
הכנס השנתי
של החברה הישראלית לחקר הכבד

8-10.06.2017
מלון דן אילת

תכנית כללית 



יום חמישי 8 ביוני 2017
             08:30   התכנסות ורישום בדלפק קבוצות- קומת הלובי

 B 10:30-11:00    קפה ומאפה וביקור בתערוכה הרפואית קומה
 B 11:00-13:00    פורום כבד - אולם כחול - קומה

13:00-13:30    ארוחת צהריים קלה, דלפק קבלת קבוצות
B  קומת הלובי וביקור בתערוכה הרפואית - פואייה - קומה          

B 13:30-15:25    כינוס מדעי- אולם כחול - קומה

             15:00   קבלת חדרים מהשעה 15:00 בלבד, ניתן יהיה לשמור
                      את המזוודות באזור מאובטח

15:25-15:50   הפסקת קפה, ביקור בתערוכה הרפואית
                           ובתערוכת הפוסטרים
15:50-17:55    המשך הכינוס המדעי

17:55-18:10    הפסקת קפה, ביקור בתערוכה הרפואית

                           ובתערוכת הפוסטרים
18:10-19:30    המשך הכינוס המדעי

19:00-21:30   ארוחת ערב במסעדת המלון )במלון לגונה 18:30-21:00(
            21:30    מופע של דניאל סלומון ודנה עדיני 

             21:15   פתיחת דלתות
E אולם תרשיש, )מלון דן( קומה                           



יום שישי 9 ביוני 2017
07:00-11:00   ארוחת בוקר - מסעדת המלון )במלון לגונה 07:30-10:30(

07:30-09:30   מושב אחיות, אולם קורל קומה B )מול אולם כחול(
B 08:00-09:30   כינוס מדעי - אולם כחול קומה

09:30-09:55    הפסקת קפה, ביקור בתערוכה הרפואית ובתערוכת הפוסטרים
09:55-11:35   המשך הכינוס המדעי

11:35-11:50    הפסקת קפה, ביקור בתערוכה הרפואית ובתערוכת הפוסטרים

11:50-13:30    המשך הכינוס המדעי 
13:30-14:30    ארוחת צהרים במסעדת המלון

          )במלון לגונה בין 13:00-15:00 ( 
19:00-21:30    ארוחת ערב במסעדת המלון
          )במלון לגונה 18:30-21:00(

07:00-11:00    ארוחת בוקר במסעדת המלון
          )במלון לגונה 07:30-11:00(

 עזיבת חדרים עד השעה 15:00 

יום שבת 10 ביוני 2017



הערות: 
**ללנים במלון לגונה האירוח הנו על בסיס הכל כלול – פנסיון מלא 

)כולל את כל הארוחות מיום חמישי בערב עד יום שבת בצהריים ולכן 
כל הארוחות ולכל המשפחה יתקיימו במלון לגונה( כמו"כ עם הגעתכם 

לאילת אנו ממליצים להגיע ישירות למלון לגונה לקבל חדרים ולאחר 
מכן לקראת תחילת הכינוס לבצע הרשמה בדלפק ההרשמה של חברת 

ארטרא במלון דן אילת .
**עיתוני ידיעות יחולקו בתום הכנס ביום שישי באולם כחול. 

**דלפק ההרשמה של חברת ארטרא יהיה פתוח בימים ובשעות הבאות: 
)קומת הלובי ליד הספא(

יום חמישי 08:30-19:00 | יום שישי 07:00-14:00 | יום שבת 11:00-14:00
טבלת הסעות מאילת לש"ד ונתב"ג 

יום חמישי 8 ביוני 2017

 מס'מוצא
טיסה

 שעת
המראה

 מנתב"ג
לאילת

84108:40

 מש"ד
לאילת

81110:40

ביום חמישי, באולם קבלת 
פנים תעמוד דיילת עם שילוט 
ותוביל את הנוסעים להסעה. 
ההסעה תעצור קודם במלון 

לגונה ואח"כ במלון דן

יום שבת 10 ביוני 2017

 מס'מוצא
טיסה

 שעת
טיסה

 שעת
איסוף

 מאילת
לש"ד

80215:0013:30

 מאילת
  לנתב"ג

84215:3013:30

 מאילת
לש"ד

80617:2015:30

 מאילת
 לחיפה

94316:5515:30

• ביום שבת ההסעה תצא ממלון דן ותעבור במלון לגונה.על האורחים
   לחכות מחוץ למלון בשעת האיסוף הנקובה מעלה.


