
 
 הזמנה לקבוצת למידה

 
 ברצוננו להזמינך לסדרה של חמישה מפגשים שהמוקד בהם הספר החדש של ד"ר מייק סלייד:

 מדריך לאנשי מקצוע " –" החלמה אישית ומחלות נפש 

Dr. Mike Slade- Personal Recovery and Mental Illness 
A Guide for Mental Health Professionals - 

(Cambridge University Press, 2009) 
 

הספר דן בנושא ההחלמה כמושג שצמח מהידע שנרכש על פי הניסיון של המתמודדים 
 והצליח לשנות את הערכים, המדיניות והפרקטיקה בהרבה מדינות שבעולם. 

 
איך אנחנו מצליחים להתחבר למאמצים האישיים של האנשים במהלך החלמתם? איך אפשר 

 אפשר לאנשים לקדם את עצמם.לתמוך "מבחוץ" בתהליכים ול
 

הספר מציג מסגרת חשיבתית ודרכי עשייה, לשאלות הללו וסוגיות אחרות, המבוססים על 
 התיאוריות והמחקרים שנעשו בתחום עד היום.

 
 פרקים: 26 -חלקים עיקריים המחולקים ל 4לספר 

החלק הראשון מציג מבט כללי על מערכות בריאות הנפש כפי שהם היום, מסביר  .1
הבדל בין החלמה קלינית והחלמה אישית ומגדיר מהם המטרות העיקריות של ה

 מערכות שירותים בבריאות הנפש לאור מה שאנחנו יודעים על ההחלמה האישית.
 החלק השני ממוקד בהבנת המושג החלמה אישית  .2
החלק השלישי מציג איך ניתן להפוך שירותים בבריאות הנפש למכווני החלמה על פי  .3

 עולם.הניסיון ב
החלק הרביעי ממוקד על העתיד. הוא מציג את האתגרים העומדים בפני נותני  .4

 השירותים והמתמודדים ורעיונות לשינוי במערכת בריאות הנפש.
 

 פעמים באופן הבא: 5תיפגש  ד"ר מקס לכמן,קבוצת הלמידה בהנחיית 

 בכל מפגש )חוץ מהראשון( נזמין מומחה בתחום כאורח .1
 פרק אחד או יותר )אנשים שירשמו יקבלו עותק של הפרקים(בכל מפגש נתמקד ב .2
 ו\ים שנבחר\בתחילת המפגש תהיה סקירה של הפרק .3
לאחר הסקירה נקיים דיון שיתבסס על הקריאה והניסיון האישי והמקצועי של  .4

 המשתתפים.
 

 .2010ליוני  8-ו 2010למאי  25, 11; 2010לאפריל  27, 13: מועדי המפגשים
 שרדים של עמותת משה הס ביהוד: מיםמקום המפגש
 15:30 – 18:00: יםשעות המפגש

 
לקבוצת הלימוד מוזמן כל מי שעוסק בתחום השיקום בבריאות הנפש )אנשי מקצוע, 

 מדריכים, מתמודדים מומחים, צרכנים נותני שרות, אנשי אקדמיה וחוקרים ....(
ות לחברי יספר"א מספר המקומות בקבוצת הלימוד מוגבל ולכן הזדרזו להירשם. עדיפ

 ולמצטרפים חדשים לאגודה.
 

  :הסדרה עלות
 למפגש(₪  40לסדרה )₪  200לחברי יספר"א:  .1
 ₪ 400עלות הסדרה לאנשים שאינם חברים:  .2
 לסדרה ₪  140למתמודדים ומדריכים  .3

 * יספר"א אינה מתחייבת בסדנאות הבאות למחיר זה שהינו מחיר היכרות

 מצורף טופס הרשמה לסדנא  
  


