דוח מילולי  -2018יספר"א
אנו שמחים להגיש לכם דוח מילולי המסכם בקצרה את שנת הפעילות 2018
ביספר"א.
חברות ביספר"א
•
•

 20ארגונים הצטרפו ליספר"א בחברות ארגונים.
 450איש הצטרפו בחברות אישית לאגודה.

הנגשת חומר מקצועי
•

•
•

השקת האתר האינטרנט החדש -הושק באספה הכללית ועלה לאויר .האתר
כולל שיפורים כגון מערכת ניהול מתקדמת ,רספונסיביות והתאמה למכשירים
ניידים וטאבלטים ,הנגשה לנכים על פי חוק ,וניתן בשתי שפות אנגלית
ועברית .האתר עשיר יותר בתכנים ומאורגן בסרגל תפריטים חדש .כמו כן
האתר מגיש תיעוד מסודר לאורך השנים של העשייה של יספר"א באופן נגיש
ונוח להתמצאות.
חומר מקצועי בעברית -במסגרת הפרויקט הייחודי של אתר יספר"א חומר
מקצועי בעברית תרגמנו וסיכמנו  18מאמרים מחקריים
תרגום חוברת הדרכה לאנשי מקצוע בשיקום 100 -דרכים לתמוך בהחלמה
שנכתב ע"י ד"ר מייק סלייד.

פעילויות לימודיות
•

•

כנס ארצי בנושא "יצירת קהילות מזמינות לאנשים המתמודדים עם מגבלה
נפשית" .הכנס פרי שת"פ עם תכנית עמיתים של החברה למתנסים התקיים
בתאריך  24לאפריל  ,2018במתנ"ס יוספטל בפתח-תקווה ,בהנחיית פרופ'
מרק זלצר ,מומחה בתחום ההשתלבות בקהילה של מתמודדים עם מגבלה
נפשית ,מאוניברסיטת טמפל אשר בפילדלפיה .בכנס לקחו חלק כ60 -
משתתפים.
אספה כללית ומפגש לימוד בנושא טראומות נסתרות בעבודה שיקומית:
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אבחון וטיפול בדיסוציאציה .הארוע התקיים בסינמטק ת"א כאשר האורח
המרכזי פרופ' דני ברום ,מנהל מרכז מטיב-המרכז הישראלי לפסיכוטראומה.

סדנאות העמקה
•

בהמשך לנושא שהעלינו באספה הכללית התגלה הצורך בסדנת העמקה
בנושא :טראומה ודיסוציאציה בקרב אנשים המשתמשים בשירותי שיקום
פסיכיאטרי .קיימנו סדנה בת חמישה מפגשים בין נובמבר  2018לינואר 2019
שניתנה בשת"פ עם מרכז מטיב -המרכז הישראלי לפסיכוטראומה בהנחיית
ד"ר דני ברום וגפנית אגסי .בסדנה לקחו חלק כ 41 -משתתפים.

כנס שנתי 2018
•

כנס שנתי בנושא "שחיקת עובדים בשיקום הפסיכיאטרי :חייבים לדבר על
זה!" התקיים בסינמטק ת"א ב 25 -בדצמבר  2018כאשר התארחו בו שני
מרצים מרכזיים :פרופ' ירון זליכה וד"ר דרור דולפין .בכנס נכחו כ 350 -איש.

מדיניות וסנגור
•

•
•

•

סנגור בנושא השינוי הצפוי בסטטוס מערך השיקום והעברת מחלקת השיקום
למינהל רפואה .פעלנו כחלק מקואליצית ארגונים שהתארגנה לצורך זה.
התנגדנו להפרדת השיקום מהטיפול בשל שמירה על רצף טיפולי והצענו
להקים מינהל בריאות נפש נפרד שתחתיו יהיה אגף שיקום ואגף טיפול
נפרדים.
סנגור בנושא החלת צו ההרחבה על אנשי המקצוע בשיקום .לתאר בקצרה
מה עשינו בנדון
עוני ,בריאות נפש ודיור ציבורי -בעקבות פנייה של עמידר החדשה ליספר"א
בנושא זה ניתנה ב 24 -ביולי הרצאה של פרופ' מקס לכמן בפני דירקטוריון
עמידר החדשה .לאחר מכן יספר"א יצרה קשר עם משרד השיכון ופתחה
דיאלוג לגבי הבנת היקף התופעה והפעולות הנדרשות על מנת לטפל בה.
יצירת שת"פ אסטרטגי עם האגודה לזכויות החולה על מנת לטפל בסוגיות
רוחב בבריאות הנפש .במסגרת הפעילות היינו שותפים בפעילות סנגורית
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בנושא עוני ,בריאות נפש והדרה ,הפעלת שירותי חירום נפשיים ,ביטול תע"ס
ומתן שירותים למתמודדים עם מגבלה נפשית בלשכות הרווחה .לתאר קצת
יותר.

פעילות בין-לאומית
•

•

קידום הקשרים עם ארגון  WAPRהכוללים חידוש חברות בארגון ,השתתפות
נציג יספר"א בכנס הבינלאומי במדריד שנערך ביולי והשתתפות במכרז
לאירוח הכנס הבינלאומי בישראל .והשתתפות מרחוק של שתי חברות
יספר"א מהמגזר הערבי בכנס בינלאומי אזורי של  WAPRבאבו-דאבי .כמו כן
נציג יספר"א ,פרופ' מקס לכמן נבחר לכהן כחבר בועד המנהל של הארגון.
בנוסף באמצעות חברת כנסים ניגשנו למכרז לאירוח הכנס הבינלאומי של
 WAPRב 2021 -בו הפסדנו לאבו-דאבי יש לשער מכיוון שזו הפעם השנייה
שהם ניגשים למכרז ומטעמים פוליטיים כמובן .יש לשער שבכנס ב2024 -
הסיכויים שלנו לזכות ישתפרו.
קידום הקשרים עם ארגון  ENMESHופתיחת מגעים לאירוח הכנס הבינלאומי
ב 2021 -בישראל.

תכנון כנס העשור בשנת 2019
•

תחילת תכנון כנס העשור ,יצירת קשר עם ד"ר פטרישיה דיגן וניהול מו"מ
להבאתה.
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