
 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 וכיבוד התכנסות 9:00-8:30

 אילן-דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר, פרופ' יוסף דויטש │ פתיחה וברכות 9:20-9:00

 מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ד"ר אביגדור קפלן    

 , ביה"ס לעבודה לתואר שני ובריאותראש מגמת שיקום , פרופ' ליאורה פינדלר                                      
 אילן-אוניברסיטת בר סוציאלית,                                                                          

 מנכ"ל קבוצת 'דנאל', ימר אילן ישראל                                    

10:00-9:20 *Clinical and Empirical Insights from Social Work in Six Continents:             
Achieving Resilience among Children and Young People by Intervention                        

                                                                                                            With Families and Communities 
יצירת עמידות  :תובנות קליניות ואמפיריות מעבודה סוציאלית בשש יבשות

(resilience )וקהילתית משפחתית התערבות באמצעות וצעירים ילדים בקרב 
   Prof. Michael Ungar │ Resilience Research Centre, Dalhousie University, Canada 

 לפעול בעולם משתנה –הסיכויים להצליח כנגד כל  10:45-10:00
 ,עובד סוציאלי, גיא שמחי מר │העיוורון כאלטרנטיבה לחיים  –קוצר הראייה של ההולכים בתלם 

 עם מוגבלות בלשכת יו"ר ההסתדרות ממונה על תעסוקת אנשים

 ערך לפיתוח המרכז את מנהלת גב' חגית בכור, │ קידום ערך משותף להשפעה חברתית כלכלית
 נשית רוח עמותת ר"יובבנק הפועלים;  משותף

סמנכ"ל קבוצת 'דנאל', מנהל , מר דרור פלנבאום │ קול הקשישים:  שיתוף לקוחות כבסיס לשינוי
 חטיבת הסיעוד

 מיזמים מעוררי השראה -שינוי הלכה למעשה  11:05-10:45
 וייס'-מחנך בתיכון 'ברנקו, דוד נועם מר │ "עוף גוזל": המסע המקביל של תלמיד ומורה  

 ביה"סמנהלת , גב' דגנית מלל שחר │ גן: סטרטאפ חינוכי בספארי-רמתספארי  –בית אקשטיין 

 הפסקה 11:20-11:05

*  הרצאה באנגלית

 2018במרס  15יום חמישי, כ"ח באדר תשע"ח, 

 אילן-)קומת קרקע(, אוניברסיטת בר C-50, אולם 206בניין 



 מיזמים מעוררי השראה -שינוי הלכה למעשה  11:30-11:20
 מנכ"לית תכנית 'סולמות', גב' שרה אלבז │ לשינוי חברתימוסיקה  – 'סולמות'תכנית 

12:10-11:30 * The Importance of Self-Control in Determining Behavior: Theory,  
Practice Mechanisms and Implications for    

: תיאוריה, מנגנוני פעולה והשלכות התנהגות כבסיס לשינויחשיבות השליטה העצמית 
 לפרקטיקה

        Prof. Martin S. Hagger │ School of Psychology Curtin University, Australia and Faculty of 
Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland                                                                                                                 

 מדיניות וחקיקה –הפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי ל: מושב 13:00-12:10
 לע"ס, מרצה בביה"ס 'דנאל' ח"כ לשעבר, עו"ס, סמנכ"ל פיתוח עסקי, יפעת קריבגב'  :המושביו"ר   

 בהשתתפות:

בנושא "בניית סגנית יו"ר הכנסת ויו"ר הוועדה המשותפת לוועדת הרווחה ולוועדת הכלכלה , סקובח"כ טלי פלו
 תכנית אב לאומית בתחום הזקנה"

יו"ר שדולת הגמלאים, מוביל את מאבקי חוק ביטוח סיעוד ממלכתי, קצבאות הקשישים  ,ח"כ איציק שמולי
 ושילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה

 מיזמים מעוררי השראה -שינוי הלכה למעשה  13:20-13:00
 מנהלת המכון ללימודי מוגבלות, אלין, בית נועם, ד"ר פנינה שטינברג │ נט.חבר

 מייסדת המיזם, גב' הדר קס │ פרויקט 'חמניות': מיזם חונכות אישית ליתומים

 הסופרת אמונה אלון │ הספרותית כמסע אל הלא נודע על שינויים ותמורות: הכתיבה 13:50-13:20

 אילן-ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר, ארי-בן –אורית טאובמן פרופ'  │ מילות סיכום  13:50

 סמנכ"ל קבוצת 'דנאל', מנהל חטיבת הסיעוד, ר דרור פלנבאוםמ                                  

 ארוחת צהריים קלה  14:00

 
 . של כל המעוניינים מראשנדרשת הרשמה  ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום.

  להרשמה

 קישור למפת הקמפוסחניה בתשלום בחניונים הסמוכים לקמפוס. 

 6ימיים: תחנת הירידה הקרובה לאולם היא תחנה מס' למשתמשים בשירותי ההיסעים הפנ

 מידע על תחבורה, חנייה ומערך ההיסעים הפנימי

  )אלברט איינשטיין(

 ועדה מדעית ומארגנת: 

  עו"ס יפעת קריב, עו"ס ורה סקבירסקישלמה, -ד"ר שירלי בןארי, -בן –, מר דרור פלנבאום, פרופ' אורית טאובמן פרופ' ליאורה פינדלר

https://goo.gl/forms/Es0eikIY8ZfbjWRG2
http://www.biu.ac.il/Tour/campus-map.pdf
https://www1.biu.ac.il/transportation

