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 52-51.7.72מלון עין גדי   -הכנס השנתי של החברה לבריאות הנפש בקהילה

 תוכנית מדעית מגוונת ופעילות מקבילה למשפחות:

: 5172כל מה שצריך לדעת בבריאות הנפש לשנת 
 נבחרת מרצים מהשורה הראשונה!

 

 המלון והתוכנית מותאמים גם לבני המשפחה! •

 מחמישי עד שבת! -פנסיון מלא •

 כניסה חופשית כולל הסעה למרחצאות עין גדי לאורך כל השהות! •

 טיול מאורגן עם מדריך לחברי החברה ובני המשפחה לנחל דויד ולגן הבוטני •

חדר  חדר בסיס 
 “ערוגות”

תוספת  חדר דלוקס סויטה -מיני
השתתפות 

בכנס לחברי 
 החברה

תוספת 
השתתפות 
בכנס ללא 

 חברים

   551   011 0201 0201 0161 1461 יחיד בחדר

 0245 0245 0461 0021 זוג בחדר

שלושה 
מבוגרים 

 בחדר

2021 2401 2211 2211 

 213בעלות של  -05.11.12עד שני ילדים בחדר. ביטול עד ₪,  551( בחדר הורים 0-10תוספת לילד )
 , ולאחר מכן בעלות מלאה. 513 –1.1.16מסך ההזמנה, ביטול עד 

 ר עידו לוריא“ר איריס יבין כהן, ד“ר אילן טל, ד“הוועדה המארגנת: ד

לנרשמים עד ₪  051הנחה נוספת של 
70.01.03! 



 

 0 

 אישור חיוב כרטיס אשראי

 החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילהאבקש לחייב כרטיס אשראי עבור השתתפות בכנס השנתי של 

 במלון עין גדי 81/7/72-82בין התאריכים 

סוג חדר_________,   כמות מבוגרים בחדר________,  ילדים בחדר________, רישום לכנס_______     

 כ לחיוב___________________________“סה

 כרטיס  אשראי מסוג: ___________________  מספר כרטיס: __________________________

 ספרות אחרונות בגב הכרטיס: ___________________ 3תוקף: ________________________  

 שם בעל הכרטיס: ________________________ מס' ת.ז.: _________________

 טלפון: ____________________  פלאפון: _______________________

 ע.מ/ח.פ )באם רלוונטי( _____________    חתימה:  _______________________

 

עם   ziv@domingez.co.il למייל( או 12-2620641לטלפון )בפקס ניתן  לשלוח את הטופס חתום 

  rsharaby@leumit.co.ilהעתק למזכירות החברה 

 אנו עומדים לשירותכם! -לכל שאלה או בעיה

צרו קשר שאלות לגבי החברה?  151-6012226צרו קשר עם זיו  שאלות לגבי ההזמנה והמלון? 
צרו מעוניינים בפרטים לגבי התוכנית המדעית?  151-6225222מזכירת החברה  -עם רוני שרעבי

 151-6022665ר אילן טל “קשר עם הוועדה המארגנת, ד

 

 אנו מצפים לראותכם! צוות הכנס וועד החברה

 ר עידו לוריא“ר איריס יבין כהן, ד“ר אילן טל, ד“הוועדה המארגנת: ד

 מהרו להרשם! כמות המקומות מוגבלת!

 _________________________________ד"ר / פרופ'  שם פרטי ____________________   שם משפחה

 תפקיד/מקצוע ומקום העבודה _______________________  טל' נייד ____________________________  

 (_____________________________________________________בכתב ברור בבקשהכתובת דוא"ל )
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 התוכנית המדעית )יתכנו מרצים נוספים(:

 

 ר עידו לוריא“ר איריס יבין כהן, ד“ר אילן טל, ד“הוועדה המארגנת: ד

   יום חמישי

המלון והתוכנית  •
מותאמים גם לבני 

 המשפחה!

מחמישי עד  -פנסיון מלא •
 שבת!

כניסה חופשית כולל  •
הסעה למרחצאות עין 
 גדי לאורך כל השהות!

טיול מאורגן עם מדריך  •
לחברי החברה ובני 

 המשפחה לנחל דויד

טיול מאורגן עם מדריך  •
לגן הבוטני הסמוך 

 למלון

 

 ר ערד קודש“ד רצף טיפולי בקהילה 01.11

 ר אפרת אליפז סיטי“ד תוספי תזונה וצמחי מרפא לטיפול בדיכאון 01.21

 ר נדב נבו“ד טיפול בדיכאון קו ראשון 01.55

01.05 CBT  ר דני חמיאל“ד 

  יום שישי

 ר אמיר קריבוי“ד סכיזופרניה עמידה לטיפול 6.61

 זיו דיין עזרה עצמית בסכיזופרניה 2.11

 ר איתי בסר“ד טיפול בדיכאון קו שני ודיכאון עמיד 2.05

 ליכטנברג‘ פרופ חלופת אשפוז -בית סוטרייה 2.55

 ר דקל טליעז“ד בדיקות גנטיות לטיפול מיטבי בדיכאון 11.55

 ר דותן קידר“ד פורמולות לטיפול בהפרעות קשב 11.01

 CBT 11.50  ר איריס ברכוז“ד להפרעות קשב 

 ר איריס יבין“ד אבחון אוטיזם בילדים  10.15

 ר אילן טל“ד אבחון אוטיזם במבוגר 10.61

 ר שמואל הירשמן“ד אחריות המטפל בטיפול פסיכיאטרי 12.15

 יובל מלמד‘ פרופ שינוים בחוק האפוטרופסות 12.21

  

  שבת

  פסיכיאטריה רב תרבותית 11.11

  התנסות במיינדפולנס 11.21


