
 

 

 האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא

  הבדלים נוירוביולוגים בין המינים
Neurobiological differences between the sexes  

  2016 ברנובמב 30', דערך ביום יי יום העיון

 יפו-, ת"א10 חבר הלאומיםיפו, רח' -, האקדמית ת"א1, קומה ווסטון למדעי המחשבבאודיטוריום בניין 

 ת חברות, קפה ומאפהצוגהתכנסות, הרשמה,  ת 8:15-8:45

 פרופ' דורון גוטהלף -ברכות ופתיחה  8:45-9:00

 , אוניברסיטת ת"אד"ר מיכל טלר יו"ר ,פסיכיאטריה ומגדר - מושב ראשון

9:00-9:45 
  שינוי פרדיגמות ברפואה –רפואה מבוססת מין ומגדר 

 מרכז רפואי רבין, מרק גלזרמןפרופ' 

9:45-10:15 
 התפתחותי של פסיכופתולוגיה תלוית מין                  -גרייה אימונית בינקות: מודל נוירו

 אביב-תל אוניברסיטת, אינה וינר' פרופ

10:15-10:45 
 תלויות מין ומגדר פסיכיאטריותהפרעות 

 מרכז רפואי הדסהד"ר ענבל ראובני, 

 חברות ותצוגת  קפה הפסקה 10:45-11:15

 יפו-, המרכז הרפואי ת"אפרופ' מיקי בלוך יו"רביולוגיה של מין ומגדר, -נוירו -מושב שני 

11:15-12:15 

Plenary lecture  
Reproductive Steroids and Depression - the Brain in Context 

Prof David R. Rubinow 
"Innovation and Entrepreneurship School of Medicine" Director, UNC Center for 
Women’s Mood Disorders                                  ההרצאה באנגלית                                             

12:15-12:45 
 הורמונים והתנהגות חברתית

 אילן-בר אוניברסיטת לי קרן, ד"ר

12:45-13:15 
 האם יש מוח נשי ומוח גברי?

 אביב-אוניברסיטת תלפרופ' דפנה יואל, 

 ארוחת צהרים קלה ותצוגת חברות 13:15-14:00

 אוניברסיטת ת"א, ד"ר ברק שגב יו"רמין והתפתחות זהות מגדרית,  -מושב שלישי 

14:00-14:30 
 השונה בזכרים ובנקבות?מה מקור ההתנהגות ההורית 

 יפו-המרכז הרפואי ת"א, ד"ר טלי קמחי

 התפתחות בראי המגדר: ממבנה לקליניקה, מזהות לניידות מגדרית )טרנסג׳נדר( 14:30-15:00

 מרכז לבריאות הנפש, שלוותההד"ר גלית ארז, 

  

 יאנסןחברת " בחסות החממה לרופאים חוקריםהמשתתפים בתכנית "המשך יום העיון מיועד למתמחים 

 הפסקת קפה 15:00-15:15

15:15-16:15 
   Prof. David R. Rubinow  סדנא עם המרצה האורח

 (בקומת הכניסה) 035חדר 

 

 
 פרטים בנושא ההרשמה יגיעו בהמשך

 
 
 
 



 ברק, ד"ר עומרי ויסמן, ד"ר שחק יריבשגב , ד"ר יו"ר -ענבל ראובני ד"ר יום העיון:  ועדה מדעית של

 

 דורון גוטהלףפרופ'  יו"ר האיגוד:

 ד"ר מיכל טלר סיו"ר:

 ד"ר אחיקם אולמר, ד"ר שגב ברק, ד"ר ערן הראל, ד"ר עמרי ויסמן, , חגי מעוזד"ר  :ועד האיגוד

 ד"ר אלון שמיר, ד"ר גל שובלד"ר עומר זרחי, ד"ר שחק יריב, 

                    

 

 msshor@netvision.net.il   2844334-052   ,8255757-04  שור, מזכירת האיגודשאלות ובירורים: שיפי 

 
 האיגוד מודה לחברות התרופות על תמיכתן ביום העיון

 מדיסון, נוברטיסלונדבק,  ,יאנסןטבע, 
 
 
 

 חזון האיגוד
 לרווחת המטופלים  ,מטפלים לבין חוקריםלגשר בין רופאים 

 הסובלים ממחלות פסיכיאטריות או נוירופסיכיאטריות
 

mailto:msshor@netvision.net.il


10יפו, רח' חבר הלאומים -האקדמית ת"א  

 

יש לרדת  - מכיוון צפון )חיפה, נתניה, חדרה וכו'( וכן מפתח תקווה, כפר סבא, גבעת שמואל, ראש העין, אריאל

 .או בעזריאלי. ראו הגעה מרכבת מרכז בהמשך מהאוטובוס או מהרכבת בתחנת הרכבת ת"א סבידור מרכז

ת"א, אם  אם באים באוטובוס יש לרדת בת"מ  -' באר שבע, ירושלים, אשדוד, אור יהודה, יהוד וכו -מכיוון דרום ומזרח 

 .באים ברכבת יש לרדת בת"א השלום. ראו הגעה מעזריאלי או מהתחנה המרכזית בהמשך

 (.הם המהירים ביותר 240, 40מדרך בגין מול אולמי רסיטל )קווים  240, 83, 42, 40קווים  (- (מרכבת מרכז )מסוף ארלוזורוב

  (הם המהירים ביותר 240, 40עזריאלי )קווים מדרך בגין מול  240, 83, 42, 40קווים  - (מעזריאלי )רכבת השלום

 .משדרות הר ציון 142, 42של אגד(, או קווים  7של דן )לא להתבלבל עם קומה  7מקומה  41קו  - מהתחנה המרכזית

 . (של אגד 10של דן )לא להתבלבל עם קו  10של אגד או קו  83ממערב העיר: קו  - מראשל"צ

 .עד התחנה הראשונה ברחוב הרצל והליכה של כרבע שעה 201או קו   עד שדרות ירושלים, 83קו  :ממרכז העיר

 זורבאהחניונים 

 / שארית ישראל 4( ר"ח אמץ  4-5)מול שער  בלומפילד צפונית מאצטדיון -חניון המשטרה 

 / שלבים 13התחיה  'רח -מזרחית מהאצטדיון  -ניון בלומפילד ח

 6היסוד  'רח -מזרחית מהאצטדיון  -חניון "מרכזים" 

  / נועם 14בעלי התוספות  'רח -מערבית לאצטדיון  -חניון "גלי צהל" 

   33שארית ישראל  'רח -צפונית לאצטדיון  -חניון "סיני" 

 4דרך שלמה  'רח -צפונית לאצטדיון  -חניון "חצרות יפו" 

 27התחיה  'רח - מזרחית לאצטדיון -חניון לא מוסדר ולא סלול  -מגרש כורכר 

 https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/arrival.aspx אקדמית הוראות הגעה ממקומות נוספים באתר ה

 אקדמיתכניסה לחניון ה

 חניה
  עירונית

 בניין  ווסטון למדעי המחשב

 שער כניסה 
 להולכי רגל

שער כניסה 
 להולכי רגל

https://www.mta.ac.il/about_us/Pages/arrival.aspx

