
The 13th Israeli Pilates Convention 27.1.2018 

 _____טלפון: _________________ תאריך: ________ פרטי: ______________ משפחה: ___________________שם שם

 עדיפות בכל שעה.  3לבחור  יש

 ועל כן השיבוץ על בסיס כל הקודם זוכה. –בכל אולם מוגבל מספר המקומות 

 יועברו בשפה האנגלית. Gabor Fuzy*השיעורים של  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשינויים במערכת השעות.

 

 שעה
 פילאטיס מכשירים

 רפורמר
 העשרה/  / פילאטיס מזרן עם אביזר פילאטיס מזרן

אוכלוסיות 

 מיוחדות 

 
0099-09039 

 

 ברנדה קורב

 רפורמר ארכיון

 צאלה טמיר

 רצפה עם עזרה
 )אלסטיבנד(

 מור בכור

Matwork Folw 

 מיטל שמש גבעון

האביזרים בשיעורי מזרן 
 ?מסייעים או מעכבים -

*Gabor Fuzy 
Spine Rehab For 

Back Pain 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

00099-03039 

 מייכלי רותם

כשהתהליך הופך 

 למטרה

*Gabor Fuzy 
Integrated Flow 

Pilates 

  גולדברג נואליה
 פילאטיס מזרן מיוחד

 שירלי גולדשטיין 

LIFE, LIBERTY & 

BACKBENDS 

  הדר שוורץ
 היפרדות זו לא פרידה!

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

03039-03001 
 למשרדגלוטן נא להתקשר רגישים ל –בופה כריכים מבית "ארומה"  ה פ ס ק ה

03001-03039 
 הרצאות

 רותם סול
 רצפת האגן, נשימה, קול ומה שביניהם

 עופר צחר

 הכל בראש

01099-03039 

 תמר צחי

 מעבר לטכניקה

 אביטל איזנשטט

Inside Out 

רוטשילד מיכל הובר  

MOVE TO LOVE 
YOURSELF-MPILATES 

*Gabor Fuzy 

 Body Re-Integration 
System (BRIS) 

 ודלית סני

 אוסטאופיט 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 



 
The Israeli Pilates Convention 13th 

 טופס הרשמה < 26-27.1.2018
 

 מחירון

 Pre Convention -  0099-03039יום שישי  33.0.02

 Gabor Fuzy -  Corrective shoulder program on the Reformer 

 ש"ח 283 -למשתתפי הכנס              ש"ח 313 -( 14.1.18)עד  מוקדמת הרשמה

 ש"ח 313 -למשתתפי הכנס            ש"ח 333 -( 14.1.18)אחרי  מאוחרת הרשמה

    Pilates Convention – יום שבת 0.02..3

         ש"ח 323 -( 14.1.18)עד  מוקדמת הרשמה

 ש"ח 363 -( 14.1.18)אחרי  מאוחרת הרשמה

 :קלה )למשתתפי הכנס בשבת בלבד( צהריים ארוחת כולל המחיר

 בכנס יוצעו לבחירה כריכים מסוגים שונים.

 נא להתקשר למשרד לצורך ביצוע הזמנה פרטנית. –גלוטן רגישים ל*

 הנחות

 Cסטודיו רשת גו אקטיב /  מדריכיבוגרי / תלמידי הג'ימנסיה / 

Pre Convention - 283 (14.1.18)אחרי  ש"ח 313       (    14.1.18)עד  ש"ח 

            (14.1.18)אחרי ש"ח  333                         (    14.1.18)עד  ש"ח 293 -כנס 

  ח"ש  ________לתשלום הסכום כל סך

 אישיים פרטים

 ת.ז: ____________________ פרטי: ______________ משפחה: __________________שם שם

 ___________________:_____________________________________________מיקודכתובת: 

 טל' נייד:_____________________________________________________________בבית: טל'

 _______________________________________________________________________דוא"ל:

 אחר_____________        פילאטיס מכשירים מדריך  מזרן      פילאטיס מדריך     סיווג:

 תשלום אמצעי

 _______________תוקף _____________________כרטיס_________________________ 'מס

 :_______________________ הכרטיס בעל של ז.____ ת__הכרטיס_______________ בעל שם

 תשלומים  ___תשלומים ומעלה( 3) אחד        קרדיט תשלום

 _______________ :חתימה

 ביטול דמי 

 ש"ח 03 - 14.1.18-עד ה

 ש"ח 63 - 20.1.18 – 14.1.18

 .או זיכוי כספי להחזר יזכה לא ,20.1.18-לאחר ה יודיע או, מראש ביטול על יודיע שלא משתתף

 

 * ההרשמה דרך האתר איננה מיועדת לזכאים להנחות

 לג'ימנסיה0  לשלוח יש השעות מערכת ואת ההרשמה טופס את

  1שלוחה  33-3221202טלפון:  הפקס( הגעת טלפונית לוודא )יש 33-3221136 פקס

www.hagymnasia.co.il 
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