
  

  
   "משאבים"החטיבה השיקומית בהסתדרות הפסיכולוגים ומכון 

  מתכבדים להזמין ליום עיון בושא:
  

  היבטים פסיכולוגיים,  -כשירות היגה 
  פסיכולוגיים פסיכיאטריים ושיקומיים- וירו

  
  19.3.2015כ"ח באדר,  ,יום חמישי

  א' באר שבע 2שדרות שאול המלך   בית חוסידמן -יד שרה 
  

   התכסות   08:30

   דברי פתיחה  09:00

 מכון לשירותים  "משאבים" ,מדריך, מהל מקצועי –פסיכולוג שיקומי ורפואי מומחה  מר יעקב שטייר 

  פסיכולוגיים, וירו פסיכולוגיים ושיקום

  , יו"ר החטיבה השיקומית, הסתדרות הפסיכולוגים בישראל"ר עומר פורתד 

          )הצגת מקרה(  יםיבטים פסיכודיאגוסטימחלת פש וכשירות היגה: ה   09:10

  "משאבים"פסיכולוג קליי מומחה מדריך ומרכז היחידה הקליית במכון  ירון עלימה ר"ד               

  )הצגת מקרה(היבטים פסיכו דיאגוסטיים להערכת כשירות היגה  -  י היגה מורשעיםיעברי   09:30

  מי מומחה מדריך, מהל מכון "משאבים"פסיכולוג שיקו -  מר אלכס דייטשמן   

  בהערכת כשירות היגה MOXO  -מבדק ה  10:00

   Neurotechמהל תחום הדרכה מקצועית חברת  – מר ערן סדל 

  ראש  אשים עם פגיעותו אשים עם מחלות פשיותדילמות בקביעת כשירות היגה בקרב   10:20

  סורוקה, טריההמחלקה לפסיכיא, הוירופסיכיאטריו ת טראומהומרפא ,  מהלהדר שלו ר"ד

   הפסקת קפה   10:50

    ארגז הכלים המעשי של המרפא בעיסוק להערכת כשירות היגה ושיקומה  11:20

  חוג לריפוי בעיסוק באויברסיטת תל אביבהמרכזת תחום שיקום ההיגה בבית חולים ביליסון,  ,פיה וייס ר"ד

   מחקרים עדכיים בהערכת כשירות היגה בקרב אוכלוסיות שיקומיות מובהקות ובקרב הגים מקצועיים 11:50
חוקרת ומרצה בכירה בחוג לריפוי  ,מומחית בתחום הארגוומיה, גישות ושיקום היגה - פרופ' אוה רצון

  באויברסיטת תל אביב.  בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות

מהלת המרפאה , מחלקה לשיקום וירולוגי בביה"ח לוישטייןב M.Aמרפאה בעיסוק . - עדיה שרידגב' 
  .להערכת ושיקום כישורי היגה

  שקמת כישורי היגה.מ, מחלקה לשיקום וירולוגי בביה"ח לוישטייןב .M.Aמרפאה בעיסוק  - יעל והגב' 
  

   כיבודוהפסקת צהריים    13:00

  (עדות) שיתוף בלקחים אישיים של הג מעורב בתאות דרכים - בהיגההתמודדות עם הפרעות קשב    13:30

  יחות בדרכים בהערכת כשירות היגההצגת המכון הרפואי לבט   14:00

  ממלא מקום מהל המרבד ,רופא אחראי במרב"ד דוד קליין ר"ד

  דברי סיכום ופרידה – 14:30

  

  

  

  

 למי שאיו חבר הפ"י ₪ 30רי הפ"י   לחב ₪ 15עלות ההשתתפות באירוע (לכיסוי הוצאות):  •

 . תשלום והרשמה יש לבצע מול מזכירות הפ"ימספר המקומות מוגבלההרשמה מראש.  •

  psycho@zahav.net.ilמייל:    5230763-03פקס:   5239393-03טלפון: 

האירוע מתקיים בתמיכת חברת 

Neurotech –  מפתחתMOXO 


