CANVAS by Joseph Greco
אנו מתכבדים להזמינכם/ן להקרנת סרט ,דיון ואסיפה כללית
)הערה -הכנס השנתי השנה יתקיים בסוף אוקטובר עם (Prof. Mark Salzer
האירוע יתקיים ביום שני ,ה 24 -ביוני  2013בין השעות 9:30-14:00
ויתארח במכללה האקדמית אחוה )אודיטוריום (522

סרט אמריקאי עצמאי ואותנטי אשר בחר להציג סיפור התמודדות עם הפרעה נפשית דווקא
דרך הדגשת הפרספקטיבה של המשפחה )האב והבן( .השחקן ) Joe Pantolianoשיחק
בסדרה הסופרנוס( שמגלם את תפקיד אב המשפחה בעצמו מתמודד עם הפרעה נפשית מה
שהופך את התפקיד למעניין במיוחד .הסרט לא הוקרן בארץ עד היום ולאחר יצירת קשר עם
הבמאי הותר להקרין אותו בהקרנה פרטית ומיוחדת עבור חברי יספר"א!!
הסרט יוקרן עם כתוביות בשפה העברית וילווה בדיון עם מומחים ובני משפחה בהנחיית ד"ר
נעמי הדס לידור.

תכנית היום
 9:30התכנסות
 10:00פתיחה-

סילביה טסלר-לזוביק )יו"ר יספר"א(

 10:10ברכות-

פרופ' עליאן אלקרינאוי) -נשיא המכללה האקדמית אחוה(

 -10:20הקרנת הסרט ' ,'CANVASסרט אמריקאי עצמאי בבימויו של Joseph Greco
 12:00הפסקה וכיבוד קל
 12:30דיון פתוח בנושא "התמודדות בני משפחה עם הקושי שעולה כתוצאה מהפרעה
פסיכיאטרית של בן משפחתם" מנחה  -ד"ר נעמי הדס לידור ,מנהלת בית הספר הארצי לשיקום שילוב
והחלמה בבריאות הנפש בקריה האקדמית אונו ,מקימה ומנהלת אקדמית של תוכנית קשת להורים ובני
משפחה המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית של אחד מחבריה

בהשתתפות:
דינה

ברק -מנהלת תחום משפחות ,שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות

ד"ר רועי
מיטל

אלדור -פסיכולוג קליני מדריך ,מנהל התחנה לטיפול בילד ובנוער ע"ש אילן ,ירושלים

מסורי -מנהלת מרכז תעסוקה ,הוסטל 'בראשית'  ,ובת למתמודדת

 13:30האסיפה הכללית השנתית של חברי/ות העמותה
 14:00סיום

הכניסה חופשית לחברי/ות יספר"א לשנת !!2013-2014
להסבר על חידוש חברות לחץ כאן
)דמי חברות שנתיים כוללים גם כניסה חופשית לכנס השנתי עם
פרופ' מרק זלצר(

להרשמה לאירוע מלאו "טופס הרשמה לאירוע" באתר יספר"א

בכל שאלה פנו לאורן דרעי ,רכז יספר"א
טלפון  ,02-6249204פקס 02-6234326
office@ispraisrael.org.il
ההזמנה זו מהווה אישור לחנייה ללא עלות בחניית הסטודנטים )מס'(1

הוראות הגעה:
הקמפוס האקדמי אחוה נמצא באזור השפלה ,נגיש ממרכז הארץ ומדרומה.
כתובת הקמפוס :ד.נ שקמים .79800
מאיזור המרכז
באמצעות תחבורה ציבורית
מתל אביב 367,371,310,369 -
מתל אביב דרך ראשון לציון ,רחובות ,גדרה 301
מתל אביב דרך ראשון לציון ויבנה 310
מבאר שבע וקרית גת
באמצעות תחבורה ציבורית
מבאר שבע וקרית גת 369,367,371,351
מאשדוד ואשקלון
באמצעות תחבורה ציבורית
מאשדוד קו  368א'
מאשקלון 301,437,310
מערד
באמצעות חברת מטרופולין
חברת מטרופולין הוסיפה קו חדש מערד למכללת אחוה
קו מספר  688דרך כסייפה וחורה.
יוצא מערד למכללה בשעה  07:05ומהמכללה לערד בשעה 19:00
מירושלים לצומת אחים
באמצעות תחבורה ציבורית
מירושלים קו  437לאשקלון .תחנת עצירה בצומת אחים ,סמוך למכללה.
במידה ויש ברשותך GPS
באמצעות רכב פרטי
עליך לציין בקוד חיפוש את המילים :מושב ינון

