יום שני 20 ,בנובמבר2017 ,

רצועה

קוד מושב

כותרת המושב

שעות

מושב 2-7

היחד עוזר? התערבויות קבוצתיות
להתמודדות עם אובדן ושכול

 12:00-13:30אולם 4

מושב 4-10

ההתמודדות עם אובדן במשפחה

 16:30-18:00אולם 4

אולם

אבל ושכול
סימפוזיון  5-11תפיסות ומנהגים הקשורים לתרבות
בהתמודדות עם שכול :עוזרים או
מקשים?
סימפוזיון  2-16אימוץ פתוח  -לגדול ללא סוד

 12:00-13:30חדר 1129

סימפוזיון 5-8

בין אומנה לאימוץ :אומנה עם אופק
לאימוץ

סימפוזיון 5-8

בין אומנה לאימוץ :אומנה עם אופק
לאימוץ

 18:15-19:45גלריה

סימפוזיון 2-1

מבט עדכני על התמודדות עם מחלת
הסרטן -מושב לזכרה של פרופ' אורה
גילבר
בריאות של המטפל והמטופל

 12:00-13:30אולם הילדא לוטן

מושב 3-20

הריון ולידה :כשהתקווה והחשש
נפגשים

 14:30-16:00חדר 1130

מושב 4-5

התערבויות עם משפחות במערכת
הבריאות

 16:30-18:00אולם תיאה נתן

מושב 4-21

שיטות התערבות ייחודיות במצבי חולי  16:30-18:00חדר 1130
שונים

אימוץ

מושב 2-17

בריאות

 18:15-19:45חדר 1123

מושב 5-1

עבודה סוציאלית רגישת תרבות
במערכת הבריאות

סימפוזיון  4-16הפרעות אכילה בקרב אוכלוסיות
יחודיות
סימפוזיון 5-2

חוסן אישי וקהילתי

 18:15-19:45גלריה

 12:00-13:30חדר 1130

 18:15-19:45אולם הילדא לוטן

 16:30-18:00חדר 1125

 18:15-19:45אולם תיאה נתן

בריאות הנפש

דילמות אתיות

הדרה

מושב 3-5

השיח על חולי והחלמה בקרב נפגעי
נפש ,משפחותיהם והקהילה הסובבת

 14:30-16:00אולם תיאה נתן

מושב 4-6

אתגרים אתיים בעבודה סוציאלית

 16:30-18:00אולם צסי רוזנבליט

סימפוזיון  5-18כלים יצירתיים להתערבות בעבודה
סוציאלית

 18:15-19:45חדר 1130

סימפוזיון 3-2

עבר בונה עתיד

 14:30-16:00אולם ציפורה בלוך

היסטוריה

התמכרויות

מושב 5-6

זכויותיהם
ומעמדם של
העובדים
הסוציאלים

מושב 3-1

המרחב האקו סיסטמי בטיפול
במכורים -מאפייני התמכרות ,יחסים
בין-אישיים וגישות טיפוליות
מי אנחנו העובדים הסוציאליים?

 18:15-19:45אולם ז'ניה טברסקי

מושב 5-5

זנות וניצול מיני מסחרי

 18:15-19:45אולם ד"ר בלה
שלזינגר

מושב 2-6

אלי אלי שלא יגמר( - ...שימור ופיתוח
כישורים תפקודיים בזקנה)

 12:00-13:30אולם ז'ניה טברסקי

מושב 2-12

גם בזקנתך צדק צדק תרדוף

 12:00-13:30חדר 1125

מושב 3-9

קן לזקן – האזרח הוותיק ומשפחתו

 14:30-16:00אולם ז'ניה טברסקי

זנות

 14:30-16:00אולם מרים הופרט

זקנה

חינוך הכשרה
הדרכה מומחיות

יחידות הסיוע

מושב 4-9

הוא לקח לי הכול והותיר אותי בחוסר
כול  -התעללות וניצול זקנים

 16:30-18:00אולם ז'ניה טברסקי

מושב 5-13

מאתגר ועד צער  -סיוע במשפחה
בדור השלישי

 18:15-19:45חדר 1125

מושב 2-15

הכשרה והעשרה לעובדים סוציאליים

 12:00-13:30חדר 1128

סימפוזיון  2-21פרקטיקה והוראה משתפת :עם ולמען  12:15-13:45אולם סידי ורונסקי
לקוחות מרקע לאומי ותרבותי שונה
מושב 3-3

הכשרה והדרכה במצבי איום ואלימות

 14:30-16:00אולם סידי ורונסקי

מושב 4-3

דינימיקה של יחסי מדריך מודרך
בעבודה סוציאלית

 16:30-18:00אולם סידי ורונסקי

מושב 3-10

ילדים ומשפחה בבית המשפט

 14:30-16:00אולם 4

סימפוזיון  1-2הנגשת הליכי חקירה והעדה בהליך
הפלילי לילדים ואנשים עם מוגבלות
שכלית
סימפוזיון  2-19להפוך מנערה לצעירה בישראל
ילד ונוער

מושב 3-17

 08:30-09:50אולם תיאה נתן

 12:15-13:45אולם מרים הופרט

דרכי התערבות ייחודיות עם ילדים ובני  14:30-16:00חדר 1126
נוער בסיכון

מושב 4-1

הורות חסרה

 16:30-18:00אולם מרים הופרט

מושב 5-14

תוכניות התערבות ייחודיות עם נוער
בסיכון

 18:15-19:45חדר 1126

מוגבלויות

מסגרות חוץ
ביתיות

מעבר לקול" מקהלה משלבת"
מושב 2-20
"יתרונות מודל "השילוב השוויוני
במוסיקה להיכרות משמעותית בין
קהילות
סימפוזיון  3-16מהמעון לקהילה :מעבר של דיירים
עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 12:15-13:45אולם ציפורה בלוך

 14:30-16:00חדר 1125

מושב 4-2

השלכות של מוגבלות שכלית על
התא המשפחתי

 16:30-18:00אולם ציפורה בלוך

מושב 4-12

חלומות ואתגרים של בוגרי פנימיות

 16:30-18:00ספריה

סימפוזיון 2-4

כשהמאבק נמשך גם לאחר הגירושין 12:00-13:30 :אולם הילדא לוטן
חוק המזונות  -מתאים? למי? ומי
הנפגע?
 14:30-16:00חדר 1122
אלימות במשפחה :סכנה ,טראומה,
העצמה וגדילה

מושב 3-13

מושב 3-7

משפחה כאן ועכשיו

 14:30-16:00אולם הילדה
הוכוולד
 14:30-16:00חדר 1127

משפחה

ניהול

סימפוזיון  3-18תכנית מעטפת"  -חשיבה מחוץ"
לקופסה הלכה ומעשה-בשרות מבחן
ובשרות לנוער ולצעירים
 16:30-18:00גלריה
אלימות במשפחה  -תפיסות וזויות
מושב 4-11
חדשות
מושב 4-18

זוגיות הנעה בין משבר לשגשוג

 16:30-18:00חדר 1127

מושב 5-4

גברים  -נקודות מבט מאתגרות

 18:15-19:45אולם הילדה
הוכוולד

מושב 5-15

במפגש שבין הורות לאלימות  -הבנות  18:15-19:45חדר 1127
נוספות ואתגרים בהתערבויות

מושב 2-9

סוגיות בניהול

 12:00-13:30גלריה

מושב 3-21

ניהול במצבי משבר

 14:30-16:00חדר 1131

מושב 2-8

ידע משותף זה כוח  -כלים לעידוד
שימוש ושיתוף במידע וידע

 12:00-13:30אולם 5

ניהול ידע
עבודה סוציאלית
ועובדים
סוציאליים בישראל

סימפוזיון  3-11מיצוי זכויות 2020
מושב 5-17

עובדים סוציאליים בישראל :גוונים
ואתגרים א'

 14:30-16:00גלריה
 18:15-19:45חדר 1129

סימפוזיון  2-10מיצוי זכויות אקטיבי :מודל העבודה
במרכז עוצמה בבני ברק
מושב 3-19

עבודה סוציאלית
לקידום מדיניות
וזכויות חברתיות

סימפוזיון  3-12מה פוליטי בעבודה שלי? עבודה
סוציאלית פרטנית לשינוי חברתי

מושב 3-4

האם טפול משקם? מחקרים ותכניות

 14:30-16:00אולם הילדא לוטן

סימפוזיון 4-4

בתי משפט קהילתיים :שותפות
מערכתית וקהילתית חדשה בישראל

 16:30-18:00אולם הילדא לוטן

מושב 5-16

תכניות מתחום עוברי חוק ונפגעי
עבירה (מבוגרים וצעירים)

 18:15-19:45חדר 1128

מושב 4-7

ממשבר להתארגנות עבודה עם
קטינים עוברי חוק

 16:30-18:00אולם הילדה
הוכוולד

מושב 2-2

מודלים בעבודה סוציאלית מודעת עוני  12:00-13:30אולם תיאה נתן

סימפוזיון  4-22אפיקי הצלחה :תכנית אסטרטגית
להתמודדות עם עוני

 16:30-18:00חדר 1128

 18:15-19:45ספריה

 16:30-18:00חדר 1131

מושב 5-19

עבודה שיטתית בהתמודדות עם עוני

 18:15-19:45חדר 1131

מושב 2-3

שונות תרבותית -עושר מקצועי או
מגבלה?

 12:00-13:30אולם צסי רוזנבליט

סימפוזיון  2-13חנוך למטופל על פי תרבותו

 12:00-13:30חדר 1126

מושב 3-6

אספקטים של מגדר בתכנון וביצוע
התערבויות פסיכוסוציאליות

מושב 4-17

לעבור את הגשר :התערבויות
בקהילות של זרים

סימפוזיון 5-3

יחד! האמנם? עבודה סוציאלית בערים  18:15-19:45אולם צסי רוזנבליט
מעורבות

קהילה ומגדר

סימפוזיון 5-7
רווחת העובד
שיקום

 14:30-16:00ספריה

מושב 4-19

עבריינות מבוגרים

עוני

 14:30-16:00חדר 1128

מחשבים מסלול מחדש :שינויים
ארגוניים וגיבוש מדיניות לטיוב
שירותים בשדה הרווחה
ציות או התנגדות :עו"סים כשחקני
מדיניות

מושב 5-9

עבריינות נוער

כאב שקוף :אתגרים משתנים
במערכת הבריאות

 12:00-13:30ספריה

מושב 4-8

הקשר והזיקה בין תעסוקה למקצוע
העבודה הסוציאלית :אוניברסליות
מול סלקטיביות
הדרך לשיקום

 14:30-16:00אולם צסי רוזנבליט

 16:30-18:00חדר 1126

 18:15-19:45אולם 4

 16:30-18:00אולם ד"ר בלה
שלזינגר

שיקום תעסוקתי

מושב 2-18

תוכניות השמה חדשניות בתעסוקה

 12:00-13:30חדר 1131

מושב 3-8

שילוב תעסוקתי במגזר העיסקי

 14:30-16:00אולם ד"ר בלה
שלזינגר

צעירים וצעירות חסרי בית

 12:00-13:30אולם ד"ר בלה
שלזינגר

הגישה הקוגניטיבית התנהגותית -CBT
המהפכה הבאה בעבודה סוציאלית

 08:30-09:50אולם הילדא לוטן

תקון נוער וצעירים סימפוזיון 2-5

CBT

סימפוזיון 1-1

יום שלישי 21 ,בנובמבר2017 ,

רצועה

אבל ושכול

אימוץ

קוד מושב

מושב 8-9

התערבויות פסיכוסוציאליות עם נפגעי  11:45-13:15אולם הילדא לוטן
אלימות במחלקות לרפואה דחופה

מושב 8-18

סוגיות בטיפול פסיכוסוציאלי :פיתוח
התערבויות למצבי משבר בעקבות
מחלה
יצירתיות בהתערבויות עם נפגעי נפש

 11:45-13:15חדר 1128

מושב 8-5

טראומה וצמיחה בקרב נפגעי נפש

 14:00-15:30אולם תיאה נתן

מי המחליט וכיצד? דילמות אתיות
מושב 7-19
בתחומי ההתערבות של העבודה
הסוציאלית
סימפוזיון  8-12נוער צעירות וצעירים מנוצלים מינית
מסחרית
סימפוזיון  7-18והעיקר לא לפחד  -עבודה ותמיכה
בחולי דמנציה ומשפחותיהם
מושב 7-6

הקהילה המכילה  -מערכים לטיפול
באזרחים וותיקים

מושב 8-8

"להתבונן אל הנפש פנימה"  -זקנה
וטיפול פסיכותרפויטי

זקנה

חינוך הכשרה
הדרכה מומחיות

 11:45-13:15חדר 1127

מושב 8-4

מושב 7-17

זנות

 14:00-15:30אולם 4

עובדים סוציאלים במערכת הבריאות:
זוית נוספת על נושאי הליבה

בריאות

דילמות אתיות

לאובדן היבטים רבים :כיוונים בטיפול
במצבי שכול ואובדן

סימפוזיון  7-16לפתוח את תיק האימוץ :אתגרים
בעידן המדייה הטכנולוגית
סימפוזיון 7-1

בריאות הנפש

כותרת המושב

שעות

אולם

סימפוזיון  7-23לקראת פרקטיקה של "שותפות
ספירלית" :תפיסה חדשה לחינוך
לעבודה סוציאלית
הדרכה במערכת הבריאות ובריאות
מושב 8-20
הנפש במצבים מורכבים

 14:00-15:30אולם הילדא לוטן

 14:00-15:30חדר 1128

 11:45-13:15חדר 1130

 14:30-16:00חדר 1122

 11:45-13:15חדר 1129
 11:45-13:15אולם ז'ניה טברסקי

 14:00-15:30אולם ז'ניה טברסקי

 12:00-13:30אולם סידי ורונסקי

 14:00-15:30חדר 1130

ילד ונוער

סימפוזיון 8-1

סוגיות ייחודיות בהתערבות עם ילדים
ובני נוער נפגעי התעללות

 14:00-15:30אולם מרים הופרט

מושב 7-21

אתגרים בהורות לילדים בסיכון

 12:00-13:30אולם מרים הופרט

מושב 7-22

תוכניות ייחודיות לאנשים בוגרים עם
מוגבלות שכלית-התפתחותית

 12:00-13:30אולם ציפורה בלוך

מושב 8-21

סנגור עצמי והנגשה

 14:00-15:30חדר 1131

מוגבלויות
מושב 8-2

שיטות וכלים טיפוליים-בהתערבויות
עם אוכלוסיות עם מוגבלות

 14:00-15:30אולם ציפורה בלוך

מושב 7-4

הורות והמערכת המשפחתית

 11:45-13:15אולם הילדה
הוכוולד

סימפוזיון 7-9

השלכות של אירועים טראומטיים על
המערכת המשפחתית :מחקר
והתערבות
זוגיות :משברים והתמודדויות במצבי
חיים שונים ומשתנים

 11:45-13:15גלריה

 14:00-15:30אולם הילדה
הוכוולד

ניהול

מושב 8-11

תהליכי ניהול אסטרטגיים

 14:00-15:30ספריה

ניהול ידע

מושב 7-8

מחזקים את הרשת -הכוח
שבהשתתפות בקהילות מקצועיות
מקוונות
האם העבודה מצאה את רווחתה?
מושב לזכרו של פרופ' יוסי קטן

משפחה
מושב 8-7

סימפוזיון 8-7
עבודה סוציאלית
ועובדים סוציאלים
מושב 8-10
בישראל

 11:45-13:15אולם 5

 14:00-15:30אולם ד"ר בלה
שלזינגר

עובדים סוציאליים בישראל :גוונים
ואתגרים ב'

 14:00-15:30גלריה

לשנות ולהשתנות" :עוסי"ם ולקוחות"
בתהליכי התחדשות והעצמה

 11:45-13:15אולם תיאה נתן

התערבויות משקמות במסגרת החוק

 14:00-15:30חדר 1127

עבריינות מינית

מושב 8-3

התערבויות טיפוליות בנפגעי תקיפה
מינית

 14:00-15:30אולם סידי ורונסקי

עבריינות נוער

מושב 7-10

לרוץ מחוץ לקופסא :תכניות התערבות  11:45-13:15ספריה
למתבגרים עוברי חוק

סימפוזיון 7-5

 11:45-13:15אולם ד"ר בלה
המפגש בין תיאוריה פרקטיקה
שלזינגר
ומדיניות בעבודה סוציאלית מודעת עוני

מושב 7-2

עבודה סוציאלית
לקידום מדיניות
וזכויות חברתיות
עבריינות מבוגרים מושב 8-17

עוני

קהילה ומגדר

מושב 7-3

כוח היחד -התארגנות קהילתית
במטרה כדרך לשינוי וגדילה

 11:45-13:15אולם צסי רוזנבליט

מושב 7-20

רגישות תרבותית בתכנון הבנה ויישום
התערבויות פסיכוסוציאליות בקהילה

 11:45-13:15חדר 1131

מושב 8-16

רווחת עובדים סוציאליים

 14:00-15:30חדר 1126

רווחת העובד
שיקום

שיקום תעסוקתי

מושב 8-19

שיקום בדרך אחרת

 14:00-15:30חדר 1129

סימפוזיון 7-7

עבודה סוציאלית תעסוקתית – האם
מומחיות?

 11:45-13:15אולם 4

