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 הכנס הוא פרי פעילות של פורום ייחודי אשר הוקם לקידום הנושא וכולל

 משפחות ואנשי מקצוע, מתמודדים

  

אפים לחיות חיים בעלי עניין ומשמעות אנשים המתמודדים עם מחלות נפש ובני משפחותיהם שו

מדווחים על יחס בטיפול ושיקום  מהעוסקים רבים ,עם זאת .קשרים אינטימיים מספקים כולליםה

אינטימיות ומיניות בקרב אנשים המתמודדים עם נכות בכלל ועם , אמביוולנטי כלפי נושאים של זוגיות

 .נכות נפשית בפרט

וכך נמנע שיח פתוח , שש מלפתוח נושאים אלו עם אנשי המקצועגם המתמודדים עצמם חווים בושה וח

גישות עדכניות בבריאות הנפש של הורדת סטיגמה וקידום החלמה מאפשרות  .ומקדם בנושא

משפחותיהם והמטפלים להעלות נושאים אלו על סדר היום הטיפולי והשיקומי ומעודדות , למתמודדים

 .דיון קליני ומחקרי בנושא

יעוץ , חוקרים ומטפלים מדיסציפלינות שונות הקשורות לבריאות הנפש וכן לחינוך, רכניםאנו קוראים לצ

יתקבלו עבודות מקוריות הכוללות דוגמאות של תכניות . לשלוח תקצירים לכנס ראשון בנושא, וטיפול מיני

 .עבודות קליניות ומחקרים, מדיניות, התערבות

חוקרים ואנשי ניהול מדיניות מכל הדיסציפלינות לשלוח , עובדי שיקום, קלינאים, אנו מזמינים צרכנים

ולאלו שלקחו חלק בתוכניות , פניה זו הינה גם לצרכנים אשר נושא זה קרוב לליבם. תקצירים להרצאות

 .עמדותיהם וניסיונם, לשתף מחוויותיהם, התערבות שונות ופעילים בפיתוח הנושא

זוגיות ומיניות , אינטימיות: "יחסות לכותר היוםמנות המתילך היום תוצג תערוכה של עבודות אבמה

 ."בקרב מתמודדים עם מחלה פסיכיאטרית
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שם המרצה או המרצים כולל שיוך מוסדי ופרטי , שם ההרצאה: מילים יכלול 051 התקציר בהיקף של עד

עבור תקצירים למושב המחקרי יש לכלול גם תיאור ושיטת . נושא ההרצאה ועיקריה, התקשרות

  .ממצאים ומשמעותם, המחקר

 :הכנס יערך בחסות

  ,נ במשרד הבריאות"אגף שירותי ברה, אוניברסיטת בן גוריון, המרכז לבריאות נפש באר שבע

, (ר"ע)א האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי "יספר, אגף שיקום נכי נפש במשרד הבריאות

, דלת פתוחה -האגודה הישראלית לתכנון המשפחה , אנוש העמותה הישראלית לבריאות הנפש

 ל"מית, ה"עמותת לשמ, "פרויקטים שיקומיים קידום"חברת  ,"נתן"חברת , "שלו"חברת שיקום 
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