המערכת המשפחתית ודרכי טיפול בזיקנה
עריכה אקדמית :מר תום עיבל

מכון הֶ ְרצג
לחקר ההזדקנות והזיקנה
סדרת הרצאות תשע"ו
לאנשי מקצוע ולמתעניינים
בתחום הזיקנה בנושא:

יום רביעי – 27.1.2016 ,היבטים נוירולוגים ותפקידים חברתיים-משפחתיים בזיקנה
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-18:00

18:00-18:15
18:15-19:45

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה וברכות
מטפלים ביחסים :שימור תפקידים וזהויות במשפחות רב-דוריות
המתמודדות עם מחלה – ד"ר שרון רמר-ביאל ,מרצה ,יועצת משפחתית
ומאמנת אישית בתחומי זיקנה .סוציולוגית ואנתרופולוגית.
הפסקה וכיבוד קל
המוח המזדקן :סקירה ומבט לעתיד – פרופ' יניב אסף ,ראש המחלקה
לנוירוביולוגיה בבית הספר למדעי המוח באוניברסיטת תל-אביב.

המערכת
המשפחתית
ודרכי טיפול
בזיקנה

18:00-18:15
18:15-19:45

 ההרצאות יתקיימו באולם אפטר
( )001בלובי בנין נפתלי –
הפקולטה למדעי החברה

יום רביעי – 30.3.2016 ,טיפול נפשי ותזונתי בזיקנה

יום רביעי – 24.2.2016 ,הזקן במשפחה החדשה וזיקנה בספרות ובקולנוע
16:15-16:30
16:30-18:00

התכנסות וכיבוד קל
הזקן במשפחה הפוסט-מודרנית – ד"ר דינה שייביץ ,עובדת סוציאלית ,מומחית
בגרונטולוגיה .עוסקת בהוראה ,כתיבה וטיפול בבני הגיל המבוגר ומשפחותיהם.
הפסקה וכיבוד קל
שיר הלל לזיקנה בשירים ,בספרים ,בסרטים ובחיים – גב' שרה אוסטרוב,
בעלת תואר שני בספרות כללית ועברית .מרצה ומנחה קבוצות בתחומי ספרות,
קולנוע וביבליותרפיה.

 מטרת הסדרה היא להציג את
חזית הידע הגרונטולוגי ולהוות
מסגרת העשרה מעודכנת
ומגוונת *

16:15-16:30
16:30-18:00

 ארבעה מפגשים אחר הצהריים

18:00-18:15
18:15-19:45

 ₪ 25 הנחה בהרשמה מקוונת

יום רביעי – 13.4.2016 ,טיפול משפחתי ומוסדי בזיקנה

 חנייה חינם רק ברחבי הקמפוס
 קוד אירוע  - 1076595ישלהציג הזמנה זו בשער
הכניסה לקמפוס
 מחיר מיוחד לקבוצות מעל
ארבעה משתתפים מאותו ארגון

16:15-16:30
16:30-18:00

 כיבוד קל בכל מפגש
 תעודת השתתפות בסדרה
* הסדרה אינה מוכרת כגמול השתלמות

18:00-18:15
18:15-19:45

התכנסות וכיבוד קל
התחדשות והתמודדות :טיפול נפשי בגיל המבוגר – גב' איריס קליינמן-העצני,
פסיכולוגית קלינית ,פסיכותרפיסטית ומנחת סדנאות .מומחית בטיפול במטופלים
מבוגרים.
הפסקה וכיבוד קל
אתגר התזונה בגיל המבוגר :סקירה על הרגלי אכילה ,בקרת תאבון ,גורמי
סיכון ודרכי טיפול בבעיות תזונה אצל קשישים .הכרת תופעת האנורקסיה
בזיקנה – גב' אורלי יונה דרורי ,דיאטנית קלינית בעלת ניסיון רב בטיפול
בקשישים.

התכנסות וכיבוד קל
הזקן והמשפחה במחלקה הסיעודית :המשולש הטיפולי – אינטרסים,
קונפליקטים ושיתוף פעולה – ד"ר ורדה גרין ,עובדת סוציאלית ,מרצה
וגרונטולוגית .מנהלת תכנית לניהול בתי אבות ומרכזים.
הפסקה וכיבוד קל
בני משפחה מטפלים :אתגרים וסוגיות מקצועיות – ד"ר אילה אליהו ,עובדת
סוציאלית קלינית ,מרצה ,מנחה ומטפלת ,מומחית בתחום הזיקנה והמשפחה
במחצית השנייה של החיים.

האותיות הגדולות:
 ההרשמה המוקדמת והמחיר המיוחד עד לתאריך  20.1.2016לאחר מכן התעריפים מתעדכנים.
 יש להסדיר את התשלום לפני תחילת הסדרה .הסכום הסופי לתשלום ייקבע לפי תאריך קבלת התשלום
בפועל ו/או פירעון התשלום בפועל (המאוחר מבניהם).
 ניתן להירשם באמצעות טופס ידני לא מקוון (מצורף בהמשך) ,במחיר מלא .הטופס הנ"ל זמין באתר המכון כאן.
 בכל מפגש שתי הרצאות (שעה וחצי כל אחת) ,וביניהן הפסקה של רבע שעה בה יוגש כיבוד קל.
 למען הסר ספק ,חנייה חינם אך ורק ברחבי קמפוס האוניברסיטה ולא בחניונים החיצוניים .יש להציג
הזמנה זו בשער הכניסה לקמפוס.
 רישום נוכחות :באחריות המשתתף לגשת לשולחן הרישום ,בכל מפגש ,ולוודא שנוכחותו נרשמה.
 תעודת השתתפות תוענק למשתתפים שנרשמו לכל הסדרה ונכחו בשלושה מפגשים לפחות.

לשאלות ופרטים נוספים ,ניתן
לפנות אלינו בדרכים הבאות:
טל03-6409544/7336 .
פקס03-6407339 :
דוא"לherczeg@post.tau.ac.il :
אתרwww.herczeg.tau.ac.il :
פייסבוק :לחצו כאן

ביטול השתתפות:
 למבטלים את השתתפותם (באמצעות הדוא"ל בלבד) ,עד לתאריך ה 20-בינואר  ,2016יוחזרו דמי
ההשתתפות בניכוי  100ש"ח דמי טיפול לכל משתתף .לאחר מועד זה לא יינתן החזר.
 אם פרש משתתף ,שנרשם כחלק מקבוצה ,ושאחרי פרישתו יש פחות מ 4-משתתפים מאותו ארגון (=קבוצה),
שאר חברי הקבוצה ,שנרשמו איתו ,ישלימו את הפרש התשלום כנדרש מהרשמת יחיד/ה .סכום ההפרש יקבע
בהתאם לתאריך בו בוטלה ההשתתפות ואופן ההרשמה (מקוון או ידני).
 היה ומשתתף לא יכול להגיע לאחד או כל מפגשי הסדרה ,ניתן לשלוח משתתף אחר במקומו ,ובלבד שנשלחה
הודעה בכתב ,באמצעות דוא"ל ,למשרדי המכון טרם הגעתו.

