
 
 

 טיפול, כלכלה ומה שביניהם – לחשוב את הרפורמה

החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה מזמינה אתכם "לדמיין" את עתיד המקצוע על 

 ידי בחינת מימדים שונים של הרפורמה המתקדמת ובאה..

 

 , ה' חשון תשע"ה1.92..11.9יום  ד', 

   שכונת התקווה –מרכז דוהל 
.3:8.-93:8. 

 

 קל וכיבוד התכנסות 03:80-0:00

 בקהילה הנפש לבריאות הישראלית החברה ר"יו, חרמש חגי פרופ -והקדמה ברכות 00:00-00:80

 דברים לזכרו של דר' נתן קרני ז"ל  

 

 הכנס ר"יו, שור הנרי ר"ד                                          

 

  "מימדים"    : ראשון מושב  0:80-33:80
 סוציאלי-פסיכו-הביו המודל השפעת הרפורמה על מדעי היסוד והקליניקה,                

 שור הנרי ר"ד -ר "יו        

 

 הדסה פסיכיאטרית,' מח , מנהלבונה עומר פרופ ביולוגי מימד 00:80-30:00

 ן"מב-ציונה-יעקב באר הנפש לבריאות המרכז מנהל סגן, לבקוביץ חיליק פרופ    

 א"ת אוניברסיטת לרפואה, הפקולטה המשך, ללימודי הספר בית ראש    

 

 הרצוג חולים בית ופסיכואנליטיקאי קליני פסיכולוג, שפלר גבי פרופפסיכולוגי   מימד  30:00-30:80

 העברית באוניברסיטה פרויד שם על הקתדרה     

 ירושלים שאננים משכנות לאתיקה המרכז              

מורה ומנהל לשעבר, התכנית התלת שנתית , גינת יגאל פרופ

                                       סיכותרפיה, אוניברסיטת בן גוריוןלפ

 "רעות", עמותה לבריאות נפש קהילתית יו"ר

 

 ים, בת יםימנהלת לשעבר של השירותים הסוציאל ,ווידל רחל' גב  סוציאלי מימד 30:80-33:00

 בזכות ארגון נ"ברה תחום רכזת, סרגוסטי עדית גב'    

 

 הפסקה 33:00-33:80

 



 
 

  "מבטים"     : שני מושב 33:80-38:00
 נחמה יעל ר"ד - ר"יעבוד?    יו זה איך:  הרפורמה של" מעשיים" היבטים                

 

  ב"משה, שירות אגף מנהלת, אריזון גרינבאום איילת' גב   שירות ראשון מבט

  עו"ס, ממונה על תחום שילוב אנשים עם מוגבלות , אורן אבי מר  הצרכנים שני מבט

 משרד התמ"תבמגזר הציבורי, 

 הצרכנים לשמ"העמותת ב רכז תחום מדיניות בריאות הנפש

 מנהל מרפאת הילדים בבי"ח גהה סבר יוני ר"ד מקצועית עשייה שלישי מבט

 ומרכז המערך האמבולטורי גההמנהל                                                    

 , שלוותה ח"בי ,'ג מחלקה מנהל, מנדלוביץ שלמה ר"ד   הכשרה רביעי מבט

 א"ת אוניברסיטת לפסיכותרפיה, בתוכנית מרצה  

 מנהלת מרפאת ברה"ן לוד , שקד ג'ינט ר"ד   זהות חמישי מבט

 

 הפסקה   38:00-38:30

 

 

 "שיח"    :שלישי מושב   38:30-31:80
  חרמש חגי' פרופ -ר "הכנס.   יו באי עם מקצועי-רב ושיח דיון                   

 

 קליניקה לתמיכה רגשית ונפשית"מכון טל", מנהל , טל אילן' דר  פסיכיאטריה

, אילן ש"ע ובנוער בילד לטיפול התחנה ומנהל קליני פסיכולוג, אלדור רועי' דר פסיכולוגיה

 משה"ב, ן"לברה הירושלמי המרכז

 , דוקטורנטית בבי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון.     שליו ענת' גב סוציאלית עבודה

 מייסדת ומנהלת מית"ל                              

 , בת יםאברבנאלהמרכז לברה"ן משית בן צרפתי, מנהלת הסיעוד, ' גב   סיעוד

 

 צהריים ארוחת  31:80-31:80

 

 

 


