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רים יקרים,חב  
יסוד ילכנס  מוזמנים הנכם

מי איתי בחיי, " בנושא עמותהה
 21-ב" ?ידאג מי - ואחרי

בית שלום ב ,2016 ברמלספט

ישתתפו . בכנס עליכם, ת"א
 הנפש בריאות מערך ראשי

 על האחראים, הבריאות במשרד
 והמשפחות השיקום תחומי

בתחום בריאות  מקצוע אנשיו
.הנפש  
מכרים, בני משפחה  הזמינו

עשוי וחברים ואת כל מי שהנושא 
   לעניין אותו.

 הזמנה לכנס ולו"ז.
 

מספר חברי  , כיים לבשראנו שמח
-מתקרב להעמותה הרשומים 

כדי להצליח במשימה  .200
אנו ולהפוך לגורם משמעותי, 

על ספרו . זקוקים לעזרתכם
 ,לחברים ולבני משפחה העמותה

 לגייס חברים נוספיםעזרו לנו 
להגיע לעוד ועוד  ועזרו לנו

  ולסיוע.משפחות הזקוקות לעצה 
 

.נפעל  ונתרומם ברוח, יחד נלמד  
 

 שלכם,
, ר חגית גור זיו וגדי רוזנטל"ד
ר משותפים"יו  
  
 
  

  באר יעקב הנפש לבריאותמרכז ה –במוסדות ייצוג המשפחות 
לבחון מטרה ב ,באר יעקבבריאות הנפש לבמרכז  ורביק נציגי הנהלת העמותה

את חברי זמין ה ,לבקוביץ'חיליק פרופ' מנהל המרכז, . אפשרות לשיתוף פעולה
ולהציע הצעות לשינוי. בבית החוליםלהצטרף לעשיה  העמותה  

 

 המשך קריאה

 נציג המשפחות בדיון על מכרז הדיור
השתתף בדיון במשרד הבריאות בנושא גדי רוזנטל, נציג הנהלת העמותה, 

דיון הושמעו המכרז לשירותי שיקום בדיור לנכי נפש, במסגרת סל השיקום. ב
 טענות כנגד המכרז לצד ציון נקודות התקדמות.

 המשך קריאה 
 

 

 "פרויקט "משפחות מלוות משפחות
ונרתמים לסייע בתמיכה מצוקה מצבי בממשפחות חברי העמותה מקבלים פניות 

 כולל הורים, אחיםה, ארצימאגר מתנדבים יעוץ. במסגרת הפרויקט מתגבש בו
, שכולם מוכנים לסייע.בני ובנות זוג של מתמודדיםו  

 המשך קריאה 
 

  קורס משפחות ראשון
קורס ה .נמצא בעיצומובהנחיית ד"ר חגית גור זיו וחיים טל  קורס המשפחות

במסגרת הקורס משפחות אחרות. ללוות וקורסים  הנחותלמכשיר את משתתפיו 
דינה  ,הבריאות משרדב הנפש בריאות אגףב משפחות תחום אחראיתהרצתה 

 וסיפור את הציג ,אבי אורן ",לשמה"נציג עמותת  .שיקוםהעל אפשרויות  ,ברק
במצבן ז, גם בחלופות אשפוהקורס עוסק לאקטיביזם חברתי.  ובילשה ,אישיה

 של נשים בפסיכיאטריה ועוד. 
 המשך קריאה

  
 המשך קריאה

 

  

 מבנה הקורס:

מפגשים. הוא יתקיים בימי רביעי בין השעות  12הקורס בן 

כל מפגש ישלב לימוד בסמינר הקיבוצים.  18:00-21:00

 אנשים בקורס. 20עיוני וחווייתי. ישתתפו עד 

 תמורה:

ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בעלות כספית. עם זאת, 

המשתתפים יתחייבו בתמורה לעסוק באחד מתחומי פעילות 

 העמותה, כגון:

  קורסים נוספים הנחיית שני 

 ליווי בני/ות משפחה אחרים 

 ומוסדות שיתוף פעולה עם ארגונים
עמותות ואנשי מקצוע בתחומים משיקים, כגון אנו ממשיכים להעמיק קשרים עם 

בחברה הערבית מרכזי משפחות עם  ,"לשמה" ,"בזכות"אנו"ש, "איכות בשיקום", 
 ועוד.

 
 

 במשאבים כספיים רבים, שכולםחברי עמותת משפחות בריאות הנפש פועלים בהתנדבות. יחד עם זאת הפעילות עולה 

 מושקעים לקידום מטרות העמותה. נודה לכם באם תתרמו לנו. כל אחד על-פי יכולתו. לתרומה לחצו כאן

http://www.mishpachot.org/#!blank-9/drfjs
http://www.mishpachot.org/#!blank-4/v4ww6
http://www.mishpachot.org/#!blank-4/v4ww6
http://www.mishpachot.org/#!yizug/lleqk
http://www.mishpachot.org/#!blank-14/k5sp3
http://www.mishpachot.org/#!family/p61yd
http://www.mishpachot.org/#!blank-10/hezkq
http://www.mishpachot.org/#!blank/hezkq
http://www.mishpachot.org/#!blank/v7s4o

