
מרכז ייעוץ למשפחות

יום עיון בנושא
נתיבים להחלמה

שיפור דרכי תקשורת במשפחה
יום ראשון, ט"ו בתמוז )23.06.13(

עזר מציון   מערך תמיכה רפואית

עזר מציון - המחלקה לבריאות הנפש 
מרכז ייעוץ למשפחות:

רח' הרב רבינוב 5, בני ברק. טל. 03-6144535
המחלקה 
לשירותי 

בריאות הנפש
האגף לשירותים חברתיים



בס"ד

11:00   שפת המשפחה - שפת הרגש כמקדמת צמיחה.
רגשות והשפעתם על טיב הקשר.  

מרצה: עו"ס ברוך שולם.  

הפסקה קצרה וכיבוד קל.   12:00

אתנחתא מוזיקלית - המוזיקה ככלי שיקומי.  12:15
בני שוורץ, מנהל מוזיקאלי, רכז "צלילי הנפש"  

טעימה מתוך מופע הבכורה "אי של שקט" – הרכב "צלילי הנפש"  

דילמות בתהליך ההחלמה - פאנל פסיכיאטרים      13:00
מנחה הפאנל: ד"ר יעקב צ'רנס סגן הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ת"א               

משתתפים:  
ד"ר עוזי שי – הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ת"א, משרד הבריאות  
פרופ' אבי ויצמן – פסיכיאטר, מנהל יחידת המחקר      
במרכז לבריאות הנפש "גהה" ומנהל המרכז למחקר רפואי     

ע"ש "פלסנשטיין" אוניברסיטת תל-אביב.    
פרופ' מרק ווייזר – מנהל החטיבה הפסיכיאטרית      

בביה"ח שיבא ויו"ר החוג לפסיכיאטריה אוניברסיטת ת"א.  
ד"ר זיגמונד סנקוביץ – מנהל מרפאת בני ברק בביה"ח "שיבא".    

ארוחת צהרים   14:00

נשמח לראותכם!
צוות מרכז ייעוץ למשפחות-

המחלקה לשירותי בריאות הנפש

לפרטים נוספים:
goldinoy@ami.org.il 03-7710670 .טל. 03-6144535 פקס

אנשי מקצוע, מחנכים, בני משפחה והקהל הרחב
מרכז יעוץ למשפחות של "עזר מציון" הפועל בליווי משרד הבריאות 

מתכבד להזמינכם ליום עיון בנושא:

נתיבים להחלמה - 
שיפור דרכי תקשורת במשפחה

שיתקיים אי"ה ביום ראשון, ט"ו בתמוז )23.06.13(
במרכז הרפואי "מעייני הישועה", רח' פוברסקי 17, בני ברק.

בתוכנית:

התכנסות וכיבוד קל  9:00

ברכות:  9:30
הרב חנניה צ'ולק, יו"ר עמותת "עזר מציון".  

ד"ר משה רוטשילד, נשיא ומייסד המרכז הרפואי "מעייני הישועה".  
הרב גרשון לידר, מנכ"ל המרכז הרפואי "מעייני הישועה".  

ד"ר גדי לובין, ראש שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות.  
ד"ר עוזי שי, הפסיכיאטר המחוזי, מחוז ת"א, משרד הבריאות.  

גב' רונית דודאי, ממונת שיקום ארצית, משרד הבריאות.  
גב' דינה ברק, אחראית תחום משפחות, משרד הבריאות.   
גב' שרה קריאל, רכזת שיקום, מחוז ת"א, משרד הבריאות.  

גב' ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים עיריית בני ברק.  

מהי החלמה? האם ניתן להחלים מבלי להבריא?  10:00
מרצה: פר' ישראל שטראוס, מנהל מחלקה, מרכז ברה"נ     

"באר יעקב", בי"ס לרפואה ע"ש "סאקלר", אוניברסיטת תל אביב.  


