
 תכנית הכנס

  

, יתחיל בכנס של פרופ' רונן דבי למתמחים הניגשים לשלב ב' + מומחים צעירים + הרצאות בסיס בנושא 28.4.21יום רביעי 
 , דפורמציות תוך וחוץ פירקיות וכו'. OAהקינמטיקה של המפרקים, 

 .הרצאות אלו ישאירו לנו יותר זמן לדיונים בכנס החברה עצמה

 . אחר הצהריים /בשעות הצהריים כנס החברה עצמו יחל באותו היום, יום רביעי, , 28-29.4.21ימים רביעי וחמישי  

 Rush-התחלת הכנס בשעות אלו תאפשר למעוניינים לסגור בבוקר דברים במקומות העבודה והגעה בנחת לאחר שעות ה
Hours. 

 . שנוכל להתפזר בשעות אחר הצהרייםהתוכנית האקדמית תימשך עד לשעות הערב. למחרת נתחיל מוקדם בבוקר כך 

 .אנו נשתדל, כי יום אחד יוקדש לברך ויום אחד לירך

  

 .המפגש המתוכנן יהיה כפי שאתם רואים מקצועי, מקיף ועשיר ביותר

  

 :ברצוני להדגיש מספר נקודות

  

למעט ילדים( הדבר אך ורק מחוסנים ומחלימים )רשאים להשתתף בכנס ולהתארח במלון  –על פי הוראות התו הירוק/סגול 
 .מחויב, בל יעבור וייבדק

 .תגובתכם המהירה באם יש בכוונתכם ללון במלוןכדי לשריין חדרים אנו נצטרך את 

 .מוגבל בלבדניתן יהיה להירשם בקרוב באתר הרישום. החדרים יישמרו לזמן 

  :במידה, וחס וחלילה, נהיה עדין תחת סגר ברמה זאת או אחרת. סגרנו עם המלון תאריך חלופי

 16-17.6.2021ה' -בימים ד'

 18-19.6.2021שבת -ובהמשך סופ"ש משפחתי ימים שישי

 .אנא שריינו גם ימים אלו ביומניכם

  

 

 

 



 .עלו מכםלהדגשת הרוח החדשה של החברה שלנו ניישם מספר הצעות אשר 

 דמי רישום סמליים לחברה אשר יתנו הנחות בפעילויות החברה המתוכננות לשנתיים הבאות.

 ננצל את העובדה כי מומחים רבים יהיו נוכחים ונקדיש זמן לישיבת עבודה.

 .הרצאה בנושא אתיקה

  

 :אני מבקש להדגיש את האחדות שלנו וזאת משני אספקטים

א. האחד הפריה הדדית בגובה העיניים )אלו מכם שהינם חברי פורום צפון להחלפת מפרקים יודעים עד כמה הדבר מעשיר 
 .)ומלמד

 .ב. השני רק חזית אחידה תציל אותנו מחורשי רעתנו המחכים לנו בפינה על מנת להכשילנו מקצועית ואתית כאחד

  

בטיחים תכנית חברתית גם עבורם, אשר תכלול פעילות במלון וטיולים לרופאים המעוניינים להביא את משפחותיהם אנו מ
 .בסביבה: זיכרון יעקב, הכרמל וחוף הים על כל אשר בם

 המעוניינים יוכלו להמשיך ולהישאר לסופ"ש. 

 .הגיע הזמן לאחר כל הסגרים וההגבלות, להתפנק ולפנק את המשפחה

  

 המסר הוא שאנו לא רק החברה להחלפת מפרקים

 .אלא, המשפחה הישראלית להחלפת מפרקים

  

 בהצלחה בבחירות לכנסת

 חג אביב שמח ולהתראות בכנס

 ד"ר דן דבי

 ד"ר שי שמש

 


