
תוכנית כללית

הכנס השנתי של האיגוד לנוירולוגיה של הילד 

והתפתחותו )אינ"ה(
November 30 - December 1, 2017, Kibutz Hagoshrim, Israel



יום חמישי 30 בנובמבר  2017

הגעה, הרשמה וקבלת חדרים - לובי המלון    15:00-17:00

)חדרים משעה 15:00 בלבד (   

התכנסות וביקור בתערוכה הרפואית,   17:00-17:30

קפה ועוגה - אולם אורן 2  

כינוס מדעי - אולם אורן 1   17:30-19:00

ארוחת ערב - מסעדת המלון  19:00-20:30

המופע: “ איזו מדינה “      21:00

יורם טהרלב ועופר כץ - אולם אורן 1   

יום שישי 1 בדצמבר 2017
ארוחת בוקר - מסעדת המלון  07:00-10:00

כינוס מדעי - אולם אורן 1  08:30-10:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה הרפואית    10:45-11:15

המשך הכינוס המדעי     11:15-14:00

ארוחת צהריים - מסעדת המלון    14:00-15:00

ארוחת ערב - מסעדת המלון   18:30-20:15

“לצחוק מחוץ לקופסה” - מסע משעשע      21:00

אל מחוזות ההומור והיצירתיות עם     

הקרקטוריסט עמוס אלנבוגן - אולם אורן 1  



יום שבת 2 בדצמבר 2017

ארוחת בוקר - מסעדת המלון   07:00-10:00

טיול לשומרת הבניאס - מסלול הליכה ממעיינות    09:00

הבניאס לגשר התלוי ומפל הבניאס. ההרשה מראש    

בעלות של 45 ₪. לבא בבגדים, נעליים נוחים    

ומים. משך המסלול כשלוש שעות. חזרה משוערת    

למלון 13:00  

סיור בגן הפסלים   10:30

סיור לעמק הנהר הנעלם - יש להירשם מראש     12:30

בקבלה של המלון, )הסיור מטעם המלון, ללא    

תשלום ועל בסיס מקום פנוי  בלבד(  

ארוחת צהריים בתשלום )לנרשמים מראש, למי     13:00-15:00

שלא נרשם מראש ומעוניין להצטרף יש לפנות    

לדיילת של חברת ארטרא להירשם   

ולשלם עלות של 142 ₪ למבוגר / 71 ₪ לילד   

עזיבת חדרים, למעוניינים בעזיבה מאוחרת יש     16:00

להסדיר את העניין מראש מול המלון.  



מרכז הספורט בקיבוץ פתוח לאורחי המלון ובו בריכה 

מחוממת וחדר כושר ללא תשלום 

מגרש כדורסל  חדר כושר בריכה מקורה  שעות פתיחה 

06:00-07:00חמישי

08:00-21:00

06:00-22:0006:00-16:00

07:00-18:0007:00-18:0007:00-15:00שישי

09:00-18:0009:00-18:0009:00-18:00שבת

ספא פיורינה במלון בתשלום של 45 ₪, טיפולי ספא בהנחה 
של % 15 על רב הטיפולים למזמינים טיפול הכניסה ללא 

תשלום.

עיתוני ידיעות יחולקו ביום שישי בצהריים 

דיילת ארטרא תעמוד לרשותכם במשך כל הכנס 

מאחלים לכם כנס פורה ושהות נעימה 


