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 של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה 42 -הכינוס ה
 ג' בניסן תשע"ל -' כט, 2603 אפרילב 06 - 9רביעי,  –ימים שלישי 

 גן-לאונרדו סיטי טאואר", רמתמלון "
 

 טופס רישום
 

  :מזכירות הכינוס נא למלא הפרטים באותיות דפוס ולשלוח אל
 08466אביב -, תל02ארגון שירותי תיירות בע"מ, רח' נחלת יצחק  –אשת 
 dana.evash@3010.co.il: , דוא"ל3280388-683פקס: 

 63-0929390טל: 

 ____שם פרטי __________________________________ תואר _______שם משפחה

 ________________________________________________________קום עבודה מ

 מחלקה / תפקיד _____________________________________________________

 [ עבודה  [ בית  ]  כתובת למשלוח דואר ]

 ____ מס'_______________________רחוב________________________________

 _____________מיקוד_______________________ישוב/עיר___________________

 ________________________ טלפון ביתמס' טלפון בעבודה ________________ מס' 

 __________________________טל. נייד__________________________ מס' פקס 

 __________________@_____טרוני ________________________כתובת דואר אלק

 תשלום דמי חבר לאגודה דרך מחלקת שרות של הר"י
63-0066464/463/436/438/426 

 

 דמי רישום לכינוס: )בכפוף לקבוצות הרישום המפורטות להלן(
 3.3.2609 -הרשמה מוקדמת עד ה 

 3.2604.9 ימי הכינוס / יום
 יום שלישי

3.2604.06 
 יום רביעי

06.4.2603-9 
 יומיים כינוס

  0חבר/ה מן המניין
  066   ₪ 

 
  066  ₪ 

 
  326  ₪  

  / מתמחה3/ סטודנט2גמלאי
  026  ₪ 

 
  026  ₪ 

 
  006  ₪  

 
 4אורח

 
  246  ₪  

 
  246  ₪ 

 
  406  ₪  

 

  3.3.26006 -ה מ הרשמה מאוחרת 
 9.4.2603 ימי הכינוס / יום

 יום שלישי 
06.4.2603 
 יום רביעי

06.4.2603-9 
 יומיים כינוס

  0חבר/ה מן המניין
  226   ₪ 

 
  226  ₪ 

 
  406  ₪  

  / מתמחה3/ סטודנט2גמלאי
  086   ₪ 

 
  086  ₪ 

 
  266  ₪  

 
 4אורח

 
  266  ₪  

 
  266  ₪ 

 
  226  ₪  
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 הערות:

0
דמי לרבות השלמת  9.3.2603-תום הרישום המוקדם בעד למי שתשלום דמי חברותו התקבל בפועל  :חבר 

במקרה של חבר ותיק. במידה ולא התקבל תשלום דמי החברות  2603-2600רצופות  שנים 3-החברות ל
הסדרת מעמד החברות במקום לא תבוצע  .בתשלום מלא ,אורח ההשתתפות תחשב ע"ב, 06.3.2603עד 

 הכנס!
-גמלאי לכשילם דמי חברות המשיך ו: חבר אגודה, ששילם דמי חברות עד יציאתו לגמלאות, ומאז גמלאי 2

 .2603-2600  -רצופות שנים 3
במדעי החיים, ומעביר יחד עם טופס התשלום  עותק  לתואר ראשון, שני או שלישי : מי שלומדסטודנט 3

 , במוסד אקדמי מוכר. 2603-2602לשנת הלימודים  תקפהתעודת סטודנט של 
שנים  3-ל ותחברהדמי  (, את2.4.2603, עד לתום מועד הרישום המוקדם )כל מי שלא שילם :אורח 4

שהצטרפו לאגודה במהלך שנים אלו חייבים בדמי חבר רק משנת  חברים) 2600-2603אחרונות 
 (, ומי שאינם חברים באגודה.  הצטרפותם

 ₪,066 – 00.3.2603 – 3.3.2603ללא חיוב, בין  -2.3.2602יעשה בכתב בלבד(: עד הביטול ) ביטולדמי *
 !חיוב מלא -00.3.2603-מ 

 
 

 לינה וארוחת בוקרבסיס האירוח הינו  -ה בכינוס לינ 
 

 3.2604.06-9 הרכב החדר
 לילה אחד

 
 חדר יחיד

 
  262    ₪ 

 
 

 חדר זוגי
 

 096     ₪ 
 

 
 
 
 

 פן התשלום:או
 בע"מ שת ארגון שירותי תיירותא  חב' :לפקודת______________₪ צ"ב  המחאה ע"ס ר  

 

 נא לחייב אותי בכרטיס האשראי:   
 

 אמריקן אקספרס     דיינרס              ישראכרט        ויזה   
 

 ____________תוקף הכרטיס _______________מס' הכרטיס ______________________
 
 
 

 _________________________.ז. מספר ת____  ______שם בעל הכרטיס  ____________
 
 
 

 חתימה ______________________________    ריך _______________________     תא
 

 
  :מזכירות הכינוס נא למלא הפרטים באותיות דפוס ולשלוח אל

 08466אביב -, תל02ארגון שירותי תיירות בע"מ, רח' נחלת יצחק  –אשת 
 dana.evash@3010.co.il: , דוא"ל3280388-683פקס: 

 63-0929390טל: 
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