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במהלך שנת הלימודים תש"ע מכון הרצג יקיים את
"הקתדרה לגרונטולוגים" -סדרת הרצאות בשיתוף עם אש"ל
תוכנית הקתדרה
 -06.01.2010טיפול פליאטיבי בזיקנה
ה ת כ נ ס ו ת )כיבוד קל(
15:30
 16:15 – 16:00ברכות ופתיחה  :נציגי מכון הרצג ואשל
 17:30 – 16:15הטיפול בסוף החיים -האם "מוות טוב" הוא אפשרי?
גב' מלי שלייפר
מתאמת קלינית -פרוטליקס ,מיסדת הוספיס "בית בעמקים" .לשעבר יו"ר של
עמותת תמיכה.
" 19:30 – 18:00כואב ,אבל פחות" -התמודדות עם כאב ושיפור איכות החיים בגיל השלישי
דר' ליאורה שכטר
מנהלת תחום הטיפול בכאב ,מנהלת אקדמית בית ספר "מירב" מכבי שירותי
בריאות.
 -24.02.2010הרצון לחיות באיכות חיים בגיל השלישי
 17:30 – 16:00שיפור הטיפול התרופתי במבוגרים וקשישים" -המלחמה בריבוי תרופות".
דר' דורון גרפינקל
מנהל מחלקה גריאטרית פליאטיבית" ,שהם" -המרכז המשולב לרפואת הגיל
השלישי.
 19:30 – 18:00שינויים מיתולוגיים בתפיסת הזמן ואיכות החיים בזיקנה.
פרופ' הנרי אברמוביץ'
פסיכולוג ואנתרופולוג ,פרופסור בחוג לחינוך רפואי בחוג לרפואה ,אוניברסיטת
תל אביב.
 -17.03.2010החלטות סוף החיים בזיקנה
 17:30 – 16:00החלטות מומלצות של סוף החיים -הזקן ,משפחתו ומטפליו.
גב' לין חלמיש
טנטולוגית ,מומחית בתחומי מוות ,אבל ואובדן.
 19:30 – 18:00האם יש זכות לבחור למות בישראל? על ההיבטים החוקיים של קבלת החלטות
בסוף החיים.
דר' ישראל )איסי( דורון
החוג לגרונטולוגיה וביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה.
 -14.04.2010התמודדות עם המוות בגיל השלישי
 17:30 – 16:00התרומה של רוחניות במפגש עם הסופניות /המוות.
דר' אריאל ורנר
פסיכותרפיסטית ,המרכז הישראלי לרפואת גוף ונפש.
 19:30 – 18:00הסימבוליזם של דמות הזקן ומשמעותו התרפויטית
דר' מיכה אנקורי
התוכנית לפסיכותרפיה ,מכללת סמינר הקיבוצים.
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"פנינת המחקר"

מנהיגים ומפעל חיים בגרונטולוגיה הישראלית
ראיון וכתיבה :פרופ' חוה גולנדר
פרופ' רבקה )בקי( ברגמן
חלוצת הסיעוד הגריאטרי בישראל

בסדרת הכתבות על מנהיגים ומובילים בעולם הגרונטולוגיה הישראלית ,שמור לפרופ' רבקה
ברגמן ,מקום מיוחד של כבוד ויקר בהיותה המייסדת ,המובילה והמפתחת את הסיעוד הגריאטרי
בישראל במשך יותר מיובל שנים .פרופ' ברגמן ,המכונה בפי כול בקי ,החלה אמנם את התמחותה
המקצועית כמיילדת ,אך אירועי מלחמת העולם השנייה הובילו אותה להתנדב לטפל בפליטי
מלחמה באפריקה ,לארגן את הטפול בניצולי השואה באירופה ולהקים בישראל את תשתית
הטיפול בחולים כרוניים ובקשישים במסגרת תפקידה כאחות הראשית של ארגון מלב"ן .פרופ'
ברגמן נחשבת לנושאת הדגל בפיתוח מסגרות חינוך חדשות ומגוונות להכשרה מקצועית
ולהתמחות גריאטרית בתוכניות הוראה בסיסיות ,אקדמיות ומתקדמות .היא ידועה כחוקרת
מקורית ותורמת בתחום הטיפול בחולה הדמנטי ,הערכת איכות הטיפול ופיתוח מודלים טיפוליים
לפרט ,למשפחה ובקהילה .בהשראתה ,ביוזמתה ותחת שרביטה הוקמה העמותה הארצית לסיעוד
פסיכוגריאטרי ששינתה את אקלים הטיפול במוסדות והפכה את העבודה עם נפגעי דמנציה
לתחום עיסוק מקצועי מאתגר ויצירתי שמשך אליו את הטובות באחיות .פרופ' ברגמן נחשבת
לאם המייסדת את החינוך האקדמי של הסיעוד בישראל וחלוצת המחקר בסיעוד .היא לימדה
וטיפחה דורות של אחיות שהנהיגו בדמותה וברוחה את השרות ,החינוך ,המינהל ,המחקר
והמעורבות בקביעת מדיניות לקידום רווחת הקשישים בבריאות ובחולי .היא כיהנה בתפקידי
יעוץ משמעותיים בזירה הרב-מקצועית והבינלאומית וזכתה להכרה בינלאומית .בשנת 1999
הוענק לה פרס ישראל למפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה בישראל .פרופ' ברגמן
תחגוג השנה את יום הולדתה התשעים והיא מהווה מודל ומופת לחיים עשירים ,יצירתיים,
תורמים ומעורבים.
גולנדר ,ח .(2009) .מנהיגים ומפעל חיים בגרונטולוגיה הישראלית :פרופ' רבקה ברגמן חלוצת
הסיעוד הגריאטרי בישראל .גרונטולוגיה.163 -155 ,(1)36 ,

מי אנחנו?
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.
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