
 

 2017 אוקטובר

 שלום רב,

מדעי משותף שיוקדש -כנס מקצועי עורכיםאיגוד רופאי המשפחה והאיגוד הישראלי לרפואה פנימית 
 בי"ח וחזרה לקהילה. -לסוגיה המרכזית והחשובה של רצף הטיפול: קהילה

 
 בתוכנית הכנס יתקיימו בין היתר:

דיון בארבע קבוצות  .החולים והקהילה פאנל קובעי מדיניות בריאות בנושא רצף הטיפול בין בית

עבודה משותפות בנושא רצף הטיפול במחלות כרוניות מרכזיות: אי ספיקת לב, סוכרת, טיפול בנוגדי 
 . COPD -ו ,VTE -קרישה בפרפור פרוזדורים ו

אשר יתקיים במלון דן אכדיה הרצליה מיום חמישי הנ"ל  להשתתף בכנס  הנכם מוזמנים
 . 25.11.2017בת שעד יום אחה"צ  23.11.2017

 תוכנית תשלח בהמשך.מצ"ב טופס רישום לכנס, 

 בברכה,

 

 פרופ. שלמה וינקר                                                פרופ. אבישי אליס
 המשפחה רופאייו"ר איגוד                        יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רישום: טופס

  אנא מלאו הפרטים הבאים:

 02.11.2017, חמישייש לשלוח את הטופס מלא עד יום 

 :פרטים אישיים
 

 ________ ___________ :_______ שם פרטי__________ :שם משפחהתואר: _________ 
 

 ____________מיקוד ___________ כתובת: __________________________________
 

 __________________________לפון נייד:  ___ט ___________________: תעודת זהות
 

  ___@__________._______________________  e.mailפקס: ___________________
 

 

 פנימיתחבר באיגוד:           רופאי המשפחה    ///          רפואה 
 
 

 שתי אפשרויות להשתתפות בכנס, אנא סמן/י הרלוונטית:
 
 ( כיבוד קל במהלך שעות הכנס )כולל  השתתפות בכנס ללא לינה 

 
. 

  נא סמן את בחירתך

 ( 19:30 – 17:00) 23.11.2017 –יום חמישי  ללא עלות 

 כולל ארוחת צהרים –( 15:00 – 08:30) 24.11.2017 –יום שישי  ללא עלות 

 23-24.11.2017יום חמישי + יום שישי  ללא עלות 

 
  (ע"ב חצי פנסיוןהרצליה )במלון דן אכדיה  לינההשתתפות בכנס כולל 

 

 23-24.11.2017 - לילה אחד )חמישי עד שישי( נא סמן את בחירתך

 500  ₪ יחיד חדר ל 

 660  ₪  חדר לזוג 

 181  ₪  ארוחת צהרים לנלווה ביום שישי )חלבי(   -אופציונלי 

 
 

 23-25.11.2017 - שני לילות )חמישי עד שבת( נא סמן את בחירתך

 1000  ₪ יחיד חדר ל 

 1,320  ₪  חדר לזוג 

 181  ₪  ארוחת צהרים לנלווה ביום שישי )חלבי(   -אופציונלי 

 
  *** המחירים כוללים מע"מ

 
 ______________________________קשות מיוחדות: ב לא        כן  /       שומר שבת: 

 

 

mailto:______________@__________._________


 11:30 – 09:30 – 24.11שיבוץ לקבוצות דיון ביום שישי, 
 

 )שיבוץ סופי יקבע ע"י האיגודים סמוך למועד הכנס( :אנא סמן את בחירתך

 
        VTE COPD -טיפול בנוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים ו     סוכרת  אי ספיקת לב        

 
 

 אופן התשלום:
 

   /ישראכרטמסטרקרד                      ויזה            כרטיס  סוג

 
 ______________תעודת זהות של בעל הכרטיס  __________שם בעל הכרטיס: _________

 
  ___תוקף כרטיס: ___________, ___________מס' כרטיס האשראי: _________________

 
 )עד שני תשלומים ללא ריבית(   1/    2מספר תשלומים:   ,  ________ספרות בגב הכרטיס ___ 3
 

 חתימה _______________________                    ש"ח ________סה"כ לתשלום: ______
 
 

 ןימח' רישום קבוצת אימג' - אנא החזר טופס זה באמצעות פקס לגב' ברכה חשבי
  rishum2@flying.co.il//  5130236-03טל:  //   5156731-03פקס: 

  

 :לתשומת לבך

 ההזמנה אישית ואינה ניתנת להעברה 

     השתתפות בכל ההרצאות והסדנאות חובה 

  ההגעהביום  18:00חדרים ישמרו עד השעה 

 על בסיס מקום פנויהרשמה והזמנת המלון ה 

  ת( ישלח מסרון לאישור קבלת הטופסשעו 48לאחר הגעת טופס ההרשמה למשרדנו )תוך 

  לכתובת הדואר האלקטרוני שציינת בטופס  3.11.17אישור הרשמה ישלח עד לתאריך
 הרישום. אנא ודא שהכתובת רשומה בצורה ברורה וללא טעויות

 שלח במהלך חודש נובמבר לכתובת המייל שציינת בטופס הרישום חשבונית מס/קבלה תי 

 טופס ללא פרטי תשלום לא יטופל, אישור קבלת הטופס אינו מהווה אישור הרשמה 
 

 לינה: ת / ביטול השתתפו
  הודעה על שינוי ו/או ביטול יתקבלו בהודעה בכתב בלבד למשרדי חברת אימג'ן. באחריות

 המיילהנרשם לוודא הגעת הפקס או 

  ללא דמי ביטול - 23.10.17עד לתאריך ביטול 

 400-ב הזמנה יחויבביטול  - 2.11.17ועד ה  24.1017-החל מ ₪  

  יחויב בדמי ביטול מלאיםביטול הזמנה  -מועד הכנס או אי הגעה ועד 3.11.17מה החל  

 
 :הרישוםפרטי משרד 

 .16:30 – 09:30ה' בין השעות רשותכם בין השעות והימים: א' עד צוות הרישום יעמוד ל
 מבית השטיח המעופף:חברת אימג'יו  מ ברכה חשביגב' 

                                  
    03-5130236 טלפון:   

 03-5156731מס' פקס:  
   rishum2@flying.co.il מייל:

 
 

 בברכת כנס פורה ומהנה.
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