
  
  "מעמד המשפחה בבריאות הנפש"כנס–תוכנית המושבים 
  13.30-15.00המושבים משעה                                 

  

  
  

  תקווה  -מושב א 
  בני ברק, עזר מציון,מנהלת מרכז ייעוץ למשפחות ,ס"עו,רבקה צוקרמן  :מנחים

  חברת ארגון עוצמה–יוכי ציבוטרו       
   

  סוגיות ייחודיות בעבודה עם המגזר החרדי : שפחה בעל נכות נפשיתמשפחות המתמודדות עם בן מ
  מנהלת מרכז ייעוץ עזר מציון, ס"עו, רבקה צוקרמן

  מנחה במרכז ייעוץ עזר מציון,ס"עו',שרית ליטמנוביץ
  , התמודדות המשפחה עם מעבר הבן לדיור בקהילה 

  רכזת שיקום,ס "עו, אליז בנרויו
  שר בין בני משפחה ופסיכיאטרים על פיתוח הק –" ריפוי בדיבור"

  ם ירושלים"מיל מנהלת,ס"עו,רבקה מושונוב
  ?" נכון"האסור והמותר ומה ,מה בין הרצוי והמצוי-סינרגיה בבריאות הנפש

  מרכז לבריאות הנפש באר שבע,ל"מטפלת במית ' MSW,ס"אחות ועו,רותי קמר

  צ שיקום בקהילה"מנהלת מקצועית בחרת ח,  MSW,ס"עו,גילה רשף
  תהליך של בניית שותפות ועשייה למען משפחות מתמודדות -ם חיפה"ועד משפחות פעילות במיל

  מנהלת מילם חיפה ,חיה נחמה
  חבר ועד משפחות,איציק לוי

  
  
  

  שותפות -'מושב ב
  ם חדרה"מנהלת מיל ,ס"עו, אזולאיסילביה  :מנחים

  חבר וועדת ההיגוי הארצית ,צביקה גרבר           
   
  ,ם נתניה "עם משפחות של נפגעי נפש במילוקבוצתית חינוכית בעבודה פרטנית -וגישה הפסיכה

  מנהלת מילם נתניה ס"עו,גיעל אייזנבר
  מנחה במילם נתניה,ס"עו,רונית רפאלי

  , הדרכה חיה כמיכל משותף למטפל ולמשפחה  
  מדריכה בכירה בשיקום,מדריכה ומטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת M.S.W,דליה חרובי

  .ציונה -באר,המרכז לבריאות הנפש,ל "מית, מטפלת זוגית ומשפחתית  RN MEDמית שיק שלו
   "מההיבט של המשפחה הנחיות מקדימות פסיכיאטריות"

  יועץ מקצועי עמותת משה הס,דר מקס לכמן
  משרד הבריאות, מתאמת שיקום מחוזית ,ס"סיגל מאוטנר עו

   "מחזון למציאות –ת Iמידע מקדם העצמה ושותפ"
  ן "מנהל אתר ממ- ה נצרמש

  המתמודדים  בת/איסטרטגיות של הורים להתמודדות עם האוטונומיה של בן
  "ממצאי מחקר כבסיס לפיתוח התערבות -עם מחלת נפש

  ר רבקה דינר"ד
  
  
  
  
  
  
  
  



  העצמה  -מושב ג 
  ציונה- באר,ל המרכז לבריאות הנפש"מית,ס "עו, עמית נחום  :ותמנח

  מהן עוצר ארגו"יו –אלי שמיר        
  

  בנות הסובלים מבעיות נפשיות /פינה חמה להורים קשישים לבנים
  ,מחלקת לב העיר לגיל הזהב,מרכזת נושא אלימות בזיקנה,מאיה שליב

  .ויצו,האגף לרווחת המשפחה,שירות למשפחות נפגעי נפש" שלנו"מנהלת , ריקי לביא בן חיים
   "שותפות המשפחה בתכנית מקדמת השכלה"

  האגודה לבריאות הציבור, מנהלת תוכנית אפיקס "עו,מירב פן
  ראשון לציון,מחלקת השיקום ביטוח לאומי,ס "עו,אירית אפרתי 

  "ל"המשפחה ומית,על ההדדיות ביחסים בין המחלקה  –להתיר את סבך הקשר "
  ונה צי - באר,המרכז לבריאות הנפש ,ל "תמי NRMA שוש רוזנטל אחות מפקחת  ,ס"עו, עמית נחום

  "עבור הורים אחים וילדים הקבוצה ככוח מקדם החלמה"
  ויצו" שלנו"מנחה במרכז ,ס"עו,רחל הוברמן

  ויצו" שלנו" מנחה במרכז,ס"עו,איריס הרשקוביץ 
  " תוצאות ראשוניות של מחקר מתאמי - של משפחות המתמודדים" חווית האשפוז הפסיכיאטרי הראשון"

  MSWס "עו,יהודית גלברד
  

   צמיחה –מושב ד 
  עמותת איכות בשיקום ,ל"יה מנהלת , ס"עו, תמי קאופמן  :נחיםמ

  ל"חבר וועדת ההיגוי של מרכז יה -דוד שקפתי       
  

  ? למה הם באים  –מפגשי משפחות חודשיים בבאר יעקב 
  מרפאה בעיסוק,דיקלה אלגריסי,מרפאה בעיסוק,דורית חיים ליטבסקי

  ס המערך הקהילתי"נ שב"מב-נס ציונה-קבבאר יע- ציונה-המרכז המאוחד לבריאות הנפש באר 
  שיקומי הרב מקצועי-הצוות הטיפוליתרומת הידע בנושא משפחות נפגעי נפש לעבודת 

  ראשון לציון עמותת איכות בשיקום,ל"מנהלת מרכז יה, ס"עו,תמי קאופמן
  ) ת"קש(ת הנחייה משותפת בקורס להכשרת הורים לאנשים עם מגבלה פסיכיאטרית בגישה הקוגניטיבית דינמי

   "קשת מתקדם"ו 
  . משרד הבריאות,ם השכלה וחונכותורכזת ארצית תח,ריפוי בעיסוקב   M.A, ורד שפיר קיסר

  הורה מנחה ,יועצת ארגונית,בסוציולוגיה   .M.S,אורלי אלון
  ת מתקדם"משתתפת בתכנית קש -איילה שרעבי

  ת מתקדם"משתתפת בתכנית קש –אורית שלו תאודור 
  " יות/תמות מרכזיות בעבודה עם אחים -רך לשיקום החלמהמסע משפחתי בד"

  מנהלת מילם אשדוד,ס"עו, אורנה קורלנדר
  מילם אשדוד  מנחה ב, ס"עו, שחר שוורץ

  

  יצירתיות – מושב ה
  באר שבע,המרכז לבריאות הנפש , ל"מית ,ס"עו ,ללי קוסשוילי :מנחה

  סטל פוסט אישפוזירכזת תעסוקה וחינוך בהו -בת למתמודדת – סורימיטל מ    
   ,נוהל עבודה עם משפחות במרכז  :יוזמה חדשה
  המרכז לבריאות הנפש באר שבע,ל"מית,  MSW,ס"עו,אורית אזולאי

  המרכז לבריאות הנפש באר שבע   ,,MSW,ס"אחות ועו,ללי קוסשוילי
  "                התערבות קבוצתית עם הורים עולים מברית המועצות"

  מילם חיפה לתמנה,ס"עו,חיה  נחמה
  מילם חיפהמנחה ב, ס"עו ,שניידר סבטה 

  "הטיפול במשפחות במסגרת חסד ואמונה"
  עמותת חסד ואמונה,חנה פכטר ' גב 

  מחקר- התמודדות הורים עם התפרצות ראשונה  של מחלה פסיכיאטרית אצל בניהם
  ס "עו, ילנה שפיגנר

   "קבוצת בנות זוג למתמודדים "
  נצרת   ,ז אמנאנינא מנהל מרכ,ס"עו,יזאר סרגינ


