
בחירת סדנאות: בין השעות 14:00-16:00 )מצורף בנפרד דף עם פירוט של הסדנאות( ג. 

שם הסדנאבחירה

 לפרוץ את גבולות היכולת" – פעילות ספורט לילדים עם"
צרכים מיוחדים

 אפליקציות לשיפור איכות החיים של ילדים ומתבגרים עם
צרכים מיוחדים לאייפדים

התאמת כיסאות גלגלים אקטיביים לילדים - מתאוריה למעשה

תיכנות כיסאות ממונעים - מגוון האפשרויות הנסתרות

להישיר מבט – שימוש במיקוד מבט עם ילדים מורכבים

 איזה אוצר )מלים(! – הטמעת אוצר מלים במהלך היום
במסגרת החינוכית

שם הסדנאבחירה

 ראש פתוח": תהליך לפיתוח פתרון לאתגר עבור ילד עם"
צרכים מיוחדים

Mindfullness - קשיבות בשירות השיקום

 השתיקה שלי זו הצרחה הכי גדולה שבי, השתיקה שלי זה
הכאב הכי כואב אצלי" – יצירת תקשורת דרך טיפול במוסיקה

ערכת תמ"ר - תקשורת מונגשת ורגישה

 איך לשחרר ילד מונשם הביתה בהצלחה: לקחים מיחידות
טיפול נמרץ, הקופות ובית חולים אלי"ן

טופס הרשמה

דמי ההרשמה לכנס כוללים: השתתפות בהרצאות, כיבוד קל בהפסקות, ארוחת צהרים ביום הכנס במלון קראון פלאזה.

* מספר המקומות בכל סדנא מוגבל
* כל משתתף רשאי להשתתף בסדנא אחת ע"פ הרשמה מראש

דמי רישום לכנס )המחיר כולל מע״מ(: ב. 

הרשמה מאוחרת מתאריך הרשמה מוקדמת עד לתאריך 25/10/2017
הרשמה במקום26/10/2017 עד 13/11/2017

 ₪ 280   ₪ 330   ₪ 380  

יום רביעי, 15 בנובמבר 2017  |  מלון קראון פלאזה, ירושלים

תעוזה בשיקום ילדים - ממריחואנה לרובוטיקההכנס ה- 3 לשיקום ילדים, בית חולים אלי"ן

 .03-7610799 03-7610897, פקס:  - טל:  רישום  6713827. מחלקת  80, תל אביב, מיקוד:  בגין  וכנסים בע“מ, דרך מנחם  תיירות   לכבוד: חברת אופקים 
מענה טלפוני במחלקת רישום בימים א'- ה' בין השעות 10:00-15:00. עדיף לפנות במייל לכתובת - chen@ofakim.co.il. אישורי הרשמה יישלחו במייל.

פקס' למשלוח הטופס: 03-7610799. לא ניתן להרשם טלפונית. אנא מלא/י טופס זה בכתב יד ברור

פרטים א. 
 פרופ'         ד"ר         מר         גב'      שם משפחה: _________________________________  שם פרטי: _______________________________________

רחוב: __________________________________________________  מס':  _______  עיר: _____________________________________  מיקוד: _____________

טלפון: _______________________________________________________   נייד: _____________________________________________________________  

מקום עבודה: _____________________________________________________  תפקיד: _________________________________________________________ 

דואר אלקטרוני )לשליחת אישורי הרשמה(: _____________________________________________@___________________________________________________

תנאי ביטול: בביטול השתתפות עד תאריך 31.10.2017 יוחזרו דמי הרישום בניכוי של 50 ₪. לאחר מועד זה לא יהיו החזרים כלל. ד. 
אופן התשלום:  ה. 

 תשלום בהמחאה לפקודת "אופקים תיירות וכנסים בע"מ", דרך מנחם בגין 80 תל-אביב, מיקוד 6713827
המחאה מס' _________________________________    סך כולל ____________ ₪                 חתימה _________________________

 תשלום בכרטיס אשראי:      ויזה           ישראכרט           אחר ________________________________________________

מס' כרטיס _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _    תוקף _ _/ _ _

ע"ש ___________________________________________________________  ת.ז. _______________________________

חתימה _________________________
סה"כ ההזמנה ____________ ₪                                                                                                                    


