
  

  

  

חטיבה שנתי של הכנס ההים לקראת פרסמועמדות לקול קורא ל
  : 2017השיקומית 

  מקלאסיקה לחדשנות בפסיכולוגיה שיקומית

  לנובמבר מלון הרלינגטון באשקלון 30- 29

  ערב הבכירים) 28.11.2017(

  ,שלום לחברי החטיבה השיקומית

שיתקיים  השנתי של החטיבהים לקראת הכנס לפרסמועמדות ש ילהגאתכם  אנו שמחים להזמין
  .במלון הרלינגטון באשקלון 2017לנובמבר  30 – 29ב 

  :(ההנחיות מופיעות בהמשך) להלן פירוט הפרסים שיוענקו בכנס

   הפסיכולוגיה השיקומית.תחום ב /יתעל מפעל חיים לפסיכולוג פרס .1
כמי  ,חברי החטיבה השיקומית להמליץ על מועמד/ת לפרס זהל תקורא ת הפרסיםועד

  תחומים הבאים:ד מהחאלהערכה רבה ב /תהשזכה

  ,תרומה רבת שנים לקידום הפסיכולוגיה השיקומית, בחינוך, בהוראה, בהדרכה, במחקר
בפיתוח שירותים, בהכשרת דור העתיד של הפסיכולוגים השיקומיים, במעורבות פוליטית 

, בקידום זכויות וחברתית לקידום מעמדם של הפסיכולוגים השיקומיים בשירות הציבורי
 מטופלים לקבלת השירות הפסיכולוגי השיקומי על גווניו.

  
 פרס על חדשנות בשדה השיקומי.  .2

לחברי החטיבה השיקומית להמליץ על מועמד/ת לפרס זה, כמי  תקורא ת הפרסיםועד
  להערכה רבה באחד מהתחומים הבאים: /תהשזכה

 על  ותבפסיכולוגיה שיקומית המצביעשות הקמה או פיתוח של שרות שיקומי או של גי
  .נים האחרונותהשבטווח של חמש  חדשנות

 תהמקצועיוההכשרה לקידום הידע  ותהתורמהדרכה בו תהוראה אקדמיפיתוח גישות ב 
  בפסיכולוגיה שיקומית.

  השירות הפסיכולוגי השיקומי ותרומתו למערכת  הערכתמחקר פורץ דרך בפיתוח
  ולוגי הציבורי.צרכני השירות הפסיכלהבריאות ו

 
 פרס פוסטר מצטיין .3

הועדה המדעית תבחן את הפוסטרים שיוצגו בכנס ותבחר את הבולט מביניהם מבחינת איכות 
. הכותב יזכה למענק בסך: הממצאים, תיאור המחקר, החשיבה התיאורטית וההצגה הגראפית

1000 ₪ . 
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  .השנה יוענק לראשונה פרס על מאמר שנכתב על די סטודנט/ית לתואר שני או שלישי
הכוונה בפרס זה לעודד את החוקרים הצעירים בתחום לפרסם את ממצאיהם בזירה 



בין הקריטריונים שיילקחו בחשבון: איכות כתב העת בו פורסם המדעית הבינלאומית. 
   . ₪ 1500יזכה במענק של  הכותב הראשיהמאמר והתרומה לתחום השיקומי. 

  

  להלן ההנחיות להגשת המועמדות

  לפרס מפעל חיים: .1

  בסדר הבא:  12גודל   Davidבגופן  WORDעל מסמך יש לפרט 

 לציין הגשת מועמדות לפרס מפעל חיים בכותרת המייל ובראש הדף. 

  ,מייל וטלפון.שם מלא ותואר של הממליצ/ה, מקומות עבודתו בהווה 

  האישית עם המועמד לפרס מפעל חיים (בשתי שורות).הרקע להיכרות 

  הסיבות בגללן לדעת הממליצ/ה המועמד הנו ראוי לקבלת פרס זה בהתייחס לסעיפים
 .מילים) 250(עד  שפורטו לעיל

  :יש לשלוח את ההמלצה למייל החטיבהipa.rehab@gmail.com 

 זאת משום (המומלצ/ת לא חייב/ת בעל חברות בתוקף על הממליצ/ה להיות חבר הפ"י ,
 .)שמפעל חיים לעיתים ניתן כבר בתקופת פרישה לאחר שנים של אי פעילות

  
 פרס על חדשנות בשדה השיקומי. ל ההנחיות להגשת המועמדות .2

  בסדר הבא:  12גודל   Davidבגופן  WORDיש לפרט על מסמך 

 לציין הגשת מועמדות לפרס חדשנות בשדה השיקומי בכותרת המייל ובראש הדף. 

  ,מייל וטלפון.שם מלא ותואר של הממליצ/ה, מקומות עבודתו בהווה 

 (בשתי שורות). הרקע להיכרות האישית עם המועמד לפרס חדשנות בשדה 

  הסיבות בגללן לדעת הממליצ/ה המועמד הנו ראוי לקבלת פרס זה בהתייחס לסעיפים
  מילים). 250שפורטו לעיל (עד 

 ש לשלוח את ההמלצה למייל החטיבה: יipa.rehab@gmail.com 

  הפ"י ילהיות חברועל המומלצ/ת על הממליצ/ה 

 

 לפרס פוסטר מצטיין .3

הועדה המדעית תבחר את הפוסטר המצטיין בהתאם לקריטריונים שפורטו לעיל. על הכותב 
הפרס הכספו יוענק לו ישירות באמצעות  בקו תחתון.שמועמד לקבל את הפרס להיות מסומן 

   המחאה על שמו מידי מזכירות הפ"י.
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  של הכנס תבחר את המאמר הבולט בהתאם להנחיות הבאות: הועדה המדעית



  :יש לשלוח מייל לכתובתipa.rehab@gmail.com בכותרת המייל ובראש הטופס  לצייןו
ולצרף כנספח לטופס  2015-2017: הגשת מועמדות לפרס המאמר הבולט לשנת הנלוווה

 .pdfאת המאמר בקובץ 

  את הטופס יש לכתוב בגופןDavid 12 ההסטודנט/ית המופיעשם מלא ותואר של , ולציין/ 
 מייל וטלפון. האקדמי ומקום עבוד עמד, מעל המאמר ראשונ/ה /תככותב

 סטודנט/ית.א עבודת תזה או דוקטוראט של ההעבודה עליה מבוסס המאמר הי 

  ועד היום. 2015בשנים המאמר התקבל לפרסום או התפרסם 

 .(לועזי או עברי) המאמר התקבל לפירסום בכתב עת שפיט 

 .לא ניתן לשלוח לועדה יותר ממאמר אחד של אותו כותב/ת 

  מטעמי הגינות והוגנות, סטודנטים שהונחו על ידי אחד מחברי הועדה המדעית הנוכחית
חיצוניים  למעריכיםמתבקשים לציין זאת על מנת שהשיפוט של המאמר שלהם יופנה 

 .או מי מטעמו חטיבהה יו"ר לוועדה באחריות

 .על הכותב הראשון המועמד לפרס להיות חבר הפ"י 

  מועד אחרון להגשת מועמדות

 בצהריים 12:00בשעה  1.10.2017 תאריךלא יאוחר מ ות יש להגישים/את ההמלצות למועמד
את סוג המועמדות (למפעל  של המייל ולציין בכותרת ipa.rehab@gmail.com למייל של הפ"י

  ).2017 – 2015שנות / מאמר הבולט ל חיים / חד

  בברכה,

  :2017ועדת הפרסים לכנס השיקומי 

  גב' יהודית רוכברג (יו"ר)

  ד"ר מזל מנחם

  גב' יואלי מימראן

  ד"ר שושי פלמור

 

  

  ועדה מדעית

  , יו"רד"ר נעה וילצ'ינסקי

  ד"ר מיכל בראון

  גב' שירה זפט

  גב' נועם זילברמן

  גב' לימור שרוני, מארגנתיו"ר ועדת 

  יו"ר החטיבה, ד"ר עומר פורת


