
 

 

 שלום רב,

 

 אשר Exercise is Medicine – Pediatric Aspects, נשמח לראותך בין משתתפי הכנס 
 אביב.-באודיטוריום סמולרש באוניברסיטת תל 2018, אפריל  25יתקיים ביום רביעי, 

 להלן מידע אשר יסייע לך לתכנן את השתתפותך:

 למשתתפים שנרשמו מראש לפעילויות הספורט בבוקר: 
 בקמפוס אוניברסיטת לספורט, ההרשמה במרכז "עלית" הגעה לשולחן  07:00 – 06:45

 . ומסירת הצהרת הבריאותT קבלת חולצת , חלוקה לקבוצות הפעילות שנבחרו  .אביב-תל
 במקום יש מתקני מים אולם מומלץ להצטייד בבקבוק מים. . רצוי להגיע כבר בבגדי ספורט

                
ומסירתו  הצהרת הבריאותטופס במילוי ההשתתפות בפעילויות הספורט מותנית  :חשוב ביותר

לאלה ששלחו את הטופס  .מדף ההרשמה באתר הכנסנא להוריד טופס זה . בשולחן ההרשמה
 להביא עימם את הטופס ששלחו.למזכירות הכנס, מומלץ 

 
 השתתפות בפעילויות הספורט שנבחרו מראש, בליווי מדריכים.  07:45 – 07:00
 התארגנות במלתחות והגעה לאודיטוריום סמולרש )לו"ז בהמשך(.  08:15 – 07:45

 :  יעמדו לרשות המשתתפים. יש להצטייד במגבת, וכלי רחצה. מקלחות
. 

אביב. ראה -, רמת אביב, תל64חיים לבנון ’ רח 9הכניסה היא משער  :הגעה למרכז הספורט
 . מפת הגעה

תתאפשר רק החנייה  ניתן להחנות את הרכב ללא תשלום, בחנייה מול מרכז הספורט.  - חנייה
  .היוםכל לשעות הפעילות במרכז, אין אפשרות להשארת רכבים ב

 באודיטוריום סמולרש: 
הרשמה וקבלת חומר הכנס לכל המשתתפים )כולל אלה שהשתתפו    09:00 – 08:00

בוקר, תערוכה, מדידות מרכיבי הכושר הבריאותיים והדגמת צריכת  כיבוד בפעילויות הספורט(,
 . בילד חמצן

 הכנס.ודיוני פתיחה   16:00 – 09:00

 .מפת הגעהראה  - הגעה לאודיטוריום סמולרש

 ליום. ₪ 24, במחיר של 16, סמוך לשער 16וייז ’ ורג’רחוב ג -חניון סמולרש  :חניונים סמוכים
 ליום. ₪ 24, במחיר של 83וייז ’ ורג’רחוב ג -חניון עבודה סוציאלית                        

https://www.szmc.org.il/UploadFiles/05_2017/Health_decleration_EIM2017.pdf
http://smolarz.tau.org.il/access.html
http://smolarz.tau.org.il/access.html


 באנגלית.המפורסמות  הרצאותיו של פרופ' ניל ארמסטרונס,עברית, למעט  שפת הכנס:

 הקלק כאן –לתכנית הכנס העדכנית 

 /Conference/About-https://www.szmc.org.il/heb/EIM אתר הכנס: 

 אנו מקווים שהכנס יהיה עבורך אירוע מעשיר ומהנה. 

 בתודה ובברכה,
 
 

 מזכירות הכנס

 יוניתורס תיירות נכנסת בע"מ-דיזנהאוז
 מחלקת כנסים

 57176, ת.ד. 3רחוב המלאכה 

 61571אביב -תל

 03-5651313 , מרכזיה 03-5651344  טלפון: ישיר

  -561015203פקס: 

diesenhaus.commeetings@ 

 

https://www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference/Program/
https://www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference/About/
mailto:meetings@diesenhaus.com

