
 

 

 
 ה לשלב ב' למתמחים ברפואת המשפחההכנ קורס

 2021ינואר  22-22 –נווה אילן" "מלון                           
 

 אנחנו שמחים להודיע על קורס הכנה למבחן שלב ב'.
 

 הגיא במעלה הדרך לירושלים-המצוי מעט אחרי שער   "נווה אילן" הקורס יערך במלון 
  0202מיועד למתמחים הניגשים למבחן באביב וסתיו מתקיים אחת לשנה בלבד הקורס 

 
   7272ינואר  72-72הקורס יערך בימים רביעי וחמישי 

 .22:22ויסתיים ביום ה' בשעה  22:82הקורס יתחיל ביום ד' בשעה 
 

 ליות.אנטורסימולציות והרצאות פ 6-ס יכלול ככמו בשנים קודמות הקור
 

 מלא בהקדם את טופס ההרשמה המצ"ב. –ת מקומך בקורס על מנת להבטיח א
 

 

   חברי איגוד רופאי המשפחהמתמחים ברפואת המשפחה, הקורס מיועד ל

 

 על מנת שתוכלו להירשם  2020 - 2021 - לשנים אנא ודאו חברותכם באיגוד 

 ,יש למלא את טופס ההרשמה הרצ"ב על פי ההנחיות

  את טופס הרישום לאיגוד )מומלץ להצטרף עם הוראת קבע( יש להעביר ישירות למחלקת איגודים בהר"י

 

 

 וכל הקודם זוכה. מספר המקומות מוגבלאנו צופים ביקוש גבוה לקורס, 
 

  2012-לשנים  )המקביל לדמי החבר השנתיים₪  300שאינו חבר הר"י יוכל להירשם בתוספת מתמחה 

2020 ) 

  150יוכל לשלם תוספת   2020עבור השתתפות בפעילות האיגוד בשנת ₪  150מתמחה ששילם  ₪

 בלבד, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דר' מיכל שני                    נועם אופק ד"ר 

   הלנה מנדלסון וד"ר 

 יו"ר איגוד רופאי המשפחה    המחלקה לרפואת המשפחה, ירושלים

 הסדנא                                                                                             ימרכז

 



  קורס הכנה לשלב ב' למתמחים ברפואת המשפחה טופס  הרשמה

  2021ינואר   22-22 –"נווה אילן" 
 

  30-1466445את טופס ההרשמה יש למלא ולשלוח לאס.פי גרופ  לפקס 

    mosheh@spgroup.co.il  בדוא"לאו 

 

 

 :, ולהלן הפרטים       2012ינואר  30-31הכנה לשלב ב' , בקורסהריני מאשר השתתפותי 

 

 _______________שם פרטי_ ____________________שם משפחה_             דר'

  

  _____________________________________________________כתובת_

 

  נייד_______________ טל'

 

 _______________________________________________ דואר אלקטרוני _____

 
 ₪   033 -  לינה בחדר עם שותף -השתתפות מלאה 

 ₪  633  -               השתתפות מלאה בחדר יחיד

 ₪.  333 -ללא לינה   –ימי הכנס  3ב  השתתפות

 ₪  300 –תוספת למי שאינו חבר איגוד 

 
 השתתפות מלאה בסדנא + הפסקות וכיבודים על פי התכנית  דמי הרישום כוללים:

  לחדר  שותף/פהבחדר זוגי : )רצוי לציין  משתתף מלא________________________ 

 בחדר ליחיד  משתתף מלא 

 משתתף ללא לינה  

 

 

 

 אופן התשלום

 התשלום יבוצע בתשלום אחד בכרטיס אשראי 

 למשלמים בהמחאה יש לשלוח לכתובת הר"מ צ'ק אחד לפקודת אס.פי גרופ.

 

 _____________מס' הכרטיס_____________ ___________סוג הכרטיס _

 _________________________סכום לחיוב ____      תוקף _____________

 ספרות אחרונות בגב בכרטיס _________ 0____________שם בעל הכרטיס___________

 

 _____________________חתימה  _

                                                            
 

 

 לאחר מכן לא יוחזרו דמי הרישום. ,  20/1/21 -דמי טיפול למבטלים עד ה₪  50דמי ביטול: החזר מלא למעט 

 313-3411144או שרית  313-0418566משה  –לברורים : אס.פי גרופ 
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