
דמי רישום לכנס - נא הקף בעיגול

טופס הרשמה הכנס השנתי ה-62 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
שיקום 2011 - מדע בסיסי ויישומים קליניים

Rehabilitation 2011 – basic Science and Clinical applications
2011, במלון “דיויד אינטרקונטיננטל”, תל-אביב שלישי-רביעי, 14-13 בדצמבר 

o מר    o גב’   o ד”ר  o פרופ’     שם משפחה ____________________________   שם פרטי ___________________________   
מקום עבודה _______________________________________  מומחיות ________________________________________________

כתובת פרטית: רח’ ___________________________________   מס’ ____   עיר / ישוב _______________________  מיקוד ________

טלפון בית ____________________________   טלפון נייד ____________________________   טלפון עבודה ____________________________

דוא”ל __________________________________________________________________   ת”ז ________________________________

פירוט
מ- 28 בנובמר 2011 עד 27 בנומבר 2011

הרשמה במקוםועד 9 בדצמבר 2011

לא מומחהמומחהלא מומחהמומחהלא מומחהמומחה
הרשמה לכנס מלא:

420380450410520480חבר/ת איגוד
570480600510670580אינו/ה חבר/ת איגוד

240270340פנסיונר/ית / סטודנט/ית
הרשמה ליום אחד בלבד*:

300270330300400370חבר/ת איגוד
450370480400550470אינו/ה חבר/ת איגוד

170200270פנסיונר/ית / סטודנט/ית

לנרשמים לכנס לנרשמים לכנסהרשמה לסדנאות “קדם כנס” - עד 3 ימים לפני כל סדנא
ולסדנא נוספת

 לנרשמים 
לסדנא בלבד

 אבחון וטיפול בהפרעות זיכרון הנגרמות בשל פגיעות במערכת העצבים 17.12.11
150 ש”ח50 ש”ח75 ש”חהמרכזית - בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים

150 ש”ח50 ש”ח75 ש”חסדנא להעלאת מודעות לשיקום מיני בגיל השלישי - מרכז רפואי רעות28.12.11

 מדידה והערכה של תפקודים מוטוריים של הגף העליון: מה יכול תפקוד היד 311.12.11
150 ש”ח50 ש”ח75 ש”חלרמז לנו על שיקום המוח לאחר אירוע מוחי? - אוניברסיטת תל-אביב

150 ש”ח50 ש”ח75 ש”חכלי הערכה ומדידה בשיקום ילדים - בית חולים לוינשטיין412.12.11
150 ש”ח50 ש”ח75 ש”חטכנולוגיות מתקדמות מחוץ לקופסא - המרכז הרפואי ע”ש שיבא512.12.11

המחיר בש"ח )כולל מע"מ( עבור: השתתפות בהרצאות, קפה ועוגה בהפסקות, ארוחות צהריים, ביקור בתערוכה, תיק משתתף, ספר תקצירים. 
המחיר לא כולל השתתפות בסדנאות קדם כינוס שייערכו במסגרת "שבוע השיקום".

חבר איגוד הינו מי ששילם את כל מיסי החבר עד לשנת 2011 כולל. חברים ותיקים המבקשים להסדיר תשלומים, יכולים לעשות זאת באמצעות 
טופס נפרד המצורף להודעה זו. תעריף "לא מומחה" מתייחס לרופאים מתמחים ולאנשי מקצועות הבריאות.
ביטול השתתפות עד לתאריך 6 בדצמבר 2011 אינו כרוך בתשלום. לאחר תאריך זה יגבו 50 ש”ח דמי ביטול.

לא ניתן להירשם טלפונית או להעביר טופס הרשמה בפקס’ ללא פרטי כרטיס אשראי.

נא לציין לאיזה יום:     o שלישי         o רביעי

אופן התשלום
תשלום בהמחאה לפקודת “אופקים תיירות וכנסים בע”מ”, דרך מנחם בגין 80 תל-אביב 67138

המחאה מס’ _______________________  סך כולל ___________  ת”ז __________________________  חתימה ___________________

תשלום בכרטיס אשראי:     o ויזה        o ישראכרט        o אחר _______________ )אנא סמן(

 /  תוקף      -  -  -  :מס’ כרטיס

ע”ש ___________________________________________________________________   ת”ז _____________________________

סה”כ הזמנה ___________________________ ₪
                                                חתימה _________________________________

מזכירות כנס האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, באמצעות חברת “אופקים תיירות וכנסים בע”מ”
דרך מנחם בגין 80 תל-אביב 67138, טל’: 03-7610806/1, פקס: 03-7610799. מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי, בין השעות 13:00-09:00, עדיף 

www.ofakim-knasim.com :אתר מידע .tali10@ofakim.co.il :לפנות למייל

)נא למלא את הפרטים בכתב יד קריא וברור(


