
שותפים בוועִדת ההיגוי שֹל הכנס:

ִדינה ברֱק,יו"ר הכנס הגב'

משרִד הבריאות,

ארגון עוצמה,

מיֹל"ם-עמותת אנוש,

מית"ֹל באר-ציונה,

מית"ֹל באר שבע,

וי"צו, "שֹלנו" - מרכז

מרכז יה"ֹל-איכות בשיֱקום,

מרכז ייעוץ עזר מציון

המכֹלֹלה האֱקִדמית ֱקרית אונו - בית-ספר ֹלשיֱקום

אתר מיִדע ֹלמשפחות. - אתר ממן

המחֹלֱקה ֹלמִדיה ִדיגיטֹלית "כנפיים" הכנס מצוֹלם ע"י

האגף ֹלבריאות הנפש
משרִד הבריאות

כנס בנושא

מעמִד המשפחה
בבריאות הנפש

בניסן תשע"ב ה' יום רביעי,
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עובִדת סוציאֹלית ראשית, -

האגף ֹלבריאות הנפש

ירושֹלים רכזת שיֱקום מחוזית, עו"ס, -

מנהֹלת מרכז יה"ֹל, עו"ס, -

ראשון ֹלציון איכות בשיֱקום,

בן משפחה -

פאנֹל:

חברה בארגון עוצמה - מנחה:

"ֱקשר" מנכ"ֹל עמותת -

מנהֹלת הֱקֹליניֱקות המשפטיות -

אוניברסיטת בר איֹלן

מנהֹלת תחום משפחות, עו"ס, -

מערך בריאות הנפש

חברה בארגון עוצמה -

בני משפחה ברצף הטיפוֹל והשיֱקום - מושבים
הצגת התערבויות ומחֱקרים - בבריאות הנפש

הרצאת מֹליאה:

יועץ רפואי פסיכיאטר מומחה, ,

ֹלפסיכיאטריה שירותי בריאות כֹלֹלית.

הרצאת מֹליאה:

פסיכיאטר וחוֱקר פסיכואנֹליטיֱקאי, -

אוניברסיטת חיפה. ראש מכון המוח ֹלחֱקר רגשות, מוח,

גב חיה ישראֹל

פמֹלה פרֹלמן גב'

תמי ֱקאופמן גב'

רון  אונה

ניֹלי אהרונוב

תמי ֱקריספין

עו"ִד ֱקארין אֹלהרר

ענת שֹלוו

מירי ִדביר

חנן מוניץ פרופ'

יורם יובֹל פרופ'

12.00-12.45

12.45-13.30

13.30-15.00

15.10-15.30

15.30-16.15

"העצמת מעמִד המשפחה בתחום בריאות הנפש"

ארוחת צהריים

"אין בריאות ֹלֹלא בריאות נפש"

- אהבה וכֹל היתר "משכן הרגשות,

ביוֹלוגיה ופסיכוֹלוגיה שֹל הרגשות"

תֱקווה מושב א' -

שותפות מושב ב' -

העצמה מושב ג' -

צמיחה מושב ִד' -

יצירתיות מושב ה' -

מצ"ב תכנית המושבים

מצ"ב טופס רישום.

היום: תכנית

- מנחות:

-

מנכֹל משרִד הבריאות - פרופ'

יו"ר המועצה הארצית ֹלבריאות הנפש - פרופ'

יו"ר המועצה הארצית ֹלשיֱקום -

ראש האגף ֹלבריאות הנפש -

ממונת שיֱקום ארצית -

יו"ר ארגון עוצמה -

רכזת שיֱקום מחוז מרכז-ִדרום עו"ס, -

ואחראית ארצית תחום משפחות

- מיצג תיאטרון
בביצוע ֱקבוצת התיאטרון ִדן  אבשֹלום

מאת המשוררת חמוטֹל בר יוסף ֱקטע שירה
בביצוע נטע גוֹלִדהירש

הרצאת מֹליאה:

יו"ר איגוִד הפסיכוֹלוגים -

הרצאת מֹליאה:

מנהֹלת ביה"ס ֹלשיֱקום, -

הֱקריה האֱקִדמית ֱקריית אונו

פאנֹל

רכזת משפחות,עמותת אנוש עו"ס, , - מנחה

ביה"ס ֹלעבוִדה סוציאֹלית ע"ש ברוואֹלִד -

האוניברסיטה העברית  ירושֹלים

ֹלוִד, מנהֹל יחיִדת יום, פסיכיאטר, -

המרכז ֹלבריאות הנפש באר-ציונה

מומחית ומִדריכה  ברפואת
משפחה מכבי שירותי בריאות,

ִדינה ברֱק

ריֱקי ֹלביא בן חיים

רוני  גמזו

משה ֱקוטֹלר

יואב ֱקריים

גִדי ֹלובין ִדר'

רונית ִדוִדאי

אֹלי שמיר פרופ'

ִדינה ברֱק

יואֹל אֹליצור פרופ'

נעמי הִדס-ֹליִדור

מזֹל ֹלנִדס

רון שור פרופ'

סיֹלביו רוזנצוויג ִדר'

ביאֹלר - גיֹלי עופר ִדר'

רכזת שיֱקום מחוז מרכז-ִדרום עו"ס,
ואחראית  ארצית תחום משפחות

ויצ"ו תֹל אביב מנהֹלת מרכז שֹלנו, עו"ס,

רישום וֱקבֹלת פנים התכנסות,

ברכות

"משפחה מושֹלמת" "ממנטו מורי"

"שוֹלחן כחוֹל"

"בין המשפחה ֹלבין מערכת בריאות

ההתמוִדִדות עם מחֹלות הנפש" הנפש:

"מהנעשה בעוֹלם בתחום המשפחות המתמוִדִדות"

הפסֱקת ֱקפה וכיבוִד

"משמעות המשפחה בברית הטיפוֹלית-

"? האם כינור שני - שיֱקומית

8:00-9:00

9.00-9.30

9.30-9.50

9.50-10.30

10:30-10:50

10.50-11.10

11.10-12.00

מושב פתיחה ו


