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הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לעמוד השידרה
 6-8באפריל  | 2022רביעי -שישי ,מלון "רויאל ביץ" ,אילת
CONFERENCE REGISTRATION
• מועד אחרון להזמנת החדרים• 01/03/22 :
כבכל שנה הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למחלות עמוד השדרה יתקיים באילת ,הכנס יתקיים בימים רביעי
עד שישי ,6-8/4/2022 ,באילת .הכנס יכלול:
•הרצאות מדעיות הניתנות על ידי חברי האיגוד ואורחים מחו”ל.
•תצוגה של ציוד ,תרופות ,ומיכשור רפואי באולם סמוך לאולם ההרצאות.
•פעילות חברתית בשעות הערב בתשלום נוסף למשתתפי הכנס ומלווים.

אנא מלאו את הפרטים והחזירו את טופס הרישום באמצעות מיילshanitroni@gmail.com :
שם משפחה:

שם פרטי:
שם פרטי (באנגלית):
תואר:

שם משפחה (באנגלית):
מקום עבודה:
מס׳ נייד:

מס׳ טלפון:
כתובת דואר אלקטרוני:

דמי רישום לכנס חבר איגוד

₪ 700

דמי רישום לכנס מתמחה

₪ 400

דמי רישום לכנס למי שאינו חבר איגוד

₪ 950

דמי חבר שנתיים

₪ 500

•מי שלא שילם בשנת  2021יצטרך לשלם בכנס עבור 2021-2022
•דמי הרישום למשתתף כוללים :תג ,השתתפות בהרצאות ,הפסקות קפה ועוגה וארוחת צהריים במסגרת הכנס.
(אינם כוללים את הארועים החברתיים).
•בכנס ייגבו דמי הרישום לכנס ודמי החבר השנתיים בתוספת לתשלום עבור הארועים החברתיים.

תוספת עבור בני משפחה

₪ 300

•כל משתתף שאינו חבר איגוד ישלם לכל פעילות בנפרד עבור כל בן משפחה נוסף ,בהתאם לעלויות האיגוד.
לפרטים נוספים נא לפנות למזכירת האיגוד שנית טויטו באמצעות המייל shanitroni@gmail.com :או הניייד050-5191091 :
המען למכתבים :טויטו שנית ,יחידת ניתוחי עמ"ש ,מרכז רפואי אסף הרופא צריפין   70300נייד  050-5191091 :משרד08-9778163 :
Spine Unit, Assaf Harofeh, Medical center, 70300 Israel  Email: shanitroni@gmail.com
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נא להקיף בעיגול את מחיר האופציה הרצויה:

ישרוטל "רויאל ביץ"
06-09.04.22
רביעי-שבת

06-08.04.22
רביעי-שישי

07-09.04.22
חמישי-שבת

חדר לזוג

4,735

3,580

3,732

חדר ליחיד

4,263

3,235

3,360

חדר לזוג  +ילד

5,837

4,400

4,585

חדר לזוג  2 +ילדים

6,939

5,220

5,438

חדר משפחה לזוג  2 +ילדים

8,491

6,255

6,473

חדר רויאל לזוג *

6,081

4,480

4,630

חדר רויאל חדש לזוג *

6,677

4,875

5,027

תאריכים (ימים)

* כניסה חופשית לטרקלין העסקי ,ג'קוזי באמבטיה VIP ,בחדר (מגיל )16

ישרוטל "מלון המלך שלמה"
06-09.04.22
רביעי-שבת

06-08.04.22
רביעי-שישי

07-09.04.22
חמישי-שבת

חדר לזוג

3,480

2,570

2,753

חדר ליחיד

3,150

2,330

2,508

חדר לזוג  +ילד

4,278

3,143

3,376

חדר לזוג  2 +ילדים

5,076

3,716

3,999

חדר לזוג עם נוף לבריכה

3,630

2,670

2,853

חדר בקומת המלך לזוג*

3,990

2,910

3,093

חדר גן בקומת המלך* זוג 3 +

6,036

4,356

4,639

תאריכים (ימים)

* כניסה חופשית לטרקלין העסקי.

•תינוקות עד גיל שנתיים  ₪ 30 -ליום עבור ביטוח.
•לפי מדיניות בתי המלון ילדים מגיל  12יחויבו כמבוגרים.

•המחירים כוללים אירוח על בסיס חצי פנסיון.
•ביטול ההזמנה יחויב בדמי ביטול לפי נוהל המלון.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:
סוג הכרטיס:
שם בעל הכרטיס:
כרטיס מס’
 3תשלומים � :כן � לא

מספר ת.ז���������:
תוקף:

/

* נא לא לשכוח לקחת קבלה מהמלון במעמד קבלת החדר במלון

בברכה,
ד"ר גד ולן ,יו"ר
המען למכתבים :טויטו שנית ,יחידת ניתוחי עמ"ש ,מרכז רפואי אסף הרופא צריפין   70300נייד  050-5191091 :משרד08-9778163 :
Spine Unit, Assaf Harofeh, Medical center, 70300 Israel  Email: shanitroni@gmail.com

