
 

 דר ארתורו לרנר -יו"ר

 איטלקי  -כנס בילטרלי ישראלי                                                       

 2016נובמבר  28-24פיזה  

שמחים להודיע על המשך הפעילות הבין לאומית של אילסם. הפעם נצא לטוסקנה לכנס משותף 
 :כנןמתועם יורופד איטליה, בראשות פרופ' איקרו מרמני. 

 איזי ג'ט למילנו)  (טיסת   הגעה – 24.11

 בפיזה  כנסום י - 25.11

 משולב בסיור תיירותי בקהילה טיפולית בפיסטויהיום סיור מקצועי,  -  26.11

 יום נוסף של סיור תיירותי מאורגן (או לחילופין יום חופשי  - במידה ויתאפשר - 27.11
 ) .בפירנצה

 ממילנו)(טיסת איזי ג'ט  חזרה – 28.11

  

הכנס ישים דגש על חידושים ועדכונים בתחום הטיפול. המעוניינים להציג יפנו ל דר' חיים מהל 

. נא לא לפנות בטלפון  mellhaim@012.net.ilהמרכז המינהלי והמדעי של הכנס באימייל  
ל ארתורו לרנר, חגית בוני, חיים מה –כי חיים איננו בארץ רוב הקיץ .  נרשמו להצגה עד כה 

 (ישראל), איקרו מרמני (איטליה).

 

 28.11.16חזרה:יום שני                                   24.11.16יציאה: יום חמישי  

 
 

 תשלום:הרשמה ו
 

 (ששילמו דמי חבר לפחות שנתיים ברציפות)  לחברי אילסם $ 675

 לבן/בת זוג $  775
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 .70$ נפרד תוספת ליחיד בחדר
 

 

 נרדר ארתורו לר -יו"ר

 המחיר כולל: 

 הלוך וחזור למילאנו טיסות •

 מיסי נמל, דלק ובטחון. •

 *.4אירוח לאדם בחדר זוגי ע"ב לינה וארוחת בוקר במלון  •

 אוטובוס, צמוד במרבית הזמן. •
 השתתפות בכנס. •
 

 המחיר אינו כולל

 הוצאות בעלות אופי אישי  •

 נו לרכוש. הכרטיסים שהתחייב 30מחיר הטיסה עלול להשתנות אחרי הקצאת מכסת  •

 ביטוח נסיעות ומטען  •

 כל מה שלא צוין במפורש בסעיף "המחיר כולל". •
 

 : ביטול ההשתתפות 

 $ 100 –דמי ביטול מרגע הרישום ועד חודש לפני הכנס 

 מסך התשלום. 50% הכנס דמי ביטול חודש לפני הכנס עד שבועיים לפני

 מסך התשלום. 100%לפני הכנס אחרונים דמי ביטול שבועיים 

 

 ההרשמה לטיסות :

באמצעות טופס פרטים אישיים (המצורף), צילום דרכון ואמצעי תשלום (לפי המפורט מטה) 

 9261566-08או בפקס'   odin@dodin.co.ilשיועברו למשרדי בדוא"ל 
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 31.7.15מועד אחרון להרשמה 

 

 

 דר ארתורו לרנר -יו"ר

 

 התשלום דרכי 

 

 התשלום במט"ח יתורגם לפי שער העברות והמחאות הגבוה ביום התשלום.

 על הדרכון להיות בתוקף לפחות לחצי שנה מיום היציאה.

 יש לצרף לטופס ההרשמה אמצעי תשלום וצילום דרכון.

 

                                       

 

 08-9261566לפקס :  המצורף נא להעביר את טופס הפרטים האישיים

 0504559633 –דפנה טלפון לברורים בעניין התשלום 

odin@dodin.co.il 
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 2016נובמבר  –טופס הרשמה לכנס אילסם בטוסקנה                       

 

 __________________________ (כמופיע בדרכון בלועזית!!!):שם משפחה 

 

 זכר / נקבה: ___________________ גם שם שני!!!) -(כמופיע בדרכון בלועזית שם פרטי 

 

 מס' דרכון: ______________ אזרחות: ____________ תאריך פקיעת תוקף: ________

 תאריך לידה: ___________________ מס' תעודת זהות: _______________________

 ___   _______   ______________   _________כתובת: _____________________

 מיקוד  מספר                 עיר         רחוב     

 : בית: ___________ עבודה: _________________ נייד: __________ מספרי טלפון

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח קבלה: _____________________________________

 

 

 :פרטי כרטיס אשראי

 _________________ שם בעל הכרטיס: ______________________ מס' תעודת זהות:

 סוג הכרטיס : 

 מס' הכרטיס: תאריך פקיעת התוקף:

 _______שלוש ספרות בגב הכרטיס

 __________________ הסכום לתשלום
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 אופן התשלום:  

o תשלום אחד 

o  מס' התשלומים המבוקש:   -תשלומים 3תשלומים שווים עד 

 ________אריך: ______________  חתימת בעל הכרטיס: ___ת

 

 

 .במקרה של טיסה עם בן/בת זוג אנא הוסיפו את הפרטים הרלוונטיים שלהם

 

 __________________________ (כמופיע בדרכון בלועזית!!!):שם משפחה 

 

 

 כר / נקבהז: ___________________ גם שם שני!!!) -(כמופיע בדרכון בלועזית שם פרטי 

 

 מס' דרכון: ______________ אזרחות: ____________ תאריך פקיעת תוקף: ________

 

 תאריך לידה: ___________________ מס' תעודת זהות: _______________________
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	הרשמה ותשלום:
	תוספת ליחיד בחדר נפרד 70$.

