
 
 
 
 
 
 

                                       אוניברסיטת חיפה   ת הספרדי ולהאבו-ביתהמשותף להמיזם למחקר ולמידה 
 מתכבד להזמינכם ליום עיון מקוון בנושא 

 דוריים במסגרת המוסדית-ויחסים ביןמשפחה 
 

 (sfaradi.co.il-ilanit_p@baלמייל השתתפות נא לאשר )

  https://us02web.zoom.us/j/84314948712 :לחצו להצטרפות

 בתכנית:
 

14:10 – 14:00 :  
 ברכות

 רופ' יובל פלגי, ראש החוג לגרונטולוגיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אונ' חיפהפ 
 האבות של העדה היהודית הספרדית בחיפה-בית אברהם", בית"  ,מר ירון רז, מנכ"ל ר יוסף גילאור יו"ר, מ 
   יהודית ראובני, אונ' חיפה, ראש הפרויקט המשותף למחקר ולמידה נחה: ד"רמ 

 
 

14:10 – 15:15: 
 מליאה הרצאות

 כרפס, אונ' חיפה -ד"ר דקלה סגל  – יחסי משפחה בזקנה ובדיור המוסדי 
 פרופ' אריאלה לבנשטיין, כלת פרס ישראל תשפ"א  – "אינטליגנציה דורית" במעבר לדיור המוגן 
 אילן-, אונ' ברליאת אילוןפרופ'  –על רשתות חברתיות בדיור המוסדי  רחוק? טוב שכן קרוב מאח 
  ד"ר חיה קורן, אונ' חיפה –אני שוב מתאהב: על זוגיות חדשה במסגרת המוסדית 
 מידן, אונ' חיפה -ד"ר עטרת גבירץ – עדן: על תפישות מיניות בזיקנה במסגרת המוסדית-אדם, חוה, וגן 

 
 

15:45 – 15:15: 
 "עגולים שולחנות"

 )מושבים מקבילים(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

15:50 : 
  הפסקה

 
 

17:45 – 16:00: 
הרצאות מליאה, 

 מופע, וסיכום

 קב' "מראות", תיאטרון פלייבק                                                                             – כשיקופים על הבמה )מתוך הקהל( חיים-החיים כמופע: סיפורי 
 "פרופ' קרן פינגרמן, אונ' טקסס באוסטין )חי, בתרגום לעברית(  – "באמצע החיים עם הורי המזדקנים 
 יאנג )חי, בתרגום לעברית(-פרופ' ג'רמי יורגסון, אונ' בריגהם – זוג בדיור המגן-כרחם: ליווי בן-פרודים בעל 
 ומכללה אקדמית עמק יזרעאל ,פרופ' רות כץ, אוניברסיטת חיפה )אמריטה( –)דברי סיכום(  סגירת מעגל 

 

 : בצוותא סבתא עם .1
  המוסדית במסגרת דוריים-בין יחסים

 
 עו"ס בלה אדלשטיין  , כרפס-ד"ר דקלה סגלעם 

 וגב' רבקה מיודובניק

 

 . "אני, משפחתי והמוסד": 3

 יום בדיור המוסדי-פתרונות ודילמות מחיי היום

 

 גב' אילנית פולק,  ,וינטרשטיין-בנדפרופ' טובה עם 

 ועדויות אישיות של בני משפחה

 

   –לא תם ולא נשלם  . 2
 על הזכות למיניות ומימושה בדיור המוסדי

 
 אגמון עודד ס"ועו ,מזור דניאלה ר"ד עם

 

 "פרו ורבו" ועוד: . 4

 ,גיל-שינויים אורגניים תלויי

 תפקוד מיני במסגרת המוסדיתוהשלכות על 

 

 ד"ר אוהד שושני ומר עורוה שריףעם 
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