
 

 גבריאל שרייבר 

פרופסור אמריטוס לפסיכיאטריה    ( נשוי, אב לבן ולבת וסבא לשלושה.1953יליד תל אביב )

וראש המסלול ללימודי קדם  , פרופסור  ויקר-ומופקד הקתדרה ע"ש הופר  באוניברסיטת בן גוריון 

ראש בית הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית של  במכללת אחוה.   (Pre-Medרפואה )

 ברזילי. האוניברסיטאי  אוניברסיטת בן גוריון והמרכז הרפואי  

בנוירוביוכימיה    Ph.Dבהצטיינות בביוכימיה, . M.Scבהצטיינות בביולוגיה,    B.Scהוא בעל תארי:  

יברסיטת בן גוריון. התמחות בפסיכיאטריה  אונ   , כולם באוניברסיטת תל אביב..M.Dבמשותף עם  

 במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ובית ספר לפסיכותרפיה  

( NIMHבמכוני בריאות הנפש הלאומיים )במימון קרן רוטשילד (  Post-Docעמית מחקר )היה 

 בבתסדה, ארצות הברית. 

ית הספר לרפואה של  כיהן  כראש המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי ברזילי, כיו"ר ועדת הקבלה לב

יו"ר החטיבה  ככחבר ועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, 

ן, כסגן דיקן לסטודנטים ובהמשך כדיקן הפקולטה למדעי  הפסיכיאטרית של אוניברסיטת בן גוריו 

המחקר    בתקופת פעילותו כדיקן יזם את התוכנית לקידום  הבריאות של אוניברסיטת בן גוריון.

תחומי, והגברת  - בפקולטה תוך השגת מינון חיצוני מקרן גולדמן למחקר בין  ידיסציפלינר-האינטר

בפקולטה,    את מספר הסטודנטים לרפואה ולסיעוד יה במענקי מחקר חיצוניים, הגדיל י ההגשה והזכ 

ברפואה ויזם את  ( בפקולטה, יזם תוכנית לימוד בהומניזם Pre-Medרפואה )-את תוכנית קדם ויזם

 (. Interprofessionalismמקצוענות )- ( ברפואה ואת התוכנית לבין Mentoringתוכנית ההנחיה ) 

בהעברת אינפורמציה תאית    נוטלים חלקוביתא ארסטינים ה  Gמחקריו העוסקים במעורבות חלבוני  

בחון וטיפול  זה, אי במנגנוני הפעולה של נוגדי דיכאון ומייצבי מצב רוח  כמו גם בפתוגנ ובקרתה 

 , זכו לפרסים בינלאומיים מכובדים ביותר:  ח בהפרעות מצב הרו

לחוקרים צעירים שניתן לו על ידי החברה האמריקנית לפסיכיאטריה ביולוגית    Bennetפרס 

 1989במונטריאול בשנת 

לחוקרים בכירים שניתן לו על ידי החברה האמריקנית לפסיכיאטריה   Ziskind-Somerfeldפרס 

 1991ניו אורלינס בשנת ית ב ביולוג

 . 1991שניתן לו בברלין בשנת   Anna Monikaהפרס האירופאי למחקר בדיכאון ע"ש  

, לפיתוח תבחין ביוכימי  Mind-sense,  פ א-השימושיים הולידו מספר פטנטים וחברת סטארטמחקריו  

 כעזר באבחון דיכאון ולמעקב אחר תוצאות טיפוליות וניבויין. 

ליניארית , כאוס, ופרקטלים להבנה והמשגה של  -ף בשימוש בדינמיקה לאמחקריו עוסקים בנוס

 תאוריות פסיכואנליטיות בדגש מיוחד על זיגמונד פרויד וז'אק לאקאן. 

 פרסם גם שלושה ספרים בעברית: , פרט לעשרות פרסומיו המדעיים במיטב העיתונות הבינלאומית 

   1974עקד -שירים", הוצאת טרקלין   –"ג'ינס 

 2011לא ליניארי: מבורחס עד לאקאן", הוצאת רסלינג  -גיאומטרי -מסע ספרותי   –"פשוט מורכב 

 . 2021"לאקאן, קבלה ומקובלות היבטים פסיכואנליטיים לראיונות קבלה לרפואה", הוצאת ניב 

 


