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סיכום פעילות יספר"א לשנת 2015
(עבור ועדת ביקורת)

פעילויות
ביקורים לימודיים פרופ' מריאן פרקש
השנה התברכנו בשני ביקורים של פרופ' מריאן פרקש מאוניברסיטת בוסטון .ביקורים אלה אפשרו
עושר של פעילויות לימוד שונות ומגוונות בנושאים עדכניים .להלן פירוט הפעילויות:
ביקור ראשון של פרופ' מריאן פרקש (:)16/2/2015 - 1/3/2015
 16בפברואר מפגש לימוד עם צוות עמותת בית חם וקבוצת הרדינס בנושא התאמת הכלי "מוכנות
לשיקום" לתחום התעסוקה .הקריה האקדמית אונו.
 17בפברואר מפגש לימודי במרכז הפסיכיאטרי שלוותה יחד עם קבוצת הרדינס הישראלית בנושא
התערבות מוכנות לשיקום עבור הצוות הרפואי וסטודנטים.
 18בפברואר כנס בנושא התערבות מוכנות לשיקום בבריאות הנפש :שינוי עם הנעה .כנס התקיים
באוניברסיטת בן גוריון בנוכחות קבוצת הרדינס הישראלית .בשותפות עם החוג לעבודה סוציאלית,
משרד הבריאות ,לשמ"ה והפקולטה לרפואה בקהילה.
קישור לקטעי וידאו ערוכים מהכנס
 19בפברואר מפגש עם הסגל הבכיר של המרכז לבריאות הנפש באר שבע.
 22-25בפברואר קורס אקדמי מרוכז בן  4ימים ,בתכנית ההתמחות בשיקום של ביה"ס לעבודה
סוציאלית באוניברסיטה העברית.
 26בפברואר סדנה בנושא מעורבות צרכנים בפרקטיקה בבריאות הנפש .בשיתוף עם תכנית צרכנים
נותני שירות ,לשמ"ה ומשרד הבריאות.
 1במרץ כנס גדול בנושא שילוב ידע מתהליכי החלמה בפרקטיקה בבריאות הנפש .כנס באוניברסיטת
ת"א .הכנס נערך בשיתוף עם תכנית צרכנים נותני שירות ,לשמ"ה ,החוג לריפוי בעיסוק ומשרד
הבריאות.
קישור לקטעי וידאו ערוכים מהכנס
ביקור שני של פרופ' מריאן פרקש (:)21/6/2015 - 2/7/2015
 21ביוני יום עיון בנושא המשפחה המחלימה .בשת"פ עם משרד הבריאות וארגון עוצמה .האקדמית
תל אביב –יפו.
 22-23ביוני סדנה בנושא בניית שותפות עבור שירות מתאמי טיפול של חברת דיאלוג.
 24ביוני יום לימוד בנושא ניהול שינוי וחדשנות בארגון ,עבור מנהלי מסגרות שיקום .בשת"פ עם
משרד הבריאות .יום הלימוד התקיים בקריה האקדמית אונו.
 25ביוני יום לימוד בנושא הדרכה של אנשי מקצוע מכווני החלמה ,עבור מדריכות שיקום
( .)Supervisionיום הלימוד התקיים בקריה האקדמית אונו.

 28/6-2/7קורס אקדמי בן ארבעה ימים במחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון ,ב"ש.
 2/7פגישה עם צוות של צרכנים נותני שירות.

אסיפה כללית
התקיימה ב 26 -במאי בסינמטק ת"א .במסגרת האסיפה הוקרן הסרט "אמא לא משוגעת" של הבמאי
מרדכי ורדי .לאחר הסרט התקיימה הרצאה של פרופ' יורם יובל בנושא "מעבר לגבול? על הביולוגיה
של הפרעת אישיות גבולית" ולבסוף דיון בהנחיית פרופ' דיויד רועה בנושא "מקום האבחנה במערך
השיקום הפסיכיאטרי :הפרעת אישיות גבולית כמקרה מבחן".

בריאות נפש ועוני  -ביקור ד"ר ג'אד בורדמן
יספר"א הזמינה את ד"ר ג'אד בורדמן ,פסיכיאטר מומחה למדיניות בבריאות הנפש לעוני והדרה
החברתית .זאת על מנת לפתוח דיון ציבורי בנושא בישראל.
 15בדצמבר שיח ודיון בנוכחות דר' בורדמן בנושא "מדיניות חברתית והדרה חברתית" עבור צוות
אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות.
 16בדצמבר כנס שנתי בנושא "עוני ,בריאות נפש והדרה חברתית" .בשת"פ עם ביה"ס לעבודה
סוציאלית האוניברסיטה העברית בירושלים.
 17בדצמבר שולחן עגול בנושא "עוני ובריאות הנפש" .בשת"פ עם מסד נכויות של ג'וינט ישראל
ומכון ברוקדייל ובהשתתפות נציגי המוסד לביטוח הלאומי ,משרד השיכון ,אקדמאים ,צרכנים,
משפחות ,אנשי מקצוע ועוד.

שיתופי פעולה נוספים
יום עיון למגזר החרדי
 10בפברואר (כא' בשבט) התקיים יום עיון בנושא בריאות הנפש במגזר החרדי בשיתוף מסד נכויות
של הג'וינט ומשרד הבריאות.

מקומה של התקווה בבריאות הנפש
 1ביולי התקיים יום עיון בנושא "מקומה של התקווה בבריאות הנפש עם דורית רדליך בשת"פ עם
ביה"ס לשיקום והחוג לריפוי בעיסוק של אוניברסיטת ת"א

ערב סרטים בסינמטק ירושלים
 27באוקטובר הקרנת סרטים בסינמטק ירושלים בנושא בריאות נפש בליווי הרצאות של פרופ' פסח
ליכטנברג ודר' עמנואל שן .שת"פ במסגרת פסטיבל סרטים "יוצרים מציאות" של עמותת שקל בנושא
אנשים עם מוגבלויות.

מדיניות







ניהול קמפיין פייסבוק לתמיכה ברפורמה הביטוחית לבריאות הנפש.בהובלת השר יעקב
יצמן.
מתן חוות דעת מקצועית לבג"צ בנושא מכרז הדיור .המכרז נמשך בעקבות העתירה שעמדה
על הפרק.
העלאת נושא עוני ובריאות הנפש על סדר היום.
השתתפות בדיוני המועצה לשיקום נכי נפש בקהילה.
השתתפות בדיונים בועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובועדת המשנה לרפורמה.
קיום פגישות עם נציבות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וקידום שת"פ סביב פרסום
מכרזים.

הנגשה חומר מקצועי
עלון יספר"א
פרסום שני גליונות של עלון יספר"א :עלון  13שפורסם ביולי  2015ועלון  14שפורסם בדצמבר 2014
והוקדש לנושא בריאות נפש ועוני.

חומר מקצועי בעברית
תרגום ,סיכום ופרסום של כ 25 -סיכומי מאמרים בעברית והפצתם לאנשי מקצוע דרך אתר יספר"א.

בניית אתר אינטרנט חדש
בסוף השנה התחלנו בבניית אתר אינטרנט חדש כדי לענות על הצרכים העכשוויים של חברי
יספר"א .האתר אמור לעלות לאויר במהלך .2016

