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מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.iscrs.org1

http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp

http://www.israel-surgery.org.il/oncology.asp

http://www.iscrs.org1

http://www.israel-surgery.org.il/obesity.asp

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp
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מידע להשתתפות הרשמה ואתר האינטרנט
http://www.israel-surgery.org.il/hernia.asp

http://www.israel-surgery.org.il/trauma.asp

http://www.israel-surgery.org.il/hepato.asp

http://www.israel-surgery.org.il/endocrine.asp

http://www.surgical2015.co.il1
http://www.israel-surgery.org.il/iss-index.asp
http://www.israel-surgery.org.il/congress.asp

* בהמשך ימסרו עידכונים לגבי ארועים נוספים :נא לעדכן טבלאות אלה בימי עיון ,כינוסים ופגישות נוספות,
* יש לעדכן טבלאות אלה גם בתאריכים שבהם מתקיימים ארועים שעלולים למנוע פעילות אקדמית בישראל,
בדוא"ל של ד"ר און סיבירסקי  , ohn_s@netvision.net.il :או בטלפון  1111//1110 :וגם
בדוא"ל של מזכירת איגוד הכירורגים ,הגב' דורית דן  , doritd@ima.org.il :או בטלפון 10-/0111/0 :

