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הכנס ה 21-של המרפאים בעיסוק בישראל
 1-2ביוני  | 2015י“ד-ט“ו בסיוון תשע"ה
מלון קראון פלאזה ירושלים

קול קורא להגשת תקצירים

העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק בשיתוף ביה"ס לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים
ובשיתוף השירות הארצי לריפוי בעיסוק ,משרד הבריאות
מזמינים אתכם להגיש תקצירים בנושאים בעלי עניין לקהל המרפאים בעיסוק
הכנס ה 21-של המרפאים בעיסוק בישראל "יחד עוסקים בעתיד  -חידושים ועדכונים בעשייה המקצועית בריפוי בעיסוק" ,יתקיים במלון קראון פלאזה בירושלים.
הכנס יערך במשך יומיים ,בימים שני-שלישי ,בתאריכים  ,1-2.6.15זאת כדי לאפשר מגוון רחב של למידה ,כמו גם ליהנות מיופייה ואופייה המיוחד של ירושלים.
מטרת הכינוס היא להביא את החזון הקיים לגבי התפתחות והשתלבות מקצוע הריפוי בעיסוק במאה ה ,21-לאפשר סיעור מוחות בנושאים חדשניים ועדכניים ולהציג
את "חוד הידע" הקיים במקצוע הריפוי בעיסוק בתחומים השונים .הכנס ישמש במה לציבור המרפאים בעיסוק לחלוק מחשבות ,רעיונות ,יוזמות ,תובנות ,מיומנויות,
חזון ,ידע וניסיון.
בכנס ניתן יהיה להציג עבודות מקוריות במספר דרכים:
• סדנאות :סדנאות של שעה וחצי ייערכו ביום הראשון של הכנס ובמהלכן נאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים ,בגישות התערבות ייחודיות וכדומה.
נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה המתמקדות בנושאים חדשניים הנוגעים למקצוע הריפוי בעיסוק
• הרצאה קצרה בסגנון "טד" במליאת הכנס ) :(OTEDהרצאה של עד  18דקות בנושא חדשני היכול לתרום לכל רובדי העבודה הקלינית של המרפא בעיסוק.
מגישי הרצאה בסגנון טד יהיו מרצים אשר יזהו טרנדים של חדשנות ,חשיפה למודלים אחרים של פעולות וזאת בדרך מעוררת השראה.
ההרצאה צריכה להיות מוגשת באופן חדשני ומרתק הסוחפת את הקהל .ההרצאה הנבחרת תזכה את בעליה בפרס
• שולחנות עגולים :מפגש סביב דיון מונחה בנושאים שונים המעודדים החלפת דעות וקיום דיאלוג בין מרפאים בעיסוק
• מושבים נושאיים :מפגשים בני שעה וחצי הבנויים מרצף של הצגות קצרות בני  15דקות ) 4הרצאות( ,המתמקדות סביב אותו נושא.
במושבים אלו יוצגו תוצאות של מחקרים ,כלים חדשים שפותחו וכדומה
• פוסטרים :חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הכנס.
לכל מציג יוקצב זמן בו יעמוד לפני הקהל ,ייתן תקציר על נושא הפוסטר ויענה על שאלות

דוגמאות לנושאים אפשריים להצגה בכנס
• סוגיות אתיות הכרוכות בטיפול ריפוי בעיסוק
• כלי אבחון חדשים והשימוש בתוצאות האבחון כבסיס לבניית תוכנית התערבות
• גישות התערבות חדשניות )פרטניות ו\או קבוצתיות(
• ייחודיות ההתערבות במגזרים השונים
• ריפוי בעיסוק נסמך ראיות מחקר
• עם הפנים לקהילה-יוזמות חדשות בנתינת שירותים בקהילה
• ריפוי בעיסוק במצבי חרום
• ריפוי בעיסוק כמפתח חוסן
• טכנולוגיות חדשות ומסייעות לאוכלוסיות יעד שונות
• העולם הדיגיטלי וריפוי בעיסוק
• שינויים בחוק והשלכות על מתן שירותי ריפוי בעיסוק
• מעורבות ציבורית וחברתית של מרפאים בעיסוק – כיצד?
• הנגשה פיזית ,קוגניטיבית ורגשית לאוכלוסיות יעד שונות
• יזמות ושיווק במקצוע הריפוי בעיסוק
• ארגון וניהול במקצוע הריפוי בעיסוק
• הצגת השינויים והמגמות העכשוויות בהוראה האקדמית בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות
• תכניות ושיטות הדרכה חדשניות לסטודנטים ומרפאים בעיסוק
• השפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות במקצוע קליני
• על סטודנטים וסגל ההוראה
• לטפל במטפל

לוח זמנים:
מועד אחרון להגשת תקצירים לכנס 27.2.15 -
הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות 15.4.15 -

הזמנה ותוכנית מפורטת ישלחו במועד מאוחר יותר.
הנחיות מפורטות לכתיבת תקצירים לכל פורמט של הצגה וקריטריונים להערכה ניתן למצא באתר העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק.www.isot.org.il :
את התקצירים יש לשלוח לכתובתisotil@gmail.com :
אנו מודים לכם על התעניינותכם ,ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית ,התרבותית והחברתית של הכנס.
ד"ר עדי שטרן – יו"ר העמותה לריפוי בעיסוק ,יו"ר מקצועי של הכנס
חברות ועדת הכנס ,העמותה הישראלית לריפוי בעיסוק:
נע'ם ג'האשן
חנה יעקובוביץ
דפנה ארדיטי
אורלי גומז דיאמנט
אורית דביר
באטה קלבין

פרופ‘ שולה פרוש – יו"ר אקדמי של הכנס
הנהלת בית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה האוניברסיטה העברית ,ירושלים:
ד"ר עדינה מאיר
ד"ר ענת גולוס
כוכבית לוי מזעקי

לאתר העמותה לריפוי בעיסוק ולדף ההנחיות להגשת תקצירים לחץ כאן

לחיים בריאים יותר

