שמחים להזמינכם
לשולחן עגול בנושא

עוני ובריאות נפש – בין מדיניות לפרקטיקה
בהשתתפות מומחה מאנגליה – ד"ר ג'אד בורדמן

 בישראל כיום. חלקם נחקרו וחלקם עדיין לא,קיימים קשרים רבים בין עוני לבריאות נפש
 האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי בשיתוף עם, יספר"א.אין התייחסות לנושא זה
 במטרה לעורר תחילתו של, מזמינים אותך לסמינר ולדיון בנושא,ג'וינט ישראל נכויות
 בסמינר ישתתף ד"ר ג'אד בורדמן.שיח ולהעלותו על סדר היום של מקבלי ההחלטות
. עוני והכלה חברתית, מומחה למדיניות בבריאות הנפש, פסיכיאטר,מאנגליה

17.12.2015 השולחן העגול יתקיים ביום חמישי
14:00 – 11:00 בין השעות
)9  ג'וינט ישראל גבעת רם (דרך רופין,אולם הג'וינט הגדול

Dr. Jed Boardman

Dr Jed Boardman is Consultant Psychiatrist and Senior Lecturer in Social
Psychiatry at South London and Maudsley NHS Foundation Trust and the
Institute of Psychiatry. He also works as Senior Policy Adviser at the Centre for
Mental Health, where he established the work on Recovery. He is now lead
for Social Inclusion at the Royal College of Psychiatrists College where he
advises on employment and welfare benefit matters. Jed has published widely
on Social and Community Psychiatry and in 2010 published a book on Social
Inclusion and Mental Health.

סדר יום:
 :11:20 – 11:00עוני ובריאות נפש :מה נעשה באנגליה? ד"ר ג'ד בורדמן
 :12:30 – 11:20הצצה ראשונית לניסיונות להגדיר את התחום בישראל:
מה ידוע ומה לא ידוע על הקשר בין בריאות נפשית ועוני במדינת ישראל


ד"ר ברוך רוזן ,מנהל מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות ,מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל



ד"ר חיים פיאלקוף ,מרצה באוניברסיטה העברית במכון ללימודים עירוניים ואזוריים; שימש
כיו"ר משותף בוועדת הדיור בוועדה למלחמה בעוני; לשעבר מנכ"ל משרד השיכון

 לימור
 גב' שרון רוטשילד,

לוריא ,מנהלת אגף א' גמלאות נכות
ראש תחום תעסוקה ,מטה השיקום ,אגף שירותי בריאות הנפש במשרד

הבריאות


מר אבי אורן ,המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה ,משרד הכלכלה; מרכז תחום
המדיניות בעמותת לשמ"ה

 :14:00 – 12:30דיון פתוח בנושא במטרה לגבש מתווה ראשוני להמשך פעולה

תוגש ארוחת צהריים קלה

אנא יידעו אותנו על כל צורך בהנגשה על מנת שנוכל להערך בהתאם

