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הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לעמוד השידרה
22-25 באפריל 2020

רביעי-שבת, מלון "רויאל ביץ", אילת

shanitroni@gmail.com :אנא מלאו את הפרטים והחזירו את טופס הרישום באמצעות מייל

לפרטים נוספים נא לפנות למזכירת האיגוד שנית טויטו באמצעות המייל: shanitroni@gmail.com או הניייד: 050-5191091 

המען למכתבים: טויטו שנית, יחידת ניתוחי עמ"ש, מרכז רפואי אסף הרופא צריפין 70300 טל: 050-5191091

 Spine Unit, Assaf Harofeh, Medical center, 70300 Israel

שם פרטי:                                                                            שם משפחה:                                                                                          

שם פרטי )באנגלית(:                                                                    שם משפחה )באנגלית(:                                                                   

תואר:                              מקום עבודה:                                                                                                                                           

מס׳ טלפון:                                                                                         מס׳ נייד:                                                                                    

כתובת דואר אלקטרוני:                                                                                                                                                                       

₪ 550  דמי רישום לכנס חבר איגוד                               

 דמי רישום לכנס מתמחה                                    200 ₪

דמי רישום לכנס לכל מי שאינו חבר איגוד     750 ₪

 ₪ 360 דמי חבר שנתיים                                                    

מי שלא שילם בשנת 2019 יצטרך לשלם בכנס עבור 2019-2020	 

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                       200 ₪
כל משתתף שאינו חבר איגוד ישלם לכל פעילות בנפרד עבור כל בן משפחה נוסף, בהתאם לעלויות האיגוד.	 



המען למכתבים: טויטו שנית, יחידת ניתוחי עמ"ש, מרכז רפואי אסף הרופא צריפין 70300 טל: 050-5191091

 Spine Unit, Assaf Harofeh, Medical center, 70300 Israel

נא להקיף בעיגול את מחיר האופציה הרצויה:

ישרוטל "רויאל ביץ"

תאריכים )ימים(
 22-25.04.20 

רביעי-שבת
22-25.04.20 

רביעי-שישי
22-25.04.20 
חמישי-שבת

4,5103,4103,555חדר לזוג

4,0603,0803,200חדר ליחיד

5,5604,1924,368חדר לזוג + ילד

6,6104,9745,181חדר לזוג + 2 ילדים

7,8305,8145,984חדר משפחה לזוג + 2 ילדים

 חדר רויאל לזוג
כניסה חופשית לטרקלין העסקי, 

ג'קוזי באמבטיה, VIP בחדר )מגיל 16(
5,7924,2704,410

ישרוטל "רויאל גרדן"

תאריכים )ימים(
 22-25.04.20 

רביעי-שבת
22-25.04.20 

רביעי-שישי
22-25.04.20 
חמישי-שבת

3,6562,6932,885חדר לזוג

3,3062,4412,626חדר ליחיד

4,5013,3003,545חדר לזוג + ילד

5,3463,9074,205חדר לזוג + 2 ילדים

6,4894,6694,967חדר משפחה לזוג + 2 ילדים

7,3345,2765,627חדר משפחה לזוג + 3 ילדים

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

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

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

בברכה, 
ד"ר גד ולן, יו"ר

סוג הכרטיס:                                                                             

שם בעל הכרטיס:                                                                                        מספר ת.ז:���������

כרטיס מס’                                                                                                                                              תוקף:              /             

3 תשלומים: �  כן   �  לא
* נא לא לשכוח לקחת קבלה מהמלון במעמד קבלת החדר במלון

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לעמוד השידרה                 22-25 באפריל 2020


