
 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

אולם ג'ויה קלייר זוננפלד, בניין 73

08:30 
התכנסות וכיבוד קל

 09:00 
ברכות

פרופ' דניאל חיימוביץ, נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר דרור דולפין, סגן מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי 

סורוקה
מר יואב חפר, מנכ"ל אלו״ט

פרופ' נתנאל לאור, המרכז לטיפול וחקר באוטיזם, 
העמותה לילדים בסיכון

ד"ר רפי לטנר, סגן מנהלת המחלקה לאוטיזם, טראומה 
נפשית והיערכות למצבי חירום, משרד הבריאות

נועה ברק-וושלר, מנהלת תחום דוברות, תקשורת 
והסברה, משרד המדע והטכנולוגיה, אמא לילד עם אוטיזם

 09:30 
הצגת המרכז הלאומי לחקר אוטיזם

פרופ' אילן דינשטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 10:00-11:00 
מחקרי אוטיזם בארץ ובעולם

מנחה: ד"ר שוש ארבל, מנהלת היחידה לפסיאטריה 
לילדים ונוער, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים   10:00-10:20
ד"ר עידן מנשה, אוניברסיטת בן-גוריון   

בנגב 
מנגנונים ביולוגיים  10:20-10:40

פרופ׳ חוה גולן, אוניברסיטת בן-גוריון   
בנגב 

הדמיה מוחית והתנהגות  10:40-11:00
פרופ׳ אילן דינשטיין, אוניברסיטת בן-  

גוריון בנגב

11:00-11:30 
הפסקת קפה

11:30-13:00 
מחקרי אוטיזם בארץ ובעולם - המשך

מנחה: ד"ר אנליה מיכאלובסקי, המכון להתפתחות הילד, 
המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה

אבחון והתפתחות  11:30-11:55
פרופ׳ דיצה צחור, מנהלת המרכז   

לאוטיזם באסף הרופא, אוניברסיטת תל 
אביב

טיפולים התנהגותיים  11:55-12:20
פרופ׳ עופר גולן, אוניברסיטת בר-אילן,   

בית אחד, מרכז לטיפול וחקר אוטיזם, 
העמותה לילדים בסיכון

תרופות וטיפולים ביולוגיים  12:20-12:45
ד"ר גל מאירי, מנהל היחידה לגיל הרך,   

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

12:45-13:45 
ארוחת צהריים

יריד מדעי, עמדות מידע: אלו"ט, ילדים בסיכון וחברים 
בנגב

13:45-14:00 
מקהלת תלמידי בי"ס רעים, באר שבע

 14:00-15:30 
נקודת מבט אישית על עולם מחקר האוטיזם

מנחה:  ד"ר גל מאירי, מנהל היחידה לגיל הרך, המרכז 
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

גב׳ קוני פוטרמן - אמא פעילה,   14:00-14:30
פרספקטיבה בינלאומית

גב׳ ליהיא לפיד - סופרת, אמא פעילה   14:30-15:00
ד"ר מורדי בן חמו - סופר, מדען, אוטיסט  15:00-15:30

15:30-16:00 
הפסקת קפה

16:00-17:30 
דיון על מיקוד מחקר האוטיזם בישראל

מנחה: גב׳ ליהיא לפיד 
בהשתתפות: יואב חפר, מנכ"ל אלו"ט, פרופ' נתנאל 

לאור, עמותת ילדים בסיכון, בלה בן-גרשון, משרד 
הבריאות, דנית בן עמר שכטמן, משרד החינוך, מארק 

שמיס, משרד הרווחה, סולה שלי, עמותת אס"י, צביקה 
רייסמן, עמותת חברים בנגב

שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל

עיצוב עתיד 
מחקר האוטיזם 

 בישראל 
מפגש בין מדע לקהילה

25.02.2020

בואו להשפיע בקביעת סדרי העדיפות 
של מחקרי האוטיזם בישראל.


