
OIC ISRAEL National Hair Dressers, Make up Artists 
And Beauticians Associations Israel  
Producer of  ISRAEL CUP 

OIC ISRAEL MEMBERSHIP APPLICATION 
  ישראל OIC לאיגוד רישום טופס

 
  :נא לשלוח את הטופס המלא לכתובת הבאה

OIC 6744367. תל אביב, 159רחוב יגאל אלון , ישראל  
 gmail.comisraoic@ ל "או בדוא  03.6092111או בפקס 

  

  הפרטיםנא למלא את כל 

  

  ................................................ שם משפחה ............................................................................................ שם 

   ............................................................................................................................................................... עיר

  ............................................................................................................................................. שם בית העסק 

  .................................................... : אחר|  בית ספר | בנייה וסידור ציפורניים | איפור | עיצוב שיער : תחום עיסוק 

  ................................................................................................................ עסקהבית  או מגורים, כתובת מלאה

  ........................................................ email ......................................... טל ........................................ טל נייד 

   ..................................................................................................... -שם מלא בלועזית לתעודה -שדה חובה 

Facebook - ...................................................................................................................................................   

   ............................................................................................................................... כתובת אתר האינטרנט

 

לממש את הזדמנות את  אמני איפור וציפורניים בישראל, עומדת השאיפה להעניק למעצבי השיער, ישראל OIC איגודביסוד החזון של 
  .מקצועות היופי בישראל לרמה וסטנדרטים גבוהים ובינלאומיים אמנותי של קידום וייצוג  .הטמון בהםהאמנותי והמסחרי הפוטנציאל 

  
  !אמנות האיפור ובניית ציפורניים, יצוב השיערלשם כך אנו עושים יותר מלהכשיר את דור העתיד בע

הדבר יוצא לידי ביטוי . היצירתיות והדמיון במקצועות היופי באופן מתמיד, מעודדת הרחבה של המודעות  OIC באיגודהעשייה שלנו 
כיתות אמן ועוד , ישראלייזום והפקת אליפויות בינלאומיות ב, אליפויות בינלאומיותהשתתפות נבחרת ישראל ב, כנסים, העשרהבאירועי 
 .בישראל בשיתוף עמיתינו מרחבי העולם י האיגוד"עהמופקים מבורכים רבים ואירועים 

    
  CMC CONFEDIRATION צירפנו את מדינת ישראל לרשימה ארוכה ומכובדת של המדינות החברות בארגון הבינלאומי

  
אלא גם דרך חיים המושתתת על מערכת עקרונות , אינם רק מקצועומקצועות טיפוח הציפורניים   איפור, עיצוב שיער  אנו מאמינים כי

אמני איפור וציפורניים בכל הרמות , של מעצבי שיער אמנותי םהמשימה עליה אנו אמונים היא קידוו המטרה אותה העמדנו. פילוסופיים
  .ככל האפשרה והוקרה ארצית ובינלאומית גבוהה ולהבאתם להכר

  
אל  ףישראל מצר OIC איגודמדי שנה , וכחלק מייצוג ישראלי בזירה העולמית CMC באלית הנקראתכחלק מהמשפחה המקצועית הגלו

איפור ואמני אמני , נבחרת מעצבי שיער, באליפויות העולם ואירופההארץ טאלנטים חדשים המייצגים את  ,של נבחרת ישראל השורותי
תנוסס שוב מבעולם ובזכותה  חותש תרבות אופנה ואמנות מהמפותי ישראלללעולם כולו ש מוכיחהנבחרת ש, ית ציפורנייםבניטיפוח 

  . במות יוקרתיות לאופנה הבינלאומיתבהמדינה  ושוב דגל
 

  :בישראל CMCנציגי  –ם הישראלי אמני איפור וציפורניי, צבי השיערמע איגוד - ישראל OIC איגוד יומטרות
  
  :אירופה והאליפויות הבינלאומיות הפתוחות בשלושת המקצועותנבחרת ישראל המייצגת את מדינת ישראל באליפויות עולם  •
 .טיפוח ועיצוב הציפורניים, איפור אמנותי, עיצוב שיער  
  .טנדרטים ולחידושי הטרנדים הבינלאומייםלס הציפורנייםהאיפור ו, מקצועות עיצוב השיעראמנותי של מיצוב  •

  .אליפויות אזוריות ופנים ארציות, השתלמויות, אירועים, י כנסים"עי ביטוי היוצאים ליד בשלושת תחומי הטיפוח העשרת ידע אמנותי• 
 .קידום מקצועי ואמנותי של חברי האיגוד ופלטפורמה פרסומית לבית העסק של כל חבר איגוד ועוד •
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 !ומשגשת אני מאחל לכם שנה מוצלחת, ישראל OIC איגודחברים יקרים בשם 

 
  ,בכבוד רב
  ,רומן רובין

  בישראל  OICאיגוד  ר"יו
  בישראל CMCנשיא איגוד 

 אמני איפור וציפורניים בישראל, מעצבי שיער איגוד
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  :תנאי הצטרפות וחבילות הצטרפות

  
 :הבאים והטיפוח היופי תעשיית בתחומי מקצוע לבעלי מותנית לאיגוד הצטרפות

  )ונשים גברים ספרי ,שיער מעצבי (שיער עיצוב אמנות. 1
 תיאמנו איפור. 2
 )פדיקוריסטיות ,ציפורניים בונות ,מניקוריסטיות( ציפורניים ובניית עיצוב, טיפוח. 3
 | האיפור לאמנות הספר בתי ובעלי םמנהלי | שיער לעיצוב ספר בתי ובעלי םמנהלי | מספרות ובעלי םמנהלי :עסקים ובעלי מנהלים. 4

  .ולציפורניים לאיפור ,לשיער הקוסמטיקה חברות ובעלי םמנהלי | הציפורניים לטכנאות הספר בתי ובעליים מנהל
  

  :הבאים הפרטים את להגיש יש לאיגוד להצטרף מנת על
 

 .לכל הפחות שנתיים - הרלוונטי בתחום מוכח ניסיון תעודות הצגת עם -מתאימה מקצועית השכלה .1
 .מ"מע כוללהמחיר , אחת שנהל פ מסלול"ע חברות דמי .2 .מ"מע כוללהמחיר , אחת שנהל פ מסלול"ע חברות דמי .2

 
  

  יש לסמן את המסלול הרצוי: 
 

  50%בהנחה  600(₪  1200 –עסק בית( 
  
  אנשים 4בית עסק עד. 
 תעודת חבר OIC ISRAEL. 
   4כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית  
   הנחה 50%בכניסה להשתלמויות 
 השתלמות באקדמיית OIC ישראל 
 אינטרנטי באתרדף עסקי  .דף עסקי באתר האיגוד 

  .תמונות 4עד +  האיגוד

  3600אקדמיה –בית ספר  ₪ 
 

  אנשים 10בית ספר עד. 
 ס חבר ב"תעודת ביה- OIC ISRAEL 
 10  כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית 
 הנחה 50%השתלמויות בכניסה ל 
 2  כרטיסי כניסהVIP לפורום מקצועי 
 2  השתלמות באקדמייתOIC ישראל 
  .תמונות 4עד + דף עסקי באתר האיגוד    •        

  
 לאיגוד הצטרפות אישור

  בישראל OIC איגוד חבר על החלים ותקנון יםכלל
 

  .אחת קלנדרית שנה למשך היא לאיגוד הצטרפות . א
 .החברות תקופת בתום אוטומטי באופן מתחדשת באיגוד החברות אין .ב .החברות תקופת בתום אוטומטי באופן מתחדשת באיגוד החברות אין .ב
 .התקנון בלבד פ"ע הנוכחית החברות תקופת בתום באיגוד החברות לחדש ניתן  .ג
  .בית ספרית -עסקית -יתפרט: פ בחירת מסלול"ע לאיגוד הצטרפות .ד
  . פ בחירת מסלול"ע באיגוד החברות דמי .ה
 .בלבד האיגוד ז"לו פ"ע יתקיימו למצטרפים הטבות  .ו
  שליחת באמצעות איגוד חבר לכל אישי עדכון בהם, השונים מדיה כלי באמצעות לעת מעת אירועים ותאריכי ימים על יכריזהאיגוד   .ז

  להשתתף והחליט התלבט האיגוד חבר אם  .מקדים השתתפות באישור וסמינרים אירועיםב השתתפות ,ל"ודוא מסרונים    
 .פנוי מקום ב"ע כך לעשות יוכל באירוע    
 במסגרת הנאכפים המקצועיים לכללים ובהתאם לתקנון בהתאם זכותו את יממש בתחרויות להשתתף ברצונו אשר איגוד חבר .ח

  .האיגוד באתר ידלהור יש החוקים טופס את ,תהתחרויו    
  .ת באיגודהחברו לפסול רשאיהאיגוד  ,הולמת לא התנהגות חלה באם .ט
  באמצעות או במייל לעת מעת אליו לפנות מטעמו מי או ישראל לאיגוד מאשר האיגוד חבר ,זה רישום בטופס הפרטים מילוי עם  .י

  .ל"מסרונים ודוא  של סביר מינון ,פרטיותו על ישמורהאיגוד . ועוד אירועים ,הטבות ,בחדשות אותו לעדכן מנת על) SMS(מסרונים     
  ע חבר האיגודבהם מופי) וידאו \ פוטו( בצילומים להשתמש רשאים )מ"בע רובין מוטיהי "המיוצג ע( OIC איגוד כי מאשר האיגוד חבר.יא

 .ב"וכיוצ CD DVD וידאו ,מדיה אמצעי לבכ ושימוש ציבור ויחסי פרסום לצורך אליו עקיף או ישיר באופן הקשורות העבודות או    
  .מומטע המתקיימות וההרצאות הסמינרים או האירועים של השעות מערכת את לשנות רשאי ישראל OIC איגוד .בי

 וזאת אחר במקום האירוע את לקיים או/ו האירוע מועד את לדחות צדדית וחד הבלעדית הזכות את לעצמו שומר האיגוד .יג
  .וכלפי תביעה או/ו טענה כל שתהא מבלי ,האיגוד של ואחרים ייםמקצוע משיקולים    
  זמנים, טיב,או מי מטעמו אחראי בישירין או בעקיפין על התוכן) מ"מוטיה רובין בע(ישראל  OICאין איגוד  -אירועים בינלאומיים . יד

  .היוצאים מטעם האיגוד ב של התחרויות או האירועים הבינלאומיות בהן משתתפים חברי משלחת ישראלית"וכיו    
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 ....................................................................................... האיגוד חבר חתימת .................................תאריך
  

  !בהצלחה
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OIC ISRAEL  BANK INFORMATION  

Country Name must be mentioned on bank voucher 

סי ישראל.אי.פרטי חשבון הבנק או  

 
 
 
 
Motie Rubin LTD Israel - OIC ISRAEL-  Motie Rubin LTD Israel - OIC ISRAEL-  
15, Malkey Israel st, 64389 Tel-Aviv / Israel  
Fax: +972/3.6092111 
email: israoic@gmail.com 
 
Bank 
Mizrahi-Tefahot LTD  
71, Iben Gvirol st' 
Tel Aviv / Israel 
Phone: 972/3.72.55.412 
 
International Identification 
IBAN : IL340204210000000608989 
BIC-ADRESSE SWIFT : MIZBILIT 
 
Code Bancaire / Bank Code: 20 
Code Guichet / Counter Code: 421  Code Guichet / Counter Code: 421  
Numéro de compte/Account Number: 608989 

 
 פרטי כרטיס האשראי 

 
 

 ISRACARD      MASTERCARD   AMEX      VISA   
 
 

 ...................................................................................................... מספר כרטיס האשראי
 
 

 ........................................................................................... )ספרות 4 -3(מספר הביטחון 
 
 

 .................................................................................................................... תאריך תפוגה
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 ........................................................................  שם מלא כפי שמצוין על כרטיס האשראי


