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הכנס הארצי  העשירי לשיקום 

14-15 למרץ, 2016 | ד‘-ה‘ באדר ב, תשע"ו
כפר המכביה רמת גן

מידע כללי

אולמות הכנס בכפר המכביה נגישים
להתאמת הנגשות נוספות יש לפנות לסיגל הרשקוביץ

homesh@zahav.net.il | 0522642255 :טל

חניה חופשית במקום
-

תאריכים חשובים: 
מועד אחרון להגשת תקצירים: 10 לנובמבר 2015

תאריך אחרון להרשמה מוקדמת: 15 לפברואר 2016
-

הרשמה:
ההרשמה לכנס בתשלום.

טופס הרשמה יפורסם באתר הכנס ויישלח עם תוכנית הכנס.
להרשמה לעמותת חומש יש לפנות למרכזת העמותה סיגל הרשקוביץ.

-
מזכירות הכנס

חברה הוכמן ושכטר בע“מ
רחוב הארד 7 רמת החייל תל אביב

03-7288637
liran@hs-events.co.il



עולמות נפגשים
סביבות מתחברות

עמיתים יקרים
השירותים להם זכאים  אנשים עם מוגבלות 
טיפול  אנשי  בריבוי  מאופיינים  בישראל 
וסוכנויות. אנשים עם מוגבלות באים במגע 
שיקום,  שירותי  בכללם  רבים  שירותים  עם 
בריאות, חינוך, סיעוד ורווחה. לכל דיסציפלינה 
תפיסה שונה של הלקוח, תרבות מקצועית 
נבדלת ושיטות התערבות נבדלות. כמו כן, 
בעידן הנוכחי הגדרה עצמית ובחירה  הינם 
ערכים קיומיים חשובים ומכאן שהשיח עם 
עמם  הטיפולית  והברית  השירות  מקבלי 
מתעצמים. רצף טיפולי ותיאום בין  הגורמים 
השונים הינו בעל חשיבות גדולה להצלחת 
תהליך השיקום ולשביעות רצון של הלקוח 
ממנו.  רצף הטיפול חשוב והינו תנאי בסיסי 

למימוש הזכויות של אנשים עם מוגבלות.

הכנס יתמקד בסוגיה של פרקטיקה שיקומית 
מיטבית,  נדון  בשיח הבין מקצועי והתיאום 
התוך אירגוני והבין ארגוני, כמו גם, בהיעדר 
מוגבלות  עם  לאנשים  מסוימים  שירותים 
בפרט  ספציפיות,  ולתת-אוכלוסיות  בכלל 
אנשים  כפולה,  תחלואה  עם  אנשים  (כגון, 
עם מוגבלות שעברו על החוק, אנשים עם 
עם  אנשים  כרוניות,  מחלות  עם  מוגבלות 

מוגבלות מקבוצות תרבותיות שונות ועוד).

הכנס יבנה סביב הצגת עבודות 
בנושאים שפורטו מעלה לאורך 

מעגל החיים:

ינקות וילדות
רצועה זו תעסוק ברצף הטיפולי של שירותים 
מוגבלויות  עם  וילדים  לתינוקות  הניתנים 
הכרות  מגבלה,   של  מוקדם  איתור  (כגון; 
חוקים  מטפלות,  מערכות  עם  ראשונית 

וזכאויות; התאמת מסגרות חינוך וטיפול). 

גיל ההתבגרות
רצועה זו תעסוק ברצף הטיפולי של שירותים 
(כגון  מוגבלויות  עם  למתבגרים  הניתנים 
זהות  סטיגמה ודימוי עצמי, חינוך מיני, הכנה 

לבגרות ועוד)

בגרות  מוקדמת ומאוחרת
רצועה זו תעסוק ברצף הטיפולי של שירותים 
למבוגרים עם מוגבלויות (כגון, מעבר מחינוך 
שירות  המוקדמת,  בבגרות  העבודה  לעולם 
תעסוקה  מסגרות  והתנדבות,  מותאם  צבאי 
והורות  לזוגיות  זכות  ופנאי,  דיור  מותאמות, 

ועוד)  

הגיל השלישי
 רצועה זו תעסוק ברצף הטיפולי של שירותים 
לבני הגיל השלישי  עם מוגבלויות (כגון, מעבר 
שירותים  התאמת  לפרישה,  עבודה  מחיי 

מונגשים, פנאי ועוד)

תתקבלנה  עבודות אשר עוסקות  במודלים ושיטות התערבות - ברמת המיקרו או המקרו – שנועדו 
מסגרות;  להם  למצוא  שמתקשים  ללקוחות  הקשורות  בסוגיות  והשיקום;  הטיפול  רצף  את  לקדם  
בהשלכות של העדר רצף טיפולי  ועוד. וכן עבודות הבוחנות מדיניות וחקיקה המסייעים בהגברת רצף 

הטיפול  ו/או המתייחסות  לשירותים חסרים.
יתקבלו בברכה נושאים עיוניים, מחקריים ויישומיים כמו גם סיפורי חיים אישיים.

בגוף התקציר יש לכלול:  רקע לעבודה המוצגת, 
במחקר)  מדובר  (אם  ממצאים  העבודה,  שיטת 
לכלול  חובה  העבודה.  במשמעות  ודיון 
התקציר  אורך  זו.  מעבודה  ללקחים  התייחסות 
בגופן  ישלח  התקציר  מילים.   300 על  יעלה  לא 

דויד, גודל 12 וברווח כפול. 

הכנס  מרצועות  לאלו  לציין  יש  ההגשה  בעת 
התקציר מיועד כמו גם את צורת ההצגה העדיפה. 
הזכות  את  לעצמה  שומרת  המדעית  הועדה 
לשיבוץ סופי  של ההצגות. כל מגישי התקצירים 
(במסגרת  בכנס  להצגה  תתקבלנה  שעבודותיהם 
לכנס  להירשם  יתבקשו  פוסטר)  או  הרצאה 

בהרשמה מוקדמת ולשלם דמי רישום.

הנחיות להגשת תקצירים:

הודעה ראשונה וקול קורא להגשת תקצירים

"מעגלים", פסיפס 2014
ורדה סלע  אומנית רב תחומית

ורדה חברה בבית היוצר ברעננה, מרכז המשלב 
אמנים מתמודדים עם מוגבלויות נפשיות ואמנים 
מהקהילה. חזון המרכז ליצור מקום בו האמנות 
מחברת בין האנשים. הבית הוקם על ידי עמותת 

דרור.

מדברי ורדה: " מאז הגעתי למקום אני מרגישה 
שאני מתפתחת, משתחררת ומעיזה לבטא את 

עצמי כאמנית וכאדם".

droruo@zahav.net.il

ד"ר מיכל  סופר יו"ר מדעית
ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת חיפה

יפה ארפה יו"ר ארגונית
יו"ר חומש

הגשת העבודות תתאפשר באמצעות אתר 
האינטרנט של הכנס בלבד:  

צורות ההצגה: הרצאה קצרה (20 דקות), 
הרצאת מליאה (45 דקות), שולחן עגול (הצגה 

של נושא או דילמה לדיון פעיל עם הקהל) או 
פוסטר. 

מועד אחרון להגשת תקצירים באתר הכנס:
http://www.myreg.co.il/Shikum2016

10 בנובמבר 2015. התקציר יוגש בשפה העברית.

התקציר חייב לכלול: כותרת, שם הכותב 
ומסגרת ההשתייכות וכן כתבת דוא"ל. 



חומש קוראת להגשת מועמדים
לאות הערכה לתורמים לקידום השיקום

(המקצועי והסוציאלי)

במסגרת הכנס הארצי לשיקום שיתקיים בכפר המכביה , רמת גן,  בתאריכים 14/15 לחודש 
העוסקים  ולגופים  סוציאליים  לעובדים  הערכה  אותות  חומש  עמותת  תעניק   ,2016 מרץ 

בשיקום והמצטיינים בתרומה לתחום זה. 

עמותת חומש 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.
על  המצביעים  שיקומית  מתודה  או  שיקומי  שירות  פיתוח  על  בשיקום  העוסק  לעו"ס  תעודה 

חדשנות בתחום.

יש להגיש  לפחות 2 המלצות*  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 תתקבל מועמדות אישית או המלצה אישית.

את ההמלצות למועמדות יש להגיש למשרד חומש לפי הכתובת:
הוועדה לקביעת אותות הערכה למצוינות בתחום השיקום

עמותת חומש אצל איגוד העובדים הסוציאליים, רח' ארלוזורוב 93, תל-אביב 62098
homesh@zahav.net.il :או במייל

המועד האחרון להגשת המלצות 15/1/2016

יו"ר הוועדה   -    עו"ס חיה ישראל
מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בבריאות הנפש, מ. הבריאות


