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עלון מספר  :6מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה

ספטמבר 2008

מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת 1992
מתרומתם של בני הזוג רוזיטה ואסטבן הרצג.
בעלון מתוארות הפעילויות של מכון הרצג ומוצג מידע לגבי פעילויות עתידיות.

הקתדרה לגרונטולוגים והקתדרה השלישית יחדשו את פעילותן בתחילת
שנת הלימודים .להלן התוכנית המפורטת של סדרות אלו לשנת הלימודים
תשס"ט ):(2008-2009

הקתדרה לגרונטולוגים:

זיקנה חיובית במבט רב תחומי
עורך אקדמי :מר אייל רוזן ,צוות ההיגוי :טלי צוק ,ניצה אייל ,אייל רוזן
ההרצאות ילוו בתקצירים ורשימות קריאה .בתום סדרת ההרצאות יקבלו המשתתפים שנכחו בכל
המפגשים תעודת השתתפות .דמי השתתפות בסדרה .₪ 400 :להנחה לקבוצות – נא לפנות טלפונית.
הרשמה במזכירות המכון .טלפונים 03-6407336 ,03-6409544 :פקס03-6407339 :
herczeg@post.tau.ac.il
7.1.2009
ה ת כ נ ס ו ת )כיבוד קל(
15:30
 16:15 – 16:00ברכות ופתיחה  :נציגי מכון הרצג ואשל
 17:30 – 16:15מהי פסיכולוגיה חיובית? מבוא
ד"ר משה טלמון
 19:30 –18:00בריאות נפשית חיובית בזיקנה
ד"ר ליאורה בר טור
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4.2.2009
 17:30 – 16:00על הזיקנה מאת קיקרו בהקשר לעבודה
סוציאלית עם קשישים
ד"ר יאיר שליין
 19:30 – 18:00רוחניות בגיל השלישי :היבטים
של טרנסנדנטליות
ד"ר טובה גמליאל

4.3.2009
 17:30 – 16:00ספורט וכיצד באמצעותו ניתן למזער
נזקים במערכת השלד בגיל הזיקנה
ד"ר יוני ירום
 19:30 – 18:00התועלת של עיסוק פנאי בגיל השלישי
פרופ' שמואל מלמד

22.4.2009
 17:30 – 16:00הומור
גברת ענת זיידמן
 19:15 – 18:00הפיכת החיים לסיפור כדרך ליציקת
משמעות בזמן
אמנון ז'קונט
 19:30 - 19:15סיכום הקתדרה :נציגי מכון הרצג ואשל

הקתדרה השלישית  -סדרת הרצאות לקהל הרחב:

הגיל השלישי בשיח האומנותי והתרבותי
6.10.08
ד"ר מירי ורון
שירים מאוחרים של אברהם חלפי וחיים
3.11.08
השחקן אילן דר
חוויות אישיות של שחקן בגיל השלישי גורי
8.12.08
הסופר אהרון אפלפלד
ספרות לכל גיל
5.1.09
ד"ר דויוד גרייבס
רבי אומן בגיל השלישי
2.2.09
ד"ר אמיר כהן שלו
הגיל השלישי והאומנות השביעית זקנה בראי הקולנוע
2.3.09
גלית ליס ,אמנית בינתחומית ורקדנית
הלכתי לחפש זקנה יפה – ספק זקנה ספק חיים
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6.4.09
ד"ר יאיר שליין והצייר אלכס קרמר
דיוקנה של זקנה -דיון בהשתקפות הזקנה

4.5.09
פרופ' הירשברג ,מוסיקולוג
ורדי ויצירתו המאוחרת

דמי השתתפות בסדרה₪ 350 :
לחברי אגודת הידידים₪ 300 :
לעובדי האוניברסיטה וגימלאיה₪ 250 :
רישום:

אגודת הידידים
טל'03-6408055 ;03-6406401 :

הכנסות הסדרה מיועדות למחקר בנושא
הזיקנה המופלגת בישראל

פעילויות שהתקיימו במכון הרצג מתחילת השנה האקדמית תשס"ח
):(2007-2008
פורום מחקרי
 - 26.11.2007בשיתוף עם קרן ברגמן
בפורום הוצגו המחקרים של הזוכים במקום הראשון והשני בפרס מטעם קרן ברגמן:
ירון יבלברג  -לספר את השואה :דיבור ושתיקה בעיצוב זיכרון השואה.
•
יובל פלגי  -הקשר בין התנסויות חיים קשות וסגנונות רווחה סובייקטיבית לבין
•
הסתגלות בזיקנה וסיכון תמותה :מחקר לונגיטודינלי.
 - 20.02.2008הרצאת אורח של ד"ר דיויד א .בנט .ד"ר בנט הוא ראש מרכז האלצהיימר
באוניברסיטת רש בשיקגו ופרופסור למדעי הנוירולוגיה .ההרצאה היתהMixed dementia and :
?neural reserve: Implications for the prevention of Alzheimer's disease
 - 10.04.2008הרצאת אורח של ד"ר מרים רוז .ד"ר רוז עובדת ב Quality Improvement
 Organizationב .Ohio KePRO, Inc -הרצאה זו עסקה במדדי איכות במוסדות סיעודיים
ובמנגנון לשיפור איכות הטיפול במוסדות הללו.

פורום דוקטורנטים
 - 26.11.2007פרופ' יסכה כהן מנספילד ,ראש מכון הרצג .פרופ' כהן מנספילד הרצתה בנושא:
מתודולוגיות מחקר ומתודולוגיות חיים בפיתוח חקר הזיקנה.
 - 19.5.2008פרופ' חיים חזן ,החוג לאנתרופולוגיה וסוציולוגיה .פרופ' חזן הרצה בנושא:
אנתרופולוגיה גרונטולוגית  -דבר והיפוכו?
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הצגת סטודנטית :גב' אילנה מזרחי .גב' מזרחי הציגה את מחקרה בנושא" :המשכיות ושינוי בזקנה
מופלגת בקיבוץ שיתופי-משתנה".

מועדון ספרותי
בהנחיית ד"ר מירי ורון
סדרה בת  3מפגשים בנושא התבוננות מאוחרת של יוצרים מבוגרים על מעגלי החיים ועל חרות היצירה.

כנס מדעי בין לאומי בנושא :איכות חיים בקרב הזקנים ביותר
Adding life to years: Development of sociological and psychological
theories and U.S.- Israel research
נערך בחודש ינואר  2008בשיתוף עם  -BSFהקרן הדו-לאומית למדע ארצות הברית-ישראל.
מטרת הכנס הייתה הצגת נושאים הקשורים בחקר הזיקנה לקהל מקצועי .הכנס עסק במגוון נושאים
תיאורטיים ומתודולוגים בזיקנה בנוגע לאיכות חיים פיזית ונפשית ,כגון השפעת תזונה ובריאות על
תפקוד ואריכות חיים ,הקשר בין רוחניות ודתיות לבין בריאות נפשית ופיזית ועוד .בכנס השתתפו
חוקרים בינלאומיים וישראלים מובילים בתחום הזיקנה .בנוסף ליום הכנס התקיימו דיונים נוספים בקרב
החוקרים האורחים.

הקתדרה לגרונטולוגים בנושא מוח וזיקנה :בין בריאות וחולי
עורכת אקדמית :ד"ר גתית קוה ,מכון הרצג צוות ההיגוי :ניצה אייל ,טלי צוק ,ד"ר גתית קוה
סדרה בת  4מפגשים בשיתוף אש"ל .הקתדרה לגרונטולוגים מיועדת לאנשי מקצוע המטפלים בזקנים .מטרתה
להציג את חזית הידע הגרונטולוגי ולהוות מסגרת העשרה מעודכנת ומגוונת לאנשי שדה .

הקתדרה השלישית בנושא :מעגל החיים
עורכת אקדמית :ד"ר גתית קוה ,מכון הרצג
סדרה בת  8מפגשים שהתקיימה בשיתוף עם אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב .עניינה של סידרה זו הוא
בהצגת נושאים הקשורים בתחום הזקנה לקהל הרחב .המרצים בסדרה הם מומחים מהאקדמיה בתחומים אלה.
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הצגת תוצאות מחקר בכנסים מקצועיים
Ben-Ezra, M., & Shmotkin, D. (2008). "The relative impact of physical and
psychological health variables on the prediction of mortality in old and old-old age."
Paper presented in the 17th Scientific Convention of the Israel Gerontological Society,
Tel Aviv.
Cohen-Mansfield, J. (October, 2007). Panel facilitator. Alzheimer’s Association
Seminar: Professional & Practical Process in the Diagnosis of Alzheimer's Disease.
Tel-Aviv, Israel.
Cohen-Mansfield, J. (November, 2007). Longitudinal changes in loneliness in old
age: Trends and predictors. APHA 135th Annual Meeting and Expo. Washington,
DC.
Cohen-Mansfield, J. & Lipson, S. (November, 2007). Assessment of pain for
analgesic use in persons with dementia. Poster presentation at the 60th Annual
Scientific Meeting of the Gerontological Society of America in San Fransisco,
California.
Cohen-Mansfield, J. (May 2008). “Non-Pharmacological Treatment of Behaviour
Problems” Presentation at the Twenty-First Annual Continuing Education Program
on Issues in Aging. Troy, Michigan .
Cohen-Mansfield, J. (May 2008). “Challenging Behaviors in Dementia: Etiology
and Intervention” Presentation at Alzheimer’s Association (New Jersey chapter) New
Directions in Care, Education and Research Conference. Somerset, New Jersey .
Cohen-Mansfield, J. (May 2008). “Challenging Behaviors in Dementia: Etiology
and Intervention” Presentation at Alzheimer’s Association (New Jersey chapter) New
Directions in Care, Physicians Education Dinner Series. Somerset, New Jersey.
Cohen-Mansfield, J. (February 2008) Discussant of final plenary panel. Bi-annual
meeting of the Israel Gerontological Association, Tel-Aviv, Israel.
Cohen-Mansfield, J. (June, 2008) Experiences in gerotechnology research.
Presentation in the 4th Annual Bio-Medical Engineering National Student Conference
“The Smart Medical Home and Engineering for Quality of Life”. Tel-Aviv, Israel.
Cohen-Mansfield, J. (January 2008) “Health promotion in old age.” Presentation in
conference on “Healthy aging – an achievable vision” organized by the Ministry of
Health and the Ministry of the Retirees, Jerusalem, Israel.
Cohen-Mansfield, J. (November 2007) Research methodologies and life
methodologies in developing gerontological research. Research forum of the Herczeg
Institute, Tel Aviv, Israel.
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Cohen-Mansfield J. (June 2008) Round Table Panel discussant . Ethical issues in
conducting research on demented people. In: The 16th Tel-Aviv University
Alzheimer's Disease Conference, Tel Aviv, Israel
Golander H. (February 2008), Research in geriatric nursing - the Israeli experience.
Faculty research seminar Nursing, Midwifery and Health Research Institute,
University of Technology of Sydney, Sydney, Australia.
Golander, H. & Toren, O. (June-July 2008). Identifying priorities for nursing
research in Israel: A Delphi study. International Nursing Research Conference. Facing
the Challenge of Health Care Systems in Transition. Jerusalem, Israel, (poster).
Golander, H. (June-July 2008). From ethnography to meta -analysis – The merit of
applying versified paradigms in geriatric nursing studies. Within a symposium titled –
Innovations in gerontological nursing research and development. International
Nursing Research Conference. Facing the Challenge of Health Care Systems in
Transition. Jerusalem, Israel.
Kavé, G. (January 2008), Presentation on the CALAS multilingualism study.
Colloquium of the Psychology Department at Haifa University, Haifa, Israel.
Laje, RP, Cohen-Mansfield, J & Marx, M. (November 2007). The Maryland Patient
Plan of Care Form: Preliminary life-sustaining treatment preferences. Poster presented
at the Gerontological Society of America Conference. San Francisco, California.
Palgi, Y., & Shmotkin, D. (2008). "Keep being satisfied: Time perspective
trajectories of life." Paper presented at the U.S.-Israel Bi-national Science Foundation
Workshop on "Adding Life to Years: Development of Sociological and Psychological
Theories of Well-Being in the Oldest Old," Genosar, Israel.
Palgi, Y., & Shmotkin, D. (2008). "Shifts in positive and negative affect along time
in old age." Paper presented in the 17th Scientific Convention of the Israel
Gerontological Society, Tel Aviv.
Skaat , A., Golander H. (June-July 2008) Things that are seen from there…Quality
of oncology nursing care and its effect on psychological distress in Israeli cancer
patients, from the patients' perspective International Nursing Research Conference.
Facing the Challenge of Health Care Systems in Transition. Jerusalem, Israel.
Shmotkin, D. (2007). "The study of trauma-related perspective of time: Incorporating
trauma into life stories of Holocaust survivors." Paper presented in the International
conference on "The Holocaust as Paradigm of Psychic Trauma in the 20th Century,"
Tel Aviv.
Shmotkin, D. & Litwin, H. (2007). "A portrayal of mental health and trauma among
Israelis aged 50+: The SHARE-Israel data." Presentation at the Franco-Israeli
Symposium on aging, Paris.
Shmotkin, D. (2008). "How does past trauma linger into old-old age? Handling wellbeing in a hostile world during late life." Paper presented at the U.S.-Israel Bi-
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national Science Foundation Workshop on "Adding Life to Years: Development of
Sociological and Psychological Theories of Well-Being in the Oldest Old," Genosar,
Israel.
Shrira, A., & Shmotkin, D. (2008). "Can past keep life pleasant even for old-old
trauma survivors?" Paper presented at the U.S.-Israel Bi-national Science Foundation
Workshop on "Adding Life to Years: Development of Sociological and Psychological
Theories of Well-Being in the Oldest Old," Genosar, Israel.
Shrira, A., & Shmotkin, D. (2008). "Is the past pleasant or is its bad stronger than its
good? A cross-cultural inquiry into conflicting expectations concerning the effects of
past on present subjective well-being among the elderly." Paper presented in the 17th
Scientific Convention of the Israel Gerontological Society, Tel Aviv.

Skortovitz, N. and Golander, H. (February 2008). Being a family member to elderly
person institutionalized in "complicated nursing" units: attitudes, difficulties and
satisfaction with care.The 17th Biennial Meeting of the Israel Gerontological Society,
held at Tel-Aviv (poster).
Werner, S., Golander, H. and Lowenstein, A. (June-July 2008). The
interrelationships between formal and informal support systems for frail elderly, and
their relations to quality of life of these elders and their family members. International
Nursing Research Conference. Facing the Challenge of Health Care Systems in
Transition. Jerusalem, Israel.

פרסומי מחקר חדשים של מכון הרצג
Blumstein, T., Shmotkin, D., Eyal, N., Shorek, A., & Lerner-Geva, L. (2008). A
longitudinal evaluation of medication use among the old-old population in Israel.
Research on Aging, 30, 55-73.
Cohen, K., & Shmotkin, D. (2007). Emotional ratings of anchor periods in life and
their relation to subjective well-being among Holocaust survivors. Personality and
Individual Differences, 43, 495-506.

Cohen-Mansfield, J., & Jensen, B. (2007). Dressing and grooming preferences of
community-dwelling older adults. Journal of Gerontological Nursing, 33(2), 3139.
Cohen-Mansfield, J., & Jensen, B. (2007). Self-maintenance habits and
preferences in elderly (SHAPE): reliability reports of self-care preferences in older
persons. Aging: Clinical and Experimental Research, 19(1), 61-68.
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Cohen-Mansfield, J., & Parpura-Gill, A. (2007). Loneliness in elderly persons: a
theoretical model and empirical findings. International Psychogeriatrics, 19(2),
279-294.
Cohen-Mansfield, J. (2007). Temporal patterns of agitation in dementia. The
American Journal of Geriatric Psychiatry, 15(5), 395-405.
Cohen-Mansfield, J. (2007). Treatment of behavioral disturbances (agitation)
among elderly persons with dementia. Emda, 55, 21-23. (In Hebrew).
Cohen-Mansfield J, Wirtz PW. (2007) Characteristics of adult day care
participants who enter a nursing home. Psychol Aging; 22(2): 354-360.
Cohen-Mansfield, J., & Lipson, S. (2007). The utility of pain assessment for
analgesic use in persons with dementia. PAIN, 134(1-2): 16-23.
Cohen-Mansfield, J., & Parpura-Gill, A. (2007) Bathing: A framework for
intervention focusing on psychosocial, architectural and human factors
considerations. The Archives of Gerontology and Geriatrics, 45, 121-135.
Cohen-Mansfield, J., Libin, A., & Marx, M. (2007). Non-pharmacological
treatment of agitation: A controlled trial of systematic individualized intervention.
Journals of Gerontology: Medical Sciences, 62(8), 908-916.
Cohen-Mansfield J., & Bester, A. (2007). What is the flexibility management
principle in long term care? Clinical Q&A with the expert on Nursing Home
Management. Annals of Long-Term Care, 15(5), 15-16.
Cohen-Mansfield, J., & Parpura-Gill, A. (2007). Practice style in the nursing
home: Dimensions for assessment and progress. International Journal of
Geriatric Psychiatry, published online 29 august 2007.
Cohen-Mansfield, J., & Biddison, J. (2007). The scope and future trends of
gerontechnology: Consumers’opinions and literature survey. Journal of
Technology in Human Services, 25(3), 1-19.
Cohen-Mansfield, J., Parpura-Gill, A., Campbell-Kotler, M., Vass, J.,
MacLennan, B., & Rosenberg, F. (2007). Shared interest groups (SHIGs) in lowincome independent living facilities. Clinical Gerontologist, 31(1), 101-112.
Cohen-Mansfield, J. (2007). The impact of environmental interventions on
behavioral symptoms in persons with dementia. Les Cahiers de la mederic
Alzheimer, 3, 154-163.
Cohen-Mansfield, J. (2007). Outdoor Wandering Parks for Persons With
Dementia. Journal of Housing for the Elderly, 21(1/2), 35-53.
Cohen-Mansfield, J. (2007). Non-pharmacological interventions for BPSD.. In
CW Ritchie, D Ames, C Masters, and J Cummings (Eds.) Therapeutic Strategies in
Dementia. Atlas Medical Publishing Ltd. 2007, 185-201.
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Cohen-Mansfield, J. (2007) Execution of advance directives in the hospital and in
the nursing home: The role of advance directives, physicians, and relatives. In
Carmel, S. (Ed.) The Art of Aging in a Global Context: From Theory and Research
to Policy and Practice.
Cohen-Mansfield, J., & Lipson, S. (2008). Which advance directive matters? An
analysis of end-of-life decisions made in the nursing home. Research on Aging,
30(1): 74-92.
Cohen-Mansfield, J. (2008). Agitated behavior in persons with dementia: The
relationship between type of behavior, its frequency, and its disruptiveness.
Journal of Psychiatric Research, Apr 2; [Epub ahead of print].
Cohen-Mansfield, J. (2008). The relationship between different pain assessments
in dementia. Alzheimer’s Disease and Associated Disorders, 22(1): 86-93.
Cohen-Mansfield, J. (2007). Quality of life in the oldest-old. Generations, 103,
20-21.
Davis, E., Biddison, J., & Cohen-Mansfield, J. (2007). How much should we
invest: Hip fracture rehabilitation in persons with dementia. Annals of Long Term
Care, 15(3), 19-21.
Golander, H., & Brick, Y. (eds.) (2008). A mission of Compassion and
Brotherhood: The Story of Malben-Joint in Israel 1949-1975. Jerusalem: Eshel
publications. (English version) 175 pp.
Hirvensalo, M., Cohen-Mansfield, J., Rind, S., & Guralnik, J. (2007).
Assessment of impairments that limit exercise and use of impairment information
to generate an exercise. Journal of Aging and Physical Activity, 15(4), 459-477.
Jensen, B., & Cohen-Mansfield, J. (2007). Changes in habits related to self-care
in dementia: the nursing home vs. adult day care. American Journal of Alzheimer’s
Disease and Other Dementias, 22(3), 184-189.
Kavé, G., Eyal, N., Shorek, A., & Cohen-Mansfield, J. (2008). Multilingualism
and cognitive state in the oldest old. Psychology and Aging, 23(1): 70-8.
Kavé, G. (2008). On the association between education, multilingualism and
successful cognitive aging. Gadish: A Journal of Adult Education, 11, 103-110.
(in Hebrew).
Laje RP, Wilks GB, Marx M, Cohen-Mansfield J. (2007). The Maryland patient
plan of care form: perceptions of physicians and social workers. J Am Med Dir
Assoc. 8(9): 575-81.
Palgi, Y., & Shmotkin, D. (2007). The relations of experiences in World War II
and affect types of subjective well-being with functioning and mortality at old-old
age. Gerontology: Journal of Aging Studies, 34 (3), 35-62. (Hebrew)
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Salzman C, Jeste DV, Meyer RE, Cohen-Mansfield J., Cummings J, Grossberg
GT, Jarvik L, Kraemer HC, Lebowitz BD, Maslow K, Pollock BG, Raskind M,
Schultz SK, Wang P, Zito JM, Zubenko GS. Elderly Patients With DementiaRelated Symptoms of Severe Agitation and Aggression: Consensus Statement on
Treatment Options, Clinical Trials Methodology, and Policy. J Clin Psychiatry.
2008 May 13:e1-e10. [Epub ahead of print]
Heinik, J., Werner, P., & Kavé, G. (2008). Psychiatric diagnoses in a sample of
outpatient psycho-geriatric new referrals with suspected mild cognitive
impairment. The Open Geriatric Medicine Journal, 1, 10-13.
Skaat, A., Peretz H., & Golander, H. (2008) Quality of oncology nursing care and
its effect on psychological distress in Israeli Cancer patients, during the first year
of their diagnosis. The Israeli Oncological Nursing Society Journal. 17(1): 20-28.
(Hebrew)
Shmotkin, D. (2008). Mental health and trauma among Israelis aged 50+. In L.
Achdut & H. Litwin (Eds.), The 50+ cohort: First results from SHARE-Israel.
Data from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (special issue of
Social Security [Bitachon Sociali], No. 76, pp. 197-224). Jerusalem: The National
Insurance Institute of Israel. (Hebrew).
Shmotkin, D., & Shrira, A. (in press). On the distinction between subjective wellbeing and meaning in life: Regulatory versus reconstructive functions in the face of
a hostile world. In T. P. Wong (Ed.), The human quest for meaning: A handbook of
psychological research and clinical applications (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Shrira, A., & Shmotkin, D. (in press). Can the past keep life pleasant even for oldold trauma survivors? Aging and Mental Health.
87-102  ע"מ, ביטאון לחינוך מבוגרים כרך י"א: גדיש. יצירתיות בגיל המבוגר.(2008) . י,לומרנץ
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פינת המחקר

שמוטקין ,דב ) .(2008בריאות נפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגרים .מתוך חוברת מיוחדת של
ממצאים ראשוניים ממחקר -SHAREישראל על בני  50ומעלה בעריכת לאה אחדות והווארד ליטווין.
בטחון סוציאלי ,מס' .76
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מי אנחנו? על מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה
מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה נוסד בשנת  1992באוניברסיטת תל-אביב .למכון
אוריינטציה רב-תחומית המתבטאת בשיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין
הפקולטה לרפואה.
מטרות המכון
מחקר
המכון יוזם ,מקדם ומעודד מחקר גרונטולוגי באקדמיה .המטרה המרכזית היא בניית "קהילה
גרונטולוגית חוקרת" רב-תחומית שמחקריה יעשירו את הידע בתחום האקדמי ויפרו חשיבה חברתית-
יישומית לשיפור איכות החיים של אנשים בגיל הזיקנה.
הפצת ידע גרונטולוגי באקדמיה
המכון מקדם את הפצת הידע הגרונטולוגי באקדמיה באמצעות ימי עיון לחברי הסגל האקדמי
ולסטודנטים בנושאים גרונטולוגים והפצת פרסומים מדעיים מרכזיים בנושאים גרונטולוגיים.
קשר עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בחברה
המכון רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והחברה ומן הסוגיות המעסיקות אותן .אחת
ממטרותיו היא שינוי עמדות כלפי הזיקנה בחברה והעשרת מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בידע
מעודכן ותקף לגבי אנשים זקנים.
קשר עם הקהילה
המכון מקיים קשר עם הקהילה באמצעות ימי עיון בנושאים גרונטולוגיים המופנים לקהל הרחב וכן
באמצעות ייעוץ לארגונים המפתחים שירותים לאנשים מבוגרים בקהילה.
צוות המכון:
ראש המכון :פרופ' יסכה כהן-מנספילד
פרופ' חיים חזן
פרופ' חווה גולנדר
פרופ' יעקב לומרנץ
פרופ' דב שמוטקין
ד"ר אדריאן וולטר-גיזבורג
גב' ניצה אייל
גב' אביבה שורק
צור עימנו קשר
המעוניינים במידע על פעילויות עתידיות מוזמנים לפנות אל מזכירות המכון .כמו כן,
נודה לכם על העברת פרטים אישיים מעודכנים למשלוח דואר ולקשר טלפוני.
אנא ,העבירו עלון זה לכל המתעניינים בתחום הזיקנה.
פרטים להתקשרות:
כתובת :מכון הרצג לחקר זקנה ,אוניברסיטת תל-אביב ,רמת אביב ,ת"ד  ,39040תל-
אביב 69778,טלפון ;03-6409544 :פקס ;03-6407339 :אימייל:
herczeg@post.tau.ac.il
אתר המכון:
http://www.spirit.tau.ac.il/xeddexcms008/manage.asp?siteid=59
המכון ממוקם בבנין מדעי החברה )בנין נפתלי( ,בקומה השביעית ,חדרים .732 726,725

