
  -  2019טבלת מחירים כנס האגודה הישראלית לכאב 

 לחברי אגודה ששילמו דמי חבר לשנים 2019 + 2020

 הערות  סוג החבילה

כל הכנס לחבר אגודה* ליחיד )לבד 

 בחדר(

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  1,775

בכנס. פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית  

כל הכנס לחבר אגודה*  עם בן/בת 

 זוג אשר אינם חברים באגודה

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  2,570

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית בכנס.

 )לבן/בת הזוג אינו כולל פעילות מדעית(

כל הכנס לחבר אגודה* החולק חדר 

אגודה נוסףעם חבר/ה   

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  1,020

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית בכנס.

 

בחדר  12-2תוספת לילד בגילאי 

 ההורים לכל הכנס

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  520

הפעילות החברתית בכנס.פעמים קפה ועוגה וכל   

 

לילה ראשון לחבר אגודה* ליחיד 

 )לבד בחדר(

לינה, שלוש ארוחות, קפה רץ בימים ג' + ד', קוקטייל בהגעה, פעמיים  1,175

 קפה ועוגה והפעילות המדעית והחברתית בימים ג' + ד'.

לילה שני לחבר אגודה*  ליחיד 

 )לבד בחדר(

ימים ד' + ה', קפה ועוגה והפעילות לינה, ארבע ארוחות, קפה רץ ב 1,205

 המדעית והחברתית בימים ד' + ה'.

קוקטייל, קפה ועוגה, קפה רץ, ארוחת ערב, כולל כל הפעילויות  445 השתתפות חבר ללא לינה ביום ג'

 המדעיות והחברתיות בכנס ביום שלישי.

ערב, קפה רץ, כולל כל הפעילויות קפה ועוגה, ארוחת צהריים, ארוחת  505 השתתפות חבר ללא לינה ביום ד'

 המדעיות והחברתיות בכנס ביום רביעי.

קפה ועוגה, ארוחת צהריים, קפה רץ, כולל כל הפעילויות המדעיות  370 השתתפות חבר ללא לינה ביום ה'

 והחברתיות בכנס ביום חמישי.

קפה רץ וארוחת ערבביום שלישי קוקטייל, קפה ועוגה,  1,250 השתתפות חבר ללא לינה לכל הכנס  

 ביום רביעי קפה ועוגה, ארוחת צהריים, קפה רץ וארוחת ערב

 ביום חמישי קפה ועוגה, ארוחת צהריים וקפה רץ

 כולל את כל הפעילות החברתית והמדעית בכנס.

אירוח במלון לסוף השבוע ליחיד 

 )לבד בחדר( בחצי פנסיון

רב ביום שישי, ארוחת לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וע 2,240

 בוקר ביום שבת.

אירוח למלון לסוף השבוע בחצי 

פנסיון למשתתף עם שותף נוסף 

 בחדר

לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  1,345

 בוקר ביום שבת.

אירוח למלון לסוף השבוע בחצי 

בת זוג \פנסיון למשתתף עם בן  

ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  לינה, ארוחת ערב 2,670

 בוקר ביום שבת.

בחדר  12-2מחיר לילד בגילאי 

 ההורים לסוף השבוע בחצי פנסיון

לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  650

 בוקר ביום שבת.

אירוח במלון לסוף השבוע ליחיד 

ר)לבד בחדר( בלינה וארוחת בוק  

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 2,085

אירוח למלון לסוף השבוע למשתתף 

עם שותף נוסף בחדר בלינה וארוחת 

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 1,200

אירוח למלון לסוף השבוע למשתתף 

בת זוג בחדר בלינה וארוחת  \עם בן

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 2,400

בחדר  12-2מחיר לילד בגילאי 

ההורים לסוף השבוע בלינה וארוחת 

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 540

 

 



 טבלת מחירים כנס האגודה הישראלית לכאב 2019  - למי שאינם חברי אגודה

 הערות  סוג החבילה

הכנס ליחיד )לבד בחדר(כל  לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  2,775 

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית בכנס.

כל הכנס למשתתף עם בן/בת זוג 

 אשר אינם חברים באגודה

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  3,570

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית בכנס.

 )לבן/בת הזוג אינו כולל פעילות מדעית(

כל הכנס למשתתף החולק חדר עם 

 משתתף נוסף

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  2,020

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות המדעית והחברתית בכנס.

 

בחדר  12-2בגילאי תוספת לילד 

 ההורים לכל הכנס

לינה, שש ארוחות, קפה רץ לכל אורך הכנס, קוקטייל בהגעה, שלוש  520

 פעמים קפה ועוגה וכל הפעילות החברתית בכנס.

 

לינה, שלוש ארוחות, קפה רץ בימים ג' + ד', קוקטייל בהגעה, פעמיים  1,675 לילה ראשון ליחיד )לבד בחדר(

המדעית והחברתית בימים ג' + ד'.קפה ועוגה והפעילות   

לינה, ארבע ארוחות, קפה רץ בימים ד' + ה', קפה ועוגה והפעילות  1,705 לילה שני ליחיד )לבד בחדר(

 המדעית והחברתית בימים ד' + ה'.

קוקטייל, קפה ועוגה, קפה רץ, ארוחת ערב, כולל כל הפעילויות  445 השתתפות ללא לינה ביום ג'

יות בכנס ביום שלישי.המדעיות והחברת  

קפה ועוגה, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, קפה רץ, כולל כל הפעילויות  505 השתתפות ללא לינה ביום ד'

 המדעיות והחברתיות בכנס ביום רביעי.

קפה ועוגה, ארוחת צהריים, קפה רץ, כולל כל הפעילויות המדעיות  370 השתתפות ללא לינה ביום ה'

חמישי. והחברתיות בכנס ביום  

 ביום שלישי קוקטייל, קפה ועוגה, קפה רץ וארוחת ערב 1,250 השתתפות ללא לינה לכל הכנס

 ביום רביעי קפה ועוגה, ארוחת צהריים, קפה רץ וארוחת ערב

 ביום חמישי קפה ועוגה, ארוחת צהריים וקפה רץ

 כולל את כל הפעילות החברתית והמדעית בכנס.

ליחיד אירוח במלון לסוף השבוע 

 )לבד בחדר( בחצי פנסיון

לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  2,240

 בוקר ביום שבת.

אירוח למלון לסוף השבוע בחצי 

פנסיון למשתתף עם שותף נוסף 

 בחדר

לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  1,345

 בוקר ביום שבת.

אירוח למלון לסוף השבוע בחצי 

בת זוג \פנסיון למשתתף עם בן  

לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, ארוחת  2,670

 בוקר ביום שבת.

בחדר  12-2מחיר לילד בגילאי 

 ההורים לסוף השבוע בחצי פנסיון

רוחת לינה, ארוחת ערב ביום חמישי, ארוחת בוקר וערב ביום שישי, א 650

 בוקר ביום שבת.

אירוח במלון לסוף השבוע ליחיד 

 )לבד בחדר( בלינה וארוחת בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 2,085

אירוח למלון לסוף השבוע למשתתף 

עם שותף נוסף בחדר בלינה וארוחת 

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 1,200

אירוח למלון לסוף השבוע למשתתף 

בת זוג בחדר בלינה וארוחת  \עם בן

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 2,400

בחדר  12-2מחיר לילד בגילאי 

ההורים לסוף השבוע בלינה וארוחת 

 בוקר

 לינה, ארוחת בוקר ביום שישי, ארוחת בוקר ביום שבת. 540

 

 לשינוי. ₪ 150בעלות של  יחויבכל שינוי / ביטול בהזמנה 

 מהתשלום. 50%ביטול / שינוי חדרים יהיה בעלות של  13/11/19החל מתאריך 

 החזר.לא לביטול / שינוי חדרים יהיה  24/11/19החל מתאריך 


