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2015 Ethics and Zubary N, Turkenich S, Tadmor B. -dovrat L, Cohen-, ZurAtir R-Reicher
Professionalism: One and the same: Ethics Workshop for Physiotherapists 

and Occupational Therapists. UNESCO CONFERENCE 

BIOETHICS, MEDICAL ETHICS & HEALTH LAW, Jerusalem, Israel, January. 

 דברת ליהי(-)מציגה: צור

 

 – מותרשערים ספים ודלתות מסתובבות מהתהוות הישות האנושית ועד כיליונה.  
אביב, אוניבסיטה, -וחומר ממשי ", תל בנושא:  "על הסף: השער בין מושג, דימוי, 24 -הכנס ה

 ישראל. פברואר.

 

Comparison of  Toledano Y. Atir R,-ReicherLaban A, Chen R, Hod M, -Tshuva
Illness Perception among Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus 
and with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus. ADA- American Diabetes 

.Boston, MA, June Scientific sessions,  THAssociation, 75 

 )מציג: ד"ר טולדאנו יואל(

 

2014 Avnat L, Levy S, Reicher-Atir R.  Aizic S, Fahn I, Niv Y, Dickman R. Developmental 
level of defense mechanisms and tendency of corporal discourse in IBS – a 
comparative pilot study. UEG: United European Gastroenterology, UEG Week 

2014 Vienna / Austria, October. 

 )מציג: ד"ר דיקמן רם(

האגודה הסוציולוגית  42, הכנס השנתי ה מפגשים סוציולוגיים בין משפחה ותקשורת 2011
 יפו, יפו, פברואר-הישראלית, האקדמית ת"א

 

, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, הרשומה הרפואית כאתגר משותף למטפל ולמטופל 
 גוריון, ב"ש, פברואר-החוג לפסיכותרפיה, אוניברסיטת בן

 



ול ביוד רדיואקטיבי בעת בידוד במסגרת חוויית קבלת טיפעתיר, ר., -שמש, נ., רייכר 
 2011נצרת, אפריל   , האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה,הביתית המלצות יישומיות

 )מציגה: שמש נועה(

 

, כנס טכנולוגיות מה נכנס לחדר הטיפולים מטכנולוגיות טיפולי הפוריות החדישים? 2010
בין רפואה לחברה, המרכז הבינ"ל לבריאות, משפט ואתיקה, באוניברסיטת  –פריון חדישות 

 יפו, פברואר יפו,-חיפה, האקדמית ת"א

 

כנס ארצי לפסיכולוגים רפואיים,  ה רפואית,  האומנם הדרכה?הדרכה בפסיכולוגי 2009
 מדריכים ומומחים, משרד הבריאות, תה"ש, ר"ג, יוני

 

, כנס קופת חולים מאוחדת, חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי –פסיכולוגיה רפואית  
 ירושלים, יוני

 

דרות הפסיכולוגים , יו"ר מושב,  הכנס המדעי של הסתושימוש בזיכרון גישות טיפוליות 
 אביב, יולי-בישראל, אוניברסיטת ת"א, תל

 

, אתיקה בפסיכותרפיה, המרכז לאתיקה יחסים מקבילים, ומידות הא.א.א.א של המטפל 
 משכנות שאננים, יולי –בירושלים 

 

אחיות מלוות הריון, המרכז  -,  כנס סיעודטכנולוגיות הפריון והמשפחה האחרת 
 ס דינה לסיעוד, פ"ת, יולילהשתלמויות בי"

 

. כינוס שנתי של האגודה למחקר כטקס מתמשך  -ההסכמה מדעת במחקר האיכותני  2008
 גוריון. פברואר.-איכותני בישראל. ב"ש, אונ. בן

 

 Reihcer-Atir r., Ratzabi S., The Disease as an Opportunity – Post traumatic 
growth after coping with breast cancer. Health Psychology Conference 2008, 

Bath, England, September (poster) 

 



. באיגוד הישראלי לפסיכותרפיה, מרכז הרשומה הפסיכולוגית ומעמדה האתי והחוקי 2007
 ן. אוקטוברגוריו-רפואי סורוקה, אוניברסיטה בן

 

רציונאליות של מטופלי -יש כוח ממכר? קוגניציות רציונאליות ואי IVFהאם לטיפולי  2006
 אביב.-איל"ה. תל –. הכינוס השנתי של האגודה לחקר הפוריות פוריות

 רפפורט נטלי(-)מציגה ד"ר הובשמן

 

עמדות ודפוסי שימוש של מטופלי  –טיפולים משלימים ורפואה אלטרנטיבית  
 אביב. )פוסטר (.-איל"ה. תל –. הכינוס השנתי של האגודה לחקר הפוריות פוריות

 

 אביב.-. כנס של עמותת אחת מתשע, תלדיכאון ואבל בקרב נשים שסבלו מסרטן שד 

 

כינוס שנתי למחקרים בנושאי איכות טיפול,  איך זה עובד? – IBDקבוצות תמיכה לחולי  
 מרכז רפואי רבין, פ"ת.

 

. הכנס להשקת כלי אתר דה לאבחון דיכאון אבל ודמורליזציה במחלות גופניותכלי מדי 2005
 יפו.-כלי מחקר בפסיכולוגיה רפואית. המכללה האקדמית ת"א

 

. תיעוד ההתערבויות הפסיכולוגיות, היבטים מקצועיים/אתיים –רשומה פסיכולוגית  
 משכנות שאננים, ירושלים.

 

, הכנס השנתי בישראל למחלות כבד לים בצהבת נגיפיתדפרסיה, דכדוך ואבל אצל חו 2004
 נגיפיות, מרכז רפואי רבין, פ"ת.

 

2002 

 

לידה של -אספקטים פסיכולוגים באיבחון טרום –הבשורה המידע והרופא שביניהם 
 המלח.-. המפגש השני של החברה הקרדיולוגית לילדים. יםמום לב מולד

 

. הכינוס מבנים והמשגות חדשים  לאמהות ומשפחתיות –בלי טובות רק זרע בבקשה  
 אביב.-איל"ה. תל –השנתי של האגודה לחקר הפוריות 

 



השפעת הטכנולוגיה של טיפולי הפוריות על התפתחות הילדים הנולדים הודות  
 . הכינוס השנתי של המכונים להתפתחות הילד, אשקלון.לטכנולוגיה

 

איבחון  –ייחודה של ישראל כמדינת פריון ופוריות האמנם?  –פוריות לכל דיכפין  2001
איל"ה.  –. הכינוס השנתי של האגודה לחקר הפוריות פסיכולוגי לקראת טיפולי פוריות

 אביב.-תל

 

. המפגש החמישי של החברה הישראלית לרורשך,                                          הדרכה בפסיכודיאגנוסטיקה 
 גן.-ן, רמתאיל-אוניברסיטה בר

 

פוריות, אך יש -האם הנפש שמה רגל לגוף? אין קשר סיבתי מוכח בין מצב נפשי ואי 
נפש גוף וטכנולוגיה", מרכז  -2001. כנס "פוריות קשר בין מצב נפשי וההתמודדות עמה

 רפואי רבין, פ"ת.

 

הכנס .  היבטים אתיים בהדרכת מתמחים בפסיכולוגיה –על מי ועל מה אומרים לא?  
 השנתי של הפסיכולוגים המדריכים. שורש.

 

. ניתוח פסיכולוגי של הפונדקאות במקרא כמקור להבנתה היום –פונדקאות בישראל  2000
כנס בנושא פונדקאות: רפואה, משפט ואתיקה. בית הספר למשפטים,  המכללה 

 האקדמית נתניה, מרכז רפואי רבין. פ"ת.

 

. דילמות פסיכוסוציאליות של מטופלות פוריות מבוגרותמיהן?   –ארבעים ומשהו  
 אביב.-איל"ה. תל –הנחיה של פנל והרצאה בכינוס השנתי של האגודה לחקר הפוריות 

 

, הכינוס השנתי של האגודה עמדות של מטופלי פוריות ביחס לעובריהם המוקפאים 
 אביב.-איל"ה. תל –לחקר הפוריות 

 

. הכינוס השנתי של האגודה לחקר הפוריות רפואיים ואתייםשאיבת זרע ממת. היבטים  1999
 ידי עמיתים(-איל"ה. נתניה. )הוצג על –

 



. עבודת פרס.  צבה' אלא אינסטינקט לחולל חיים היכן שהתחולל מוותמ-לא 'ילד 1998
)איפיונים פסיכולוגים של הורים שכולים אשר השלימו הולדה ולאחר ששכלו ילד 

חמת גילם פונים לטיפולי פוריות.(. הכינוס השנתי של האגודה מבקשים להרות שוב ומ
 אביב.-איל"ה. תל –לחקר הפוריות 

 

. הכנס השנתי פוריות-הערכה וטיפול נפשי בבעיות של אי  -'האבל על הילד שלא נולד'  
 לבריאות הנפש. מעלה החמישה.

 

עבודת פרס.  הכינוס השנתי .  גופית-פריון' של מטופלים בפוריות והפריה חוץ –'קנאת  1997
 איל"ה. הרצליה. –של האגודה הישראלית לחקר הפוריות 

 

 


