
 

מספר כרטיס האשראי   

  ספרות חובה) 9ת.ז. של בעל הכרטיס ( 

    
  של איגוד רופאי המשפחה החוג לרפואת אורחות חייםכנס  

Eduventure Israel Lifestyle medicine congress No7 
  " כפר בלוםמלון "     30.4-2.5.20

  חצי פנסיון + צהריים בשישי על בסיס 
 

  טופס הרשמה:
  אנא החזר טופס זה באמצעות  פקס  לחברת  

   072-2446217פקס'       עידית/אל-בת/  נירלידי 

  03-5656012 /  24 /  57 טל' 
       054-6864499 למקרים דחופים

   pnina@mishkei.co.il :lEmai 1267898ת"א  11רח' מיטב 
    

   בטלפון הקווי)( רישוםנא לוודא טלפונית את ה  
  

  

  

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

  ...................... התמחותשם פרטי.........................

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

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

  ....................בבית  .....בעבודה ..................  

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

………………………………………….… Email  
  

  

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

  

 חדר ליחיד  
  

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

  

  2-12ילד בחדר הורים (גיל:(  

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

  

  2-12ילד שני בחדר הורים (גיל:(  

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

  

 12בחדר הורים מעל גיל  מבוגר :  

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

  

 :תינוק בחדר הורים  

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

  בחדר  ילדים 2זוג + מקסימום 

   שומר שבת    
  
  

  
  
  
  
  

  מחירים

  ₪ דמי רישום ₪120 +    740    יחיד בחדר:              

  ₪ דמי רישום 120 ₪ +  1030                       זוג בחדר:

    ₪ דמי רישום 120  ₪ +   540   : יחיד בחדר (מתמחה)

  ₪ דמי רישום 120  ₪ +   830      :זוג בחדר (מתמחה)

  ₪   710         :)12-2בחדר הורים (ילד 

  ₪   1060     בחדר ההורים: 12מעל גיל  מבוגר

    ללא תשלום                              תינוק עד גיל שנתיים:

  ₪   300           תוספת לחדר בוטיק

  ₪    300   ליחיד תוספתחברי חוג שאינם חברי איגוד 
  ₪   500  לזוג   

  ₪  1950בחצי פנסיון        28-30.4ל  -תוספת לזוג
  

  80   למשתתף לארוחת צהריים בשבתתוספת  ₪  
 ______ מס' משתתפים    
  
  

  ביטול בכתב: 
 ללא דמי ביטול 24.3.20  -עד 
 1150-ב    בדמי ביטול     יחוייב     25.3.20-מ  ₪  
    2900-ב  ביטול ביום הכנס או אי הגעה יחוייב  ₪  
  
  חדר אחד בלבד –בני זוג חברים באיגוד  2* 

     

  

  .2025.3-תשלומים שווים החל מ 3 התשלום:אופן 
  

  :שם כרטיס האשראי
  ויזה  מסטרקארד/ישראכרט אמריקן אקספרס  
  

                
  

  ספרות אחרונות בגב  הכרטיס   3

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

  

  

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

         
  

  

  
  

  
  

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

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

         
ת.ז של הנרשם                                   

 
 

 במסגרת הכנס מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים המדעיים שיערכועצם ההרשמה 

מספר המקומות מוגבל |  טופס ללא פרטים מלאים לא יטופל | חובה להציג תעודה מזהה |ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה | חדרים 
 ביום חמישי 18:00ישמרו עד השעה 

ישלח   פעילויותלנספח רישום  
 בהמשך 



  

 
 
 

כפר בלום" -"פסטורל  -מלון   
 

  בלב עמק החולה שבגליל העליון, עטוף מרחבים ירוקים וציוץ ציפורים, שוכן מלון פסטורל
לאוהבי האירוח, התרבות, הטבע, המוסיקה והמילה הכתובה. המלון המציע חוויית אירוח זוגית מקום מפגש 

 ומשפחתית המשרה נינוחות ושלווה, וממוקם בסמוך לכל האטרקציות המרכזיות
  .של הגליל העליון בהן אגמון החולה, צוק מנרה, החרמון, יקבים, מוזיאונים וספורט מוטורי

  


