הרשמה לכנס
The 1st International Conference
HPB Days in Safed
Multidisciplinary Approach
חמישי  -שבת ,10 – 10 . 10 . 6102 ,מלון הגושרים
הכנס הבינלאומי הראשון ,HPB Days in Safed ,מצטרף לפעילות אקדמית מגוונת ורבת שנים של
המרכז הרפואי זיו .הכנס יערך במרכז הכנסים של "הגושרים  -מלון בטבע" ,בשיתוף החוג הישראלי
לכירורגיה הפטוביליארית והאיגוד הישראלי לכירורגיה מיום חמישי אחה"צ  0.0.6102 -ועד שבת
 .0.0.6102הכנס הינו הזדמנות ייחודית של שיתוף פעולה מולטידציפלינרי בין מקצועות שונים העוסקים בטיפול
אונקולוגי של גידולי כבד ולבלב ,בניהם כירורגים כלליים ,אונקולוגים ,רדיולוגים פולשניים ואנשי מחקר
בסיסי מהארץ ומהעולם .לכנס הוזמנו מספר מנתחים ואנשי מחקר מהמובילים בעולם בתחום ה .HPB
קהל היעד להרשמה והשתתפות בכנס הינם כירורגים כלליים ,אונקולוגים ,הפטולוגים ,גסטרואנטרולוגים
ואנשי רדיולוגיה פולשנית המתעניינים בתחום.

אנא הקדימו להעביר את הטפסי ההרשמה
מספר החדרים במלון מוגבל

"הגושרים  -מלון בטבע"

 www.hagoshrim-hotel.co.ilהמלון נבנה על
חורבות ארמון החורף של האמיר פעור ,בלב "ארץ פלגי-מים" .כל חדרי המלון ברמת דה-לקס ומעלה:
חדרי יחיד וזוגות ,חדרי משפחה וחדרים מותאמים לנכים ,גלריות וסוויטות גן .בכל המלון ;WIFI
כל החדרים ללא עישון; בכל חדר טלוויזיה ,אמבטיה ,מיני מקרר ,טלפון ,מזגן ,ערכת קפה ומייבש שיער.

"הגושרים  -מלון בטבע" שמח לארח את משתתפי הכנס ובני משפחותיכם .במלון אולם להרצאות
מליאה ,אולמות למפגשים מקצועיים ומתחם תערוכה מרווח .המלון כשר ויש בו בית-כנסת .האירוח
כולל ארוחות בוקר ברמה גבוהה וארוחות ערב חגיגיות .הכנס ילווה בכיבוד חופשי במהלך היום :קבלות
פנים ,הפסקות קפה ,שתייה-רצה ,מזנון עשיר בצהרים ,והכל  -באווירה גלילית ואביבית.
מצפים לנו  3ימים גדושים של הרצאות מדעיות ,סדנאות ,סקירת מחקרים ,חידושים ודרכי טיפול.
כמיטב המסורת ,נארגן פעילות תרבות והרצאות-אורח ,טיולים מאורגנים להכרת הגליל ברכב וברגל
(הביאו עימכם אופניים ,קסדות ולבוש מתאים ,אנו נדאג למסלולים ומפות ,בהרשמה מראש  -גם לציוד).
לרשות אורחי המלון ,ללא תשלום ,שימוש חופשי במתקני "קאנטרי הגושרים" :בריכת-שחייה,
סאונה ,חדר כושר ,אולם ספורט ,סקווש (טיפולי גוף ב"פיורינה ספא מן הטבע" במחיר מיוחד).
עוד בקיבוץ סיור מודרך בעמק הנהר הנעלם ,גלריה לאומנות ,גן הפסלים ,מרכז קניות הפתעות לילדים
ובנוסף קופונים מוזלים :שייט קיאקים במסלול אתגרי ,פיינטבול ,אופניים חשמליים ,אטרקציות גליליות
חבילת אירוח מלאה" ,כנס הכל כלול":
חדר זוגי  6 -לילות (ה' – שבת) ,דמי רישום לכנס ,תיק משתתף ,ההרצאות והסדנאות ,ביקורים
בתערוכה ,פנסיון מלא ,קבלת פנים ,הפסקות קפה ,אירועי הכנס ,שימוש במתקני המלון ,פעילויות
בקיבוץ ,סיורים מודרכים

מחיר למשתתף:
חבילת אירוח מלאה  ₪ 0091 -לחדר זוגי
אדם שלישי בחדר:
חדר ילדים:

מבוגר מעל גיל 21
ילד 1-21
 1ילדים 1-21
 3ילדים 1-21

₪ 066
₪ 066
₪ 2,666
₪ 2,066

ללילה
ללילה
ללילה
ללילה

** חדרי משפחה :גלריה ,סוויטה ,נא לציין הרכב משפחתי לקבלת הצעת מחיר
שדרוג לחדר בוטיק:

תוספת לחב' אירוח 066

₪

ל 1-לילות

במלון  611חדרים ,ההרשמה על-בסיס מקום פנוי ,במקרה של תפוסה מלאה ,אנו נדאג לחדרים נוספים
במלונות מכובדים סמוכים.
משתתף בכנס בלבד (ללא לינה):
תיק משתתף ,הרצאות ,סדנאות,
תערוכה ,ארוחות
הסדרי תשלום לכנס:

יום ה' ( ₪ 611 -סטודנטים )₪ 206 -
יום ו' ( ₪ 311 -סטודנטים )₪ 166 -
כל הכנס ( ₪ 011 -סטודנטים )₪ 366 -

* כרטיס האשראי יחוייב לא לפני התאריך 20.3.1620
* קבלה תישלח ,לאחר החיוב ,לכתובת המצויינת בטופס.
* מוסד  -הודעת-חיוב  /דרישה-לתשלום תועבר לפי בקשתכם.

אנשינו יעמדו לרשותכם בכל בקשה ועניין הקשורים לארגון ותפעול הכנס ,בהיבט האקדמי ,הטכני
והכספי ,מעכשיו ועד להצלחתו המקווהHAVA.ZS@ZIV.HEALTH.GOV.IL DROR.S@ZIV.HEALTH.GOV.IL ,
פקס60-081-8230 :
טלפון60-081-8000 ;60-081-8061 :
לנוחיותכם ,שתי אפשרויות הרשמה :טופס להדפסה ,או טופס להעברה באי-מייל חוזר

