
 האגודה הישראלית לחקר ההומורעל פי ההסכם עם מכללת סמינר הקיבוצים,  ?על מה משלמים

 בתוך כך: שכירת חדרי הרצאות ואולם כנסים ,לשלם את כל ההוצאות הכרוכות בארגון הכנס מחויבת

בשלב זה מדובר בשישה חדרי הרצאות כולל  .דיום להרצאותומאובזרים במקרן, מחשב, שולחן ופ

לכל  ותכנייה הוצאות הדפסה, הכנת חוברת תקצירים ;טכנאי שיעמוד לרשות המרצים ביום הכנס

שתייה וכיבוד יחסי ציבור;   באינטרנט;ניהול אתר הכנס  הכנת תיק לכל משתתף;  ;משתתף

 בהפסקות ועוד.  

 :2015אוקטובר ב 30עד   -עלות רישום מוקדם 

 ₪ 150.................................................הרצאה אחת בכנסבא. מרצה 

 ₪ 250.........................................................ב. מרצה בשתי הרצאות

 ₪ 120חוקרים ששמותיהם רשומים בתקציר ונוכחים בכנס...............ג. 

 ₪   50יר ואינם נוכחים בכנס.......ד. חוקרים ששמותיהם רשומים בתקצ

 ₪  200 תוגש על ידי אדם אחר.......... /השהרצאתו /תה. מרצה שמבקש

 ₪ 100................................................................./תחופשי /תו. שומע

 :2015נובמבר ב 30עד   -עלות רישום מאוחר 

 ₪ 180בכנס.................................................הרצאה אחת בא. מרצה 

 ₪ 300ב. מרצה בשתי הרצאות.........................................................

 ₪ 145ג. חוקרים ששמותיהם רשומים בתקציר ונוכחים בכנס...............

 ₪   60ס.......ד. חוקרים ששמותיהם רשומים בתקציר ואינם נוכחים בכנ

 ₪  240תוגש על ידי אדם אחר..........  /השהרצאתו /תה. מרצה שמבקש

 ₪ 100.............................................................../ת.חופשי /תו. שומע

כולל שומעים חופשיים,  ים בכנסשנוכח פיםמשתתהכל  ?לכנס תשלוםמה מקבלים תמורת ה

 ,ביום הכנס קבלה עבור התשלום לכנס, תיק שכולל חוברת תקצירי ההרצאות ותכנית הכנס יםמקבל

בחוברת התקצירים הדיגיטלית באתר האגודה הישראלית לחקר  הםוהתקציר של תיהםפרסום שמו

בכנס. כל  רצאותהמושבים והה, כיבוד ושתייה בהפסקות בין המושבים, גישה חופשית לכל ההומור

לרשימת  פיםומצור אגודה הישראלית לחקר ההומורב יםכחבר ידיימבאופן  יםמתקבלהנרשמים 

 התפוצה של האגודה. 

לחוברת , רישוםה דמי עבור קבלהלזכאים  ואינם נוכחים בכנס חוקרים שרשומים בתקציר

באחריות המרצים להעביר אותם לחבריהם למחקר. כל חוקר מתקבל  .התקצירים ולתכנית הכנס

ושמו מתפרסם בפרסומי הכנס באתר  אגודה הישראלית לחקר ההומורבכחבר  ידיימבאופן 

 כמו כן הוא מצורף לרשימת התפוצה של חברי האגודה. .האינטרנט של האגודה

 את התשלום יש להעביר בהעברה בנקאית לחשבון הבא:  ?כיצד משלמים

  42714חשבון , 410מס' סניף  , סניף שוהם, 12מס' בנק   ,בנק הפועלים, אריה סובר

 .2016 לפברואר 9 עבור: כנס הומור
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 אל נא לפנותכנס לירשם מעוניינים להה ולשומעים חופשייםבמידה ויש,  ,לשאלות והבהרות
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