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 מרתון "מקצועות קטנים"סדנת הכנה לשלב א' למתמחים 

   2020אוג'  11-10כפר המכביה, 

 , ד"ר נורית קנטידר' יעל הס   - יםרכז

 

 הניגשים לבחינת שלב א'  , חברי איגוד רופאי המשפחה, מתמחים ברפואת המשפחה  - קהל יעד

 

 : המתכונת

 

 של כשעה וחצי. יחידות לימוד תכנית הסדנה תחולק ל .א

 ומומחים בתחום.  השיעורים יועברו על ידי רופאי משפחה .ב

שאלות רב ברירה. המתמחים יקבלו זמן לענות על עם כל שיעור )של שעה וחצי( יתחיל בתרגול  .ג

לאחר התרגול יעבור המדריך על השאלות וילמד בנושא , השאלות בעצמם כמקובל במבחנים

 בות .הנשאל את הנקודות החשו

 

 התכנית 

 2027.7. – 'ב יום

 התכנסות , קליטה והרשמה  – 09.00 – 10.00

 פרופ' ארנון כהן – עור – 1יחידת לימוד  – 10.00 – 11.30

 הפסקה – 11:30 – 11.45

  פרופ' ארנון כהן – עור – 2יחידת לימוד  – 11.45 – 13.15

 הפסקת צהריים , ארוחה וחלוקת חדרים ללנים  – 13.15 -  14.00

 רות קנאיד"ר  – נשים –  1 יחידת לימוד – 14.00 – 15:30

 הפסקה – 15.30 – 15.45

 רות קנאיד"ר  –נשים – 2יחידת לימוד  –15:45 – 17:15

 הפסקה – 17:15 – 17:30

 לוסטמןאלכס ד"ר  – אפידמיולוגיה – 1יחידת לימוד  – 19:00 – 17:30

 הרצאת/הרצאות )?( חסות – 19:15 – 20:30

 ארוחת ערב   - 20:30 –

 

 2028.7. –' גיום 

 ללנים במלון  –ארוחת בוקר  – 07.00החל משעה 

 יטה משוב רד"ר   – אורטופדיה– 1יחידת לימוד  – 10.30 – 09.00

 ללנים( –הפסקת בוקר ) פינוי  חדרים  – 11.00 – 10.30

 יטה משוב רד"ר   – אורטופדיה – 2יחידת לימוד  – 12.30 – 11.00

 ארוחת צהריים  – 13:15 – 12:30

 מדי רוזן ד"ר  – עיניים – 1יחידת לימוד  – 14:45 – 13.15

 הפסקה – 15:00 – 14:45

 לאה אליאסףד"ר  –  א.א.ג – 1יחידת לימוד  – 16:30 –15:00

 סיכום ופיזור - 16:45 – 16:30

 

 צ"ב על פי ההנחיות.רההרשמה היש למלא את טופס 

 מספר המקומות מוגבל 
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  2020אוג'  10-11 –מלון כפר המכביה –סדנת הכנה לשלב א' למתמחים                        

 טופס   הרשמה                                                            

 

 מחירים ותנאי השתתפות :  

פאי המשפחה בלבד,  מי שאינם חברים מוזמנים להצטרף לאיגוד לפני  הסדנה פתוחה לחברי איגוד רו 

 ההרשמה, 

    www.familymed.org.ilטופס הרשמה באתר האיגוד 

  03-6100400או במחלקת איגודים בהסתדרות הרפואית 

 

 ₪  290 –לאדם בחדר זוגי בפנסיון מלא   •

 ₪  610 –לאדם בחדר בודד בפנסיון מלא  •

 ₪  160 –למשתתף ללא לינה  •

 או במייל   03-5466441 –את טופס ההרשמה יש לפקסס לאס.פי גרופ בע"מ  פקס 

mosheh@spgroup.co.il  

 ₪  160 -ללא חיוב, ביטול לאחר תאריך זה יחויב  ב  1/8/20ביטול עד לתאריך   

 הגעה יחויב  במלוא התשלום. ביטול ביום הכנס או אי  

 

 הריני מאשר השתתפות בסדנה הנ"ל ולהלן פרטי ההרשמה :

 

 שם פרטי ומשפחה ________________________________________________

 

 כתובת________________________________________________________

 

 ______________טלפון נייד________________________________________

 

 דוא"ל ) בכתב ברור( ______________________________________________

 

 סמן בעיגול : 

 אדם בחדר זוגי )ניתן לקבוע שותף מראש(  סכום___________________ –משתתף  •

 אדם בחדר בודד ) סינגל(                        סכום___________________ –משתתף  •

 ללא לינה                                                סכום___________________משתתף  •

 

 תשלום בכרטיס אשראי: 

 

 סוג הכרטיס__________________ שם בעל הכרטיס__________________________

 

 מס' הכרטיס_______________________________________________________

 

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס ________________ 3_______________________ תוקף 

 

 סכום לחיוב____________________________ חתימה________________________

 

  0523498166משה   –לברורים 

 . אס.פי גרופ בע"מ
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