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 איגוד רופאי המשפחה בישראל וחוג בלינט בישראל

 מתכבדים להזמינכם:
 

 של חוג בלינט ישראל עשר-השישה כנסל
Sixteenth Israeli Balint Congress 

 
 

 

 .2018י לליו 05-06, "חוף חדרה רמדה"מלון 
 

 

 של חוג בלינט ישראל ! עשר-השישהכנס הלחגוג איתנו את  הנכם מוזמנים

ל חוג בלינט ישראל הינו לקדם קבוצות בלינט בישראל, שהינן קבוצות לימוד ועיבוד ייעודו העיקרי ש

וכנלווה  מטופל-מטפל. יעוד נוסף הוא קידום החינוך בנושא הקשר מטופל-מטפלרגשי של הקשר 

 מטפלובכך גם מניעת שחיקה מקצועית ושיפור הנאת המטופל -מטפללזאת קידום ושיפור הקשר 

 מהמקצוע שבחר. 

 International Balintים נוספים ניתן לפנות לאתר הבית של ארגון הבלינט הבינלאומי לפרט

Federation  

http://www.balintinternational.com/balintwork.html 

 

מתוך אמונה כי למטפל יש השפעה משמעותית על  מוזמן להתנסות בקבוצת בלינט, כל רופא או מטפל אחר

 תוצאות הטיפול. 

: רופאים מכל המקצועות, אחיות, עובדים סוציאליים, מרפאות בעיסוק, בטיפול הכנס פתוח לכל העוסקים

 '.דפסיכולוגים, פיזיותרפיסטים,  יועצות חינוכיות וכ

 
 

 
 מצורפים להלן תוכנית הכנס וטופס הרשמה :

mailto:mosheh@spgroup.co.il
http://www.balintinternational.com/balintwork.html
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 תכנית הכנס

 

 0705/יום חמישי 

 הגעה למלון וחלוקה לחדרים 15:30 – 14:00

 פתיחה, ברכות והקדמה   16:00 – 15:30

 יו"ר איגוד רופאי המשפחה , ד"ר מיכל שני  –

 יו"ר חוג הבלינט, שי קרונטל ד"ר   –

 

  : הרצאת פתיחה 17:15 - 16:00

 
 

 .רה מטלון, רופא משפחהאנדדר'  -" פסיכוסומטיקה ואומנות הרפואה" 
 ף 

 

 תחלוקה לקבוצוקפה והפסקת  17:45 - 17:15

  ת בלינטוקבוצ 19:30 - 17:45

 ארוחת ערב 20:30 - 19:30

20:30 - 22:00 

 לילה טוב

  קבוצות בלינט

 

  

 07/06יום שישי 

 ארוחת בוקר ללנים במלון 08:30 - 07:00

 ת בלינטוקבוצ 10:15 - 08:30

 פינוי חדריםהפסקת קפה ו 10:45 - 10:15

 :תהרצאת אורח 12:15 - 10:45

סופרת, , חפץ-ד"ר דנה פריבך  – תספרי לי סיפור, הוא אומר": על ספרות וטיפול" 
 ביבליותרפיסטית ופילוסופית

 
 סיום, ושבת שלום!  12:30 - 12:15
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 טופס הרשמה

או בדואר אלקטרוני לכתובת:   5466441-03את טופס ההרשמה יש למלא ולשלוח לאס.פי גרופ  לפקס 

mosheh@spgroup.co.il    מוגבל חדריםה מספר     .2018/06/16  לא יאוחר מתאריך. 

 מלון "רמדה חוף חדרה" – 2018יולי  05-06השתתפות בכנס בלינט ארצי  /תהריני מאשר

 _______________שם פרטי_____________________ ________שם משפחה____________________

 )נא לסמן בעיגול(  לא / כןמתמחה          _______________________________ מקצוע

 ___________________________________כתובת_______________________________________

                כן/לא              קודם בקבוצת בלינט   ןניסיו

 כן/לא       2018   חבר איגוד רופאי משפחה

 ________________________ פקס______נייד_____________ ___ווי__________________טלפון   ק

 _________________________________________________מייל __________________ -כתובת אי

 בכתב ברור[ Capital Letters] נא למלא באותיות דפוס 
 

 X     -ב נא לסמן  -הריני מאשר השתתפותי בכנס. להלן פרטי ההזמנה והתשלום 

  

 16/06/2018  עדתשלום 

 

 16/06/2018 תשלום לאחר

 ₪  800 ₪  850 חבר איגוד -דמי השתתפות +לינה חדר ליחיד  

 ₪  875 ₪  950 לא חבר איגוד - השתתפות +לינה חדר ליחיד  דמי

 ₪  525 ₪  575 חבר איגוד -דמי השתתפות +לינה בחדר זוגי *  

 ₪  600 ₪  650 לא חבר איגוד -  דמי השתתפות +לינה בחדר זוגי *

 ₪  300 ₪  350 חבר איגוד -                דמי השתתפות  ללא לינה

 ₪  325 ₪  375 לא חבר איגוד -                 דמי השתתפות  ללא לינה

 ₪  150 ₪  200 דמי השתתפות  מתמחה ללא לינה

 )חצי פנסיון(, השתתפות מלאה בכנס וכולל גם כיבודים  בהפסקות. HBהמחיר כולל  לינה על בסיס 

 :  __________________________________אופציונאלי((שם שותף לחדר *

 תשלום בכרטיס אשראי 

 ________________________________   שם בעל הכרטיס  ___ הכרטיס _____________________ סוג

 ____ות אחרונות בגב הכרטיס ______ספר 3   _________מס' הכרטיס____________________________

 ________________________________   סכום לחיוב      ____________ /_____________           תוקף 

 __________________________________________  למתקזזים במע"מ יש להוסיף ת.ז או מס' עוסק אחר

 __חתימה  _______________________________             __                ____/_______/________תאריך _

 052-2759944או שרית  052-3498166משה  –לברורים : אס.פי גרופ 
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