
SAVE   THE   DATE
האיגוד הפסיכיאטרי של הילד והמתבגר מתכבד להזמין אותך לכנס השנתי  

25-26/4/2018בתאריכים 

בנושא

"לגדול בעידן המדיה"

.  ר וועד האיגוד"יתקיימו הבחירות ליו(26.4.18)במהלך הכנס •

הכנס יתקיים במלון דן קיסריה•

מצורפת תכנית הכנס



"לגדול בעידן המדיה"
25.4.18יום רביעי 

.  ר האיגוד הנכנס"ר יובל בלוך  יו"וד, ר האיגוד היוצא"יופולאקביץר "התכנסות ודברי פתיחה ד9:00-9:30•

.על הנפש בעידן המדיה החברתית, Deep fakesועד Self objectמ : ר ירדן לוינסקי "ד9:30-10:30•

.השפעת המדיה הכתובה והאלקטרונית על מוחם של קטיניםזלצמןגיל ' פרופ10:30-11:30•

הפסקת קפה ועוגה11:30-12:00•

.ובריונות ברשת וסיכון אובדני בקרב מתבגרים, בריונות:   קלומקברונשטייןענת ' פרופ12:00-13:00•

ארוחת צהריים13:00-14:00•

.העתידמה צופן : פסיכולוגיה וטכנולוגיה–יאיר עמיחי המבורגר ' פרופ14:00-15:00•

?השלכה או אזור מעברי של טרנספורמציה, דלוזיה: הוירטואליתהמציאות -ר גבי מן"ד15:00-16:00•

קבלת חדרים והתארגנות16:00-19:00

ארוחת ערב19:00-20:00•

.תומר מזמר: קלידים, דיאלוגים ופרודיות, שירים: רוזנטלורוביקדורי בן זאב :  מופע מוזיקה-פעילות ערב20:30•



"לגדול בעידן המדיה"
26.4.18יום חמישי 

.בסקייפטיפול פסיכיאטרי -טיפול ברשת-ר נועה נבות"ד9:00-10:00•

החברה  -פאנל רב מקצועי, ר איריס מנור הפרעות קשב וריכוז והשפעת המדיה"ד10:00-11:00•

.  הישראלית להפרעות קשב וריכוז•

הפסקת קפה11:00-11:30•

.משחקי מחשב בילדים, ר אביב שגב"ד11:30-12:30•

.וחברי האיגודפולקאביץר יעקב "ד-סיכום פעילות האיגוד12:30-13:15•

.  ובחירות, ר וועד האיגוד"הצגת המעומדים ליו13:15-14:00•

ארוחת צהריים14:00•



"לגדול בעידן המדיה"
26.4.18יום חמישי 

עלויות הכנס

₪  250כניסה לאורחים , ₪ 150מתמחה , 200₪:מומחה(  עבור השתתפות יומית ללא לינה)השתתפות ביום כנס 

חברי איגוד    -מומחים

הלינה כוללת את הכניסה לכנס

(כל אחד450)₪  900שניים בחדר --

(לאחד390)₪ 1170שלושה בחדר --

₪  810יחיד בחדר --

.  ל"מ על המחירים הנ"מע17%יש להוסיף , עבור לינה, למשתתפים שאינם חברי איגוד-

חברי איגוד-מתמחים

הלינה כוללת את הכניסה לכנס

(כל אחד350)₪ 700שניים בחדר --

(לכל אחד320)₪ 970שלושה בחדר --

₪  610יחיד בחדר --

מאחר והחשבוניות יינתנו  : הערה
ואינן חשבוניות מס  , י"הרי "ע

מ  "יממן הוועד את עלות המע
המחירים . לכל חברי האיגוד

הרשומים הם לאחר הפחתת  
.  מ"מחיר המע

מעבר לכך ישנו סבסוד של 
המחירים עבור השתתפות  

.  מתמחים
:לרישום לכנסלינק 

https://child.ima-events.org.il/

https://child.ima-events.org.il/

