
תכנית כינוס המחקר הראשון בשיקום בבריאות הנפש

הרשמה וכיבוד  9:00-8:30

ברכות  9:30-9:00
גב’ רונית דודאי - ממונת שיקום ארצי, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות  

פרופ’ משה בן חורין - ראש הקריה האקדמית אונו  

פרופ’ נעמי כץ - ראש מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה, הקריה האקדמית אונו  

ד”ר נעמי הדס לידור – מנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו  

הרצאה מרכזית -  השפעת המחקר על עיצוב דמותה של תפישת השיקום וההחלמה בבריאות הנפש בעולם ובישראל  10:15-9:30

פרופ’ דיוויד רועה החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה12:00-10:30 מושבים מקבילים  

מכון המחקר
למקצועות הבריאות והרפואה

בשיתוף מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה,
בית הספר הארצי לשיקום,

שילוב והחלמה בבריאות הנפש,
הקריה האקדמית אונו ומשרד הבריאות

21 באוקטובר 2014, כ”ז תשרי, תשע”ה
ההשתתפות כרוכה בתשלום ובהרשמה מראש, מצ”ב טופס הרשמה

הכנס בהנחייתה של ד”ר נעמי הדס לידור - מנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו

אימון בקוגניציה ובאינטראקציה חברתית:  10:45-10:30
ממצאים ראשוניים ממחקר מבוקר שנערך בשירותי   

שיקום בקהילה    

ד”ר אילנית חסון-אוחיון    

המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן   

גב’ ורד שפיר-קיסר    

מנהלת תחום בכיר חונכות, השכלה וחברה, מחלקת השיקום,   

האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות   

השוואת השפעת ידע מקצועי לעומת ידע מתוך ניסיון אישי  11:00-10:45
(IMR) על תהליך ותוצאות התערבות ניהול מחלה והחלמה   

בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות   

גב’ פאולה גרבר-אפשטיין   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   
וביה“ס לשיקום בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו   

קשת - ביסוס ראיות למודל התערבות קוגניטיבית-חינוכית  11:15-11:00
לבני משפחה של אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית   

ד”ר פנינה וייס   

החוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת תל אביב   
ביה“ס לשיקום בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו   

חברת נתן   

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים  11:30-11:15
עם מחלת נפש אשר השתתפו ב”התערבות הקבוצתית   

 (Family-NECT) “להפחתת סטיגמה עצמית   

גב’ עמית ימין   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   
ביה“ס לשיקום בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו   

קבלת החלטות משותפת לקראת סל שיקום:  11:45-11:30
פיתוח התערבות, הטמעתה ומדידת השפעתה   

גב’ יערה זיסמן-אילני   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   

שאלות ותשובות  12:00-11:45

מחקר הערכה - זהות מקצועית של צרכנים נותני שירות    10:45-10:30
והשתלבותם בעבודה   

גב’ אדוה גפן   

גב’ יעל שביט שוטלנד   

”צרכנים נותני שירות“ – חב‘ יוזמה דרך הלב   

חווית המעבר ממתמודד עם מוגבלויות פסיכיאטריות    11:00-10:45
ממושכות לצרכן נותן שירות   

מר יעקב סינגר   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   

”ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך, ָעַלי ָעָברּו” נטל סובייקטיבי  11:15-11:00
בקרב הורים, למתמודדים עם מוגבלות נפשית   

מהחברה החרדית   

גב’ רויטל ממן   

מתאמת שיקום מחוזית, משרד הבריאות, מחוז ירושלים   

חווית עמיתים נותני שירות את תפקידם: פוטנציאלים    11:30-11:15
לתהליכי החלמה וצמיחה אל מול אתגרים   

ד”ר גליה מורן   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   
המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון   

חקירת תהליך החשיפה העצמית של מחלת הסכיזופרניה  11:45-11:30

גב’ עדי נעמן   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   
מנהלת תחום בכיר שילוב בקהילה, מחלקת השיקום,   

האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות   

שאלות ותשובות  12:00-11:45

מושב ב’: חקר השתלבותם של צרכנים ומשפחות בעשייה השיקומית
בהנחיית: גב’ אורלי אלון - יועצת ארגונית ומאמנת, מנחה בכירה בתכנית קשת

מושב א’: התערבויות שיקומיות מקדמות החלמה בראי המחקר
בהנחיית: גב’ שירלי אשכנזי - רכזת שיקום מחוזית, מחוז דרום, משרד הבריאות

מושבים מקבילים  12:00-10:30



מאשפוז פסיכיאטרי חזרה לקהילה -  13:15-13:00
מחקר נרטיבי על שיקום והחלמה   

גב’ גוני לרר   

המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר אילן   

התרומה של השתתפות בתכנית החונכות האקדמית    13:30-13:15
להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני אנשים   

עם מחלות נפשיות בהשתלבותם בלימודים אקדמיים   

ד”ר רון שור   

בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית ירושלים    

שירות למתאמי תכניות שיקום פרטניות:  13:45-13:30
הערכת תוצאות לאחר 20 חודשים   

פרופ’ מרק גלקופף   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   

תקשורת מכוונת רווחה אישית והחלמה כמשנה עמדות    14:00-13:45
מחקר בקרב אנשי מקצוע בתחום שיקום בריאות הנפש   

גב’ נעמה כץ   

החוג לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו   

השפעת הקשר ההדרכתי בשיקום בבריאות הנפש  14:15-14:00
על המודרך ועל עבודתו השיקומית בגישת ההחלמה   

גב’ עמית ימין   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   
ביה“ס לשיקום בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו   

שאלות ותשובות  14:30-14:15

פרויקט מדדי תוצאה - הפרויקט הלאומי להערכת   13:20-13:00
תהליכים ותוצאות במערך השיקום בקהילה –   

תוצאות ראשוניות   

פרופ’ דיויד רועה   

גב’ עדי תלם   

גב’ רונית מירקין   

החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה   

ממצאי הסקר שביעות רצון בקרב צרכני סל שיקום  13:40-13:20
כמנוף לשיפור שירותי השיקום במסגרות השונות   

גב’ כנרת וסטמן   

פרויקט סוקרי איכות, חב‘ יוזמה דרך הלב   

”אנשים ושירותים, ומה שבניהם”: תפישותיהם של   14:00-13:40
הפונים לוועדת ”סל שיקום” לגבי אי יישום   

של החלטות הוועדה על תכנית השיקום   

גב’ יעל ברוך   

רכזת שיקום משרד הבריאות - חיפה   

אסטרטגיות משוב לשיפור תוצאות תהליכי שיקום    14:15-14:00
פסיכיאטרי: מודלים של תפיסת המוטיבציה הפנימית   

ותובנה מטא קוגניטיבית   

גב’ סיגל מאוטנר   

מתאמת שיקום מחוזית, משרד הבריאות מחוז מרכז - דרום   

שאלות ותשובות  14:30-14:15

ארוחת צהריים  13:00-12:00

פאנל סיום דילמות וסוגיות במחקר בשיקום בבריאות הנפש  15:30-14:30
בהנחיית: פרופ’ נעמי כץ - ראש מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה, הקריה האקדמית אונו   

בהשתתפות:   

ד”ר רון שור - בית הספר לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית ירושלים   

פרופ’ אורי אבירם - פרופ‘ אמיריטוס, האוניברסיטה העברית בירושלים והמחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז האקדמי רופין   

מר אבי אורן - ממונה שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי, משרד הכלכלה   

ד”ר מקס לכמן - יועץ בכיר בקרן טאובר, חבר סגל באוניברסיטת חיפה, בחוג לבריאות נפש קהילתית   

לפרטים: איסתא  טל‘: 02-5659921  

מושב ב’: הערכת איכות ושרות במערך השיקום
בהנחיית ד”ר ורד בלוש-קליינמן - מנהלת תחום בכיר הכשרה, הדרכה והטמעת 

מודלים, מחלקת השיקום, האגף לבריאות הנפש, משרד הבריאות

מושב א’: חקר שירותי שיקום, הכשרה והדרכה - ליבת המעשה השיקומי
בהנחיית: ד”ר נעמי הדס לידור - מנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה

בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו 

מושבים מקבילים  14:30-13:00

הרישום לכנס יעשה באמצעות חברת איסתא

 לטופס הרישום לחצו כאן

http://knasim.iform.co.il/node/37

