
              

 

 

 

 

 

 שמחות להזמינכן
 

     לזכרה של , בריאות האישהליום העיון השנתי של קבוצת עניין 

 ל"יהודית שריג ז

 "הנסתר והנגלה –האגן "

8201/014 

 00:00-03:50השעות  בין

 

 .א"ת. 7קומה , 35ארלוזרוב ' רח, בניין ההסתדרות

 .או בתחבורה ציבורית " א"ת –מרכז  סבידור"ניתן להגיע ברגל מתחנת הרכבת 
 .בקרבת הבניין, בתשלום, יש חניון גדול

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "הנסתר והנגלה -האגן "תכנית יום עיון 
 

 התכנסות – /203-//20
 

 פתיחה וברכות  - 2044-/203
 .ר ארגון הפיזיותרפיה הארצי ומקצועות הבריאות"יו –אלי גבאי 

 .הפיזיותרפיה בישראלר העמותה לקידום "יו –נעמה קשת 
 .ר ועדת ההיגוי לבריאות האישה בפיזיותרפיה"יו –תמר שרון סבן 

 
  נירית רותם לרר – תנועה, לא שרירים –רצפת האגן  – /2044-003

 .מרכז רפואי הדסה ירושלים, מנהלת שירות הפיזיותרפיה
 

 .מית דודעעדי  –ספורט , לידה, הריון –סיפורו של אגן  – /1/03-/003

 . אנד ספיין פיזיותרפיה טמרפאת ספור, שריר-פיזיותרפיסטית שלד

 הפסקה – 00:50-00:00
 

 .שביט אנוש – נוע תנוע, ואף על פי כן –כאב כרוני  – 11044-//110
 .פיזיותרפיסט

 
 . נורית זבולון. כרוניים ופיזיותרפיה כאבי אגן – /11044-1803

 .תל השומר ,ה לרצפת האגןיחידפיזיותרפיסטית אחראית ב
 

אימון שרירי רצפת האגן כאמצעי טיפול בדליפות שתן בדחיפות  – //130-/1803
 . רחל כפרי' דר. וכטיפול בכאב על רקע יחסי מין

 .פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת האגן

 צהריים הפסקת  –05:00-05:33
 

. 3005אמסטרדם , הכנס הבינלאומי הראשון בנושא כאבי בטן ואגן –/13044-1403
  . תמר שרון סבן –סקירה 

 .כנסלסקירת הנציגת ועדת ההיגוי לבריאות האישה 
 

  .מירה פדן –בריאות האישה בדרך היוגה תרגול והתנסות  – /1403-/1403
 .יוגה נשית

 
 .משובים וסיום – /1403

 !להתראות      

 



 

 

 

 
 

 הרשמהטופס 
 

 00000003לאחר  00000003עד  

 ח"ש 030 ח "ש 030 חברי עמותה

לא חברי 
 עמותה

 ח"ש 300 ח"ש 300

 
                 ח דמי טיפול"ש 53ייגבו  – 0000003003 -ביטול עד ה

  לא יוחזרו דמי ההרשמה – 0000003003 -ביטול לאחר ה

 :להרשמה ולתשלום יש למלא את הפרטים הבאים

 ____________ז.ת_________   שם פרטי_________   משפחה שם 

 _____________מיקוד_________ עיר_________________ כתובת

 ____________פקס_____________  נייד ______________  טלפון

  E-mail_________________________  __________ 

 
          הפיזיותרפיההעמותה לקידום : לתשלום נא לצרף שיק לפקודת

  7353037 א מיקוד"ת, 07וייסבורג : ולשלוח לכתובת

 :                                                              או לחלופין בכרטיס אשראי לפי הפרטים

    ____________________כרטיס האשראי' מס __ ________סוג הכרטיס

 ___ 0___תוקף 

 7000007-05 -לשלוח בפקסיש את הטופס 

 

 

  

 

 
 

                    

           

 

 

 ,נשמח לראותכם

 ועדת ההיגוי של קבוצת העניין לבריאות האישה       

 

 
טסה ' גב, גזית מרגלית' גב, צוברי-נירה כהן' גב, קלודין הטב' גב, נטע ביאר' גב

 , נוה-ליאת שיק' גב, נורית זבולון' גב, גילה שחר' גב, מרכוס

 .סבן-תמר שרון' גב

 
 
 

 
 

מול העמותה  הגעת הפקס באחריות הנרשמים לוודא

 iptsoffice@gmail.comבאמצעות מייל 

 

 


