת לילה יום ד

1000 130₪ 855₪ ₪תוספת חדר סטודיו

1200 174₪ 1026₪ ₪תוספת חדר משפחה

1500 218₪ 1282₪ ₪תוספת למיני סוויטה + טרקלין והטבות

2200 319₪ 1881₪ ₪תוספת סוויטה + טרקלין והטבות

ארגון בוני ירושלים והסביבה
מודיעין | בית שמש | מ. אדומים | אפרת | ב. עילית | מבשרת

רח’ התעשייה 8, ירושלים:     02-565-9955  
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בית להפקות ותיירות

מקבוצת אורטל

מלון ישרוטל נבו ים המלח - המלון המרכזי של הכנס

הכנס במצדה

90 שנה לארגון בוני ירושלים

הכנס במצדה של ארגון הקבלנים בסימן 90 שנה לארגון
23-25.3.2023



מלון דניאל ים המלח 

סה"כ לתשלוםתוספת מע"מ מחיר בשקליםהרכב החדר

4700 683₪ 4017₪ ₪זוג

5875 853₪ 5022₪ ₪זוג + ילד

7050 1024₪ 6062₪ ₪זוג + 2 ילדים

6700 973₪ 5727₪ 3₪ מבוגרים

4700 683₪ 4017₪ 3₪ ילדים בחדר נפרד

4230 615₪ 3617₪ ₪יחיד בחדר

100 15₪ 85₪ ₪ביטוח תינוק )0-2(

220 32₪ 188₪ ₪תוספת חדר + מרפסת

1065 155₪ 910₪ ₪תוספת לילה יום ד

420 61₪ 359₪ ₪תוספת חדר דלקס מרפסת לבריכה

1100 160₪ 940₪ ₪תוספת חדר משפחה

1300 140₪ 1110₪ ₪תוספת למיני סוויטה + טרקלין והטבות

1600 232₪ 1368₪ ₪תוספת סוויטה 
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מקבוצת אורטל

המחירים כוללים:

אירוח על בסיס פנסיון מלא במהלך כל הכנס + כניסה חופשית לספא + כניסה למופעים.

המחירים המצוינים בטבלה הם לאחר סיבסוד של 1000 ₪ לחברי ארגון ירושלים.

ההרשמה החלה - מספר המקומות מוגבל

תאריך: _________________ טופס הזמנה ורישום 

ת.ז: ___________________ שם פרטי+משפחה: ______________ 

טלפון נייד: ______________ כתובת: ______________________ 

נא לסמן את הרכב בחדר המבוקש:
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אמצעי תשלום:     נא למלא את אמצעי התשלום המבוקש

כרטיס אשראי:
מספר כרטיס: __________/ __________/ __________ / __________

תוקף: _________/ _________  3 ספרות בגב הכרטיס _____________ )חובה(

שם בעל הכרטיס: ______________________ ת.ז: ____________________
מספר תשלומים: ________________ )עד 3 ללא ריבית(

חשבונית ע׳׳ש: ______________________ ח.פ: ____________________

צ'קים:
)עד 3 צ'קים שווים( לפקודת "אורטל תיירות"
ולשלוח לכתובת: רחוב התעשייה 8, ירושלים

העברה בנקאית:
יש להפקיד לפקודת "אורטל תיירות"

בנק מזרחי טפחות, סניף 517, חשבון 285552

תנאי ביטול:
* מרגע ביצוע ההזמנה 150 ₪  דמי ביטול לחדר

* 30 יום עד 14 יום לפני מועד הכנס - 550  ₪ דמי ביטול לחדר
* 14 יום עד 7 ימים לפני מועד הכנס - 1250 ₪  דמי ביטול לחדר

*7 ימים לפני מועד האירוח - דמי ביטול מלאים
*במידה ואדם ימצא מאומת או יכנס לבידוד ניתן לבטל ללא דמי ביטול בכפוף להצגת אישור

liron@ortal-novo.co.il את טופס ההזמנה וההרשמה חתום יש לשלוח למייל
לפרטים נוספים: לירון אילוז

טל: 02-5659955, נייד: 050-8311113   

office@kbj.org.il   02-6249718 - סניף ירושלים: טל - 02-6234559, פקס

הכנס הינו כנס מקצועי ומוכר כהוצאה מוכרת

חתימה: _________________________________

novo
בית להפקות ותיירות

מקבוצת אורטל
רח’ התעשייה 8, ירושלים:     02-565-9955  
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