
 
12.07.2021 

 של החטיבה הרפואית, בנושא:  III-אנו שמחות להזמינכןם לכנס השנתי ה

Come fly with me - 

 פסיכולוגיה רפואית בתנופה

 19-21.12.21:  הכנס יתקיים בתאריכים

 "נווה אילן" במלון

 
 חברי חטיבה, סטודנטים, מתמחים, מומחים, מדריכים ואנשי אקדמיה יקרים, 

 של החטיבה הרפואית בהסתדרות הפסיכולוגים בישראל!  III - להכריז על פתיחת קול קורא הכנס השנתי ה אנו שמחות  

 תכלית הכנס: 

התקופה האחרונה הביאה עמה אתגרים חדשים ברמה העולמית, הלאומית והאישית. רמות הבהלה, השינויים התכופים, היכולת  
ם וחוסר השליטה הזמינו התמודדויות חדשות וצורך ללמוד ולהשתנות  לעבוד מקרוב ומרחוק בזמן מגפה ותחושות חוסר האוני

עם   העולמית  ההתמודדות  מתמדת.  בעולם     covid   –  19בתנועה  וחיוני  מרכזי  כתחום  הרפואית  הפסיכולוגיה  את  מיקם 
אה את עצמה הפסיכולוגיה והרפואה. בתוך כך, הפסיכולוגיה הרפואית התפתחה לכיוונים חדשים, יצירתיים ומפתיעים והמצי

את   ולהכיר  שנצברו  והניסיון  הידע  את  לחלוק  מהשניה,  אחד  ללמוד  והצורך  הרצון  עלה  זו,  מרגשת  התפתחות  לאור  מחדש. 
 התחומים החדשים אליהם נכנסה הפסיכולוגיה הרפואית. 

ד עינינו היתה  בכדי שנוכל להעמיק בלמידה יחד, החלטנו השנה לקיים כנס של שלושה ימים, כאשר אחת המטרות שעמדו לנג
לחזק תה  הי  מטרה נוספתהאפשרות לקיים סדנאות המשכיות בהן נוכל לעבור תהליך ואף לצאת עם תוצרים ותוכניות להמשך.  

 תחושת הקהילתיות והשייכות כמלייה מקצועי וכקהילת חברים.     –ליים טבאמצעים דיגי את מה שהעמיק בקורונה

( ותצוגת פוסטרים שיכירו TEDים עבור סדנאות המשכיות, הרצאות קצרות )בסגנון  הינכןם מוזמנות ומוזמנים לשלוח לנו תקציר
 לבאי הכנס פרויקטים חדשניים, מפתיעים ומעניינים הנערכים בשטח הטיפולי והמערכתי.

,  20.12יום שני,   , מפגש היכרות של כשעה ורבע;17:30, בסביבות השעה  19.12הסדנאות יתקיימו בשלושת הימים ]יום ראשון,  
, מפגש סיום כשעה וחצי בשעות הבוקר[. הנחה 21.12מפגש עיקרי בן שעתיים וחצי בשעות הבוקר עד צהריים; ויום שלישי,  

  ברישום לכנס תינתן לכל מעבירי הסדנאות.

 ופוסטרים המתאימות לכנס:  TEDלנוחיותכןם, להלן דוגמאות לנושאים עבור סדנאות המשכיות, הרצאות 

והמשפחתי, עבודה עם צוותים רפואיים, בריאות האישה, מיניות, קיירגיברס, גישות חדשות בעולם הטיפולי תחום הטיפול הזוגי  
והמערכתי. כל נושא שיוצג בסדנה ובהרצאה יועבר בהקשר לשדה הרפואי )למשל, בסדנה על טיפול משפחתי, יינתן דגש על  

 ית או משבר רפואי אקוטי(. התמודדות משפחתית כאשר אחד מבני המשפחה מתמודד עם מחלה כרונ

סדנה שתכווין ותיתן כלים פרקטיים לכתיבת מאמר בנוסף, נשמח להצעות לסדנה שתעסוק בהדרכה בפסיכולוגיה רפואית, ול
 )או הפיכת מחקר/עבודת גמר למאמר(, בעזרתה יוכלו המשתתפים ליצור מאמר לפרסום.  

 :שזה תוכנו  Wordמילים במסמך  250ניתן להגיש הצעות באורך של עד 

 שם המציג/ה, שיוך וסטטוס מקצועי, כתובת דוא"ל ומספר טלפון זמין. 

 / פוסטר   TEDעדיפות לסדנה המשכית/ הרצאת 

 שם הסדנה/הרצאה קצרה/פוסטר ותקציר  



 
 : את ההצעות יש לשלוח למייל

 noashemesh@gmail.com -  נועה שמש  

 yaelsivan3@gmail.com -  יעל סיון

 

 ��תודה על ההיענות וההתרגשות המשותפת, מצפות לקבל את הצעותיכןם היצירתיות 

  

 נתראה בקרוב, 

 :הוועדה המארגנת

 יעל סיון

 נועה שמש 

 יעל שרון
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