תכנית הכינוס הארצי ה 19 -של העובדים הסוציאליים בישראל (התכנית נתונה לשינויים)
יום שני  20נובמבר 2017
07:30-08:30

התכנסות ,הרשמה ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

08:30-09:50

סימפוזיון 1-1
הגישה הקוגניטיבית התנהגותית  - CBTהמהפכה הבאה בעבודה סוציאלית

08:30-09:50

סימפוזיון 1-2
הנגשת הליכי חקירה והעדה בהליך הפלילי לילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית

אולם תיאה נתן

08:30-09:50

סדנה 1-3
 -Pattern Resonanceהדהוד -כלי שימושי ומובנה לחיזוק אמונות רצויות אצל
מטופל שסייע השגת מטרותיו

אולם צסי רוזנבליט

08:30-09:50

סדנה 1-4
זווית אחרת -קולנוע ,צילום ,טיפול ומה שבניהם -קבוצות טיפוליות במרחב פנימיית
טוקאייר

08:30-09:50

מושב סרטים א' 1-5

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

08:30-09:50

סדנה 1-6
עוסי"ם טיפול קוגניטיבי התנהגותי

אולם ז'ניה טברסקי

08:30-09:50

סדנה 1-7
סדנה לשיח עם ילדים ,כשקיים חשש שהילד נפגע עבירה .נושאים :ידע בחקירת
ילדים ,הליכי השיח הטיפולי מבלי לזהם חקירה ,אבחון רפואי וטראומטיזציה משנית
של המטפל

אולם 4

08:30-09:50

סדנה 1-8
ניהול ידע בעבודה סוציאלית

אולם 5

08:30-09:50

סדנה 1-9
האפוטרופוס שהזדקן – דילמות של אפוטרופסים מזדקנים

גלריה

08:30-09:50

סדנה ( 1-10הסדנה מיועדת לראשי צוותים)
שגשוג אישי וצוותי – הצמחת העובד והצוות בהשראת הפסיכולוגיה החיובית

ספריה

08:30-09:50

סדנה 1-11
מרחב טיפולי בלתי פורמאלי בעבודה עם נערות וצעירות נפגעות תקיפה מינית

חדר 1122

08:30-09:50

סדנה 1-12
קווים מנחים לטיפול באוכלוסיה טרנסג`נדרית

חדר 1123

אולם הילדא לוטן

אולם הילדה הוכוולד

08:30-09:50

סדנה 1-13
הצגת תפקיד עו"ס תעסוקה ותהליך עבודתה באמצעות תיאור מקרה בשילוב סדנה
המקנה התנסות בכלים מעשיים לאבחון והתערבות

חדר 1124

08:30-09:50

סדנה 1-14
פרויקט השיחה :כלים ליצירת שיח על איכות חיים בסוף החיים  -סדנה בגרסה
מקוצרת עבור אנשי מקצוע

חדר 1125

08:30-09:50

סדנה 1-15
קסם הברית הטיפולית  7 -מפתחות לקשר טיפולי מקדם ופורץ דרך

חדר 1126

08:30-09:50

סדנה 1-16
הדרכה קבוצתית לעובדים סוציאליים במודל קבוצת בלינט

חדר 1127

08:30-09:50

סדנה 1-17
כלים מטיפול מיני לאינטייק כוללני

חדר 1128

08:30-09:50

סדנה 1-18
על זהות ומשמעות בסוף החיים

חדר 1129

08:30-09:50

סדנה 1-19
סדנה למתן כלים לעובדים סוציאליים בבניית הסכמות והתמודדות עם קונפליקטים
בחברה רב תרבותית

חדר 1130

08:30-09:50

סדנה 1-20
כדורגל עיוורים :הספורט כמקדם שיוויון אנשים עם מוגבלות

חדר 1131

09:15-10:15

הפסקה ,כיבוד ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

10:15-11:45

מליאת פתיחת הכינוס
"הנרייטה סאלד ,יונה רוזנפלד והשנים שביניהם 80 :שנה לעבודה סוציאלית
בישראל"

אולם מליאה

11:45-12:00

הפסקה למעבר בין אולמות

12:00-13:30

סימפוזיון 2-1
מבט עדכני על התמודדות עם מחלת הסרטן -מושב לזכרה של פרופ' אורה גילבר

אולם הילדא לוטן

12:00-13:30

מושב 2-2
מודלים בעבודה סוציאלית מודעת עוני

אולם תיאה נתן

12:00-13:30

מושב 2-3
שונות תרבותית -עושר מקצועי או מגבלה?

אולם צסי רוזנבליט

12:00-13:30

סימפוזיון 2-4
כשהמאבק נמשך גם לאחר הגירושין :חוק המזונות  -מתאים? למי? ומי הנפגע?

12:00-13:30

סימפוזיון 2-5

אולם הילדה הוכוולד
אולם ד"ר בלה
שלזינגר

צעירים וצעירות חסרי בית
12:00-13:30

מושב 2-6
אלי אלי שלא יגמר( - ...שימור ופיתוח כישורים תפקודיים בזקנה)

אולם ז'ניה טברסקי

12:00-13:30

מושב 2-7
היחד עוזר? התערבויות קבוצתיות להתמודדות עם אובדן ושכול

אולם 4

12:00-13:30

מושב 2-8
ידע משותף זה כוח  -כלים לעידוד שימוש ושיתוף במידע וידע
(המושב יתקיים במתחם השקת קהילות הידע)

אולם 5

12:00-13:30

מושב 2-9
סוגיות בניהול

גלריה

12:00-13:30

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

ספריה

12:00-13:30

סימפוזיון 2-11
תכנית יחדיו  -עבודה עם משפחות במצוקה

חדר 1122

12:00-13:30

שולחן עגול 2-12
תכנון לרווחה -מהפרטה לתכנון-
שינוי התנהלות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לתכנון מסגרות יום
ומסגרות דיור בהסתמך על חוק התכנון והבנייה ובתיאום עם מערכת התכנון הציבורית

חדר 1124

12:00-13:30

מושב 2-13
גם בזקנתך צדק צדק תרדוף

12:00-13:30

סימפוזיון 2-14
חנוך למטופל על פי תרבותו

חדר 1126

12:00-13:30

שולחן עגול 2-15
"הקהילה שלנו ,הקול שלנו" -ועד דיירים בהוסטל כמרחב לשיתוף פעולה בין מתמודדי
נפש לאנשי מקצוע בגיבוש תהליכי שיקום

חדר 1127

12:00-13:30

מושב 2-16
הכשרה והעשרה לעובדים סוציאליים

חדר 1125

חדר 1128

12:00-13:30

סימפוזיון 2-17
אימוץ פתוח  -לגדול ללא סוד

חדר 1129

12:00-13:30

מושב 2-18
בריאות של המטפל והמטופל

חדר 1130

12:00-13:30

מושב 2-19
תוכניות השמה חדשניות בתעסוקה

חדר 1131

12:15-13:45

סימפוזיון 2-20
להפוך מנערה לצעירה בישראל

אולם מרים הופרט

12:15-13:45

מושב 2-21
"מעבר לקול" מקהלה משלבת
יתרונות מודל "השילוב השוויוני" במוסיקה להיכרות משמעותית בין קהילות

אולם ציפורה בלוך

12:15-13:45

סימפוזיון 2-22
פרקטיקה והוראה משתפת :עם ולמען לקוחות מרקע לאומי ותרבותי שונה

אולם סידי ורונסקי

13:30-14:30

ארוחת צהריים ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

(בפואיה בעמידה)

14:30-16:00

מושב 3-1
מי אנחנו העובדים הסוציאליים?

אולם מרים הופרט

14:30-16:00

סימפוזיון 3-2
עבר בונה עתיד

אולם ציפורה בלוך

14:30-16:00

מושב 3-3
הכשרה והדרכה במצבי איום ואלימות

אולם סידי ורונסקי

14:30-16:00

מושב 3-4
האם טפול משקם? מחקרים ותכניות

אולם הילדא לוטן

14:30-16:00

מושב 3-5
השיח על חולי והחלמה בקרב נפגעי נפש ,משפחותיהם והקהילה הסובבת

אולם תיאה נתן

14:30-16:00

מושב 3-6
אספקטים של מגדר בתכנון וביצוע התערבויות פסיכוסוציאליות

אולם צסי רוזנבליט

14:30-16:00

מושב 3-7
משפחה כאן ועכשיו

אולם הילדה הוכוולד

14:30-16:00

מושב 3-8

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

שילוב תעסוקתי במגזר העיסקי
14:30-16:00

מושב 3-9
קן לזקן  -האזרח הוותיק ומשפחתו

14:30-16:00

מושב 3-10
ילדים ומשפחה בבית המשפט

אולם 4

14:30-16:00

מתחם השקת קהילות הידע  workplace -של העוסקים בשירותים החברתיים
בישראל

אולם 5

14:30-16:00

סימפוזיון 3-11
מיצוי זכויות 2020

גלריה

14:30-16:00

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

ספריה

14:30-16:00

מושב 3-13
אלימות במשפחה :סכנה ,טראומה ,העצמה וגדילה

חדר 1122

14:30-16:00

שולחן עגול 3-14
עובדים סוציאליים מדור ה y -וה z -
רפלקציה ,מחשבות ויישומים  -למה כדאי לנו לעשות להם like

חדר 1123

14:30-16:00

שולחן עגול 3-15
עבודה סוציאלית במערכת הבריאות :האתגרים כבר בפתח ,האם אנחנו נערכים?

חדר 1124

14:30-16:00

סימפוזיון 3-16
מהמעון לקהילה :מעבר של דיירים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

חדר 1125

14:30-16:00

מושב 3-17
דרכי התערבות ייחודיות עם ילדים ובני נוער בסיכון

חדר 1126

14:30-16:00

סימפוזיון 3-18
"תכנית מעטפת"  -חשיבה מחוץ לקופסה הלכה ומעשה-בשרות מבחן ובשרות לנוער
ולצעירים

חדר 1127

14:30-16:00

מושב 3-19
כאב שקוף :אתגרים משתנים במערכת הבריאות

חדר 1128

14:30-16:00

מושב 3-20
הריון ולידה :כשהתקווה והחשש נפגשים

חדר 1130

אולם ז'ניה טברסקי

14:30-16:00

מושב 3-21
ניהול במצבי משבר

חדר 1131

16:00-16:30

הפסקה ,כיבוד ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

16:30-18:00

מושב 4-1
הורות חסרה

אולם מרים הופרט

16:30-18:00

מושב 4-2
השלכות של מוגבלות שכלית על התא המשפחתי

אולם ציפורה בלוך

16:30-18:00

מושב 4-3
דינימיקה של יחסי מדריך מודרך בעבודה סוציאלית

אולם סידי ורונסקי

16:30-18:00

סימפוזיון 4-4
בתי משפט קהילתיים :שותפות מערכתית וקהילתית חדשה בישראל

אולם הילדא לוטן

16:30-18:00

מושב 4-5
התערבויות עם משפחות במערכת הבריאות

אולם תיאה נתן

16:30-18:00

מושב 4-6
אתגרים אתיים בעבודה סוציאלית

אולם צסי רוזנבליט

16:30-18:00

מושב 4-7
ממשבר להתארגנות עבודה עם קטינים עוברי חוק

אולם הילדה הוכוולד

16:30-18:00

מושב 4-8

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

שיקום
16:30-18:00

מושב 4-9
הוא לקח לי הכול והותיר אותי בחוסר כול  -התעללות וניצול זקנים

אולם ז'ניה טברסקי

16:30-18:00

מושב 4-10
התמודדות עם אובדן במשפחה

אולם 4

16:30-18:00

מתחם השקת קהילות הידע  workplace -של העוסקים בשירותים החברתיים
בישראל

אולם 5

16:30-18:00

מושב 4-11
אלימות במשפחה  -תפיסות וזויות חדשות

גלריה

16:30-18:00

מושב 4-12
חלומות ואתגרים של בוגרי פנימיות

ספריה

16:30-18:00

שולחן עגול 4-13
עו"סים בגאווה

חדר 1122

16:30-18:00

שולחן עגול 4-14
התערבות דיאדית במצב טראומה לאחר הוצאת ילדים מביתם לאומנת חירום

חדר 1123

16:30-18:00

שולחן עגול 4-15
העבודה הסוציאלית כמשמרת פערים חברתיים ומנציחה מצבי עוני ומצוקה

חדר 1124

16:30-18:00

סימפוזיון 4-16
הפרעות אכילה בקרב אוכלוסיות יחודיות

חדר 1125

16:30-18:00

מושב 4-17
לעבור את הגשר :התערבויות בקהילות של זרים

חדר 1126

16:30-18:00

מושב 4-18
זוגיות הנעה בין משבר לשגשוג

חדר 1127

16:30-18:00

מושב 4-19
מחשבים מסלול מחדש :שינויים ארגוניים וגיבוש מדיניות לטיוב שירותים בשדה
הרווחה

חדר 1128

16:30-18:00

שולחן עגול 4-20
הורות פוסט מודרניסטית

חדר 1129

16:30-18:00

מושב 4-21
שיטות התערבות ייחודיות במצבי חולי שונים

חדר 1130

16:30-18:00

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

חדר 1131

18:00-18:15

הפסקה למעבר בין אולמות

18:15-19:45

מושב 5-1
עבודה סוציאלית רגישת תרבות במערכת הבריאות

אולם הילדא לוטן

18:15-19:45

סימפוזיון 5-2
חוסן אישי וקהילתי

אולם תיאה נתן

18:15-19:45

סימפוזיון 5-3
יחד! האמנם? עבודה סוציאלית בערים מעורבות

אולם צסי רוזנבליט

18:15-19:45

מושב 5-4
גברים  -נקודות מבט מאתגרות

אולם הילדה הוכוולד

18:15-19:45

מושב 5-5

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

זנות וניצול מיני מסחרי
18:15-19:45

מושב 5-6
המרחב האקו סיסטמי בטיפול במכורים -מאפייני התמכרות ,יחסים בין-אישיים וגישות
טיפוליות

18:15-19:45

סימפוזיון 5-7
הקשר והזיקה בין תעסוקה למקצוע העבודה הסוציאלית :אוניברסליות מול סלקטיביות

אולם 4

18:15-19:45

מתחם השקת קהילות הידע  workplace -של העוסקים בשירותים החברתיים
בישראל

אולם 5

18:15-19:45

סימפוזיון 5-8
בין אומנה לאימוץ :אומנה עם אופק לאימוץ

גלריה

18:15-19:45

מושב 5-9
ציות או התנגדות :עו"סים כשחקני מדיניות

ספריה

18:15-19:45

שולחן עגול 5-10
"ילד פנימיות" ,מה אתה חושב עלינו?

חדר 1122

18:15-19:45

סימפוזיון 5-11
תפיסות ומנהגים הקשורים לתרבות בהתמודדות עם שכול :עוזרים או מקשים?

חדר 1123

18:15-19:45

שולחן עגול 5-12
כשהיד המושטת לעזרה נחבלת בעצמה

חדר 1124

18:15-19:45

מושב 5-13
מאתגר ועד צער  -סיוע במשפחה בדור השלישי

חדר 1125

18:15-19:45

מושב 5-14
תוכניות התערבות יחודיות עם נוער בסיכון

חדר 1126

18:15-19:45

מושב 5-15
במפגש שבין הורות לאלימות  -הבנות נוספות ואתגרים בהתערבויות

חדר 1127

18:15-19:45

מושב 5-16
תכניות מתחום עוברי חוק ונפגעי עבירה (מבוגרים וצעירים)

חדר 1128

אולם ז'ניה טברסקי

18:15-19:45

מושב 5-17
עובדים סוציאליים בישראל :גוונים ואתגרים א'

חדר 1129

18:15-19:45

סימפוזיון 5-18
כלים יצירתיים להתערבות בעבודה סוציאלית

חדר 1130

18:15-19:45

מושב 5-19
עבודה שיטתית בהתמודדות עם עוני

חדר 1131

19:45-20:15

הפסקה ,כיבוד קל ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

20:15-21:15

הופעת סטנד-אפ

אולם מליאה

07:30-08:30

התכנסות ,הרשמה ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

08:30-09:50

מושב סרטים ב' 6-1

אולם הילדא לוטן

08:30-09:50

סדנה 6-2
"הקשבה רגישה לפצעי ילדות ,עבר הווה עתיד" -דיאלוג בין פעילה חברתית לעובדת
סוציאלית

אולם תיאה נתן

08:30-09:50

סדנה 6-3
"בונים גשרים בקהילה"  -סדנת היכרות עם מרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

אולם צסי רוזנבליט

08:30-09:50

סדנה 6-4
סודות והסתרות – סדנה לרכישת מיומנויות להתמודדות עם סודות במשפחת המכור
דרך הפעלה באמצעים מעולם הטיפול באומנות

אולם הילדה הוכוולד

08:30-09:50

סדנה 6-5

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

יום שלישי  21נובמבר 2017

מרכז "חוסן" ע"ש כהן-האריס  -סדנת "חוסן זהב" סדנת היכרות עם כלים לחיזוק
החוסן האישי ,המשפחתי והקהילתי בגיל השלישי
08:30-09:50

סדנה 6-6
שימוש בכלים אומנותיים ככלי לזהוי משאבי חוסן ועמידות בעת התמודדות עם אירוע
מעורר דחק

אולם ז'ניה טברסקי

08:30-09:50

סדנה 6-7
הכל מתחיל - beיש  beהיכולת לנהל את איכות חיי
ערכת משחק לתיווך תפישת איכות החיים

אולם 4

08:30-09:50

סדנה 6-8
הרשתות החברתיות והטכנולוגיה בשירות העבודה הסוציאלית

אולם 5

08:30-09:50

סדנה 6-9
כל זכות-אתר המידע לגילוי ומימוש זכויות :למידה מיטבית לשימוש ככלי עבודה
שוטף

גלריה

08:30-09:50

סדנה 6-10
כישורי אילתור תיאטרליים לעובדים סוציאליים

ספריה

08:30-09:50

סדנה 6-11
תסמונת הניכור ההורי מפרספקטיבה מערכתית-כלים להתערבות

חדר 1122

08:30-09:50

סדנה 6-12
מנדלות ככלי טיפולי קבוצתי לנשים מכורות ולנשות מכורים

חדר 1123

08:30-09:50

סדנה 6-13
שימוש בראיון לבניית תחושת מסוגלות תעסוקתית בקרב אוכלוסיות מעוטות
הזדמנויות

חדר 1124

08:30-09:50

סדנה 6-14
מיומנויות מבוססות טיפול דיאלקטי התנהגותי ( )DBTלילדים בגיל בית הספר היסודי
הסובלים מקשיים בוויסות הרגשי

חדר 1125

08:30-09:50

סדנה 6-15
השימוש בגישה ממוקדת פתרונות ( )solution focused therapyככלי לסיוע
פסיכוסוציאלי בכאב ובחולי ממושך :הצגה והמחשה של עקרונות עבודה

חדר 1126

08:30-09:50

סדנה 6-16
בין חושך לאור  -סדנה נרטיבית להתמודדות עם אובדן ושכול

חדר 1127

08:30-09:50

סדנה 6-17
פריצת דרך מעצימה -התערבות רב מערכתית לגיוס מעגלי התמיכה של הלקוח -עבודה
משותפת לשינוי

חדר 1129

08:30-09:50

סדנה 6-18
שילוב אמנויות בקבוצה נרטיבית-דינמית למניעת שחיקה ופיתוח חוסן של אנשי
מקצוע

חדר 1131

09:45-10:10

הפסקה ,כיבוד ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

10:10-11:30

פאנל  -רווחה וכלכלה ניאו-ליבראלית  -הילכו השניים יחד?

אולם מליאה

11:30-11:45

הפסקה למעבר בין אולמות

פואייה

11:45-13:15

סימפוזיון 7-1
התערבויות פסיכוסוציאליות עם נפגעי אלימות במחלקות לרפואה דחופה

אולם הילדא לוטן

11:45-13:15

מושב 7-2
"לשנות ולהשתנות" :עוסי"ם ולקוחות בתהליכי התחדשות והעצמה

אולם תיאה נתן

11:45-13:15

מושב 7-3
כוח היחד -התארגנות קהילתית במטרה כדרך לשינוי וגדילה

אולם צסי רוזנבליט

11:45-13:15

מושב 7-4
הורות והמערכת המשפחתית

אולם הילדה הוכוולד

11:45-13:15

סימפוזיון 7-5

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

המפגש בין תיאוריה פרקטיקה ומדיניות בעבודה סוציאלית מודעת עוני
11:45-13:15

מושב 7-6
הקהילה המכילה  -מערכים לטיפול באזרחים וותיקים

אולם ז'ניה טברסקי

11:45-13:15

סימפוזיון 7-7
עבודה סוציאלית תעסוקתית – האם מומחיות?

אולם 4

11:45-13:15

מושב 7-8
מחזקים את הרשת  -הכוח שבהשתתפות בקהילות מקצועיות מקוונות
(המושב יתקיים במתחם השקת קהילות הידע)

אולם 5

11:45-13:15

סימפוזיון 7-9
השלכות של אירועים טראומטיים על המערכת המשפחתית :מחקר והתערבות

גלריה

11:45-13:15

מושב 7-10
לרוץ מחוץ לקופסא :תכניות התערבות למתבגרים עוברי חוק

ספריה

11:45-13:15

שולחן עגול 7-11
"התפתחות העבודה הסוציאלית כמגן חברתי – שיח ותיקים"

חדר 1122

11:45-13:15

שולחן עגול 7-12
פיתוח סל שיקום מותאם לאוכלוסית צעירים במצבי סיכון בקצה הרצף  -תוכנית יתד

חדר 1123

11:45-13:15

שולחן עגול 7-13
מיצוי זכויות ללא זכויות

חדר 1124

11:45-13:15

שולחן עגול 7-14
טיפול בתחום המיני-חברתי במציאות רב תרבותית

חדר 1125

11:45-13:15

שולחן עגול 7-15
מיניות דיירים עם מוגבלויות במסגרת דיור בקהילה :עמדות ושינוי תפיסתי בקרב
אנשי טיפול

חדר 1126

11:45-13:15

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

חדר 1127

11:45-13:15

מושב 7-17
יצירתיות בהתערבויות עם נפגעי נפש

חדר 1128

11:45-13:15

סימפוזיון 7-18
והעיקר לא לפחד  -עבודה ותמיכה בחולי דמנציה ומשפחותיהם

חדר 1129

11:45-13:15

מושב 7-19
מי המחליט וכיצד? דילמות אתיות בתחומי ההתערבות של העבודה הסוציאלית

חדר 1130

11:45-13:15

מושב 7-20
רגישות תרבותית בתכנון הבנה ויישום התערבויות פסיכוסוציאליות בקהילה

חדר 1131

12:00-13:30

מושב 7-21
אתגרים בהורות לילדים בסיכון

אולם מרים הופרט

12:00-13:30

מושב 7-22
תוכניות ייחודיות לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית

אולם ציפורה בלוך

12:00-13:30

סימפוזיון 7-23
לקראת פרקטיקה של "שותפות ספירלית" :תפיסה חדשה לחינוך לעבודה סוציאלית

אולם סידי ורונסקי

13:15-14:00

ארוחת צהריים ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

(בפואיה בעמידה)

14:00-15:30

סימפוזיון 8-1
סוגיות ייחודיות בהתערבות עם ילדים ובני נוער נפגעי התעללות

אולם מרים הופרט

14:00-15:30

מושב 8-2
שיטות וכלים טיפוליים-בהתערבויות עם אוכלוסיות עם מוגבלות

אולם ציפורה בלוך

14:00-15:30

מושב 8-3
התערבויות טיפוליות בנפגעי תקיפה מינית

אולם סידי ורונסקי

14:00-15:30

מושב 8-4
עובדים סוציאלים במערכת הבריאות :זוית נוספת על נושאי הליבה

אולם הילדא לוטן

14:00-15:30

מושב 8-5
טראומה וצמיחה בקרב נפגעי נפש

אולם תיאה נתן

14:00-15:30

סימפוזיון 8-6
התחדשות עירונית ומקומם של העובדים סוציאליים :יוזמים? מלווים? שותפים?

אולם צסי רוזנבליט

14:00-15:30

מושב 8-7
זוגיות :משברים והתמודדויות במצבי חיים שונים ומשתנים

אולם הילדה הוכוולד

14:00-15:30

סימפוזיון 8-8

אולם ד"ר בלה
שלזינגר

האם העבודה מצאה את רווחתה?
מושב לזכרו של פרופ' יוסי קטן
14:00-15:30

מושב 8-9
"להתבונן אל הנפש פנימה"  -זקנה וטיפול פסיכותרפויטי

אולם ז'ניה טברסקי

14:00-15:30

מושב 8-10
לאובדן היבטים רבים :כיוונים בטיפול במצבי שכול ואובדן

אולם 4

14:00-15:30

מתחם השקת קהילות הידע  workplace -של העוסקים בשירותים החברתיים
בישראל

אולם 5

14:00-15:30

מושב 8-11
עובדים סוציאליים בישראל :גוונים ואתגרים ב'

גלריה

14:00-15:30

מושב 8-12
תהליכי ניהול אסטרטגיים

ספריה

14:00-15:30

סימפוזיון 8-13
נוער צעירות וצעירים מנוצלים מינית מסחרית

חדר 1122

14:00-15:30

שולחן עגול 8-14
אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל :תופעה חברתית – כיוונים לאיתור ,להערכה,
ולטיפול

חדר 1123

14:00-15:30

שולחן עגול 8-15
טיפול נפשי בקהילה – כיצד אפשר להפוך את הטיפול הנפשי לנגיש יותר לאוכלוסיות
הנזקקות לו?

חדר 1124

14:00-15:30

שולחן עגול 8-16
הסנדלר הולך יחף

חדר 1125

14:00-15:30

מושב 8-17
רווחת עובדים סוציאליים

חדר 1126

14:00-15:30

מושב 8-18
התערבויות משקמות במסגרת החוק

חדר 1127

14:00-15:30

מושב 8-19
סוגיות בטיפול פסיכוסוציאלי :פיתוח התערבויות למצבי משבר בעקבות מחלה

חדר 1128

14:00-15:30

מושב 8-20
שיקום בדרך אחרת

חדר 1129

14:00-15:30

מושב 8-21
הדרכה במערכת הבריאות ובריאות הנפש במצבים מורכבים,

חדר 1130

14:00-15:30

מושב 8-22
סנגור עצמי והנגשה

חדר 1131

15:30-16:00

הפסקה ,כיבוד ,ביקור בתערוכת אמנות וצפייה בפוסטרים האלקטרוניים

פואייה

16:00-18:30

מליאת סיום  -חלוקת אותות הוקרה ומצוינות בעבודה סוציאלית
מופע בידור

אולם מליאה

הפוסטרים האלקטרונים יוצגו לאורך שני ימי הכינוס

