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שימרו את התאריכים

מפגשי חוקרים בתחום חזית מדעי הזיקנה
תוכנית סמינר חוקרים תשפ"ב
המרכז לחקר ולימוד הזיקנה בשיתוף פעולה עם מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזיקנה מתכבד
להזמינכם להשתתף בסדרת הסמינרים המדעיים ומפגשי החוקרים בתחום הזיקנה .כל המפגשים פתוחים
לקהילת החוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים .לפני כל מפגש תישלח הזמנה מפורטת וכן קישור למאמר
שבו יעסוק המפגש.

המפגשים יהיו בזום
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להלן תאריכי המפגשים ורשימה טנטטיבית של נותני ההרצאות ונושאיהן .באופן טבעי ,ייתכנו שינויים בהמשך הדרך.
9:00-10:00 28.10.2021
		
		

פרופ' אריאלה לבנשטיין – החוג לגרונטולוגיה ,אונ' חיפה
השפעות של אירועי חיים ומגדר על הדרה חברתית בזקנה –
השלכות לבריאות ולאיכות חיים

9:00-10:00 25.11.2021
		
		

ד"ר סוניה פאו – החוג לגרונטולוגיה ,אונ' חיפה והמחלקה לעבודה סוציאלית		 ,
המרכז האקדמי רופין
ממדים של חברויות בזקנה – בין הקיים לאתגרים

9:00-10:00 30.12.2021
		
27.1.2022
		
		
		

פרופ' גיל עצמון – החוג לביולוגיה של האדם ,הפקולטה למדעי החיים ,אונ' חיפה
 100זה ה 70-החדש

9:00-10:00

פרופ' דניאל שפרלינג – החוג לסיעוד ,אונ' חיפה
"לעוף החוצה מהכלוב לעולם מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד רחב ומאוד
מאוד יפה ונורא נורא נורא מסוכן" :צרכים ,ציפיות ודאגות של זקנים
בקהילת הלהטב"ק

31.3.2022
		

9:00-10:00

ד"ר חיה קורן – בית הספר לעבודה סוציאלית ,ראש המרכז לחקר החברה ,אונ' חיפה
חוסנן של נשים – פגיעותם של גברים :מאלמנות לזוגיות חדשה בזקנה

28.4.2022
		

9:00-10:00

ד"ר יורם מערבי – המרכז הרפואי הדסה ,האוניברסיטה העברית ירושלים
"ותדע :חדש כל יום תחת השמש"  -זקנה  -לא מה שחשבתם

26.5.2022
		

9:00-10:00

גב׳ תמי בר יוסף  -תוכנית ללימודי תרבות האונ' הפתוחה
כיצד ניצלו ילדים בשואה בזכות כלבים והקשר עמם

30.6.2022

9:00-10:00

גב' ורד סולומון ממן – אדריכלית ראשית משרד הבינוי והשיכון
תכנון לעת זקנה – תובנות משולחן התכנון של משרד הבינוי והשיכון

המפגשים יהיו בזום .אווירה טובה מובטחת .נשמח שתשריינו את התאריכים ,ותשתתפו!
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