שיקום והחלמה בבריאות הנפש-
פרקטיקה ,מדיניות ומחקר
עורכים :ד"ר מקס לכמן ,ד"ר נעמי הדס לידור

מבוא

המחבר
ד"ר מקס לכמן וד"ר
נעמי הדס לידור

שם הפרק
מבוא כללי לספר

עמוד
9

מבט אישי
איך הגעתי להכרה בחיוניות
השיקום בבריאות הנפש

הרב נסים דהן -שר
הבריאות לשעבר

15

כשזה קורה זה מרגיש לי
בפנים
ממנהל בי"ח למשקם בקהילה
סיפור חיים במכתב לעמוס עוז
על ההבדל בין איש שיקום
למטפל-מדיבור על לעשייה
את..
חוסר אונים והצורך בשליטה
עבודת שדה בשיקום
פסיכיאטרי

מיכל טבקמן

29

פרופסור יגאל גינת
דליה רופא
נעמה כץ

35
41
49

דניאלי עינת

57

ד"ר עמירם שראל

61

חולוד פאום

99

המטפל הידען והמטפל החכם
)שבתוכנו(
שיקום נפגעי נפש
הערבי -אתגר ומציאות

במגזר
אבי אורן

105

מצרכנים לנותני שירותים

מדיניות
ופרקטיקה
בשיקום
בבריאות הנפש

שיקום אנשים עם מוגבלויות
נפשיות בקהילה
מחלופות אשפוז לשילוב
בקהילה ולהחלמה
התפתחות הידע על החלמה
בבריאות הנפש בצל המודל
הרפואי ,מהפכת האל מיסוד
בזיהוי תופעת ההחלמה
ההחלמה בבריאות הנפש -
התהוות התפיסה והפרקטיקה
באוסטרליה ובבריטניה

ד"ר מקס לכמן וד"ר
נעמי הדס-לידור

117

ד"ר מקס לכמן

131

שולה רמון ,ביל הילי,
ונואל רנוף

173

מביה"ח לקהילה:
סוגיות ואתגרים בהסטת מרכז
הכובד של שירותי בריאות
הנפש מבתי החולים
הפסיכיאטריים לשירותי בריאות
נפש קהילתיים
זכויות אדם של אנשים עם
מוגבלות נפשית בישראל –
מציאות ואתגרים
על הסטיגמה כלפי אנשים עם
מוגבלויות פסיכיאטריות
הגורם האנושי בתחום הנגישות

פרופ' אורי אבירם

195

ד"ר דינה פלדמן

203

מר אמיר טל

273

מר יחיאל שרשבסקי
ד"ר ורד בלוש

291
295

קולה של הבחירה וקבלת
ההחלטה  -ועדות השיקום
ברוח גישת ההחלמה
הכשרה ומחקר

חשיבות של התערבויות
המבוססות על ראיות בשיקום
הפסיכיאטרי
תפיסה של אנשי מקצוע את
האלמנטים המאפיינים את
היחסים השיקומיים בבריאות
הנפש ואת הדילמות שביישומן
התערבות קוגניטיבית דינאמית
והשפעתה על התפקוד
הקוגניטיבי והחברתי
של משתקמים הסובלים
מסכיזופרניה בקהילה.

פרופ' דיוויד רועה,
ד"ר אילנית חסון,
פרופ' שלמה קרביץ
אנדראה פינראט עיני

313

327

ורד שפיר קיסר ,ד"ר
נעמי הדס לידור

361

קורס מנהלי יחידות שיקום
בקהילה לנפגעי נפש בקהילה-
מודל להכשרת מנהלים

דר' נעמי הדס
לידור,דר' מקס לכמן
ורד שפיר קיסר

395

הכשרת הורים ובני משפחה
לאנשים עם מחלה
פסיכיאטרית -קש"ת -קידום
שיתוף ותקשורת בדרך
קוגניטיבית

ד"ר נעמי הדס –
לידור ,איה חסדאי,
דיוויד מוזס

ללמוד עם המטופל

ד"ר נעמי הדס-
לידור ,ד"ר מקס
לכמן ,עדנה אלון
ושרון רוטשילד
ד"ר שטרוך נעמי,

409

חווית הסטיגמה וההתמודדות

429

439

איתה מנקודת מבטם של הורים
למתמודדים עם מחלה
פסיכיאטרית

יחיאל שרשבסקי,
נגה שיגב ,אלונה
בידני אורבך ,ד"ר
מקס לכמן

התערבויות
העבודה כמפתח להחלמה
חונכות שיקומית -המסע אל
החברות
פרויקט 'תהילה' -

רונית דודאי ,רות
לייטרנר וסיגל וקס
יעל לפידות

479

מירה פרפשטיין

497

461

מתמודדים בהחלמה למען
עשייה התנדבותית ומעורבות
בקהילה
מרכז 'קובו'' ,אנוש' עפולה
התערבויות
קוגניטיביות

הגישה הקוגניטיבית דינאמית – ד"ר נעמי הדס לידור,
ד"ר מקס לכמן וגב
בדרך אל ההחלמה
ורד שפיר קיסר
ד"ר נעמי הדס לידור
תמיד אפשר ללמוד-
ופנינה וייס
ההתערבות הקוגניטיבית עם
אנשים שסובלים ממחלה
פסיכיאטרית
דיוויד מוזס וד"ר
יישום עקרונות התיווך בשיקום
נעמי הדס
פסיכיאטרי-
הספור של אמנון

517

535

555

מה אפשר ללמוד מליווי סטודנט
עם ליקויי למידה עבור סטודנט
עם מוגבלות פסיכיאטרית-
הנגשה והתאמה

ד"ר נעמי הדס ,ד"ר
אורית דהן ,מיכל
טבקמן,ד"ר מקס
לכמן וליאורה כסיף

563

הגלריה – מרכז אומנות ורוח

יעקב )ז'ק( דוייב

575

על הכותבים

577

