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הוועדה המארגנת
ד"ר איתי בסר

יו"ר אילסם, מנהל מרפאת מבוגרים, 
המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

ד"ר אביבה וולף
מזכ"לית אילסם, מנהלת מח׳ לתחלואה 
כפולה, המרכז לבריאות הנפש, לב השרון

ד"ר דניאל פיינגולד
המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת אריאל

ד"ר חגית בוני-נח
החוג לקרימינולוגיה, אוניברסיטת אריאל

לב שגל
אח אחראי יחידה לתחלואה כפולה נוער, 

המרכז לבריאות הנפש לב השרון

מור יהודאי
המרפאה לתחלואה כפולה,

המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

ד"ר סרגיו מרצ'בסקי
גמלאי בית חולים לבריאות הנפש 

באר יעקב ומרפאת היבטים 

ד"ר שירה סובול
חברת סגל ומרצה במחלקה לעבודה 

סוציאלית, אוניברסיטת  בר-אילן

התכנסות וחלוקת חדרים החל מ-15:00 

אסיפה כללית ועדכון על השנה שחלפה  17:00-17:30
לחברי אילס"ם בלבד   

ברכות   17:45-18:00
ד"ר איתי בסר   

יו"ר אילס"ם   

Complexities of Addictions: Scientific basis for current therapy and policy  18:00-19:00
הרצאה מקוונת / מוקלטת   

 Professor David Nutt   
DM, FRCP, FRCPsych, FSB, FMedSci

Faculty of Medicine, Department of Brain Sciences 
The Edmond J Safra Chair in Neuropsychopharmacology

  

שלום ולא להתראות לתוספת השלישית   19:00-19:30
ד"ר טל ברגמן   

ראש שרותי בריאות הנפש, משרד הבריאות   
  

החל מ-19:30 ארוחת ערב בחדר האוכל
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נשים - התמכרות וטראומה
ד"ר פרידמן יונתן

פסיכיאטר מתמחה במרכז לבריאות הנפש לב-השרון

״העצמי״ כחומת מגן של הנפש: 
קומפלקס PTSD על פי תפיסתו האנליטית של קרל גוסטב יונג

מר גיא אוראל שני
פסיכותרפיה באנליזה יונגיאנית, פסיכודרמה. דוקטורנט בחוג לפרשנות ופסיכואנליזה באונ' בר-אילן. מרצה במכללה לחברה ואמנויות, ק. אונו

בלי פילטרים: העבודה השיקומית עם נפגעי טראומה
גב' לידור פימה

מנהלת ארצית תחום תחלואה כפולה קידום פרוייקטים שיקומיים
גב' נגה טמיר

מנהלת דיור מוגן דרום, קידום פרוייקטים שיקומיים.

ארוחת צהרים קלה בשטח התצוגה

מנגנונים נפשיים בהתמכרות ובהחלמה: מבט אינטרדיסציפלינרי
ד"ר שרון רבינוביץ' שנקר

ראש התכנית ללימודי תואר שני בחקר פשיעה והתמכרויות, ביה"ס לקרימינולוגיה, ראש היח' לחקר התמכרויות, המרכז לחקר השיקום, אונ' חיפה

נתיבים להתמכרות והחלמה
ד"ר בל גבריאל-פריד

ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אונ' תל אביב

נוירוביולוגיה של התמכרות
ד''ר נדב שליט

המרפאה לטיפול בהתמכרויות, המרכז לבריאות הנפש לב השרון והמרכז הישראלי להתמכרויות

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה

אינטגרציה של גישות בפסיכותרפיה
ד"ר שרון זיו-ביימן

מנהלת מכון מפרשים מכללה אקדמית ת"א-יפו

12 צעדים "דינאמיים" לטיפול בהתמכרויות
מר חגי מזלי

פסיכולוג שיקומי, רכז טיפול בכפר איזון

התמכרות למין ופורנוגרפיה בחדר הטיפול הזוגי
גב' רוני רוקח

ICA אחראית הטיפול המשפחתי וסגנית מנהל המרפאה לטיפול בהתמכרויות, המרכז לבריאות הנפש לב השרון והמרכז הישראלי להתמכרויות

 I מושב
09:10-10:25 

אתיולוגיה - מבט ביו-פסיכו-סוציאלי
יו"ר: ד"ר סרג'יו מרצ'בסקי
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II מושב
10:45-12:00

PTSD / cPTSD
יו"ר: ד"ר אביבה וולף

 III מושב
12:45-14:00 

פסיכותרפיה בהתמכרויות
יו"ר: ד"ר שירה סובול

  10:25-10:45

 12:00-12:45

        טיפול חדשני אחת לחודש להתמכרות 
לאופיאטיים, מהבסיס הקליני לפרקטיקה רפואית בשנת שימוש ראשונה בישראל

ד"ר איגור גורז'לצן 
מנהל מרפאת מ.ט.ר.ה לטיפול תרופתי ממושך, באר שבע

8:50-9:10:SUBLOCADE (Buprenorphine XR)



הרשות מאז ועד היום - מרשות סטטורית לרשות משרדית   
חגי ברוש   

ראש תחום בכיר טיפול ושיקום ברשות הלאומית למאבק באלימות סמים ואלכוהול    

המודל ההוליסטי לנפגעי סמים מהדור החדש   
עומרי פריש   

עו"ס, נשיא ומייסד כפר איזון    

סיכום הכנס   11:00-11:15

*יתכנו שינויים בתוכנית הכנס

ארוחת ערב באופן חופשי בחדר האוכל החל מ-19:00  

הכנס בחסות

 V מושב
10:00-11:00 

״הילכו שניים יחדיו?" - טיפול ממוסד או "רוחני" במכורים
ד"ר אמנון מיכאל

מנכ"ל עמותת הדרך

טיפול בהתמכרויות נוער - אנשים גמישים באמצע הדרך
ד"ר דורית יודשקין פורת

פסיכיאטרית ילדים, נוער ומבוגרים. מנהלת יחידת תחלואה כפולה לנוער המרכז לבריאות הנפש לב השרון

הצעד ה-13 - גישות חדשות לאוכלוסיות מגוונות
דודי גולד

קרימינולוג )MA(, מייסד ומנהל מרכז גולד לטיפול בהתמכרות לקנאביס
 

התמכרויות מאז ועד היום
יו"ר: ד"ר איתי בסר 

IV מושב
14:00-15:15

מפגש בין הפורמלי לבלתי פורמלי בניהול מחלה והחלמה
יו"ר: ד"ר חגית בוני-נח, ד"ר דורית פורת
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