
  
 
 

  

  : בנושאיום עיוןהזמנה ל
  

 התערבויות מקדמות החלמה קידום
ניהול מחלה והחלמה  :ובקהילה אשפוזב

  כמקרה מבחן
  
  
  

בין השעות  2011 בספטמבר 15 -  ה, ביום חמישין ייערך ויום העי
הצדיק ' רח,  לבריאות הנפש באר שבעבמרכז 8:30 -13:00

  .2מירושלים 
  
  
  

  ***מראשהכניסה חופשית ומותנית בהרשמה ***
  
  
  

, )א"יספר(יום העיון בשיתוף האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי 
המרכז  ,שבע-המרכז לבריאות הנפש באר, איגוד הפסיכיאטריה

 ,חיפה' אונלהכשרה ולחקר שירותים ומדיניות בתחום בריאות הנפש 
   .משרד הבריאותוהאגף לבריאות הנפש , מערך השיקום בקהילה

  
  
  
  

עבור ) ב"מצ (הרשמההשליחת טופס באמצעות  ההרשמה
  2011 בספטמבר 8עד תאריך , שירה/אורן

  02-6234326  או בפקס office@ispraisrael.org.ilבמייל 
  

  



  :תכנית היום

  התכנסות 8:30-9:00

  ברכות 9:00-9:15

ר איגוד "מנהל המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ויו, זאב קפלן' פרופ

   בשם כל השותפיםהפסיכיאטריה

משרד , שירותי בריאות הנפש, ת שיקום ארצית בפועלמונמ, רונית דודאי 'גב

  הבריאות

  הרצאת מבוא 9:15-10:00

 לבריאות הנפש סקירת פרויקט ההטמעה במרכז - ניהול מחלה והחלמה

, דוקטורנטית בחוג לבריאות נפש קהילתית ,אפשטיין- גרברפאולה' גב, אר שבעב

מוניקה ' גבובות ניהול מחלה והחלמה התערורכזת פרויקט הטמעת חיפה ' אונ

  נ באר שבע" המרכז לברה-מנהלת השרות הסוציאלי.ס, רידמןפ

   )באנגלית (תהרצאת אורח 10:00-11:15

Implementing Recovery Oriented Interventions with Diverse 

Populations, Piper S. Meyer, Ph.D. University of North Carolina  

  הפסקה 11:15-11:30

   בנושאפאנל 11:30-12:30

, מנחים, מתמודדים ( המעורביםגורמיםה משמעות פרויקט ההטמעה מזווית

בהנחיית  דילמות ואתגרים ,דוגמאות מהשטח, )נציגי מערך השיקום והטיפול

  אפשטיין-פאולה גרבר' גב

' גב ,דיוויד רועה' פרופ, פיפר מאיירסר "ד, וסיכוםשאלות  -12:30-13:00

   שיקום מחוז דרוםרכזת, שכנזיאשירלי 

 
*Bio-sketch for Piper S. Meyer, Ph.D. 
 
Piper Meyer is a Research Associate in the Department of Psychology at the 
University of North Carolina at Chapel Hill and an Assistant Adjunct Professor 
in the Department of Psychiatry at UNC. Dr. Meyer graduated from Indiana 
University Purdue University Indianapolis with a doctorate in Clinical 
Rehabilitation Psychology. Currently, she is a Project Manager for the 
Recovery After Initial Schizophrenia Episode (RAISE) project where she is part 
of the team that developed the individual treatment for RAISE. She co-
developed the advanced cognitive behavioral treatment training for Illness 
Management and Recovery (IMR) and the IMR Clinical Competency Scale, and 
is currently a national trainer and consultant for IMR. She has specialized in 
psychiatric rehabilitation with interests in recovery and psychosocial treatment 
for people with severe mental illness. 


