
לפרטים: אופקים תיירות וכנסים בע"מ
chen@ofakim.co.il :מח' הרשמה: 03-7610897, אימייל

תכנית הכנס
התכנסות ורישום  08:00-08:30

פתיחה וברכות. הקדשה לזכרו של ד"ר טוביה לרר  08:30-08:45

הענקת פרס החברה לשנת 2018 על מפעל חיים לד"ר מילכה דונחין  08:45-09:00

חידושים ועדכונים בטיפולי גמילה מעישון  09:00-09:30 
ד"ר יעל בר זאב

ה'עבודה' של ביירון קייטי ככלי עזר לגמילה מעישון  09:30-10:00 
נורית פרי

פסיכודראמה בתהליכי שינוי  10:00-10:30 
מיכל פורת

הפסקה  10:30-11:00

מקומו של הטיפול בוויסות רגשי בגמילה מעישון  11:00-11:30 
ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

3 סדנאות מקבילות  11:30-13:30 
)יש לבחור מראש בעת הרישום סדנא אחת. מצורף דף פירוט לסדנאות(:

סדנה מספר 1: טכניקות בסיסיות בויסות רגשי   
ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

סדנה מספר 2: מי שומר על המנחה?    
מיכל פורת

סדנה מספר 3: מחשבות יוצרות מציאות, התנסות בעבודה של ביירון קייטי   
נורית פרי

ארוחת צהרים  13:30-14:00

מושב מחקרים  14:00-15:15 
מנחה: ד"ר עמרי אלרואי

1.  העמסת ורניקלין למשך 6 שבועות לפני מועד הפסקת העישון - האם יש   
 בכך יתרון? מחקר רנדומלי מבוקר כפול סמויות

פרופ' גבריאל איזביצקי, מנהל מכון הריאות, המרכז הרפואי שערי צדק

2.  תכנית ת.ל.מ – תכנית לגמילה מעישון במשפחה   
מלי רוזנר, קידום בריאות וסיעוד מחוז מרכז, מרכז גמילה מעישון טלפוני, 

יחידה להערכה ומחקר, מכבי שירותי בריאות

3.  מיצוב של מוצר טבק חדש )אייקוס( בתקשורת הישראלית: מחקר   
 השוואתי

יעל וקסלר, בית הספר לבריאות הציבור ורפואה קהילתית של 
האוניברסיטה העברית והדסה ע"ש בראון.

4.  אויר נקי לתינוקות – אתגרים בגישות של אנשי צוות רב מקצועי לעישון   
 בקרב נשים הרות

צביה קסל, מקדמת בריאות מחוזית ומומחית לגמילה מעישון, מאוחדת

5.  קידום הגמילה מעישון בחברה הערבית – מידת הצורך בהתאמה   
תרבותית. ענת יום טוב, מקדמת בריאות, שרותי בריאות כללית

שיח מנחים בנושא קנאביס  15:15-15:45 
מנחות: ד"ר ענת אנדן-יצחקי ומאיה רודנאי

הענקת מגן הוקרה לחבר הכנסת יהודה גליק  15:45-16:00 
על פעילות יוצאת דופן לקידום החקיקה בנושא המאבק בטבק

קנאביס, מצמח מרפא לתרופת מדף  16:00-16:45 
אירית אבישר

אסיפה שנתית  16:45-17:30

ועדת הכנס:
מאיה רודנאי, ד"ר ענת אנדן-יצחקי, ד"ר עמרי אלרואי, צביה קסל, ד"ר יעל בר זאב

יום רביעי, 21 בנובמבר 2018
ישראל יפה בפארק, שדרות רוקח 80 תל אביב

גמילה מעישון - זוויות חדשות 
לגישות ההתנהגותיות

הנך מוזמן/ת לכנס השנתי 
של החברה הרפואית 

למניעה ולגמילה מעישון

*יתכנו שינויים בתכנית*

סדנה מספר 1
טכניקות בסיסיות בויסות רגשי.

רגשות הם הפונקציה האינטגרטיבית של מערכת העצבים ואחד המניעים המרכזיים 
לבחירת ההתנהגות שלנו. אין כמעט דבר בעולמינו הנפשי שלא עובר דרך החויה הרגשית 

וגם התנהגות השימוש מושפעת ומוכוונת רגשות. לכן חשוב להוסיף טכניקות של ויסות 
רגשי במסגרת הטיפול. בסדנה נעמיק את ההכרות עם הנושא ונלמד טכניקות בסיסיות 

בתחום.
 המנחה: ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי

ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי הוא פסיכיאטר מומחה, מנהל מחלקת יום בבי"ח באר-יעקוב, מייסד 
.CBT -ומנהל מרפאת 'הבטים', מדריך מוסמך ל

סדנה מספר 2
מי שומר על המנחה?

בסדנא נתמקד בקולות הפנימיים של המנחה בעמידתו מול מצבים שונים בקבוצה: 
חרדה, התנגדות, תחרות, כוחנות וכד'. באמצעות התנסות חווייתית ב'כאן ועכשיו' נחקור 
את יחסי ההעברה והעברה נגדית, בין המנחה לקבוצה או ליחידים בקבוצה ולהיפך. מתי 

ואיך מזהה המנחה את קולות הבדידות, האיום, והפחד בתוכו מפני הקבוצה או חלקים 
בתוכה. כלים פסיכודרמטים להתערבות המנחה לגילויי פחד התנגדות או דחף לחבל 

בתהליך הקבוצתי. הסדנא תתרחש כתהליך חווייתי לימודי, חומרי ההתנסות עולים משדה 
העבודה של המשתתפים. עבודה במעגל, בזוגות והיחיד מול הקבוצה )עפ"י בחירה(. 

הסדנה תימשך שעתיים ללא הפסקה.
 המנחה: מיכל פורת. 

מיכל פורת היא מייסדת ומנהלת מרכז איילת לפסיכותרפיה ופסיכודרמה. מלווה צוותים 
רפואיים במרכז רפואי רבין, בי"ח רמב"ם ועוד. מחברת הספר 'עשר אמהות במסע אל הבן' 

בהוצאת הקיבוץ המאוחד.

סדנה מספר 3
העבודה של ביירון קייטי.

העבודה של ביירון קייטי היא כלי פשוט ועוצמתי ליצירת שינוי מחשבתי. העבודה יכולה 
לשמש ככלי יעיל בתמיכה בתהליך גמילה מעישון ולמניעת חזרה להרגלים ישנים. 

העבודה שימושית אף לשיפור החוויה והיעילות שלנו כמטפלים.
 המנחה: נורית פרי.

 Facilitator of the Work of Byron( נורית פרי היא מאפשרת של העבודה של ביירון קייטי
Katie( עוסקת ב'עבודה' מאז 2009, בפגישות אישיות, בקבוצות ובסדנאות בארץ ובעולם. 

www.thework.com למידע נוסף על ה'עבודה' של ביירון קייטי

*** בעת הרישום לכנס יש לבחור את הסדנה בה תרצו להשתתף )סדנה אחת לכל משתתף(***

***מספר המקומות בכל סדנה מוגבל ***


