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עמית/ה נכבד/ה,
העמותה לקידום הטכנולוגים הרפואיים
שמחה להודיע על קיום כנס מקצועי ב-

ארמניה ..

הקסם הארמני

בין התאריכים 61-02/1/0269

 4ימים
€ 415

 4לילות  4 /ימים

 €415לאדם בחדר זוגי
(לעמית במשרה מלאה  100% /הזכאי לסבסוד העמותה) –

 €725למלווה או עמית

(ללא סבסוד העמותה)

הרשמה עד 11/8/1/82

ארמניה היא הפתעה ענקית.
יעד אותנטי מיוחד במינו המשלב
נופים הרריים ,הרפתקאות,
קולינריה עשירה וממוקם מרחק
של שעתיים ורבע טיסה מישראל.
ירוואן הבירה מיוחדת באקזוטיקה
במיטבה מחד ובשיא הציוויליזציה
מאידך ,עיר שוקקת חיים  ....שווקים ,בתי-קפה ,מסעדות ,מזרקות וארכיטקטורה אירופאית
במיטבה .עוד ידועה ארמניה בשפע של אגמים מרהיבים  ,מנזרים עתיקים ,יערות וכפרים
ציוריים ....יש למה לצפות !!
יום ( – 1ראשון)  -תל אביב ירוואן
ניפגש בשדה התעופה בשעות הערב ונמריא לירוואן-
בירת ארמניה,
לאחר הנחיתה נאסוף את הויזה ,ואת הכבודה וניסע למלון
המפנק ללינה.
יום ( – 2שני) – אגם סוואן – דליג'אן – פארק התהום
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עם סיום ארוחת-הבוקר נצא לשייט קצר באגם סוואן ,המכונה –
" ימת השמיים " -שוכן במזרח ארמניה בשטח הררי והינו האגם הגדול
ביותר בארמניה ובאיזור הקווקז עם גובה של  1,900מ' מעל פני הים
ואחד מהאגמים הגבוהים ביותר בעולם.
נמשיך בדרכנו לדיליג'אן – אחת העיירות
היפות ביותר והמפורסמות בארמניה.
"יושבת" בליבו של פארק לאומי ....יערות
צפופים וכרי דשא אלפיניים ומהווה בית
לאומנים רבים .כשמסתכלים על הנוף מבינים
למה ....העיירה המאפיינת בסמטאות
הציוריות שבה....
בדרך לדיליג'אן נעבור במנהרה ייחודית ומפתיעה מבחינת מזג האויר –
צפו להפתעה....
נערוך סיור בעיר העתיקה ,נבקר באגם הממוקם בפארק הלאומי ה-
תהום – אחד הניסים של הטבע הארמני ,אליו נגיע ברכבי שטח סובייטים
פארק התהום הינו פארק אתגרי הכולל אומגות ,פארק חבלים ,דוכני
אטרקציות ועוד....

יום ( – 3שלישי) – צ'חקאדור – גגהארד  -גארני
עם סיום ארוחת-הבוקר נפנה חדרים ,נבצע "צ'ק אאוט"  /ונעזוב את
המלון עם המזוודות האישיות ונצא לכיוון גארני – מקדש רומי שנבנה
במאה הראשונה לספירה .המקדש הוא האנדרטה הארמנית היחידה
שנשמרה עד היום .מיקום המקדש בקניון ,נהר שבו עמודי בזלת במגוון
צורות יוצרים ביחד סימפוניה של אבנים – שם נוסף למקום שבו נמצא
המקדש.
נשתתף בטקס אפיית הלחם
הארמני המסורתי -
המוכר בכינויו  -לבאש
נמשיך בדרכנו לגגהארד –
מנזר מימי הביניים שחלקו
חצוב בתוך הסלע ההררי,
חלקו בנוי מעל הצוק ומשקיף על העמק ועל ההרים שמעליו ונכלל
ברשימת המורשת התרבותית של אונסק"ו .במנזר ניתן לראות את
החנית שפילחה את גופו של ישו המשיח.
נמשיך לצ'חקאדור – אחד מאתרי הבריאות והסקי הפופולריים ביותר
בארמניה.
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יום ( – 4רביעי) – סיור בבית-חולים +
ירוואן הבירה
נפתח את היום בסיור מקצועי בבית-החולים האוניברסיטאי בירבאן.
בתום הסיור נערוך סיור רגלי בירוואן לאורך שדרת האבניו ,סביב
המוני בתי-הקפה וחיי הלילה של ירבאן ,נבקר בקשקד ,גרם
המדרגות לאומנות מודרנית ,כיכר הרפובליקה ,המזרקות
המזמרות ,אמא "ארמניה" ופסל
דוד המפורסם.
נמשיך לביקור וסיור מודרך
ב -מפעל הברנדי המפורסם
בעולם !!

יום ( – 5חמישי) – סיור מקצועי במכון המחקר הקרדיולוגי +
ירוואן שווקים  -תל אביב
נארוז את המזוודות ,החוויות והזיכרונות ,ונצא
לסיור מקצועי במכון המחקר הקרדיולוגי
בתום הסיור נצא לביקור בשוק הזהב ושוק ורניסאז,
הוא השוק הגדול באויר הפתוח בירוואן .ניתן למצוא
את הדוגמאות הטובות ביותר של אומנות עממית ארמנית ,מזכרות,
תכשיטים ייחודיים ויצירות עבודת יד .נמשיך לשוק הכסף ושוק האוכל שם נוכל
למצוא מגוון רחב של פירות יבשים  ,אגוזים ,תבלינים ,עשבי תיבול ארומטיים וכו'
נמשיך בדרכנו למפעל השוקולד – הגלידה והקפה "גרנד קנדי שופ אנד קופי"  ....בו מגוון רחב של
שוקולדים וממתקים באיכות גבוהה .בשנת  2010מפעל ה "גרנד קנדי" זכה בשיא גינס על הקמת
"בר שוקולד הגדול ביותר בעולם" .לסיום היום נותיר זמן להשלמת קניות בקניון "דאלמה גארדן" –
הוא מתחם הבידור המשפחתי הראשון בארמניה שמבנהו ושירותיו עומדים בקנה אחד עם
הסטנדרטים הבינלאומיים.
בהתאם לשעת הטיסה (בערב) ,נעבור לשדה התעופה של ירוואן ונטוס לתל אביב.
תם טיולינו הנפלא ,להתראות בטיול הבא....
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טופס רישום
כנס מקצועי ב"ארמניה "
בין התאריכים 16-20/6/2019
הכנס מיועד לחברי העמותה לקידום הטכנולוגים הרפואיים בכפוף לאישור
השתתפות ע"י העמותה

נא למלא את הפרטים מודפסים ולשלוח לחברת
"שיקמה" באמצעות פקס או מייל:
פקס09-7687683 :

מייל info@shikma.biz :

לבירורים :ימים ראשון  -חמישי בשעות 09-7687684 - 09:00-16:00

להרשמה
קריטריונים
להיות:חבר עמותה עם וותק של שנתיים מינימום
עובד חייב

 חבר עמותה חדש ישלם שנתיים אחרונות ויתחייב ל – שנתיים נוספות
(פרטים בעמותה)
 יש למלא הפרטים כפי שמופיעים בדרכון !!
 יש לשלוח צילום דרכון ברור הכולל את הדף עם השם ,התמונה ותוקף הדרכון
 באחריותך לוודא שהדרכון חתום ובתוקף ל 6 -חודשים ממועד היציאה !
 נוסע בעל דרכון זר  /תעודת מעבר – חייב לבדוק את תנאי הכניסה במדינת
היעד וזו על אחריותו הבלעדית!
 יש לחתום על טופס נהלי יציאה עם קבלת אישור להרשמתך
 טופס שלא ימולא במלואו ו/או ימולא בכתב לא ברור – ייפסל ולא יאושר !!
 שליחת טופס הרישום הינה בגדר בקשה בלבד –
 אישור הרשמה יישלח אליך במייל תוך מספר ימים (המאשר את קבלת
הטופס)
לשם כך עליך למלא את כתובת המייל שלך בצורה ברורה במקום המיועד

** ההרשמה עד לתאריך ** 28/1/2019
מספר המקומות מוגבל – הקדימו את הרישום
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פרטי העמית :
שם פרטי _____________ שם משפחה ___________________ אחוז מישרה

______%

מקום עבודה __________________________________________________________
ת.ז_____________________ .
טלפון נייד
מייל

טלפון בעבודה______________________ :

__________________  ________ -טל בבית ________________ ____ -
___________________________________@_______________________

סמן בחירתך :
מגיע/ה עם בן/בת זוג אישי
אבקש לשבץ אותי עם עמית נוסף מהעמותה באותו חדר ,ציין את שם העמית
שם משפחה (בעברית) __________________ שם פרטי (בעברית) _______________
מגיע/ה יחיד/ה בחדר השוהה לבד בחדר בתוספת תשלום המצויינת לעיל בסעיף העלויות
מגיע/ה לבד ומבקש לחלוק חדר זוגי ע"י ציוות אקראי
אין התחייבות מצד חברת שיקמה ו/או העמותה למציאת בן/בת זוג לחדר,
במידה ולא תהייה אפשרות לציוות  -העמית יבחר לשלם תוספת עבור יחיד בחדר או לבטל עד
תאריך 28/1/2019
השתתפתי בסמינר קודם כן  /לא ציין שם הסמינר___________________

שמות הנוסעים כפי שמופיע בדרכון !! :
שם פרטי
כפי
שמופיע
דרכון
בלועזית

מגדר

שם משפחה כפי
שמופיע בדרכון
בלועזית

מספר דרכון

תוקף דרכון

תאריך
לידה

שם
העמית

בן /בת
זוג אישי
** לא ניתן להביא ילדים מתחת לגיל  16כמלווים  /בני  /בנות זוג **
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עלויות לפני אחוזי מישרה :
אדם בחדר זוגי
 90%-100%מישרה – € 415
 75%-89%מישרה – € 465
 50%-74%מישרה – € 573
 25%-49%מישרה – € 634

יחיד בחדר
יחיד בחדר –  90%-100%מישרה € 595 -
יחיד בחדר –  75%-89%מישרה – € 645
יחיד בחדר  50%-74% -מישרה € 753 -
יחיד בחדר  25%-49% -מישרה – € 814

המחיר כולל:
טיסות הלוך ושוב
 4לילות  4 /ימים  /מלונות ברמת  5כוכבים בירוואן( ,ארמניה)
כלכלה – חצי-פנסיון – ארוחת בוקר במלונות ארוחות נוספות/ערב במלון או במסעדה
אוטובוס תיירים ממוזג בהתאם לתוכנית הטיול ובכפוף להיתר שעות הנהיגה עפ"י החוק האירופאי
מדריך דובר עברית ומדריך מקומי
סיורים וכניסה לאתרים עפ"י התוכנית
מיסי נמל
טיפים לנותני השירותים בחו"ל למעט שרותי סבלות ותשר למדריכים
המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי ומטען
תשר  /טיפ למדריכים כ –  € 20לכל הטיול – ייגבה אוטומטית עם החיוב
הוצאות אישיות
כל מה שלא כלול תחת הכותרת "כלול במחיר"
הערות :
המחיר כולל תוספת דלק ומס נמל נכון ליום פרסום זה .במקרה של עלייה במחירי הדלק ו/או מס
הנמל הנמל שתוביל לתוספת דלק על ידי חברת התעופה המחיר יעודכן בהתאם ויחול אוטומטית
בעיסקה זו.
שינוי בתעריפים ו/או בשער החליפין עשוי להביא לשינוי במחירים הנקובים.
למשלמים בתשלום  ,1חיוב התשלום יתבצע לפי שער אירו המחאות מכירה ביום החיוב.
למשלמים בתשלומים ,חיוב התשלום יתבצע לפי שער אירו המחאות מכירה ביום החיוב ,אך לא פחות
משער של  4.355לאירו ,הגבוה מביניהם .בעיסקת תשלומים ,והיה ויחול שינוי בשער האירו עד תום
פרעון התשלום האחרון תגבה החברה ותחייב את הפרש השער.
קיום הכנס מותנה במינימום  45נרשמים.
אישור הכרה בכנס כימי השתלמות מותנה באישור המעסיק בלבד !
המסלול מתאר את אתרי הביקור ,אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים הניתנים לשינוי.
ביצוע הטיסה כפוף לתקנות רישוי שירותי התעופה ומותנה באישור מנהל התעופה האזרחי .
מועדי ההמראות והנחיתות הינן על פי המידע שנמסר לנו מחברת התעופה ועל אחריותה הבלעדית.
תכנית הטיולים מתבססת על לוח הטיסות המתוכנן בזמן הוצאת הצעה זו ,שינויים בטיסה יתכן ויובילו
לשינויים במסלול הטיול ובימים  1ו 5 -בפרט.
רישום יתר  -יתכן מצב בו נכנס המלון לתפוסת יתר ,ולא ניתן לקבל החדרים למרות שנתקבל עבורם
אישור ,במקרה דנן ועפ"י הכללים הבינלאומיים רשאי הסוכן המקומי ו/או הנהלת המלון להעביר
הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה רמה או גבוהה יותר מהמלון אותו רכשו הנוסעים ובקרבת מקום
למלון הנבחר.
המזון  /הארוחות במלונות ובמסעדות אינו כשר.
המזמין נותן בחתימתו על הזמנה זו את התחייבותו הבלתי חוזרת לתשלום כל הכספים המגיעים
למארגן בגין עסקה זו ככתבם וכלשונם ,וכל טענה בנוגע לטיב השירות ו/או ביצוע העסקה באם תהיה
למזמין אינה מהווה סיבה לאי עמידה בתנאי התשלום ומועדם.
אין שינוי בשעות הטיסה מהווה עילה לביטול ההזמנה הנקובה בטופס זה.
ט.ל.ח
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אופן התשלום :נא למלא בכתב ברור ו/או להקף את כל הפרטים:

16-20/6/2019
הרייני מאשר לחייב את כרטיס האשראי עפ"י הפרטים הבאים:
סה"כ סכום לחיוב  /לתשלום  +תשר למדריך___________ :

€



תשלום – 1



עיסקת קרדיט – מספר תשלומים _____ עפ"י בחירתך
תשלום בשקלים נושא ריבית עפ"י הסדר הלקוח עם חברת האשראי  /הבנק

 -העברה בנקאית /כרטיס אשראי – תשלומים2 :

3

הסדר תשלום אחר – יש לפנות טרם שליחת הטופס לחברת "שיקמה" 09-7687684
כרטיס מסוג :ויזה  /ישראכרט  /אחר______________
מספר כרטיס

--- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / ---/ ---/ --- :
תוקף הכרטיס __________________

 3ספרות בגב הכרטיס

--- / --- / --- :

שם בעל הכרטיס

___________________________________________ :

ת.ז של בעל הכרטיס

---- / ---- / ---- / ---- / ---- / ---- / --- / --- / --- :

טלפון נייד של בעל הכרטיס ______________________ - ___________________ :
כתובת של בעל הכרטיס

 :רחוב ___________________________ מס' ______
דירה _____
עיר _________________________________________

דמי ביטול :
ידוע לי כי ביטול ההזמנה הנ"ל (ההשתתפות בכנס) יחייב אותי בדמי ביטול (בכפוף להסכם מול עמותת
הטכנולוגים הרפואיים) .הליך הביטול יתאפשר אך ורק בימי עבודה ) דהיינו לא ימים שישי ,שבת וחגים (
ובלבד שלא הונפק כרטיס !
להלן דמי הביטול המלאים  - :סעיף" דמי ביטול"כדלקמן:
– ייגבו  € 150דמי ביטול לאדם
 מתאריך  29/1/2019ועד תאריך 5/2/2019
– ייגבו  € 250דמי ביטול לאדם
 מתאריך  6/2/2019ועד תאריך 18/3/2019
– ייגבו  € 390דמי ביטול לאדם
 מתאריך  19/3/2019ועד תאריך 1/4/2019
– ייגבו  € 570דמי ביטול לאדם
 מתאריך  2/4/2019ועד תאריך 10/4/2019
 מתאריך  11/4/2019ועד מועד היציאה  – 12/5/2019ייגבו  € 720דמי ביטול לאדם
 בנוסף לדמי הביטול יתווסף סך של  ₪ 150בגין דמי טיפול לאדם !!
 כל שינוי לרבות שינוי שם ו/או חלק ממנו יחוייב בתשלום עפ"י עלות חברת התעופה !!
 הודעה על ביטול הרשמה תחשב רק במידה ותועבר בכתב והתקבל אישור על כך
מחברת שיקמה !! ייעשה באמצעות פקס בלבד למשרדי חברת "שיקמה"
הערות:
 חשבונית מס  /קבלה תינתן ביום הסמינר או תישלח בפקס או מייל.
 קיום הכנס מותנה במינימום  45נרשמים !!
 עמית שנרשם ללא בן זוג ומבקש לחלוק חדר זוגי ,יצוות באופן אקראי לחדר זוגי (ראה הערה בדף )5
הנני מאשר ביצוע ההזמנה :
חתימת המזמין ______________ :תאריך________________ :
** ההרשמה עד לתאריך 28/1/2019
מספר המקומות מוגבל **

לבירורים  :חברת "שיקמה" – ימים ראשון  -חמישי 09-7687684 - 09:00-16:00 -
רכזת העמותה להודעות  SMSבלבד053-7678068 -

