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 ביום הכנס 

 רישום יומי  רישום יומי  רישום יומי  רישום מלא  רישום מלא  רישום מלא 

 ₪  400 ₪  350 ₪  300  ₪  080  ₪  700 ₪  600 מומחה חבר* 

נו  מומחה שאי
 חבר 

850  ₪ 900  ₪  950  ₪  500  ₪ 550  ₪ 600  ₪ 

 ₪  300 ₪  250  ₪   200  ₪  500  ₪  450 ₪  400 גמלאי 

 ₪  250 ₪  200  ₪   150  ₪  040  ₪  350 ₪  300 מתמחה** 

 ₪  250 ₪  200  ₪   150  ₪  040  ₪  350 ₪  300 אחות 

 ₪  250 ₪  200  ₪   150  ₪  400  ₪  350 ₪  300 מזכירה 

 א תשלום ל ל ללא תשלום  ללא תשלום  ללא תשלום  ללא תשלום  ללא תשלום  סטודנט*** 
                    

 .2020-2018ים *חבר הינו מי שהסדיר דמי חבר לאיגוד הישראלי לנוירוכירורגיה לשנ
 .16:30מדי יום עד לשעה  103-6100444/בהר"י בטלפון:  שירותלתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי נא להתקשר למח' 

  תעודות מתמחה.לום של לצרף צי**יש 

 .לום אך הם אינם זכאים לארוחת צהריםהינה ללא תש *** הרשמה לסטודנטים

 
 דמי רישום מלא כוללים: 

ובשישי וארוחת צהרים מלאה  ברביעי   קלות  ת צהריםוהשתתפות בדיונים בשלושת ימי הכנס, כיבוד בהפסקות, ארוח
 . חמישיביום 

 
 דמי רישום יומי כוללים: 

 ם הנבחר. יובהתאם ל ים  נבחר, כיבוד בהפסקות, ארוחת צהרונים ביום ההשתתפות בדי 
 

 דמי ביטול עבור רישום 
 ₪.   50החזר מלא פחות  - 2020, באפריל   1-עד הביטול  

 . לא ינתן החזר  - 2020, אפרילב  2-ביטול לאחר ה
 

 לינה
 
 

 13/5לילה של יום רביעי  מלון גלילון 

 
 14/5 לילה של יום חמישי

 

 ₪  1,275 ₪   1,090 חדר יחיד 

 ₪  1,420 ₪   1,210 חדר זוגי 

 ₪  1,990 ₪   1,700 ה מבוגרים חדר לשלוש 

 
 ., לינה וארוחת בוקרערבהמחירים לפי חדר, ללילה וכוללים ארוחת 

 
 מוגבל.  המקומות ומספר  הכנס למשתתפי  אטרקטיביים  הלינה  מחירי
 פקם למזמינים  ס ומתחייבת לסנשריינה חדרים לטובת הכ מ"בע  כנסים טרגט חברת
 .ו חדרים על בסיס מקום פנוי בלבד תאריך זה יאושרלאחר   .2020, מרץב  21-עד ה

 
 

 . לחץ כאן  להרשמה והזמנת לינה
 

 
 זמני קבלת ועזיבת חדרים 

 . 11:00עה . עזיבת חדרים עד הש15:00החל מהשעה  קבלת חדרים 
 

 דמי ביטול עבור לינה 
 ות פקס או דואר אלקטרוני. להלן התנאים: ל אך ורק באמצעקבביטול ית

 ₪ דמי טיפול.   50יינתן החזר מלא למעט  2020, במרץ 24למבטלים עד לתאריך 
 . 50%יינתן החזר של עד   2020, באפריל 13 -ועד ה  2020, במרץ 25 -למבטלים מה

 חיוב מלא בגין כל הזמנת האירוח.  2020 , באפריל 14-ביטול לאחר ה
 

https://knasim.herokuapp.com/neuro20/local/users/new

