
כנס אילסם השנתי 2017 
סקס אחר וממכר...
7-9 בדצמבר < מלון מלכת שבא אילת
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יום חמישי 7/12/17
הגעה וחלוקת חדרים החל משעה 15:00 

התכנסות  17:00-17:30

הקדמה וברכות    18:00

מיון 1880, מחוברות 2017: מתאוריות של דחף לתיאוריות של התייחסות  18:00 - 18:30
ד"ר שלמה מנדלוביץ - סגן מנהל מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה   

יש סקס? 50 זוויות של מין אחר    18:30 - 19:00
פרופ' פנחס דנון - מנהל מחלקה מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה                       

ארוחת ערב בחדר האוכל   19:00

יום שישי 8/12/17
ארוחת בוקר ללנים במלון  )עיתוני סוף השבוע יחולקו לחדרים( החל משעה 07:00 

מושב א' יו"ר המושב: ד"ר דותן קידר   09:00-11:00

התמכרות למין, התנהגות מינית כפייתית, מחקרים על המוח והתנהגות  09:00-09:30

פרופ' אביב וונשטין - מרצה אוניברסיטת אריאל                       

התמכרות לסקס ופורנו-הילכו שניים יחדיו?    09:30-10:00

על שכיחות, הערכה והבדלים   
ד"ר אריאל קור - חוקר בתחום התמכרויות התנהגותיות,                      

מרצה בביה"ס לפסיכולוגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה   

פסיכולוג מתמחה ביחידה לתחלואה כפולה במרכז הרפואי לב-השרון   

ז- מין? התנהגות מינית קומפולסיבית בעידן וירטואלי    10:00-10:30

ד"ר יניב אפרתי - מייסד IMS, המרכז הישראלי לקידום מיניות בריאה   

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה  10:30-11:00

הוועדה המארגנת
ד"ר וולף אביבה

מזכ"לית אילסם, מנהלת מרפאת 
מבוגרים ומרכזת תחום תחלואה 

כפולה, קמפוס באר-יעקב, נס ציונה

פרופ' פנחס דנון
מנהל מחלקה מרכז בריאות 
הנפש באר יעקב נס ציונה    

ד"ר דותן קידר
מנהל יחידת הפרעות קשב וריכוז 

מרפאת רמת חן - קופ"ח כללית

ד"ר אילן טל
קליניקה לתמיכה רגשית 

ונפשית, מרכז טל



מושב ב' יו"ר המושב: ד"ר דורית יודשקין- פורת, ע. מנהל ביה"ח לב השרון ומנהלת מרפאת תחלואה כפולה לנוער לב השרון    11:00-13:05

NPS בשירות הסקס   11:00-11:30
ד"ר דותן קידר - מנהל יחידת הפרעות קשב וריכוז מרפאת רמת חן - קופת חולים כללית                        

הצד האפל של סמים וסקס  11:30-12:00
ד"ר מיה קופרברג - מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה       

בדידות אינטימיות בעולם של אפליקציות כמסקס בישראל ובלונדון   12:00-12:30
ד"ר אילן טל - הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית, מרכז טל   

מסע ישראלי בעקבות מתחמי סקס:   12:30-13:00
הפנטפונג, בבנגקוק, החלונות האדומים באמסטרדם והתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב   

ד"ר חגית בוני יעקב - ד"ר בחוג לקרימינולוגיה, אונ' אריאל, יועצת לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול   

ארוחת צהרים קלה בשטח התצוגה   13:05-14:00

מושב ג' יו"ר המושב:  פרופ' פנחס דנון  14:00-15:30

פאנל: תחלואה כפולה בעידן הפעימה השלישית:    14:00-15:30
התמודדות עם מקרים משולבים בקהילה ובבית חולים   

מנחים:      ד"ר ארתורו לרנר - יו"ר אילסם, מנהל המח' לתחלואה כפולה - ביה"ח לב השרון, מנהל הפורום הישראלי לתחלואה כפולה   
       פרופ' פנחס דנון - מנהל מחלקת תחלואה כפולה, ביה"ח נס ציונה  

משתתפים: ד"ר ארתורו לרנר - יו"ר אילסם    
       ד"ר טל ברגמן - ראשת שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות

       ד"ר שלמה מנדלוביץ' - סגן מנהל ביה"ח באר יעקב
       פרופ' יובל מלמד - מנהל ביה"ח אברבאנל

       פרופ' אלכסנדר גרינשפן - מנהל ביה"ח שער מנשה
       פרופ' צבי זמישלני - חבר הוועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה האירופאי, נציג דרום אירופה

       פרופ' משה קוטלר - יו"ר אילסם לשעבר
       ד"ר אלכס טייטלבאום - סגן מנהל ביה"ח איתנים

       ד"ר שמואל הירשמן - מנהל ביה"ח לב השרון

ארוחת ערב בחדר האוכל   19:00

שבת 9/12/17
ארוחת בוקר ללנים במלון החל משעה 07:00 

מושב ד' יו"ר המושב: ד"ר פאולה  רושקה, ראש המחלקה להתמכרויות משרד הבריאות   10:00-12:40

גילוי שכיחות שימוש בסמים במיון בית שער מנשה  10:00-10:20
פרופסור אלכס גרישפון - מנהל בית חולים שער מנשה                       

כלים לאבחון התמכרויות התנהגותיות  10:20-10:40
ד"ר סמיון קרצמן - מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה             

פאנל פתוח לקהל: איך לאבחן במדויק, אם בכלל ניתן, התמכרויות התנהגותיות בפרט למין  10:40-11:40
מנחה הפאנל:  ד"ר אמנון מיכאל - מנהל עמותת "הדרך"   

פרופ' פנחס דנון - מנהל מחלקה מרכז בריאות הנפש באר יעקב נס ציונה   אורחי הפאנל:    
           פרופ' זמישלני זאב - חבר הוועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה האירופאי, נציג דרום אירופה

ד"ר ארתורו לרנר - יו"ר אילסם                        
ד"ר טל ברגמן - ראשת שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות            

   
סיכום הכנס   11:40-12:40

מושב שני יור


