
 טופס הרשמה

 

 של האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין 38-הכנס השנתי ה
 מרכז הקונגרסים בניני האומה, ירושלים – 2017במאי,  19 – 17

 
לכבוד: מזכירות כנס האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין, באמצעות חברת "אופקים תיירות וכנסים" בע"מ, דרך מנחם 

 67138אביב -תל 80בגין 
, 13:00 – 10:00ה', בין השעות -, מענה טלפוני במחלקת רישום בימים א' 03-7610799פקס:  03-7610802מחלקת רישום: 

 chen@ofakim.co.ilאו במייל לכתובת: 

 

 אחר □סטודנט   □אחות   □מתמחה   □מומחה   □    אנא מלא/י טופס זה בכתב יד ברור:

 

 גב' □ מר □ ד"ר    □פרופ' □ תואר:

 שם משפחה: __________________________________שם פרטי:_________________________________ 

 ______________מיקוד:______________________עיר: __________________________________כתובת: 

 ________________________פקס:________________________ נייד: _______________________טלפון:

 _______________________________________________________________________________ דוא"ל :

       תפקיד: _______________________________מקום עבודה:

 איות שם באנגלית )עבור תג שם(: 

 

Surname:       First name: ________________________  

 א. הרשמה לכנס

 

 הרשמה לכנס מלא
 

 הרשמה מוקדמת 

 24/3/17 -עד ה

 הרשמה מאוחרת 

 9/5/17 -עד ה

 10/5/17מהתאריך 

 או בכנס

 ₪ 880 ₪ 780 ₪ 650 מומחה חבר איגוד

 

 מומחה חבר הר"י

 

760 ₪ 

 
880 ₪ 980 ₪ 

מתמחה / גימלאי עור/ 

 אחות/ סטודנט/ית
440 ₪ 510 ₪ 560 ₪ 

לא חבר / חבר שלא 

 שילם דמי חברות
880 ₪ 1,050 ₪ 1,150 ₪ 

 



 הרשמה 

 ליום כנס אחד:
 יום רביעי  □

 יום חמישי  □

 יום שישי  □

 הרשמה מוקדמת 

 17/3/17 -עד ה

 הרשמה מאוחרת 

 9/5/17 -עד ה

 10/5/17מהתאריך 

 או בכנס

 מומחה חבר איגוד

 ₪ 370 –יום רביעי 

 ₪ 330 –יום חמישי 

 

 480₪–יום רביעי 

 440₪–יום חמישי 

 

 ₪ 590–יום רביעי 

 ₪ 550–יום חמישי 

 

 ₪ 420–יום רביעי  מומחה חבר הר"י

 ₪ 380–יום חמישי 

 

 ₪ 530–יום רביעי 

 490₪–יום חמישי 

 

 ₪ 640–יום רביעי 

 ₪ 600–יום חמישי 

 

מתמחה / גימלאי / 

 אחות/ סטודנט/ית

 ₪ 270–יום רביעי 

 ₪ 230–יום חמישי 

 

 ₪ 320–יום רביעי 

 ₪ 280–יום חמישי 

 

 ₪ 370–יום רביעי 

 ₪ 330–יום חמישי 

 

לא חבר / חבר שלא 

 שילם דמי חברות

 ₪ 690–יום רביעי 

 ₪ 650–יום חמישי 

 

 ₪ 810–יום רביעי 

 ₪ 770–יום חמישי 

 

 ₪ 910–יום רביעי 

 ₪ 870–יום חמישי 

 

  ₪ 420  ₪ 320  ₪ 220 הרשמה ליום שישי

 אח/ות פעיל/ה במחלקת עור ומרפאת עור בלבד ( נא לצרף  על מתמחים הרשומים באיגוד, סטודנטים ואחיות(
 אישור ממנהל המחלקה לטופס הרישום.

  

  כולל. המעונינים להירשם לאיגוד כחברים חדשים, או  2017חבר איגוד הינו מי ששילם את כל מיסי החבר עד לשנת
 .חברים ותיקים המבקשים להסדיר תשלומים, יכולים לעשות זאת מול מזכירות הר"י

 

 

 כנס מלא     □אנא רשמו אותי ל:   

 )נא לסמן את הימים הנבחרים(כנס יום אחד: יום רביעי / יום חמישי / יום שישי    □     

 

       ₪      סה"כ לתשלום: 

 

 

 

 

 



 ב. לינה בכנס

 

  לינות

 עלות ללילה

 B/Bבסיס הלינה 

 ₪ 772 חדר יחיד

 ₪ 825 חדר זוגי

  .עלות החדר הנה על בסיס לינה וארוחת בוקר בלבד, עבור לילה אחד 

 ולהזמין חדרים בהקדם. םמס' החדרים מוגבל, מומלץ להירש 

 

 חדר לשלושה אנשים       □חדר זוגי     □חדר יחיד     □אנא הזמינו עבורי חדר מסוג: 

 ______________________________________עד תאריך: _______________________________מתאריך: 

 ________________________ ₪           סה"כ לתשלום: 

 2017במאי,  18-יום חמישי ה–מוזיאון ישראל –ג. אירוע ערב 

 

 
 

 הרשמה מוקדמת 

 17/3/17 -עד ה

 הרשמה מאוחרת 

 9/5/17 -עד ה

 10/5/17מהתאריך 

 או בכנס

 ₪ 200 ₪ 100 ₪ 40 משתתף בכנס

 ₪ 350 ₪ 300 ₪ 250 נילווה

 

 2017במאי,  18-יום שישי ה–פגוש את המומחה –ד. אירוע בוקר 

 (.09:00-09:45, 08:00-08:45ניתן לסמן רק אפשרות אחת בכל פרק זמן )

 08:00-08:45יום ששי 

 אורטיקריה   □אקנה      □פסוריאזיס  א'    □עדיפות ראשונה: 

 אורטיקריה   □אקנה      □פסוריאזיס      □עדיפות שניה: 

 9:00-9:45יום שישי 

 הידראדניטיס סופורטיבה □   קונטקט דרמטיטיס □   המשך פסוריאזיס □עדיפות ראשונה: 

 הידראדניטיס סופורטיבה □   קונטקט דרמטיטיס □   המשך פסוריאזיס □עדיפות שניה: 

 

 ולדרמוסקופיה.בהמשכו של אותו יום יתקיימו מושבי החוגים לילדים  ***

 

 

 



 ה. ביטול הרשמה

 

 עבור דמי הטיפול. לאחר מכן לא יינתנו החזרים. ₪ 150במאי הינו  1 -ביטול ההשתתפות עד לתאריך ה

 

 ו. אופן התשלום

 

 באפשרותכם מספר דרכים לתשלום:

 

 67138, תל אביב 80. תשלום באמצעות המחאה לפקודת: "אופקים תיירות וכנסים בע"מ". דרך מנחם בגין 1

 

              על סך כולל של:       המחאה מספר: 

        חתימה:

 אחר              □אמריקן אקספרס    □דיינרס     □ויזה     □ישראכרט     □. תשלום באמצעות כרטיס אשראי: 2

 

 ____________________ תוקף:  _______________________________________________מספר כרטיס: 

 ת.ז: ______________________________ _________________________________________כרטיס ע"ש: 

 חתימה:_________________________________________ ________________________ ₪ סה"כ הזמנה: 

 . אישור מנהל המחלקה לתשלום ע"ח המחלקה.3

 


