
 

 :בנושא כנס 

 כבר לא רוק'נ'רול

 כשסקס וסמים הופכים להתמכרות
 

 ,7201 יליול 6-ה ,תמוז' ביב חמישייתקיים ביום  הכנס 

 במועדון המרכז הרפואי לבריאות הנפש, באר יעקב

 סדר היום:

 התכנסות וכיבוד   -9:00-8:30

 ברכות    -9:30-9:00

 באר קמפוס לבריאות הנפש ,  מנהל המרכז הרפואיעוזר , ד"ר שלמה מנדלוביץ  

  נס ציונה -יעקב                                   

 ומנהל המחלקה לתחלואה כפולה, לב השרון יו"ר אילסם, ארתורו לרנר ד"ר                    

 ריאות הנפש, משרד הבריאותשרותי ב  תראש ד"ר טל ברגמן,                     

 מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהולעו"ד  איתן גורני,                     

               משרד הבריאות , מנהלת המחלקה לטיפול בהתמכרויות ד"ר פאולה רושקה,                    

   עבודה, , משרד המנהל השרות לטיפול בהתמכרויותגנית סגב' איריס נהרי,                     

 והשירותים החברתיים רווחהה                                             

 נס ציונה -באר יעקבקמפוס המרכז הרפואי לבריאות הנפש , , מנחה: ד"ר אביבה וולף

 
 -IHSמייסד  ד"ר יניב אפרתי, -האם יש כזו הפרעה? -התמכרות לפורנו ומין: 10:00- 09:30

 המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה. 
 
ומנהל המחלקה  יו"ר אילסם ד"ר ארתורו לרנר, -מאורגיות למסיבות סקס:  00:10-03:01

 .לתחלואה כפולה, לב השרון
 
, מנהל מחלקה המרכז הרפואי פרופ' פנחס דנון - סקס מודרני?! -העידן החדש: 03:01-00:11

 ציונה.-נס
 
 

 הפסקת קפה -11:20 -11:00
 

גב'  -היבטים באופני התנהגות מינית של עבריינות, התמכרות ופאראפיליות: 11:50 -11:20
הילה דרורי, קרימינולוגית קלינית, מתמחה בהתנהגות מינית לא מותאמת, פוגענית 

 והתמכרותית. 



 
מנכ"ל , אמנון מיכאלד"ר  -והתמכרות לסמים מיןהתמכרות ל: קווים מקבילים -12:20 -11:50

  דה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. עמותת הדרך, ביה"ס לעבו
 

המרכז , ה קופרברגד"ר מאי -כימוסקס: סקס וסמים במוח לא נותנים מנוח -12:40-12:20
 .בבאר יעק -הרפואי לבריאות הנפש , נס ציונה

 
 

 הפסקת קפה -13:00 -12:40
 
 

יפול , מנהלת מרכז קשרים לטMSWגב' שרון אלקינס,   -טיפול במכורים למין  -13:15-13:00
 בהתמכרויות התנהגותיות.

 
מר אהרון גפן, פסיכולוג קליני  -טיפול במרכיב הטראומטי בהתמכרות למין -13:30-13:15

 מדריך, מטפל דינאמי ממוקד מטרות באנשים עם שילוב בעיות טראומה והתמכרויות למין.
  

נולוג מוסמך, קרימי -זאב שבידלמר  -SAA-ו  SAהצעדים 12מכורים למין בשיטת  13:45-13:30
  .מתמחה בטיפול בהתמכרויות למין

 
 של מכור למין סיפור אישי -14:15-13:45

 
 

 ארוחת צהריים  -14:15
 
 

 .נח-: ד"ר אביבה וולף, ד"ר יניב אפרתי, ד"ר חגית בונילכנס  ועדת היגוי
 
 

  לשינויים. נתונהתכנית הכנס 
 

רשם בהקדם ילהנו למעוניינים תשימו לב כי מספר המקומות מוגבל, והמלצ
 .בטופס ההרשמה האפשרי

 .₪ 50לחברי אילסם הכנס הוא ללא עלות. לאחרים העלות 
 
 
 
 

 


