
 .במרכז אנגל שבמרכז הרפואי לגליל, 6.6.16, שיערך ביום שני

יום העיון יכלול הרצאות מליאה וסדנאות העמקה בטכניקות  
 :ושיטות טיפול המאפיינות את עבודת המחלקה

 אשפוז פסיכיאטרי לילדים ונוער  

 שנים להקמתה   20המחלקה להדרכת הילד והמשפחה חוגגת 
 :ואנו שמחים להזמינכם ליום העיון

 ?תחנה ראשונה או אחרונה

 התכנסות וכיבוד קל, מפגש רעים                9.00 – 8.30

 מנהל המחלקה, פסיכיאטר מחוזי, הנהלת בית החולים: ברכות                9.15 – 9.00

 חזון מול מציאות, פרקטיקה מול תיאוריה": שנה 20אחרי "              10.00 – 9.15

 מנהל המחלקה, ר מרסלו שפיץ"ד: מרצה                                  

 על היכולת לחזור ולטפס על ההר": ממשבר להזדמנות, בין שבר למשבר"            10.45 – 10.00

 פסיכולוג ראשי של המרכז הרפואי, בונשטייןר אודי "ד: מרצה                                  

 הפסקת קפה            11.00 – 10.45

 (ראו פירוט הסדנאות בהמשך)סדנה ראשונה             12.15 – 11.00

 הפסקת צהריים            12.45 – 12.15

 (ראו פירוט הסדנאות בהמשך)סדנה שניה             14.00 – 12.45

 מפגש מליאה וסיכום            14.30 – 14.00

 :הסדנאותרשימת 

 טיפול פסיכיאטרי והשלכות  , אבחנות פסיכיאטריות: בהנחיית רופאי המחלקה שולחן עגול1.

 .  על עתיד הילד     

 :  הסדנה בהנחיית     

 מנהל המחלקה להדרכת הילד והמשפחה, פסיכיאטר ילדים ונוער, ר מרסלו שפיץ"ד     

 סגנית מנהל המחלקה להדרכת הילד והמשפחה, פסיכיאטרית ילדים ונוער, סנדלר לודמילהר "ד     

 .המחלקה להדרכת הילד והמשפחה, פסיכיאטרית ילדים ונוער, בוגדנובר ילנה "ד     

 היפנוזה ותקשורת היפנוטית  . 2

 ,    תחושותיו, פרוצדורה בה ניתן בעזרת סוגסטיות להשפיע או לשנות את התנהגותו)היפנוזה     

 יעילה ובטוחה המאפשרת  , היא תפיסה טיפולית גמישה( רגשותיו ותפיסותיו של אדם, מחשבותיו    

 במהלך הסדנה יוצגו  . פריצות דרך טיפוליות והרחבת האפקטיביות של גישות טיפוליות אחרות    

 הן כלים פורמליים והן כלים לא  , כלים היפנוטיים בהם נעשה שימוש במסגרת העבודה האשפוזית    

 בעיקר בהסתמך על גישתו )המשתתפים יתנסו וילמדו עקרונות של תקשורת היפנוטית . פורמליים    

 .המאפשרים ומעודדים שינוי( אריקסון מילטוןשל     

 :  הסדנה בהנחיית    

 ;  מחקר והוראה מדעית של היפנוזה, מורשה לעיסוק, פסיכולוג קליני ורפואי, בונשטייןר אודי "ד     

 .  ר האגודה הישראלית להיפנוזה ופסיכולוג ראשי של המרכז הרפואי לגליל"יו     

 פידבק-פידבק וביו-נוירו. 3

 את המוח  " לאמן"סדנה חווייתית שתאפשר התנסות והכרת הפוטנציאל האדיר הטמון ביכולת     

 המשתתפים יוכלו ללמוד   (. פידבק-ביו)ואת המערכת הפריפריאלית של הגוף ( פידבק -נירו)    

 .ולהתנסות ברעיונות מקוריים שפותחו ונוסו בהצלחה במחלקה    

 :  הסדנה בהנחיית    

 המרכז הרפואי לגליל, רופא במחלקה להדרכת הילד והמשפחה, קזוליןר מיכאל "ד    

 .המרכז הרפואי לגליל, פסיכולוגית קלינית במחלקה להדרכת הילד והמשפחה, שטיינברכראביטל      

 סימפטומים בשירות המשפחה  ? והילד הזה הוא אני. 4

 במקרים רבים של טיפול במשפחה במחלקה אנו מוצאים שהילד המאושפז מוגדר כנושא הסימפטום       

 ".משמר התא המשפחתי"המשמש כ( Identified patient - IP)המשפחתי     

 תהליך הופעת הפציינט המזוהה מהווה אופן התמודדות לא פונקציונלי של המשפחה עם אתגרים       

 .העומדים בפניה מתוך צורך לשמור על שלמותה ועל שיווי משקלה הפנימי    

 אחת מהמטרות החשובות של הטיפול המשפחתי במחלקה היא לשחרר את הילד מתפקיד נושא      

   דינמיקתאשר משפיעים על  הבינדורייםבסדנא זו נעסוק בהבנת התהליכים . הסימפטום המשפחתי    

 .  מקרה בתאורכמו גם דרך חשיפה לדרך העבודה המשפחתית במחלקה תוך העמקה  -IPהיווצרות ה    

 :  הסדנה בהנחיית    

  –קוטן -מרים פלג, קמה-ענבר בר, מני'צעדה , חנה בר    

 .המרכז הרפואי לגליל, המחלקה להדרכת הילד והמשפחה, צוות המטפלים המשפחתיים    

עבודה פרטנית וקבוצתית  בתוך אשפוז     ,ארגז הכלים לשליטה עצמית -"מגוזל למעוף" .5

  המוצעת  , הכולל ארגז כלים לשליטה עצמית כשפה מתכללתחשוף תפיסה ודרך טיפול התוכנית 

 הסדנה נציג ונתרגל  במסגרת . קבוצהבעבודה עם יחיד או , להורים ולצוות החינוכי, למטופלים

 .זעםבמודל לניהול כעס ומניעת התקפי שימוש 

 :  הסדנה בהנחיית

 אפיק במחלקה להדרכת  הילד והמשפחה מרחב חינוכי , מטפל התנהגותי מוסמך באמצעות בעלי חיים -לויןגדעון 

 .להדרכת הילד והמשפחהבמחלקה מרחב חינוכי אפיק , מחנכת כיתת הצעירים -ליאק -שרמןרינת 

 טיפול קצר מועד, התערבות במשבר, יעוץ: הנחיות לבחירת ההתערבות המתאימה. 6

מטרת הסדנה לסייע בידי איש המקצוע במתן מודל עבודה שיסייע להבחין ולהגדיר את הקו הדק  

.  שבין האפשרויות הטיפוליות השונות ויאפשר בחירה מותאמת ואפקטיבית בידי איש המקצוע

והדגמה מתוך מקרים קליניים מעולם   חוויתיתהעבודה תהיה במתכונת של שיח משתף תוך התנסות 

 .   העבודה בחיי המחלקה להדרכת הילד

 :  הסדנה בהנחיית

 לגלילהמרכז הרפואי , פסיכולוגית קלינית במחלקה להדרכת הילד והמשפחה – קפוסטיןאבישר  טניה

 .  המרכז הרפואי לגליל, פסיכולוג קליני במחלקה להדרכת הילד והמשפחה –ירון סופר 

 זרקור במקום של קטיעה והמשכיות באשפוז" סזורה. "7

כיצד הפסקה ברצף וקטיעה . והקשרה לאשפוז ולטיפול( ביון, פרויד" )סזורה"הסדנה תעסוק במושג 

נחווה התנסות . גם המשכיות ואפשרות ליצירת מרחב לגדילה ושינוי, בו בעת, חדה יש בה

 (.  פרויד" )נמקד את האור בנקודה חשוכה"בה  בפוטותרפיה

 :הסדנה בהנחיית

 והמשפחהמנהלת מרחב חינוכי אפיק במחלקה להדרכת הילד , בפוטותרפיהמטפלת  -יעל קופל

   .המרכז הרפואי לגליל, פסיכולוגית קלינית במחלקה להדרכת הילד והמשפחה -אלוףאורטל      

 ? אבל איך, רוצה חבר. 8

זו נתנסה  בכמה דרכים לאיתור ילדים עם קשיים במיומנויות חברתיות  חוויתיתבמהלך סדנה 

 .  ובעבודה הקבוצתית הממוקדת בתחום זה

 :  הסדנה בהנחיית

 והמשפחהלהדרכת הילד תרפיסט במוסיקה במחלקה  –ערן בן משה

 יועצת חינוכית במרחב חינוכי אפיק במחלקה להדרכת הילד והמשפחה   –אוסריכחל  

 .  המרכז הרפואי לגליל, להדרכת הילד והמשפחהפסיכולוגית קלינית במחלקה  -אדלמןאריאלה 

 

 

 

 

 

 

 

      

 העדיפויות על פי סדר , סדנאות 4כל משתתף יבחר מהרשימה 
 .ההרשמהבטופס נא לציין את בחירתכם . מהן 2 -בוישובץ 

 

 . ₪ 120ההשתתפות ביום העיון עלות   

 .₪ 95(: 1.6.16-העד )בהרשמה מוקדמת לנרשמים   

 .יינתנו אישורי חנייה במקום, ללא תשלום בחניון החיצוני של בית החוליםהחנייה  

 !נשמח לראותכם
 צוות המחלקה

   04-9107675: פקס 04-9107460: טל    yomeyun2016@gmail.com:מייל -ליצירת קשר

 להרשמה ובחירת הסדנאות לחץ על הקישור  

https://docs.google.com/forms/d/1Zpwkv8njNwV9QZQvTqlEUGGEiybwGQv2LJeGVsyJhSw/edit?usp=drive_web

