
ב. דמי רישום לכנס )העלות בש"ח כולל מע"מ( - נא הקף בעיגול

טופס הרשמה
הכנס השנתי ה-64 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
2013, במלון “דיויד אינטרקונטיננטל”, תל-אביב 17-16 בדצמבר  שני-שלישי, 

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
 הרשמה מוקדמת:

עד 1 בדצמבר 2013 )כולל(
הרשמה מאוחרת: מ- 2 בדצמבר 2013 

הרשמה במקוםועד 15 בדצמבר 2013 )כולל(

לא מומחהמומחהלא מומחהמומחהלא מומחהמומחה
הרשמה לכנס מלא:

420380500460570530חבר/ת איגוד
570480650560720630אינו/ה חבר/ת איגוד

240320340פנסיונר/ית / סטודנט/ית
הרשמה ליום אחד בלבד*:

300270380350450420חבר/ת איגוד
450370530450600520אינו/ה חבר/ת איגוד

170250270פנסיונר/ית / סטודנט/ית

המחיר בש"ח )כולל מע"מ( הוא עבור רישום לכנס וכולל בתוכו: השתתפות בהרצאות, קפה ועוגה בהפסקות, ארוחות צהריים, ביקור בתערוכה, תיק משתתף, ספר תקצירים.
חבר איגוד הינו מי ששילם את כל מיסי החבר עד לשנת 2013 כולל. תעריף "לא מומחה" מתייחס לרופאים מתמחים ולאנשי מקצועות הבריאות.

* במידה ונרשמת ליום אחד יש לציין את היום הנבחר     o שני o         16/12/13 שלישי 17/12/13

ה. אופן התשלום )לא יתקבלו טפסים ללא פרטי תשלום(:

o מצורפת המחאה ע"ס _________ ש"ח לפקודת "אופקים תיירות וכנסים בע"מ"
מס' ת”ז ______________________ המחאה מס’ ___________________ כתובת למשלוח: "אופקים כנסים" - דרך מנחם בגין 80 ת"א 6713827

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

 /  תוקף      -  -  -  :מס’ כרטיס

ע”ש ___________________________________________________________________   ת”ז _____________________________

סה”כ הזמנה ___________________________ ₪                                             חתימה _________________________________

ג. דמי רישום לסנדאות "שבוע השיקום" )אופציונלי(:
   •  העלות לסדנא לרשומים לכנס: 75 ש"ח                •  העלות לסדנא נוספת )בנוסף לרישום לכנס וסדנא ראשונה( 50 ש"ח

   •  העלות לסדנא בלבד )ללא רישום לכנס( 175 ש"ח
יש לסמן  4  ברובריקה של הסדנא הנבחרת ובהתאם לבחירות הנוספות. במידה ומעוניינים בשתי סדנאות יש לסמן את שתיהן.

הרישום לסדנא הינו על בסיס כל הקודם זוכה ומותנית במינימום משתתפים. במידה וכמות המשתתפים תהיה נמוכה - הסדנא תתבטל והמשתתף יזוכה בגין עלותה.

 מזכירות כנס האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, באמצעות חברת “אופקים תיירות וכנסים בע”מ” דרך מנחם בגין 80 תל-אביב 6713827, 
chen@ofakim.co.il טל’: 03-7610804, פקס: 03-7610799. מענה טלפוני בימים ראשון-חמישי. לקבלת מענה מהיר עדיף לפנות למייל: 

א. פרטי הנרשם )יש למלא את הפרטים בכתב קריא וברור(

ד. מדיניות ביטול וכללי:
ביטול ההשתתפות עד לתאריך 8 בדצמבר 2013 אינו כרוך בתשלום. לאחר מועד זה לא יהיו החזרים כלל.

ההרשמה היא באמצעות שליחת טופס רישום בפקס או במייל. לא ניתן להרשם טלפונית או להעביר טופס הרשמה בפקס ללא פרטי אשראי.

סה"כ לתשלום בהתאם לבחירות בטבלאות:       ______ ש"ח עבור רישום לכנס      ______ ש"ח עבור סדנאות      סה"כ לתשלום ______ ש"ח

מיקום הסדנאתאריך ושעת סדנא מבוקשנושא הסדנאנבחרמס"ד
1o)המרכז הרפואי שיבא, תל השומר - אולם הרצאות בבניין לשיקום המבוגר9.12.201316:30-12:30בקלופן אינטרא - תקלי: למה ולמי? )משאבות בקלופן

2o הדסה הר-הצופים - ספריית השיקום, קומת כניסה בבניין השיקום 10.12.201318:30-12:00ניתוח הליכה קליני – תצפיתי

3oבית חולים אלי"ן, ירושלים11.12.201318:30-14:00סדנא למטפלים בנושא העברות מטופלים

4o
תכנית התערבות המבוססת על הפרעות לשיווי משקל 
בעת הליכה )פרטורבציות( לקשישים, ומטופלים לאחר 

פגיעה נוירולוגית ואורטופדית: פרוטוקול טיפול
הדסה הר הצופים, ירושלים - המחלקה לפיזיותרפיה, בניין השיקום11.12.201318:30-12:30

5oבית חולים בית לוינשטיין, אודטוריום ע"ש פליישמן11.12.201317:00-12:30פתרונות טכנולוגיים בשיקום לאחר אירוע מוחי

6oשיבא תל השומר - בבריכת השיקום במרכז הרפואי12.12.201320:00-15:30 סדנה רטובה – הידרותרפיה

7oבית לוינשטיין, רעננה - מיקום מדויק ימסר בהמשך12.12.201318:00-13:00הכוונה וניטור פלסטיות מוחית בשיקום חולי שבץ

8o תיאוריה ויישום בשיקום :)Gaming( "בית הספר לפיזיותרפיה, בית החולים השיקומי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר15.12.201317:30-12:30טכנולוגיה "משחקית


