
איך קורה הקסם? 

מעגלי חייו של חניך בפנימיה פוסט אישפוזית מילייה טיפולי ושותפויות עם הקהילה

סדר יום :

08:30-09:30 התכנסות קפה ומאפה

09:30-10:00 פתיחת יום העיון וברכות

         הרכב מוסיקלי – פנימיית עדנים

         מר דני פריזדה – מנכ”ל עמותת עדנים

         מר אלי אלאלוף – יו”ר הוועדה למלחמה בעוני, חתן פרס ישראל

         גב’ יפה ישראל – מרכזת שירות ילד ונוער מחוז דרום, משרד העבודה והרווחה  

10:00-10:15  סקר שביעות רצון הורים וקהילה – מר אבישי פריזדה – מנכ”ל גיא מסגרות

10:15-11:15 התמודדות עם קשיי למידה והפרעות קשב בשילוב הפרעות נפשיות – באשפוז ובשיקום העתידי

                       ד”ר גידי רצוני – מנהל חטיבת ילדים ונוער, בית החולים שלוותה

                       גב’ איריס נמרי – מנהלת בית הספר, בית החולים שלוותה                   

11:15-11:45 תפיסת הטיפול בפנימיות שלנו 

                       גב’ עינת ביר קפון – רכזת טיפול פנימיית האורנים

                       גב’ ריבי יעקובוביץ – רכזת טיפול פנימיית עדנים 

11:45-12:15 הפסקה וכיבוד קל

12:15-13:15 תמורות בהסתגלות ובייצוגי מערכת ההתקשרות של בני נוער במצוקה במהלך שהותם בפנימייה 

                       ד”ר אורן גור – פסיכולוג קליני, מנהל ה”מרכז לאבהות”              

13:15-14:15 פאנל בנושא : “כולנו ביחד וכל אחד לחוד” – משמעות והשלכות הטיפול הפסיכותרפי        

                                                 המקביל במספר מסגרות : המחלקה, בית הספר והפנימייה

                       גב’ איריס רוז פולק – פסיכולוגית קלינית של הילד, אחראית במחלקת נוער בבית החולים נס ציונה

                       גב’ דפנה ירושלמי – דרמה תרפיסטית, מרכזת הצוות הטיפולי ביה”ס ניצנים

                       גב’ עינב סינוואני  – עו”ס קבוצה בפנימיית עדנים

                       מר קובי והב – פסיכולוג קליני, פנימיית האורנים       

14:15-14:45 ומה אומרים הבוגרים על תהליך השיקום וההחלמה בפנימייה  

                       גב’ נטע מטלון – בוגרת פנימיית עדנים

           מר איתי פלדמן – בוגר פנימיית האורנים

יום העיון יתקיים באולם הכנסים בבית החולים הפסיכיאטרי, רח’ הצדיק מירושלים 2, באר שבע

הרשמה )ללא עלות( במייל של דרור שפירא – המנהל המקצועי של עדנים והאורנים

 drorsh18@gmail.com

לשאלות ופרטים ניתן להתקשר לדרור: 050-6810641

2 כנס עדנים &  האורנים 
יום העיון השנתי בתחום הסידור החוץ ביתי הפוסט אשפוזי

רניםעדנים& האו

יום רביעי 28.1.15


