
            

  

  

  

  

    2012 השנתי לכנס יספר"א ךאנו מתכבדים להזמינ

 הגדרה עצמית וקהילה :בנושא

 

  09:00-16:00בין השעות  2012 ביולי 8, הכנס יתקיים ביום ראשון

 תמחות בשיקום בבריאות הנפשההבתכנית השנה  ויתארח

  בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית
  האוניברסיטה העברית בירושלים

  
  בניין טרומן, אולם הנדלר 

  קרית האוניברסיטה, הר הצופים
 ירושלים

  עם הצגת ההזמנה) בחניון מדעי הרוח (חניה חופשית
  

   הכניסה חופשית לחברי יספר"א

  !!מראש לכנס הירשםחדש חברות וליש ל

 

  /חברות ביספר"אמחיר השתתפות בכנס

  ₪ 120 אנשי מקצוע

  ש"ח 80 /יותסטודנטיםות/ חונכים/ות/משפחה/מדריכים/ /ותבניות/מתמודדים/

  !!מספר המקומות מוגבל

  

  

  6249204-02או בטלפון:  praisrael.org.iloren@isלמידע נוסף ניתן לפנות במייל 

  המצ"ב טופס הרשמ

 

 

  

  



  בתוכנית:

  התכנסות והרשמה 09:00-09:30

  ברכות: 09:30-09:45
  

בית הספר  התמחות בשיקום בבריאות הנפש, תכנית הב עמותת רעות ומרצה ריו", פרופ' יגאל גינת
   סיטה העברית בירושליםלעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניבר

  
  נכי נפש בקהילה  יו"ר המועצה הארצית לשיקוםיואב קריים, 

  
  יו"ר יספר"אלזוביק, -מנחה: סילביה טסלר

  הרצאה: 09:45-11:00
  

Enhancing Self-Determination in the Recovery Process   

Judith A. Cook, Ph.D. Department of Psychiatry, University of Illinois at Chicago   

  בתמלול סימולטני לעברית) באנגלית ותלווה(ההרצאה 

  הפסקת קפה  11:00-11:25

  פרוייקטים קהילתיים בתחום השיקום הפסיכיאטרי :פאנל בנושא 11:25-12:55
  בישראל מענייניםקטים קהילתיים פרויב ישתתפו אנשים אשר מעורביםבפאנל 

, החוג לבריאות נפש קהילתית, הפקולטה טראומה והתמכרויות חוקר שיקום, מרק גלקופף מנחה: פרופ'
  לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה

  

עדכון בנושא התקדמות ההסמכה בשיקום 12:55-13:10  
 ד"ר מקס לכמן, חבר ועד מנהל יספר"א

 

אסיפה כללית לחברי יספר"א  13:10-13:30  

 

ארוחת צהריים קלה -13:30-14:15  

 

  :סדנאות 14:15-16:00

 
: ההבאיש לסמן מראש בטופס ההרשמה את הסדנא שתרצו להשתתף בה מתוך הרשימה   

 

1) Self-Directed Care Models of Service Delivery, Judith A. Cook, Ph.D                                     

  
Self-Directed Care involves giving people greater control over service 

delivery dollars and helping them use these funds to purchase services and supports for 

recovery. This workshop will present the basic features of the model, describe its use 

internationally, and highlight some of the outcomes achieved by recipients with psychiatric 

disabilities  
 (הסדנה תיערך בשפה האנגלית)
 



בשיקום  והשלכותיהן היישומיות לקידום הפרקטיקהבשיקום  חדשנייםמחקרים  )2
  הפסיכיאטרי

  

                                                                                                 אתגרים ביישום תוכניות לקידום בריאות •
ההתמחות בשיקום בבריאות הנפש, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול תכנית רכז מ ד"ר רון שור, 

  האוניברסיטה העברית בירושלים  ברוואלד, 
  אוהד כהן, מרכז למ"ה, ירושלים               

  

                                              התמודדות ההורים עם האתגר שמציבה האוטונומיה של בן/בת נפגעי נפש •
  , חוקרת בתחום משפחות נפגשי הנפש, פוסטדוקטורנטית בחוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה.ד"ר רבקה דינר

  

                                                                                      מתאמי הטיפולפרויקט מחקר תוצאות  •
  וצוות המחקר קופףמרק גל פרופ'

  

  טראקטיבית בהשתתפות כל הנוכחים , סדנא אינפגוש את השטח )3
ם, להקשיב ולספר על בסדנא זאת תהייה הזדמנות לפגוש ולהעמיק היכרות עם אנשים אשר פועלים בתחום השיקו

  פועלכם
  ר יספר"א , יו"לזוביק-טסלר סילביה

  

  כחלק מהמערך המקצועי  המדריכים ככוח משפיע בשיקום תהליך הגיבוש של )4
הסדנא פתוחה עבור מדריכי שיקום בלבד ותעסוק בנושא של תהליך הגיבוש של מדריכי/ות השיקום ומסמך 

  הגדרת התפקיד
  השיקום /ות, נציגי/ות ארגון מדריכירינה יעקב, ניקולאי טבך, אניה צ'בליחובסקי

  

  

ה ומנהלת המרכז לשירותי בריאות הנפש, מרצה לפסיכיאטרי -)Judith A. Cook, Ph.Dפרופ' ג'ודית קוק (

מחקר ומדיניות במחלקה לפסיכיאטריה בביה"ס לרפואה באוניברסיטת אילינוי, שיקגו, ארה"ב. פרופ' קוק נחשבת 

, אנשים בקהילה לסמכות בינלאומית בתחום שירותי בריאות הנפש ובין תחומי המחקר שלה: שיקום פסיכיאטרי

ותכנון מחדש  הערכת תוצאות, התערבויות מבוססות ראיות ם והפרעות נפשיות),עם אבחנות כפולות (שימוש בסמי

                                                                                                                    שירותים.  של מערך

. זכייתה ניתנה על תרומתה 2012נלאומי במאי בכנס הבי USPRAפרופ' קוק זכתה זה עתה באות הוקרה מארגון 

  ילמדע ולאמנות השיקום הפסיכיאטר המובהקת והמתמשכת

  
  
  
  

יש לנסוע בקומה התחתונה של החניון  מ' מימין למנהרת האוטובוסים. 50 נמצאת, הכניסה מדעי הרוחחניה בחניון 
המשתתפים  , שילוט יכוון את3קומה עד סוף החניון ולעלות במעלית של בית הספר לעבודה סוציאלית/חינוך ל

 הנדלר בבניין טרומןלאולם  3-מהקומה ה

  
  הזמנה זו משמשת אישור כניסה חד פעמי

  יש להצטייד בתעודה מזהה
  אין להכניס כלי נשק

 

  


