
אנו שמחים/ות ונרגשים/ות להזמינכם/ן לכנס הייסוד 
של חברה אינטרדיסציפלינרית זו בהסתדרות הרפואית 

בישראל. מטרת החברה להוות בית מקצועי לקידום 
המודעות להשלכות הבריאותיות של הפגיעה המינית, 
ריכוז הידע הנוגע לטיפול, הכשרת צוותים מקצועיים 

וקידום מחקר בתחום

 19.12.19 כנס ייסוד
של החברה הישראלית

 לקידום אבחון,
טיפול ומניעה

של פגיעה מינית
אודיטוריום ע"ש סמולרש - אוניברסיטת ת״א

תכנית
08:00-08:45  התכנסות והרשמה.    

כיבוד קל , סיור בתערוכה ובחירות למוסדות החברה

08:45-09:10  ברכות   
 פרופ׳ ציון חגי – יו״ר ההסתדרות הרפואית בישראל

עו״ד מרים שלר – מנהלת מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה 
מינית בתל אביב

09:10-09:30  דברי פתיחה והצגת החברה   
ד״ר ענבל ברנר – מנהלת מרפאת בריאות הנפש נתניה 

והמרפאה הרב-תחומית לטיפול בטראומה מינית, המרכז 
לבריאות הנפש לב השרון 

09:30-10:15  השלכות בריאותיות של פגיעה מינית והגישה למטופל/ת   
 נפגע/ת טראומה מינית

ד״ר אנה פדואה, מנהלת שירות תחלואות רצפת אגן, 
מרכז רפואי שמיר-אסף הרופא

10:15-10:45  פגיעה מינית והפרעות אכילה   
 ד״ר ענבל שלומי, מנהלת מחלקת "לצדך", בי"ח באר יעקב

בחסות חברת "מדיסון"

10:45-11:15   הפסקת קפה, כיבוד קל, סיור בתערוכה ובחירות   
למוסדות החברה

11:15-11:45  פגיעה מינית בגברים   
ד״ר רונן ברקת, רופא משפחה, שירותי בריאות כללית

11:45-12.15  התעללות בגיל ילדות כטראומה התפתחותית   
ד״ר גלית בן אמיתי, פסיכיאטרית ילדים ונוער

Keynote Speaker, Prof. S.W. Porges:    12:15-13:15   
 Connectedness as a Biological Imperative: Understanding
 the consequences of trauma, abuse, and chronic stress
through the lens of the Polyvagal Theory 
 Prof. Porges is the author of the Polyvagal Theory,
 Distinguished University Scientist at the Kinsey Institute,
 Indiana University, and Professor of Psychiatry at the
University of North Carolina

ארוחת צהרים  13:15-14:00  

14:00-15:15   פאנל 20 שנים לחדרים האקוטיים: הטיפול בנפגעי/ות   
 תקיפה מינית אקוטית. 

ד״ר זהר לביא סהר - מנהלת המחלקה לאלימות 
במשפחה ותקיפה מינית, השירות לעבודה סוציאלית, 

משרד הבריאות. "הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית 
בחדרים האקוטיים - איפה היינו ולאן אנו הולכים?"

    ד"ר שמואל הירשמן - מנהל המרכז לבריאות הנפש לב 
השרון ומנהל המערך לטיפול בטראומה מינית. ״הנסיון 

המצטבר מהטיפול הנפשי המיידי לאחר פגיעה אקוטית״

   ד"ר איריס שהם - מנהלת יולדות ה׳, מנהלת המרכז 
האקוטי בבי"ח סורוקה. "המרכזים האקוטיים: לא רק 
בדיקה פורנזית. תפקיד הרופא/ה במפגש עם נפגע/ת״

   ד״ר ריקרדו נחמן - המכון לרפואה משפטית, מנהל יחידה 
 I know what" .לבדיקות קליניות משפטיות ורכז ארצי

"?Sexual Assault means, Do You

    גב׳ יעל שרר - מנהלת הלובי למלחמה באלימות מינית.
"הדובי מפינלנד – איך מפחיתים התאבדויות, אשפוזים, 
ופוסט טראומה אצל נפגעים ונפגעות של אלימות מינית"

 Keynote Speaker, video conference, Prof J. L.   15:15-16:15  
Herman: Understanding Complex PTSD 
 Professor Herman is Professor of Clinical Psychiatry at
 Harvard University Medical School, author of "Trauma
 and Recovery", a pioneer in the study of PTSD and sexual
 .abuse of women and children

תוצאות בחירות ודברי סיכום  16:15-16:30  

החברה לקידום 
 אבחון, טיפול ומניעה

של פגיעה מינית


