
ובין לבין... יהיה כיבוד, תערוכת עבודות גמר של 
לשאול,  הזדמנויות  והמון  תעסוקה,  יריד  בוגרים, 

לחקור, להתעניין לקבל השראה, ולהתפתח.

2018 כנס הסטודנטים ה-II של החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

שיתקיים ביום ראשון, ה-9.12.18 א׳ טבת התשע״ט
באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס עין-כרם, 

הפקולטה לרפואה

זהות מקצועית וחדשנות במקצוע

9:00

13:00

9:30

10:15

15:00-16:00

11:15

14:00

12:15

9:50

התכנסות

הפסקת צהריים

סדנת זהות מקצועית

הרצאה

פאנל - מלימודים לעבודה ועד קריירה

מושבי חדשנות
סבב ראשון

TED רצף הרצאות

מושבי חדשנות
סבב שני

דברי פתיחה
איה חסדאי וד״ר נעמה כץ

פרופ׳ נעמי ויינטראוב

טכנולוגיה בשיקום העתיד כבר כאן

"מבעד למראה" 
מסע לחיפוש זהות מקצועית

מיניות, רב״ע וטכנולוגיה 
נפגשים לדייט

חשיבות הרב״ע בפגייה - 
חידושים במטרה לאיכות 

חיים טובה יותר
מחדר הטיפולים לחדר הניתוח 

- ניטור ניתוחי ראש בערות
מציאות מדומה בשירות אנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית - 
חלום או מציאות

*בחירת שתי הרצאות מהרשימה

יו"ריות משותפות של ועד החברה הישראלית לריפוי בעיסוק

*מושבי החדשנות יתקיימו במקביל: 4 הרצאות שונות באותו הזמן. בטופס ההרשמה יש להירשם לשני מושבים בהם תהיו מעוניינות|ים 
להשתתף - אחד לסבב הראשון ואחד לסבב שני. מס׳ המקומות מוגבל, מהרו להירשם! 

oToTo Function

רוחניות ותודעה 
בטיפול ריפוי בעיסוק

ויסות חושי ופסיכיאטריה-
מה קדם למה.

אילנית באום כהן

עמרי גולד

גילה רבינוביץ׳

חן כהן

יעל שילדובסקי פרס

עידית דהאן ועידית הירש

קרן רביץ רון

איילת הרשקוביץ

קצת על ההרצאות והמרציםזהות מקצועית וחדשנות במקצוע

הרצאת פתיחה

מושבי חדשנות

TED רצף הרצאות

פרופ' נעמי ויינטראוב - ראש המעבדה לחקר ליקויים נוירוהתפתחותיים 
ותפקודי כתיבה בבית הספר לריפוי בעיסוק של הדסה והאוניברסיטה העברית.

אילנית באום-כהן Ms.c OT - אחראית ריפוי בעיסוק צעדים שיקום נוירולוגי 
והיחידה לשיקום פרקינסון והפרעות תנועה, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר.

איילת הרשקוביץ Ms.c OT - מרפאה בעיסוק בבית החולים כפר שאול, המרכז 
הירושלמי לבריאות הנפש יחידה לטיפול יום, מרפאת טלביה, שירותי בריאות 

כללית.

קרן רביץ רון - מרפאה בעיסוק ומורה ליוגה, בעלת עסק פרטי לשיקום 
תעסוקתי נוירו-אקזקיוטיבי לנפגעי ראש ואירועים מוחיים.

עידית דהאן - מרפאה בעיסוק מוסמכת ובכירה. בעלת תואר ראשון B.A. ותואר 
שני M.S.c במדעי הרפואה, האוניברסיטה העברית בירושלים. מנהלת הריפוי 

בעיסוק בתחום ילדים במכבי שירותי בריאות בירושלים. 
עידית הירש - מרפאה בעיסוק מוסמכת ובכירה. בעלת תואר ראשון B.A. במדעי 
החינוך ותורת הספרות הכללית באוניברסיטת תל אביב, והסמכה לתואר בריפוי 

בעיסוק באוניברסיטת תל אביב. בעלת תואר שני M.S.c  במדעי הרפואה, 
האוניברסיטה העברית ירושלים.  

שתיהן עובדות שנים רבות בשירותי הבריאות, במכונים להתפתחות הילד, 
ובקליניקה פרטית, ומעורבות במחקר מקצועי והדרכה. 

בסיפור של עליזה בארץ הפלאות מאת לואיס קרול, פוגשת עליזה את הזחל אשר 
שואל אותה: "מי את"? עונה לו עליזה: "אני לא יודעת. השתניתי כל-כך הרבה 

פעמים ולכן אני לא יכולה להסביר מי אני...". מרפאות בעיסוק רבות מזדהות עם 
החוויה של עליזה.

בהרצאה אשתף במשא לחיפוש הזהות המקצועית שלי, כמרפאה בעיסוק – מסע 
שמשותף למרפאות בעיסוק ברחבי העולם.

שיקום מוטורי, שיקום קוגניטיבי והשילוב בין השנים מתבצעים יום יום בכל מחלקה, 
מכון, קליניקה ואף בבית המטופל על ידי מרפאים בעיסוק בכל העולם. טכנולוגיות 
בשיקום כמו מציאות מדומה, רובוטים ומערכות חכמות נמצאות כבר היום בישראל 

ומשמשות חלק בלתי נפרד מהשיקום. האם הטכנולוגיה יכולה להחליף מרפא 
בעיסוק? כיצד משלבים טכנולוגיה בטיפול ריפוי בעיסוק? העתיד כבר כאן, בואו 

נכיר אותו ביחד.

האם ייתכן שההפרעה בוויסות החושי מקדימה את הופעתה של ההפרעה הנפשית 
ואולי אף מהווה גורם סיכון לפריצתה? 

בהרצאה יוצגו ממצאי מחקר, שבוצע במסגרת עבודת תזה, אשר מטרותיו היו לאפיין 
את ההפרעה בויסות החושי והליקויים בתפקוד הקוגניטיבי בקרב אנשים שחוו 

אפיזודה פסיכיאטרית ראשונה ואת הקשר של אלו להשתתפות בהשוואה לאנשים 
בריאים ללא אבחנה פסיכיאטרית.  

אדם לאחר אירוע מוחי, פגיעת ראש או גילוי מחלה עצבית דגנרטיבית חווה 
אובדן ולעיתים קרובות, תחושה כללית של חוסר שליטה וחוסר יכולת. האם אנחנו 

מתייחסות מספיק לתחושות אלה בטיפול? כיצד הטיפול שלנו יכול לייצג את תמונת 
המציאות ובו זמנית לחזק תחושת תקווה ויכולת?

היתרונות הברורים והמוכרים של היוגה עשויים לשפר שיווי משקל, קואורדינציה, 
יכולת ריכוז ורוגע. פחות ידוע הוא התפקיד המשמעותי של היוגה במצבי כאב וחולי.

יחד עם הטיפול הקוגניטיבי-תפקודי - אני משתמשת ביוגה לפיתוח מצב תודעה 
המעודד לעשייה, הנותן תחושה ש"אפשר להתמודד"; ש"יש לי כוח ויכולת לפעול 

בתוך החיים"; "להפוך את מה שנראה בלתי אפשרי לאפשרי".
 Pancha ול Polyvagal Theory בהרצאתי, אשתף בסיפורי מטופלים ואתן הצצה ל

Maya Model כדי לשכנע אתכן.ם שהיוגה היא הריפוי בעיסוק העתיק.

טיפול קבוצתי חדשני בהתפתחות הילד, לילדים עם הפרעת קשב וריכוז. 
הקבוצה מאפשרת התמודדות מציאותית עם קשיים תפקודיים, תוך כדי משחק 

ופעילות משותפת, המתאימה לצרכי הילד וההורה.
ברוח שיטת ה-COG-FUN, אנו משפרים מודעות, מחזקים מסוגלות, ומפתחים שלל 

אסטרטגיות, המפצות על הקשיים בתפקודים הניהוליים.

***יש לבחור שתי הרצאות מתוך הארבע, ולציין בטופס ההרשמה***

מבעד למראה - מסע 
לחיפוש זהות מקצועית 

של מרפאים בעיסוק.

טכנולוגיה בשיקום - 
העתיד כבר כאן.

ויסות  חושי 
ופסיכיאטריה- 
מה קדם למה?

רוחניות ותודעה 
בטיפול ריפוי בעיסוק- 

היוגה ככלי להעצמת 
המטופל בשיקום לאחר 

פגיעה נוירולוגית.
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יעל פרס שילדובקי – מפקחת ארצית, תחום הריפוי בעיסוק מינהל מוגבלויות 
משרד הרווחה.

גילה רבינוביץ' – מרפאה בעיסוק בכירה בבית החולים איכילוב, מומחית בתחום 
התפתחות תקינה של תינוקות ופגים.

חן כהן, מרפאה בעיסוק, בית חולים בילינסון.

עמרי גולד –מרפא בעיסוק, עובד סוציאלי ומתמחה בטיפול מיני.

מציאות מדומה בשירות 
אנשים עם מוגבלות 

שכלית התפתחותית – 
חלום או מציאות?

חשיבות הריפוי בעיסוק 
בפגייה - חידושים 

במטרה לאיכות חיים 
טובה יותר לקטנטנים.

מחדר הטיפולים לחדר 
הניתוח - ניטור ניתוחי 

ראש בערות.

מיניות, ריפוי בעיסוק 
וטכנולוגיה נפגשים 

לדייט.

עלות הרשמה מוקדמת: 50 ש"ח )עד ה-28.11(. הרשמה מאוחרת וביום הכנס: 60 ש"ח

מספר המקומות מוגבל, מהרו להירשם!
***המחיר כולל כיבוד וארוחת צהריים קלה***

adi.raif@mail.huji.ac.il ,עדי רייף, נציגת האוניברסיטה העברית | roniazar93@gmail.com ,מיילים לשאלות: רוני עזר, נציגת אוניברסיטת חיפה
Adva90@gmail.com ,אדוה רקובסקי הומינר, נציגת אוניברסיטת תל-אביב | shiraof@gmail.com ,שירה אופיר, נציגת הקריה האקדמית אונו

לחץ|י להרשמה

https://eventbuzz.co.il/lp/event/ctabw



