
 

 ט"תשע/  2019 ישראל -כנס הדסה

  נר הלילה בת יםבחסות סניף  -" 70ישראל בת "

  ט"תשע שבט 'ג-'ב, 2019 לינואר 8-9יום שלישי ורביעי ה 

 ירושלים, גבעת משואה, 1קוליץ חיים ' רח, יהודה ירושליםמלון 
 

 טופס הרשמה

 

  ________________________________________: שם

 ____________לא/ישראל כן-חברת הדסה       _____: __________________סניף

 ___________________: ______________טל ___________________________: ________________כתובת

 השתתפות מלאה בכנס 

  680לאדם בחדר זוגי  ( לילה אחד)יומיים פנסיון מלא   ₪ 

 ____________________________________________________________אני מבקשת ששותפתי לחדר תהיה 
 

  1100יומיים פנסיון מלא לאדם בחדר ליחיד ₪ 

 :השתתפות בכנס ללא לינה

   072( ללא ארוחת ערב וללא תכנית ערב)השתתפות ביום הראשון של הכנס  ₪ 

  042( קפה ומאפה בבוקר וארוחת צהריים)השתתפות ביום השני של הכנס  ₪ 

  042( בינואר8)השתתפות בארוחת ערב חגיגית ותכנית ערב   ₪ 

   093השתתפות ביום הראשון ובארוחת ערב ותוכנית ערב ₪  

 ישראל בלבד-המחירים לחברות הדסה
  ₪ 90: ישראל-דמי הרשמה למי שאינה חברת הדסה •

 ישראל אינם מחויבים בדמי הרשמה-חברות הדסה בני זוג של •

  !ותהינו מתשלומים קטנים ונוחים במיוחד הרשמי כעת –ניתן לשלם בתשלומים  •

 (2019 ינואר)פני הכנס ל: תשלום האחרון •
 

 !אין הרשמה ללא טופס רישום
•  

 

  :ישראל יחד עם התשלום  -יש למלא את הטופס ולשלוח למשרדי הדסהתשלום בהמחאות 

 (ישראל-להעביר למשרדי הדסה/ישראל ולשלוח בדואר-לפקודת הדסה (ים)ק'לרשום צש י

 6231411-02טל:  israel.org.il-office@hadassah מייל:     91370ירושלים   37085ת"ד   6240768-2-153פקס: 

 ₪___________________________________  ל סכוםע _____________קים'צ( מספר)ב "רצ

  

 (02-6236125)אם ברצונך לשלם בטלפון נא לצלצל לאניטה תשלום בכרטיס אשראי 

 תשלומים' מס ____________:______________________כרטיס אשראי על סך_______________ : 

 ______________________________:_______________מספר כרטיס

 :_______________המספרים על גב הכרטיס 3_______________: _______תוקף הכרטיס

 

 .בנוסף לכל סכום שהמלון יגבה₪  200לאחר מכן ₪  100: 1/1/2019עד התאריך  :דמי ביטול

mailto:office@hadassah-israel.org.il


 

  
2019/5779 HADASSAH-ISRAEL CONFERENCE: 

"Israel Celebrates 70" 
Organized by the Ner Halayla Bat Yam Chapter 

Tuesday – Wednesday, January 8-9, 2019/ 2-3 Shvat  5778 
Hotel Yehuda,1 Chaim Kulitz, Givat Mesua, Jerusalem 

 
Registration Form 

 
 
Name ________________________ Chapter __________________Hadassah-Israel Member? Yes/No___ 
 
Address _______________________________________________Telephone #_____________________ 
 
 
Registration for the full conference: 
 

 Two days (one night) double occupancy - Full Board:         NIS   680 per person 
I would like to share my room with __________________________________ 

 Two days single occupancy - Full Board:         NIS 1100 per person 
 
Participation without Accommodations 
 

 Participation in the 1st day of Conference (not including dinner or festive event):              NIS 270 
 Participation in the 2nd day of Conference (incl. coffee/cake in the morning and lunch);      NIS 240 
 Participation in the festive dinner and evening event (January 8):     NIS 240 
 Participation in the entire 1st day (including daytime conference, dinner and festive event):NIS 390 

 
These prices are for Hadassah-Israel members only! 

 

• An additional NIS 90 registration fee will be charged for non-Hadassah-Israel members 

• Partners of Hadassah-Israel members need not pay an additional registration fee. 

• If you register now, you will enjoy easy and convenient payments.   

• Last payment must be made no later than the conference (January 2019). 
 

Registration is with this registration form only 
 

Please fill out the form and return it with your payment to the Hadassah-Israel office: 
P.O.B. 37085, Jerusalem 91370 

Tel: 02-6231411 Fax: 153-2-6240768 / E-Mail: office@hadassah-israel.org.il 
 

 Payment by check(s)   Checks should be made out to Hadassah-Israel: 

           Attached are______ checks in the amount of NIS ________________ per check. 

 
 Payment by credit card (if you wish to pay by phone, please call Anita at 02-6236125) 

Amount:__________________________ Number of payments:_____________________________ 

Credit Card #:___________________________________ Valid until________________________ 

3 digit code on back of the card:__________I.D. # of card owner:___________________________  

Name and Phone # of card owner:____________________________________________________ 

 
Cancellation fees: 

 Before 1/1/2019: NIS 100 thereafter NIS 200 plus whatever the hotel will fine us. 
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