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 70שנה לריפוי בעיסוק בישראל  100שנים בעולם
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 .1מסגרת העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק בישראל
(מתע"מ מחודש - )2016 ,מה התחדש וכיצד ניתן ליישום?
ד"ר ענת גולוס ,ד"ר מיכל אברך בר  ,גב' יעל קאופמן -כהן ,גב' ליאת חן  ,גב' אילה נוטה,
גב' מרב גליס ,גב' דבי גביר ,ד"ר יונת יבזורי וגב' גב' עידית הירש
מסמך המתע"מ (מסגרת העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק) ,המשמש כמסגרת מקצועית
מנחה למקצוע הריפוי בעיסוק בישראל ,יצא לאור בגרסתו המעודכנת בסוף  2016על ידי
ועדת המתע"מ המחודש .תינתן הרצאת מבוא קצרה ,שתתמקד בעיקרי השינויים שנעשו
במסמך המתע"מ המחודש ,על מנת לעדכן את המשתתפים .לאחר מכן יתנהל דיון במתכונת
של שולחנות עגולים בחלוקה לנושאים/מושגים מרכזיים שחודשו ו-או שונו .הדיון בשולחנות
עגולים יאפשר העמקה בשינויים המרכזיים ובמושגים החדשים באמצעות תיאורי מקרה ,וראשית
חשיבה על שילוב מושגים אלו בעשייה המקצועית ובכלל זה בתיעודה במסגרות השונות ,בהן
ישנה עשייה מקצועית ומעורבות של מקצוע הריפוי בעיסוק.

 .2זוגיות וקידום מיניות בריאה כתחומי עיסוק משמעותיים בעבודת
המרפאה בעיסוק
גילי חטר ישי ,עמרי גולד
מחקרים רבים עמדו על חשיבותן של זוגיות ומיניות לבריאותו הנפשית והפיזית של האדם,
לרווחתו האישית ולאיכות חייו .אנשים עם מגבלה חשים כי אינם מקבלים מענה מאנשי המקצוע
ובעצם השתיקה סביב הנושא יש משום פגיעה ברלוונטיות הנושא לגביהם .מטרת השולחן העגול
לדון בלגיטימציה של מרפאים בעיסוק לדון בנושא ,הן בשלב ההערכה והן בשלב ההתערבות.
לדון בשאלות כמו מהם החסמים של מראים בעיסוק לעיסוק בתחומים אלה? מי הם קהלי היעד
האפשריים לשיח בנושא? מהם מסגרות ההתייחסות הקיימות המתמקדות בנושא ומה נעשה
עד היום בתחום? השולחן יזמין מרפאים בעיסוק שרואים בתחום הזוגיות והמיניות כמושא
להתערבות ולקידום בתוך המקצוע וידונו אפשרויות פעולה בכיוון זה.

 .3האם קיים טיפול רגשי בריפוי בעיסוק?
אורית יעקובובסקי ,נועה כץ-אוצר ,ד"ר נעמה כץ ,מיטל רוגוז'נסקי ,ידידה בורו ,עפרה ברקת,
מיה בר-ניר ,אריאלה צור
למפגש זה שתי מטרות עיקריות:
שיתוף ובדיקת הצורך בהגדרת הגבולות והאפשרויות למתן טיפול רגשי במפגש הטיפולי בריפוי
בעיסוק ,בתחומים השונים.
התנעת תהליך עבודה ליצירת עקרונות ולהבניית הטיפול הרגשי בריפוי בעיסוק.
במפגש זה תשתתפנה מרפאות בעיסוק מהאקדמיה והקליניקה ,ומנהלות שירות בריפוי בעיסוק
מתחומי טיפול שונים .הסוגיות שיידונו:
מה הייחודיות של ריפוי בעיסוק בתוך הטיפול הרגשי?
באיזו מידה גופי הידע של המרפאות בעיסוק מספקים על מנת להבין ולהיות מיומנים במתן
טיפול רגשי?
מהו כולל טיפול רגשי בריפוי בעיסוק בתחומי הטיפול השונים? מה הגבולות שלנו?
באיזו מידה וכיצד מדווחים בפועל על מרכיבים רגשיים שעלו בטיפול?

 .4תודה רב"ע על הקפה  -קהילה בהיווצרות
סיון רגב ,ד"ר נעמה כץ
כרבים מעמיתנו גם אנו עסוקות בצורך שמפעם בנו להרגיש חלק ממשהו גדול יותר ,כזה
שמעצים ויוצר תחושת שותפות וגאווה .בשנה האחרונה אנו מנסות לעשות זאת באמצעות
מפגשי קפה עם מרפאות בעיסוק .במפגש יוצגו תובנות מרכזיות מתוך הראיונות , ,מכנים
משותפים שעלו במהלכם ,וכן יועלו סימני שאלה לכיוונים עתידיים .כמו כן יתאפשר שיח ישיר
שימחיש את חווית הקפה  -בתוכו יוזמנו המשתתפים לקחת חלק מעשי וחוויתי ,בהמשך
היווצרות שרשרת קהילתית.

