סמינר ארצי 40/2017
בנושא" :הרפואה בעולם העבודה המודרני"
מלון מלכת שבא ,אילת3-6/12/2017 ,
חברה שמכבדת את עצמה מספקת עבודה לחבריה .עבודה היא זכות שיש לכל אדם בחברה .היכולת להתקיים מעבודה
היא גם זכות מוגנת ומעוגנת בחקיקה ובהגדרות .בחברה מתוקנת ,עולם העבודה הינו עולם עם חוקים ברורים .עולם זה
חובק תחומים ונושאים הקשורים ביניהם בשלל היבטים .מגדר וחקיקה ,זכויות וחובות הינם רק מדגם קטנטן של
הנושאים שניתן להרחיב עליהם את השיח ואת הדעת .סמינר זה מבקש להאיר מספר נקודות מתוך אותם נושאים מייצגים
מעולם העבודה כמו לדוגמא -בריאות ומחלה בחיי העובד ,מגדר וחקיקה ומקום עבודה כארגון קהילתי.
יום ראשון 3/12/2017
רישום וקבלת חדרים +קפה ועוגה
14:00-16:00
פתיחת הסמינר ,גב' דרורה שיך עודה רכזת הסמינר
16:45-17:00
ד"ר רות קנאי ,תוכנית "אדם ורפואה" האוניברסיטה העברית והדסה.
17:00-18:30
"מדיקליזציה של מצבים במעגל החיים של העובד בעולם המודרני" (הרצאה מס' )1
20:30-22:00
ד"ר רות קנאי

"הפסיכיאטריה – מהמוסד לקהילה ארגון העובדים כקהילה" (הרצאה מס' )2
יום שני 4/12/2017
09:30-11:00
גב' אלכסנדרה צ'יבולבסקי ,יו"ר הסתדרות המח"ר ,תמיר פלג מנכ"ל קופות הגמל
"הסתדרות המח"ר -יוצאים לדרך חדשה"
11:15-12:45
ד"ר נירה ברטל ,גימלאית בי"ס לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית ירושלים.

12:45-13:30

"הנשים המיילדות בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה ה :20-היבטים של עבודה עצמאית,
חקיקה ומגדר" (הרצאה מס' )3
קפה ועוגה

16:30-18:00
גב' ליאורה רופמן ,מורשית נגישות השירות התוכנית ללימודי מגדר אוניברסיטת בר אילן
"מנכות למוגבלות מבידול לשילוב -אנשים עם מוגבלות בראי עולם העבודה"(הרצאה מס' )4
יום שלישי 5/12/2017
סיור בהרי אילת ,נחל שלמה ,מסלול הליכה קל (הרצאה מס' )6+7
10:00-13:00
קפה ועוגה
13:00-13:45
20:30-22:00

גב' יעל פפר ,לשעבר מנשות גואל רצון
"גאולה מרצון מהבור אל האור"(הרצאה מס' )8

יום רביעי 6/12/2017
ד"ר מיכאל בייגל ,מנהל לשעבר במחלקת המולטימדיה ,הפקולטה לרפואה ,האוניברסיטה העברית
9:30-11:00
11:15-12:00

"דמות העובד/ת בסרטים -הרופא כמשל" (הרצאה מס' )9
סיכום הסמינר ,גב' דרורה שיך עודה רכזת הסמינר

** יתכנו שינויים בתוכנית הסמינר **

צוות עובדי קרן "ידע" מאחל לכם שהות נעימה ופורייה

