
מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה
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אוטיזם בפרספקטיבה רב-קולית
23-25.6.13

יום ראשון, 23.6.13
אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למשפטים, בניין טרובוביץ'

שולחן עגול: עד כמה רחב הוא הספקטרום?  17:30-15:30

אתגרים באבחון אוטיזם )חדר 307(  

יו"ר: אורי שויד, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 
אוניברסיטת בן-גוריון

רז גרוס, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר, ובי"ס לבריאות 
הציבור בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

אפידמיולוגיה של אוטיזם בישראל
טלי גב, פסיכולוגית קלינית, המחלקה לפסיכולוגיה, 

אוניברסיטת בר אילן

אבחון ASD אינטגרטיבי באמצעות כלים סטנדרטיים
יפעת בורנשטיין, ראש היחידה לגיל הרך, מרכז בריל לבריאות 

הנפש

DSM V–קריטריונים לאבחון והמחלוקת בדבר ה

לקראת חוק האוטיזם – למה חוק, למה אוטיזם, למה עכשיו?  20:00–18:00

)חדר 105(  

ברכות ודברי פתיחה: 

שי לביא, ראש מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, הפקולטה 
למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב

נדב דוידוביץ', המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת 
בן-גוריון

דיון בהנחיית רינו צרור

גדי לובין, ראש מנהל שירותי הנפש במשרד הבריאות

שגית מור, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה

נעמה לרנר, מנהלת המחלקה הקהילתית, ארגון "בזכות"

דנה דימנט, דוברת קואליציית הורים לילדים עם מוגבלויות

רונן גיל, אס"י  - פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

יום שני, 24.6.13
החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, בניין מדעי החברה, 

גוש 2, חדר סמינרים מס' 4212

שולחן עגול: חזית המחקר באוטיזם )הדיון יתקיים באנגלית(   13:00-10:30

יו"ר: חגי לוין, ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של 
האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון

מיכאל בינשטוק, החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית

בניית מסד נתונים לאומי לחקר האפידמיולוגיה של 
אוטיזם בישראל

UCLA ליקה חפץ,המחלקה לאפידמיולוגיה

אוטיזם וקרינה בלתי מייננת
Craig Newschaffer, Director of the Drexel Autism Public 
Health Institute
Progress in Epidemiological Research on Autism and the 
Environment
Michael Yudell,  Department of Community Health and 
Prevention, Drexel University School of Public Health 
Communicating Complex Autism Risk - Challenges and 
Opportunities

שולחן עגול: הטיפול באוטיזם בישראל   16:00–14:00

יו"ר:  נדב דוידוביץ', המחלקה לניהול מערכות בריאות   
באוניברסיטת בן גוריון  

עליזה ויג, פסיכולוגית קלינית, מכון סימני קשר

מודל הDIR: חשיבות ההתבוננות הרב-תחומית והדינמית 
בטיפול בקשיי ליבה של ילדים על הספקטרום האוטיסטי
סנדרה ישראל יעקב, מתמחה בפסיכולוגית קלינית, אחראית  

תחום אבחון במרכז "בית אחד"  

ASD התערבויות מבוססות ראיות בילדים עם
עופר גולן, ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד,   

אוניברסיטת בר אילן  

התערבויות טכנולוגיות
אירית מור, פסיכיאטרית ופסיכולוגית, העמותה לילדים בסיכון

פרספקטיבה פסיכיאטרית
סולה שלי, אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

בין טיפול, שיקום, חינוך והנגשה

יום שלישי, 25.6.13
אוניברסיטת בן גוריון, הפקולטה למדעי הבריאות, בניין קרוליין חדר 204

שולחן עגול על אי שוויון בנגישות למשאבי בריאות  13:45-12:15

של הקהילה האוטיסטית  

יו"ר: שוש ארבל, המחלקה לפסיכיאטריה, המרכז הרפואי-
האוניברסיטאי סורוקה

גל מאירי, המחלקה לפסיכיאטריה, המרכז הרפואי 
האוניברסיטאי סורוקה

נילי קרקו-אייל, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי- 
המכללה למנהל

סולה שלי, אס"י – פעילי הקהילה האוטיסטית בישראל

שאלות מרכזיות בחקר האוטיזם  18:00-16:00

יו"ר: נדב דוידוביץ', המחלקה לניהול מערכות בריאות, 
אוניברסיטת בן גוריון

Craig Newschaffer, Director of the Drexel Autism Public 
Health Institute 
Gene-Environment Interaction in Autism - Where We Are 
and Where Might We Go? 
Michael Yudell, Department of Community Health and 
Prevention, Drexel University School of Public Health 
Autsim and Ethics: An Overview

ועדת היגוי:
פרופ' נדב דוידוביץ, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת 

בן-גוריון
ד"ר אורי שויד, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-

גוריון
ד"ר חגי לוין, ביה"ס לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של 

האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון
ד"ר חגי בועז, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל-אביב


