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הכנס השנתי של
החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים

הודעה שנייה
וקריאה להגשת תקצירים

 12-11בספטמבר2008 ,
מלון דן קיסריה

חברים יקרים,
אנו מתכבדים להזמינכם לכנס השנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה של הקולון והרקטום בשיתוף האיגוד הישראלי
לכירורגית ילדים אשר יתקיים ב 12-11-בספטמבר2008 ,
במלון דן קיסריה.
מרצים אורחים:
Dr. Thomas Skricka
President of ESCP
Dept. of Surgery, Masaryk Memorial Cancer Institute,
Czech Republic
Dr. Andreas G Tzakis
Division of Liver and GI Transplantation, University of
Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA

כדי לאפשר מעורבות משמעותית של האורחים הנכבדים מחו”ל,
שפת הכנס הרשמית תהיה אנגלית .במסגרת הכנס יתקיים
מושב מקביל של אחיות אשר בו השפה תהיה עברית.
בקשתנו ממנהלי המחלקות והרופאים הבכירים לעודד מתמחים
וסטודנטים להגיע ולהשתתף בכנס.
כמו כן ,לדאוג להפחית את עומס העבודה לקראת הכנס על
מנת לאפשר למרבית הרופאים להגיע!
אנו בטוחים שמצפה לנו מפגש מלמד ומהנה ,על פי מסורת
הכנסים שלנו בשנים קודמות.
פרטים נוספים ועדכונים יופיעו באתר.www.iscrs.org :
אנא ,שמרו את התאריכים ביומנכם.
להתראות בכנס,
פרופ’ שלמה ולפיש
יו”ר הכנס
החברה הישראלית לכירורגיה
של הקולון והרקטום

פרופ’ רפאל יודסין
יו”ר הכנס ויו”ר
האיגוד הישראלי
לכירורגית ילדים

ועדה מארגנת
פרופ’ שלמה ולפיש ,יו”ר הכנס ,המרכז הרפואי סורוקה,
באר-שבע
פרופ’ רפאל יודסין ,יו”ר הכנס ,יו”ר האיגוד הישראלי לכירורגית
ילדים ,ביה”ח הדסה עין-כרם ,ירושלים
דר’ ראובן וייל ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס גולדה השרון,
פתח-תקוה
דר’ יחיאל זיו ,יו”ר החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון
והרקטום ,המרכז הרפואי אסף הרופא ,צריפין

ועדה מדעית
דר’ דניאל דואק ,יו”ר ,המרכז הרפואי רמב”ם ,חיפה
דר’ מרק באר-גבל ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
דר’ עודד זמורה ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
דר’ חגית טולצ’ינסקי ,המרכז הרפואי ת”א  ,תל אביב
פרופ’ רפאל יודסין ,יו”ר הכנס ,יו”ר האיגוד הישראלי
לכירורגית ילדים ,ביה”ח הדסה עין-כרם ,ירושלים

מידע כללי
מקום הכנס
מלון דן קיסריה
שפת הכנס
אנגלית ,למעט המושב של האחיות.
דמי רישום (המחירים כוללים מע”מ)

מומחה *חבר
מומחה לא חבר
מתמחה
אח/ות
גמלאי
סטודנט

רישום
רישום מלא יומי 11/9
₪ 300
₪ 400
₪ 350
₪ 500
₪ 250
₪ 350
₪ 200
₪ 350
₪ 250
₪ 350
₪ 250
₪ 350

רישום
יומי 12/9
₪ 200
₪ 250
₪ 150
₪ 150
₪ 150
₪ 150

* חברים בחברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום,
באיגוד הכירורגים ובאיגוד הישראלי לכירורגית ילדים
מתבקשים להסדיר את תשלום דמי החבר לאיגוד עד יום
הכנס .לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי נא להתקשר למח’
איגודים בהר”י בטלפון 03-6100444 :מדי יום עד לשעה .17:00

דמי הרישום למשתתף מלא כוללים
תכנית הכנס ,השתתפות בהרצאות בשני ימי הכנס ,קפה
בהפסקות ו 2-ארוחות צהרים**.
דמי הרישום למשתתף יומי ב11/9-
תכנית הכנס ,השתתפות בהרצאות ב ,11/9-קפה בהפסקות
וארוחת צהרים**.
דמי הרישום למשתתף יומי ב12/9-
תכנית הכנס ,השתתפות בהרצאות ב ,12/9-קפה בהפסקה
וארוחת צהרים**.
** ארוחות הצהרים אינן כלולות לבני/ות זוג .ניתן לרכוש ישירות מול
המלון.

דמי ביטול רישום
למבטלים באמצעות פקס או דואר אלקטרוני עד
ה 17-באוגוסט ,2008 ,יוחזר התשלום למעט ₪100
דמי טיפול .לאחר ה 17-באוגוסט 2008 ,לא יינתן החזר כספי.
לינה
יש להזמין לינה עד ה 17-באוגוסט .2008 ,למזמינים לאחר
תאריך זה ,חברת טרגט תעשה כל מאמץ לאשר את ההזמנה.
המחירים הינם ללילה על בסיס לינה ,ארוחת ערב וארוחת בוקר
ותקפים לתאריכים  13-11בספטמבר.2008 ,
₪ 970
חדר יחיד
₪ 1,075
חדר זוגי
זמני קבלת ועזיבת חדרים
קבלת חדרים ביום חמישי החל מהשעה  .15:00עזיבת החדרים
ביום שישי עד השעה  12:00ובשבת עם צאתה.
דמי ביטול לינה
למבטלים באמצעות פקס או דואר אלקטרוני עד ה 17-באוגוסט,
 ,2008יוחזר התשלום למעט  ₪ 100דמי טיפול.
לאחר ה 17-באוגוסט החזר יתרת התשלום בכפוף להחלטת
המלון.
תערוכה
במסגרת הכנס תתקיים תערוכת ציוד רפואי ותרופות.
מזכירות הכנס
חברת טרגט כנסים בע”מ
ת.ד ,29041 .תל-אביב 61290
טל ,03-5175150 :פקס03-5175155 :
דוא”לsurgery@targetconf.com:

קריאה להגשת תקצירים
את התקצירים יש לשלוח לחברת טרגט כנסים בדואר אלקטרוני
לא יאוחר מה 31-ביולי.2008 ,
כל המרצים יתבקשו להירשם בהרשמה מוקדמת ולשלם דמי
רישום לכנס.

הגשת התקצירים
יש לציין בגוף ההודעה האלקטרונית כי התקציר הינו לכנס של
השנתי של החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים.
הגשת התקצירים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד.
יש לשלוח את התקצירים לכתובתsurgery@targetconf.com :
כשהתקציר מצורף ( )ATTACHMENTלגוף ההודעה ומאוחסן
כ.DOC-
תקצירים שיתקבלו יועברו כהרצאה או כפוסטר ומחבריהם יקבלו
על כך הודעה.
יש לציין בגוף ההודעה את העדפתכם להרצאה ,פוסטר או וידיאו.
הוראות להכנת תקצירים:
התקצירים יוגשו בשפה האנגלית בלבד.
למושב של האחיות ניתן לשלוח תקצירים בעברית.
•שם התקציר צריך להיות מודגש ומיושר לצד שמאל.
•שם המחבר/ת יודגש בקו תחתי.
•אם הנך מגיש/ה יותר מתקציר אחד ,על כל אחד מהתקצירים
להישלח בנפרד.
•כותרת התקציר תצוין בנושא ההודעה האלקטרונית.
•תקצירים יוגשו על דף  A4באנגלית בגופן Times New Roman
ובעברית בגופן  ,Davidגודל  ,12רווח רגיל בין שורות.
•גודלו של הטקסט לא יעלה על  250מילים כולל טבלאות,
גרפים ונתונים אחרים.
•יש להשאיר שוליים של  4ס”מ מימין ומשמאל ו 2.54-ס”מ
מלמעלה ומלמטה.

•

הוראות להכנת תקצירים עבור וידיאו:
סרטון וידיאו ערוך באורך מקסימלי של  8דק’ בפורמט
בלבד על גבי תקליטור.
את התקליטור יש לשלוח לחברת טרגט כנסים בע”מ ,מזכירות
הכנס השנתי של החברה הישראלית
לכירורגיה של הקולון והרקטום בשיתוף האיגוד הישראלי
לכירורגית ילדים ,ת.ד ,29041 .תל-אביב .61290

MPEG2

לוח זמנים טנטטיבי
יום חמישי 11 ,בספטמבר2008 ,
09:00

התכנסות ,רישום וביקור בתערוכה

09:30

דברי ברכה

10:00

הרצאות מוזמנות

11:30

הפסקת קפה ,עיון בפוסטרים וביקור בתערוכה

12:00

הצגת עבודות

13:30

ארוחת צהרים

14:30

הרצאות מוזמנות 					
מושב מקביל של האחיות

15:30

הפסקת קפה ,עיון בפוסטרים וביקור בתערוכה

16:00

בעד ונגד

17:00

הצגת עבודות

18:00

סיום משוער

20:00

ארוחת ערב ללנים

יום שישי 12 ,בספטמבר2008 ,
08:00

התכנסות ,רישום וביקור בתערוכה

08:30

הרצאות מוזמנות

09:30

הפסקת קפה ,עיון בפוסטרים וביקור בתערוכה

10:00

הצגת עבודות

11:00

פאנל

12:00

ארוחת צהרים

13:00

סיום

הכנס השנתי של
החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים
טופס רישום
אנא מלא/י בכתב ברור ושלח/י אל :מזכירות הכנס -
חברת טרגט כנסים בע”מ ,ת.ד ,29041 .תל-אביב 61290
טל ,03-5175150 :פקס ,03-5175155 :דוא”לsurgery@targetconf.com :
תואר

 cפרופ’

 cדר’

 cרופא מתמחה

שם פרטי

 cמר

 cגב’

שם משפחה

כתובת מקום עבודה

פקס עבודה

טלפון עבודה
כתובת פרטית

טלפון נייד

טלפון בבית
דואר אלקטרוני

דמי רישום (המחירים כוללים מע”מ)
רישום מלא
מומחה *חבר
מומחה לא חבר
מתמחה
אח/ות
גמלאי
סטודנט

c
c
c
c
c
c

₪ 400
₪ 500
₪ 350
₪ 350
₪ 350
₪ 350

רישום יומי
11/9
₪ 300 c
₪ 350 c
₪ 250 c
₪ 200 c
₪ 250 c
₪ 250 c

רישום יומי
12/9
₪ 200 c
₪ 250 c
₪ 150 c
₪ 150 c
₪ 150 c
₪ 150 c

* חברים בחברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום,
באיגוד הכירורגים ובאיגוד הישראלי לכירורגית ילדים
מתבקשים להסדיר את תשלום דמי החבר לאיגוד עד יום הכנס.
לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי נא להתקשר למח' איגודים
בהר"י בטלפון ,03-6100444 :מדי יום עד לשעה .17:00

הכנס השנתי של
החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים
טופס לינה
לינה
יש להזמין לינה עד ה 17-באוגוסט.2008 ,
למזמינים לאחר תאריך זה ,חברת טרגט תעשה כל מאמץ
לאשר את ההזמנה.
המחירים הינם ללילה על בסיס לינה ,ארוחת ערב וארוחת
בוקר ותקפים לתאריכים  13-11בספטמבר.2008 ,
 cחדר יחיד ₪ 970
₪ 1,075
 cחדר זוגי
נא הזמינו עבורי חדר במלון דן קיסריה לתאריכים:
הגעה

עזיבה

סה”כ לילות

אני מעוניין לחלוק את חדרי עם

אופן התשלום (נא מלא/י בהתאם לאמצעי התשלום)
מצ"ב המחאה לפקודת טרגט כנסים בע”מ,
₪
בסך כולל של
נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג:
על סך:

₪

מס’ כרטיס
 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס
בתוקף עד
ת.ז.
תאריך
חתימה

שם בעל הכרטיס

הכנס השנתי של
החברה הישראלית לכירורגיה של הקולון והרקטום
בשיתוף האיגוד הישראלי לכירורגית ילדים

מזכירות הכנס
חברת טרגט כנסים בע”מ
ת.ד ,29041 .תל-אביב 61290
טל ,03-5175150 :פקס03-5175155 :
דוא”לsurgery@targetconf.com :

