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 בישראל באלינטהאיגוד רופאי המשפחה בישראל וחוג 

 מתכבדים להזמינכם:
 

 ישראלב באלינטהשל חוג  עשר-השמונה כנסל
Eighteenth Israeli Balint Congress 

 
 

 

 2021י לליו 8-9, "מלון סי הוטל נווה אילן"מלון 
 
 

 ! יישראלה באלינטהשל חוג  עשר-השמונהכנס ל להצטרף אלינו הנכם מוזמנים

 קבוצות אלו מאפשרות  .בישראל באלינטם קבוצות ודיקישראל הינו  באלינטהעיקרי של חוג ייעודו 

הקשר את  ומשפרת  מקדמת ההשתתפות בקבוצות. מטופל-מטפללימוד ועיבוד רגשי של הקשר 

משפרת שחיקה מקצועית ומשפיעה על בריאות המטופל ועל בריאות המטפל ומונעת מטופל -מטפל

 . עבודתומ פלמטהנאת ה את

 

 ל חוג הבאלינט הישראליש אתר הביתלמצוא בניתן  וקבוצות פעילות המגייסות משתתפים, פרטים נוספים

https://balint.mednet.co.il/ 

 

  International Balint Federationתהבינלאומי באלינטה פדרציית ר שלאתוב

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

 

. באלינט קבוצתבהשתתפות בבמסגרת כנס פתוח זה להתנסות  תנ/מוזמ אחר ת/מטפלאו  ה/כל רופא

 ת. הקבוצוהמפגשים 3להשתתף בכל חובה  – ימי הכנסבמהלך בהרכב קבוע פגישות  3-הקבוצות יפגשו ל

להציג מקרה של יחסי מטפל  יםלהיות מסוגל כיםצרית /ףכל משתת מנחים של החוג.ת על ידי בכירי הונחומ

  .מטופל

 

ים סוציאליים, ות/ות, עובדם ואחי, אחיותהמומחירופאים מכל רופאות ו: בטיפול כל העוסקים מוזמניםכנס ל

 '.דחינוכיות וכ תוים/,  יועצותיים/, פיזיותרפיסטותים/יות בעיסוק, פסיכולוגים/מרפא

 
 .ברחבי הארץ הצטרף לאחת הקבוצות הפעילותלאחר הכנס אפשר יהיה ל

 
 להלן תוכנית הכנס וטופס הרשמה :

mailto:mosheh@spgroup.co.il
https://balint.mednet.co.il/
http://www.balintinternational.com/balintwork.html


  

 
 ,     mosheh@spgroup.co.il, דוא"ל 63506ת"א  6432אביב, ת.ד. -תל 36רח' הנמל 

 03-5466441פקס:     03-5460296 03-5466440 טל' 

 
 

 

 ת הכנסתכני

 

 0708/יום חמישי 
 

 הגעה למלון וחלוקה לחדרים 15:30 – 14:00

 פתיחה, ברכות והקדמה  16:00 – 15:30
 

 התבוננות רב מקצועית – "המטפל המטופל והמגיפה" 17:15 - 16:00
 
 ף 

 

 תחלוקה לקבוצוקפה והפסקת  17:45 - 17:15

 1מספר  באלינטת קבוצ 19:30 - 17:45

 ערב ארוחת 20:30 - 19:30

20:30 - 22:00 

 לילה טוב

 2מספר  באלינטקבוצות 

 

  

 07/09יום שישי 
 

 ארוחת בוקר ללנים במלון 08:30 - 07:00

 3מספר  נטליבאת וקבוצ 10:15 - 08:30

 פינוי חדריםהפסקת קפה ו 10:45 - 10:15

 :אדמינית במש"רמייסדת ורופאת משפחה  ,ד"ר עדי גור אור סיוםהרצאת  12:15 - 10:45
 )כל מה שלא מובן יוסבר במהלך ההרצאה( "באינעל שורלק ואחותו, איזה מראה מרהי"
 

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

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

mosheh@spgroup.co.il    בלמוג חדריםה מספר     .2021/06/01  לא יאוחר מתאריך. 

 "נווה אילן מלון סי הוטלמלון " – 2021יולי  9-8ארצי  באלינטהשתתפות בכנס  /תהריני מאשר

 ___________________________________ שם פרטי ____________________________ שם משפחה

 )נא לסמן בעיגול(  לא / כןמתמחה          _______________________________  מקצוע

 __________________________________________________________________________ כתובת
 

 : _________________אם פעם ראשונה שלך כיצד שמעת עלינו     כן/לא  :באלינטהאם זו פעם ראשונה בכנס 

   רק בכנסים / /לא כן :  באלינטהאם השתתפת בעבר בקבוצת 

   כן/לא   :   2021 חבר איגוד רופאי משפחה

 _______________________ פקס______נייד_____________ __________________ווי___ק  :טלפון
 

 _________________________________________________מייל __________________ -כתובת אי

 ור[בכתב בר Capital Letters] נא למלא באותיות דפוס 
 

 

 X     -ב נא לסמן  - . להלן פרטי ההזמנה והתשלוםהמפגשים 3בכל  הריני מאשר השתתפותי בכנס

 הרשמה למהירי החלטה 
 (22/05/21)עד 

 
 

 הרשמה מאוחרת 
 (10/06/21)עד 

 לאחר תאריך זה ההרשמה 
 היא על בסיס מקום פנוי בלבד

 לא חברי איגוד חברי איגוד לא חברי איגוד חברי איגוד 

 ₪ 1,040 ₪ 940 ₪ 900 ₪ 800 סינגל

 ₪ 725 ₪ 600 ₪ 625 ₪ 550 דאבל

 ₪ 400 ₪ 350 ₪ 375 ₪ 325 נהללא לי

   ₪ 200  ₪ 200 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  ___ ___________סוג הכרטיס __________
 

 ____ות אחרונות בגב הכרטיס ______ספר 3   _________מס' הכרטיס____________________________

 ________________________________   ום לחיובסכ      ____________ /_____________           תוקף 

 __________________________________________  ים במע"מ יש להוסיף ת.ז או מס' עוסק אחרלמתקזז

 __חתימה  _______________________________             __                ____/_______/________תאריך _

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