
הכנס השנתי ה- 16 של החברה הישראלית 
לכירורגיה דרמטולוגית

14-13 בדצמבר 2012, מלון "דן" תל אביב 

❏   תשלום בהמחאה: לפקודת “אופקים תיירות וכנסים בע”מ”, דרך מנחם בגין 80, תל-אביב 6713827.
המחאה מס' __________________________  סך כולל ____________ ₪   

     חתימה ____________________________

תשלום בכרטיס אשראי:   ❏ ויזה      ❏ ישראכרט      ❏ אחר _____________________   ❏
מס’ כרטיס _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _    תוקף _ _ / _ _  

ע"ש _______________________________________ ת.ז. ____________________  

סה"כ ההזמנה ____________ ₪             חתימה ____________________________  

ב. דמי רישום לסדנאות ולכנס

טופס הרשמה

ג. מדיניות ביטול
ביטול ההשתתפות - עד לתאריך 01/12/12 יוחזרו דמי הרישום בניכוי של 50 ₪. 

לאחר מועד זה לא יהיו החזרים כלל.

א. פרטי הנרשם/ת )נא מלא/י בכתב יד ברור וקריא(:
❏ פרופ'      ❏ ד"ר      ❏ מר      ❏ גב'

שם משפחה: _________________________ שם פרטי: ____________________________

מקצוע _________ תפקיד   _______________________ מקום עבודה __________________    

כתובת: רח': ______________________________________________________ מס': ________ 

עיר: ________________________________________________ מיקוד: ______________

מס' טלפון: ____________________ נייד: __________________ פקס: ___________________ 

דואר אלקטרוני: _____________________________@_____________________________

ד. אופן התשלום:

נא למלא את הפרטים ולשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני: 
חברת "אופקים תיירות וכנסים בע"מ", דרך מנחם בגין 80, תל אביב 6713827

anatg@ofakim.co.il :טל': 03-7610802/5, פקס: 03-7610799, דואל
מענה טלפוני לבירורים בלבד – בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 10:00-13:00 

עדיף לפנות במייל. לא ניתן להירשם טלפונית. 

דמי ההרשמה לכנס כוללים: השתתפות בהרצאות, כיבוד קל בהפסקות, ארוחות צהריים 

רישום מוקדם 
עד 15/11/2012

רישום מאוחר 
עד 01/12/2012 

הרשמה במקום
מה – 2/12 

עד וכולל יום הכנס

הרשמה לכנס מלא 13-14 בדצמבר 2012 

650 ₪ 600 ₪ 550 ₪ חבר/ת החברה לכירורגיה דרמטולוגית 

900 ₪ 800 ₪ 700 ₪ אינו/ה חבר/ת החברה 

מתמחה /אחות / גמלאים 
325 ₪ 300 ₪ 275 ₪ )באישור מנהל המחלקה( 

הרשמה חד יומית אנא סמן יום הגעתך:          ❏ חמישי          ❏ שישי

550 ₪ 500 ₪ 450 ₪ חבר/ת החברה לכירורגיה דרמטולוגית 

800 ₪ 700 ₪ 600 ₪ אינו/ה חבר/ת החברה 

מתמחה /אחות / גמלאים 
325 300₪ 275₪ ₪)באישור מנהל המחלקה(


