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אנו מזמינים אתכם לכנס בנושא פסיכיאטריה ומערכת החינוך

. הכנס יעסוק בממשקים תכניות ומורכבות בין פסיכיאטריה לילד והמתבגר לבין מערכת חינוך

:הנושאים אשר יידונו בכנס

.סקירות מקיפות על המצב הקיים ותכניות עתידיות במערכת החינוך הרגיל והמיוחד-

.תכניות והצגת מודלים קיימים, במערכת החינוך"( רגשיים/נפשיים)"מערך התמיכה לילדים עם קשיים -

.שינוי חוק חינוך מיוחד והשלכותיו על הממשק עם המערכת הפסיכיאטרית-•

(.חינוך מיוחד ופוסט אשפוזי, ועדות)הצגת הזווית הפסיכיאטרית בעבודה מול מערכת החינוך -•

? פאנל בנושא הממשק בין הפסיכיאטריה והחינוך והאם ניתן למצוא את דרך האמצע" ?איך נקבל את ההחלטות"-•

.  התמודדות משותפת ותכניות התערבות-אובדנות-

פארק הירקון תל אביב" ישראל יפה בפארק"הכנס יתקיים במרכז 



28.1.2019

תכנית -פסיכיאטריה ומערכת החינוך בישראל
.מנהלת אגף א חינוך מיוחד משרד החינוךאברמזוןרחל ' גב.  ר האיגוד"יובל בלוך יו' פרופ-דברי ברכה8:30

.ממשקים ועבודה של פסיכיאטר ילדים ונוער עם ומול מערכת החינוך-יובל בלוך' ר גידי רצוני ופרופ"הזווית הפסיכיאטרית  ד8:45

.דברי ברכה ומספר מילים על השדולה-ר השדולה לבריאות הנפש בכנסת וחברה בוועדה לזכויות הילד"יו-כ פנינה תמנו שטה"ח9:15

.משרד החינוךאברמזוןרחל ' גב, תמונה כללית על החינוך המיוחד בישראל9:30

,  ר לינדה וגנר"ד, מפקחת ארציתשכטמןדנית בן עמר ' גב-כל המסגרות על הרצף-מערכות התמיכה בחינוך הרגיל והמיוחד9:45

.מדריכות ארציות תחום הפרעות נפשיות-אורנה מידן' גב

,  ריקי זית מרכז רפואי זיו' וגבזיסקינדר מעין "ד" חממות:  "הצגת מודל עבודה שיתופי פסיכיאטריה וחינוך? איך ניתן לשלב10:30

.מרכז רפואי שיבא-ר טלי כהן והפסיכולוגית ליאורה רוזנברג"ס ד"מודל שיתופי פסיכיאטריה וגורמי הטיפול בביה

.הפסקת קפה ועוגה11:10

.מפקחת ארצית-חיה הראל' גב-ASDהגדרת ילדים עם .ועדות מתוקף חוק ויישום חוק ילדים חולים, סקירה שינוי חוק חינוך מיוחד11:30

,  חיה הראל' גב, אברמזוןרחל ' גב, ר פלשתי"ד, זלצמן' פרופ: בהשתתפות,  גוטהלף' בהנחיית פרופ" ?איך ממשיכים מכאן"פאנל 12:00

.ר לינדה וגנר"ד

.זלצמןגיל ' פרופ-אובדנות במערכת החינוך12:45

.משרד החינוך-י"פסיכולוגית מרכזת ארצית שפ-יעל שחר' גב-התמודדות עם אובדנות בבתי הספר13:30

.סיכום וארוחת צהריים13:50
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הגעה רישום ותשלום -פסיכיאטריה ומערכת החינוך בישראל

תשלום•

הכניסה ללא תשלום  -(מתמחים ופנסיונרים, מומחים)חברי האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה לילד והמתבגר •

.120₪(שאינו חבר באיגוד)פסיכיאטר מומחה •

.100₪( שאינו חבר באיגוד)מתמחה בפסיכיאטריה •

₪ 130אורחים •

הרשמה

mor.u@ziv.health.gov.il: במייל(ללא תשלום)בשל הביקוש נודה על הרשמה מוקדמת 

:  הגעה•

.תל אביב יפו80רוקח " ישראל יפה בפארק"•

"ישראל יפה בפארק"פ "עWaze-ניתן להיעזר ב•


