שיקום  -על אמנה,
אמונות והגשמה

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

ועדות הכנס
ניהול הכנס
יפה ארפה ,יו”ר הכנס ,יו”ר חומ”ש ,מומחית שיקום
ד”ר שירלי ורנר ,יו”ר הועדה המדעית ,בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית בירושלים
ועדה מארגנת
*שרה ארגמן-זרחי ,אגף השיקום ,המוסד לביטוח לאומי ,רמלה
*גרשון ברנאי ,גימלאי ,המוסד לביטוח לאומי
*שלמה ז’ולטי ,אגף שיקום נכים משרד הביטחון ,מומחה שיקום
*נורית יעקובוביץ ,אגף השיקום ,המוסד לביטוח לאומי ,משרד ראשי ,מומחית שיקום
*דינה יציב ,האגודה למען העיוור ,הרצליה והשרון
*יעל קקון ,המכון לקידום החרש
יעלי רוקח ,אגף הרווחה ,עירית רמת גן
וועדה מדעית
רצועת הכשרה ותעסוקה
אסתר לוי ,יו”ר ,גמלאית המוסד לביטוח לאומי ,מומחית שיקום
שרה דימנט ,גמלאית המוסד לביטוח לאומי ,מומחית שיקום
דיאנה הולץ ,גמלאית המוסד לביטוח לאומי
אסתר מאיו ,קרן ,מרכז שיקום רחובות
*ציפי סולודר ,אגף השיקום ,המוסד לביטוח לאומי ,חולון ,מומחית שיקום
שרה קריאל ,בריאות הנפש ,שיקום בקהילה  -משרד הבריאות
רצועת שיקום בראי החוק
ד”ר טל ארטן  -ברגמן ,יו”ר ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
ליהיא אופק ,אגף השיקום ,משרד הביטחון ,מומחית שיקום
יונית אפרתי ,נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
נועה ביתן ,אקים ישראל
שירלי גלאור ,אקים ישראל
תמי גרוס ,בזכות  -המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
רצועת בריאות ומוגבלות באוכלוסיות ייחודיות
דני בודובסקי ,יו”ר ,המחלקה לעבודה סוציאלית ברפואה כללית ,משרד הבריאות
*שולה אילנאי ,השירות הסוציאלי של מרכז השיקום ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר
ד”ר ורד בלוש-קליינמן ,שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות
ד”ר אילנה גלייטמן ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,השירות לעיוור
ברהן מלדה ,מחלקת רווחה המשרד לקליטת עליה
ענת שילנסקי ,שירות סוציאלי בית חולים לוינשטיין ,מומחית שיקום
קרן שלו ,עמותת קשר
ויויאן עזרן ,משרד הרווחה ,השירות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

רצועת שיוויון ועצמאות בקהילה
*ד”ר בני הוזמי ,יו”ר ,בית איזי שפירא  ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
*אבנר אחדות ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,מומחה שיקום
רוית כהן ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן ובי”ס און ,איל”ן
ליאורה עוזרי ,קרן  -מרכז שיקום פתח תקווה ,מומחית שיקום
*שולי קוממי ,אגף הרווחה והקהילה רמת השרון
שוש קמינסקי ,בית איזי שפירא
תלמה קניג ,קופת חולים מכבי
*ד”ר רות רעיף ,גמלאית משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,מומחית שיקום
רצועת זוגיות ,מיניות ומשפחה
*אסתר תירוש ,יו”ר ,עצמאית ,אגודת החרשים בישראל
ד”ר אורי ברגמן ,מכון וינגייט ,מכללת סמינר הקיבוצים ומועדון ספיבק ,מומחה שיקום
ענבל דבורי-לוי ,אלין בית נועם ,קריית אונו
עמיטל כהן ,האגודה הישראלית לתכנון המשפחה ,רעות  -דלת פתוחה
ד”ר רקפת לוין-גונן ,מנתחת התנהגות ,עצמאית
ד”ר מרים לוינגר ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,המכללה האקדמית ספיר  ,מומחית שיקום
דניאלה מזור ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה ו”מרכז לאורך הדרך” של חברת א.ד.נ.מ.
ד”ר ליאורה פינדלר ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר-אילן
ועדת סדנאות בוקר
*מיכל גולן ,יו”ר ,תחום ילדים ובני נוער עם מוגבלות ומשפחותיהם ,ג’וינט ,אשלים ,מומחית שיקום
גלית גבע ,השירות לשיקום בקהילה ,אגף השיקום ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים
ריבה מוסקל ,קרן שלם
ועדת אותות ופרסים
*עמי מגדסי ,יו”ר ,מרכז הכשרה ושיקום מקצועי ,בית לוינשטיין ,מומחה שיקום
נחמה רודן ,גמלאית משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,מומחית שיקום
ד”ר רנה פייגין ,ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל אוניברסיטת תל אביב ,מומחית שיקום
שרית בושביץ ,אגף השיקום ,המוסד לביטוח לאומי
אלישבע פיקובסקי ,אגף שיקום נכים משרד הביטחון
*יצחק רוזנר ,גמלאי אגף הרווחה עירית חיפה ,מומחה שיקום
* חברי הנהלת חומ”ש

עמיתים יקרים,
הרינו שמחים להציג בפניכם את תוכנית כנס חומ”ש התשיעי“ :שיקום  -על אמנה ,אמונות והגשמה”.
הכנס יתקיים בימים שני ושלישי  3-4.3.2014בכפר המכביה ,רמת גן.
ההיענות הגבוהה לקול הקורא והרצון לשתף בעבודותיכם מעידים על עשייה רבה וחשובה בשדה ובמחקר .כמו כן,
ניתן ביטוי לחשיבות קידום השיח בנושא אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות והאופן שבו האמנה
משליכה על עבודתנו בשדה.
השתדלנו לתת ייצוג הולם בתוכנית הכנס לכל תחומי השיקום ,לגוון בנושאים המוצגים ולשמור על הרמה המקצועית
והמדעית של הכנס .כמו כן הקפדנו לתת במה לחמשה נושאים מרכזיים אליהם מתייחסת אמנת האו”ם :ההכשרה
והתעסוקה; שיקום בראי החוק; בריאות ומוגבלות באוכלוסיות ייחודיות; שוויון ועצמאות בקהילה; זוגיות ,מיניות ומשפחה.
הכנס כולל סגנונות מגוונים של הרצאות אשר אנו מקווים שיאפשרו למידה כמו גם שיתוף בין עמיתים למקצוע.
מליאות הפתיחה ומליאות המשנה יתנו זרקור לסוגיות שיקומיות מרכזיות בתחומי האמנה השונים .הוקדשה מחשבה
רבה לאיוש מליאות אלו עם חוקרים ואנשי שדה מהשורה הראשונה כמו גם אנשים המתמודדים בעצמם עם
מוגבלויות .מושבים מקבילים יתנו חשיפה לעבודת השדה והמחקר .שולחנות עגולים יאפשרו קיום של דיון פתוח
מונחה סביב תכני הכנס .לבסוף ,ספר הכנס הייחודי המציג פוסטרים של עבודות מרכזיות בתחום.
לכנס חומ”ש מטרות רבות ומגוונות  -העשרה ,הפריה הדדית של אנשי מקצוע שונים ,היכרות עם ערכי האמנה ואופן
מימושם בדרך להגשמה כמו גם חוויה חברתית ומשחררת.
אנו תקווה כי תמצאו את תוכנית הכנס עומדת בהצלחה עם משימות אלו והשתתפותכם תישא פירות מקצועיים
משמעותיים.
מצפים לראותכם איתנו בכנס.
בברכה,
				
יפה ארפה
				
יו”ר הכנס
		

ד”ר שירלי ורנר
יו”ר הועדה המדעית

לוח זמנים מקוצר
יום שני 3.3.14
08:00-09:50
08:30-09:30
09:50-11:30
11:40-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30
15:30-16:00
16:00-17:10
17:20-18:40

התכנסות ,כיבוד והרשמה ,ביקור בתערוכה
מפגשי שחרית 1-3
מושב פתיחת הכנס
מליאות משנה 1-5
ארוחת צהרים ,ביקור בתערוכה
מושבים מקבילים 1-5
הפסקת קפה
שולחנות עגולים  ,1-3מושבים מקבילים 6-7
“ּב ְׁש ִבילֵ י ַההּומֹור ו ְַה ְצחֹוק”
אירוע ערב ִ -

יום שלישי 4.3.14
08:00-10:00
08:30-09:30
09:50-10:45
11:00-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30

התכנסות ,כיבוד והרשמה ,ביקור בתערוכה
מפגשי שחרית 4-6
מליאות משנה 6-10
מושבים מקבילים 8-12
הפסקת קפה
שולחנות עגולים  ,4-5מושבים מקבילים 13-15
ארוחת צהרים
מושב נעילה ,טקס הענקת פרסים ומומחיות
בשיקום

מפגשי שחרית

יום ב’
08:30-09:30

מושב פתיחה

9:50-11:30

לראות את האור יו”ר :מיכל גולן

בסדנא ישולבו קטעים מההצגה המעצימה והמרגשת “אני וליאור בדרך אל האור”.
דרך סיפור ומשחק יוצגו ההתמודדויות ,ההצלחות ונקודות האור בתהליך הגידול של
ילד עם אוטיזם.
עפר סורין ,זאבה סורין
סורין הדרכות

תאמין -זה יניב הצלחה יו”ר :נורית יעקובוביץ
בשיחה פתוחה ומצחיקה ,יניב ישתף בחלומות שהוגשמו ובתובנות שאסף במהלך חייו.
יחד נגלה כמה כח טמון בנו ואיך מכשולים הם דבר זניח לעומת הרצון לחוות אושר אמיתי.
יניב אבירן

רואים אחרת יו”ר :מירי מאיר-שטטמן
הסדנא תקח את הקהל למסע חווייתי על עולמם של אנשים עם לקות ראיה ,תוך
שילוב סיפורים אישיים ,התנסויות פעילות ,הומור ורגש.
שחקני “אופק לילדנו”

ברכות
הקול הבטוח -להקת המוסד לביטוח לאומי
אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות  -אם תרצו אין זו אגדה
אחיה קמארה ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
על המסך עם שר החינוך שי פירון ,ח”כ קארין אלהרר וח”כ אילן גילאון

מליאת משנה 1-5

11:40-13:00

מליאת משנה  1מחלום למציאות יו”ר :אסתר לוי

הרצאה חוויתית בה יוצגו הבחנות וכלים נבחרים מתחום האימון ,המאפשרים לנו
להגדיר את החזון או החלום שלנו ,לפעול בעוצמה אל מול מגבלות ומכשולים כדי
להפוך אותו למציאות
ערן אוליניק
מאמן עסקי ואישי בכיר ,מוגדר על ידי עיתון גלובס כאחד המאמנים המובילים בישראל
נציג בית הספר הבינלאומי להכשרת מאמנים  Success Unlimited Networkבישראל

מליאת משנה  2הלכה למעשה  -אמנת האו”ם לאנשים עם מוגבלות יו”ר :רייצל לוונגרוב
ההרצאה תעסוק במהות אמנת האו”ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות ,רוחה ומסריה
העיקריים
שרון פרימור
היועצת המשפטית בארגון בזכות ,מרכז זכויות אדם של אנשים עם מוגבלות

מליאת משנה  3השיקום הרפואי  -העתיד יו”ר :דני בודובסקי

התוכנית הלאומית לשיקום רפואי בראי אמנת האו”ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות
יצחק (צאקי) זיו-נר
יו”ר המועצה הלאומית לשיקום של משרד הבריאות ומנהל המחלקה לשיקום
אורטופדי ,המרכז הרפואי שיבא

חידושים רפואיים בטיפול ובשיקום ילדים  -השלכות לתפיסת השיקום הכוללני
מורית בארי
מנכ”ל בית חולים אלי”ן  -מרכז לשיקום ילדים ונוער

מליאת משנה  4יש לי קול משלי  -ייצוג עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית יו”ר :שוש קמינסקי
קבוצות לייצוג עצמי קהילתי כמנוף לקידום אנשים עם מוגבלות שכלית כמנחים ומסנגרים
3
שוש קמינסקי  ,1דורית ברק  ,2שרה סדובניק
3
בית איזי שפירא  , 1האוניברסיטה העברית  ,2אלוין ישראל
איך שגלגל מסתובב
טלי דגן ,רוני הולנדר לב השרון

מליאת משנה  5החיים מבעד לעדשה יו”ר :מרים לוינגר

מטרת ההרצאה הינה ליצור דיאלוג וחיבורים בין תחומי טיפול וותיקים בהבעה ויצירה
לבין תחום הטיפול המתפתח וידאו תרפיה
שרון ישראל
המרכז לקולנוע מסייע

מושב מקביל 1

14:00-15:30

מושב מקביל 2

14:00-15:30

יצירה ויצירתיות בשיקום מתבגרים יו”ר :אסתר מאיו
תוכנית מעבר “יוצרים עתיד” בהפעלת עמותת אלווין
רחלי פרוכטר ,מרגלית פילר
אלווין
“מתגלגלים קדימה”  -תוכנית מעבר למתבגרים עם מגבלה פיזית
אורה ביתן ,עמית מאיר
עמותת בית הגלגלים
תכנית מעבר באוריינטציית עתיד למתבגרים עם מגבלה
שלי נורדהיים ,מינה רז
משרד הרווחה
קבוצת פוטותרפיה כמקדמת תהליכי שיקום מקצועי
דפנה לוי רבינוביץ ,ליאת זיסקינד
ביטוח לאומי כפר סבא
המרכז לאומניות המוזיקה צלילי הנפש
אלעד מילוא ,בנימין שוורץ
עזר מציון

אמנת האו”ם ערכים ואתגרים חדשים בשיקום יו”ר :טל ארטן ברגמן
מ”עלינו ובלעדינו” ל”שלנו ועמנו” -
היבטים היסטוריים ועכשוויים לתפיסות שיקומיות עפ”י אמנת האו”ם
גבי אדמון
נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,משרד המשפטים
זכויות זוגיות ,משפחה ,פוריות וגידול ילדים של אנשים עם מוגבלויות בישראל
רוני רוטלר
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות
מקומם של אנשים עם מוגבלות שכלית בקידום זכויותיהם בישראל
שמואל קנר ,נעמה לרנר
מכבי שירותי בריאות ,ארגון בזכות
תפיסות על אפוטרופסות ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית בעולם
גלילה פז
עמותת אקים לאפוטרופסות
מדיניות למניעת נשירה מעבודה בשל מחלה או נכות
חגית סופר-פורמן ,דניז נאון ,אופיר פינטו ואסף בן-שוהם
מכון ברוקדייל

מושב מקביל 3

14:00-15:30

מושב מקביל 4

14:00-15:30

ילדים ושיקום  -האתגר יו”ר :קרן שלו
שילוב ילדים מונשמים בקהילה  -תמורות ואתגרים
דורית זילברשטיין
בי”ח אלין
ילדי עולים בגיל הרך עם צרכים מיוחדים  -חסמים לצריכת שירותים ופתרונות מוצעים
דורי ריבקין ,יואב לף ,אלן מילשטיין
מכון ברוקדייל
שילוב ילדים עם נכויות קשות או מסכנות חיים בחינוך הרגיל בעזרת מלווה אישי -
מצורך למענה ארצי
1
דני בודובסקי ,1עדינה יוסף , 1עירית ליבנה ,2ליזה רובין ,1נירית פסח
2
משרד הבריאות ,1משרד החינוך
הקמת שירותי שיקום לעיוורים בדואים בנגב
יוסי קורסיה ,אנואר חדאד ,יאסר מרחיל
עמותת נור
הטיפול בבני נוער המשלבים לקויות קוגניטיביות ,הפרעות נפשיות ובעיות התנהגות
קשות מחוץ לבתי החולים הפסיכיאטריים
שולמית בלנק ,עודד קורתי
בני ארזים

שירותים תומכים לדיור בקהילה יו”ר :אורנה יוגב
מיצוי זכויות בתחום הנגשת הבית וסביבת המגורים של האדם עם המוגבלות במזרח ירושלים
גדיד דאודי
עיריית ירושלים
פיתוח תכנית שבילים לקהילה מרכז יום קהילתי לאנשים עם מוגבלות -
ניתוח תהליך צמיחה אישית ומקצועית של אנשים עם מוגבלות ,בני משפחותיהם
ואנשי המקצוע
4
אפרת שטרן ,1נילי דניאל ,2נעם לפידות-לפלר ,3ויקטור פרידמן
4
מסד נכויות ,1ג’וינט ישראל ,2משרד הרווחה 3המכללה האקדמית עמק יזרעאל
פעילות ספורט כחלק משיקום כוללני  -המודל של אדלסון
דני שטיינברג
מכון סאמיט
פרויקט הקהילה התומכת כפלטפורמה לצמיחה ,שוויון ,שילוב ועצמאות
גלית כהן
קהילה תומכת בית מאיר-חברת שלו
הערכת המרכיבים והגורמים של השתלבות בקהילה עם בוגרים עם נכות פיזית מולדת
2
רחלי פלד ,1אורית חצרוני
2
בית ספר און ,1אוניברסיטת חיפה

מושב מקביל 5

14:00-15:30

מושב מקביל 6

16:00-17:10

היא לו והוא לה ומה שביניהם יו”ר :דניאלה מזור ועמיטל כהן
האם וכיצד לשלב שיח על תפקוד מיני עם אנשים עם מוגבלות בעזרת מודל הפליסיט
2
דניאלה מזור ,1אסנת יחזקאל-להט
2
לאורך הדרך ,1מילבת
אינטימיות ומיניות בקרב המתמודדים עם מגבלה נפשית -סדנה לאנשי מקצוע ככלי
לקידום הנושא ולמימוש זכויות המתמודדים
שירה דורון
קהילה שיקומית נתן
“אני מאמין” -מודל לעבודה עם מתבגרים בנושא זוגיות ומיניות
2
דן פולק ,1מיכל שרייבר
1
מכללה אקדמית לחינוך “תלפיות” ,ביה”ס הניסוי ממ”ד “שלום” ,אוניברסיטת בר-אילן
2
המכללה האקדמית לחברה ואומנויות ,ביה”ס הניסויי ממ”ד “שלום”
דילמות של שונות תרבותית בקבוצת חינוך לזוגיות לאנשים עם לקות ראיה או עיוורון
רונית לנדסמן ,מירית יעקובי
מגדל אור-יעדים לצפון
הורים ,מוגבלות ומיניות -על מיניותם של אנשים עם מוגבלות שכלית מנקודת מבטם
של הוריהם
ענבל דבורי-לוי
בית נועם

הרגישות שבנגישות -יוזמה וטכנולוגיה בתהליכי שיקום יו”ר :שרה קריאל
הורים מיוחדים ,מעגל העבודה ומה שביניהם
בוקי קמחי ,דנה שזיפי ,כרמית לוי-דוד ,ענת הודסמן
קשר
פתיחות המחשבה של המטפל ללמוד מהמטופל -עבודת צוות רב מקצועי לשיקום
נכי צה”ל בתעסוקה מפרנסת בשרות המדינה
אלון מרגלית
משרד הביטחון
שיקום תעסוקתי ברשת לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
איתן בן יצחק קלוטש
מקשיבים נט
העסקה עצמית ויזמות כאפיק תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות -שילוב מלא בקהילה
היא-לי קודסי ,בלהה גולן ,ג’רי בייקר
דרך הלב

מושב מקביל 7

 16:00-17:10פרספקטיבה חדשה נגישות  ,סנגור והזכות להשתתפות יו”ר :תמי גרוס
סנגור עצמי ככלי ליישום תקנות נגישות השירות
נעמה נהיר מזור
נציבות שיוויון זכויות
הזכות לבחור– חוברת לבוחר/ת בפישוט לשוני
נועה ביתן
אקים ישראל
אפוטרופסות ,אוטונומיה ,קבלת החלטות נתמכת והזיקה ביניהן  -כיצד הם נתפסים ע”י
אנשים עם מוגבלות שכלית ,אנשים עם מוגבלות נפשית והורים לאנשים עם מוגבלות
2
רייצ’ל לוונגרוב ,1שירלי ורנר
2
אקים רחובות ,1האוניברסיטה העברית

שולחן עגול 1

זכויות אדם בלימודי עבודה סוציאלית -צרכני שירותים וסטודנטים לעבודה סוציאלית
חוקרים במשותף את חווית הנגישות לזכויות
2
קרולין גוטמן ,1מירב משה גרודופסקי
2
המכללה האקדמית תל חי , 1המכללה האקדמית ספיר

 16:00-17:10על הרצוי והמצוי בדיור תומך מנחה :דותן סגל
שילוב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה  -מדיניות האגף ופעילותו
לנוכח המלצות ועדת המומחים הבין-לאומית
דליה ניסים
משרד הרווחה
קידום השילוב הקהילתי של אנשים עם מוגבלות שכלית ואבחנה כפולה על  -יד אנשי צוות תומך
2
דותן סגל  ,1שירלי ורנר
2
1
אקים סניף תל אביב יפו  ,האוני’ העברית
סוגיות בפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ושילובם בקהילה
2
שלמה אלישר  ,1דורי ריבקין
2
משרד הרווחה  ,1מכון ברוקדייל

שולחן עגול 2

 16:00-17:10מוגבלות מיניות ומשפחה  -דילמות וקונפליקטים ביישום האמנה מנחה :ענבל דבורי
הזכות להורות? מה שבין אישרור האמנה לאישרור החברה
דבורית גלעד
אוניברסיטת חיפה
אני לא מקרה סוציאלי
דנה דימנט
פרילנסרית
זוגיות במסגרת שיקומית
מריאנה דוביצס ,אתי סלע
הוסטל בית אביבים

שולחן עגול 3

“זה רק שלי”  -קבלת החלטה לגבי הטיפול התרופתי במהלך ההריון אצל נשים
המתמודדות עם הפרעה נפשית
1
גלית נויפלד-קרושינסקי ,1לירון לפיד ,2אורית קרניאלית מילר
2
אוניברסיטת תל-אביב ,1נט”ל

 16:00-17:10עקרונות לעבודה רגישת תרבות מנחה :ברהן מלדה
עבודה רב תרבותית עם משתקמים בבריאות הנפש
אורית בלאט ,מתן קולומבוס ,עומר ארבל ,ראשה אבו ליל ,גלית הראל ,ענבל דרורי,
נינה שהם
ידיד נפש
זקנה בעולם המודרני
מריאנה קרביץ
דיור מוגן “אלונים”
“ילד מזדקן” (ומה קורה למנחות?) – תהליכים וחוויות של משתתפי קבוצות ארוכות טווח
אלה יהושע ,נעמי שחם ,סוזן דרזי -נוי
בי”ח לוינשטיין

אירוע ערב

“כל מקום שאני הולכת אליו מבינים אותי”
השלמת השכלה כתהליך טרום שקומי לאוכלוסייה האתיופית
יהודית ויזל
המוסד לביטוח לאומי
ִּ 17:20-18:40ב ְׁש ִבילֵ י ַההּומֹור ו ְַה ְצחֹוק*
אמנות הצחוק “ -אדם חולה או בריא צריך קודם כל לצחוק”...
שלומי אלגוסי
יוצר ,קומיקאי ,ליצן ,ליצן רפואי בעל סיגנון ייחודי בוגר הפקולטה לכתיבה דרמטית
באוניברסיטת ת”א
* ניתן להזמין אורחים חיצוניים למופע בעלות של  ₪ 40לכרטיס.
לפרטים ורכישה03-7280890 :

מפגשי שחרית

יום ג’
08:30-09:30

מוגבלות שכלית בהתנסות אישית יו”ר :ריבה מוסקל
בעזרת משחקי תפקידים ושימוש בכלים של אמנות ,נרחיב ונעמיק בסדנא את הידע
אודות אנשים עם מוגבלות שכלית ונחווה יחד עם טלי את התחושה של החיים עם
מוגבלות שכלית
טלי קורנהאוזר

לוחמים במגרש  -בוחרים בחיים יו”ר :רונית סנדרוביץ
בסדנא נבחן איך משחק הכדורסל בכיסאות גלגלים יכול לתרום גם במגרש של
החיים .נראה איך דווקא האומץ לשלב אנשים עם נכויות שונות באותו מגרש מניב
תוצאות לא צפויות ומוצלחות.
רועי בן טולילה

רגיש ונגיש יו”ר :גלית גבע

מליאות משנה 6-10

סדנא זו מתמקדת בשירות רגיש ונגיש לאנשים עם מוגבלויות .הסדנא מעלה את
הקשיים ,נותנת פתרונות ישימים למתן שירות נכון ומסייעת לשינוי עמדות בקהילה
חברי “קהילה נגישה” רעננה

 09:45-10:45הדיסוננס בעולם השיקום התעסוקתי יו”ר :דיאנה הולץ
מליאת משנה  6הדיסוננס בעולם השיקום התעסוקתי  -השמה לעומת פיתוח וניהול קריירה של
אנשים עם מוגבלויות
איה חסדאי ,מיה הובר אשנב
יישום מודל  Triple MVTבתוכנית הנגשת הכשרות מקצועיות לאנשים עם מוגבלות
3
עינת מסטרמן  ,1יוסי פריאר דרור  ,2איה חסדאי
3
תבת-ג’וינט  ,1משב מחקר יישומי  , 2אשנב
כבוד וחירות – תפיסה ממוקדת אדם יו”ר :ענת פרנק

מליאת משנה  7עשייה ממוקדת אדם היא תפיסת עולם השמה דגש רב על כבוד האדם וחירותו,
כאדם שווה ,שרצונותיו ,בחירותיו וחלומותיו צריכים להישמע .ההרצאה תציג
את הטמעת הגישה בארגונים כולל הצגת התהליך האישי שעבר חבר בקבוצת
המסנגרים העצמיים
סיגל פרץ יהלומי וצרכן שירות
אקים ישראל

רווחה ואתגרים אישיים יו”ר :שולה אילנאי

מליאת משנה  8רווחה אישית חיובית  Well-beingבבריאות הנפש ,הרחבה של מונח ההחלמה
2
נעמה כץ  , 1דליה זק”ש
2
הקריה האקדמתי אונו  , 1אוניברסיטת חיפה
עבודה עם נפגעי נפש בעזרת אתגר בשטח
עידו דולב ,גלעד לוי
עמותת אתגרים

תעודת זהות יו”ר :רוית כהן

מליאת משנה  9המושב יציג מיזמים חינוכיים וקהילתיים אשר כוונו לביסוס הזהות האישית של
מתגברים ובוגרים עם מוגבלות .המושב יתמקד בשני תחומים:
זהות לאומית ואזרחית – השלכות מצעד החיים של אנשים עם  .c.pואנשים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית על הזהות הלאומית שלהם
זהות אישית ויהודית – חלק זה יתמקד בבר המצווה כטקס מעבר לבגרות – ויכלול
שני קטעים נבחרים מסרטים תיעודיים

“בדרך אל הזהב” בספורט ,בחיים ובמשפחה יו”ר :אורי ברגמן

מליאת משנה  10קרן ליבוביץ

מושב מקביל 8

11:00-12:30

מושב מקביל 9

11:00-12:30

שיקום תעסוקתי  -מהדרה להאדרה יו”ר :ציפי סולודר
חמישים זה השלושים החדש  -תמיכה והשמה בעבודה למשתקמים בגילאים מתקדמים
יאיר כהן
ביטוח לאומי קריות
תכנית חומש  -לשיפור קליטת בני העדה האתיופית
מלכה קנדל  ,1רוני כרמל  ,1אורית אדרי  , 2דינה אלון
2
הקרן למפעלי שיקום  ,1מרכז שיקום אשקלון

2

מיזם “זו ההזדמנות שלך”
יפעת רודיטי  ,1רוני כרמל
2
ביטוח לאומי רמלה  ,1מרכז שיקום רחובות
2

אתגרים בתעסוקה של גברים חרדיים
צורית גלבוע
ביטוח לאומי רמלה
תכנית “עבודה באופק”  -ארגון “אופק לילדינו”
אושרית כוכבא ,גילה זיידל
אופק לילדינו

ממשק חוק ופרקטיקה–כוונות מציאות ודילמות יו”ר :נועה ביתן
המרכז לקידום השוויון והנגישות בהשכלה הגבוהה לאנשים חרשים וכבדי שמיעה
ננה בר
המכון לקידום החירש
שכר מינימום מותאם לאנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת מקדם או מקבע?
בני פפרמן ,מיכל אלפסי-הנלי
משרד הכלכלה
עמדות וכוונות התנהגותיות של עובדים סוציאליים בנוגע לאיתור ולדווח על נפגעי
אלימות שהם אנשים עם מוגבלויות
דיצה מורלי שגיב ,חיה שוורץ
אוניברסיטת בר אילן
הנגשת הליך חקירה והעדה של אנשים עם מוגבלות תקשורתית מורכבת
3
אורי גור דותן  ,1מיכה הרן  ,2נטע בן זאב
3
מכון חרוב  ,1משרד הרווחה  ,2אייזק ישראל
הבטים חוקיים ערכיים ונהוליים בהתמודדות במסגרות טיפול ושיקום
אמיר שוורץ
משרד הרווחה

מושב מקביל 10

11:00-12:30

מושב מקביל 11

11:00-12:30

בריאות ושיקום  -על השלם וחלקיו יו”ר :ויויאן עזרן
בין הכיסאות – אנשים עם אבחנה כפולה  -מוגבלות שכלית והפרעות פסיכיאטריות
שפי משיח ,יהודית נוימן
בית איזי שפירא
המפגש בין הרופא לאדם בעל מוגבלות שכלית
שירלי גלאור
אקים ישראל
הנגשת השירות הגניקולוגי לנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
אלכס קנלר
אלווין ישראל
צרכי אנשים עם מוגבלות פיזית תפקודית במצבי חירום מתמשכים
דב פלד
יועץ פרטי
מוכנות להשתלבות מחדש בקהילה  -פיתוח כלי הערכה פסיכו סוציאלי
נעמי בן חיים ,אאידה דינייה
בי”ח לוינשטיין

טכנולוגיה מסייעת לאיכות חיים יו”ר :עופר ז’אן
שימוש באפליקציית תקשורת תומכת להעצמת התקשורת והעצמאות של יחידים עם
צרכים מיוחדים  -סיפורה של משפחה
אורית אלמוג
מטח
התמודדות חרשים המתגוררים בקו האש במהלך מבצע עופרת יצוקה
קרולינה טננבאום-ברוכי  ,1לימור אהרנסון-דניאל  ,2פאולה פדד-בוביס
3
אוניברסיטת בן גוריון  ,1רפואת חירום  ,2ביהס רקנאטי למקצועות הבריאות הקהילתיים
3

מוקד טלפוני לתמיכה בשימושי מחשב ,טלפונים חכמים ועזרים טכנולוגיים לאנשים
עם לקות ראיה או עיוורון
עודד בשן
מגדל אור
כלי טכנולוגי חדשני למדידת איכות חיים בקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים
3
דניאלה בלכר  ,1עופר זהבי  ,1אוסנת בר-חיים  ,2נעמי כץ
3
בית אקשטיין  ,1הקריה האקדמית אונו  ,2מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה
שילוב צעירים עם לקות שמיעה בעידן שתל השבלול
אסתי גולדבלט ,טובה מוסט
אוניברסיטת תל-אביב

מושב מקביל 12

11:00-12:30

שולחן עגול 4

13:00-14:00

קולות של הורים  -התמודדות וצמיחה יו”ר :ליאורה פינדלר
“פתוח ,סגור ,פתוח” (יהודה עמיחי)  -הולדינג מערכתי ,מודל לעבודה מורכבת עם בן
משפחה חולה בתפיסה המערכתית
2
רותי קמר  ,1גילה רשף
2
1
בית חולים פסיכיאטרי ב”ש  ,עצמאית
צמיחה אישית ואושר סובייקטיבי בקרב אימהות לילדים עם נכויות התפתחותיות שונות
2
איילת קליין  ,1ליאורה פינדלר
2
1
מכון להתפתחות הילד בית החולים שיבא  ,אוניברסיטת בר אילן
רווחה נפשית וצמיחה אישית בקרב אימהות לילד עם \ ללא מוגבלות שכלית בחברה
החרדית ובחברה החילונית  -תרומתן של אוריינטציית ההתקשרות ,התמיכה החברתית
והכרת תודה
2
ליאורה פינדלר  ,1שירלי צימרמן
2
אוניברסיטת בר אילן  ,1אגף לשירותים חברתיים בני ברק
סודות שלא סיפרתי (אפילו) לעצמי  -על מחשבות של הורים לילדים החולים במחלה קשה
הילית ברודסקי אראל
אוניברסיטת בר אילן
דיאלוג הורים  -אנשי מקצוע בפיתוח תכניות למשפחות :יישום התפיסה במרכזים
למשפחה למשפחות לילדים עם מוגבלות
1
הדס זהבי ,1מיכל כהן-הטב , 2אריה שמש
2
משרד הרווחה  ,1ג’וינט-אשלים

עולם העבודה  -שילוב ,בידול וגמול מנחה :שרה דימנט

אורחי השולחן:
כרמל סטינגר ,מנהלת אגף השיקום בביטוח לאומי
רוני גנים ,המרכז הישראלי לתעסוקה העוסק בשילובם של מוגבלים בשוק העבודה
עדי אלאלוף ,המרכז הישראלי לתעסוקה
טוני (אנדוני) עבו ,מעסיק “ ,רהיטי הכח”
רונית ז”ץ ,מנהלת מכון מחקר אדיסון
יוזמה פרטית לשילוב עורכי דין עם מוגבלות בעבודה
צרכן שרות – אדם עם מוגבלות

שכר מול קצבה  -שיח וחקירת העמדות של אנשי המקצוע השפעתן על מקבלי השירות
1
רוני גנים  ,1טוני עבו  ,2עדי אלאלוף
2
המרכז הישראלי לתעסוקה  ,1רהיטי הכח
הכשרה ותעסוקה בראי האמנה
רונית ז”ץ  ,1איתן עמרם  ,1שגיא בנאו
2
מכון מחקר אדיסון  ,1הוועדה לקידום עו”ד בלשכת עורכי הדין
2

שולחן עגול 5

13:00-14:00

מושב מקביל 13

13:00-14:00

מושב מקביל 14

13:00-14:00

של מי החיים האלה ?  -אפוטרופסות ובחירה מנחה :יונית אפרתי
יותם טולוב ,ארגון בזכות המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות
יסמין וייסמן ,עו”ס מתחום מוגבלות נפשית
עמיקם רז ,אבא לבוגר בן  ,42עם מוגבלות שכלית התפתחותית עמוקה .מתנדב מזה
למעלה משלושים שנה בסיוע ,בליווי ובתמיכה במשפחות של ילדים ובוגרים עם
מוגבלות שכלית התפתחותית .פעיל באקים ישראל .שימש כיו”ר במשך כ 12-שנה
בעמותת “אקים לאפוטרופסות” ,המשמשת כאפוטרופוסית של כ 1500-חסויים.
גלית ברמי ,אמא לנערה בת  ,16עם מוגבלות שכלית והתפתחותית .מתנדבת באקים
מאוקטובר  2012כחברת ועד הורים ארצי .ממרץ  2013מכהנת כיו”ר ועד הורים ארצי
באקים ישראל.
איריס צ’צ’קס ,אמא לשני בנים בוגרים עם אוטיזם ,בן  19ובן .18

זקנה ושיקום  -האתגר יו”ר :אילנה גלייטמן
איכות חיים סובייקטיבית בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית בגיל הזקנה :הקשר
לפעילות פנאי ולרשת החברתית.
2
מירב בן פורת חביב ,1שירלי ורנר
2
שירותי בריאות כללית, 1האוניברסיטה העברית
למרות מצב תפקודי דומה או קשה יותר ,נפגעי שבץ מוחי המשתייכים למועדוני
עמותת נאמן מצויים במצב נפשי טוב בהשוואה לנפגעי שבץ אחרים בקהילה
2
רחל דנקנר ,1פנינה רוזנצוייג
2
מכון גרטנר ,1עמותת נאמן
חווית ההזדקנות בקרב מתמודדים עם סכיזופרניה
פלי מושקין ,טובה בנד-וינטרשטיין
אוניברסיטת חיפה
תיעוד ניצולי שואה חרשים וסיפור התמודדותם
לינוי אורלב ,גל רוקניאן ,חווה סביר
המכון לקידום החירש

תוכניות מעבר לחיים בוגרים יו”ר :שלי נורדהיים
הכנה לחיים בוגרים  -מעורב ירושלמי
לאה ויגודה ,אתי זייד
מחלקת שיקום עיריית ירושלים
מה שרואים מכאן ומשם -סיפור אישי של התמודדות והגשמה אישית
מיכל האס ,תומר האס
ארגון קשר
אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים -
תהליך של שינוי חברתי ואישי של צעירים עם מוגבלות
מורן אשכנזי אדלר  ,1נירית רימון  ,1אורנה יוגב  ,2דביר קלי  ,3תהילה כהן , 4עדן סבח ,4
5
דקל נעים  ,5דקסטר רזילוב  ,5יואל נויברגר  ,5אביחי אטיאס
1
מכינת כנפיים -עמותת גוונים
2
דיור חוץ ביתי משרד הרווחה
3
מנהל כפר הסטודנטים
4
בוגרי מכינת כנפיים
5
שותף בהצגה

מושב מקביל 15

13:00-14:00

מושב נעילה

15:00-16:30

משפחה מיוחדת יו”ר :כרמית-נועה שפיגלמן
חוויות החיים בצל הורה בעל מגבלה באינטיליגנציה
דורית ושלר
אונירסיטת בר אילן
סימן ותנועה ,ממשבר לצמיחה  -קבוצת תמיכה להורים גרושים חרשים וכבדי שמיעה
תמי שלו ,אסתר תירוש
אגודת החרשים בישראל
מה נשים עם מוגבלות רוצות וצריכות על מנת לממש את זכותן להורות
כרמית-נעה שפיגלמן
אוניברסיטת חיפה
ִאמהּות ונכות
אורנה רוני
עצמאית ,עוסקת בהגהה ,עריכה לשונית ,מציירת ,שוזרת פרחים ,עוסקת בריפוי
אנרגטי-הוליסטי

מושב נעילה
הרצאת סיכום:
על החיים לפני ואחרי הפציעה  -התמודדות ,שיקום והדרך להגשמה
נועם גרשוני
טקס הענקת פרסים ומומחיות בשיקום
סטנדאפ משוגע
קטעים מצולמים ממופע סטנד אפ של מתמודדים  -בחסות קשת

מידע כללי
מקום :מרכז הכנסים ,כפר המכביה ,רמת גן
אולמות הכנס נגישים לאנשים עם מוגבלויות
מועד :ימים ב’ ו-ג’ 3-4 ,במרץ  ,2014א-ב באדר ב’ תשע”ד
תאריך אחרון להרשמה מוקדמת10.02.2014 :
שפת הכנס :עברית
חניונים :חניה חופשית בכפר המכביה
הנגשה :הכנס יכלול תמלול בזמן אמת באולם המליאה .כמו כן ,מבנה הכנס נגיש למשתמשים בכיסאות
גלגלים .חניה נגישה נמצאת בחניון ב’ ( )Bבצידו הצפוני של המתחם ובחניון הדרומי של המתחם
באם הינך זקוק/ה לאמצעי הנגשה נוספים אנא פנה מראש לטל דדיה עד לתאריך :23.2.2014
ניידtald@hs-events.co.il | 050-2025140 :
הרשמה :ההרשמה לכנס בתשלום  -מצ”ב טופס הרשמה
כמו כן ניתן להוריד את הטופס באתר הכנסwww.homes-2014.com :
תגים :ביום הכנס יקבלו המשתתפים תג שמי ושוברים לארוחת צהרים .המשתתפים מתבקשים לענוד את
התג במהלך הכנס
תערוכה :לצד הכנס תתקיים תערוכה מקצועית מסחרית.
לפרטים אודות תצוגה בתערוכה ומתן חסות נא לפנות לגב’ טל דדיה
טלפון050-2025140 :
דוא”לtald@hs-events.co.il :
תמונת השער :יעל פלץ בחורה צעירה המתגוררת בראש פינה ומשתתפת במועדון חברתי לבוגרים עם
מוגבלות שכלית במתנ”ס חצור הגלילית

חומ“ש  -החטיבה השיקומית של העובדים הסוציאליים
הנכם מוזמנים לבקר באתר חומשwww.homesh.org.il :
ובדף הפייסבוק חומש חטיבה שיקומית
להרשמה לחומש נא לפנות לסיגל הרשקוביץ ,מרכזת העמותה:
homesh@zahav.net.il
טל‘09-7429637 :
נייד052-2642255 :

הוכמן שכטר
טלפון050-2025140 :
דואר אלקטרוניTald@hs-events.co.il :

