


יום שלישי 26.5.15

התכנסות, הרשמה וביקור בתערוכה המקצועית 08:00-08:45
ובתערוכת הפוסטרים

הרצאות מליאה - האנגר 08:45-11:0011

 מושב פתיחה - ברכות:08:45-09:45
 פרופ’ משה קוטלר, יו"ר האיגוד

 הרב יעקב ליצמן סגן שר הבריאות 
 פרופ’ ארנון אפק, מנכ"ל משרד הבריאות

 ד"ר טל ברגמן לוי, ראש שרותי בריאות הנפש 
 פרופ’ חיים בלמקר, יו"ר האיגוד הנכנס 

  פרופ’ חיליק לבקוביץ’, יו"ר הועדה המדעית 
מנחה: ד"ר שמואל הירשמן

הענקת פרס:09:45-10:15
 ’Expert Platform on Depression Award’ 

 מקבל הפרס: מר עמוס עוז
 הרצאה: ’סיפור על אהבה וחושך’, מר עמוס עוז

מנחה: פרופ’ יוסי זהר                                   

10:15-11:00 Integrating Medical and Psychiatric Care: 
A Global Imperative, Paul Summergrad MD.

מנחה: פרופ’ חיים בלמקר

מעבר למושבים מקבילים, תערוכה מקצועית 11:00-11:15
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11
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שי 26.5.15
שלי

ם 
יו

45

מושבים מקבילים11:15-12:15
פסיכאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: פרופ’ יוסי זהר, 
פרופ’ חגי חרמש

נושא: כשאת אומרת הפרעת חרדה, למה את 
5-DSM -מתכוונת? המהפכה ב

יו"ר: ד"ר עמיטל דניאלה, 
ד"ר יעקב אבלין 

נושא: פיברומיאלגיה - על הכאב 
והנפש

מנחים: פרופ’ אילנה קרמר, 
ד"ר אלון רשף 

נושא: בית החולים הפסיכיאטרי 
 העתידי

"בית החולים הפסיכיאטרי 
העתידי. מתקפה מתקיימת היום 

על בתי חולים הפסיכיאטריים 
וקיים לחץ רב לשנות את המבנה 
וההתנהלות שלהם. כיצד יותאמו 

המרכזים לבריאות הנפש 
לדרישות העתידיות? האם בית 

החולים הפסיכיאטרי במתכונתו 
הנוכחית יימחק ויהפוך להיות 

חלק מבית החולים הכללי? האם 
יהפוך להיות חלק מקמפוס 
מוח? האם ימשיך להתקיים 

כבית חולים קהילתי?"

משתתפים: 
פרופ’ נתי לאור   
פרופ’ דני גופר  

הרצאות:
ראיה חדשה של הפרעות חרדה: המקרה   

של הלמת )תסמונת פוסט-טראומטית(,                                                                        
פרופ’ יוסי זהר

פוביה חברתית - אי- חידוש ועדכונים,                         
פרופ’ חגי חרמש

                         ,Clozapine and OCD denovo-לקחים מ  
ד"ר טל פרידמן

טיפול רב מערכתי ב-OCD: לקחי 10 שנות ניסיון,        
ד"ר עודד בן-ארוש

הערכה עצמית, תלות, יעילות אישית                            
וביקורת עצמית בהפרעת חרדה חברתית,                                                            

פרופ’ יוליאן יאנקו

הרצאות:
מהי פיברומיאלגיה התפתחות   

האבחנה לאורך ההיסטוריה,            
פרופ‚ הווארד עמיטל

פיברומיאלגיה - הכל בראש   
אך לא הפרעה סומטופורמית,                   

ד"ר יעקב אבלין
האם פיברומיאלגיה היא   

הפרעה בתר חבלתית?                                
ד"ר עמיטל דניאלה

תפקוד מיני בחולי פיברומיאלגיה,                                          
ד"ר צחי בן ציון

ארוחת צהריים, האנגר 12:15-13:1511



שי 26.5.15
שלי

ם 
יו

67

מושבים מקבילים13:15-14:15

פסיכאטריה כללית - 
סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: פרופ’ משה קוטלר, 
ד"ר לברן שאול

נושא: קנביס, קנבינאוידים והפרעות פסיכיאטריות

הרצאות:
מאפיינים קליניים של חולים מאושפזים   

המשתמשים בקנבינואידים סינטיים: 
מחקר רטרו-ספקטיבי השוואתי,                                              

ד"ר גל שובל
הפרעות בתפיסה ופלשבקים מוגבלים   

בזמן בשלבים מוקדמים של הינזרות 
מקנביס פוטנטי: סדרה קלינית,                                                     

ד"ר ארתורו לרנר
הקשר בין שימוש בקנביס ודכאון:   

שכיחות, הארעות ומהלך המחלה,                                                            
ד"ר שאולי לב-רן 

הטיפול בקנאביס רפואי ב-PTSD שבע שנים אחרי,                                                              
מיכאל סגל

יו"ר: ד"ר ציפי דולב, 
פרופ’ מרק גלזרמן

נושא: פסיכיאטריה ומגדר

הרצאות:
מבוא לרפואה מגדרית,              

פרופ’ מרק גלזרמן
הפרעת אכילה: לא רק   

פתולוגיה של נשים,                                          
ד"ר סילבנה פניג

אספקטים מגדריים בפסיכיאטריה,                                             
ד"ר ציפי דולב

הטיפול בנפגעות טראומה   
מינית במחלקה אקוטית,                       

ד"ר שמואל הירשמן

מנחים: פרופ’ תלמה הנדלר, 
פרופ’ חיליק לבקוביץ

נושא: האם 30 שנה של מחקר 
במדעי המוח תרמו להתקדמות 

הפסיכיאטריה? 
"מחקר מקיף וארוך שנים מתבצע 

בתחום הרגשות, הקוגניציה 
וההתנהגות באמצעים שונים 

ומרובים, אולם עד היום אין 
שימוש יישומי נרחב מידע זה. 

בפאנל נדון בחסמים ובהזדמנויות 
ביישום ההתקדמויות במדעי 

המוח בפסיכיאטריה"

משתתפים: 
פרופ’ אבי ויצמן   
פרופ’ עומר בונה  
פרופ’ רונן סגמן  

פרופ’ דורון גוטלף   
פרופ’ גל ריכטר לוין   
ד"ר רפאל שטרייכר  

מעבר לאולם המליאה, תערוכה מקצועית 14:15-14:30
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11



שי 26.5.15
שלי

ם 
יו

89

הרצאות מליאה - האנגר 14:30-15:4011
14:30-15:05Neurobiology of Decision-Making and Suicide 

Prevention, John Mann, MD.
 מנחה: פרופ’ גיל זלצמן

 ’המרחב בין מוח לנפש’, פרופ’ אבי בלייך15:05-15:40
מנחה: ד"ר שמואל הירשמן

הפסקת קפה ועוגה בחסות:15:40-16:00

מושבים מקבילים16:00-17:00
פסיכאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: פרופ’ מרק וויזר, 
פרופ’ מיכאל דוידסון

נושא: סכיזופרניה - טיפול ותוצאות

הרצאות:
תוצאים תעסוקתיים בסכיזופרינה,                            

פרופ’ מרק וויזר 
טיפול בליקוי הקוגנטיבי בסכיזופרניה,                         

פרופ’ אבי ויצמן
אובדנות בסכיזופרניה,                                                  

ד"ר שמעון בורשטיין
טיפול בקלזופין לחולי סכיזופרניה קשים,                                        

ד"ר אמיר קריבוי 

”שם טוב לוי“ במועדון המסבאה

יו"ר: ד"ר איגור ברש, 
ד"ר נחום כץ

נושא: אוכלוסיות תפר - נפגעי ראש 
ולוקים בהפרעות מהספקטרום האוטיסטי

הרצאות: 
מסגרת נוירופסיכיאטרית לטיפול   

בפגיעות ראש נרכשות המלוות 
בהפרעות התנהגות קשות ו/או 

פסיכופתולוגיה חמורה נלווית,                           
ד"ר אור ברק )אורח מחו״ל( 
המשגות תאורטיות עדכניות   

על הקשר בין ליקויים 
התנהגותיים, קוגניציה ורגש 

לבין פגיעות פרה-פרונטאליות,                                      
פרופ’ דן הופיין )אורח מחו״ל( 

ההיבט המערכתי של   
טיפול בנפגעי ראש                                                

ד"ר איגור ברש

מנחה: ד"ר שמואל הירשמן, 
ד"ר טל ברגמן לוי - ראש שירותי 
בריאות הנפש במשרד הבריאות

נושא: מי משפיע על מדיניות 
בריאות הנפש בישראל? 

"השינוי הדרמטי ביותר 
בפסיכיאטריה הוכרע בצו ולא 

בחקיקה. מי יקבע בהמשך הדרך 
את סדר היום במדיניות בריאות 

הנפש בישראל וחלוקת המשאבים, 
ומה חלקם של הפסיכיאטרים 

בתהליך זה לעומת חולים 
ובני משפחותיהם, עיתונאים, 

פוליטיקאים, ארגונים ואיגודים"

משתתפים: מנכ"ל משרד 
הבריאות - פרופ' ארנון אפק,  
גב' רוני לינדר גנץ, ד“ר שלמה 

פשקוס, ד“ר אסף טויב 17:00-20:009
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יום רביעי  27.5.15  

 ארוחת בוקר סגורה למומחים07:45-08:45

אולם הגלריה, האנגר 11

 ארוחת בוקר סגורה לסטודנטים

אולם המסבאה

ארוחת בוקר סגורה למתמחים 

אולם שבלול

נושא: זריקה ארוכת טווח חדשה בישראל -
                                                                                          Abilify Maintena

מרצים:
Aripiprazole - היבטים קליניים פרמקולוגיים,                                                                   

פרופ׳ מיכאל פוירובסקי
                             ,Abilify Maintena ,הכל על זריקה אטיפית חדשה  

ד“ר אלכס טייטלבאום
EULAS T - מחקר בינלאומי המשווה בין תרופות   

ארוכות טווח לתרופות פומיות,                              
פרופ׳ מרק וייזר  

בחסות: לונדבק

נושא: פסיכיאטריה מנקודת מבט אישית: 
מפגשים בקבוצות קטנות  

מנחים: 
ד“ר צבי פישל

ד“ר מור פורבין
ד“ר מולי לינדר

ד“ר דורית פורת
ד“ר בועז בלוך 

ד“ר זיו כרמל
ד“ר דורון תודר
ד“ר גלית ארז 

נושא: דמות הפסיכיאטר 
בתקשורת 

 
מרצה: 

חנוך מרמרי, עורך עיתון   
„הארץ„ לשעבר 

מנחים: 
ד“ר רננה איתן
ד“ר כפיר פפר

הרצאות מליאה - האנגר 08:45-09:5511
08:45-09:20Biomarkers in Psychiatry - how long will the 

clinician have to wait? Shitij Kapur MD. 
 מנחה: פרופ’ יוסי זהר  

 ECNP :בחסות

50 שנה של ביולוגיה: לאן פני הפסיכיאטריה עכשיו? 09:20-09:55
 פרופ’ בנימין לרר

מנחה: פרופ’ דב אייזנברג

1011



עי 27.5.15
בי

ם ר
יו

1213

מעבר למושבים מקבילים, תערוכה מקצועית 09:55-10:05
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11

מושבים מקבילים10:05-11:05
 פסיכאטריה כללית - סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
 פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: ד"ר עדיאל דורון, 
ד"ר ניצה נקש

נושא: פסיכותרפיה - האם חלק מרפואה מבוססת 
ראיות?

הרצאות:
בין זהות לידע: חשיפה לדיון ולממצאי מחקר   
משפיעה על עמדות המטפלים בסקר אודות 

מקומו של המחקר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית,                                           
ד"ר אורי גנור 

יעילותן של התערבויות טיפוליות בסכמה   
תרפיה בעבודה עם המוד הנמנע/

מנותק בהפרעת אישיות הימנעותית,                                                                    
מר עופר פלד

פסיכותרפיה דינמית - מקליניק למספרים, ובחזרה                                                                
ד"ר שלמה מנדלוביץ

יו"ר: ד"ר רננה איתן, 
ד"ר סימונה נאור 

נושא: המתת חסד במחלות 
נוירופסיכיאטריות

הרצאות:
הבחירה בחיים ובמוות   

במחלות נוירו-פסיכיאטריות,                      
ד"ר רננה איתן

היבטים חוקיים של   
המתת חסד בישראל,                                         

פרופ’ אבינועם רכס
היבטים ציבוריים   

ותקשורתיים בהמתת חסד,                               
ד"ר אילנה דיין, עיתונאית,   
שדרנית ותחקירנית מובילה

מנחים: פרופ’ אבי בלייך, 
פרופ’ גיל זלצמן

נושא: אוכלוסיות מיוחדות - למי 
 לפתח שירותים? 

"המשאבים בימינו מוגבלים, 
ועלינו לתעדף ולהחליט באילו 

אוכלוסיות יש להשקיע )הפרעות 
אכילה? טראומה מינית? 

תחלואה כפולה? פסיכוגריאטריה 
ועוד( כיצד לתעדף בין 

האוכלוסיות השונות, מה יהיו 
הפרמטרים להשקעה מוצלחת, 

ועל סמך מה להחליט"

משתתפים: 
ד"ר נחום כץ   

ד"ר איגור ברש   
ד"ר שמואל הירשמן  

ד"ר לב-רן שאולי   
ד"ר טל ויצמן   

ד"ר מרינה קופצ’יק  
13



עי 27.5.15
בי

ם ר
יו

1415

מושבים מקבילים11:05-12:05
פסיכאטריה כללית - 

 סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
 פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: קרן סלע,                                                      
ד"ר ליאור כרמי 

נושא: הטלפון החכם והטיפול הפסיכיאטרי -               
רתימת הטכנולוגיה למעקב וטיפול

הרצאות:
לייפגרף - אפליקציה לזיהוי מוקדם של דיכאון,                           

ד„ר ליאור כרמי 
חזית הטכנולוגיה בגיוס   

מטופלים מחקרים קליניים,                                                                     
מר גיל פאל

אפליקציית ’לייף-גארד’, לזיהוי מוקדם   
של אפיזודות דכאוניות או מאניות,                                                  

קרן סלע
קהילות תמיכה באינטרנט,   

קהילת דכאון וחרדה באתר כמוני,                                                                           
גב’ אורית יוגב

יו"ר:  פרופ’ אבי בלייך,                  
פרופ’ יובל מלמד

 נושא: משפט ואתיקה
במקרה של הרשעה על סמך זיכרונות 

מודחקים

הרצאות:
מציג את פסק הדין,                           

פרופ’ יובל מלמד
שאלות וסוגיות לגבי הרשעה   

על סמך זיכרון מודחק,                   
פרופ’ אבי בלייך 

תהליכי שכחה וזכירה   
בעקבות גילוי עריות,                                            

ד"ר צביה זליגמן 
ההיבט של הנאשם המורשע   

על סמך זיכרון מודחק,                    
עו"ד דורית נחמני

מנחים: ד"ר צבי פישל, 
פרופ’ שמואל פניג

נושא: הסכנות האורבות 
בתהליכי הכשרת מתמחים. 
"הכשרת המתמחים היא לב 

ליבה של הפסיכיאטריה, סכנות 
רבות כמו מיעוט זמן הדרכה, 

מיעוט מינויים אקדמיים 
בבתי חולים, עיסוק מועט 

בפסיכותרפיה ולחצים כלכליים 
מסכנים את איכות ההוראה 

למתמחים"

משתתפים: 
ד"ר פולינה פרלמן   

ד"ר לורה שרוני   
ד"ר דרור דולפין  

ד"ר בן עמית  

ארוחת צהריים, האנגר 12:05-13:0011
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הרצאות מליאה - אולם הפדרציה13:00-14:10
13:00-13:35Conceptualization and Treatment of Major 

Depression as a Multidimensional Disorder: 
Future Vistas, Dr. Roger S. McIntyre

 מנחה: ד"ר יעקב פוליקוביץ 
בחסות: לונדבק

13:35-14:10Advances in managing depression - 
What lies beyond the SSRI/SNRI?                                              
Thomas E Schlaepfer.MD 

 מנחה:  ד“ר ישראל קריגר
בחסות: לונדבק

מעבר למושבים מקבילים, תערוכה מקצועית 14:10-14:20
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11
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מושבים מקבילים14:20-15:20
פסיכיאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם הפדרציה

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
 פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: ד"ר קרן גינת, 
ד"ר שלמה מנדלוביץ'

נושא: התערבויות ברה"ן מניעתיות בצה"ל - התוכנית 
למניעת אובדנות, "המג"ן" והמרכז האבחוני המשולב 

לאחר מבצע "צוק איתן"

מרצים: 
התוכנית למניעת אובדנות בצה"ל-מחקר עוקבה"                      

ד"ר לוציאן לאור
שומר איתן - שיטת סקירה משולבת לאחר חשיפה   
לקרב-הפרויקט האבחוני לאחר מבצע צוק איתן                  

ד"ר שלמה מנדלוביץ’ 
תוכנית המגן - לוחמים כמגישי   

עזרה נפשית ראשונה בשדה הקרב                                                               
ד"ר קרן גינת 

 
 

יו"ר: ד"ר הדר שלו, 
ד"ר יפתח בירן

נושא: היבטים קליניים בנוירו-
פסיכיאטריה

הרצאות:
הפרעות קונברסיביות   

הנצמדות לחוקי הנוירולוגיה,                          
ד"ר יפתח בירן

יחסי מוח-נפש בתסמונות   
הסומטיות השונות,                                           

ד"ר יעקב עזרא
הפרעות בשליטה בדחפים   

במחלת פרקינסון,                                       
ד"ר שרון חסין

שיקולים פסיכיאטרים   
טרום ניתוח נוירוכירורגי,                                      

ד"ר הדר שלו

מנחים: ד"ר אסף שלף, 
ד"ר ירחמיאל ברבר

נושא: התמודדות הפסיכיאטר עם 
 השתנות המשפחה המודרנית

צוואות בעידן המשפחה המודרנית, 
מי יירש את הממון? השפעה בלתי 

 הוגנת או אוטנומיה?              
"שינויים חברתיים בהרכב 

המשפחה המודרנית, הובילו 
לכך שמשפחות רבות מורכבות 

כיום מבני/בנות זוג אשר התחתנו 
בפעם השניה או השלישית. מה 

הגבול הדק בין נישול בני משפחה 
מן הזכות לרשת הממון, לבין זכות 
האדם להוריש רכושו למי שטיפל 

בו וסעד אותו בשנותיו האחרונות? 
מתי תלות שכזו יוצרת השפעה 

בלתי הוגנת?"

משתתפים: 
פרופ’ יורם ברק  

פרופ’ אודי בודנר  
השופטת בדימוס טליה   

קופלמן פרדו 
עו"ד בועז קראוס  
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הפסקת קפה ועוגה בחסות: 15:20-15:50

הרצאות מליאה - אולם הפדרציה15:50-16:35
 סכרת - בעייה מטבולית15:50-16:25

ד"ר עופרי מוסינזון
 מנחה: ד"ר בוריס נמץ

בחסות: סאנופי

ערב גאלה מיוחד:19:00-22:00

הענקת אות מפעל חיים  

מופע מיוחד של תלמידי בית הספר למוסיקה  
של הקריה האקדמית אונו לכבוד הכנס. 

ליווי מקצועי: 
ד"ר שמואל הירשמן, ד״ר נורית שלפמן,

ד„ר פישל צבי, ד״ר בן עמית, 
ד”ר עדיאל דורון, ד״ר שלמה מנדלוביץ', 

ד„ר דורית פורת, ד"ר אייל דהן 

לצפייה בסרטון פרומו לערב:
https://www.youtube.com

/watch?v=l2mbP9DXO54

מופע מתי כספי והלהקה  
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יום חמישי  28.5.15  

 התכנסות בוקר07:45-08:45

אולם האנגר 11

ארוחת בוקר סגורה לסטודנטים             

אולם המסבאה

 ארוחת בוקר סגורה למתמחים

אולם שבלול

נושא: פסיכיאטריה מנקודת מבט אישית: 
מפגשים בקבוצות קטנות

מנחים: 
ד“ר דורית פורת

ד“ר אילן טל
ד“ר גלית ארז

ד“ר טלי נחשוני
ד“ר בועז בלוך

ד“ר שירלי פורטוגז
סא“ל ד“ר רינת ידידיה

נושא: פיתוח קריירה

מרצים: 
ד"ר רמונה דורסט   

ד"ר שלמה מנדלוביץ  
פרופ’ אבי בלייך   

פרופ’ אילנה קרמר  

מנחים: 
ד“ר אייל דהן
ד“ר אורי ניצן

הרצאות מליאה - האנגר 08:45-09:5511
08:45-09:20Neuroscience-based treatment development 

in neuropsychiatry:  focus on schizophrenia 
and depression, Daniel Javitt MD. 

מנחה: ד"ר נמרוד גריסרו

האם רציפות טיפולית יכולה לשנות את מהלך 09:20-09:55
המחלה?

 מרצה: פרופ' מארק וויזר
מנחה: ד„ר יורם ברק

בחסות: יאנסן

מעבר למושבים מקבילים, תערוכה מקצועית 09:55-10:05
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11 22
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מושבים מקבילים10:05-11:05
פסיכיאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: ד"ר רויטל עמיעז 
ד”ר אסף כספי

נושא: האם קיימים מנגנונים חדשים ומהירים לטיפול 
בדיכאון?

הרצאות:
טיפול בדיכאון עמיד על ידי חמצן,                               

פרופ’ חיים בלמקר
                              ,T3 תגבור נוגדי דיכאון עם ההורמון  

פרופ’ בנימין לרר
בחיפוש אחר אלטרנטיבה בטוחה   

יותר מליתיום: הסיפור של אבסלן,                                                                  
ד"ר בן עמית

ההבטחה של קטאמין לטיפול דיכאון   
עמיד: מה למדנו עד כה וכיוונים לעתיד,                                                   

ד"ר רויטל עמיעז

יו"ר: ד"ר חיים גרינשפן, 
ד"ר איגור ברש

נושא: הסוגיות האקטואליות בתחום 
פסיכיאטריה משפטית

הרצאות:
הערכה פסיכיאטרית של   

מתלונן בתיק פלילי - הצגת 
מקרה של  חוות דעת,                                              

ד"ר איגור ברש
אישה פצצה - שימוש    

בנשים וילדים לצרכי טרור,                                     
ח"כ ד"ר ענת ברקו

מנחה: פרופ’ משה קוטלר, 
ד"ר גדי לובין 

נושא: טיפול פסיכיאטרי ושיקום - 
 הילכו שניים יחדיו?

"יש הטוענים ששיקום היא 
דיספלינה נפרדת לחלוטין 
מטיפול פסיכיאטרי, האם 

ההפרדה תורמת או פוגעת? 
כיצד ניתן לחלק את 

המשאבים?"

משתתפים: 
גב’ רונית דודאי   

ד"ר אן מארי אולמן  
ד"ר דוד רואה  

ד"ר טל ברגמן לוי  
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מושבים מקבילים11:05-12:05
פסיכיאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: ד"ר ורד בר, 
ד"ר מרנינה שוורץ

נושא: שינויים נפשיים בנשים לאורך ציר הפריון

הרצאות:
נוירוביולוגיה והתנהגות במהלך המחזור החודשי   

בנשים בריאות ובנשים עם תסמונת קדם ויסתית,                     
ד„ר ענבל ראובני 

דכאון במהלך ההריון - חשיבות האיבחון והטיפול,           
ד“ר ורד בר

סוגיות מהותיות סביב הטיפול   
הפסיכיאטרי בדיכאון לאחר לידה,                                                              

פרופ’ מיקי בלוך 
תופעות נפשיות בגיל המעבר,                                           

ד„ר ציפי דולב

יו"ר: ד"ר רננה איתן, 
ד"ר איל דהאן

נושא: הנפש הביונית -                   
ממשקי מח-נפש-מכונה

הרצאות:
טיפול בגירוי מוחי עמוק   

במחלות נוירופסיכיאטריות,                             
ד"ר רננה איתן

תאוריות ויישומים של למידת מכונה,                                    
פרופ’ שי שורץ-שלו
האם ניתן ללמד את   

המח לרפא מחלות נפש?                               
פרופ’ חגי ברגמן

מנחים: ד"ר יעל נחמה, 
ד"ר יעקב פולקביץ‚

נושא: ניהול המקרה הפרטני 
בעידן הרפורמה

"העברת אחריות הטיפול 
בבריאות הנפש לקופות היא 

הזדמנות לחשוב מחדש 
על ניהול הטיפול הפרטני 

האמבולטורי. כיצד משתלב 
טיפול זה עם עבודת הרופא 

הראשוני כיצד מנוהל המידע 
הרפואי ומה ההשלכות המעשיות 

והאתיות לשינוי. הפנל ידון 
בשאלות אילו ומזמין את הקהל 

להשתתף באופן פעיל"

משתתפים: 
ד"ר אורית שטיין  

ד"ר ערד קודש   
פרופ’ אילנה קרמר  

ד"ר ארי לאודן   
פרופ’ שלמה וינקר  

ד„ר ניסים הראל   
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ארוחת צהריים במסעדות הנמל: ’לחם בשר’, 12:05-13:30
’בני הדייג’ ו’לברטוריו פסטה’,   *למזמינים מראש 

בלבד

הרצאות מליאה - האנגר 13:30-14:4011
הצגת פוסטרים מצטיינים 13:30-13:45

אסיפה כללית, סיכום פעילות 13:45-14:00
מנחים: פרופ׳ משה קוטלר, ד”ר שמואל הירשמן, 

ד”ר עדיאל דורון וד”ר טל ברגמן לוי

תוצאות בחירות יו״ר נבחר, 14:00-14:15
מנחה: פרופ׳ צבי זמישלני

דו”ח מבקר האיגוד
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דבר יו”ר האגוד הנכנס: פרופ׳ חיים בלמקר14:15-14:30

דברי יו”ר נבחר14:30-14:40

מעבר למושבים מקבילים, תערוכה מקצועית 14:40-14:50
ותערוכת פוסטרים, האנגר 11

מושבים מקבילים14:50-15:50
פסיכאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: פרופ’ לבקוביץ חיליק, 
פרופ’ לאון גרינהאוס

נושא: נייר ההסכמה בנושא נוירומודולציה, הועדה 
לנוירומודולציה, המועצה הלאומית לבריאות הנפש

מרצים: 
לאיזה מטופל, איפה וכיצד לטפל בגרוי מגנטי,          

פרופ’ לבקוביץ חיליק 
                                                            ,ETC-חידושים ב  

ד”ר ליאון גרינהאוס
                                           ,ETC המלצות הועדה לביצוע  

ד”ר אייל דהאן
                                                                             ,OCD עם DBS  

ד”ר רננה איתן 

יו"ר: ד"ר מייק סטייבסקי, 
ד"ר מאיה אמיתי

נושא: אבחנה כפולה: שילוב של 
הפרעות פסיכיאטריות עם מוגבלות 
שכלית )הסימפוזיון יועבר באנגלית(

הרצאות:
אבחנה כפולה אתגרים והיהורים,                                             

ד"ר מאיה אמיתי
התערבות במצב של   

התנהגות מאתגרת,                                               
ד"ר טים גופיין )אורח מחו״ל(

שם הרצאה: טיפול בבעיות   
נפשיות אצל אנשים עם 

מוגבלות שכלית: המצב הנוכחי 
בישראל ואתגרים לעתיד,                                            

ד"ר מייק סטבסקי

מנחים: פרופ’ מרדכי שני,  
פרופ' אלכסנדר גרינשפון

נושא: שינויי תפיסה כלכלית 
באישפוז ושירות אמבלטורי 

בעידן רפורמה ביטוחית. 
הפאנל ידון על השלכות של 

הרפורמה הביטוחית על נגישות 
האזרח באישפוז פסיכאטרי 

לטיפול במסגרת פסיכיאטרית 
ואמבולטרית

משתתפים: 
גב׳ לאה בוצר   
מר יאיר אסרף  
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מושבים מקבילים15:50-16:50
פסיכאטריה כללית - 

סימפוזיונים

אולם האנגר 11

ממשקים בפסיכיאטריה - 
 סימפוזיונים

אולם המסבאה

התנהלות בפסיכיאטריה - 
פאנלים

אולם שבלול

יו"ר: פרופ’ יורם ברק 
ד"ר דורון מזא"ה

נושא: פסיכיאטרית הזיקנה - לקראת הרפורמה 
בבריאות הנפש

הרצאות:
נייר עמדה בנושא תקינה במחלקות   

פסיכוגריאטריות בבתי חולים פסיכיאטריים,                                           
ד"ר ירחמיאל ברבר

נזעי חשמל בקשישים )ECT(, האם ניתן   
לחסוך ימי אשפוז ומספר אשפוזים 

בקרב הלוקים בתחלואה נפשית חמורה?                                                                       
ד"ר אסף שלף

יו"ר: פרופ’ צבי זמישלני, 
פרופ’ קטרז’נה פרוט - קלינגר

Research & Treatment of              
Holocaust Survivors:
1st and 2nd generations

Lectures:

 Integration of the traumatic 
 experience - the experience 
 of psychotherapy of  
 Holocaust survivors
 Prof. Katarzyna  
 Prot-Klinger 
 What did we learn from the 
 survivors: treatment of PTSD 
 and grief in Israel
 Prof. Haim Knobler
 Research and treatment of  
 Auschwitz survivors in Poland 
 Prof. Jerzy Zadecki
 The impact of the Holocaust  
 on the Second Generation: 
 Is it specific?
 Prof. Zvi Zemishlany

מנחים: פרופ’ אבי פלד, 
ד"ר לורה שרוני

נושא: מערכות האבחון הקיימות 
אינן מספקות ומקדמות את 

הפסיכיאטריה. באיזה מערכת 
נבחר- האם המודל צריך 

להיות קליני או שם דגש על 
פסיכופתולגיה, כיצד לשב את 

הפסיכופתולוגיה במערכות 
האבחון?

משתתפים: 
פרופ’ מיכאל פוירובסקי  

ד"ר אלכס טייטלבאום  



רשימותרשימות
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