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 יום עיון
 של ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל 

 28.11.2018 
 

 :  פרופ' אלכסנדר גרינשפון, פרופ' ישראל שטראוסהעיוןו"ר יום י

 התכנסות   9:00 – 8:30

 יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל,  ד"ר צבי פישל, : ברכות    9:00 
  הנפש גההמרכז לבריאות  מנהל מחלקה,                                                                        

 
 ?Brain enhancement: ingenious or unethical הרצאת פתיחה:   10:00 – 9:15

 בישראל,  איגוד הפסיכיאטריה -,  יו"ר ועדת אתיקה שטראוסישראל פרופ'     
 מעיני הישועה מנהל מערך הפסיכיאטריה מרכז הרפואי                                                                       

 מושבים

11:30-10:00   

 קשיים אתיים במימוש הטיפול בקטינים על פי החוק לטיפול בחולי נפש וחוק : שם המושב
 הנוער טיפול והשגחה

יו"ר יוצא של איגוד הפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ומנהל   יו"ר, –ד"ר יעקב פולאקביץ  .1
  –המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל 

מתן טיפול תרופתי לקטין בהתנגדות שלו ו/או של האחראי עליו, והקושי ביישום המלצות 
 טיפוליות. 

פסיכיאטרית מומחית לילדים ונוער, אחראית תחום פסיכיאטריה לילדים  – ד"ר רחל מאור .2
  –ונוער בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות 

גבלות החוק, הקשיים ביישומו חוק הנוער טיפול והשגחה והטיפול תחת מעטה החוק, מ
 והבעיות האתיות הנלוות.

  –עובדת סוציאלית ראשית לחוק הנוער, משרד הרווחה  – גב' חוה לוי .3
 תפקידו של העו"ס לחוק הנוער והדילמות האתיות של לקיחת האחריות של ההורה.

 הפסקת קפה 12:00 – 11:30

12:00 – 13:30 

   :שם המושב                                                                       ? Suicide:  who is in charge 

                                             Clinician, patients, families and legal perspectives          

  , מנהל המרכז לבר"ן גההיו"ר - רופ' גיל זלצמןפ .1
 מבוא והצגת הדילמות האתיות.  

 מנהל המרכז לבריאות הנפש לב השרון – הירשמןד"ר  .2
 היבט הקלינאי ונייר העמדה, 

 איגוד הפסיכיאטריה בישראל

 
 ועדת אתיקה של האיגוד

 



 , קופ"ח כללית, עמותת "בשביל החיים"חרמשחגי פרופ'  .3
 היבט המשפחה והמטופל

 ארוחת צהריים במלון  14:30 – 13:30

16:00-14:30 

  :ניגודי מחויבויות והתנגדות מצפונית בפסיכיאטריהשם המושב 

 מנהל היחידה לפסיכיאטרי משפטית, המרכז לבריאות הנפש באר יעקב ,יו"ר -  זגד גולדעד"ר  .1
 קליני-ניתוח מושגי –ניגודי מחויבויות והתנגדות מצפונית 

 מנהל המרכז לבריאות הנפש שלוותה –ד"ר שלמה מנדלוביץ  .2
 בין האישי לחברתי –פסיכיאטריה 

מנהל החטיבה לפסיכיאטריה משפטית שליד שב"ס, המרכז לבריאות הנפש  –ד"ר משה בירגר  .3
 באר יעקב 

 לבטים בעבודתו של פסיכיאטר במסגרת ענישתית

17:30-16:00 

  :ביטול -רפואי-לא, בהיבט משפטי-ההיבט האתי של הכפייה בפסיכיאטריה כןשם המושב
 כפיה בפסיכיאטריה

מנהל ביה''ח אברבנאל ויו''ר פורום איגוד מנהלי בתי החולים , יו"ר - פרופ' יובל מלמד
 הפסיכיאטרים. 

 כפר שאול  -איתנים  מנהל המרכז הירושלמי לברה"ן - "ר גדי לוביןד .1
 ": רעיון ושיברו טיפול בחולי נפשלחוק ה"

ראש החוג לפסיכיאטריה , נס ציונה-באר יעקב  מנהל ביה''ח –פרופ' חיליק לבקוביץ  .2
 באוניברסיטת ת''א.

 "הרהורים וערעורים על האשפוז הכפוי"
 ממונה ארצי אשפוז כפוי, הסיוע המשפטי, משרד המשפטים.   עו''ד דניאל רז, .3

 "מסוכנות בעין המשפטית".

 ארגון בזכות –עו''ד שרון פרימור  .4
ם בחינה נורמטיבית של חוק טיפול בחולי נפש בעידן האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים ע"

 ”מוגבלות

 
17:30 – 19:00 

 חוויה עם סרט: סימפוזיון  
אילן, התוכנית -המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר – עמי-דר' איתי שוב -מנחה ומרצה 

 אביב-לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל
 חוויה מיוחדת מהסרטים"  –"פסיכיאטריה ואתיקה בראות הקולנוע 

 

 conferences.com-www.bioethicsמידע על הכנס העולמי:  

 יום העיון ייערך בשפה העברית

 עיון של ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראלשתתפות ביום דמי ה

 450   ₪- כולל כניסה לכנס העולמי וארוחת צהריים באותו היום 
  ועדת האתיקה של איגוד מקוונת בטופס רישום ל"יום עיון של הרשמה

 wizard.biz-grp.form-il-2018https://ethics " ישראלבפסיכיאטריה ה
  31.10.2018ההרשמה תסתיים בתאריך 

 
 הירשמו והבטיחו מקומכם בכנס

 :אפשר לפנות לרינה קורס    שאלות ופרטים נוספים

  rena@sm.health.gov.il   :8900712-052, נייד:  6278160-04טל  

http://www.bioethics-conferences.com/
https://ethics2018-il-grp.form-wizard.biz/
mailto:rena@sm.health.gov.il

