
8:30-9:00 התכנסות

9:00-9:20 ברכות: 
פרופ' גליה צבר, נשיאת המרכז האקדמי רופין 

מר יוסי היימן, מנכ"ל ג'וינט-אשל 

פרופ' אייל גמליאל, דיקן ביה"ס למדעי החברה והקהילה, המרכז 

האקדמי רופין 

ד"ר רונית ראובן אבן-זהב, ראשת המחלקה לעבודה סוציאלית, 

המרכז האקדמי רופין

ד"ר פנינה דולברג, המחלקה לעבודה סוציאלית, המרכז  מנחה: 

האקדמי רופין

הרצאות פתיחה:

09:20-09:45 פרופ' ליאת איילון, אוניברסיטת בר-אילן
זיקנה במאה ה-21  

09:45-10:05 פרופ' לאה אחדות, המרכז האקדמי רופין 
מדיניות  כלכלית-חברתית בהתמודדות עם הזדקנות    

האוכלוסייה    

10:05-10:30 פרופ' תמי רונן רוזנבאום, דיקן הפקולטה למדעי
    החברה, אוניברסיטת תל-אביב 

    לטפל בזקן ולא בזיקנה  

10:30-10:45 הפסקת קפה

10:45-12:00 מושב בני משפחה מטפלים
יו"ר המושב: ד"ר רונית ראובן אבן-זהב

תמר בסביץ', מנהלת תכניות בתחום משפחות מטפלות,  גב'   •

ג'וינט-אשל: בני משפחה מטפלים, תכניות וכיוונים לעתיד

לאפוטרופסות:  הישראלי  המרכז  מנכ"ל  פרידמן,  זאב  ד"ר   •

זיקנה ואפוטרופסות - בין רצונו לטובתו

המרכז  סוציאלית,  לעבודה  המחלקה  דולברג,  פנינה  ד"ר   •

 – מטפלים  בוגרים  ילדים  של  פנומנולוגיה  רופין:  האקדמי 

לעבודה  סטודנטים  שערכו  ראיונות  על  המבוסס  מחקר 

סוציאלית במרכז האקדמי רופין

עו"ס דליה רוזניק, מפקחת ארצית בקהילה, השירות לזקן,   •

משרד הרווחה: מודל לטיפול  בבני משפחה בשירותי הרווחה

שאלות ותשובות  •

 

12:00-12:30 הפסקת צהריים

12:30-13:30 מושב מטפלים סיעודיים
יו"ר המושב: פרופ' אפרת נטר

עו"ס אורנה בר, מנהלת קרן סיעוד, המוסד לביטוח לאומי:   •

הטיפול הפורמלי והבלתי פורמלי ומה שביניהם

בטיפול  הכרה  מטב:  עמותת  מנכ"ל  שטרסברג,  ליאור  מר   •

הסיעודי כפרופסיה 

ד"ר נונה קושנירוביץ', ביה"ס לכלכלה ומנהל עסקים, המרכז   •

האקדמי רופין: עובדים או עבדים

שאלות ותשובות  •

13:30-14:30 מושב מקצועות הטיפול
יו"ר המושב: ד"ר נונה קושנירוביץ'

ד"ר שרון אבידור, המחלקה לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית,   •

האתגרים,   – במטפלים  הטיפול  רופין:  האקדמי  המרכז 

האפשרויות והצרכים הנפשיים של המטפל בבן משפחה זקן

עו"ס מורן וייס, "צבר רפואה": מודל רב מקצועי בטיפול במרחב   •

הביתי 

אוניברסיטת  סוציאלית,  לעבודה  הספר  בית  לב,  שגית  ד"ר   •

סוציאליים  עובדים  של  המחויבות  קונפליקט  בר-אילן: 

במוסדות סיעודיים

שאלות ותשובות  •

 

14:30-14:50 סיכום יום העיון: גב' תמר בסביץ, מנהלת תכניות  
    בתחום משפחות מטפלות, ג'וינט-אשל

 

ועדת ההיגוי ליום העיון: 
תמר  גב'  אחדות,  לאה  פרופ'  אבידור,  שרון  ד"ר  אבן-זהב,  רונית  ד"ר 

בסביץ', ד"ר פנינה דולברג, פרופ' אפרת נטר, ד"ר נונה קושנירוביץ', גב' 

מרב שר-אל, ד"ר דגנית שרון.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, 

אך מחייבת רישום מוקדם בלינק המצורף:

http://www.eshelnet.org.il/Ruppin2018

יום עיון בנושא:

יום ג׳, 24.4.2018 המחלקה לעבודה סוציאלית 
המרכז האקדמי רופין

אתגרי הטיפול
באוכלוסייה המזדקנת


