
מספר כרטיס האשראי

 )ספרות חובה 9(של בעל הכרטיס . 

  איגוד רופאי המשפחה
  "בטבע

 

  דמי רישום₪  120+₪  280                       

  דמי רישום₪  120+₪  675                       

:         675   ₪  

  ₪   800     :בחדר ההורים

    ₪  70  :תינוק עד גיל שנתיים

           280    ₪  

 ללא דמי ביטול
  ₪  795- ביטול         בדמי ביחוייב  

  ₪  2900-ב ביטול ביום הכנס או אי הגעה יחוייב   

  חדר אחד בלבד –חברים באיגוד 
     

  

  10.9.17-תשלומים שווים החל מ 3 

:  

  אמריקן אקספרס �ישראכרט /מסטרקארד

           
  

  ספרות אחרונות בגב  הכרטיס 

.................................................................  

................................................  

      

.........................  

.................................................  

  

  עצם ההרשמה מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים המדעיים שיערכו

חובה להציג תעודה מזהה 

  ביום חמישי 18:00

מספר כרטיס האשראי   

. ז.ת   

איגוד רופאי המשפחהכנס        
בטבע הגושרים"מלון   19-21.10.17 

  פנסיון מלאעל בסיס 

  אנא החזר טופס זה באמצעות  פקס  לחברת  

   03-5656082' פקס 

03- ,054-6864499      

pnina@mishkei.co.il :lEmai   

  בכנפי משק נא לוודא טלפונית את הזמנתך

  ..........................שם משפחה

  ......................התמחות

................................................  

..................................................  

  .......................בעבודה

  ..............................פקס

)))))))))))))))).) Email  

  

  :מאשר את השתתפותי בכנס לפי

.................................  

  

....... ...............:  

2-:(  

....... ...............:  

12 :  

......................:  

......................:  

 בחדר 

  
  

  :מחירים
                      :יחיד בחדר

                       :זוג בחדר

:)12-2(בחדר הורים ילד 

בחדר ההורים 12מעל גיל  מבוגר

תינוק עד גיל שנתיים

       תוספת לחדר בוטיק

  

  :ביטול בכתב
ללא דמי ביטול 9.9.17  -עד •
יחוייב     10.9.17-מ •
ביטול ביום הכנס או אי הגעה יחוייב    •
  

  
חברים באיגוד בני זוג  2* 

 :התשלוםאופן 
  

  

:שם כרטיס האשראי

מסטרקארד �ויזה  �
  

     

ספרות אחרונות בגב  הכרטיס  3

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

  

  

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

   
  

  

  

  
  

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

  
.................................................חתימה וחותמת

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

ז של הנרשם

עצם ההרשמה מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים המדעיים שיערכו

 במסגרת הכנס

חובה להציג תעודה מזהה | טופס ללא פרטים מלאים לא יטופל |  מספר המקומות מוגבל 

18:00חדרים ישמרו עד השעה | ניתנת להעברה ההזמנה אישית ואינה 

 

 

 בחסות

           

  :טופס הרשמה
אנא החזר טופס זה באמצעות  פקס  לחברת  

            עידית/אל-בת/  נירלידי 

5656012- / 24 / 57 ' טל
pnina@mishkei.co.il 1267898א "ת 11מיטב ' רח

  

  
נא לוודא טלפונית את הזמנתך  

  

  

  

  

שם משפחה ...................תואר 

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

................................................כתובת המרפאה

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

בעבודה �.................... בבית �

פקס.............................נייד 

))))))))))))))))
  

  במשבצת המתאימה X-סמן ב

מאשר את השתתפותי בכנס לפי
  

  חדר ליחיד �

.................................שמות , חדר לזוג �

  ):2-12גיל (ילד בחדר הורים  �

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

12-גיל (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 � 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

     

ז של הנרשם.ת                                   

 

עצם ההרשמה מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים המדעיים שיערכו

מספר המקומות מוגבל 

ההזמנה אישית ואינה |

 



 מלון "הגושרים מלון בטבע"  גליל עליון

 
   בגליל העליון בארץ פלגי המים שוכן אחד המלונות הייחודיים והיפים בארץ:"הוגשרים מלון בטבע".
המלון הוקם על שרידיו של ארמון החורף המרהיב של האמיר פע'ור, השליט העותומני של צפון עמק 

 החולה ורמת הגולן.

 המלון מוקף בפלגי מים קטנים, מעיינות ציוריים, חורש סבוך וטובל במרחבי דשא ירוקים.

 במלון ספא פיורינה.

  אנו מזמינים את אורחינו ליהנות משירותי הספא החדישים והמפנקים שלנו.

 עוד במלון מרכז ספורט ובריאות הגושרים

 אתם מוזמנים להתחבר לטבע של הגוף ולשמור על אורח חיים בריא גם בנופש.

כחלק מתפיסת העולם מעניק המלון בחווית האירוח שלו ארוחות בניצוחו של שף המלון, על טהרת 
 חומרי הגלם המשובחים של הגליל הנותנים חוויה קולינארית איכותית.

המלון מוקף בטבע עוצר נשימה, גישה ירוקה ואקולוגית למען שמירת הטבע ואיכות הסביבה. 
תרומתנו באה לביטוי בתחום המחזור וטפוח הטבע,בתחום החברתי, פעילות תוכן,הכנסת מערכות 

 אנרגיה ידידותיות לסביבה.

במרחק נסיעה קצרה מהמלון נמצאים כמה מאתרי התיירות היפים של ישראל, שמורת הבניאס, 
 שמורת שניר, החרמון, אגמון החולה ועוד....

 

 

 

 
 

 


