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ייזום והפקה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-24.12.12: 120 ₪

� רישום מה-25.12.12 וביום הכנס: 200 ש"ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

כינוס הצפון ה-3 
לפסיכיאטריה     
DSM - האם הגולם קם על יוצרו?

התכנסות ורישום  08:30-09:00
דברי פתיחה וברכות  09:00-09:15

פרופ' אהוד קליין, יו"ר הכנס  
ד"ר אלכסנדר גרינשפון, מנהל המרכז לבריאות הנפש שער מנשה   

ויו"ר סניף הצפון של החברה הפסיכיאטרית  
ד"ר דוד רבינוביץ, מנהל המרפאה לבריאות הנפש, הקריה הרפואית רמב"ם   

ויו"ר החוג לפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה, הטכניון חיפה  

DSM - האם הגולם קם על יוצרו?   09:15-09:30
פרופ' אהוד קליין, מנהל אגף בריאות הנפש ומנהל המרפאה לטיפול בהפרעות   

חרדה, הקריה הרפואית רמב"ם   

תגובת אבל ודיכאון- היכן עובר הגבול?  09:30-10:00
ד"ר אילנה קרמר, מנהלת המרכז הרפואי לבריאות הנפש, מזרע  

סמנים נוירו-ביולוגיים להפרעות פסיכיאטריות - היכן אנחנו עומדים?  10:00-10:30 
פרופ' דורית בן-שחר, מנהלת המעבדה לפסיכו-ביולוגיה, האגף לבריאות   

הנפש, הקריה הרפואית רמב"ם  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:30-11:00

OCD - הפרעת חרדה או הפרעה בשליטה על דחף   11:00-11:30
פרופ' חגי חרמש, מנהל יחידת מבוגרים והפרעות חרדה,   

המרכז לבריאות הנפש, גהה  

רשתות עצביות כמודל להבנת הפרעות פסיכיאטריות  11:30-12:00
ד"ר אבי פלד, מנהל מחלקה לפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש, שער מנשה   

 DSM-האבולוציה של הפרעות האכילה - סיור מודרך במשעולי ה  12:00-12:30
ד"ר איתן גור, מנהל מנהל המרכז להפרעות אכילה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא,   

תל השומר  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:30-12:50

הפרעות פסיכיאטריות הרגישות לשינויים הורמונלים  12:50-13:20
ד"ר מיקי בלוך, מנהל המרכז לבריאות הנפש של האשה ומרפאת מבוגרים,   

המרכז הרפואי ת"א  

הספקטרום של הפרעות PDD - להרחיב או לצמצם, זו השאלה  13:20-13:50 
פרופ' נתי לאור, מנהל המרכז לבריאות הנפש ע"ש בריל, רמת חן  

פאנל סכום - דיון בהשתתפות מרצי הכנס והקהל  13:50-14:15

סיום וארוחת צהריים  14:15



אנא מלאו את הפרטים והחזירו את טופס הרישום באמצעות פקס 03-6493667
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 פרטים אישיים

שם פרטי      שם משפחה       

 תפקיד/תואר    מקום עבודה      

 כתובת למשלוח חשבונית          

טלפון       סלולר         

פקס      אימייל       

 פרטי חשבונית
 נא לציין את פרטי החשבונית במידה והיא שונה משם המשתתף     

* החשבונית תשלח לכתובת הרשומה לעיל, אלא אם כן יצויין אחרת

 אפשרויות תשלום

 תשלום באמצעות המחאה:

 ההמחאה תשולם בשקלים בלבד,      ש"ח; המחאה מס'      

בנק וסניף      תשלום לפקודת פורום מדיה בע"מ ת.ד. 53378 ת"א 61534

תשלום באמצעות כרטיס אשראי:

 ויזה   ישראכרט   אמריקן אקספרס   דיינרס

 כרטיס מספר      תוקף   ת.ז   

 שם בעל הכרטיס      חתימה    תאריך    

חותמת חברה )במקרה הצורך(      

* כל חיובי הבנק ישולמו על ידי המשתתף 

 ביטול השתתפות
ביטול השתתפות אפשרי עד 5 ימי עבודה לפני יום הכינוס.ביטול לאחר מועד זה יחויב במלוא דמי ההשתתפות

דמי רישום:
●  רישום מוקדם עד ה-24.12.12: 120 ₪

●  רישום מה-25.12.12 וביום הכנס: 200 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

 כינוס הצפון ה-3
לפסיכיאטריה


