יום עיון :הדרכת הורים בריפוי בעיסוק  -כלים להתמודדות עם סוגיות נפוצות
ז' בתמוז תשע"ט ,10.7.2019 ,קמפוס הנמל החדש ,בנין דילן ,אוניברסיטת חיפה.
גישת  ;POET( Parental Occupational Executive Trainingפריש ,תירוש ורוזנבלום )2016 ,הביאה
לישראל את הבשורה שניתן ואף רצוי לטפל בריפוי בעיסוק בילדים צעירים באמצעות הדרכת הוריהם ,תוך
יישום עקרונות גישת OPC; Graham, Rodger & Ziviani, ( Occupational Perfornace Coaching
 .)2009טיפול בילדים צעירים המתבסס על מפגשי הדרכה של ההורים שלהם עשוי לזמן מגוון אתגרים
למרפא/ה בעיסוק אשר רגיל/ה לטפל ישירות בילדים .אנו מזמינים אתכם ליום עיון אשר יציג את הדילמות
המרכזיות שמאות מרפאים בעיסוק שטיפלו בגישת  POETהעלו ,ואשר יציע כלים להתמודדות עמן.
 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-11:15מושב ראשון
 .1ברכות  ,ד"ר נעמה כץ יו"ר משותף החברה הישראלית לריפוי בעיסוק
 .2מדוע הדרכת הורים היא הריפוי בעיסוק :קולות מהעולם ועדויות ההורים  -ד"ר כרמית פריש
הקניה-מרפאת מומחים; המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות ,החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת חיפה

" .3קיבלתי שפה חדשה" -תובנות של מרפאות בעיסוק שמיישמות את  -OPCגב' זיוונית רובינו
מרפאה בעיסוק ,קליניקה פרטית ברמת גן

 .4איך נתמודד עם קונפליקטים ופערים בין הורים – הצעות יישומיות למרפא/ה בעיסוק  -גב' מיכל אלבז,
עובדת סוציאלית קלינית ,מטפלת באומנות

 11:15-11:45הפסקת קפה
 : 11:45-13:15מושב שני
" .5איך לא הצלחתי לעשות את זה אתו "? דגשים להדרכת הורים בעלי רקע טיפולי/חינוכי – גב' יעל
ויסוצקי ,מרפאה בעיסוק בסביבה הטבעית ,מודיעין

 .6לשמוע את הסיפור ולהתאים את הכלים למשפחה גב' ענת אבירן
ראש תחום ריפוי בעיסוק התפתחותי ,מאוחדת ,מחוז מרכז

 .7הדרכת הורים ככלי להתגברות על פערי דת ,שפה ותרבות– ד"ר כרמית פריש,
הקניה-מרפאת מומחים; המעבדה לתפקוד אנושי מורכב והשתתפות ,החוג לריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת חיפה

 : 13:15-13:45הפסקת צהריים
 13:45-15:00שולחן עגול -דיון בשאלות הקהל* בהקשר להדרכת הורים בריפוי בעיסוק בהשתתפות צוות
 :POETד"ר כרמית פריש ,גב' ענת אבירן ,גב' יעל ויסוצקי.
* מומלץ להעביר שאלות בכתב במהלך יום העיון לתיבה ייעודית

עלות רישום מוקדם (עד ה:)10.6.2019 -
חברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק₪ 140 -
לא חברי החברה הישראלית לריפוי בעיסוק₪ 240 -

לרישום לחץ כאן

•

יתכנו שינוים במיקום ,תוכן או זמן בהתאם לאילוצים

