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 חברים יקרים,
 

 .2018 פברוארב 15-17 שבת,-חמישיבימים  החברה ליתר לחץ דם שיתקייםהשנתי של  הזמינכם לכנסאנו מתכבדים ל
 
 תכנית מדעית וחברתית עשירה ומגוונת.נציע במסגרת הכנס המסורת וכמיטב  ,דן ירושליםבמלון  יתקיים השנה כנסה
 

 .מומלץ להקדים ולהירשםלתשומת לבכם, מספר החדרים מוגבל, 
 

 .לארגון הכנס ופרטיה מופעים בהמשך)דן כנסים( נבחרה   Paragon Israelחברת 
 

  בהמשך המסמך.קישור  ,תיעשה באמצעות טופס מקוון  הזמנת לינה ותשלום
 

 .הזמנת לינהמחירי אנא מצאו במצורף 
 

  להתראות,                    

             החברה ליתר לחץ דם כנסר ", יו יונית מרקוס ד"ר
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  בית המלוןאודות 

 
מלון דן ירושלים מציע חוויית אירוח שמשלבת סביבה מפנקת ומראות עוצרי נשימה. המלון מתוכנן באופן מרהיב על מדרונות הר 

של ירושלים ועל הגבעות המתנשאות של מדבר יהודה. בסביבה רגועה, המלון נמצא הצופים, ומשקיף על קו הרקיע הרומנטי 
 במרחק הליכה קצרה מתחנת הרכבת הקלה ומאפשר גישה מהירה למרכז העיר.

 חדר ירושלים )סטנדרט(

  המלון ולגניםנוף לפנים 

 כולל חדר אמבטיה 

  5-1קומות 

 עד שלושה אנשים 
 

 חדר דלוקס

 לנוף ירושלמי נהפו 

 כולל חדר אמבטיה 

 כולל טראסה או מרפסת 

  5-2קומות 

 עד שלושה אנשים 

 
 חדר משפחה

 חדר גדול ומרווח 

 כולל חדר אמבטיה 

 ספה נפתחת למיטה זוגית 

  ילדים שני מבוגרים ושני /עד שלושה אנשים

 

 הזמנת הלינהאופן 
 .באמצעות האתר המקוון, 201810/10/ לתאריךעד  תתאפשר לינה הזמנת

 לחץ כאן -למי שחבר איגוד הרשמהללינק *
 לחץ כאן -להרשמה למי שאני חבר איגודלינק 

  Nlevy@paragong.comאו במייל  2157677-03פקס: טל/  נאוהלבירורים ניתן להתקשר אל גב' 
 הזמנת הלינה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור מזכירות הכנס

 

 מלון דן ירושלים
 HBחדרי סטנדרט, 

 מחיר 
 האיגוד*לחברי 

מחיר למי 
שאינו חבר 

 איגוד

סה"כ  עד תאריך מתאריך
 לילות

 2 17.2.2018 15.2.2018 1,985₪ ₪ 1,386 חדר ליחיד

 2 17.2.2018 15.2.2018 ₪ 2,205 ₪ 1,606 חדר לזוג

 2 17.2.2018 15.2.2018 ₪ 2,760 ₪ 2,161 (2-12זוג + ילד  )

  (2-12)ילדים  2זוג + 
 חדר משפחה

3,246 ₪ 3,845 ₪ 15.2.2018 17.2.2018 2 

 2 17.2.2018 15.2.2018 ₪ 2870 ₪ 2,271 מבוגרים 3

 2 17.2.2018 15.2.2018 ₪ 66 ₪ 66  תוספת לתינוק

 2 17.2.2018 15.2.2018 ₪    290 ₪ 290 תוספת לחדר דלוקס**

תוספת לארוחת צהריים 
 מחיר לאדם ביום שישי***

180 ₪ 180 ₪    

 תוספת לארוחת צהריים
 ביום שבת*** מחיר לאדם

180 ₪ 180 ₪    

הזמנת רישום לכנס ללא 
 לינה )ראה בהמשך(

     

 
 
 
 

https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=29434&Company=75&Form=24795&Account=0&lang=he&hc=&login=602462031174
https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=29434&Company=75&Form=24802&Account=0&lang=he&hc=&login=601854686272
mailto:Nlevy@paragong.com
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 הערות
ועבור  2017-2018אשר שילמו דמי חברות לשנים  גיואיגוד האנדוקרינולה* המחיר המסובסד הינו עבור חבר החברה ליתר לחץ דם/חבר 

 הזמנת חדר אחד בלבד.
 http://www.ima.org.il/MainSite/Payments.aspx כתובת אתר: .ימול משרדי הר"החברות יש להסדיר את דמי 

 03-6100444/441/471טלפונים:  
 

 מותנה באישור המלון ועל בסיס מקום פנוי ר משפחהד/ח**שדרוג לחדר דה לקס
 )יש להזמין ולשלם מראש(. נלווהל₪  180 תשלום בסךארוחת צהריים ביום שישי הינה בתוספת *** 
 .מראש( זמין ולשלם)יש לה לאדם₪  180הינה בתוספת תשלום בסך לא כלולה בחבילת הלינה וארוחת צהריים ביום שבת ***

 
וכוללים: ארוחת ערב ביום ה', ארוחת בוקר וערב ביום ו', ארוחת בוקר  15-17.2.2018, מתאריך HBלילות על בסיס  2עבור  הלינה הינםי מחיר

 ביום שבת.
 

 .0-2תינוק  ,2-12ילד מוגדר עד גיל 
 

 , הפסקות קפה, השתתפות באירועים החברתיים, חוברת הכנסבהרצאות , השתתפותתג כולל: התשלום למשתתף
 .ו' ביום  קלה םיארוחת צהריו                                     
 החברתיים. באירועיםהשתתפות התשלום לנילווים כולל: 

 
 .הזמנת חדרים ללא צירוף אמצעי תשלום בתוקף, לא תכובד

 המחירים כוללים מע"מ.
 

 קבלה ועזיבת חדרים
 .12:00השעה חדרים עד הועזיבת  15:00שעה החדרים מהקבלת 

 יש לציין בהערות בעת הגשת הטופס המקוון. -שומרי שבת

 
 תנאי ביטול

 .ביטול לינה יתקבל בכתב בלבד
 ש"ח.  50יחוייב בדמי טיפול של  09/1/18 -ביטול ההזמנה עד לתאריך ה

 .לא יינתנו החזרים כלל - 10/1/18תאריך מהחל במקרה של ביטול 
 

 רישום לכנס ללא לינה

  Nlevy@paragong.comאו במייל  2157677-03פקס: טל/  נאוהלבירורים ניתן להתקשר אל גב' 

 לחץ כאן -למי שחבר איגוד הרשמהללינק *
 לחץ כאן -להרשמה למי שאני חבר איגודלינק 

 

מחיר למי שאינו  מחיר לחבר* דמי רישום
 חבר

 תאריך

 16.2או  15.2 ₪  170 ₪ 120 רישום ליום אחד

 15.2-16.2 ₪  250 ₪ 200 רישום ליומיים 

 
 הערות:

 .2017-2018המחיר המסובסד הינו עבור חבר החברה ליתר לחץ דם/חבר האיגוד האנדוקרינולוגי אשר שילמו דמי חברות לשנים * 
   ; http://www.ima.org.il/MainSite/Payments.aspx כתובת אתר: .ימול משרדי הר" החברותי יש להסדיר את דמ 

 03-6100444/441/471טלפונים: 
 .* המחירים כוללים מע"מ

למשלמים דמי רישום עבור ) ו'ביום  קלה םיארוחת צהרי, חוברת הכנס, הפסקות קפה, בהרצאות , השתתפותתג כולל: התשלום למשתתף
16.2.18). 

http://www.ima.org.il/MainSite/Payments.aspx
mailto:Nlevy@paragong.com
https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=29434&Company=75&Form=24795&Account=0&lang=he&hc=&login=602462031174
https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=29434&Company=75&Form=24802&Account=0&lang=he&hc=&login=601854686272
http://www.ima.org.il/MainSite/Payments.aspx

