
 ד"ר דורית יודשקין פורת 

 ברצוני להציג את מועמדותי לתפקיד חברת ועד בסניף תל אביב. 

אני פסיכיאטרית מבוגרים, וגם ילדים ונוער. משמשת כע' מנהל בית החולים לב השרון. 

 בנוסף, מנהלת טיפול יום לנוער הסובל מתחלואה כפולה. 

מזה שנים רבות אני עוסקת בפעילות מגוונת מטעם האיגוד הפסיכיאטרי, כמפורט בקורות 

החיים ובשלוש שנים האחרונות כיהנתי כחברת ועד סניף תל אביב ובועד המרכזי של 

 האיגוד. 

הייתי מעורבת כחברת ועד בהתמודדות הלא קלה שעברה הפסיכיאטריה בשנים אלה , 

ד לתיקון תדמית הפסיכיאטריה בציבור ובתקשורת. בשנים ופעלתי יחד עם יתר חברי הוע

אלה, כמו בשנים שקדמו להן, עסקתי במסגרת האיגוד בארגון פעילות לימודית אקדמית 

למתמחים , ארגון סדנאות למתמחים הניגשים לשלב ב', כתיבת שאלות למבחני שלב א, 

ארגון כנסים  ובחינת מתמחים בשלב ב' של פסיכיאטרית מבוגרים ונוער גם יחד,

 והשתלמויות. 

דברים רבים לעשות כדי לפתח ולקדם את המקצוע המעניין והמגוון אני מאמינה שיש עוד 

. יש בי מרץ רב והתלהבות אינסופית להמשיך ולפעול בכדי להעלות את קרנה של שלנו

הפסיכיאטריה ולגרום לעוסקים בה להתגאות שהם חלק מן המקצוע והקהילה האנושית 

 את חבריו.  המרכיבה

 

 דורית, בברכה

 



 , ד"ר יודשקין פורת דורית קורות חיים

 

 עיסוק נוכחי:

  ."ע' מנהל בית החולים "לב השרון 

 ."מנהלת טיפול יום  תחלואה כפולה נוער "לב השרון 
 תחומי פעילות נוספים: 

 .)בוחנת בבחינות שלב ב' פסיכיאטריה )מבוגרים + ילדים ונוער 

  והתמחות באיגוד הפסיכיאטריה במסגרתו הובלתי ארגון כנס טיוטורים חברה בוועדת הוראה

 ארצי ראשון.

 .שותפה בארגון כנסים נוספים 

   פעילה מטעם האיגוד בארגון ימים מרוכזים למתמחים הניגשים לבחינת שלב ב  ,ובהוראה

 בימים הללו.

  הגמר הארציות פעילה בכתיבת שאלות למבחן שלב א' של המתמחים בפסיכיאטריה ולבחינות

 של סטודנטים לרפואה.

 .מלמדת בחוג ללימודי המשך בפסיכיאטריה, הפקולטה לרפואה אונ' ת"א 

 .חברת ועד סניף ת"א של איגוד הפסיכיאטריה 

 .חברת ועדת אתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל 
 הכשרה רפואית:

 MD גוריון, ב"ש(.-דוקטור לרפואה  )אוניברסיטת בן 

 ריה של המבוגר.מומחית לפסיכיאט 

  .מומחית לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר 

 MHA Master of Health Administration –   תואר שני במנהל מערכות בריאות

 גוריון, ב"ש(.-)אוניברסיטת בן

  פסיכותרפיסטית  ובוגרת התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה מתקדמת  במרכז הישראלי ע"ש

 ויניקוט.
 ניסיון מקצועי:

 2016-1017-  מנהלת מרפאת ילדים ונוער, ואחראית על המרחב האמבולטורי , בית החולים

 נס ציונה. -לבריאות הנפש באר יעקב 
 

 2012-2016 פסיכיאטרית ילדים ונוער בכירה במחלקת נוער סגורה , בית החולים לבריאות :

 נס ציונה. אחראית על צוות רב מקצועי גדול. -הנפש באר יעקב 
 רטנית וקבוצתית מתמחים הניגשים לבחינות ההתמחות הסופיות. מדריכה פ

 מדריכה בפסיכותרפיה. טיוטורית ראשית לסטודנטים ישראלים ואמריקאים.

 עוסקת במחקר בתחום הפסיכיאטריה. 

 חברת ועדת הוראה וועדת אתיקה של בית החולים נס ציונה באר יעקב.   

 2009-2012בלתית, במרכז קהילתי לבריאות הנפש תלח-: מנהלת היחידה להפרעת דחק בתר-

אביב, ע"ש בריל. מלמדת סטודנטים לרפואה ישראלים ואמריקאים מהחוג לרפואה 

 באוניברסיטת ת"א.   מדריכה מתמחים בפסיכיאטריה.



 2005-2009התמחות בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר במרכז קהילתי לבריאות הנפש תל :-

 אביב, ע"ש בריל.

 2004-2005אביב, ע"ש בריל.-אה פסיכיאטרית בכירה במרכז קהילתי לבריאות הנפש תל: רופ 

 1998-2004תקווה.-: התמחות בפסיכיאטריה של המבוגר במרכז לבריאות הנפש "גהה" פתח 

 1990-1997גוריון  שבנגב.-: למודי רפואה בבית הספר לרפואה  באוניברסיטת בן 
 הכשרה רלוונטית:

  בהדרכת הפסיכואנליטיקאית גב' ניצה -מלני קליין וממשיכיה שנתי :  4בוגרת סמינר קליני

 .2009-2012חזן, 

  ,2011בוגרת קורס חשיפה ממושכת בהנחיית פרופ' עדנה פואה מאוניברסיטת פנסילבניה                              .

Trauma-Focused Cognitive-Behavioral Therapy (TF-CBT) - prolonged 

exposure  

 קורס  בוגרתCBT   לטיפול בOCD-   בהנחיית ד"ר ניצה נקש, המרכז ע"ש בריל תל

 .2011אביב, 

  קורס לרופאים מומחים לכתיבת חוות דעת ולמתן עדות בפני ערכאות משפטיות, ההסתדרות

 .2010הרפואית בישראל, 

   קורס  Good Clinical Practices - GCP  ,2014. 

 2016עברית ירושלים, קורס "הגישה המוטיבציונית" האונ' ה. 
 ציונים לשבח:

 2013אביב, -טיוטורית מצטיינת תוכנית הסטודנטים האמריקאים אונ' תל. 

 2016אביב, -מצטיינת דקאן בהוראה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר אונ' תל. 
 

 

 

 

 

 

 

 


