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 עמיתים יקרים,

 מתכבדים להזמינכם השתתף בכנס בנושא התעמרות בעבודה. הננו

 בכנס ירצו מובילים ועוסקים בתחום וייבחנו סוגיות חברתיות, משפטיות וקליניות של ההתעמרות בעבודה.

 מופע פלייבק אינטראקטיבי ייחודי.בתום החלק המדעי יערך 

 נא ראו בהמשך את תכנית הכנס

 

 .חיפה ,1 האור נתיב' רחשרד הראשי של חברת החשמל, המ נייןבהכנס מתקיים ב

 

 באמצעות השובר המצורף.בתשלום בהרשמה מוקדמת וההשתתפות בכנס כרוכה 

 . מספר המקומות מוגבל ולא תתאפשר השתתפות בכנס ללא הרשמה מראש

 

 . למי שאינו חבר האיגוד ₪ 111של דמי הכנס 

 ₪. 62הינה בעלות של  6112חברי האיגוד לרפואה תעסוקתית אשר שילמו את דמי החבר לשנת 

 

 הכנס מוכר כיום כשירות לממוני בטיחות על יד משרד מנהל הבטיחות והבריאות במשרד הכלכלה

 

 

 בברכה,

   רץפ-לאופר: איתן מאירי, פרופ' רפאל כראל, ד"ר דורון קולר , ד"ר קרין ציקל שלום וד"ר אלון  הוועדה המדעית
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 6112 מאי 81  חיפה, 

 

 

 תכנית הכנס:

 קל וכיבוד הרשמה, התכנסות 08000-00000
  

 ברכותו פתיחה דברי 00000-00000
 מיכאלי מירב 'גב הכנסת חברת

 לישראל החשמל חברת, אנוש משאבי ל"סמנכ, אוברקוביץ עמית מר
 העובד לבריאות הלאומית המועצה ר"יו, כהן חיים ר"ד
 תעסוקתית לרפואה הישראלי האיגוד ר"יו, פרץ-לאופר אלון ר"ד

  
 מאירי איתן מר, העבודה במקומות השקטה המגפה– התעמרות 00000-00000

  
  חברת חשמל ליבוביץ סיגלית. גב, והתמודדות זיהוי לישראל החשמל בחברת התעמרות 00000-00054

 
 בחקיקה ההתפתחויות לאור פוגענית והעסקה בעבודה התעמרות של משפטיים היבטים 00054-00000

  שטרנברג אייל ד"וע, ובעולם בישראל ובפסיקה
  

 קל וכיבוד הפסקה 00000-00000
  

מכבי פסיכיאטר מחוזי  ד"ר מלב פיוטר השפעות יחסי עבודה על מצב נפשי של העובד 00000-01000
 שירותי בריאות צפון

  

  מקרים הצגת-בעבודה התעמרות של קליניים היבטים 01000-01000
  מכבי רפואה תעסוקתית צפוןעובדת סוציאלית  קהלסז מרינהד"ר מרינה ינטין ו

 ם-מכבי רפואה תעסוקתית מחוז שפלה יוד"ר שלמה משה  עוז איל ר"ד
  

 צהרים  ארוחת 01000-00000
  

 לבריאות הספר בית רוזנפלד יעקב ר"ד, קולנית למחלה שקטה ממגיפה - התעמרות 00000-00010
 פה יח באוניברסיטת הציבור

  
 פלייבק מופע 00010-04000
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 לכבוד

 האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית
 ההסתדרות הרפואית בישראל  -מח' שירות באמצעות 

 00-5010500פקס מס'0   41005רמת גן  , 1בנין תאומים  ,04רח' ז'בוטינסקי 
 

 אני החתום/מה מטה,  
 

 ____________________________ _______ ת.ז.________________ / אחר פרופ' / דר'
 

 מען אישי ) בית ( ________________________________________________________
 

 ______________________________טלפון בעבודה ________________________ נייד 
 

 ________ טלפון עבודה _________________________________טלפון בבית  ________
 

 ______________________________________________________________E-mail 
 

 : כמסומן בטבלה באיגודמבקש/ת  לשלם דמי חבר  □
 

שנת 
 תשלום

מומחה 
 בתעסוקתית/
רופא מתחום 

 אחר 

מתמחה ברפואה 
 תעסוקתית/ 

 רופא מתחום אחר

 נלווים
PhD) , ,חייל בחובה

 אחיות(
 

וגברים מגיל  26נשים מגיל 
בתנאי שהיו חברים  26

משלמים שנתיים לפחות 
 לפני כן

 פטור ₪  150 ₪  150 ₪  100 2016

 
מהות , סיבות והשלכות" ביום  –ביום עיון: "התעמרות בעבודה מבקש/ת לשלם השתתפות 

 : חברת החשמל חיפה    81/2/6/82
 ₪ //8 פעמי(-דמי כנס לאורחים )חד □
 
 *₪ 62פעמי(         -)חד 6/82דמי כנס לחברי איגוד ששילמו דמי חבר לשנת  □

 

דמי הכנס והן את  חברהדמי  מתבקשים לסמן הן 6/82חבר לשנת חברי איגוד שלא שילמו דמי  *
 .₪ 62בסך 

 
 
 באמצעות כרטיס האשראי של חברת ______________________ שמספרו 

 
                                                                     

 
 

  /                                 בתוקף עד 
 

 
 לא ניתן לשלם במזומן!

 
 

 תאריך0_______________________                 חתימה0 ____________________
 
 

 בשעות העבודה 30-44336640666להתקשר לטלפון: לתשלום דמי חבר בכרטיס אשראי, נא 
 4464443-30ניתן להחזיר את טופס התשלום עם מספר כרטיס אשראי לפקס: 


