
 

 

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

 החטיבה השיקומית 

 

 שיקומיתכנס השנתי של החטיבה הל שמחים להזמינכם

 "קרוב אל עצמך" 

 , מלון ניר עציון23-25/11/2021

 

 ופוסטרים סדנאות ,להרצאות מפתח להגשת תקציריםקול קורא 
 

 : תיאור כללי

 , חברות וחברי החטיבה יקרים

 .  2021לשנת  פ"יהחטיבה השיקומית בה  של השנתי כנסהעל  כריז להונרגשים  ו שמחים אנ

 

השנה האחרונה הייתה אחת המורכבות שידענו, הן כפרטים והן כחברה, הן במעגלים האישיים והן במעגלים  

נגיף אחד חייב אותנו לבחון מחדש חלק מן הנחות היסוד שלנו לגבי טיפול ואבחון, והצריך  המקצועיים. שנה שבה  

נה, לדרישות המערכות שבהן אנו  מאיתנו גמישות ויצירתיות כדי להמשיך ולהתאים את עצמנו למציאות המשת 

 עובדים ולצרכי המטופלות והמטופלים. 

, שבו על הצרכים שלכם אנחנו מבקשים לענות. כנס  אתכן ואתכם לכנס  זמינים, אנו מבחלוף השנה הזווהנה,  

 .  , וקורא לנו להיות הכי קרוב אל עצמנוששם אותנו, הפסיכולוגיות והפסיכולוגים, במרכז

 

ארוכה   תקופה  אתכם אחרי  מזמינים  אנו  ובידודים,  סגרים  חברתי,  ריחוק  ה"ביחד"  של  את  והשנה    . לחגוג 

  נו הזדמנות משמעותית עבור כול   היזושל סדנאות עומק.    ימים שייערך במתכונת  3לראשונה, אנו מארגנים כנס של  

ולהמשיך להתפתח כפרופסיה וכנשות  , ליצור שיתופי פעולה חדשים  ועמיתות  עמיתים   וחברות,  להיפגש עם חברים

 . ואנשי מקצוע

 

 :הרכב הכנס

   .הרצאות מפתח .א

 . יומיות בקבוצות קטנות-תלתסדנאות  .ב

 . לפוסטר עם העבודה המצטיינתפרס יינתן במסגרתה   תערוכת פוסטרים .ג

 . פרס מפעל חייםוהענקת פרסי חדשנות בעשייה בתחום השיקומי   .ד

 . לייםבילוי ומפגשים חברתיים בלתי פורמאפעילויות תרבות,  .ה

 

 

 

 

 



 הרצאות מפתח:

 . מוצעת * דק'. להלן רשימת נושאים 45-הרצאות המפתח יימשכו כ

 חשיפה עצמית בטיפול.  •

 מניעת שחיקה. •

 מוגבלות. מטפלים עם  •

 נגדית בטיפול ובאבחון. היבטים של העברה  •

 השפעתם של אירועים אישיים בחיי המטפל.ת )נישואין, לידה, אובדן( על הטיפול.  •

 חמלה עצמית של מטפלות ומטפלים.  •

 טראומטיזציה משנית ותשישות חמלה.  •

 

 ניתן להציע הרצאות בנושאים נוספים ומשיקים לנושא הכנס. . חלקית ולא ממצהרשימת נושאים   זוהי*

 

 סדנאות:

הכנס, כאמור, שם במרכז את המטפלות והמטפלים. לפיכך נבקש לקבל הצעות לסדנאות שיתמקדו  

ימי    3בשיפור הרווחה הנפשית של המטפלים ו/או בחיזוק ארגז הכלים הטיפולי. הסדנאות יתקיימו לאורך 

 שעות.   10הכנס ומשכן הכולל יעמוד על 

 

 פוסטרים: 

, כנדבך  בעבודה המחקריתיש לציין כי, מעבר להרצאות והסדנאות, אנו רואים חשיבות מיוחדת בהתעדכנות  

להשתמש בתערוכת  את המשתתפות והמשתתפים  אנו מעודדים  חשוב בקידום העבודה הקלינית. לאור זאת,  

אינה מוגבלת  תערוכת הפוסטרים    או לדיון בתיאורי מקרה רלוונטיים.מחקר    הפוסטרים לשיתוף עבודות

   לנושא הכנס בלבד.

 

 תמריצים להגשת תקצירים:

 מעלות הכנס.  15%מרצים ומרצות שהרצאתם תתקבל להצגה בכנס יזכו לסבסוד של  •

 מנחות ומנחי סדנאות שסדנתם תתקבל יזכו לסבסוד מלא של עלות הכנס.  •

 פרס כספי יוענק עבור הפוסטר המצטיין.  •

 

 אופן הגשת התקצירים: 

  התקצירים תיעשה באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:הגשת 

https://forms.gle/nuEnT343SRg69iiS7 

 

 . 31/5/2021תאריך אחרון להגשת תקצירים: 

 

 

 ,בברכה

 :ועדה מארגנתחברות וחברי הו 

 . פול, גב' גלי קלטש ומר יותם בן שץ-אבו  גב' יעל גלין, גב' יאסמין

https://forms.gle/nuEnT343SRg69iiS7

