
 

 
 

 

 יום עיון שנתי  

   האוניברסיטה הפתוחה רעננה ,  2019נובמבר  27רביעי, יום 

 

Psychedelics:  
A New and Renewed Frontier in Psychiatric Therapeutics 
Chairs:  

Raz Gross, MD, MPH & Yoav Domany, MD 

 
 פסיכדליים:חומרים 

 הפסיכיאטריל חזית חדשה ומתחדשת בטיפו
 יושבי ראש יום העיון: דר‘ רז גרוס ודר‘ יואב דומני

 
 שעות  מרצים נושא ההרצאה 

 08:00-08:45 כיבוד קל, קפה והתכנסות  צ'ייס אולם

 דברי פתיחה:  
הישראלי  יו״ר האיגוד  -יואב כהן פרופ׳ 

 לפסיכיאטריה ביולוגית
 שיבאע"ש המרכז הרפואי  - דר' רז גרוס 

08:45-09:00 

Is there Magic in the Mushroom? 
Psilocybin for Treatment Resistant 
Depression 

 ( ההרצאה בעברית) 

 המרכז לברה"נ,  -דר' ערן הראל 
 יעקב-באר

09:00-09:45 

Ketamine for Suicidal Ideation: 
An Emergency Department Intervention  
 ()ההרצאה בעברית

ע"ש  המרכז הרפואי  -דר' יואב דומני 
 שיבא

09:45-10:30 

 10:30-10:45   הפסקה, כיבוד קל 

Creating Therapeutic Pathways for PTSD 
Treatment: A Role for MDMA? 

Prof. Col. Eric Vermetten, MD, 
PhD 
Department of Psychiatry 
Leiden University Medical Center, 
The Netherlands   

10:45-11:30 

Palestinians, Israelis, and Ayahuasca:   
Can Psychedelics Promote Reconciliation? 

Leor Roseman, PhD 
Centre for Psychedelic Research 
Imperial College, London, UK 

 PhD ,רוזמן ליאור דר'
 אימפריאל, יפסיכדל למחקר המרכז
 לונדון קולג‘,

11:30-12:15 

רפואה פסיכדלית בפרספקטיבה היסטורית 
 ותרבותית 

 דר' עידו הרטוגזון 
אוניברסיטת  , התוכנית למדע וטכנולוגיה

 אילן-בר

12:15-13:00 

 13:00-13:45 ארוחת צהרים 

  



 

 

 

 

 

 
 שעות  מרצים נושא ההרצאה 

 להתמכרויות המרפאה - שליט נדב דר׳ לחוויות מיסטיותחומרים פסיכדליים: מקולטנים  
 השרון-לב לברה“נ הרפואי המרכז

13:45-14:30 

 כיוונים עכשוויים ומבט אל העתיד
 דיון שולחן עגול  

פסיכולוגית, מטפלת   - דר‘ עמליה רוזנבלום  מנחה:
 וסופרת  , עיתונאיתזוגית

משרד   - דר' בלה בן גרשון דברי ברכה: 
 הבריאות

 
 הישראלי האיגוד ר“יו - פישל צבי  דר'

 לפסיכיאטריה
 הישראלי האיגוד ר“יו - כהן יואב פרופ‘

 ביולוגית לפסיכיאטריה
 הרפואי המרכז - רן-לב שאולי פרופ‘

 אילסם ויו"ר השרון-לב לברה“נ
 שיבא ע"ש הרפואי המרכז - גרוס רז ‘דר

 ע"ש הרפואי המרכז - דומני יואב דר‘
 שיבא

 למדע כניתוהת - הרטוגזון עידו 'דר
 אילן-בר אוניברסיטת ,וטכנולוגיה

  ישראל האקומי מכון  - צרפתי קרן דר'
 MAPS-ו

14:30-15:45 
 

 קנבר אולם
  חוקרים-החממה לרופאיםמפגש משתתפי תכנית 

 של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית
 

 ורמטן אריק פרופ'
 רוזמן ליאור דר'
 הראל ערן דר'
 דומני יואב דר'
 גרוס רז דר'

 כהן יואב פרופ'

16:00-17:00 

 
 שיבא ע"ש הרפואי המרכז קורנבלום, עידן דר' מדעי: *מזכיר

 


