
 27  -  03.     07/    2022     4-הכנס   הבינלאומי   השנתי  ה ההרשמה  החלה !!!

 

MOLECULAR  TARGETING  THERAPY  &  IMMUNOTHERAPY 

 

 ,   במלון בטבע  הגושרים   2022  חודש יולישבוע ב -בסוף ייערך     הכנס  הבינלאומי  הרביעי
 . במלון,  בקיבוץ ובגליל,  ביד רחבה  -  גם  ילדיםבני משפחותיכם,  דאגנו לרווחתכם ולהנעמת זמנם של  

 
 27  - 30.   07/  2202   הצהרים-הצהרים ועד יום שבת אחר-י אחרמיום רביע   :חבילת  אירוח  מלאה  בכנס

 סדנאות ההרצאות והתיק משתתף,    , לילות   3  -חדר זוגי       
 פה נים,  הפסקות ק כל הארוחות,  קבלות פ   ,תערוכהביקורים ב        "הכל  כלול" 

 . אירועי הכנס,  שימוש במתקני המלון             
              

  

 ₪    1,840     לחדר  זוגי,   חבילת   אירוח   מלאה   בכנס
 

 

 
   ...נא לציין הרכב משפחתי  ונציע   -בוטיק, גלריה, סוויטה    :משפחה  /  שדרוג-אורחים  נוספים  /  חדרי

 
 

 ם.אנו נדאג לחדרים נוספים במלונות מכובדים סמוכיבסיס מקום פנוי, -שמה על ההר חדרים,   200במלון 
 

 ₪(   300  -)לסטודנטים    ₪   400 ( כיבוד )מחיר ליום אחד,  הרצאות, תערוכה,   : בלבד  בכנס   משתתף
 

 . .2022715.    התאריך *  כרטיס האשראי יחוייב לאחר  :תשלום  לכנס  יהסדר
 ורף לתיק המשתתף,  בהגיעכם לכנס. חשבונית מס / קבלה תצ*  
 תועבר לפי בקשתכם.  - לתשלום -חיוב / דרישה -חשבונית / הודעת  :מוסד*  

 הנחיות  נוספות:

 יומית ללא לינה. -,  גם אם השתתפותכם חד הכנס  בלובי המלון-לדוכןנא לפנות תחילה    -בבואכם לכנס   •

 אשראי. -.   נא להצטייד בכרטיס15:00הקבלה של המלון;  החל מהשעה  -קבלת מפתח לחדר:  בדוכן •

 נא לתאם בעת הקבלה.   -יציאה מהמלון ביום שבת לאחר ארוחת הצהרים.   כל המבקש יציאה מאוחרת   •

 
ה  האקדמי,   בהיבט  הכנס,   ותפעול  לארגון  הקשורים  ועניין  בקשה  בכל  לרשותכם  יעמדו  טכני  אנשינו 

     DRORS@ZIV.GOV.ILהמקווה,   באביב הבא עלינו לטובה   והכספי,  מעכשיו ועד להצלחתו 
 

 04-682-8134קס:   פ  04-682-8555;     04-682-8672   טלפון: 
 

 תפוצה(. -ל ובווטסאפ  )רשימת מיי -יד ברור,  להכנת תג זיהוי.   עדכונים יועברו באי-נא לציין פרטים בכתב
 נא ציינו זאת בטופס ההרשמה.   -לקבל מידע שוטף ומעודכן     אם  אין  לכם  עניין 

 
 מייל חוזר -לנוחיותכם,  שתי אפשרויות הרשמה והעברה:  הדפסה ומשלוח בפקס;   סריקה באי

 
  –מוצלח  והמשך  שיתוף  ,   מאחלת  כנס  מעניין  ובראשות  פרופ'  ג'מאל  זידאןעדה  האקדמית,   והו

 פעולה  פורה,    בעבודה  השוטפת  ובאירועים.
 

 ההרשמה   החלה!!!     אנא,    הקדימו   להעביר   את   הטפסים 
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