
פנורמה משפחתית 
יום עיון בנושא בני משפחה מטפלים באדם הזקן

יום שלישי
כ’ כסלו תשע”ז

20/12/16

המכללה האקדמית ספיר
בנין 9 אודיטוריום 9201

מ- 9:00
עד 15:00

התכנסות ורישום  9:30-9:00
ברכות:    10:00-9:30

פרופ’ עמרי ידלין, נשיא המכללה האקדמית ספיר                        
ד”ר מירב משה גרודופסקי, ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה                        

האקדמית ספיר          
מר יוסי היימן, מנכ”ל ג’וינט ישראל-אשל                          

גב’ גלית מבורך, מנהלת השירות  לאזרחים ותיקים, משרד הרווחה                         
והשירותים החברתיים   

גב’ ציפי אפרתי, מפקחת מחוזית מחוז דרום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים                      

הקריירה הבלתי צפויה - מאפיינים וצרכים של בני משפחה מטפלים     10:45-10:00
ותפקיד איש המקצוע   

ד”ר עירית רגב, בית הספר לעבודה סוציאלית המכללה האקדמית ספיר,                           
מכון צמתים   

סרט:  ריאיונות עם בני משפחה מטפלים    11:00-10:45
טיפול בזקן על ידי בני משפחה: מבט בין-תרבותי     11:45-11:00

ד”ר גבריאלה ספקטור-מרזל, בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית  ספיר                         
הפסקת קפה   12:15-11:45

גן עדן מתחת לרגליך - الجنه تحت اقدام االمهات  )חדית’, אמירה של      13:00-12:15
הנביא מוחמד( מצוות הטיפול באימהות:  אתגרים ומורכבויות.     

ד”ר נוזהה אלהוזייל, בית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית  ספיר                       

סרט: כשהמטפל העיקרי הוא איש מקצוע... מי יטפל ביקירינו?     13:15-13:00
הפקה ועריכה: גדי פורת, מגזין דורות                          

פנורמה משפחתית - בני משפחה ואנשי מקצוע משוחחים על היבטים        14:30-13:15
שונים  במערכת היחסים המשפחתית    

ד”ר ליאורה בר-טור, ראש תחום משפחות מבוגרות,  התכנית ללמודי משפחה,                                                            חברי הפאנל:  
המסלול האקדמי המכללה למנהל  ומכון צמתים                            

ד”ר יאן פרס, גריאטר מחוזי, שירותי בריאות כללית מחוז דרום                            
גב’ גלית מבורך, מנהלת השירות  לאזרחים ותיקים, משרד הרווחה והשירותים                            

החברתיים   
גב’ ציפי מוצפי, עו”ס, פסיכודרמטיסטית, מומחית בתחום הזקנה                              

גב’ סימונה סער , קיבוץ גבים                           
הנחיה: ד”ר עירית רגב                             

מיקרופון נודד:  דברים ורעיונות שלקחתי מיום העיון     15:00-14:30

מנחה: גב’ תמר בסביץ, מנהלת תכניות בני משפחה מטפלים, ג’וינט ישראל-אשל   

ההשתתפות  אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש 

http://www.eshelnet.org.il/article/25828 בקישור

דרכי הגעה: 

תחבורה ציבורית: מתחנת רכבת שדרות, קו אגד מס’ 1 היוצא מידי 15 דקות.

ברכב פרטי: חניית סטודנטים ואורחים מחוץ למכללה בסמוך לשער “אקדמיה” ושער “ספירים” 

משרד העבודה והרווחה
האגף לשירותים חברתיים

http://www.eshelnet.org.il/article/25828
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