מידע כללי

שיקום  -על אמנה,
אמונות והגשמה

מקום :מרכז הכנסים ,כפר המכביה ,רמת גן ,אולמות הכנס נגישים לנכים
מועד :ימים ב' ו ג' 3-4 ,במרץ  , 2014א'-ב' באדר ב' תשע"ד
שפת הכנס :עברית
הנגשות :להתאמת הנגשות נא לפנות לסיגל הרשקוביץ
תאריכים חשובים:
מועד אחרון להגשת תקצירים 10.11.2013 :
תאריך אחרון להרשמה מוקדמת7.2.2014 :
חניונים:
חניה חופשית בכפר המכביה וחניונים נוספים בתשלום באזור.
הרשמה:
ההרשמה לכנס בתשלום .טופס הרישום יפורסם באתר האינטרנט ויישלח עם התוכנית לכנס.
הנכם מוזמנים לבקר באתר חומש WWW.HOMESH.ORG.IL :
להרשמה לחומש נא לפנות לסיגל הרשקוביץ ,מרכזת העמותה:
 , homesh@zahav.net.ilטל'  ,09-7429637 :נייד052-2642255 :

מזכירות הכנס
הוכמן ושכטר בע"מ ,רחוב הארד  ,7רמת החייל ,ת"א 69710
טלפון03-7280890 :
פקס03-7280894 :
דואר אלקטרוני yarden@hs-events.co.il :

יעל פלץ

יעל פלץ בחורה צעירה המתגוררת בראש פינה ומשתתפת במועדון
חברתי לבוגרים עם מוגבלות שכלית במתנ"ס חצור הגלילית.
יצירותיה מבטאות את אהבתה לטבע ובהם ניתן לראות
נופים ובעלי חיים.
יצירתה גם עוסקת בדמויות ,דרכן היא מבטאת את ההתבוננות
הייחודית שלה באדם ובעצמה.

הכנס הארצי ה 9-לשיקום
 3-4מרץ  ,2014א‘ -ב‘ באדר ב‘ תשע“ד
כפר המכביה רמת גן

הודעה ראשונה וקול קורא
להגשת תקצירים
עמיתים יקרים,

כנס השיקום הארצי התשיעי של עמותת חומ"ש יתקיים בימים שני ושלישי
 3/4במרץ  ,2014א ו-ב באדר ב תשע"ד.
הכנס יתמקד במגוון סוגיות שיקומיות ,ברוח אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות
אשר אושררה ב 2012 -על-ידי מדינת ישראל .הכנס יעסוק בתחומים מרכזיים בחייהם שלאנשים
עם מוגבלויות פיזיות ,חושיות ,התפתחותיות ונפשיות ויתמקד בהשלכות האמנה על קידום
השיקום במכלול תחומי חיים ,השלכות של אמונות אישיות על מימוש ערכי האמנה וכן בחינת האופן
שבו ערכי האמנה יכולים לסייע לפרט עם מוגבלות להגיע להגשמה עצמית.
הכנס ידון בדילמות אשר מציבה האמנה בפני הלקוחות ואנשי המקצוע העוסקים בתחום השיקום.
הכנס ייתן במה לעשייה השיקומית עם דגשים על חמישה תחומים מרכזיים:
ההכשרה והתעסוקה:
רצועה זו תתמקד בתהליכים שעוברים על לקוחות בתחום ההכשרה והתעסוקה ,כולל :הכשרה
מקצועית ,שינויים בתעסוקה ,תעסוקה בשוק החופשי ,קידום זכויות בתעסוקה על ידי ארגוני נכים,
אמונות ודעות קדומות והשלכתם על מימוש תעסוקה ,נגישות לטכנולוגיה ולהתאמות אשר פורצות
אפשרויות חדשות וסיפורי הגשמה של לקוחות בתחום.
שיקום בראי החוק:
רצועה זו תעסוק בשינויים תחיקתיים בתחום המוגבלות לאור האמנה .יתקבלו עבודות אשר עוסקות
בסוגיות של נגישות ,צמצום פערים בנגישות לשירותים ,אפוטרופסות ,סטיגמה והדרה ומקומם של
הלקוחות בשיח על ניסוח וקידום האמנה.
בריאות ומוגבלות באוכלוסיות ייחודיות:
רצועה זו תכלול עבודות הקשורות להיבטים שונים של בריאות ,מוגבלות ורצפי טיפול באוכלוסיות
ייחודיות כולל :ילדים ,נשים ,קבוצות מיעוט ,חד מיניות ,זקנה ,ריבוי מוגבלויות )(multiple diagnosis
וקידום צרכים רפואיים של אנשים עם מוגבלות.
שוויון ועצמאות בקהילה:
רצועה זו תעסוק בסוגיות הקשורות להגשמת השילוב הקהילתי ,חסמים בשילוב קהילתי ,תחומים
חדשים אשר כיום אנשים עם מוגבלות משתלבים בהם ,שילוב במערכת החינוך ,במסגרות פנאי,
דיור וסנגור עצמי .כמו כן ,תינתן במה להצגת המוגבלות בראי התקשורת.
זוגיות ,מיניות ומשפחה:
האמנה קוראת להפסקת ההפליה כלפי אנשים עם מוגבלות בכל הקשור לתחום מערכות היחסים,
נישואין ,משפחה והורות .רצועה זו תעסוק בדילמות וסוגיות הקשורות לתחום זה כולל מיניות,
טיפול ושיקום מיני ,הריון ,הקמת משפחה והורות בקרב אנשים עם מוגבלות.

הנחיות להגשת תקצירים:
הגשת העבודות תתאפשר באמצעות אתר האינטרנט של הכנס בלבד:
www.homesh-2014.com
צורות ההצגה :הרצאה קצרה ) 20דקות( ,הרצאת מליאה ) 45דקות( ,שולחן עגול )הצגה של
נושא או דילמה לדיון פעיל עם הקהל( או פוסטר .מועד אחרון להגשת תקצירים באתר:
 10בנובמבר  .2013התקציר יוגש בשפה העברית .התקציר חייב לכלול :רקע לעבודה המוצגת,
שיטת העבודה ,ממצאים )אם מדובר במחקר( ודיון במשמעות העבודה .חובה לכלול התייחסות
ללקחים מעבודה זו בהקשר לאמנת האו"ם.
אורך התקציר לא יעלה על  300מילים .בעת ההגשה יש לציין לאלו מחמשת רצועות הכנס
התקציר מיועד כמו גם את צורת ההצגה העדיפה .עבודות שיועדו להרצאות אך לא יתקבלו,
יוכלו להיות מוצגות כפוסטר .הועדה המדעית שומרת לעצמה את הזכות לשיבוץ סופי.
כל מגישי התקצירים שעבודותיהם יתקבלו להצגה בכנס )במסגרת הרצאה או פוסטר(
יתבקשו להירשם לכנס בהרשמה מוקדמת ולשלם דמי רישום.
יתקבלו בברכה נושאים עיוניים ,מחקריים ויישומיים כמו גם סיפורי התמודדות והגשמה
אישיים אשר חשיפתם תעשיר את הנוכחים בכנס.
יושבי ראש וועדות מדעיות
ד"ר טל ארטן -ברגמן
בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה ,יו"ר הרצועה בנושא שיקום בראי החוק
דני בודובסקי
משרד הבריאות ,יו"ר הרצועה בנושא בריאות ומוגבלות באוכלוסיות ייחודיות
מיכל גולן
ג'וינט אשלים ,תחום ילדים עם מוגבלות יו"ר סדנאות בוקר
ד"ר בני הוזמי
בית איזי שפירא ,יו"ר הרצועה בנושא שוויון ועצמאות בקהילה
אסתר לוי
גימלאית ביטוח לאומי ,יו"ר הרצועה בנושא הכשרה ותעסוקה
אסתר תירוש
עצמאית ,ליקויי שמיעה ,יו"ר הרצועה בנושא זוגיות ,מיניות ומשפחה
חברי הועדה המארגנת
שרה ארגמן-זרחי אגף השיקום ביטוח לאומי רמלה
גרשון ברנאי גימלאי ביטוח לאומי
שלמה ז'ולטי אגף השיקום משרד הביטחון
נורית יעקובוביץ ביטוח לאומי אגף השיקום מ.ר.
דינה יציב האגודה למען העיוור ,הרצליה והשרון
יעל קקון המכון לקידום החרש
יעלי רוקח רווחה  -רמת גן
בברכה,
יפה ארפה

ד"ר שירלי ורנר

יו"ר הכנס
יו"ר חומ"ש

יו"ר הועדה המדעית
ביה'ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית,
האוניברסיטה העברית בירושלים

חומ"ש קוראת להגשת מועמדים לאות הערכה
לתורמים לקידום השיקום )המקצועי והסוציאלי(
במסגרת הכנס הארצי לשיקום שיתקיים בכפר המכביה  ,רמת גן,
בתאריכים  3/4לחודש מרץ  ,2014תעניק עמותת חומ"ש אותות הערכה לעובדים סוציאליים
ולגופים העוסקים בשיקום והמצטיינים בתרומה לתחום זה.
עמותת חומ"ש קוראת להמליץ על מועמדים מצטיינים לקבלת הערכה בתחומים אלה:

מגן

מגן הערכה לקהילה עסקית המשלבת בתוכה אנשים עם מוגבלות.
מגן הערכה לגורם התנדבותי שפעל עבור אנשים עם מוגבלות.

תעודה

תעודה לעו"ס העוסק בשיקום כמפעל חיים – הקמת שירות ,תרומה לפיתוח שירות.
תעודה למחקר שתורם לקידום הידע המקצועי ולפיתוח שירותים בתחום השיקום הסוציאלי,
פוסט-דוקטורט ,מחקר לדוקטורט ,מחקר לתואר שני ,מחקר עצמאי של מכון או גוף מקצועיים.
תעודה לעו"ס העוסק בשיקום על פיתוח שירות שיקומי או מתודה שיקומית המצביעים על
חדשנות בתחום.
חייבות להיות לפחות  2המלצות* ורצוי שתהיינה מגורמים שונים כגון:
 המלצה של בעל מקצוע בכיר מוכר מן השדה ו/או מהאקדמיה. המלצה של ממונים :מנהל ,מעביד ,ממונה וכדומה. המלצה של עמיתים למקצוע או גורמים אחרים בקהילה.* לא תתקבלנה מועמדות אישית או המלצה אישית
את ההמלצות למועמדות יש להגיש למשרד חומ"ש לפי הכתובת:
הוועדה לקביעת אותות הערכה למצוינות בתחום השיקום.
עמותת חומ"ש אצל איגוד העובדים הסוציאליים ,רח' ארלוזורוב  ,93תל-אביב . 62098
טל09-7429637 :
המועד האחרון להגשת המלצות15/12/2013 :

יו"ר הוועדה  -עו"ס עמי מגדסי
מרכז הכשרה ושיקום מקצועי בית לוינשטיין

