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 פנסיון מלא  -   "כפר בלום"פסטורל מלון   7-93.3.9
 

 ופס הרשמהט
 אנא החזר טופס זה באמצעות  פקס  לחברת 

  270-0226047' פקס   עידית / אל-בת/  נירלידי 

 ,     372-6962299, 76763.4-.3 / 42 / 77  ' טל

 67676אביב -תל 44מיטב ' רח

pnina@mishkei.co.il  :lEmai  
 

 נא לוודא טלפונית או במייל את הרישום*
 

         

 
 

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

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

 ............................................מקום עבודה וכתובת

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

 ......................טלפון בעבודה.............. טלפון בבית

 ..............................פקס.....................טלפון נייד 

………………………………………….… Email 

 במשבצת המתאימה X-סמן ב

 :מאשר את השתתפותי בכנס לפי
 חדר ליחיד........................... 

 

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

  0 – 40ילד בחדר הורים גיל  
 :............... .......שם.............תאריך לידה    

 
; 

  40מבוגר בחדר הורים מעל גיל :  
 :............... .......שם.............תאריך לידה    
 

 תינוק עד גיל שנתיים בחדר הורים  
 :......................שם..............תאריך לידה    

 

  בחדר הורים 4+ זוג מקסימום 

 

  שומר שבת 

  

 :מחירים
 ₪  4422  :חדר ליחיד

 ₪ 722  :(למתמחה)יחיד חדר 
 ₪   4522  :חדר לזוג

 ₪   4422  :(למתמחה) זוגיחדר 
 ₪  742          0-40בחדר הורים  ילד

   ₪ 4252 :בחדר הורים 40מבוגר מעל גיל 
 ללא תשלום      :שנתייםתינוק עד גיל 

 ₪    022             תוספת לחדר פרימייר
  ₪   022            תוספת לחדר בוטיק

 ₪       462     השתתפות ללא לינה ליום
 

 

 
 דמי ביטול

  ללא דמי ביטול –4.0.47ביטול בכתב עד לתאריך. 
 לחדר ח"ש 4022 –יחויב המבטל בסך  0.0.47-אחרי ה. 
 ח"ש 0222-ביטול ביום הכנס יחויב בסך ב 

 

 

 :התשלוםאופן 
 4.0.47-תשלומים שווים החל מ 0

 פרטי כרטיס אשראי

  ויזה ישראכרט /מסטרקארד אמריקן אקספרס 

                

 

 

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

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס  0
 

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

         

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 טופס הרשמה לכנס בנושא:

 טיפול בהתמכרויות – עם הפנים לעתיד

The 8th Addiction Academy  
 

 
 

 

 

 בחסות

 

.בלבד  המחירים המצויינים הינם  לחברי אילסם  

 במסגרת הכנס עצם ההרשמה מהווה התחייבות להשתתפות בכל ההרצאות והאירועים המדעיים שיערכו

 |חובה להציג תעודה מזהה | טופס ללא פרטים מלאים לא יטופל |  מספר המקומות מוגבל 
 ביום חמישי 9:33.חדרים ישמרו עד השעה | ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה 

 

 

 

  

 סדנא ייחודית בנושא התמכרות וכאבמאשר את השתתפותי ב  

 42:22-46:22 –למרץ שעות הסדנא  7, הסדנא תתקיים ביום חמישי

  יש צורך ברישום מוקדם 
 מותנה במינימום משתתפים 
  ראשממספר המקומות מוגבל ומותנה באישור ובהרשמה. 

 

mailto:pnina@mishkei.co.il


 " כפר בלום  -פסטורל "מלון 
  .מלון פסטורל –יש פנינה אחת איכותית ומיוחדת , במרכז העמק, בלב עמק החולה שבגליל העליון

ניתן למצוא את , במרחק נסיעה קצר .מוסיקה וטבע, תרבות, הוא נקודת מפגש בין חווית אירוח
, מוזיאונים, יקבי בוטיק, אגמון החולה ושמורת החולה הידועים בשפע הציפורים וחיות הבר שבהם

-בקייקי כפר, בנהר הירדן, במרחק הליכה או נסיעה קצרים ניתן ליהנות משייט .פורט מוטורי ועודס
  .לאורחי המלון יינתן קופון הנחה. בלום

אוויר  ,מרחבים ירוקים, מפנקים חדרים 467מלון פסטורל מתאים למשפחות או זוגות כאחד ומציע 
איכותי עם מגוון מתקני מים  ספא במלון .פינוק ושלווה לגוף ולנפש, מנוחה, שקט, אוכל טוב, צלול

מסעדה המציעה מגוון קולינארי בינלאומי ומרכז כנסים , (בעונה)בריכה אולימפית , וטיפולי גוף
שם דבר בהוויה המוסיקלית , ולל חווית אירוח מן המעלה הראשונהלח: "החזון שלנו .משוכלל

   ".התחדשות והתרוממות רוח, רוגע, המשלבת איכויות של טבע, תרבותית הישראלית
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.kfarblum-hotel.co.il/rooms
https://www.kfarblum-hotel.co.il/rooms
https://www.kfarblum-hotel.co.il/spa
https://www.kfarblum-hotel.co.il/spa

