
"?לאן-הפסיכולוגיה בישראל "כנס 
שנה לחוק הפסיכולוגים40במלאת 

,אנו מתכבדים להזמינכם לכנס הפסיכולוגים
אילן-אוניברסיטת בר, בוואהל סנטר29.5.2017יום שני -שיתקיים ב

משרד הבריאות, לית הסברה ויחסים בינלאומיים"סמנכ| עינב שימרון מנחה 

התכנסות ורישום8.00-9.00

שר הבריאות  | ליצמןיעקב כ הרב "חברכות                       9.00-9.30
הרווחה והבריאות, ר ועדת העבודה"יו| אללוףכ אלי "ח

ל משרד הבריאות"מנכ| מר משה בר סימן טוב 
מנהל רפואהראשת |ר ורד עזרא "ד

ר מועצת הפסיכולוגים"יו| שיף-רחל לוי' פרופ

דברי פתיחה וברכות מקוונים| זוכה פרס נובל | כהנמןדני ' פרופפתיחת הכנס9.30-10.00
"הפסיכולוגיה במעגל החיים"סרטון  

"עתידו של העולם הפנימי"| ברזניץשלמה ' פרופהרצאת פתיחה          10.00-11.00

"מגמות עתידיות בפסיכולוגיה כמדע וכמקצוע"מושב ראשון  11.30-13.00
:פיצולים4-יתקיים ב



שם ההרצאהשם המרצהשם הפיצול

חדשנות
במחקר הפסיכולוגי

מחקרים בהתקשרותמיקולינסרמריו ' פרופ

התפתחויות ואתגרים בטכנולוגיות ממוחשבות לזיהוי רגש: בין עונג לכאבר הלל אביעזר"ד

מסע בזמן לאוטופיות ודיסטופיות אפשריות? לקראת נורמות חדשות במחקר האמפיריר יואב בר ענן"ד

חדשנות  
בהערכה וטיפול

?לאן-הנוירופסיכולוגיה ר איילה בלוך"ד

כיוונים ומחשבות-מבט עתידי : הערכה פסיכולוגיתמשה אלמגור' פרופ

להעז להיות שמרן חדשניר ארנון רולניק"ד

המוח והנפש

מוח ורגשהנדלרתלמה ' פרופ

תת מודע ומוחליאון דואל' פרופ

המוח החברתיסימון שמאי צורי' פרופ

,  דיגיטאליות
מדיה וטכנולוגיה

פסיכולוגיה באינטרנטיאיר עמיחי' פרופ

הפסיכולוג במדיהעמירם רביב' פרופ

?טיפולי העתיד-טיפולים מקוונים יונתן הופרט' פרופ

נתיבי השינוי-בריאות דיגיטלית שירה לב עמי' גב

ארוחת צהרים13.00-14.00

"השיח בין הפסיכולוגיה בארץ למרחב הציבורי"מושב שני14.00-15.30
:פיצולים4-יתקיים ב



שם ההרצאהשם המרצהשם הפיצול

פסיכולוגיה
ברצף החיים

שם ההרצאה יפורסם בהמשךאבקסיסכ אורלי לוי "ח

ילדים בסיכוןר פלורה מור"ד

צריך כפר שלם כדי לגדל משפחה בסיכוןרחל גיל' וגבמאנער עדי "ד

מגמות הזקנה באוכלוסייה בשנים הבאותרסוליר איריס "ד

האתגר הכפול-הטפול הפסיכולוגי באוכלוסייה המזדקנתטור-ר ליאורה בר"ד

פסיכולוגיה
תרבותית-רב

,  שטרן-גנאורדנה ' פרופ
,  ר יהונתן גז"ד
,  כף-אבוסארהר "ד

מר עמוס פז, מר מאיר נדב

הפסיכולוגיה הקלינית לחברה הערביתהנגשת

החברה אתיופיתגריסרור נמרוד "ד

רגישות תרבותית בטיפול בחברה החרדיתר ברוך כהנא"ד

הפסיכולוגיה
,  במרחבי החינוך

התעסוקה והביטחון

והמקרה של הפסיכולוגיה החינוכיתציבורית המסע אחר פסיכולוגיה משפיעה ר חוה פרידמן"ד

הבטחוניבמרחב " לחלום לתוך הקיום"-? שירות פסיכולוגי או שירות בצבאשירלי אילת גרינברג' גב

התעסוקתיהפסיכולוגיה במרחב אורלי צדוק' גב

הפסיכולוגיה
במרחב הבריאות

עיצוב מחדש של מערך השירותים הפסיכולוגים במרחב הבריאותבלינקימר יובל 

כהןויידראיילת ' גב
שירות פסיכולוגי כחלק ממענה : חוק הכלים השלובים-נפש וגוף בבריאות האישה 

רב מקצועי במרפאות בריאות האישה בקהילה

.מניעת תחלואה ואשפוז על רקע בעיות נפשיות אצל ילדים ובני נוערקרונטלשרון ' גב
מודל קהילתי, במסגרת מרפאה ראשונית קהילתיתטפוליתוהתערבות אבחון 

מר גיל הלפרין
רגש הטמעת מודל לטיפול קצר מועד ממוקד ? מה עושים עם התור הזה

נ"ברהטיפולי ואירגוני לצרכי כמענה 

המנהללכסאהפסיכולוג מכסאעל התנועה -הספליטלחבר את ברקיוראימר 

שירות פסיכולוגי רפואי בבתי החולים הכללייםשירלי אלון' גב



הפסקה15.30-16.00

"עיצוב הפרופסיה בהתאם לאתגרי העתיד")   במליאה(מושב שלישי 16.00-17.30
"שנה אחרי40חוק הפסיכולוגים "היבטים של רגולציה | הדני -ד שרונה עבר"עו
"היבטים בהכשרת הפסיכולוגים"| ר עומר פורת "ד
"מבט על הטיפול הפסיכולוגי-הפסיכולוג הנכון לזמננו "| ר ניצה ירום "ד

"ימי משבר ואתגר-הפסיכולוג בישראל "| עמנואל ברמן ' פרופ

משרד הבריאות, פסיכולוגית ארצית וממונה על רישוי פסיכולוגים| ימימה גולדברג ' גבדברי סיכום 17.30-18.00
ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל"יו| ר מאיר נעמן "ד

קוקטייל חגיגי לסיום18.00-19.00

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש
הקדימו הרשמתכם-מספר המקומות מוגבל 

הודעה בדבר הסדרי החניה תינתן לנרשמים

:ועדת ההיגוי
)נציג האקדמיה(יונתן הופרט ' פרופ| ) ר עמית"יו(ר מאיר נעמן "ד| ) ר עמית"יו(ימימה גולדברג 

)  נציג השדה(יובל בלינקי | ) נציג מועצת הפסיכולוגים(אילן וירצברגר 
)מרכזת ועדת ההיגוי(איתני -איריס פרחי| ) נציג המשרד(גבי פרץ 
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