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דרכי הגעה בתחבורה ציבורית:
אוטובוסים מס' 24 ,30 ,37
מתחנה מרכזית – בת גלים
אוטובוס מס' 46
מתחנה מרכזית – חוף הכרמל
אוטובוס מס' 143
מתחנה מרכזית – המפרץ.
דרך רמות יצחק
אוטובוס מס' 141
מתחנה מרכזית – המפרץ,
דרך צומת הצ'ק פוסט
לצפייה במפת הקמפוס
http://multimedia.haifa.ac.il/campus_map
עקב מצוקת חניה באוניברסיטה,
מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

בחסות:
עמותת עמדא והחוג למדעי הזקנה – גרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה,

מזמינים אתכם ליום עיון בנושא:

חוק ביטוח סיעוד
ומחלת אלצהיימר–

לא מה שחשבתם!
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לפרטים נוספים והרשמה
במשרד העמותה
טלפון 03–5341274/5 :פקס03–5341276 :
דוא“לoffice@alz–emda.org.il :

הקו החם של עמדא:

8889

*

עמותת עמדא :ת.ד ,8261 .רמת גן  .52181טלפון ,03–5341274 :פקס03–5341276 :

בתכנית
08:30–09:30

רישום והתכנסות

09:30–09:45

ברכות :סגן שר הבריאות ח“כ יעקב ליצמן
מנכ“ל המשרד לעינייני גמלאים ,עו“ד אהרון אזולאי ֿ
פרופ‘ פרלה ורנר ,ראש מוקד המצוינות לבריאות נפש
וזקנה באוניברסיטת חיפה
ד“ר ישראל )איסי( דורון ,יו“ר האגודה לגרונטולוגיה
והחוג לגרנטולוגיה ,אוניברסיטת חיפה
מר יונה אליעד ,יו“ר עמותת עמדא – חלוקת מלגות
מנחה :פרופ‘ מירי כהן ,ראש החוג לגרונטולוגיה –
מדעי הזקנה ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
באוניברסיטת חיפה

09:45–10:15

חוק סיעוד ,היבטים בינלאומיים –
גב‘ ג‘ני ברודסקי ,מנהלת המרכז לחקר הזקנה,
מכון ברוקדייל

10:15–10:35

חוק ביטוח סיעוד – שינויים ומגמות ,גב‘ אורנה זמיר,
ראש אגף סיעוד במוסד לביטוח לאומי

10:35–11:30

היבטים חוקיים ,מקצועיים ומשפחתיים ביישום חוק
סיעוד – רב שיח.
מנחים :דר‘ איסי דורון – משפטן ,בן משפחה ,נציג רשות מקומית
אורלי אביגל–אליהו – מנהלת מרכז יום ,ירוחם
ג‘קלין מרגיע – אחות ,מפקחת אזורית בנושא חוק סיעוד

11:30–12:00

הפסקה וכיבוד

12:00–12:30

מה חושבים בני משפחה ,חולים ואנשי מקצוע על גמלת
סיעוד – ממצאים מקבוצת מיקוד ,פרופ‘ פרלה ורנר

12:30–12:45

“אדי – עיין ערך מטפלת פיליפינית“ – סרט קצר המציג את
עולמה של עובדת זרה

12:45–13:30

סוגיית העסקת מטפלים זרים בטיפול בזקנים תשושי נפש –
ד“ר אסתר יקוביץ ,אונ‘ בן גוריון ,התוכנית לתואר שני
ללימודי זקנה

13:30–14:00

רב שיח בהנחיית דר‘ שרה אלון ,ארגון אש“ל,
בהשתתפות נציג חברות סיעוד ,נציג משפחות ועובד זר

14:00–14:15

שאלות ותשובות – סיכום היום ,ד“ר שרה אלון

משרד הבריאות

יום עיון בנושא:

חוק ביטוח סיעוד ומחלת אלצהיימר–
לא מה שחשבתם!
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נא אשרו השתתפותכם בכנס
עמותת עמדא 03–5341274
אונ‘ חיפה 04–8240815

