דוח מילולי  -2017יספר"א
אנו שמחים להגיש לכם דוח מילולי המסכם בקצרה את שנת הפעילות 2017
ביספר"א .גם שנת  2017הייתה עמוסה בפעילות וכמו תמיד אנחנו מודים לכל
העוסקים בדבר על תרומתם לפעילויות השונות.
פעילות בין-לאומית
•

•

בתאריך  21-23בספטמבר ,שתי חברות יספר"א ,שרה דעאס ועביר עבד
אלחלים ייצגו את יספר"א ואת אוניברסיטת חיפה בכנס של ארגון WAPR
באבו דאבי.
ארגון  PRAהחליט מסיבות פנימיות לצמצם את פעילותו הבין-לאומית כך
שהקשר בין שני הארגונים הוקפא לעת עתה .אנחנו מקיימים קשרים סדירים
עם  WAPRוהתחלנו שיתוף פעולה עם .ENMESH

פעילויות לימודיות
•

•

•
•

הרצאה וסרט במסגרת האסיפה הכללית של יספר"א .ההרצאה בנושא
"העיצוב התרבותי של הפרעות נפשיות" ניתנה ע"י פרופ' יורם בילו,
אנתרופולוג ,חתן פרס ישראל ,ובנוסף הוקרן הסרט "שחור" של חנה אזולאי
הספרי.
התקיים מפגש לימוד ב 23 -במרץ  2017בנושא של "טיפול קהילתי אסרטיבי"
בשת"פ עם המרכז לבריאות הנפש שער מנשה .התכבדנו בשתי הרצאות של
פרופ' מישל סליירס מאוניברסיטת אינדיאנה ובנוכחותו של מנהל המרכז
פרופ' אלכס גרינשפון.
השתתפות בהיגוי של פסטיבל קולנוע לאנשים עם מוגבלות בחסות שקל.
השתתפות בוועדת היגוי של כנס קריירה נגישה בחסות אשנב.

מדיניות וסנגור
•

יספר"א היוותה כתובת להתייעצות וסנגור בנושאים שקשורים במדיניות
התחום ,במכרזים ובעתירות שהוגשו ע"י גופים אחרים.
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•

פניה למר יואב קריים ,יו"ר המועצה לשיקום נכי נפש בקהילה בנושא חוזר
מנכ"ל מס'  5/2015מתאריך  18ביולי  .2017במכתבה יספר"א מתייחסת
לסעיף  4.6בחוזר שעל –פיו אדם מאושפז אשר מבקש לקדם את שיקומו
בקהילה באמצעות שרות דיור שיקומי ,אמור למצוא מסגרת מתאימה תוך
עשרה ימים מהחלטת ועדת סל השיקום .אם אינו מצליח בכך ,המדינה אמורה
לשלם עבור ימי אשפוז נוספים החל מהיום ה .11-יספר"א הדגישה כי יש
למצוא גורם מתאים שילווה את האדם במציאת פתרון דיורי בזמן קצוב; כיוון
שאחרת הוא יוותר בבית החולים רק לצורך פתרון מגורים.

הנגשת חומר מקצועי
•

•
•

עבודה על פיתוח של אתר יספר"א -חלק גדול מהמשאבים השנה הופנו
לפיתוח ובניית האתר החדש .אתר יספר"א החדש שיושק באסיפה הכללית
הקרובה הינו אתר משוכלל עם מערכת ניהול מתקדמת ,רספונסיבי ומותאם
למכשירים ניידים וטאבלטים ,מונגש לנכים על פי חוק ,ובשתי שפות אנגלית
ועברית .האתר יכלול קטגוריות חדשות ,מידע וידע נוספים ,יארגן את המידע
הרב שהצטבר באופן נוח להתמצאות וירכז באופן מסודר את פעילות הארגון
לאורך השנים.
הפקת שני גליונות של עלון יספר"א ,עלון  16במרץ  2017ועלון  17בדצמבר
 .2017כרגע עלון יספר"א נמצא בהקפאה ותחת חשיבה מחודשת על ההמשך.
חומר מקצועי בעברית -במסגרת הפרויקט הייחודי של אתר יספר"א חומר
מקצועי בעברית תרגמנו וסיכמנו  6מאמרים; כמו כן העלינו לקטגוריה ידע
ומידע מספר פרסומים מקצועיים מרכזיים באנגלית; וערכנו והעלינו סרטונים
מאירועי הלימוד השונים באותה שנה.

כנס שנתי 2017
•

הכנס השנתי שנערך ב 20 -בדצמבר  2017בשיתוף אוניברסיטת חיפה עסק
בנושא "תרופות פסיכיאטריות בקרב אנשים עם הפרעות נפשיות קשות :מחקר
ידע מניסיון גישות ובחירה .הנושא נבחר מאחר שרוב האנשים אשר מקבלים
שרותי שיקום נוטלים גם תרופות פסיכיאטריות ומכאן הממשק חשוב לתחום
השיקום .בכנס הרצו שלושה מרצים בעלי שם עולמי :פרופ' דון גוף,
פסיכיאטר וחוקר בתחום הפרמקולוגיה ,פרופ' ליסה דיקסון ,פסיכיאטרית ,בת
משפחה ומובילה תכניות פורצות דרך עבור אנשים בשלב הפסיכוזה ראשונה.
ומר רוברט וויטאקר ,עיתונאי ומחבר הספר "אנטומיה של מגיפה" .הנושא
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הצליח לעורר עניין רב בקרב הקהל ,בתקשורת ובציבור וכעת יספר"א בוחנת
זה.
ממשק
סביב
פעילותה
המשך
את
היבטים ארגוניים
•
•

הרחבת ועד מנהל -ד"ר גליה מורן הצטרפה לועד המנהל בחודש ספטמבר
.2017
יספר"א מנתה כ 20 -ארגונים שחידשו חברותם ב 2017 -וכ 400 -חברים
בחברות אישית.
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