
 

 

 
 
 

 אורחים וחברים יקרים,

ליישם שיטות טיפול החברה לחקר מניעה וטיפול בטרשת עורקים הוקמה כדי לקדם את המחקר ו

 לטרשת עורקים. חדשות

 לחברה יש תפקיד מכריע בחינוך למודעות לחשיבות וליישום הטיפול להיפרכולסטרולמיה. 

בות גבוהה לטיפול בהורדת אנחנו גאים כי מאמצינו נושאים פרי וכיום יש הכרה  גורפת חשי

  כולסטרול.

חברי החברה הישראלית חברים גם בארגון האירופאי ובארגון הבינלאומי לטרשת עורקים.חברי 

החברה שלנו נהנים מהיתרונות של להיות חלק מחברה בינלאומית עם מדענים וקלינאים, לוקחים 

 .חלק פעיל בשיתופי פעולה מחקריים ומשתתפים בכנסים בינלאומיים

מחקרים בסיסיים וקליניים בתחום טרשת העורקים, היפרליפידמיה וביולוגיה של כלי הדם נערכים 

 במרכזים רפואיים ואקדמיים רבים בישראל.

טכנולוגיות חדשות לאבחון וטיפול בטרשת עורקים מאומצות על ידי סל הבריאות הלאומי לטובת 

  המטופלים שלנו.

כנולוגיות אלה לתוך סל הבריאות. ובכל זאת, אנו מתמודדים החברה לוקחת תפקיד מוביל בקידום ט

עם  צעירים םמטופלים בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, בייחוד מטופלי עם אתגרים רבים.

החברה  .ולכן אינם מטופלים , אינם מזוהים בשלב מוקדם מספיקהיפרכולסטרולמיה משפחתית

היפרכולסטרולמיה משפחתית  חוליב וטיפול לוי מוקדם על קווים מנחים לאומיים לגיבימים אלו עובדת 

(FH.) 

הולכת ופוחתת. אחת המטרות שהחברה הציבה  במחקר בסיסיורופאים התעניינות חוקרים צעירים 

של בתחום הביולוגיה  םמתענייניהצעירים לעצמה היא להנהיג, לייעץ, לעודד ולתמוך בחוקרים 

 הלב וכלי הדם.מחלות 

להתעדכן ולתכנן את מטרותינו הוא המקום להיפגש, רה הישראלית של החבכנס השנתי ה

תכנית מדעית מצוינת, הכוללת הרצאות ממומחים בתחום  מבטיח 2018הכנס השנתי העתידיות.

מישראל ומחו"ל. בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות לכל האורחים מחו"ל על התמיכה המתמשכת 

 שלהם ועל מחויבותם לחברה שלנו.

. השמנת הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר החברהף פעולה עם וה עומד בסימן שיתהכנס השנ

יתר מהווה גורם סיכון משמעותי למחלות רבות, ובין השאר לטרשת העורקים, ולכן חיוני לשלב ידיים 

 במאבק לטיפול בכל גורמי הסיכון.

על מנת ליצור קשרים ו להשתתף, יםהצעיר ניםהמדעאת ברצוננו לעודד את המשתתפים, ובמיוחד 

. כמו כן אנו ממשיכים את המסורת הוותיקה שלנו וממשיכים שלהם יהמדעהמחקר הידע ו לקדם את

 להציע מענקי מחקר למדענים צעירים כדי לסייע בהקמת היסודות למחקר עתידי.

 מחכים לראותכם בין משתתפי הכנס.

 רונן דורסט

 רפאל ביצור

 ביאנקה פורמן

 דרור דיקר 

 ליברמןגבריאלה 

 



 

 

 
 
 

 

 דמי רישום

  
עלות לחבר איגוד 

 השמנה/טרשת

עלות לגמלאי/מתמחה/חוקר 
צעיר חבר איגוד 
 השמנה/טרשת

עלות ללא חברי 
 איגוד

 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 300 יום חמישי

 ₪ 400 ₪ 250 ₪ 300 יום שישי

 ₪ 700 ₪ 450 ₪ 520 עלות ליומיים

תשלום נפרד לארוחת 
ערב חגיגית באולם 

 ישיהרונדו, יום חמ
250 ₪ 250 ₪ 300 ₪ 

 

 : דמי רישום כוללים

 כניסה להרצאות*

 לתערוכה  *כניסה

 * ארוחות צהריים והפסקות קפה

 וחומרים מודפסים אחרים חוברת כנס*

 תעודת השתתפות* 

ארוחת הערב הינה ארוחה חגיגית באולם סגור אולם הרונדו. רק לארוחה זו יוכלו נרשמי הכנס )ללא לינה(  •

 וחת הערב בשישי ישתתפו רק הלנים במלון. להשתתף. באר

משתתף שלן במלון לא צריך לשלם את התשלום הנפרד עבור ארוחת הערב. התשלום עבור ארוחת הערב  •

 הנפרדת כלול בעלות הלינה.

 פירוט עלויות לינה:

 הערות לא חברי איגוד חברי איגוד סוג חדר

₪   דלקס יחידחדר  2000 3000 ₪ 
 

₪   דלקס זוגיחדר  2600   3900  ₪    

 

 המחירים הינם בשקלים וכוללים מע"מ •
 הינה על בסיס חצי פנסיון חבילת הלינה •
 18-20.10.2018 כל העלויות שלהלן הינן לשני לילות •
 מול הקבלה 15:00שעת קבלת החדרים ביום חמישי החל משעה  •
 12:00עזיבת חדרים עד שעה  •

 
 



 

 

 
 
 

 כרמל דן מלון
 

 היוקרה מלון, כרמל דן מלון ניצב, מרהיב פנורמי לנוף מלהכר רכס מראש המשקיפה בנקודה
 ביותר האטרקטיביים המלונות לאחד והפך שחודש, חיפה העיר של בהיסטוריה הראשון

 .בארץ
 כל עם אלגנטי-קלאסי בסגנון מעוצבים, והורחבו מחדש נבנו במלון והסוויטות החדרים כל

 ענקיים אמבטיה חדרי, ובעולם בארץ נותהמלו בטובי כיום המקובלים והנוחות האבזור פריטי
 .ועוד מולטימדיה חיבורי עם LED 42" מסכי, ומפנקים
 המאפשר מיקומו – המלון של מעלותיו שאר נוספות כרמל בדן והמפנקים החדשים לחדרים
, חיפה למפרץ, התיכון לים, הירוק לכרמל הגדולות החדרים ממרפסות מרהיב לנוף תצפית
 היתרונות וכמובן, חיפה של התיירותיות מהאטרקציות הליכה במרחק והימצא, ולגולן לגליל

 גנים בלב אולימפית חצי בריכה, פשרות ללא אישי שירות: לאורחיו מציע שהמלון הרבים
 .ועוד איכות מסעדות מגוון, ידיים ורחב מהודר לובי, ירוקים

 בצפון ביותר היוקרתי, בישראל המפוארים המלונות אחד ספק ללא הינו החדש כרמל דן
 .כולו הצפון באזור ולמטיילים בחיפה לנופשים מצוינת מוצא ונקודת הארץ

 
 

 דרומה הפונה פרטית מרפסת עם אחד כל ב ומרווחים מפוארים חדרים - דלקסחדר 

 מסך. נפרד מקלחון עם ומצויד גדול אמבטיה חדר. והעיר חיפה הכרמל הר על ומשקיפה

LED גדול. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 -דמי ביטול

 ביטולים ושינויים יתקבלו בכתב בלבד ובמייל הכנס. •

 .ללא דמי ביטול 16.9.18ביטול עד תאריך  •

 ועד הכנס בחיוב מלא. 17.9.18ביטול החל מתאריך  •

והחדר ישוחרר לטובת  במקרה של אי הגעה לכנס לא יינתן החזר כספי בגין ההזמנה •
 המלון.

 רלוונטיישור ביטול בשל כוח עליון לא יחויב בדמי ביטול כנגד א •
 

 אופן תשלום

 :כרטיס אשראי
 ויזה, מאסטראכרד, אמריקן אקספרס 

 
 העברה בנקאית:

 ,חשבוננו להעברת כספים
 מ."אירועים כנסים ונופש בע -, ע"ש כנס ישראל547523/84, חשבון 800בנק לאומי סניף 

 
ת ישלח כחודש לפני הכנס, חשבונית מס/קבלה יחד עם אישור השתתפו יחויבתשלום מראש, 

 לאחר חיוב. 
, אנא צור קשר עם בספטמבר 16עד לתאריך  במייל ההשתתפות התקבל אישורבמידה ולא 

 מזכירות הכנס. 
. במידה ולא תתקבל 2018בספטמבר  16תשלום העברה בנקאית יתקבל עד לתאריך 

 שהוזן בטופס הרישום. לביטחוןשראי ההעברה הבנקאית עד לתאריך זה, יחויב כרטיס א
 
 

 :י התקשרותפרט
 רישום אחראית

 שירה לישינסקי
 events.com-ias2018reg@kenesמייל: 
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Abstract Submission 

Abstract Submission Guidelines 

Abstracts 

The Meeting Secretariat and Scientific Committees welcome you and invite you 
to submit in order to be included in the scientific program. 
Details of the terms and submission processes are listed below. 

Abstract submission   

The final date for abstract submission is 30.08.2018 

 events.com-Ias2018prog@kenes mail:Abstracts may be submitted only via e 

Please read the rules of submission before submitting your abstract. 

Rules for Abstract Submission: 

• The Scientific Committee will review all the abstracts, and once complete, 
you will get information about the type of presentation you will present. 
Please note: all abstracts information about acceptance into the program 
will be followed. 

• All abstracts must be submitted and presented in clear English and 
spelling quality that is suitable for publication. 

• Upon submission, the Abstract Submitter confirms that the abstract has 
been revised and that all information is correct. The content of this 
abstract cannot be modified or corrected after final submission and the 
author is aware that it will be published exactly as submitted.  

• The abstract submission constitutes acceptance of the authors regarding 
its publication (e.g. meeting website, programs, other promotions, etc.). 

• The Abstract Submitter warrants and represents that he/she is the 
exclusive owner or has the rights of all the information and content 
(Hereafter: “Content”) provided to The 22nd Annual Meeting – The Israeli 
Society for Research, Prevention & Treatment of Atherosclerosis  and 
Kenes Israel (Hereafter: “The Organizers”). The publication of the abstract 
does not infringe any third party rights including, but not limited to, 
intellectual property rights. 

• Submitted abstracts containing research by clinical trials on human or 
animal subjects must be approved by the Helsinki Committee or by the 
local Institutional Review Board. 
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• The organizers have the right to remove any abstract which does not 
comply with the above. 

• Upon submission the Abstract Submitter confirms that the contact details 
saved in the system are those of the corresponding author, who will be 
notified about the status of the abstract, and will be responsible for 
informing the other authors about the status of the abstract. 

Guidelines for Abstract Submission 

Before you begin, please prepare the following information: 

• Presenting author’s contact details  

o Title, full first and last name(s) 

o Affiliation details: department, institution / hospital, city, state (if 
relevant), country 

o Email address 

o Phone number 

• Author and co-authors’ details 

o Title, full first and last name(s) 

o Affiliation details: department, institution / hospital, city, state (if 
relevant), country 

o Email address 

• Abstract Title – limited to 25 words in UPPER CASE 

• Abstract Body – limited to 250 words 

• Abstract Layout – abstracts should use the following structured format: 

▪ Introduction/ Background 

▪ Methods/ Materials 

▪ Results 

▪ Conclusions 

▪ References (Optional) 

 

 

 


