
ה נ מ ז ה

לכנס השקה
לתכנית “הטיפול המשולב בזקן” בירושלים 

שיתקיים ביום רביעי,  25.1.17 בין השעות 15:00-8:30, באולם מאיירס גדול, בנין הג’וינט, ירושלים

סדר היום:

התכנסות, כיבוד קל  9:00 - 8:30

ברכות:     9:30-9:00

מר יוסי היימן | מנכ”ל אשל-ג’וינט ישראל   
מר ניר קידר | סמנכ”ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות   
גב’ אורנה בר | מנהלת קרן סיעוד, אגף הקרנות, המוסד לביטוח לאומי   

גב’ דליה רזניק | מפקחת ארצית לחוק הסיעוד, משרד הרווחה   
גב’ לריסה ראם | מנהלת תחום זקנה ומחלות כרוניות, שרותי בריאות כללית   

ד”ר דפנה דורון | מנהלת רפואית מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שרותי בריאות   

“הערך הטמון בקשר: בונים שותפויות ורשתות”  10:15 - 9:30

ד”ר קרן מזוז | המכללה האקדמית הדסה, ירושלים   

“הטיפול המשולב בזקן”   11:15 - 10:15

גב’ ענת חקלאי רוסט | מנהלת ארצית של התכנית   

“מזוית אישית” - פאנל אנשי מקצוע ומתאמי טיפול:   
הערך המוסף של תכנית “הטיפול המשולב בזקן”, וערך העבודה המשותפת - שיתוף הפעולה בין אח/ות לבין עו”ס,    

לצורך תאום הטיפול, והערך לשרותי הבריאות והרווחה.    

בהשתתפות:   
מתאמי הטיפול בתכנית הארצית   

גב’ מרינה רזניקוב | מנהלת מינהלת לב העיר ירושלים, שרותי בריאות כללית   
גב’ רחל פוסטולובסקי | סגנית מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים, דרום ירושלים   

”הערך שבשותפות” - מיקסום תוצאות בטיפול בזקן, באמצעות שת”פ בין ארגוני                
הצגת מקרה בהשתתפות:   

יעקב ברונשטיין | ליאת נגר | תמי מוהלר | מתאמי הטיפול בירושלים   
עו”ס איילה כהן | המחלקה לשרותים חברתיים   
גב’ מיטל דאר | מנהלת סיעוד מרפאת חלקיה   

ד”ר מריאן פיזנטה | רופאת משפחה, מרפאת חלקיה   
מר דוד אלקוצר | בן משפחה   

גב’ הדסה השקס בן דוד | מנהלת מקצועית בתכנית   

הפסקה    11:45-11:15

דיון מונחה בשולחנות עגולים      12:45-11:45

סיכום ומסקנות שולחנות עגולים, דיון במליאה, ד”ר קרן מזוז    13:30-12:45

הצגת המחקר המלווה, צוות המחקר מאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל    14:00-13:30

14:00           ארוחת צהריים קלה       

אנא אשרו השתתפותכם לא יאוחר מ 22.1.17
http://www.eshelnet.org.il/article/25862 :ההרשמה בקישור

ההשתתפות לא כרוכה בתשלום ומותנית בהרשמה מראש.

* בשל מצוקת חנייה זמנית באזור, מומלץ שלא להגיע לכנס ברכב פרטי

קרן סיעוד
המוסד לביטוח לאומי

השירות לאזרחים ותיקים
משרד הרווחה

עיריית ירושלים
המחלקה לזקן

http://www.eshelnet.org.il/article/25862

