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  אביב- סניף תל –מגזין הפסיכיאטריה 
  

  ליאונרדו -ארוהדר סיטי טא – 12/913/ –יום העיון של הסניף 
  
  

  ,יקרים םחבריחברות ו     
  

  .בשמחה רבה אנו פותחים את הפעילות האקדמית של הסניף 
  .ועד הסניף החליט לרענן את מתכונת ימי העיון על מנת לתת מקום למגוון ההיבטים שהמקצוע מכיל

  .כל יום עיון יוכל להכיל מספר נושאים ומספר מצגות מסוגים שונים , במקום נושא אחד
  ".אביב-תלכיאטריה סניף מגזין הפסי" יצירת  הינוהשינוי 

  ,בין היתר תהייה הרצאה מרכזית, ומסוגים שונים של הצגות, ימי העיון יורכבו ממספר נושאים, במסגרת המגזין
  .ן בין מספר מתדיינים ומאמר מערכתדיו, ההיבט הפסיכותרפי, הצגה קלינית  ,עדכון מהספרות

  ,יציג את תפיסתו המקצועית בכל נושא שיבחר, הנכבדיםשבה אחד מגמלאינו " פרקי אבות"בנוסף תהיה פינת 
  .ועוד פינות כיד הדמיון 

  .ר הסניף או למזכירת הסניף"מוזמן לפנות ליו, נושא או עמדה, כל חבר המעוניין להציג עבודה
  

  
  התכנית 

  
  התכנסות וכיבוד בוקר – 09.00 – 08.30
  יףר הסנ"יו –ר צבי פישל "ד –ברכות  – 09.15 – 09.00
  יורם ברק' פרופ –כהנמן ' פרופ, י ספרו של חתן פרס נובל "עפ –" לחשוב מהר ולאט" – 10.15 – 09.15
  ר צבי פישל "ד –ח בהכשרת מתמחים "תפקיד ביה: מאמר מערכת  – 10.45 – 10.15
  הפסקת קפה  – 11.00 – 10.45
  מעיינית סגל  ר"ד –עבודת הועדה להפסקת הריון  –הזווית הקלינית  – 11.30 – 11.00
  ר גדי אלון"ר אורי גנור וד"ד –מתדיינים  -"?הילכו שניהם יחדיו –מחקר ופסיכוטרפיה " – 12.15 – 11.30

  ח שלוותה "ביה –' ר שלמה מנדלוביץ"ד –מנחה                           
  'הפסקה וארוחת בראנץ – 12.45 – 12.15
  אבנר אליצור' פרופ  -פרקי אבות  –" במקורות  אלימות בחיי המשפחה" – 13.30 – 12.45
  ח גהה "ביה –ר בן עמית "דClinical Update  -   –עדכון ספרות  – 14.00 – 13.30

                                               

  

  :תנאי השתתפות 

  

  ם השתתפות חינ –לחברי האיגוד ששילמו  את דמי החבר              

  

  דמי השתתפות ₪  180 –למי שאינו חבר            

  

  מיוחד לכנס חניה בתשלום במחיר , לכל באי הכנס            

  

   בברכת עבודה פוריה ושנה טובה                                                                         

  

  א "איגוד הפסיכיאטריה סניף ת                                                                                                                        

                           

  0523498166משה  –מ "פי גרופ בע.אס: המארגנים               


