
 
 החברה לרפואת נשים בקהילה

 התשיעי  כנס עמיתים
    2018ינואר  20-18אילת  -מלון דן 

 
 גבעתיים 4מגדל השחר אריאל שרון  –נא מלא/י ושלח/י לחב' א.מ. כנסים בע"מ בדואר  לכתובת 

 03-6081522 או בפקס 
 

 שם משפחה ___________________שם פרטי __________________תואר ____________________

 ____________________אחרתפקיד ___________________ _________________בקהילה מקום עבודה 

 טל)ע'( _____________ פקס)ע'( _____________ טל)ב'( _____________ נייד ______________

 __________________________________________________דואר למשלוח קבלה ______כתובת 

 ______________________________________________דוא"ל __________________________

 

 . ואירוח במלון על בסיס חצי פנסיון דמי הרישום כוללים: השתתפות בהרצאות, שני לילות

  ₪ 850       דמי רישום לרופא

  ₪ 1,290       תוספת בן/בת הזוג 

  ₪ 855     (2-12עלות ילד בחדר הורים )

  ₪ 995     (12-18עלות ילד בחדר הורים )

  ₪  56     הלילות   2-עלות תינוק בחדר ל

  ₪ 550     עלות רישום לכנס ללא לינה

 

 אני מעוניינ/ת בהזמנת מקום בטיסות הבאות )נא לציין כמות מושבים מבוקשת ועלות כוללת(   

תאריך 

 טיסה

שעת 

 המראה

חברת 

 תעופה

מס' 

 טיסה

משדה 

 תעופה

 לשדה 

 תעופה

 מבוגר

 כמות   עלות

 (12-2ילד )

 כמות   עלות

 (2-0תינוק )

כמות     

 עלות

סה"כ 

 עלות

   ₪ 45 ₪ 230  ₪ 310 אילת שדה דב  ישראייר 14:30 18.1.18

   ₪ 45 ₪ 230 ₪ 265 אילת בן גוריון  ארקיע 13:25 18.1.18

   ₪ 45 ₪ 230  ₪ 265 בן גוריון אילת   ארקיע 15:30 20.1.18

   ₪ 45  ₪ 230  ₪ 310 שדה דב אילת  ישראייר 15:15 20.1.18

  תבוטל הקבוצה. –. בהעדר מינימום מזמינים 30.12.15מספר המקומות בטיסות מוגבל במיוחד ועלותם כפופה למינימום מס' מזמינים 

  ,נא לפנות למרכזי ההזמנות של חברות התעופה )תיתכן אף עלות מופחתת במבצעיהן, בכפוף למגבלות לרבות טיסות חזור במוצ"ש, לטיסות אחרות
 מסוימות(.

  עלות. 100% –שעות לפני הטיסה  48מהעלות, פחות מ  50% –שעות לפני הטיסה  48טיסה כפוף לחיוב בדמי ביטול: עד ביטול 

 .מועדי הטיסות כפופים לשינוי ע"י א.מ. כנסים בע"מ וחברת התעופה 

 .העלויות כוללות דמי ביטוח ובטחון, וכפופים לאפשרות העלאה בגין עליה אפשרית בעלויות הדלק 

 ק"ג לנוסע/ת. 10התייצב לטיסה, עם תעודת זהות/ דרכון, שעה וחצי לפני זמן ההמראה. מקסימום מטען: ל חובה 

 

 מבוגרים:  _____________________  ______________________  ____________________ :שמות הטסים

 _____________  ____________________ילדים:      _____________________  _________                             

 תינוקות:   _____________________  ______________________  ___________________                             

 

 

 

 



 
 

 

 

 תשלום

  ₪________________  מצ"ב תשלום בסך

 (בהמחאה/ות או בכרטיס אשראי שוויםתשלומים  2עד מס' תשלומים _____________________ )

בהמחאה מס' ________________, בנק _________________, סניף __________, לתאריך         

 לפקודת א.מ. כנסים בע"מ1.1.18

 

 לא מקבלים כרטיסי דיינרסמסטרקארד/ישראכרט     דויזה/ לאומי קארבכרטיס אשראי:              

 מס' הכרטיס                                                                         בתוקף עד      

 

 ת.ז. שם בעל הכרטיס _______________________________   

 

 

 

 הערות

 ש"ח. 200בסך   2018ההרשמה לכנס מותנית בתשלום דמי חבר לחברה לרפואת נשים בקהילה לשנת -

 ע"פ המועד המוקדם מבניהם. –או עם תום מכסת החדרים   1.1.18ההרשמה תסתיים ב  -

מראש על מנת להבטיח את מקומכם. במידה ויהיה עודף נרשמים  והירשמאנא  –מס' המקומות מוגבל  -

 ולא יתאפשר לקבל את הרשמתך לכינוס, יוחזרו דמי הרישום בדואר חוזר.

 לקבלת אישורי השתתפות בהרצאות .רק בכפוף  –דמי ההשתתפות יגבו   -

 5.1.18ע"י מזכירות הכנס עד  או במייל אישורי רישום לכנס ישלחו בדואר  -

לאחר מכן יחויב בדמי ביטול . ₪ 250של  דמי ביטול יחויב ב 1.1.18ועד  22.12.17ביטול חדר מתאריך  -

 מלאים.

 התעריף לרופא מותנה בהשתתפות בכל ההרצאות . רישום מתאים יבוצע בכניסה לאולם ההרצאות.  -

 נבקשך לסמן האם הכוונתך להשתתף בכל ההרצאות?  ____כן,   _____ לא. -

 

רופא/רופאה שלא ישתתפו בפועל בהרצאות  יחויבו בתעריף משתתף שאינו רופא  בסך   -

 ש"ח. 1,290

 

 חתימה )ו/או חותמת מוסד מחייב( _________________________________ _____תאריך ________________

 

 

 

 knasim@imknasim.co.ilלאו במיי 6081520-03 ניתן ליצור קשר בטלפון -לבירורים 


