
 
 

 RDoCסדנת  - קיץ ספר בית

 ביוני, אולם דולפי, בית ספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב 28
 DSM 5-)נציגיה הבולטים הינם ה להפרעות מובחנותבצד הגישה הקטגוריאלית המסווגת הפרעות פסיכיאטריות 

 -Research Domain Criteriaהמתוך עולם המחקר גישה מימדית שנציגתה הבולטת הינה צמחה (, ICD10-וה

(RDoC) בעידוד ופיתוח של ה-NIMH. 
 :מטרות הסדנה הינן

 הגישה המימדית בכלל וה הצגת-RDoC בפרט 

 השל  סיכום ממצאים מחקריים במימדים השוניםRDoC- 

  גרנטים ומאמריםובכתיבת  יםקליני מדית במקריםימהתנסות בהמשגה 

 הכרה של מאגר הנתונים של ה- RDoC של ה-NIMH  כל העולםמשזמין לשימוש לחוקרים 

 היום תכנית
 , יו"ר האיגודדורון גוטהלף  - התכנסות, ברכות 8:30  - 9:00

 יו"ר ערן הראל 9:00  - 10:15

Changing Diagnostic Concepts for Mental Disorders: The NIMH Research 

Domain Criteria Initiative 

McLinden Kristina NIMH   

 הפסקת קפה  10:15 - 10:45

 יו"ר מיכל טלר - הרצאות על מחקרים על פי הדומיינים השונים 10:45 - 12:15
Negative Valence Systems - אוניברסיטת חיפהתומר שכנר ,  

Positive Valence Systems - אוניברסיטת בר אילןגל ידיד ,  
Cognitive Systems , טכניוןאבי אביטל  -  

Systems for Social Processes   -, אוניברסיטת חיפה סימון שמאי צורי
Arousal/Modulatory Systems - אביב -, אוניברסיטת תלנאוה זיסאפל  

אינטראקציה ואינטגרציה בין מימדים -, המרכז הרפואי תל אביב רואי אדמון  

 הפסקת צהריים  12:15-13:00

 חלוקה לקבוצות על פי תחומי עניין  13:00 -14:30
 )הרשמה לקבוצות השונות במהלך ההתכנסות בבוקר(

 חדר מרצה קלינאי מרצה מדע בסיסי נושא
Negative Valence Systems 

Fear, Anxiety, Loss, Frustrative Nonreward  

  תומר שכנר
 אונ' חיפה

 גיל זלצמן
 גהה

 

Positive Valence Systems 

Reward learning, Reward valuation, Habits,  

  גל ידיד
 אונ' בר אילן

 אבי ויצמן
 גהה

 

Cognitive Systems 

Attention, Perception, Declarative Memory,  

Working Memory, Cognitive control 

  אבי אביטל
 הטכניון

 

 יובל בלוך
 לוותהש
 

 

Systems for Social Processes 

Attachment formation, Social Communication,  

Perception of self, Perception of others 

 סימון שמאי צורי
 אונ' חיפה

 דורון גוטהלף
 שיבא

 

 

 

 גל שובל - אינטגרציה וסיכום 4:301  - 15:00

 McLinden  Kristina   עם "לרופאים חוקריםהחממה "מפגש של חניכי  5:001  - 16:00

 
 (2016לשנת דמי הרשמה לחברי האיגוד )אשר שילמו  דמי חברות 

 ש"ח לסטודנטים ולמתמחים. 70ש"ח לחברים רגילים,  100
 בי"ס קיץ( -)תפריט מצד ימין   www.isbp.org.il   ההרשמה והתשלום באתר האיגוד

 ד"ר מיכל טלר, ד"ר ערן הראל, ד"ר גל שובל :מרכזים

 ההשתתפות מותנית ברישום מראש 

http://www.isbp.org.il/

