
 

 

 

 

 הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה

 

 רות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיהיהקליניקה לש

  באוניברסיטת בר אילן

 בבריאות הנפש יםהמרכז להכשרה ולחקר שירותבשיתוף עם 
 אוניברסיטת חיפהב

 
 להזמינכם לכנס: יםשמח

 

 קבלת החלטות משותפת

 בבריאות הנפש

 

 

 

 

 , כ"ב באדר תשע"ז2017במרץ  20 -י היום שנהכנס יתקיים ב

 אילן-(, אוניברסיטת בר902אודיטוריום המחלקה לפסיכולוגיה )בניין 
  ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך יש להירשם מראש. 

 

 .על בסיס מקום פנוי בלבד ביום הכנס הרשמה -מספר המקומות מוגבל 
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  הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה

 

 תכנית הכנס

 התכנסות 09:00-09:30

 

 ברכות ודברי פתיחה 09:30-09:45

 אילן. -פרופ' גיל דיזנדרוק, ראש המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר

 אילן.-פרופ' טוביה פרי, הקליניקה לשירות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר

 

 דפוסי צריכת שירותים בבריאות הנפש: הבחירה של המטופל 15:10-09:45

 .מחלקה לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפהפרופ' דיויד רועה, ה

 .אילן-אוחיון, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-פרופ' אילנית חסון

 

10:15-11:00 Shared Decision Making: Theory, application and research 

Prof. Michelle P. Salyers, Ph.D, Director of the Clinical Psychology Program, Psychology Department, IUPUI; 

Director, ACT Center of Indiana.  

  הפסקת קפה  11:00-11:15

 בפסיכותרפיה קבלת החלטות משותפתפאנל: רלוונטיות המושג  11:15-12:00

  : מתדיינים

   אילן ;-, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ברןשכטמ-פרופ' איוה גלבוע

 ;  אילן-, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ברמשיח-פרופ' רבקה תובל

אילן; ראש התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה -מחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ברד"ר בעז שלגי, ה

  כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה. –אביב; עורך, "שיחות" -לרפואה, אוניברסיטת תל

 בודה היומיומית: המבט מבית סוטריה בירושליםמשותפת בעקבלת החלטות  12:00-12:45

ישראל, החוג לפסיכיאטריה של הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה  –, מייסד סוטריה פסח ליכטנברג פרופ'

 העברית בירושלים. 

 ת צהרייםהפסק 12:45-13:30

 צרכנית ומבט אישי קבלת החלטות משותפת: פרספקטיבה 13:30-14:00

 .פרויקט שילוב אנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי, משרד העבודה והרווחה מנהל, ו"סאבי אורן, ע

 פאנל מתדיינים מסכם: תרגום תאוריה ומחקר לפרקטיקה 14:00-15:00

 מתדיינים: 

Prof. Shula Ramon, School of Health and Social Work, University of Hertfordshire, Hatfield, UK;   

 ;אילן-חלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ברהמ, פרופ' טוביה פרי

 .מילר, החוג לחינוך רפואי, בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב-ד"ר אורית קרניאלי

 אוחיון, פרופ' טוביה פרי-הנחיית יום העיון:  פרופ' אילנית חסון

 משיח-ופ' טוביה פרי, פרופ' רבקה תובלאוחיון, פרופ' דיויד רועה, פר-ארגון וועדת היגוי:  פרופ' אילנית חסון


