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 הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה גרעינית

 טופס הרשמה ותשלום -המלחישרוטל ים , מלון 1108במרץ  8-01

 לינואר 10שימו לב! ישנם תעריפים מיוחדים להרשמה מוקדמת לכנס, עד לתאריך 
 1108לפברואר  05 –ניתן להירשם לכנס עד לתאריך 

 
 יל או בפקסבמי Dirigoנא למלא את הטופס ולשלוח לחברת 

  pro.com-registration@dirigo מייל, 6646796-94פקס , 6467976-94טל: 

 

 פרטים כלליים
 

 __________________ שם פרטי   ______________שם משפחה ______ כן / לא )נא לסמן בעיגול( – איגודב /החבר

 _____________________________  :שם המוסד הרפואי   ד"ר      פרופ'                           תואר:

 מיקוד _______________ _____________________ מס' _____ עיר ______כתובת למשלוח דואר:  רחוב _____

 _פקס ___________________________טל. נייד  _______ ___ טל. בבית _____________

 דוא"ל ________________________@_____________

 

במלון ישרוטל ים המלח. אנו מציעים למשתתפי הכנס שתי אפשרויות  השנה מויגוד וכל האירועים הנלווים יתקייכנס הא

לינה האחת במלון ישרוטל ים המלח והשנייה, מוזלת יותר, במלון ישרוטל גנים הממוקם מספר דקות הליכה מישרוטל ים 

התשלום עבור הלינה הוא על בסיס חצי פנסיון וכולל ארוחת  מספר החדרים המוזלים מוגבל וכל הקודם זוכה.  מלח. ה

ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר ביום ששי, ארוחת ערב ביום ששי וארוחת בוקר ביום שבת. משתתפי הכנס יקבלו בנוסף, 

 ל ים המלח.גם ארוחת צהריים קלה ביום ששי במלון ישרוט ללא עלות, 

 

 לכנס דמי רישום

 חברתית ופעילות קל כיבוד, המדעית בתוכנית השתתפות, משתתף תג: כוללים הרישום דמי

 

X משתתפים חברי איגוד 

חברי איגוד* אשר 
מזמינים לינה באחד 

 ממלונות הכנס

חברי איגוד* אשר 
אינם מזמינים לינה 
 באחד ממלונות הכנס

 שאינם חברי איגוד*

 ₪ 079 ₪ 099 פטור ם חמישיהשתתפות ביו 

 ₪ 099 ₪ 079 פטור השתתפות ביום שישי 

השתתפות דו יומית חמישי  
 ושישי

 ₪ 999 ₪ 099 פטור

  

 .0902-0906 לשנים החבר דמי את שילמואשר  גרעינית לרפואה האיגוד חברי*
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 2090/90/90-92שבת -ימים חמישי המלח,ישרוטל ים מלון לינה בהרשמה ל

 במשבצת המתאימה( X)אנא סמן/י 

X משתתפים חברי איגוד 
עלות הרשמה מוקדמת 

 בינואר 00-העד 
 עלות הרשמה מאוחרת

 בפברואר 07-עד ה
 המחיר כולל:

 

  ₪ 0,279  ₪ 2,650 בחדר  זוג

 חדר זוגי על בסיס חצי פנסיון.
ארוחת צהריים ביום שישי במלון הכנס 
למשתתף )במסגרת חבילת הסמינר( 

 ל במחיר(ולבן/בת זוג )כלו

 
  ₪ 0947 2297 ₪ בחדר  יחיד

 חדר זוגי על בסיס חצי פנסיון.
ארוחת צהריים ביום שישי במלון הכנס 

 למשתתף )במסגרת חבילת הסמינר(

 
 ארוחת צהריים בשבת

  )חובה לציין כמות נפשות(
090 ₪  009 ₪  

 
 כמות: _____

 

 20/09009/9-92שבת -ימים חמישי ישרוטל גנים,מלון לינה בהרשמה ל

 במשבצת המתאימה( X)אנא סמן/י 

X משתתפים חברי איגוד 
עלות הרשמה מוקדמת 

 בינואר 00-עד  ה
עלות הרשמה מאוחרת 

 בפברואר 07-העד 
 המחיר כולל:

 
  ₪ 0,079  0,979₪ זוג בחדר 

 חדר זוגי על בסיס חצי פנסיון.
ארוחת צהריים ביום שישי במלון הכנס 

 מינר(.למשתתף בלבד)במסגרת חבילת הס

 
   ₪ 0,977  ₪ 0277 יחיד בחדר 

 חדר זוגי על בסיס חצי פנסיון.
ארוחת צהריים ביום שישי במלון הכנס 

 למשתתף )במסגרת חבילת הסמינר(

 ארוחת צהריים בשישי 
במלון לבן/בת הזוג 

 ישרוטל ים המלח
099 ₪  099 ₪  

 
 כמות: _____

 

 ארוחת צהריים בשבת 
  במלון ישרוטל גנים

090 ₪  009 ₪  
 

 

 ______________________________: __________________________**בקשות מיוחדות מהמלוןהערות/ 
    .אין המלון מתחייב לבקשות אלו ** בגדר בקשה בלבד,

 :הערות

 רשימת תכנים מדעיים בהמשך המסמך. תכנית מדעית מפורטת תישלח בהקדם. **

)משני  למשתתפי הכנסהמיועדת קלה בשישי  ארוחת צהריים בנוסף וללוכ חצי פנסיוןבסיס  על, לילותההינו לשני המחיר  **

 ואינו כולל ארוחת צהריים בשבת. )ישרוטל ים המלח( ולכלל הלנים במלון הכנס המלונות(

 .ישרוטל גניםשל משתתפי הכנס הלנים במלון  ניתן להסדיר הצטרפות לארוחת הצהריים במלון הכנס גם עבור בני/בנות הזוג** 

 !מספר החדרים מוגבל, אנא מהרו להירשם. ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי **

 .לא קיימת אופציה של לינה ללילה אחד, בכל בקשה חריגה יש לפנות לחברה המארגנת **

 שינויים וביטולים:

 pro.com-registration@dirigo -ביטול רישום ולינה במלון יש להעביר בכתב בלבד למחלקת הרישום במייל שכתובתו

. ₪ 079יחויבו בסכום של  021208 -ועד ל 0521208 -מללא דמי ביטול, ביטולים שיתקבלו  052121108ים שיתקבלו עד ביטול

 .מהתשלום %79, כרוכים בעלות של ועד יום הכנס 820120-מהביטולים שיתקבלו 
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  :תשלוםסדרת ה

     עד שני תשלומיםטפסים ללא אמצעי תשלום לא יתקבלו *** ניתן לשלם *** 

 באמצעות כרטיס אשראי מסוג:  

 ___________________/ אחר _ דיינרסויזה / לאומי קארד / מאסטרקארד / ישראכרט /    )אנא הקף בעיגול(

 ____ספרות( _________________ 4) ל הכרטיסשם בעל הכרטיס _____________________  מספר ת.ז של בע

 __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ מספר הכרטיס  

  0/  0  )אנא  הקף/י בעיגול(: :תשלומיםמספר הת אחרונות בגב הכרטיס(  __ __ __ ספרו 0) CVVתוקף  __ __ / __ __      
 

 ____חתימה ____________________ תאריך __________________     ₪סה"כ הסכום לתשלום __________ 
 

 pro.com-registration@dirigo|  7767975-16 לכל שאלה אנחנו כאן,

 !בים המלחנתראה 
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 רשימת התכנים המדעיים שיתקיימו בכנס האיגוד*.

 מפורטת תישלח בהקדם תכנית כנס

 

 הרצאות אורחים מחו"ל

Professor Arturo Chiti 

Humanitas University Milan 

 Imaging prostate cancer: state of the art and future challenges 

 Opportunities and limitations of molecular imaging in radiotherapy treatment planning 

Dr. Margarita Kirienko 

Humanitas University Milan 

 Advanced imaging of lung cancer: applications of radiomics and neural networks 

 

 הרצאות של חברי האיגוד

 ד"ר יעל עשת

 מרכז רפואי שיבא

 האם מרי קירי היתה פמיניסטית: הרצאה לכבוד יום האישה הבינלאומי 

 פרופסור צילה צבס

 ין קמפוס גולדהמרכז רפואי רב

  בעידן הנחיות ה בסרטן בלוטת המגן  000הטיפול ביודATA  0907משנת 

 

 נוספות מדעיות פעילויות

 חידון רפואה גרעינית אינטראקטיבי 

 מושב אבסטרקטים ומקרים מעניינים על שם מרטין קליין ז"ל 

 

 *ייתכנו שינויים ותוספות


