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פרופ' פרקש, ScD משמשת כמנהלת שותפה וחוקרת במרכז למחקר והכשרה 
ומרצה בסרג'נט קולג' למדעי הבריאות והשיקום באוניברסיטת בוסטון.

לשיקום  הישראלית  האגודה   - יספר"א  של:  פעולה  שיתוף  פרי  הינו  הכנס 
 - לשמ"ה  הלב,  דרך  יוזמה  חברת  שירות,  נותני  צרכנים  תכנית  פסיכיאטרי, 
עמותה לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש, האגף לבריאות הנפש - 

משרד הבריאות והחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל-אביב.
שירות(,  נותני  צרכנים  )מנהלת  גפן  אדוה  יספר"א(,  מנהל  )ועד  לכמן  מקס  ד"ר  היגוי:  ועדת 
לואיס  דניאל  שירות(,  נותני  )צרכנים  גולדברג  מרים  לשמ"ה(,  מנכ"ל  )מ"מ  טייכמאן  יעקב 
)רכז לשמ"ה(, עדי נעמן )מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה, משרד הבריאות(, ואורן דרעי )רכז יספר"א(.

לפרטים והרשמה: 
אורן דרעי

02-6249204 
oren@ispraisrael.org.il 

ispraisrael.org.il 

דמי השתתפות:
הרשמה החל מ 17.2.15 הרשמה מוקדמת )עד 16.2.15( 

רגיל: ₪100   רגיל: ₪80  
לחברי יספר"א / מתמודדים ₪50 לחברי יספר"א / מתמודדים ₪40 

לחצו כאן למילוי טופס ההרשמה באתר יספר"א
להוראות הגעה לאוניברסיטת ת"א

צרכנים נותני שרות
מהחלמה אישית למומחיות ייחודית

שילוב ידע מהחלמה אישית 
בפרקטיקה המקצועית

בבריאות הנפש

הזמנה 
לכנס ייחודי בנושא:

הרשמה מוקדמת 

עד ה-16 בפברואר!

מספר המקומות מוגבל!!

1 במרץ 2015, 14:50-8:15 
אודיטוריום בר-שירה
אוניברסיטת תל אביב
בהשתתפות פרופ' מריאן פרקש

יספר”א. בונים קהילה מקצועית 

לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.

mailto:oren%40ispraisrael.org.il?subject=%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94%20%D7%9C%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20%D7%99%D7%A1%D7%A4%D7%A8%22%D7%90
 http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/kenes2014/Default.aspx
http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/harshama132015/Default.aspx
http://www.tau.ac.il/how-to-reach-us


התכנסות, הרשמה וכיבוד קל   8:15
ברכות:    8:45-9:10

בני כהן, רכז הסברה, תכנית צרכנים נותני שירות  
דר' אורית ברט, ראש החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת ת"א  

אוהד כהן, יו"ר )מ"מ( לשמ"ה  
רונית דודאי, ממונת שיקום - משרד הבריאות   

דר' רנה בנה, ועד מנהל יספר"א, החוג לעבודה סוציאלית,  
אוניברסיטת בר אילן  

מתמודדים  בשיתוף  הבריאות  משרד  מדיניות     9:10-9:25
בפרקטיקה בבריאות הנפש

עדי נעמן, מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה, משרד הבריאות

"חולת נפש וחולה על זה" | הדס לוי )קטע סטנד אפ,    9:25-9:40
עמותת לשמ"ה(

9:40-10:40 הרצאה מרכזית    
פרופ' מריאן פרקש, אוניברסיטת בוסטון

 Peer Involvement in Psychiatric Rehabilitation
and Recovery: Good Practices

והחלמה:  )Peer( בשיקום פסיכיאטרי  מעורבות מתמודדים 
פרקטיקות נבחרות.

)ההרצאה באנגלית ותלווה בתמלול לעברית(

10:40-11:10 הפסקת קפה

11:10-11:50 פאנל ראשון: מתמודדים במחקר, 
בהוראה ובפרקטיקה 

דר' נעמי הדס לידור, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת ת"א ומנהלת 
ביה"ס לשיקום שילוב והחלמה, הקריה האקדמית אונו

בהצלחה  משתלבים  צרכנים  לראות  שמחים  אנו  האחרונות  בשנים 
דוגמאות  נציג  זה  בפאנל  השיקומית.  העבודה  של  השונים  בתחומים 
לשילוב זה בתחומי העשייה השונים. אין ספק שהדרך עוד ארוכה, אבל 
יחד עם זאת ברצוננו להדגים בעזרת השותפים בפאנל, תחומים הקשורים 

לפרקטיקה בבריאות הנפש אשר כוללים ידע מניסיון בתהליכי החלמה.

הרצאות ומשתתפים:
עובדת  גולדברג  מרים   | מקצוע  כאנשי  מתמודדים  מחקר: 
סוציאלית ורכזת פיתוח ידע מניסיון בתוכנית צרכנים נותני שירות, יוזמה 

דרך הלב

הוראה: רכוז קורס צרכנים נותני שירות - בית־הספר הארצי 
מומחים  עמיתים  רכזת  צין,  אילאיל   | והחלמה  שילוב  לשיקום 

בביה"ח הפסיכיאטרי בב"ש ורכזת קורס צרכנים נותני שירות בביה"ס 

 - כמתמודד  משוב  ולתת  סוקר  להיות  שירותים:  הערכת 
הכוח והקושי | זאב הכט ואורי סופר, סוקרי איכות, יוזמה

11:50-12:30 פאנל שני: במבט רטרוספקטיבי, 
האם החזון של "צרכנים נותני שירות" מתממש?

דר' מקס לכמן, חבר ועד מנהל יספר"א; החוג לבריאות נפש קהילתית, 
אוניברסיטת חיפה

בהטמעת  שנצבר  ומהניסיון  מההיסטוריה  למידה  היא  הפאנל  מטרת 
היום.  עד  שנים  כ-10  של  ותק  שצברה  שירות"  נותני  "צרכנים  תכנית 
נסקור את ההיסטוריה תוך דגש על החזון והעשייה בנקודות זמן שונות, על 
ההישגים והקשיים וכמובן על השפעת התכנית על המדיניות והפרקטיקה 

בבריאות הנפש הן בשיקום והן בטיפול.

הרצאות ומשתתפים:
מימוש החזון מנקודת מבט של התנועה הצרכנית | אבי אורן, 
תחום  מרכז  הציבורי,  במגזר  מוגבלות  עם  אנשים  שילוב  על  ממונה 

מדיניות בבריאות הנפש בעמותת לשמ"ה, ממייסדי תכנית צנ"ש.  

העסקת מתמודדים בעמותת אנוש ותכנית התמיכה בהם- 
תיאור וסיכום השלב הראשון בפיילוט המשותף עם תכנית צרכנים נותני 
שירות שנערך בשנת 2014 | תמר סדן-לקס, עו"ס מומחית בבריאות 

הנפש, מנהלת מקצועית עמותת אנוש

"צרכנים נותני שירות" - התבוננות על תהליכי שינוי והטמעה 
של ידע צנ"שי בעולם השיקום והטיפול | בלה יופה-עציוני, 

מטפלת באמנות, רכזת ליווי אזור מרכז תכנית צרכנים נותני שירות

חשיבות הדגש על עבודה משמעותית כדרך להתחזק ולחזק 
אחרים | פינטו מימון, רכז תעסוקה נתמכת בקבוצת שכולו טוב, צרכן  

נותן שירות

12:30-13:30 ארוחת צהרים קלה

)קטע סטנד אפ,  יורם שוורץ   | בורדרליין אהובתי   13:30-13:45
עמותת לשמ"ה(

13:45-14:30 פאנל שלישי: "עמיתים מומחים" 
במרכזים פסיכיאטרים רפואים, למידה מתהליך אישי

ענת שליו, עו"ס, "מייסדת תכנית מרכז מכוון החלמה", מרכז לברה"נ 
ב"ש, דוקטורנטית ומרצה, המחלקה לעבודה סוציאלית/רפואת משפחה, 

אוניברסיטת בן גוריון. 

ברה"נ  מרכזי  בשני  מומחים"  "עמיתים  תוכנית  החלה  האחרונה  בשנה 
בארץ  באמצעות השותפים: לשמ"ה, מחלקת השיקום הפסיכיאטרי, אגף 
בריאות הנפש, משרד הבריאות, קרן למפעלים מיוחדים בביטוח לאומי 
בתוך  קליטתם  החלה  לאחרונה  ומזרע(.  )ב"ש  ברה"נ  מרכזי  והנהלת 

המרכזים לאחר הכשרתם בביה"ס לשיקום וליוויים ע"י יוזמה דרך הלב.

בפאנל הנוכחי יתבקשו המשתתפים לשתף בחוויה אישית שעברו מאז 
כניסת תוכנית עמיתים מומחים למרכז ברה"נ.

משתתפים:
דריה בראל-הדס, רכזת עמיתים מומחים מרכז ברה"נ מזרע

דר' עדו פלג, מנהל יחידה לאשפוז יום  מרכז ברה"נ מזרע
לינור רכב, מנהלת שירות עו"ס ואחראית תכנית מרכז ברה"נ ב"ש 

אילאיל צין, רכזת עמיתים מומחים ב"ש/נציגת לשמ"ה 
גלי סימון, עמיתה מומחית, מרכז ברה"נ מזרע
רונית דודאי, ממונת שיקום - משרד הבריאות

יעל ג'ורנו, אחות אחראית מחלקת מיון והשהייה, מרכז ברה"נ ב"ש

14:30-14:50 סיכום היום עם פרופ' מריאן פרקש

תכנית כנס יספר"א 2015:
שילוב ידע מהחלמה אישית בפרקטיקה המקצועית בבריאות הנפש

1 במרץ 2015, 8:15-14:50, אוניברסיטת תל אביב 
בהשתתפות פרופ' מריאן פרקש, מאוניברסיטת בוסטון

מנחה: בני כהן 

יספר”א. בונים קהילה מקצועית 

לקידום השיקום הפסיכיאטרי בישראל.



מפת התמצאות באוניברסיטת תל אביב:

הוראות הגעה לאוניברסיטת תל אביב 

הוראות הגעה ברכב:
מאיילון צפון: לצאת במחלף שדרות רוקח,

פנייה ימינה לרחוב ירוחם משל )ליד תחנת הרכבת(,
בכיכר הראשונה להמשיך ישר לרחוב ד"ר ג'ורג' וייז )שער 14, הנדסה(

בכיכר השנייה להמשיך ישר לרחוב קלאוזנר )שער 2, מדעי החיים ורפואה(
 

מאיילון דרום: לצאת במחלף שדרות רוקח, לרחוב ירוחם משל,
בכיכר הראשונה להמשיך ישר לרחוב ד"ר ג'ורג' וייז )שער 14, הנדסה(

בכיכר השנייה להמשיך ישר לרחוב קלאוזנר )שער 2, מדעי החיים ורפואה(

מדרך נמיר - מצפון: פניה שמאלה לשדרות איינשטיין,
פניה ימינה לרחוב חיים לבנון )שער 20 - כניסה ראשית(

פניה שמאלה לרחוב ד"ר ג'ורג' וייס )שער 4 - אולם סמולרש(

 מדרך נמיר - מדרום: פניה ימינה לשדרות איינשטיין,
פניה ימינה לרחוב חיים לבנון, )שער 20 - כניסה ראשית(

פניה שמאלה לרחוב ד"ר ג'ורג' וייס )שער 4 - אולם סמולרש(
 

הגעה בתחבורה ציבורית:
    קווי אגד: 271, 572, 274

    קווי דן: 7, 13, 25, 54, 127, 24, 289, 6
    רכבת: ירידה בתחנה ת"א האוניברסיטה, מרכז הירידים

מיקום הכנס: אודיטוריום בר שירה
מפת האוניברסיטה לקוחה מאתר אוניברסיטת ת"א

חניון סמולרש )בתשלום(

אודיטוריום בר שירה

http://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp
http://www.tau.ac.il/how-to-reach-us



