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מליאה המרכזית09:00

פאנלים מקצועיים -  חלק ראשון12:40

שיקום וטיפולי בית - טיפול בסביבה ייחודית ומאתגרת. 
אסתי נעים פלד, רונית דורות, ליאור קליין, נעמה אילן, ד"ר אורית שגב-יעקובובסקי

המגמה העולמית במערכות הבריאות בכלל ובשיקום בפרט, נעה לכיוון של שיקום, טיפול וניטור בסביבה טבעית, בדגש על בית 
המטופל. הטיפול במסגרת ביתית שונה מאוד מטיפול מוסדי, ועל כן מטפלי בית, מתמודדים עם מגוון רחב ויוצא דופן של סיטואציות 
מקצועיות, בין אישיות ואישיות במסגרת טיפולי הבית. כפועל יוצא מהמרחב הטיפולי הייחודי נדרשת התאמה של הגישה הטיפולית 

ולא אחת עלינו לאלתר.

פתיחת האירוע
גב' יפעת נוריאל - מנכ"לית החברה ריפוי בעיסוק

ברכות
ד"ר ענת אלבז - יו"רית החברה לריפוי בעיסוק          

גב' רביטל גל - יו"רית החברה לריפוי בעיסוק
גב' ריבה מוסקל - מנכ"לית קרן שלם

רב שיח: סביבה רב ממדית
מנחה: ד"ר ענת אלבז - יו"רית החברה לריפוי בעיסוק

פרופ' נדב דוידוביץ' - מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור
ד"ר יגאל פלכט - מנהל ביה"ס למקצועות הבריאות באוניברסיטת בן גוריון

פרופ' שירה ילון-חיימוביץ -  דיקנית הסטודנטים וראש המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, הקריה האקדמית אונו 
גב' אורלי בוני - מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק, ,משרד הבריאות

גב' יעל שדולבסקי פרס - מרפאה בעיסוק ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי
גב' מרב גליס - מדריכה ארצית לריפוי בעיסוק, משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד

 Zoom in - Zoom out - רב שיח: לקוח ומוצר
גב' ורד רז גצק - מנהלת שותפויות מגזר עסקי גו'ינט

גב' אורלי צבר - מנהלת תוכניות בג'וינט
גב' קרן ברקת - מנהלת שיווק וקיימות,  שטראוס

גב' אושרת מורד - מנהלת מרכז שליטה ובקרה- ישראייר
מר מאור ארצי - סמנכ"ל קמעונאות, קרביץ

Developey By Kravitz גב' אפרת פרי - יועצת מקצועית במחלקה לאביזרי לימוד מיוחדים והמותג
טקס אותות ופרסים

אות מצוינות קלינית וניהולית לגב' דורית חיים-ליטבסקי
אות מצוינות אקדמית ומחקרית לפרופ' בתיה אנגל-יגר

אות מופת לפרופ' שירה ילון-חיימוביץ
פרס מאמר ביכורים

הפסקה

09:00

09:10

09:25

10:05

10:50

11:15-11:30

12:30-12:40

Spicture, פוטותרפיה והבעה עצמית בעזרת המצלמה
הראל סטנטון

פוטותרפיסט, אתנוגרף, צלם "מסע אחר" ומרצה בינלאומי

הפסקה

11:30-12:30

להרשמה
לחצו כאן

בחסות של

https://isot.org.il/event/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1/
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13:45

השפעות הקורונה מגדול ועד קטן- סיבת הסביבות 
ד"ר רחל שחרור,  עדי ונגרובר, שני נאור, הודיה אטיאס, דניאלה ירו, אמונה גרינברג ומיתר דודזדה, מיכל זיו, אורה 

אדלשטיין, מעיין רוט, אמונה פויכטונגר, נעמה נצר, הדס גיליס, הדס אלונים, שקד קדמון, נטע אלעד
הגבלות החברתיות שנכפו עלינו בתקופת הקורונה פתחו מציאות חדשה של שגרת חירום ממושכת. לתקופה זו נמצאו השלכות 
החברתית  הסביבה  על  הקורונה  השפעות  את  נציג  בפאנל  השונות.  החיים  ובסביבות  החברה  גווני  כל  על  החיים  תחומי  בכל 

והווירטואלית של מגוון אוכלוסיות בריאות- קשישים, בני נוער, צעירים, צוותי סיעוד ואימהות.

התערבויות ממוקדות סביבה חברתית-תרבותית
ד"ר ענת גולוס, רחלי דנינו, חני זייגר וריסה מור

השתתפותם של אנשים בעיסוקים מתרחשת במגוון סביבות. גורמים סביבתיים יכולים לתמוך ו-או להגביל השתתפות, והם ניתנים 
פעמים רבות לשינוי/התאמה ולכן עשויים לשמש כמוקד ההתערבות בריפוי בעיסוק. יוצגו נקודות מבט שונות, העוסקות בהתער־

בות ממוקדת סביבה חברתית-תרבותית בריפוי בעיסוק בקרב אנשים בגילאים ועם מצבי בריאות שונים, המבטאות שילוב של עשיה 
קלינית ומחקרית.

מרפאים.ות בעיסוק ערבים.ות יהודים.ות מדברים תקווה ا�عالجون ات الوظيفيون  ات عربا ويهودا يتحدثون عن 
ا�مل

ד"ר דורית רדליך עמירב, לילא עיסא,  אונייסה להוני, פרופ' נעמי שרויאר, ד"ר אלכסנדרה סעד
ויחד עם זאת סביבה  יכולה לעכב או לסייע לתפקוד במצבים שונים במיוחד בחברה בה שזורים תרבויות ולאומים שונים  סביבה 
משולבת ומורכבת זו גם פותחת אפשרויות. מטרת הפאנל לחשוף מרפאים.ות בעיסוק ערבים.ות ויהודים.ות למשמעות וכוחה של 
התקווה לתרום לסביבה עיסוקית, תרבותית/לאומית שתקדם תפקוד טוב יותר במעבר מהאקדמיה לשטח ובמצבי משבר איתם אנו 

מתמודדים.  

"המרפאה בעיסוק במרכז" הסביבה המקצועית של המרפאים בעיסוק
גילה וינברגר ליסון, אורלי צוברי, טובי אייזנר שמואלי, שרה קישון, מעין זיו, עידית שמלה ולובנה נאשף

יוצגו  בפאנל  וקהילה.  אקדמיה  העבודה,  שונות במקום  סביבות  בין  בחיבור  מתקיימת  בעיסוק  מרפאה  של  מקצועית  התפתחות 
חמישה שיתופי פעולה בין המכון בבית החולים ובמרפאה עם האקדמיה, הצוות הרב מקצועי והקהילה ובניהם מחקר אקדמי, חיבור 
עם עיצוב תעשייתי, בניית הערכה צוות רב מקצועית בקהילה, תוכנית קידום בריאות ומניעה בארגון קהילתי, ולקינוח- נציג את חווית 

המרפאה בעיסוק בטיפול משותף עם כלבים.

תכנית "בתים חכמים" – 360 מעלות לסביבת האדם
אורלי צבר, אורית גרינשטיין, מריאלה יאבו,  רוית שקד קופרק,  ד"ר אילנה גליטמן, מורן רן,  קובי שקד

תכנית "בתים חכמים" פותחה על- ידי "ג'וינט - ישראל מעבר למגבלות" ומשרדי הממשלה. מטרותיה: 1.הבניית מנגנונים יעילים 
להתאמה ולרכישה של  פתרונות טכנולוגיים מקדמי עצמאות לאנשים עם מוגבלות. 2. בדיקת הדרך להתאמה פרסונלית והטמעת 
שימוש בפתרונות טכנולוגים. בפאנל נציג את  התכנית עם דגש על היבטים ושותפויות : מדיניות, מחקר, מגזר עיסקי ומגזר חברתי.

סביבת ההתפתחות של ילדים בראי יחסי הגומלין בין הויסות החושי של ילדים והוריהם
זיוה כהן זגדון, ד"ר איילת בן ששון, ד"ר ליאת גפני לכטר, איילת דוד, שירה שייביץ

מרפאים בעיסוק עוסקים בהבנת השפעת הסביבה האנושית בקרב ילדים ומבוגרים עם ליקוי בויסות החושי. בפאנל נעסוק ביחסי 
הגומלין בין הויסות החושי של הילד וההורה לאתגרי ההורות היום יומיים, תפיסת ההורה את הויסות החושי של ילדו ויחסי הורה-ילד.  

נציג מחקרים עדכניים ותיאור מקרה לקידום הידע והפרקטיקה להתערבות ממוקדת משפחה בתחום זה.  

מוגבלות  עם  אנשים  עם  בעבודה  התערבות  בדרכי  חידושים   - שחשבתם  ממה  יותר  עושים 
שכלית 

יעל שדלובסקי- פרס, אורנית אבידן זיו, שרונה דולמן , יפעת בן רפאל, ריבה מוסקל 
מענים  מחפשים  הטיפוליים,  המקצוע  אנשי  אנו,  בפרט.  שכלית  ומוגבלות  בכלל  מוגבלויות  עם  אנשים  מאתגרת   חיינו  מציאות 
מותאמים ויצירתיים לחיים טובים ובעלי משמעות עבורם.  במושב זה אנו מציגים  יוזמות ומענים בתחומי בריאות, אכילה, טכנולוגיה 

ותעסוקה.

פאנלים מקצועיים - חלק שני

סיכום אירוע15:00

בחסות של



צפיה חופשית  בהרצאות, פוסטרים ותערוכה*

הרצאות מוקלטות

קבוצת צמיחה - קבוצה המבוססת על עקרונות של גינון טיפול ביחידה להפרעות אכילה 
דורון שרף, שיראל תירוש-חיימוביץ'

".. אני שואף לצמוח פנימה, לפלס את דרכי אל עצמי.." ביחידה להפרעות אכילה בסורוקה הוקמה קבוצה המבוססת על גינון טיפולי. 
הנערות קיבלו צמחים ונדרשו להיות קשובות לצרכיהם, לטפל בהם ולהזין אותם מתוך הנחה שיעשה תהליך מקביל אל הטיפול שלהן 

עצמן.

קבוצה טיפולית להורים במשפחות עם הפרעת קשב
דנה בן סימון וד"ר דקלה זגדון

תיאור קבוצה טיפולית שהתקיימה ביחידה הפסיכיאטרית לגיל הרך במרכז הרפואי סורוקה, בהנחיית מרפאה בעיסוק ופסיכיאטרית 
והפרעת קשב. ההצגה תתמקד  לילדים עם הפרעת קשב, המתמודדים בעצמם עם קשיי התארגנות  להורים  יועדה  ילדים. הקבוצה 

בדרכים להפיכתם לסוכני השינוי בקרב ילדיהם, תוך העלאת תחושת המסוגלות שלהם כהורים.  

פיתוח כלי דיגיטלי להנגשת מידע בטיפולי ריפוי בעיסוק לילדים עם מוגבלות קוגניטיבית
אורית בן שושן  ד"ר מיכל טנא רינדה

הנגשת  הינה  הכלי  פלטפורמה חדשנית. מטרת  נגישים המהווה  אנימציה  על סרטוני  דיגיטלי המבוסס  כלי  פיתחתי  הנוכחי  במחקר 
המידע הטיפולי באופן מותאם לילדים עם מוגבלות קוגניטיבית, תוך התייחסות לקשיים השפתיים והקוגניטיביים שלהם. המחקר מראה, 

כי הכלי אפשר לילדים להבין את הנעשה בטיפול ובכך תרם למעורבותם בקבלת החלטות ולהעלאת המוטיבציה לשיתוף פעולה.  

שינויים בעיבוד חושי לאחר אירוע מוחי והקשר שלהם לדיכאון ואיכות החיים 
אביבית פוקס שרוני ופרופ' בתיה אנגל יגר 

אנשים לאחר אירוע מוחי עלולים להראות קשיים בעיבוד החושי, המשליכים על התפקוד היום-יומי, מצבם הרגשי ועל איכות חייהם. לכן, 
חשוב לאתר קשיים אלה ולהתייחס אליהם בתהליך ההתערבות, למען שיפור התפקוד ואיכות החיים של האדם.

כששינוי ארגוני פוגש שותפות
ד"ר סיגל וקס

בהרצאה תוצג גישה  חדשנית לפיתוח מוכנות לשינוי ארגוני, המבוססת על נקודת מבט תפקודית. הגישה נועדה לסייע לצוותי בריאות 
ושיקום להתמודד טוב יותר ביחד עם רפורמות והטמעה של גישות עבודה חדשניות.

מרעיון לביצוע- תכנון עזרים בתלת מימד
טל בורגר, יוכי ביטן 

התפתחות הטכנולוגיה פותחת בפנינו אפשרויות טיפוליות חדשות. כמרפאות בעיסוק אנו מתאימות אביזרי עזר למטופלים עם קשיים 
תפקודיים שונים, לעיתים יש צורך ביצירת אביזרים חדשים. טכנולוגית ההדפסה בתלת מימד מאפשרת עיצוב אביזר המותאם אישית 

לצרכיו ומידותיו של הלקוח. תהליך זה הינו ייחודי ומשלב ידע תיאורטי ומעשי מעולם הריפוי בעיסוק ועולם הטכנולוגיה.

כן לשופינג – לא לנפילות: נפילות בזקנה כתופעה רב-גורמית של אדם-עיסוק-סביבה
קרן רון רביץ,  ד"ר יעל זילברשלג ופרופ' בתיה אנגל יגר 

בזקנה, שופינג בקניון יכול להיחשב לספורט אתגרי. ההרצאה תסקור את תוצאותיו של מחקר שבדק "עיבוד חושי והשתתפות בעיסוקים 
יום-יומיים כגורמים מנבאים סיכון לנפילה ולאיכות חיים בקרב זקנים החיים בקהילה" ותעלה הסברים אפשריים והשלכות על איתור 

אוכלוסייה בסיכון גבוה לנפילות, תוכניות התערבות למניעת נפילות וקידום זקנה מוצלחת ואיכות חיים.

יצירת סביבה מקצועית מוכוונת מיניות  
ענת אבנשטיין ואסנת יחזקאל-להט 

ריפוי בעיסוק מקדם בריאות ורווחה, ולכן התייחסות לבריאות מינית צריכה גם היא להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה המקצועית, לרבות 
הפעילויות המגוונות הנגזרות ומושפעות מממד המיניות והבריאות המינית, למשל ניהול וסת, התארגנות לדייט או מנוחה. בהרצאה נציג 

מגוון אפשרויות, בהן שאלון חדש, ליצירת סביבה מקצועית המקדמת התייחסות למיניות מטופלינו בריפוי בעיסוק.

 covid-19 נגישות סביבת המגורים והקשר עם שילוב בעיסוקים בקהילה מאז משבר
ד"ר אורית שגב יעקובובסקי, ד"ר אפרים שפירא

סביבת המגורים חשובה היות ומבלים בה זמן רב בפעילויות יום יום, ועוד יותר בעידן covid-19 בו חלו גם שינויים בהשתתפות בעיסוקים. 
במחקר הנוכחי נמצא שתפיסת נגישות סביבת המגורים משחקת תפקיד בשילוב בעיסוקים בקהילה בכלל עבור מבוגרים וקשישים, 

ובפעילות חברתית בקהילה בפרט, עבור מבוגרים וקשישים עם מגבלה. 

תפיסת מנחי ההתערבות "ניהול עצמי והפחתת סטיגמה עצמית" את תכנית ההתערבות עם בני 
נוער המתמודדים עם הפרעות נפשיות ולומדים במסגרות חינוכיות.

אפרת שלם לוין ופרופ' דיוויד רועה
"בשנים האחרונות מתקיימת קבוצה לניהול עצמי והפחתת סטיגמה בקרב תלמידים המתמודדים עם הפרעות נפשיות ולומדים במסגרות 
חינוכיות. מחקר איכותני שליווה את יישומה והטמעתה של ההתערבות זיהה שלושה עולמות תוכן המתייחסים ל: השלכות ההתערבות, 
גורמים מקדמים ומעכבים בהטמעת ההתערבות והתאמות שיש לערוך על מנת שתהיה מותאמת לצרכים ולמאפיינים של תלמידים בגיל 

ההתבגרות, המתמודדים עם הפרעות נפשיות.
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פוסטרים

פיתוח כשירות תרבותית כחלק מיחסי הדרכה בעבודה שיקומית בבריאות הנפש
דנה ויסברם פדן וד"ר סיגל וקס

מפגש בין מטפל ומטופל מתרבויות שונות עלול להוסיף נדבך מאתגר בתהליך השיקום. בפוסטר יוצג מודל משולב להדרכת צוותים 
סביב פיתוח כשירות תרבותית ויחסי מטפל-מטופל בלוויית תיאור מקרה.

ריפוי בעיסוק בבריאות הנפש בישראל לאור שינויים מרכזיים שחלו בארץ ובעולם – עבר, הווה 
ועתיד 

יעל אפל,  פרופ' אלה בין  וד"ר נעמה כץ
המידע אודות התפתחות הריפוי בעיסוק בארץ מועט. יש חשיבות רבה לתעד את התפתחות המקצוע לאורך השנים. תחום בריאות 
נפש  נכי  שיקום  חוק  וחקיקת  ההחלמה  גישת  הם  המשמעותיים  השינויים  וחקיקה.  מדיניות  עקב  בעיקר  והשתנה  התפתח  הנפש 

בקהילה. יש צורך להרחיב את תחומי ההתערבות של מרפאות בעיסוק והגדרת תפקידן במסגרות אשפוז ובקהילה.

קידום תהליכי התפתחות קריירה בקרב ילדים בחינוך המיוחד
אלונה צברי, מיה הובר

 CCCA -  Conception of במסגרת הפרויקט פותח כלי התערבות הכולל משחק ושאלון קצר להערכה, על בסיס עקרונות מודל ה
career and attainment ונערך פיילוט לתחקור המועילות שלו. הפרויקט יכול  לקדם את הידע והיכולת של מרפאים בעיסוק לתרום 

להתפתחות הזהות התעסוקתית של ילדים עם צרכים מיוחדים.

קשב, ריכוז ומה שביניהם - תרומת המרפאה בעיסוק במרפאה רב תחומית
מיא וייסנברג ברק, שמעונה לב און, פרופ' דורון גוטהלף, ד''ר מרטין עפרון

מרפאת קשב ולמידה ילדים  נותנת מענה לילדים עם ADHD וקשיי למידה. במרפאה פותח מודל עבודה במסגרתו ניתן מענה מקיף 
המערב תהליך קבלה משותף לפסיכיאטר ולמרפאה בעיסוק אשר ממנו נגזר הרציונל הטיפולי לילד ולהורים. בפוסטר תוצג תרומתו 

של הריפוי בעיסוק בתהליך זה.

עדי נגב – מודל לשיקום באמצעות סביבה מעשירה
רעות בנימין-נצר לירז סמט-צוקרן

יותר. מטרת ההרצאה היא  עדי נגב משמש כמודל לשיקום באמצעות סביבה מעשירה אשר הוכחה במחקרים כדרך שיקום טובה 
להציג למרפאות בעיסוק את חשיבות הסביבה כמעשירה, את סוג הסביבה הקיימת בעדי נגב ואת התפקיד של המרפאות בעיסוק 

באופרציה הזו. 

מרפאים בעיסוק – משאב חשוב בפיתוח מוצר והתאמת הסביבה – תיאור מקרה
זהר פילבר

המוצר  את  ומתאימים  שבוחרים  כמי  מוצר.  פיתוח  בתהליכי  ולהשתתף  שלהם  הכלים  ארגז  את  להרחיב  יכולים  בעיסוק  מרפאים 
לצרכי  להתאימם  במטרה  קיימים  למוצרים  'התאמות'  ועושים  אביזרים,  בונים  שלו,  והיכולות  הצרכים  של  ניתוח  לאחר  למשתמש 

המשתמש.

סטיגמה בקרב בני נוער המתמודדים עם הפרעות נפשיות – התערבויות לקידום ההתמודדות 
עימה 

גילי חטר ישי, ד"ר פאולה גרבר אפשטיין,  ד"ר לינדה  וגנר, אורנה מידן ופרופ' דיוויד רועה
סטיגמה חברתית משפיעה על הזהות העצמית של אנשים המתמודדים עם מחלות נפש ובפרט של בני נוער. על בסיס התערבויות 
נוער, הכוללת את תכני  מוכחות מחקרית למבוגרים מוצגת תכנית התערבות חלוצית לניהול עצמי והתמודדות עם סטיגמה בבני 
הליבה מההתערבויות המוכחות (פיתוח חוזקות, הצבת מטרות אישיות, סטיגמה, עיבוד נרטיבי וכו') תוך ניסיון להתאמה לעולם בני 

הנוער.

הניידות  בתחום  חדש  הערכה  כלי  פיתוח  קליני:  מחקר  מבוססת  מקצועית  סביבה  יצירת 
    Progression in Pediatric Powered Mobility 3-PM  הממונעת

ד"ר לורי רוזנברג, ד"ר נעמי גפן
  -3PM Progression in Pediatric Powered  Mobility ,ההרצאה מתארת פיתוח של כלי הערכה של ניידות ממונעת עבור ילדים
שפותח דרך קבוצות מיקוד וסבבי DELPHI עם מומחים בתחום. ההערכה תוצג, וגם המחקר לבדיקת תוקף ומהימנות. 3PM הינו כלי 

הערכה אובייקטיבית, המאפשרת ניתוח מיומנויות מורכבות, ומעקב אחרי התפתחות.

טיפוסיים  מתבגרים  של  חברתיות  ומיומנויות  חיים  איכות  על  בסביבה  מאפיינים  של  השפעה 
בישראל 

ד"ר מירי טל סבן , שקד לב,  גאיה סניור, יערה גולדמן, עתיה גבעתי-רפ, ברקת יהודה, אווה ארנבורג, זהר צלמון, עידן 
קדם,  סימונה זלטופולסקי, עמית טבע  וצליל יונה

לסביבה השפעה מכרעת על איכות החיים ותפקודו של האדם. מטרות המחקר: לבחון את ההשפעה של גורמם סביבתיים  (שימוש 
ברשות חברתיות, מסגרת חינוכית ומקום מגורים). מדגם המחקר כלל מתבגרים טיפוסיים בין הגילאים 12-18. ממצאי המחקר לימדו 

על השפעה מובהקת של הגורמים הסביבתיים שנבדקו, על ההשתתפות החברתית של המתבגרים ועל איכות חייהם.
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