
                                                                                                                             

 

    
  

  מודל העיסוק האנושיבנושא:  הסדנ

Model of Human Occupation)(  
  

        , קרן טאוברהחוג לריפוי בעסוק והתכנית הייעודית לשיקום בבריאות הנפש, בסיוע 

         מית אונו דבשיתוף עם בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש בקריה האק

  והאגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי (יספר"א)

   סוק האנושי"י, מצ'ילה, מומחית ב"מודל העלה הראס גב' כרמן גלוריה דהשמחים לארח את 

 

באוניברסיטת תל אולם שלזאק בבניין בית הספר לרפואה הסדנה תתקיים ב
  9:00-17:00 , בין השעות12.2.14 ד', י"ב באדר א' תשע"ד, ביום אביב ,

)תקיים בשפה האנגלית בליווי תרגום לעבריתסדנה תה(  

 

: ההבא כתובתב אתר יספר"אך ההרשמה דר -ההשתתפות ללא תשלום
http://www.ispraisrael.org.il/Web/Activities/EventRegistartionForm/Default.aspx  

 
נעודד שיח . משפיעות  על תהליך השיקוםהחשובות סוגיות היחד בנשתף ונדון  ,מיוחדת זו  נסקור מחדש הבסדנ

, על עיסוקים משמעותיים ,מוטיבציה לעשיה על ,אינטראקטיבי של אנשים ומשפחותיהם על תהליך ההחלמה
לקראת בניית חיים מספקים. נדון כיצד פיתוח מצמיחים מעוררים ואלה מקדמים, וכיצד  לקיחת אחריות ותקווה

הקבוצה ועל ם האישיים של אנשים העיסוקיעל  ,על החיים להשפיע עשויות לה ת על היבטים אות מבוססותכני
תהליכי התערבות חדשניים בריפוי בעיסוק  נסו להאיר ולהדגישיכים. המצגות בסדנא יהחברתית אליה הם משתי

  זכו להצלחה מסביב לעולם.כבר ממוקדי לקוח אשר 
  

לצרכנים, בני משפחה ואנשי מקצועות השיקום מיועדת הסדנה  



 

  
12.12.2014 - One day encounter with everyone 

 SCHEDULE -תכנית 

 
9:00 – 10:00 
Integration of knowledge in Mental Health Recovery Process 

הנפש בבריאות החלמה בתהליכי ידע שילוב  

10:00-11:00 
Motivation: a key element in recovery process 

.ההחלמה בתהליך מפתח מרכיב: מוטיבציה  

11:00-11:15 
 BREAK הפסקה

 
11:15-12:15 
Program Development: Everyone´s responsibility.  

!אחראי אחד כל: תכנית פיתוח  

 

12:15-13:00 

 

Sharing reflections, experiences  and comments 
..ודיעות בנותתו חוויות, בהרהורים שיתוף  

 

13:00- 14:00  
 הפסקת צהריים  

  
14:00-16:00 
Promotion of health: Example and results of two programs: In Hospital, and Community 
program 

.  להובקהי חולים בבית: ותוצאותיהן תכניות 2 של  דוגמא: בריאות קידום  

16:00-16:15  
הפסקה    BREAK  

 
16:15-17:00 
Discussion: Visions and contributions for better practice in mental health.  
 

  הנפש בבריאות  מיטבית לפרקטיקה ותרומה חזון: דיון

  
  

 "יום אחד, חרף כל המכשולים והטעויות בנינו את חיינו מחדש..
ון ופעולה  אקטיבית  של שיקמנו את חיינו על בסיס שלושת  עמודי התווך של השיקום: תקוה, רצ

לקיחת אחריות. למדנו לומר: יש בי אמון בעצמי, אני רוצה לנסות, ולגלות מה עוד אוכל לעשות. 
  יניב השימוש הנכון והיעיל של שירותי השיקום" זהו תהליך ההחלמה, שהוא המצע עליו

 פטרישיה דיגן, מתוך הרצאה  בכנס שיקום בארה"ב) (


