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THE COMBINED INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPORTS MEDICINE

THE 31TH INTERNATIONAL
JERUSALEM SYMPOSIUM
ON SPORTS MEDICINE

&

THE ANNUAL MEETING
OF THE ISRAEL SOCIETY
OF SPORTS MEDICINE

שמה

ימים חמישי-שישי 24-23 ,באוקטובר  ,2014כפר המכביה ,רמת גן
מזכירות הכנס :חברת אופקים כנסים בע"מ ,דרך מנחם בגין  ,80תל אביב 6713827
מענה טלפוני לבירורים .03-7610804 :למענה מהיר עדיף לפנות בדוא"לchen@ofakim.co.il :
פקס' למשלוח הטופס .03-7610799 :לא ניתן להרשם טלפונית.
טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מיועד לנשים וגברים כאחד

א .פרטים כללים

נא לרשום את השם והתואר באותיות אנגליות לצורך תג שם



Mr.
First name

Ms.

Dr.

Prof.



Title:
Surname

כתובת :רחוב _____________________________________________________ מספר ______ עיר _________________________________ מיקוד _____________
טלפון _____________________________________________________________ :נייד______________________________________________________________ :
תחום התמחות ______________________________________________________________ :מקום עבודה________________________________________________ :
דואר אלקטרוני (למשלוח אישורי השתתפות)___________________________________________________________________________________________________ :

ב .עלות הרשמה לכנס  +סדנא *  -ימים חמישי – שישי 24-23 ,באוקטובר  ,2014כפר המכביה
הרשמה מוקדמת הרשמה מאוחרת
 20/10הרשמה במקום
נא לסמן  7בריבוע הרלוונטי
מ  1/10עד ל
עד ל 30/9
חבר החברה לרפואת ספורט
פיזיותרפיסט חבר העמותה לפיזיותרפיה
משתתף שאינו חבר החברה/חבר העמותה

₪ 440

₪ 490

₪ 540

₪ 580

₪ 630

₪ 680

יש לסמן את הסדנא הנבחרת:
Shoulder Ultrasound
חשיבות ההתאוששות וגישות חדשות להתאוששות ספורטאי עלית ממאמצי קיצון אירוביים ואנאירוביים

ג .עלות ליום כנס בלבד ** – יום חמישי 23 ,באוקטובר  ,2014כפר המכביה
הרשמה מוקדמת הרשמה מאוחרת
נא לסמן  7בריבוע הרלוונטי
מ  1/10עד ל 20/10
עד ל 30/9
חבר החברה לרפואת ספורט
פיזיותרפיסט חבר העמותה לפיזיותרפיה
משתתף שאינו חבר החברה/חבר העמותה

הרשמה במקום

₪ 300

₪ 350

₪ 400

₪ 380

₪ 430

₪ 480

הערות:
* המחיר להשתתפות בכנס  +סדנא כולל מע"מ
והוא עבור :השתתפות בהרצאות ,כיבוד בהפסקות
בשני הימים  +ארוחת צהריים (ביום חמישי בלבד)
וביקור בתערוכה ביום חמישי.
** מחיר ההשתתפות בכנס כולל כיבוד בהפסקות,
ארוחת צהריים וביקור בתערוכה.
*** מחיר ההשתתפות בסדנא כולל השתתפות
בסדנא אחת שנבחרה וכיבוד בהפסקות.
לצורכי רישום לכנס  -חבר בחברה לרפואת
ספורט/חבר העמותה לפיזיותרפיה הוא רק מי
ששילם מיסי חבר לשנת .2014
›לתשלום דמי חברות לחברה לרפואת ספורט
ניתן לפנות למחלקת שרות בהר"י
בטלפון.03-6100444 :
›לברור חברות בעמותה לפיזיותרפיה יש ליצור
קשר בטלפון.03-6888104 :

ברצוני להשתתף בסדנת "הליכה נורדית"  -יום חמישי  .07:30-08:30 23.10ללא עלות ,מותנה ברישום מראש .מספר המקומות מוגבל .יש להגיע בנעליים נוחות.
ברצוני להשתתף בסדנא בשיטת  - Zero Balancingיום חמישי  .07:30-08:30 23.10ללא עלות ,מותנה ברישום מראש .מספר המקומות מוגבל.
ברצוני להשתתף בסדנת ריצה  -הפחתת הסיכון לפציעות ריצה תוך שיפור איכות הביצועים מההיבט המדעי והמעשי  -יום חמישי 18:30-17:15 23.10
ללא עלות ,מותנה ברישום מראש .מספר המקומות מוגבל .יש להגיע בלבוש ספוטיבי ונעלי ספורט.

ד .עלות לסדנת בלבד *** – יום שישי 24 ,באוקטובר  ,2014כפר המכביה
Shoulder Ultrasound .1
הרשמה מוקדמת הרשמה מאוחרת
נא לסמן  7בריבוע הרלוונטי
מ  1/10עד ל 20/10
עד ל 30/9
חבר החברה לרפואת ספורט
פיזיותרפיסט חבר העמותה לפיזיותרפיה
משתתף שאינו חבר החברה/חבר העמותה

₪ 250

₪ 300

₪ 330

₪ 380

מספר המקומות מוגבל!

ה .תנאי ביטול :ביטול השתתפות עד לתאריך  16/10יוחזרו דמי הרישום בניכוי של  ₪ 50דמי ביטול.
ביטול לאחר מועד זה – לא יוחזרו דמי הרישום כלל.

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

 .2סדנא למאמנים אולימפיים –
פתוח להרשמה למשתתפי הכנס
חשיבות ההתאוששות וגישות חדשות להתאוששות
ספורטאי עלית ממאמצי קיצון אירוביים ואנאירוביים
אני מאמן נבחרת

נא לסמן  7הרשמה מוקדמת הרשמה מאוחרת
עד ל 30/9
מ  1/10עד ל 20/10
בריבוע הרלוונטי

₪ 250

משתתף

₪ 300

מספר המקומות מוגבל!
סה"כ לתשלום₪ _______________ :
(לפי הבחירות שסומנו)
מס' ת.ז______________________________ .

מצורפת המחאה ע"ס ____________  ₪לפקודת אופקים תיירות וכנסים בע"מ
כתובת למשלוח“ :אופקים כנסים"  -דרך מנחם בגין  ,80תל אביב6713827 ,
תשלום בכרטיס אשראי שמספרו________________ - ________________ - ________________ - ________________ :
תוקף כרטיס ____ - ____ :ע"ס __________  ₪מס' ת.ז_________________________________ .
חתימת בעל הכרטיס ___________________________
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