
  
 

 
 

 לחקר ההזדקנות והזיקנה גמכון ֶהְרצ  

 באוניברסיטת תל אביב

 מגזין דורותו

 

להודיע על פתיחת  שמחים

 טתשע" סדרת הרצאותהרישום ל

ולמתעניינים לאנשי מקצוע 

 בנושא:בתחום הזיקנה 

 בין המרחב האישי
 :לעולם החיצוני 

ות במציאות יצירת משמע 
 המתחלפת של הזיקנה

 
 עריכה אקדמית:

 גדי פורת, תום עיבל 

 
  להרשמה:

https://forms.gle/oMCYQ
32poTJabT2A7 

 
  ההרצאות יתקיימו באולם אפטר

ין יבנ קומת הכניסה של( ב001)
הפקולטה למדעי  –נפתלי 

 טת תל אביב., אוניברסיהחברה
  מטרת הסדרה היא להציג את

חזית הידע הגרונטולוגי ולהוות 
מסגרת העשרה מעודכנת 

  .ומגוונת
 מפגשים אחר הצהריים שני. 
 וחד לקבוצות מעל מחיר מי

 .ארבעה משתתפים מאותו ארגון
 כל מפגשתחילת כיבוד קל ב 

 .)תוספת כריכים בהפסקה(
 בסדרה תעודת השתתפות. 
  כגמול  מוכרת אינההסדרה

 .השתלמות
 03-6409544/7336טל. 

 03-6407339פקס: 

 Herczeg@tauex.tau.ac.il דוא"ל:

 www.herczeg.tau.ac.ilאתר: 

 לחצו כאןפייסבוק: 

 

 

 

 

  בין המרחב האישי לעולם החיצוני:
 יצירת משמעות במציאות המתחלפת של הזיקנה

 
 1920.5.-ראשון התקיים במפגש 

 

  3.6.2019ם שני, יו :שנימפגש 

  לאורך מעגל החיים   והתפתחות רב גוניותשונות,  

 התכנסות וכיבוד קלהרשמה,  15:45-16:15

  וצמיחה ה של החיים כמנוף לשינוייטיפול נפשי במחצית השני  16:15-17:00
   מומחית בטיפול ו ת קליניתפסיכולוגי ,העצני-גב' איריס קליינמן   

 .ובזקנים מבוגריםב                       

  זבאמצעות שיטת פלדנקריי ורוח מודעות דרך תנועהפיתוח   17:00-17:45

  אמנויות לבכיר מורה מדריך ו, ואיםבמילאלוף משנה , מוטי נתיבמר    

 . זושיטת פלדנקריי לחימה   

 הפסקה וכיבוד קל  17:45-18:15 

  כה למעשההזדקנות בארצות המזרח: הל  18:15-19:00

 .אביב מרצה לבודהיזם ותרבות יפן, אוניברסיטת תל ,רופ' יעקב רזפ   

  על צילום באימון  - לראות אחרת: חקר ויזואלי של הגיל השלישי  19:00-19:45

 בגיל השלישיייה מודעת כמתודה מחוללת שינוי לרא                     

    דוקטורנטית לתקשורת ויזואלית, אוניברסיטת ניו שיבי איסמן,  'גב   

 .לחקר ויזואלי המכון –"לצלם סיפור" מייסדת יורק,    

 
 

  17.6.19יום שני,  :שלישימפגש 

 ם לקידום רווחה נפשיתככלימשמעות ו אמנות 

 קלהתכנסות וכיבוד הרשמה,  15:45-16:15

  גישה מעשית לזיקנה משמעותית 16:15-17:00
 ,במכללה לחברה ואמנויותמשמעות חיים  חוקרת ,ד"ר תמי יגורי   

 .בנתניה                       

  הקולנוע ככלי טיפולי  17:00-17:45

   מרפאה בעיסוק ובימאית קולנוע, יוצרת ומפעילה את , מירי בוקרגב'    

 ."הפרויקט "קשישים עושים קולנוע                       

 ד קלהפסקה וכיבו 17:45-18:15

  אמנות ויצירה כמרחב להתבוננות על סיפור החיים בזיקנה  18:15-19:00
  באוניברסיטת חיפה  צה, מטפלת ומרדוקטורנטית, גב' שושי קיסרי  
 .סיפורי חיים ותיאטרון פלייבקטיפול בדרמה,  בתחומי  

  ס, קשב וזיקנהמיינדפולנ בין 19:00-19:45
   הספר למדעי המוח. בית הספר לחינוך ובית , ד"ר ריקרדו טרש  

  .אוניברסיטת תל אביב                      

 

 האותיות הגדולות:
  יקבע לפי תאריך קבלת ילתשלום . הסכום הסופי לפני תחילת הסדרהיש להסדיר את התשלום

 (.מבניהםהתשלום בפועל ו/או פירעון התשלום בפועל )המאוחר 

 למשתתף ₪ 25 בתוספת  )מצורף בהמשך( לא מקוון ניתן להירשם באמצעות טופס ידני. 
 :לגשת לשולחן הרישום, בכל מפגש, ולוודא שנוכחותו נרשמה. באחריות המשתתף רישום נוכחות 
  מפגשים לפחות נינכחו בששלמשתתפים נק תועתעודת השתתפות. 

 
 :ביטול השתתפות

  ן משתתפים מאותו ארגו 4-כחלק מקבוצה, ושאחרי פרישתו יש פחות משנרשם  ,משתתף פרשאם
)=קבוצה(, שאר חברי הקבוצה, שנרשמו איתו, ישלימו את הפרש התשלום כנדרש מהרשמת 

תתפות ואופן ההרשמה )מקוון או יחיד/ה. סכום ההפרש יקבע בהתאם לתאריך בו בוטלה ההש
  ידני(.

  ל להגיע לאחד או כל מפגשי הסדרה, ניתן לשלוח משתתף אחר במקומו, ובלבד כומשתתף לא יאם

 למשרדי המכון טרם הגעתו.ה בכתב, באמצעות דוא"ל, הודעשנשלחה 

https://forms.gle/oMCYQ32poTJabT2A7
https://forms.gle/oMCYQ32poTJabT2A7
mailto:Herczeg@tauex.tau.ac.il
http://www.herczeg.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/Herczeg.Institute?ref=tn_tnmn


 

 

 

9201 – טתשע" לאנשי מקצוע בתחום הזיקנההרצאות הלסדרת  טופס הרשמה

 :לכתובת תשלום )מפורט בהמשך(בצירוף בדואר ו ושילח ,ומלאו את הטופס הנ"ל הדפיסו

 מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה

 אביב אוניברסיטת תל

 6997801אביב  תל 39040ת.ד. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ___________________________________ שם משפחה

  _____________________________________ פרטישם 

  _____________________________________ .מס' ת.ז

 ת בסדרת ההרצאותעבור תעודת ההשתתפו 

  ___________________________________  טלפון נייד

  ______________________________________  תפקיד

 _________________________________  עבודההמקום 

  ___________________________________________________________________ )בכתב יד ברור(: ואר אלקטרוניכתובת ד

 בלבד עות לגבי ההרצאות תימסרנה דרך הדוא"לההודכל שימו לב: 

 :)רחוב / ת.ד. / מס' בית / דירה / עיר / מיקוד( משלוח התעודהל כתובת

 

 :(למשתתף ₪ 25. רישום ידני כרוך בתוספת של בלבד רישום מקווןבלנרשמים המחירים שלהלן מיועדים ) למפגשים הבאיםדמי השתתפות 

 לכל משתתף ₪ 250*קבוצה גדולה  |  משתתף לכלש"ח  265 *ש"ח | קבוצה 280< יחיד 

 ש"ח למשתתף 340קבוצה  / ביום המפגש: יחידלכל הסדרה < הרשמה 

 )יחיד / קבוצה(.  למשתתף לכל מפגשש"ח  170 :מפגשים ניעד שלמפגש אחד ודמי השתתפות 

 .מאותו ארגוןמשתתפים  4מינימום קבוצה = * 

 ו ארגוןמאותמשתתפים  8מינימום =  גדולה קבוצה* 

 

 :דמי ביטול
 משתתפים מאותו ארגון )=קבוצה(, שאר חברי הקבוצה 4-כחלק מקבוצה, ושאחרי פרישתו יש פחות מ אם נרשם משתתף<<< 

, ישלימו את הפרש התשלום כנדרש מהרשמת יחיד/ה. סכום ההפרש יקבע בהתאם לתאריך בו בוטלה שנרשמו איתו
 ההשתתפות.

 הרלוונטיים(:המפגשים )אנא סמנו את  ההרשמה היא עבור

 שני המפגשים הבאים  
 
 
  שונות, רב גוניות והתפתחות  – 3.6.19 – 1מפגש

 לאורך מעגל החיים
 

 אמנות ומשמעות ככלים  – 17.6.19 –  2ש מפג

 לקידום רווחה נפשית

 
 

 _____________________________ :תשלוםסה"כ ל

 

  :בחרו אחד מאמצעי התשלום :התשלום אופן

 למעטפה יחד עם טופס זה(.צ'ק )יש לצרף  >>> המכון למחקר חברתי <<< לפקודת צ'ק 

  נא . עבור המכון למחקר חברתי 2164673, מס' חשבון 181 נווה אביביםט, סניף בנק דיסקונ -העברה בנקאית

 .לתשלום יחד עם טופס זה אסמכתאלצרף 

  אנו נודיע על כך -אפשר בצורה מקוונת לאחר חג הפסח ית -תשלום באמצעות כרטיס אשראי. 

 

 

קבע לפי תאריך קבלת ילתשלום יהסכום 
בפועל  השיקפירעון תאריך התשלום בפועל/

 .(מבניהם)המאוחר 

 בדמי ההשתתפותש"ח הנחה  25-וליהנות מ למלא את טופס ההרשמה באינטרנטורצוי  כדאי
 חה כבר בפניםההנ - לחצו כאן רישום מקוון טופסלמילוי  .במשרדי המכון ק לאחר קבלת התשלום בפועלרהרישום ייקלט 

 

 

 בדמי ההשתתפותש"ח הנחה  25-וליהנות מ ההרשמה באינטרנט למלא את טופסורצוי  כדאי
 ההנחה כבר בפנים - לחצו כאן ןרישום מקוו טופסלמילוי  .במשרדי המכון רק לאחר קבלת התשלום בפועלהרישום ייקלט 
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 ?איפה חוניםאיך מגיעים ו
 

 ס, קמפוהחברה ניין נפתלי, הפקולטה למדעיבב, שנמצא אולם אפטרסדרת ההרצאות תתקיים ב
 להלן קישור למפת הקמפוס: , תל אביב. 30רחוב חיים לבנון  אוניברסיטת תל אביב.

.ac.il/map/unimapl1.aspuhttp://www2.ta 
 

  השערים הקרובים ביותר לבניין נפתלי:
 (. 7( ושער פרנקל )שער 4שער רמניסיאנו )שער  (,5שער ג'וזף קריס )שער  - להולכי רגל

החניונים הקרובים ביותר לאולם הם חניון ''סמולרש'' וחניון "מדעי החברה" של  - למגיעים ברכב פרטי
 ים סמוך מאוד לאוניברסיטה. אאחוזת החוף. שניהם נמצ

 
 כניסהך מאוד לסמו. החניון נמצא ללא תשלום היא וסמולרש בלבד!() "סמולרש"החניה בחניון 

שולחן ההרשמה באולם, שם בלהציג אותו  כדי שמרו את כרטיס החניההחנו וא . אניטהיברסלאונ
 תקבלו מדבקת זיכוי עבור החניה.

 
אפשרות להיכנס ברכב לשטח  אנא שימו לב כי אין. 4ת משער לאחר חניית הרכב אפשר להיכנס רגלי

 ,בכפוף להצגת תעודת נכה, בעלי קשיי נגישות יוכלו להיכנס לקמפוס עם רכב משתתפים/ות .הקמפוס
 .4בכניסה לשער 

 
 הגעה בתחבורה ציבורית:

 
. 289, 13נון: קווים ברח' חיים לב .7, 25, 45בבי אוניברסיטה: קווים סו דן:; 572, 274, 271 אגד:

 .Moovitהשתמשו באפליקציית  . לא בטוחים?137 קווים:
רדו בתחנה ת"א האוניברסיטה, מרכז הירידים, ומשם המשיכו בהליכה רגלית )כרבע שעה הליכה  רכבת:

 (.289או  45, 7בעלייה( לכיוון הקמפוס, או באוטובוס )קוים: 

 נשמח לראותכם 
 אותנו בפייסבוקואהבו חפשו 

 מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזיקנה

 03-6407339, פקס. 03-6409544טל.   6997801יב אב-, תל39040אביב, ת.ד. -אוניברסיטת תל
Tel Aviv University, P.O.B 39040, Tel Aviv 6997801, Israel  

Tel: +972-3-6409544; Fax: +972-3-6407339 
E-mail: herczeg@post.tau.ac.il | www.herczeg.tau.ac.il | Like us on FaceBook 

http://www2.tau.ac.il/map/unimapl1.asp
https://www.facebook.com/Herczeg.Institute/
mailto:herczeg@post.tau.ac.il
http://www.herczeg.tau.ac.il/
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