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 מושב 2 - קנביס רפואי ב' יו"ר: ד״ר דותן קידר

      11:35-11:50

 
ד״ר שרון שניצמן, אוניברסיטת חיפה   

)ההרצאה באנגלית(   

שימוש רפואי בקנביס - למי, כמה          11:50-12:15
ועל סמך מה?   

ד״ר תמנע נפתלי, בי"ח מאיר   

תפוח אדמה לוהט וירוק: שימוש בקנביס         12:15-12:40
רפואי בקרב מחלימי סרטן   

ד״ר יובל זולוטוב, אוניברסיטת חיפה   

 מושב 1 - קנביס וכאב  יו"ר: ד״ר יפעת סנדלר

09:35-09:50       קנביס לטיפול בכאב כרוני: 
זווית מחקרית ואישית של רופא כאב   

ד״ר איתי גור אריה, המרכז הרפואי שיבא   

קנביס רפואי בכאב - טיפול עצמי בדיכאון?        09:50-10:15
גב' אורלי פקר, המרכז הישראלי להתמכרויות   

קנביס, פיברומיאלגיה ואישיות       10:15-10:40
ד״ר הדר שלו, המרכז הרפואי סורוקה   

יום ה'  |  12.12.19
הגעה וחלוקת חדרים החל מ-15:00  

התכנסות  16:30-17:00

 מושב מליאה  

פתיחה, דברי ברכה      17:00-17:30
פרופ' שאולי לב-רן, יו"ר אילסם   

הרצאת מליאה: מאחורי מסך העשן של הקנביס הרפואי      17:30-18:30
פרופ' דדי מאירי, הטכניון   

ארוחת ערב בחדר האוכל   19:00

יום ו'  |  13.12.19
ארוחת בוקר ללנים במלון   החל מ-07:00  

 מושב מליאה  יו"ר: ד״ר ארתורו לרנר
הרצאת מליאה         09:00-09:30

אינדיביור   

 מושב 2 - קנביס רפואי א' יו"ר: ד״ר איתי בסר

קנביס בטיפול באפילפסיה עמידה בילדים         9:35-9:50
ד״ר מיכל צדוק, המרכז הרפואי שיבא   

קנביס בטיפול באוטיזם        9:50-10:15
ד״ר גל מאירי, המרכז הרפואי סורוקה   

CBT או CBD? טיפול בהפרעת דחק       10:15-10:40
פוסט-טראומטית באמצעות קנביס רפואי   

ד״ר ניצה נקש, המרכז הרפואי שיבא   

The association between physical 
pain  and cannabis use in daily life: 

An experience sampling method

 מושב 1 - קנביס ובני נוער יו"ר: ד״ר דורית פורת

שימוש בקנביס בקרב בני נוער בישראל       11:35-11:50
מר חגי ברוש,    

הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול   

נזקי הקנביס: ילדים, הורים ופוליטיקאים       11:50-12:15
פרופ' יפרח קמינר, אוניברסיטת קונטיקט   

כיצד לנהל שיח "שימושי" עם בני נוער          12:15-12:40
בחברה הסטלנית של ימינו   

ד״ר שירה סובול, אוניברסיטת בר-אילן   

 מושב מליאה 
הרצאת מליאה      11:00-11:30

חברת רפא   

הפסקה       10:40-11:00



 מושב 2-קנביס והתמכרות ב' יו"ר: גב' אודליה כלף

העיקר סמוי מהעין: מנגנונים קוגניטיבים         14:45-15:10
ופסיכולוגים עמוקים של שימוש בקנביס   

ד״ר שרון רבינוביץ-שנקר, אוניברסיטת חיפה   

הדרמה המזדחלת של התמכרות לקנביס:         15:10-15:35
היבטים טיפוליים   

ד״ר דניאל פיינגולד, אוניברסיטת אריאל   

"קנביס ומשמעות החיים" - מבט         15:35-16:00
על דפוסים התמכרותיים בכלל       

והתמכרות לקנביס בפרט   
חגי מזלי, כפר איזון   

 מושב 1-קנביס והתמכרות א' יו"ר: גב' ענבל קרייזלר

השפעת קנביס על מהלך מחלה של          14:45-15:10
הפרעות פסיכיאטריות חמורות   

ד״ר איתי בסר, המרכז לבריאות הנפש באר שבע   

האם יש מקום לקנביס רפואי במסגרות          15:10-15:35
טיפול בהתמכרויות?   

ד״ר נדב שליט, המרכז הרפואי לב השרון,      
המרכז הישראלי להתמכרויות   

התמכרות בקרב מטופלי קנביס רפואי:          15:35-16:00
אבחון והצעות לטיפול   

ד״ר פאולה רושקה, משרד הבריאות   

שבת  |  14.12.19
  

החל מ-07:00  ארוחת בוקר ללנים במלון

 מושב מליאה - קנביס ומדיניות  יו"ר: ד״ר אמנון מיכאל

ובעולם 09:30-09:50      הפללה, מדיקליזציה ולגליזציה: ההבניה החברתית של הקנביס בישראל  
ד״ר חגית בוני-נח, אוניברסיטת אריאל   

היבטים משפטיים של שימוש בקנביס: עבר, הווה ומחשבות על העתיד       09:50-10:10
עו"ד עמית דויטשר, אוניברסיטת תל אביב   

מהפכת הקנביס: התופעה והטיפול   10:10-10:30
עמרי פריש, כפר איזון   

השפעת התקשורת על תפיסת קנביס כסם או תרופה       10:30-10:50
ד״ר נחמה לואיס, אוניברסיטת חיפה   

סיכום הכנס       10:50-11:10
פרופ' שאולי לב-רן, יו"ר אילסם   

12:40-13:30      הפסקת צהריים

 אולם מליאה  יו"ר: ד״ר יעל דליהו

הרצאת מליאה       13:30-14:00
פייזר   

הרצאת מליאה       14:00-14:30
מדיסון   

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה       14:30-14:45

ארוחת ערב בחדר האוכל    19:00

הועדה המדעית של הכנס
פרופ' שאולי לב-רן	 
ד״ר אביבה וולף	 
ד״ר דותן קידר	 
ד״ר איתי בסר	 
ד״ר דניאל פיינגולד	 
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https://events.eventact.com/ws/cannabis/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://events.eventact.com/runreg2/event/RegForm.aspx?Event=32236&Company=596&Form=29519&Account=0&lang=he&hc=&login=621864956275

