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 הרשמה ולינה

 

 -עד ה 
19/03/2023 

 

-לאחר ה
20/03/2023 

 -ועד ה
16/04/2023 

 -עד ה ביום הכנס
19/03/2023 

 

-לאחר ה
20/03/2023 

 -ועד ה
16/04/2023 

 ביום הכנס

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

 מומחה חבר
 *איגוד

600 ₪ 700 ₪  080 ₪  330 ₪ 385 ₪ 440 ₪ 

מומחה שאינו 
 חבר איגוד

850 ₪ 900 ₪  950 ₪  550 ₪ 605 ₪ 660 ₪ 

 ₪ 275 ₪ 220  ₪  165  ₪ 400  ₪ 350 ₪ 300 ת/גמלאי

 ₪ 275 ₪ 220  ₪  165  ₪ 040  ₪ 350 ₪ 300 **מתמחה

 ₪ 275 ₪ 220  ₪  165  ₪ 040  ₪ 350 ₪ 300 אחות

 ₪ 275 ₪ 220  ₪  165  ₪ 040  ₪ 350 ₪ 300 מזכירה

 ללא תשלום ללא תשלום ללא תשלום שלוםתללא  ללא תשלום ללא תשלום ***סטודנט

 

 .2023-2021ים *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' 

  **יש לצרף צילום של תעודות מתמחה.

 .***הרשמה לסטודנטים הינה ללא תשלום אך הם אינם זכאים לארוחת צהרים
                   

 דמי רישום מלא כוללים:
ובשישי וארוחת צהרים מלאה ברביעי  קלותהשתתפות בדיונים בשלושת ימי הכנס, כיבוד בהפסקות, ארוחות צהרים 

 חמישי.ביום 
 

 דמי רישום יומי כוללים:
 השתתפות בדיונים ביום הנבחר, כיבוד בהפסקות, ארוחת צהרים בהתאם ליום הנבחר.

 
 דמי ביטול עבור רישום

 ₪.  50החזר מלא פחות  - 2023באפריל,  2-ביטול עד ה
 לא ינתן החזר. - 2023באפריל,  3-ביטול לאחר ה
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 לינה 
 

 

 וןימלון גליל

 

 3/5לילה של יום רביעי 

 

 4/5 לילה של יום חמישי

 ₪ ,5001 ₪  1,260 חדר יחיד

 ₪ 1,630 ₪  1,400 חדר זוגי

 ₪ 2,275 ₪  ,6091 חדר לשלושה מבוגרים

 
 ., לינה וארוחת בוקרערבהמחירים לפי חדר, ללילה וכוללים ארוחת 

 

 מוגבל. המקומות ומספר הכנס למשתתפי אטרקטיביים הלינה מחירי

 שריינה חדרים לטובת הכנס ומתחייבת לספקם למזמינים  מ"בע כנסים טרגט חברת

 .לאחר תאריך זה יאושרו חדרים על בסיס מקום פנוי בלבד .2320במרץ,  91-עד ה

 

 .לחץ כאן להרשמה והזמנת לינה

 
 זמני קבלת ועזיבת חדרים

 .11:00. עזיבת חדרים עד השעה 15:00החל מהשעה  קבלת חדרים

 
 דמי ביטול עבור לינה

 ביטול יתקבל אך ורק באמצעות פקס או דואר אלקטרוני. להלן התנאים:
 דמי טיפול.₪  50יינתן החזר מלא למעט  2023, במרץ 19למבטלים עד לתאריך 

 .50%יינתן החזר של עד   2023באפריל,  2 -ועד ה 2023, במרץ 20 -למבטלים מה
 חיוב מלא בגין כל הזמנת האירוח. 2023באפריל,  3-ביטול לאחר ה
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