
 

 לגרונטולוגיה  הישראלית  של האגודה 42- הכינוס הדו שנתי ה

 הישראלי לרפואה גריאטרית  בשיתוף האיגוד הנוירולוגי הישראלי והאיגוד

 " "פנים גלויות אל הזיקנה 
 שלום רב, 

 דבר יו"ר הועדה המדעית 

המגפה והשלכותיה שמו את הזקנים עם כוחותיהם, פגיעותם וצרכיהם באור הזרקורים. כעת יותר מתמיד שומה עלינו להתבונן נכוחה באוכלוסייה  
 הולכת וגדלה זו, להבינה על כל סממניה המגוונים ולתרום לאופן בו החברה רואה את הזקנים.  

הישראלית לגרונטולוגיה ייערך בסימן ''פנים גלויות אל הזקנה'' ויהווה במה לשיח שמטרתו לקדם זקנה  של האגודה  24-שנתי ה -לפיכך, הכנס הדו
 המתאפיינת באריכות ימים, בריאות, פעלתנות ומעורבות חברתית. 

פים במהלך מגפת  הכנס יעסוק בהתמודדות הזקנים, בני משפחתם, מטפלים, מוסדות וגופים מתווי מדיניות עם האתגרים הרבים אליהם היו חשו
- הקורונה, כמו גם בהיבטים כלליים כגון ביולוגיה ופסיכולוגיה של הזקנה, נוירולוגיה, גריאטריה, רווחה נפשית, גרונטולוגיה פיננסית, רב

 תרבותיות, טכנולוגיה בגיל השלישי ועוד.

של שמירת מרחק ולחלוק עם עמיתים רעיונות, מחקרים  הכנס יהווה הזדמנות עבורכם, אנשי המקצוע, להיפגש פנים אל פנים אחרי תקופה ארוכה 
 ועבודה מעשית.  

 .2022לפברואר  14-15הכנס יתקיים במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בימים שני ושלישי, 

 הנכם מוזמנים להגיש את מיטב עבודותיכן באמצעות אתר הכנס, שם תוכלו למצוא את רשימת הנושאים המוצעים לכנס. 

 לראותכם בכנס, נשמח 

 טור-פרופסור עמית שרירא וד"ר ליאורה בר

 

 דברי יו"ר האגודה

. כנס זה, המשמש כמפגש המרכזי והעיקרי לכל העוסקים בעולם הזקנה,  24-שנתי ה -האגודה הישראלית לגרונטולוגיה נערכת לקראת הכנס הדו
, צמוד להתפרצות מגפת  2020נס הקודם התקיים בחודש פברואר חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי המעשה העוסקים במלאכה, יתקיים לאחר שהכ

הקורונה. למגפה הייתה השפעה דרמטית על המשק והחברה בכלל ועל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בפרט. חווינו תחלואה ותמותה גבוהים  
ה של סיוע, טיפול, תמיכה ודאגה כנה לכל מי שהיה במוסדות, ניתוק ובידוד בקהילה, מבני המשפחה והחברים, אך בצד זה גם גילויי התגייסות רחב

 זקוק לכך. האגודה הישראלית לגרונטולוגיה לקחה חלק בכל המאמץ הזה, כמו ארגונים רבים אחרים. 

אנו צועדים עתה לקראת עידן חדש אשר ללא ספק ישען במידה רבה על ההתפתחויות והשינויים שחלו בתקופת הקורונה. אחת התוצאות הבולטות  
תקופת הקורונה היא העלאת נושא הזקנה וההזדקנות גבוה על סדר היום הציבורי. האם החברה הישראלית ערוכה להתמודדות עם מה שהשינוי  מ

הזה מביא אתו? מה ניתן ללמוד על כך מהנעשה בחדרי התכנון של משרדי הממשלה? האם המחקר הגרונטולוגי והגריאטרי תורם להתמודדות עם  
והחדשים? האם עובדי השדה נותנים דעתם על האתגרים המצפים להם? איך נשפיע על השינויים הדרושים במדיניות ובחקיקה,  הצרכים הקיימים 

תוך שיתוף פעולה עם קובעי המדיניות ועם שאר הארגונים בממשלה, ברשויות המקומיות, במגזר העסקי ובמגזר הציבורי. אנו מצפים שכנס זה  
 הרמות, כאשר לנגד עינינו השאיפה והדאגה לשיפור איכות חייה  של האוכלוסייה המזדקנת. יתרום להערכות הלאומית בכל 

הכנס משמש במה לחידושים וחדשנות בתחום העשייה, לתכנון וחשיבה , למחקר וללמידה. כל המעורבים בעולם הזקנה מוזמנים לשמוע ולהשמיע,  
ת המידע ולחשיפתה של העשייה הברוכה והמקיפה שכבר מתקיימת בשדה הרחב  להציג וללמוד, ולתרום במשותף לקידום והעמקת הידע, להרחב

 הזה. 

 יו"ר האגודה לגרונטולוגיה  -פרופסור יצחק בריק



 

 
 

יו"ר האגודה   -פרופסור יצחק בריק
 לגרונטולוגיה 

 

  

 ועדה מארגנת  ועדה מדעית 

  

 יו"ר  -גרי רוט   יו"ר  - פרופ' עמית שרירא 

 יוסי קפלן  יו"ר שותפה  -ד"ר ליאורה בר טור 

 רמי שלאעטה  פרופ' רביע חלאילה

 צלילה רצין נוריאל ד"ר יהודית ראובני 

 טלי שטרית  פרופ' אהוד בודנר

 ג'וני למברגר ד"ר סיגל נעים 

 אלכס קפלון  ד"ר עידית בן שם 

 אורנה בר 

  דר יעל זילברשלג 

 

 
 םמצפים לפגוש את כולכם פנים אל פניאנו  

 

 

 
 

 :נושאי הכינוס  
 

 הכנס יעסוק במגוון נושאים הקשורים להזדקנות ובין היתר בהזדקנות על רקע מגפת הקורונה  

 השלכות הקורונה  •

 בריאות הזקנים ובני משפחתם  •

 מדיניות ומשפט ביחס לזיקנה  •

 דיגיטלית טכנולוגיה ואוריינות  •

 מיזמים וחדשנות בתחום הזיקנה  •

 התערבות טיפולית מרחוק  •

 ביולוגיה של הזיקנה  •

 רפואה גריאטרית ופסיכוגריאטרית  •

 פסיכותרפיה וייעוץ גרונטולוגי  •

  רווחה נפשית ופסיכופתולוגיה  •

 הפרעות תנועה וקוגניציה  •

 הזנחה והתעללות בזיקנה  •

 טראומה וזיקנה  •

 סוגיות סוף החיים ומוות  •

 יטבית הזדקנות מ •

 תפיסות לגבי הזיקנה )גילנות, גיל סובייקטיבי(  •

 תעסוקה ופרישה בזיקנה  •

 עוני ומחסור בזיקנה  •

 גרונטולוגיה פיננסית  •

  למידה בזיקנה  •

 יחסים בין דוריים  •

 מטפלים פורמליים ובלתי פורמליים  •

 החיים במסגרת מוסדית  •

  סוגיות מגדריות בזיקנה  •

  מיניות בזיקנה  •

 הזדקנות של קבוצות ייחודיות   •

 תרבותיים -זיקנה בהיבטים רב •

 חינוך ותוכניות הכשרה בגרונטולוגיה  •

 הזדקנות בראי האומנות  •



 

 חסויות אפשרויות 
 

   ₪ 60,000חסות פלטינה: 
 

 מותנה באישור הועדה המדעית   -ראשות מושב פיצול )יו"ר( לנציג החברה נותנת החסות  •
דקות במליאת הפתיחה ובמושב הפיצול )הסרטון באחריות נותן   2הקרנת תשדיר / סרטון חסות עד  •

 החסות( 
 מיתוג המדרגות הנעות בכניסה והיציאה מקומת הכנסים •

 מ"ר( במקום מועדף בתערוכה  12ביתן בנוי כפול ) •
 מציג הכוללים: כניסה חופשית לתערוכה, לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה  תגי 4 •

 וגו נותן החסות על גבי שילוט הכינוס, לרבות באולם המליאה ל •

 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס  •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 לתיקי המשתתפים   A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •

כגון מחברת   בהפקה עצמית באולם המליאה נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים  •
 בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס  -ועט ממותגים שיחולקו למשתתפים

 דף נחיתה באפליקציה של הכינוס  •
 
 

 

 

₪   0,0004חסות זהב   

 
 חסות לתגי הכינוס: לוגו החברות יופיע על תג הכנס.  •

 חסות למושב פיצול  •
 במושב זה. דקות  2הקרנת תשדיר / סרטון חסות עד  •

 מ"ר( במקום מועדף בתערוכה  12ביתן בנוי כפול ) •

 מציג הכוללים: כניסה חופשית לתערוכה, לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה  תגי 4 •
 לוגו נותן החסות על גבי שילוט הכינוס  •

 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •
 פרסומי הכינוס לוגו של נותן החסות בכל  •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 לתיקי המשתתפים   A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •

כגון מחברת                                             נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המליאה         •
     ואישור מראש של מארגני הכינוס בתאום -ועט ממותגים שיחולקו למשתתפים

 
  



 

  ₪  30,000חסות כסף  
 

 חסות למושב פיצול  •
 דקות במושב זה.  2הקרנת תשדיר / סרטון חסות עד  •

 מ"ר( במקום מועדף בתערוכה  6ביתן בנוי ) •
 תגי מציג הכוללים: כניסה חופשית לתערוכה, לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה    3         •

 לוגו נותן החסות על גבי שילוט הכינוס  •
 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •

 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס  •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 המשתתפים  לתיקי  A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •

עצמית באולם המליאה         • יהיה רשאי להוסיף אלמנטים פרסומיים בהפקה     כגון מחברת                                             נותן החסות 
     בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס -ועט ממותגים שיחולקו למשתתפים

 

 ₪   9,000ביתן תצוגה בנוי:  –מ"ר בתערוכה   6שטח תצוגה 
 

 ( 3* 2מ"ר ) 6שטח תצוגה פתוח  •
 הכוללים ארוחות צהריים  מציג תגי 2 •

 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •
 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 מטרים גובה מחייב אישור מהנדס קונסטרוקציה   2*כל בינוי מעל   •
 

 

 

 ₪ )בלעדי לנותן חסות אחד(   25,000חסות תגי משתתפי הכינוס: 
 

 הדפסת לוגו נותן החסות על תגי השם של משתתפי הכינוס                                               •
 מ"ר( במקום מועדף בתערוכה  6ביתן בנוי ) •

 ושני שוברים לארוחות צהריים מציג  תגי 2 •
 שילוט הכינוס לוגו נותן החסות על גבי  •

 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •
 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס  •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 לתיקי המשתתפים   A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •

 
  



 

 ₪    25,000חסות תיק הכינוס: 
 
המשתתף   • תיקי  על  אחד(  )צבע  החסות  נותנת  החברה  לוגו  מארגני  הדפסת  באחריות  התיק  )בחירת 

 הכינוס 

 מציג הכוללים: כניסה חופשית לתערוכה, לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה  תגי 2 •
 לוגו נותן החסות על גבי שילוט הכינוס  •

 לוגו עם לינק נותן החסות באתר הכינוס  •
 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס  •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 לתיקי המשתתפים   A4סום אחד, עד גודל הכנסת דף פר •

 ₪ )בלעדי לנותן חסות אחד לכל מושב פיצול(  20,000חסות מושב פיצול: 
 

 חסות למושב הפיצול   •

 דקות במושב הפיצול )הסרטון באחריות נותן החסות( 2הקרנת תשדיר / סרטון חסות עד  •
 מציג הכוללים: כניסה חופשית לתערוכה, לארוחות הצהריים ולהפסקות הקפה  תגי 2 •

 לוגו נותן החסות על גבי שילוט הכינוס  •
 לוגו של נותן החסות בכל פרסומי הכינוס  •

 לוגו נותן החסות בתכנית הכינוס  •
 לתיקי המשתתפים   A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •
  כגון מחברת ים פרסומיים בהפקה עצמית באולם המליאה נותן החסות יהיה רשאי להוסיף אלמנט •

     בתאום ואישור מראש של מארגני הכינוס -ועט ממותגים שיחולקו למשתתפים
 

                                                                                                                       ₪   18,000חסות לאפליקציה: 
 

 בכניסה לאפליקציה תופיע מודעה של נותן החסות למשך כמה שניות   -פרסום החברה באפליקציה •

 ס וניפרסום לוגו החברה באתר הכ •
 ת הכינוס פרסום לוגו נותן החסות בחובר •

 לתיקי המשתתפים   A4הכנסת דף פרסום אחד, עד גודל  •
 תגי מציג ושוברים לארוחת צהריים   2        •
 
 
 
 

 ₪  )שרוכים ומיתוג באחריות נותן החסות(  10,000חסות שרוכים: 

                                                                     
 נותנת החסות על שרוכי הכנס מיתוג שם ולוגו החברה   •

 ( A4הכנסת פריט פרסומי לתיקי המשתתפים )גודל מירבי   •
 פרסום החסות באתר הכינוס, כולל הלוגו של נותן החסות  •
 פרסום שם החברה ברשימת נותני החסויות בספר הכנס  •

 
יום לפני תחילת   14יום מתחילת הכנס. אישור סופי להדפסה עד    30יש לשלוח חומרים גרפיים עבור השרוכים עד   ❖

 .הכנס
 



 

 ₪     9,000/  5,000    ליום / יומיים חסות להפסקות קפה

 פרסום החסות בפרסומי הכינוס וכן באתר הכינוס, כולל הלוגו של נותן החסות   •

 פרסום לוגו החברה על גבי שילוט אשר יוצב על גבי מזנוני הכיבוד *  •

 יום לפני תחילת הכנס  14הכנס. אישור סופי להדפסה עד יום מתחילת  30יש לשלוח חומרים גרפיים עד  ❖
 

 פרסום מודעה בספר הכנס   

 ניתן לפרסם מודעה צבע על עמוד שלם לפי אחת מן האפשרויות הבאות:  

 ₪  5,000                          פרסום מודעת צבע בכריכה אחורית חיצונית של ספר הכינוס   •

 ₪  4,000         פרסום מודעת צבע בכריכה קדמית פנימית של ספר הכינוס   •

 ₪  3,000                       פרסום מודעת צבע בכריכה אחורית פנימית של ספר הכינוס   •

   ₪ 2,000                                    פרסום מודעת צבע בעמוד פנימי בספר הכינוס   •

 

 אינסרט לתיקי המשתתפים  

הכנסת פריט פרסומי אחד לתיקי המשתתפים. חומר זה יועבר למזכירות הכנס ע"י החברה נותנת החסות, בכפוף לאישור   •

 דפים.  8, מקסימום  A4הועדה המארגנת. גודל מירבי 

 ₪    1,000                                                                            לחברות המציגות בתערוכה   •

 ₪    3,500                                                     חברות אשר אינן מציגות בתערוכה  ל •

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2022כנס גרונטולוגיה    -טופס הזמנה לחסויות ותצוגה בתערוכה

  rmitchell@paragong.comנא לשלוח את ההזמנה החתומה לדוא"ל:

 

 מלון דיויד אינטרקונטיננטל, ת"א :    מקום

 

 התערוכה תתקיים רק בתאריכים 

 2022 בפברואר 14-15    
 :  בכפוף  לתכנית הכנס שעות

אנו הח"מ מבקשים להציג בתערוכה הנ"ל בהתאם לתנאים המפורטים ב"טופס התקשרות" זה וב"תנאי ההתקשרות"  
 המצורפים. 

 :  איש קשר :  שם המציג 

 ישוב:   כתובת:  

 :   פקס : נייד   טלפון:  

 דואר אלקטרוני:  

 

 סכום בש"ח  סה"כ מ"ר   פירוט חסות 

  
 

 

      17.00%מע"מ  

        תשלוםלסך הכל  

: אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כי קראנו את האמור לעיל ואת כל האמור ב"תנאי ההתקשרות" הרצ"ב  אישור הזמנה
 לפיהם. ואנו מסכימים להם ומתחייבים לפעול  

     

 שם החותם   חותמת וחתימה  מיקום במפה  תאריך חתימת המציג 

 אמצעי תשלום:

 :כרטיס אשראי 

 מספר כרטיס אשראי: ______________________________ 

 _____  CVV תוקף: _______        סוג כרטיס:  _________ 

 __________________ שם מלא של בעל הכרטיס: 

 עמלת חיוב כרטיס אשראי באחריות המשלם  •

  :העברה בנקאית 

 פרטי העברה בנקאית יצויינו בחשבונית

 עמלת העברה בנקאית באחריות המשלם

 תנאי תשלום:
% בהעברה בנקאית    50  –יום לפני פתיחת הכינוס, השלמה ל    30מסך התשלום עם חתימת החוזה בהעברה בנקאית או בחיוב אשראי. עד    50%העברת  

 לא תתאפשר כניסה לתערוכה ללא הסדרת התשלום מראש. .אשראי   \

 ביטול השתתפות: 

מהתשלום הראשון וזאת בתנאי   50%יוחזר למציג  2021בדצמבר   1הודעות ביטול יתקבלו בכתב בלבד. הודעות שיתקבלו עד תאריך  
 . לאחר תאריך זה לא יוחזרו תשלומים. או החסות נמכרה לחברה אחרת מפורש כי השטח הושכר למציג אחר

mailto:rmitchell@paragong.com

