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03.12.2019 

 לחברי האיגוד שלום,

 15-אנו שמחים להזמינכם ליום העיון הלאחר שנאלצנו לדחות, בכוחות מחודשים, 

באולם ההרצאות של  12.02.2020-ד' הביום  לעבודות מחקר של האיגוד שיתקיים

 , פתח תקווה.1המרכז לבריאות הנפש גהה, רח' הלסינקי 

מאוד צירי ההצגות, וכפי שתראו, התכנית מגוונת כנית יום עיון מצורפת, כמו גם תקת

 מבחינת הנושאים והמרכזים המציגים. 

 עלות ההרשמה ליום העיון:

 למתחה או סטודנט. ₪  50לחבר איגוד, ₪  75לאורח, ₪  100

 העלות מכוונת לכסוי עלות הכנס.

 ייחודי זה.ביום לנו  . נוכחותכם חשובהלראותכםמאוד נשמח 

 

 ,בברכה

 פרופ'  גל שובל                שלומית צפרירד"ר     ל בלוךפרופ' יוב
 מארגן יום המחקרים                       ועד האיגוד                            יו"ר האיגוד 

 

.  

 שיא כבוד:נ
 טיאנו שמואלפרופ. 

STYANO@POST.TAU.AC.IL 
 :האיגודיו''ר 

 יובל בלוך פרופ' 
המרכז לבריאות הנפש 

 "שלוותה"
yuvalbloch10@gmail.com 

 יו"ר נבחר:
 דורון גוטהלף פרופ'

 המרכז הרפואי שיבא
gothelf@post.tau.ac.il 

 האיגוד: תמזכיר
 יעל סגל ד''ר

רותי בריאות מחוז כבי שימ
 מרכז

yaellibi@gmail.com 
 האיגוד: גזבר

 ד''ר אורי יצקר 
 זיו המרכז הרפואי 

uri.y@ziv.health.gov.il 
 חברי הועד:

 שלומית צפרירד''ר 
שירותי בריאות כללית, מחוז 

 ירושלים
stsafrir@clalit.org.il 

 גיא שוסהייםד"ר 
 מרכז רפואי העמק

guy_sc@clalit.org.il 
 מאיריד"ר גל 

המרכז הרפואי 
 סורוקהוהאוניברסיטאי 

galme@clalit.org.il 
 קוסטר הד"ר טלי

ז לבריאות הנפש בנרכ
 "שלוותה"

mail2tali@gmail.com 
 ד"ר ערן פיקהולץ

לבריאות הירושלמי המרכז 
 הנפש 

eran.pickholtz@gmail.co
m 

 טל שריקי ד"ר לירון 
המרכז לבריאות הנפש נס 

 ציונה
shrikili@gmail.com 

 נציג המתמחים: 
 םד"ר דורון אמסל

 המרכז הרפואי  שיבא
Doron.amsalem@gmail.co

m 
 
 

HONORARY PRESIDENT   
  PROF. SHMUEL  TYANO 

 STYANO@POST.TAU.AC.IL
PRESIDENT 

  Prof. YUVAL BLOCH 
yuvalbloch10@gmail.com 
PRESIDENT  ELECT  
Prof. DORON GOTHELF 

  gothelf@post.tau.ac.il
SECERETARY  
  DR. YAEL SEGAL 
yaellibi@gmail.com  

TREASURER 
Dr. URI  YATZKAR  
uri.y@ziv.health.gov.il  

mailto:STYANO@POST.TAU.AC.IL
mailto:STYANO@POST.TAU.AC.IL
mailto:yaellibi@gmail.com
mailto:yaellibi@gmail.com
mailto:stsafrir@clalit.org.il
mailto:stsafrir@clalit.org.il
mailto:guy_sc@clalit.org.il
mailto:guy_sc@clalit.org.il
mailto:galme@clalit.org.il
mailto:galme@clalit.org.il
mailto:STYANO@POST.TAU.AC.IL
mailto:STYANO@POST.TAU.AC.IL
mailto:yaellibi@gmail.com
mailto:yaellibi@gmail.com


 
 

-09פקס:  09-7478500/1טל:   ת.ד. הוד השרון  עלית הנועררח' ריאות הנפש שלוותה לבהמרכז  פרופ' יובל בלוךמען:   
7478628 

Address: Prof. Yuval Bloch, Shalvata Mental Health Center, Aliyat Hanoar St. Hod Hasharon , Israel. Tel +972-9-

1/7478500   Fax: +972- 6287478-9  

לעבודות מחקר בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר 51-יום העיון ה  

 12.02.2020יום ד', 
 

 הנפש גהה המרכז לבריאות -ההרצאותאולם 
 

 התכנסות וכיבוד 8:00-8:30
 

 פרופ' יובל בלוך, יו"ר האיגוד –דברי ברכה  8:30-8:35
    

 "חידושים בטיפול התרופתי לפסיכוזה מוקדמת"    –ברכות והרצאה  8:35-8:50
 מנהל המרכז לבריאות הנפש גההפרופ' גיל זלצמן ,                       

 
 ט  הצגת תנאי הגרנ 08:50-08:55

 פרופ' יובל בלוך                      

 השוואת ובחינת היעילות של התערבויות פסיכולוגיות  קצרות מאוד  לנוער  08:55-09:05
  אובדני.                    

 ד"ר טלי ברטלר, ד"ר אילה אורי, ביה"ח זיו צפת,                     

 שניידר פרופ' אלן אפטר ביה"ח                    

 יעילות התערבות במשבר במקרים אמבולטורים דחופים בפסיכיאטריה של  09:05-0915
 הילד                   

 דר' עידית דקל, המרכז הרפואי שיבא,                     

 דר' שרית פלישתי, המרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער, מחוז נתניה מכבי                    
  נתניה ריאות בשרותי                    

 
 זיהוי חסמים לקבלת טיפול אמבולטורי בפסיכיאטריה של הילד בישראל    09:15-09:25

 מרכזי-רב מחקר                     
 

 דר' שלומית צפריר, מרפאת משמר העם, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

לים, שירותי בריאות דר' אלנה קלמן, מרפאת "ביג" בית שמש, מחוז ירוש
 כללית

 דר' סוהיל חלאילה,  מרפאת שיח ג'ראח, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

דר' גילה שן, מרפאת ילדים ונוער, מרכז לבריאות הנפש גהה, שירותי בריאות 
 כללית

 אביטל, מרכז רפואי העמק, והפקולטה לרפואה בטכניון-דר' אילת מגן

 ם מחוזי, מחוז ירושלים, שרותי בריאות כלליתדר' קובי בנעים, רופא ילדי

פרופ' פז תורן, המרכז לבריאות הנפש רמת חן, תל אביב, שירותי בריאות 
 כללית

פרופ' יואב כהן,  מחלקת ילדים ונוער בית חולים איתנים, המרכז הירושלמי 
 לבריאות הנפש
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 וספקטיבית טיפול דיאלקטי התנהגותי למתבגרים מאושפזים בחינה רטר 09:25-09:35
 להשפעות ארוכות הטווח על אובדנות                  
 מחלקת נוער שלוותה ,ד"ר מאיה קריצ'מן                  

 מחלקת נוער נס ציונה ,ד"ר בני גרינברג                  

 הרצליה בן תחומי ,ד"ר ענת ברונשטיין קלומק                  

 " בילדים ומתבגרים המטופלים בפסיכוסטימולנטים תחושת "זומביות  09:35-09:45
 קשב וריכוז. להפרעת                     

 ד"ר קרן פרידוולד שניידר                  

 משה מרפאת ילדים ונוער, שרותי בריאות כללית, ראשון לציון. ,בלן ד"ר ליביה                  

 שמנה כתוצאה מטיפול בתרופות מטפורמין והתערבות דיאטנית לה 09:45-09:55
 אנטיפסיכוטיות בילדים: מחקר נטורליסטי                   

 שיבאמריאלה מושבה,  ר"ד                 
 ר אירנה קוסוב,  מחלקת ילדים, מרכז לבריאות הנפש נס ציונה."ד                 

 

 שאלות והבהרות לגבי המחקרים המוצעים 09:55-10:10

                                     
 הפסקת קפה ועוגה 10:10-10:30

 
 יו"ר: פרופ' גל שובל מושב ראשון: אפידמיולוגיה וקליניקה,  

 השיקולים של פסיכיאטרים של ילדים לגבי מתן אבחנה 10:45-10:30

 אביב.-, אוניברסיטת תלד"ר אילת גוטהלף

יות החברתיות בילדים עם הפרעת תוכנית אימון מובנת לשיפור המיומנו 10:45-11:00

  קשב בגיל בית ספר יסודי

 .השומר תל שיבא הרפואי המרכזורמן, ד"ר שיראל ד

היסטוריה של פגיעה מינית ממושכת מקושרת עם קליניקה חמורה יותר  11:00-11:15

 של הפרעת אישיות גבולית בנערות מאושפזות במחלקה סגורה.

 שיבא הרפואי המרכזו ד"ר הילה טורניאנסקי, המרכז לבריאות הנפש "גהה"

 .השומר תל

  ושפזים על הספקטרום האוטיסטי נתונים דמוגרפים וקליניים בקרב מא 11:15-11:30

 2010-2015במחלקת נוער סגורה בשנים                       

 ז לבריאות הנפש "גהה"המרכ ד"ר פולינה פרלמן דניאלי,                      

 טפול בנזעי חשמל לדכאון באנורקסיה נרבוזה: סדרת מקרים             11:30-11:45

 רטרוספקטיבית                     

 ד"ר טל שלטון, בית החולים תל השומר                    
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 סימפטומים של תוקפנות בילדים עם טיקים 11:45-12:00

 שניידר"" בית החולים לילדים, ארויה מילשטיין-נועה בןד"ר                       

 דיון על ההרצאות 12:00-12:15

 ובחירות של הנוכחים בעבודה שתזכה בגרנט. ארוחת צהרים 12:15-13:00

 .איך מתקדמים מרעיון למחקר למאמר 00:13-:4513

 .השומר תל אשיב הרפואי המרכז, הרצאה של פרופ' דורון גוטהלף                     

 גיא שוסהייםבילדים ונוער, יו"ר ד"ר וממצאים ביולוגיים מושב שני: גישות טיפוליות 

 

 תגובה של קורטיזול ללחץ כמנבא של מחשבות אובדניות בבני נוער 13:45-14:00

 ד"ר עמית שלו, בית החולים הדסה

  ז: השפעה אוקסיטוצין וקוגניציה חברתית בילדים עם הפרעת קשב וריכו 14:00-14:15

 מתילפנידאט של                      

 ד"ר אורית לוי שחר, מרכז לבריאות הנפש "שלוותה"

 ( במאושפזים CNSזיהוי תמותת תאי מערכת העצבים המרכזית ) 14:15-14:30

 במחלקה פסיכיאטרית לילדים ונוער על ידי שיטה המבוססת על                     

 ילציה של דנ"א חופשי בפלזמהמת                    

 רונן טפליץ, בית חולים "איתנים"ד"ר                     

 איתור גורמי סיכון מיילדותיים לאוטיזם רגרסיבי 14:15-14:30

 ד"ר דקלה זגדון, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה                     

 פעות לואי במתבגרים עם דיכאון מרקרים אפשריים לניבוי תגובה ותו-ביו 14:30-14:45

 SSRIוחרדה הנוטלים                       

 "שניידר" בית החולים לילדים, מאיה אמיתיד"ר                       

 דיון על ההרצאות  14:45-15:00

 סיכום והכרזת הזוכה במענק המחקר 15:00-15:30


