
 

 

 

 נוהל – רישום סטודנטים לעמותה
 

א בשנה ד' בלבד. סטודנט יכול להרשם לעמותה כאשר הו  

.ף לטופס קובץ אישור לימודולצרת להרשם עליו למלא טופס הרשמה המיועד לסטודנטים על מנ  

 טופס הרשמה לסטודנט שנה ד' 

 

ם אותו במערכת העמותה.העמותה יאשר את זהותו וירשומשרד   - לאחר מילוי הטופס  

א מסיים את לימודיו.הו הבעמותה ירשם עד סוף חודש דצמבר באותה שנה שב : "סטודנט" סוג איש קשר   

. 2020סוף דצמבר ירשם כסטודנט בעמותה עד ל 0202סיים ללמוד בחודש יוני משלדוגמא: סטודנט   

 

בעמותה.: "בוגר ללא רישיון"  סוג איש קשריהפוך אוטומטית ל)לאחר חודש דצמבר( לאחר מכן   

ריאות.שקבל ממשרד הבמילוי פרטים ויעדכן את מספר הרשיון וכך יהיה רשום עד אשר יכנס לטופס   

בעמותה.אירועים המתקיימים לא יוכל להרשם ל "שיון "בוגר ללא רחשוב לציין כי   

 

בלבד.בעלי רשיון פיזיותרפיסטים אירועי העמותה מיועדים למרבית   

הרשומים לעמותה.מה של סטודנטים אך ישנם מספר קורסים והרצאות הפתוחים להרש  

הל הסטודנטים.פתוחים לקועים האנו נפרסם בקרב הסטודנטים את האיר  

 

זל טוב :(מ –לת הרשיון במרגע ק  

במייל או בעדכון טופס פרטים אישיים. יעדכן הבוגר את העמותה במספר הרשיון החדש שלו   

 טופס עדכון פרטים – לחצו כאן   

    org.ilinfo@ipts.  או במייל:

 

  מספר הרשיון שלויאמת ויאשר את , יקבל את הטופס העמותה  משרד 

העמותה. רשום במערכת"": והסטטוס שלו יהפוך ל  

להרשם לאירועים / קורסים / ימי עיון / הרצאות ועוד.. הפיזיותרפיסט החדש מרגע זה יוכל  

ה. עמותלהיות חבר  יוכל   –והכי חשוב   

 

 חבר עמותה חדש! 

 

קבלו מספר רשיון.הלימודים ואת ו פיזיותרפיסטים חדשים שעתה סייממיוחדת להטבה   

 הרשמה כ"חבר עמותה" ב50% הנחה.

 

        תלםם עוד יותר משדלהיות חבר זה משתלם וכמה שיותר מוק

 לחצו כאן ותגלולמה לכם להיות חברי עמותה?  

 

 תוקף ההטבה - ההטבה  בתוקף בשנה הראשונה לאחר קבלת הרשיון.

.דכון משרדי העמותה על כך( )ועמרגע קבלת הרשיון מותה ניתן להרשם כחבר ע  

.נה לאחר מכןשדצמבר של ה לסוף חודש   תוקף החברות עד  

 

  0320פיזיותרפיסט חדש שקיבל רישיון בחודש נובמבר : דוגמאל

   2031 עד לסוף דצמבר תשל החברו תוקפה, רות לעמותהעל חב 50%ישלם 

היה חבר לשנה וחודש! כלומר י  

 

  0320כחבר עמותה בחודש אפריל נרשם ש פיזיותרפיסט

0320רות לעמותה שתוקפה עד לסוף דצמבר על חב 50%ישלם   

חודשים. 8כלומר יהיה חבר ל  

 

! תתחדשו  –לת הרשיון בה מייד עם קב ממש את ההטלץ למולכן! מ  
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    org.ilinfo@ipts. : או במייל  8810486-03 – ה טבה יש ליצור קשר עם משרד העמותעל מנת לקבל את הה 
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