מחזור ינואר  !0202ההרשמה נפתחה!

אבחון וטיפול ברצפת האגן
אבחון ושיקום אורוגניטאלי ואנורקטאלי
לאור הצלחת
המחזורים הקודמים

נפתחה ההרשמה
למחזור חמישי !

מרצה :ד"ר אליזבת' המפטוןHerman & Wallace - PT, DPT, WCS, BCB-PMD ,
An Introduction to Female Pelvic Floor Function, Dysfunction and Treatment.
Function, Dysfunction and Treatment: Colorectal and Coccyx Conditions, Male Pelvic
Floor, Pudendal Nerve Dysfunction

תעודה בינ"ל מטעם אקדמיית Herman & Wallace Institute

 02עד  02ו 02 -בינואר 0202
 6ימים :ימים ב' עד ו'  +יום ב'

הנחות לבוגרי אקטיביקס ,לחברי עמותה
ובהרשמה קבוצתית * המחיר הזול בעולם!

ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא

מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!
הזדמנות פז ללמוד אבחון וטיפול ברצפת האגן  -ממרכז ההכשרות המוביל בעולם בתחום.
עם למעלה מ  )!( 0222בוגרים במהלך השנים האחרונות הקורס הטוב ביותר לטיפול ברצפת האגן עכשיו בישראל.
הקורס יכלול מבוא מעמיק לתפקוד ולהפרעות בתפקוד רצפת האגן הנשית ולהתערבויות טיפוליות ,כולל הערכה והתערבויות
טיפוליות באמצעות הערכת תפקוד שרירי רצפת האגן בבדיקה נרתיקית פנימית והערכת ביופידבק .בנוסף ,נעמיק בתחום מערכת
העיכול ,בעיות במתן צרכים ובעיות מגוונות כגון טחורים ,פיסטולות  ,)fistulas -פיסורות ,כאב בעצם העוקץ .כמו כן ,הקורס
יכלול היכרות עם תחום שיקום רצפת האגן הגברית וטיפול במגוון בעיות כגון אי-נקיטת שתן ,כריתת הערמונית וכאבים באגן
הגברי .זהו קורס מעשי  -את החומר הנלמד ניתן ליישם מיד למחרת סיום הקורס.
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אבחון וטיפול ברצפת האגן
אבחון ושיקום אורוגניטאלי ואנורקטאלי  -הסמכה בינ"ל
בהנחיית אחת המרצות הבכירות של ארגון הרמן & וואלאס:

ד"ר אליזבת' המפטוןPT, DPT, WCS, BCB-PMD ,
כללי:
אנו שמחים להביא שוב מחזור נוסף של קורסים והכשרות מתקדמות בתחום בריאות האישה בכלל ורצפת האגן בפרט .קורסים
אלה ,בשיתוף ארגון  Herman & Wallace Instituteהמוביל מארה"ב ,יאפשרו לך להיחשף לחזית המחקר והפרקטיקה
לטיפול ברצפת האגן ופתולוגיות קשורות באגן ,בירך ובעמוד השדרה.
הקורס יועבר על ידי ד"ר אליזבת' המפטון.PT, DPT, WCS, BCB-PMD ,

תיאור הקורס:
מבוא לתפקוד ולהפרעות בתפקוד של רצפת האגן הנשית ולטיפול בה
בשלב זה נחשף למבוא מעמיק לתפקוד ולהפרעות בתפקוד רצפת האגן הנשית ולהתערבויות טיפוליות,
כולל הערכה והתערבויות טיפוליות באמצעות הערכת תפקוד שרירי רצפת האגן בבדיקה נרתיקית פנימית
והערכת ביופידבק מסוג  .SEMGבשלב זה נלמד על טיפול בבעיות כגון אי-נקיטת שתן ( urinary
 )incontinenceאו במרכיבי השריר-שלד של כאבים אורו-גניטליים כגון כאב כרוני באגן ( chronic pelvic
 ,)painכאבי בפות ( )vulvar painוכן תסמונת שלפוחית השתן הכאובה ( interstitial cystitis/painful bladder
.)syndrome
בעיות במעי הגס ובחלחולת ובעצם העוקץ ,רצפת האגן הגברית ,תפקוד עצב הערווה
בשלב זה נעמיק בלימודי אנטומיה ,פיזיולוגיה ורפלקסים של מערכת העיכול והקשר לרצפת האגן תוך
דגש על שתי בעיות נפוצות – אי מתן שתן (  )fecal incontinenceו עצירות ( .)constipationבנוסף ,נלמד
לטפל בבעיות במתן צרכים כגון  ,paroxysmal puborectalis -תסמונת המעי הרגיז ( irritable bowel
 )syndromeודחיפות במתן צרכים ( .)fecal urgencyבשלב זה נרחיב ונכיר את אנטומיית מערכת
העיכול עם היכרות מפורטת של החלחולת ( , )rectumתעלת פי-הטבעת ( )anal canalוסוגרי פי-הטבעת
( )sphinctersוכן נלמד עקרונות פיזיולוגיים חשובים כגון הרפלקס הקיבתי-כרכשתי ( gastrocolic
 ,)reflexתגובת הפינוי ( )sampling responseורפלקס עשיית הצרכים הפנימי ( intrinsic defecation
.)reflex
נלמד גם כיצד לטפל במצבים אחרים העלולים לגרום כאב או דימום ,וביניהם טחורים (,)hemorrhoids
נצורים (פיסטולות  ,)fistulas -סדקים בעור (פיסורות  )fissures -וכן  .proctalgia fugaxזאת ,באמצעות
הערכה חיצונית ופנימית של שריר האגן (דרך תעלת פי-הטבעת) .בשלב זה גם נלמד לטפל בכאב בעצם
העוקץ( )coccyx painובנאורולגיה של עצב הערווה ( )pudendal neuralgiaמכיוון שכל אחד מהמצבים
עלול לתרום לכאב כרוני באגן.
קורס זה מספק תרגול מעשי משמעותי כדי שתהיה למשתתפים הזדמנות לתרגל כל מיומנות חדשה.
לבסוף נערוך היכרות עם שיקום רצפת האגן של גברים תוך הדגשת נושאים של אנטומיית האגן הגברי,
אי-נקיטת שתן ( ,)urinary incontinenceכריתת הערמונית ( ,)prostatectomyוכאבים באגן הגברי .שלב זה יכין לעבוד עם
בעיות ברצפת האגן של הגבר באמצעות חיזוק הנקודות המשותפות לטיפול הן בגברים והן בנשים ,וכן לימוד הנקודות הייחודיות
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למטופלים גברים .יילמדו הערכה רפואית עדכנית (עם בדיקות כמו  ,)defecography, manometryטיפול רפואי (בכאב
בתעלת פי-הטבעת ובבעיות של המעי הגס והכרכשת) ,והתערבויות רפואיות המבוססות על עדויות.
הכשרה מעמיקה בתחום זה פותחת בפניך הזדמנות פז להגדלת הכנסה ,כניסה לנישה חדשה בתחום הבריאות ,העצמת
הייחודית והבידול בשוק תוך שיתוף פעולה עם רופאי/ות המתמחים בבריאות האישה.

דרישות הקורס:
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים/ות מוסמכים/ות בלבד ,שביום פתיחת הקורס תמלא לפחות שנה לעבודתם
(חריגים לעניין הניסיון יתאפשרו באישור המנחה) .חריגים :בוגרי קורס רצפת אגן מטעם העמותה לקידום הפיזיותרפיה אך
רק על בסיס מקום פנוי .נוכחות של  122%לפי הדרישות הבינ"ל כתנאי להשלמת הקורס.
בוחן מסכם הינו תנאי לקבלת התעודה וסיום הקורס בהצלחה.

תעודה בינ"ל:
למסיימים תוענק תעודת השתתפות בינ"ל כבוגר/ת רמה  1ו  0Aמטעם  .Herman & Wallace Instituteלימודי ההמשך ,למי
שירצה ,יכללו את רמה  0Bורמה " ."Capstoneלמעוניינים ניתן לעשות מבחן הסמכה והעוברים אותו יזכו ל certification
כמומחים בתחום רצפת האגן.

מגוון הבעיות בהן תלמדו לטפל כולל בין השאר:


אי-נקיטת שתן ( )urinary incontinence



כאב כרוני באגן ( )chronic pelvic pain



כאבים בפות ()vulvar pain



תסמונת שלפוחית השתן הכאובה ( )interstitial cystitis/painful bladder syndrome



עצירות ()constipation



בעיות במתן צרכים כגוןparoxysmal puborectalis -



תסמונת המעי הרגיז ()irritable bowel syndrome



דחיפות במתן צרכים ()fecal urgency



טחורים ()hemorrhoids



נצורים (פיסטולות )fistulas -



סדקים בעור (פיסורות )fissures -



proctalgia fugax



כאב בעצם העוקץ()coccyx pain



נאורלגיה של עצב הערווה ()pudendal neuralgia



טיפול רצפת האגן של הגבר:
o

כולל אי-נקיטת שתן ()urinary incontinence

o

כריתת הערמונית ()prostatectomy

o

כאבים באגן הגברי

הכשרה בינ"ל מטעם
הגוף המוביל בארה"ב!

הנחות מיוחדות לבוגרי "אקטיביקס" ,לחברי העמותה ובהרשמה בקבוצות
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יתרונות ההסמכה מטעם ארגון  Herman & Wallaceהעולמי:





תעודת הסמכה בינ"ל מטעם מרכז ההכשרות המוביל בעולם בתחום
ההסמכה מתוכננת עם דגש מעשי להקניית כלים ליישום למחרת סיום הקורס (כולל הכנה לפני הקורס)
אפשרות להתמחות בתחום רצפת האגן (מוכר בארה"ב) מטעם אקדמיית Herman & Wallace Institute
היחיד עם למעלה מ  )!( 0222פיזיותרפיסטים מכל העולם שהוכשרו בגישה מתקדמת ומבוססת מחקר

מטרות :בסיום הקורס תצליחו:























לזהות את שכבות השרירים ואת השרירים הספציפיים של רצפת האגן.
להבין את תפקידי שרירי רצפת האגן.
ליישם שיטות להערכה של שריר רצפת האגן תוך שימוש בהסתכלות ,במישוש נרתיקי ובביופידבק מסוג .SEMG
לבצע מדידת תוצאות הקשורות לאי-נקיטת שתן ,צניחת איברי האגן וכאבים באגן.
להבין וליישם התוויות ,אמצעי זהירות ,התוויות נגד ואמצעי זהירות כלליים לבדיקת רצפת האגן ולטיפול בה.
לזהות מצבים ספציפיים של רצפת האגן (כאב בפות ,דלקת בין-רקמתית של שלפוחית השתן [ ]ICותסמונת שלפוחית
השתן הכאובה [ )]CPPוהתערבויות פיזיותרפיות שכיחות.
לאבחן את הסוגים השונים של אי-נקיטת שתן ואפשרויות הטיפול ההתנהגותי הזמינות לפיזיותרפיסטים.
ליישם של טיפול חשמלי יעיל לשתי אבחנות מדוייקות.
לתאר את היישומים של ביופידבק מסוג  SEMGלרצפת האגן.
לפתח תוכניות טיפול מבוססות-ראיות ומטרות קליניות מתקדמות למקרים של הפרעות בתפקוד של רצפת האגן
הנשית.
להבין את אנטומיית אזור המעי הגס והכרכשת.
להסביר את הפיזיולוגיה של מערכת העיכול ,כולל פתופיזיולוגיה המתייחסת להפרעות בתפקוד המעיים.
לבדוק ולהעריך את תפקוד רצפת האגן הקשור למבנים בתעלת פי-הטבעת.
לזהות סוגים של אי-נקיטת צואה ולפתח תכניות טיפול להתערבות ,כולל אימון והדרכה התנהגותיים.
לאבחן עצירות ולטפל בה ,למנות את הסימנים ,התסמינים וההתערבויות במקרים של טחורים ,סדקים ,נצורים ובעיות
שכיחות אחרות במעי הגס ובכרכשת.
לזהות שרירים ספציפיים ברצפת האגן ונקודות ציון גרמיות בתוך תעלת פי-הטבעת.
לערוך טיפול בשיטות מיופסיאליות רקטליות חיצוניות ופנימיות כמו עיסוי ת'יל ( )Thieleושחרור טריגר פוינטס.
להדריך את המטופל ולהעביר לו אימון התנהגותי במקרים של עצירות ,אי-נקיטת צואה ותסמונות כאב באגן.
ללמד שלוש אסטרטגיות הפחתת מתח (הרפיה) באמצעות  SEMGעבור פעילות יתר של רצפת האגן.
להדגים הערכה וטיפול של עצם העוקץ באמצעות הזזה פנימית וחיצונית של עצם העוקץ.
לזהות סימנים ותסמינים למחלה בערמונית.
למנות הליכי אבחון רפואיים עיקריים לבעיות במעי הגס ובכרכשת.

מועדים ,מבנה ואופי הקורס:
הקורס יכלול חומרי הכנה ללימוד עצמאי ,שיעור הכנה מקוון טרם תחילת הקורס ועוד  6מפגשים פרונטאליים .המפגשים
מורכבים מחלק עיוני ומחלק מעשי.
 6ימים 02 :עד  02ו 02 -בינואר  ,0202ימים ב' עד ו'  +יום ב' (יום מלא!)
מיקום :ביה"ס לפיזיותרפיה במרכז רפואי ע"ש יצחק שמיר (לשעבר אסף הרופא).
היות שהקורס כולל עבודה מעשית נרחבת על כל המשתתפים לבוא מוכנים להשתתף הן כמטפלים והן כמטופלים .בשיעורים
המעשיים תילמדנה בדיקות נרתיקיות של שריר רצפת האגן .השיעורים המעשיים ייערכו תחת פיקוח של המנחה .על מנת להפיק
מהקורס את המרב מן הקורס משתתפיו נדרשים לעבור על חומרי קריאה מוגדרים ולמלא משימה עצמאית לפני תחילת הקורס.
פרטים יישלחו לנרשמים במועד ההרשמה.

הנחות לבוגרי אקטיביקס ,לחברי עמותה ובהרשמה קבוצתית * המחיר הזול בעולם!
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 +122בוגרות בישראל ו  )!( +6,222בוגרות בעולם בשנים האחרונות! מדגם עדויות:
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קורס זה השלים חלק גדול שחסר בהשכלה הקלינית שלי .אני עוברת למשרה במסגרת פיזיותרפיה של רצפת האגן ,אך יש לי
רקע בשיקום חוט השדרה ,בגריאטריה ,ברפואת ילדים ובאורטופדיה של מטופלי חוץ ,והקורס יועיל גם לאוכלוסיות אלה.
 לורן קרניי ,פיזיותרפיסטית  -לקסינגטון ,קנטקיהמליצו לי בחום על סדרת הקורסים של הרמן וואלס וכעת אני יודעת מדוע .הקורס מאורגן היטב ,נעשה בו שימוש בכמות
הנכונה של תמסירים חזותיים בשילוב עם מרצים מעניינים ובעלי ידע רב .כמות זמן התרגול המעשי הייתה מושלמת ללומדת
קינסתטית כמוני .כבוגרת טרייה של לימודי פיזיותרפיה ,ברגע שאשוב לעבודה המעשית ,יהיה לי ביטחון להתחיל להעריך
בהפרעות בתפקוד רצפת האגן שנכללו בקורס זה ולטפל בהן.
 טריסיה מוליגן ,פיזיותרפיסטית ,ד"ר לפיזיותרפיה  -לוס אנג'לס ,קליפורניהזה היה קורס אינפורמטיבי ביותר! כעת אני מרגישה בטוחה שאני יכולה לטפל בנשים רבות שמרגישות שנגמרו להן
האפשרויות .תודה לכל המרצים על הידע ,הסבלנות והזמן ,ועל שעזרו לי להפוך לפיזיותרפיסטית "נמרצת"!
 אליזבת קים ,פיזיותרפיסטית  -אוגוסטה ,ג'ורג'יהאני ממליצה על קורס זה לכל מי שמעוניין בבריאות האישה  -נשארתי ערה ומתעניינת במשך כל שלושת הימים  -ומי שמכיר
אותי יודע שזה מדהים!
 סינדי קוניץ' ,פיזיותרפיסטית  -נורתפילד ,מינסוטהנהניתי מאוד מקורס זה והפקתי ממנו תועלת רבה .לא רק שיש למרצים ידע רב ,אלא הם גם מאוד מתחשבים ובעלי מודעות
כוללנית ,עובדה שהייתה אף מדהימה יותר.
 -אמילי לרנר ,פיזיותרפיסטית  -סטרתאם ,ניו המפשייר

מה יוצא לך מהכשרה זו?






הזדמנות לגלות תחום חשוב ומרתק בפיזיותרפיה
הקורס מטעם הגוף המוביל בתחומו בארה"ב
חשיפה ללקוחות חדשים ולמקור הכנסה נוסף
נישה חדשה לקליניקה :חיזוק היתרון שלך בשוק
שת"פ עם רופאי נשים כגורם מפנה לטיפולים ,ועוד
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PT, DPT, WCS, BCB-PMD , ד"ר אליזבת' המפטון: מרצה
 גב' המפטון הינה מומחית רצפת אגן ואחת מחברות סגל ההוראה.אנחנו שמחים וגאים לארח בישראל את גב' ד"ר המפטון
, ביקורה בישראל לטובת הדרכת הקורס אורגנה במשך זמן רב.הותיקות והמובילות בארגון "הרמן את וואלאס" בארה"ב
 המנהלת המקצועית של ארגון הרמן את וואלאס ומי שהנחתה חלק מהקורסים הקודמים,בשיתוף ובהמלצת ד"ר הולי טאנר
 מלמדת ב"הרמן אנד וואלאס" כמעט מיום הקמת, שנות ניסיון קליני כפיזיותרפיסטית+02  בעלת, ד"ר המפטון.בישראל
.)Polestar  בפילאטיס שיקומי (מבית, בתחומי הביו פידבק, בין השאר, לד"ר המפטון הסמכות.הארגון
Dr. Elizabeth Hampton PT, DPT, WCS, BCB-PMD
Elizabeth Hampton PT, DPT, WCS, BCB-PMD is a Board Certified Women's Health
Clinical Specialist in practice since 1987, specializing in pelvic ring dysfunction and
movement-education. Elizabeth earned her BS in physical therapy from Marquette
University in 1987. She earned her post-bac Certificate in Women's Health Physical
Therapy in 2002 and is also a trained childbirth educator and doula. Elizabeth earned the
Rehabilitation Certification in Pilates through Polestar Pilates Education in 2003 and
integrates the Pilates method into manual therapy and rehabilitation. She earned
certification in Pelvic Muscle Dysfunction Biofeedback through the Biofeedback
Certification Institute of America in 2005. She has designed and instructed continuing
education courses relating to pelvic floor dysfunction and Pilates- based rehabilitation. She
is a member of the APTA, the Orthopedic Section, the Section on Women's Health as well as the
Washington State Physical Therapy Association. Elizabeth is a SACE item writer for the APTA Board
Certification Clinical Specialist Exam in Women's Health. Elizabeth's professional publications include:
"Use of Transabdominal Ultra Sound Imaging in Retaining the Pelvic Floor Muscles of a Woman Postpartum"
(Ariail,A, SearsT, Hampton E, PT Journal October 2008), The Journal of the Sectionon Women's Health "The
Relationship Between Pelvic Floor and Abdominal Musculature: Clinical Recommendations for Rehabilitation
based on Emerging Literature,"(Hampton E, April 2003) and The Gynecological Manual, APTA, Section on
Women's Health, 2002, contributing editor of "Clinical Applications of SEMG Biofeedback of the Pelvic
Floor." Elizabeth owns CorePhysio in Bellingham, Washington, USA.

 בעלת קליניקה מצליחה, מארה"ב היא ד"ר הולי טאנרHerman & Wallace המנהלת האקדמית הראשית של אקדמיית
 בביקוריה בישראל ביצעה ד"ר טאנר התאמות בקורס.לטיפול ברצפת אגן ומנחה קורסים וסדנאות ברחבי ארה"ב והעולם
.העולמי לטובת הפיזיותרפיסטים בישראל

Holly Tanner, PT, DPT, MA, OCS, WCS, PRPC, LMP, BCB-PMB, CCI
At Herman & Wallace, Holly is a faculty member and the Director of Education. She owns
a private practice that focuses on pelvic rehabilitation and on chronic myofascial pain.
She graduated from the College of St. Scholastica in 1995 with a Masters of Arts degree
in Physical Therapy and in 2013 she completed a DPT degree. She is also a licensed
massage practitioner, licensed in Washington since 2003. Prior experience includes
working for Apple Physical Therapy where she developed and directed the Women's and
Men's Health programs for the company’s many clinics. She is Board-certified in
Orthopedics, Women's Health, and is also certified in Pelvic Rehabilitation and in Pelvic Muscle Dysfunction
Biofeedback. Holly served as adjunct faculty at the University of Puget Sound in Tacoma, WA and at the
College of St. Scholastica in Duluth, MN, for whom she continues to teach in the transitional DPT program.
Along with H&W faculty member Stacey Futterman she co-authored the "Male Pelvic Floor Function,
Dysfunction, and Treatment" course. Her physical therapy and massage practice, Flow Rehab, is located in the
Fremont neighborhood of Seattle.
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שימו לב :מחיר קורס בארה"ב הוא כ  $1,422שזה כ !!! ₪ 4,022
המחיר בישראל לקורס הינו המחיר הזול בעולם !
ראו כאןhttps://hermanwallace.com/continuing-education-courses/pelvic-floor-level-1 :

ובנוסף  -הטבה מיוחדת 5% :הנחה בהרשמה קבוצתית*:
 0נרשמים ומעלה = עוד  5%הנחה לכל משתתף!
* על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את כל טפסי הרישום ביחד ,מלאים וחתומים כולל תשלום בגין ההרשמה .אם אתם נרשמים
בפקס – אנא שלחו את הטפסים באותו פקס או במייל .לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים "אחד אחד" .אין הנחות על פחות אנשים .אין
כפל הנחות .ט.ל.ח.
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מחזור חמישי  -טופס הרשמה :קורס רצפת אגן בינ"ל

 02עד  02ו 02 -בינואר  ,0202יום מלא! * ביה"ס לפיזיותרפיה במרכז רפואי שמיר (אסף הרופא).
שם מלא ________________________ :שם בלועזית (לתעודה)______________________________ :
דוא"ל [באותיות גדולות בבקשה]___________________________@__________________________ :
טל' סלולארי ____________________ :ת"ז _______________ :מקום עבודה____________________ :
כתובת ועיר מגורים _________________________ :ותק____________________ :
מחירים :נא לסמן אם לא תסמנ/י את המחיר הרלוונטי  -הינך מאשר/ת שנגבה ממך את המחיר הנקוב ל"קהל הרחב"
הרשמה מוקדמת עד :01.2.0212
קורס ר.אגן + ₪ 4513 :0A & 1מע"מ ( 4022כולל מע"מ) ₪ 502+דמי רישום= ₪ 5402כולל מע"מ בוגרת "אקטיביקס"/חב' עמותה
קורס ר.אגן + ₪ 4431 :0A & 1מע"מ ( ₪ 5102כולל מע"מ) ₪ 502+דמי רישום= ₪ 5032כולל מע"מ .לא בוגרת "אקטיביקס"/חב' עמותה
הרשמה רגילה אחרי  - 01.2.0212בוגר "אקטיביקס"  /חבר עמותה:
קורס ר.אגן + ₪ 4431 :0A & 1מע"מ ( ₪ 5102כולל מע"מ) ₪ 502+דמי רישום= ₪ 5032כולל מע"מ בוגרת "אקטיביקס"/חב' עמותה
קורס ר.אגן + ₪ 4004 :0A & 1מע"מ ( ₪ 5402כולל מע"מ) ₪ 502+דמי רישום= ₪ 4232כולל מע"מ לא בוגרת "אקטיביקס"/חב' עמותה

בנוסף  -אם מגיעה הנחה קבוצתית – נא לסמן  5% :הנחה נוספת ( +0נרשמים) * שימו לב אין כפל הנחות!
שמות חברי הקבוצה______________________________________________________________________ :
אני מודע/ת לכך שהקורס כולל מטלות הכנה ודורש את השתתפותי בתרגול מעשי ואני מסכימ/ה לכך
אני בוגר/ת קורס של אקטיביקס :שם הקורס והמרצה ___________________________ ,מועד _________
אני חבר/ת עמותה נכון למועד ההרשמה
במקרה שלא ימולאו הפרטים לעיל לא תינתן הנחה והינך מאשר/ת שנגבה ממך את המחיר הנקוב ללא הנחה
רישום ותשלום :תשלום מראש (עד  3תשלומים ללא ריבית והצמדה) בכרטיס אשראי במועד ההרשמה .כחלק מהתשלום (לא בנוסף) ישולמו
דמי רישום בסך  ₪ 502אשר לא יוחזרו במקרה של ביטול הקורס על ידי הנרשם מכל סיבה .קבלות יימסרו מיד במועד הגביה בדוא"ל.
ההרשמה מותנית בתשלום ומסירת פרטי אשראי.
המחיר כולל :חוברת הקורס ,תעודה בינ"ל וכיבוד מלא לאורך כל היום.
מדיניות ביטולים ועוד :עד  102יום לפני מועד תחילת הקורס תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ'ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם
(הצ'ק יישלח תוך  15יום לאחר הודעת הביטול) ,פחות  ₪ 122בגין דמי טיפול .במקרה של ביטול לאחר מכן ועד  02יום לפני יום תחילת
הקורס ,במקרה של ביטול יחול חיוב של  44%ממחיר הקורס .במקרה של ביטול פחות מ  02יום לפני תחילת הקורס ועד חודש לפני הקורס
יחול חיוב של  .04%במקרה של ביטול פחות מ  02יום לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא בגין הקורס ,אלא אם המבטל ימצא מחליף .אנו
מתחייבים כלפי המרצה מספר חודשים מראש ולכן נקבעה מדיניות זו.
פרטי כרטיס אשראי לתשלום:

אני הח"מ ,מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו:

ויזה

ישראכרט /מסטרכארד

אמריקן אקספרס

מס' כרטיס * __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ :תוקף 0 * __ __ / __ __ :ספרות בגב __ __ __
שם בעל הכרטיס ** ______________________________ :ת.ז ** __ __ __ __ __ __ __ __ __ :מס' תשלומים _____
בחתימתי להלן אני מאשר את כל התנאים המופיעים בטופס ההרשמה ,כולל מדיניות הביטולים ,ומאשר לחייב את כרטיס האשראי
שפרטיו צוינו לעיל .אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה אצל החברה בכל מדיה (כולל פקס ,מייל ,תמונה וכו') ישמש כראיה
להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי.

חתימה__________________________ :

תאריך___________ :

הערה :לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון הקורס ייתכנו קשיים ואף ביטול .איננו אחראים לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים
להיגרם לנרשמים ,לרבות בגין ימי חופשה ,נסיעות ועוד .כאיש/ת מקצוע מוסמך הנך האחראי/ת הבלעדי על יישום הטכניקות
הנלמדות בקורס הן בתרגול בקורס והן מחוצה לו .כמו כן מובהר כי קולגות ו/או המנחה ידגימו ו/או יתרגלו עליך טכניקות בקורס.
הינך מוותר על כל תביעה כנגד אקטיביקס ו/או המנחה ו/או קולגות על נזקים שייגרמו לך ו/או למטופלים שלך עקב תרגול
בקורס ו/או יישום החומר הנלמד בקליניקה .אם הנך סובל/ת ממצב רפואי ,מחלה מדבקת ,כאב או אם הינך בהריון ,יש ליידע את
מארגני הקורס טרם תחילתו (דיסקרטיות מובטחת) .מובהר כי התכנים המועברים בקורס כפופים לזכויות יוצרים ואין לשכפל או
לעשות בהם שימוש אחר פרט ללימוד עצמי .חל איסור מוחלט לצלם או להקליט את תכני הקורס .החומר הנלמד כפוף לזכויות יוצרים
והינו לשימוש אישי בלבד  -אין לעשות בו שימוש להעברת סדנאות ,הרצאות או קורסים אחרים ללא אישור מראש ובכתב
מאקטיביקס .אין כפל הנחות .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .ט.ל.ח.

אנא מלאו חתמו ושלחו לפקס  220-0222000או כתמונה לinfo@activix.co.il 252-0002050 :
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