
 

מספר כרטיס האשראי   

  )ספרות חובה 9(של בעל הכרטיס . ז.ת 

                            
  רופאי המשפחהכנס  

 

"במרכז        -שמים את ה: "בנושא  
  

   לילה חצי פנסיוןולילה פנסיון מלא    -"  כפר הנופש רמות"מלון    29/6-1/7/2017  
  

 
  :טופס הרשמה

  אנא החזר טופס זה באמצעות  פקס  לחברת  
   03-5656082' פקס           עידית / אל-בת/  נירלידי 
      054-6864499, 03-5656012 / 24 / 57 ' טל
   pnina@mishkei.co.il :lEmai 1267898א "ת 11מיטב ' רח

    
  בכנפי משק הזמנתךנא לוודא טלפונית את   

  

  

  

  

  ..........................שם משפחה................... תואר 

  ......................התמחות.........................שם פרטי

  ................................................המרפאהכתובת 

  ..................................................כתובת פרטית

  .......................בעבודה �.................... בבית �

  ..............................פקס.............................נייד 

………………………………………….… Email  
  

  במשבצת המתאימה X-סמן ב
  :מאשר את השתתפותי בכנס לפי

  

  חדר ליחיד �
  .................................שמות , חדר לזוג �
  ):2-12גיל (ילד בחדר הורים  �

  :............... .......שם.............תאריך לידה 
  ):2-12גיל (ילד שני בחדר הורים  �

  :............... .......שם.............תאריך לידה 
  : 12בחדר הורים מעל גיל  מבוגר �

  :......................שם..............תאריך לידה 
  :תינוק בחדר הורים �

  :......................שם..............תאריך לידה 
   

 בחדר  ילדים 2+ זוג מקסימום  •

   שומר שבת ���� 
  
  

  
  
  
  

  :מחירים
  דמי רישום₪  120 +₪  550                        :בחדר יחיד

  דמי רישום₪  120 +₪  850                         :זוג בחדר

  ₪   800         :)12-2(בחדר הורים ילד 

  ₪ 1250     :בחדר ההורים 12מעל גיל  מבוגר

   ₪   70  :תינוק עד גיל שנתיים

  ₪    250           בקתת טבעתוספת ל

  ₪    350    דלקס לה'שלתוספת 
  

  למשתתף ₪ 70  תוספת לארוחת צהריים בשבת ����
  ______משתתפים ' מס

  

  

  
   

  :ביטול בכתב
 ללא דמי ביטול 1.6.17  -עד •
   ₪ 970- ב      ביטול     דמי ביחוייב     2.6.17-מ •
   3000₪-ב ביטול ביום הכנס או אי הגעה יחוייב    •

  
  חדר אחד בלבד –חברים באיגוד בני זוג  2* 

     

  

  1.6.17-תשלומים שווים החל מ 3 :התשלוםאופן 
  

  
  :שם כרטיס האשראי

  אמריקן אקספרס ����ישראכרט /מסטרקארד ����ויזה  ����
  

                
  

  ספרות אחרונות בגב  הכרטיס  3

  .................................................................תוקף
  

  

  

  ................................................שם בעל הכרטיס 
  

         
  

  

  

  
  .........................סכום לחיוב  
  

  .................................................וחותמתחתימה 
  
  
  
  
  
  
  

         
ז של הנרשם.ת                                   

 
 

עצם ההרשמה מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים 
  המדעיים שיערכו

חובה להציג תעודה מזהה | טופס ללא פרטים מלאים לא יטופל |  מספר המקומות מוגבל 
  ביום חמישי 17:00עד השעה חדרים ישמרו | ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה |



    
  

 מלון "כפר הנופש – רמות"

וצופים אל הכנרת   וחדרי אירוח מפנקים מוקפים בהרי הגולן  מבחר סוויטות כפריות יוקרתיות  מלון כפר הנופש רמות
 .הנוף היפיפה משלים את תחושת הרוגע והשלווה שכל כך חשוב לנו להעניק לכם. הכחולה

השקענו מחשבה רבה . תוך שימוש בחומרים טבעיים כדוגמת עץ במבוק וחלוקי נחל, עיצבנו עבורכם במיוחד את החדרים
החדרים והנוף מקרינים מיופיים וממזגים בין הפנים והחוץ . יפת גוונים בהירים של אדמה ושמייםבבחירת הצבעים ויצרנו מנ

  .ויחד משלימים את גן העדן שיצרנו בשבילכם 

טים ’מקלחת ג, סאונה יבשה: פא פרטי הכוללס(סוויטות כפריות יוקרתיות ומפנקות במיוחד : Chalet Deluxe –מתחם ה• 
וחיבור  42”מסך פלזמה , מערכת סראונד, מיטת קינג סייז עם מערך מצעים מפנק, ר ליד המיטהקוזי מפוא’ג, מסג-להידרו

  .מרפסת וגינה פרטית, מייבש שיער, כספת, פינת קפה, מקרר, מכונת אספרסו, YESחיבור לערוצי , ישיר למחשב נישא

חדר , קוזי מפואר ליד המיטה’ג, עם מערך מצעים מפנק מיטת קינג סייז(צימרים ברמה גבוהה : מתחם בקתות הטבע• 
  )גינה צמודה, מייבש שיער, כספת, פינת קפה, פינת ישיבה מקרר, ילדים עם טלוויזיה

, מקרר, אינטרנט אלחוטי, LCD ”32מסך , מיטת קינג סייז עם מערך מצעים מפנק(באגף המלון : חדרי מלון דלאקס•  
  )פינת קפה ופינת ישיבה

ה ביסטרו 'מסעדת השל, סנייק בר, לובי בר, המסעדה הפנורמאית -בכפר הנופש תוכלו להנות משפע של מסעדות 
חדרי אירועים וכנסים וכמובן קרבה למגוון , חדר כושר, בית כנסת, פינוקי ספא, )בעונה(בריכת שחייה חיצונית  ובנוסף

    םמסלולי טיולי, הכנרת - רחב של אטרקציות שיש לאזור להציע 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

   

 


