הזמנה ליום עיון בנושא

חידושים ,עדכונים והעשרה בבריאות הנפש
מחדשים את מסלול בריאות הנפש בלימודי תואר שני
בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב

מקום :אוניברסיטת תל אביב ,בניין מקצועות הבריאות חדר 111
תאריך :יום שני 17 ,בדצמבר ,2018 ,בין השעות 15:00-19:00
המקצוע שלנו ...הרגיש ,היצירתי והנוגע בכל אדם לא מוותר על האדם כולו .כשמדברים על
בריאות ,מתייחסים לשפע מצבים בריאותיים הקשורים להתפתחות ,זקנה ,או למחלות
הגוף .לצד כל אלו אנו גם מנהלים דיאלוג עם מורכבות האדם ,הסביבה והעיסוק .אצלנו
חוקרים ומלמדים כלים ומשאבים לרוח ,לנפש ולגוף גם יחד בדגש על בריאות נפשית.
הידעתם? אחד מארבעה בני אדם יחווה התמודדות נפשית כלשהי במהלך חייו ...בואו נגדיל
את מקומן של המרפאות בעיסוק בתחומי בריאות המחר
אנחנו שמחות לחדש את מסלול בריאות הנפש בלימודי התואר השני

סדר היום
 - 15:00-15:15רישום וקבלת פנים
 – 15:15-15:20ברכות  -ד"ר דבי רנד ,ראש החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת תל אביב.

 - 15:20-15:40החיבור בין הסביבה לאדם ולעיסוקיו הוא החזון העתידי של מערכות הבריאות
גב' רונית דודאי ,ממונת שיקום ארצית ,משרד הבריאות

 - 15:40-15:50למידה מניסיון והקשר לרפוי בעיסוק
מר לאון פרנקלך ,עמית מומחה ,חברת נתן

 - 15:50-16:00הצגת מסלול בריאות הנפש בלימודי התואר השני :מטרות המסלול ,פרטים ונהלים
ד"ר דורית רדליך-עמירב

 - 16:00-16:15חידושים בתחום התעסוקה

גב' מיה הובר ,דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק ,מנהלת מקצועית ברבדים ,מרכז הכוון תעסוקתי
לאנשים עם מוגבלות.

 - 16:15-16:30טכנולוגיות חדשניות ,ריפוי בעיסוק ובריאות הנפש
ד"ר לנה ליפסקיה ,מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

 - 16:30-16:40ויסות חושי בבריאות הנפש

ד"ר תמי בר שליטא ,מרצה בחוג לריפוי בעיסוק

 - 16:40-16:55הפסקת קפה/תה ונשנושים.

 - 16:55-17:10חידושים בתחום הפנאי

גב' ורד שפיר קיסר ,דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק ,אחראית פנאי והשכלה במשרד הבריאות

 - 17:10-18:20מצגות של בוגרות המסלול לבריאות הנפש בתואר השני


תזה בנושא קבלת החלטות משותפת
גב' קרן גביש בהנחיית ד"ר אורית קרניאלי וד"ר נעמי הדס לידור



מחקר בנושא אפיזודה ראשונה ,וויסות חושי ,היבטים קוגניטיביים וכאב
גב' אילת הרשקוביץ וגב' מירה בוקאי בהנחיית ד"ר לנה ליפסקיה וד"ר תמי בר שליטא



תזה בנושא השפעת התערבות קבוצתית על השתתפות בעיסוקים של אנשים עם סכיזופרניה
גב' שני ולוביק שושן בהנחיית ד"ר לנה ליפסקיה



פרויקט גמר בנושא משפחה תומכת באשפוז נפשי ראשון
גב' קרן שי רונן בהנחיית ד"ר עופרה שחם



פרויקט גמר בנושא הגברת המודעות והמעורבות של הורים לבני נוער עם קשיים נפשיים בעיסוקי
הפנאי של ילדיהם
גב' מיקה לוטרובסקי בהנחיית ד"ר מיכל אברך בר

 - 18:20-18:30שאלות ,תשובות וסיכום  -ד"ר דורית רדליך עמירב

חידושים ,עדכונים והעשרה בבריאות הנפש

טופס הרשמה
שם משפחה

שם פרטי

מס' טלפון

טלפון נייד

מס' תעודת זהות

דוא"ל לקבלת הודעות וקבלות
מקום עבודה:

תאריך

מקצוע:

חתימה _______________________

יש לשלוח את הטופס כשהוא חתום באמצעות
פקס03-6409933:
או דוא"לliakozhi@tauex.tau.ac.il :

