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המרכז הישראלי לאפוטרופסות ,תאגיד האפוטרופסות הגדול והוותיק בישראל
משתתף ,מופיע ,מציג ומשתף בידע המקצועי והייחודי של עובדיו,
בכנס "עוצמה והעצמה  80שנה לעבודה הסוציאלית בישראל"
ימים שני-שלישי 21-20 ,בנובמבר  2017ב -ג בכסלו תשע"ח,
במלון דיויד אינטרקונטיננטל ,רח‘ קויפמן  ,12תל-אביב – יפו.

ההרצאות ,הדיונים והסדנאות יתקיימו במושבים השונים לאורך שני ימי הכנס:
 .1יום שני 20.11.17 ,בשעה  08:30-09:50סדנה , 1-9
בנושא " :האפוטרופוס שהזדקן – דילמות של אפוטרופסים מזדקנים" ) ,תתקיים בגלריה(.
עו"ס רפי יומטוביאן ,מנהל מחוז ת"א והמרכז ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות.
 .2יום שני 20.11.17 ,בשעה  16:30-18:00מושב 4-9
בנושא :הוא לקח לי הכול והותיר אותי בחוסר כול ) -התעללות וניצול זקנים() .תתקיים באולם ז'ניה טברסקי(
"הוא לקח לי הכל והותיר אותי בחוסר כל"  -על ניצול כלכלי של זקנים.
גב' דיקלה קדוש ששון ,סגנית מנהלת מחוז באר שבע והדרום המרכז הישראלי לאפוטרופסות,
 .3יום שני 20.11.17 ,בשעה  18:15-19:45שולחן עגול 5-10
בנושא" :ילד פנימיות" ,מה אתה חושב עלינו? )תתקיים בחדר (1122
מר עפר חגאג ,מנהל ,מחוז ירושלים ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות.
 .4יום שלישי 21.11.17 ,בשעה  11:45-13:15מושב 7-19
בנושא " :מי המחליט וכיצד? דילמות אתיות בתחומי ההתערבות של העבודה הסוציאלית " )תתקיים בחדר (1130
" גבולות האוטונומיה  -הפערים בין רצונו וטובתו של המטופל ".
עו"ס מוראל בן ארי ,מנהלת מחוז חיפה והצפון ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות,
עו"ס יעל חיים ,סגנית מנהלת מחוז חיפה והצפון ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות
 .5יום שלישי 21.11.17 ,בשעה  11:45-13:15מושב 7-19
בנושא " :מי המחליט וכיצד? דילמות אתיות בתחומי ההתערבות של העבודה הסוציאלית " )תתקיים בחדר (1130
"רצונו ,טובתו ומה שביניהם :דילמות של אפוטרופוס ציבורי".
גב' תמר פורת ,מנהלת מחוז באר שבע והדרום ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות.
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התאגיד הציבורי הגדול והוותיק בארץ לשירותי אפוטרופסות
הפועל בשקיפות ,בשותפות ובתודעת שירות.
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המרכז הישראלי לאפוטרופסות

)לשעבר הקרן לטיפול בחסויים(
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 .6יום שלישי ,21.11.17 ,בשעה  14:00-15:30מושב 8-11
בנושא " :תהליכי ניהול אסטרטגיים") .תתקיים בספריה(
" תהליך יישום מיזוג ארגוני במערכת שירותים חברתיים – הגורמים המקדמים והמעכבים:
"הילכו ארבעה ארגונים חברתיים יחדיו בלתי אם נועדו?" .מחקר עבודת דוקטורט באוניברסיטת תל אביב".
עו"ס ד"ר זאב פרידמן  ,מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות.

