
מקבלי הפרסים עד כה:
1989 גב' עליזה יפה — על פיתוח תכנית הדרכה וטיפול בחולים עם סטומה בישראל, מטעם 
האגודה למלחמה בסרטן; 1990 גב' חנה שצמן — על יצירתיות בתחום ההוראה של תפיסה 
והתמודדות עם המוות; 1991 גב' נעמי הדרי — על תרומתה בשימוש באמנות כאמצעי לקידום 
הוראה חוויתית; 1991 גב' מירית שילוח — על תרומתה לקידום בריאות האישה; 1992 גב' 
מיכאלה סלע — עבור שיפור איכות החיים של תשושי נפש ביחידה פסיכוגריאטרית; 1993 
גב' גליה פלד — עבור תרומתה להעשרת המידע לאמהות הישראליות על ההנקה ופרסום 
ספר בנושא; 1994 גב' נילי זליקובסקי — עבור תרומתה להורים ולילדים: העשרת המידע 
על אישפוז עקב ניתוח ופרסום ספר בנושא; 1995 גב' שרה פורת — על יוזמותיה ותרומותיה 
לפיתוח הסיעוד הפסיכיאטרי בישראל; 1996 גב' שולמית ברקן — על תרומותיה לאיסוף 
ולפרסום שוטף של "זכויות האחיות והאחים בישראל"; גב' אורה אבישי — על תרומותיה 
לפיתוח פעילויות קהילתיות מיוחדות בתחום קידום הבריאות; 1997 גב' שרית שץ — על 
פעילות קהילתית לוויסות משקל והפרעת אכילה בקרב האוכלוסיה בכלל ובאוכלוסיות סיכון 
גבוה בפרט; 1998 גב' מלי שלייפר — על הפעלת שיטה לשימוש מושכל במשאבים אשר 
נמצאים בשימוש יומיומי של אחיות; גב' מלני ברקוביץ — על פעולתה הקהילתית בעבודה עם 
הורים צעירים עולי אתיופיה תוך התאמה לצרכים בארץ חדשה; 1999 גב' ירדנה קול — על 
פיתוח תוכנת מחשב המייעלת את איכות הטיפול בחולים המטופלים בדיאליזה; 2000 גב' 
נורית בן צבי — על כתיבת שני ספרי הדרכה למטופלים ולהוריהם בנושא השתלת מח עצם

גב' נורית עמר — על שיפור איכות חייו של החולה הסיעודי הקשיש בנושא של   2001
"הושבת מטופלים — אפשר גם אחרת"

גב' אמל אבו בכר — על הפעילות הייחודית בתחום מניעת תאונות בית בקרב ילדים   2002

גב' מורין בן נון — על פעילותה המגוונת בנושא ההתמודדות עם הנפטר ומשפחתו  2003

גב' ליאת דנן — על "בבושקות" — תכנית התערבות לסבתות עולות מחבר העמים  2004

גב' נאוה דולב — על הקמה וניהול: "דעת" מרכז ארצי לשירותי מידע בנושאי בריאות   2005
לציבור

מר אייל עורב — על פעילויותיו הייחודיות לשיפור איכות החיים של נפגעי הנפש   2006
באשפוז ובקהילה

ד"ר אנה וולסקי־רובל — על פעילותה בחינוך לבריאות המינית באוכלוסייה   2007
האורתודוקסית/חרדית/חסידית

גב' זיוה רופא — על פעילותה בבנייה ובניהול של פרויקט לשיפור בריאות הפה   2008
והשיניים של מאושפזי המרכז לבריאות הנפש "לב השרון"

גב' מיכל אוחנה — על יוזמתה ופעילותה בניהול פרויקט של הכנת אלבום תמונות   2009
ויומן אירועים לילדים הנשלחים לאימוץ

מר עאדל אכתילאת — על פעילותו בהפצה ובניהול הפרויקט: "ביתי הוא מבצרי",   2009
למניעת תאונות במגזר הערבי

גב' ורד קטר — על פעילותה ההתנדבותית לאורך שנים בזירה הלאומית והבינלאומית   2010
כאחות המקדמת בריאות

גב' יפה כהן — על פעילותה ויוזמתה בהכנת דגם לטיפול בילדים חולי איידס ויישומו   2011
למעשה

גב' שרי גולדהכט — על פעילויותיה הייחודיות לשיפור איכות החיים של חולים   2012
כרוניים המטופלים בדיאליזה

גב' רבקה כהן, אחות מוסמכת במכון המטואונקולוגי רמב"ם — על פעילותה   2013
בהתמודדות של ניצולי שואה עם מחלת הסרטן והנצחת העשייה בנושא השואה

ד"ר אניטה נובל — על הקמת בשנת 2007 פורום "הוגנות לכל בבריאות בישראל'   2014
במסגרת האגודה למפגש הבין דתי. 

מר דוד אזולאי — על פעילותו ועבודתו עשירת הדמיון ופורצת גבולות התפקיד, כאח   
במרכז בריאות הנפש, התורמת לשיפור תחושת הביתית ואיכות החיים והמחזקת 

מסוגלות וביטחון העצמי של המאושפזים.

מתכבדים להזמינך

ליום המחקר השלישי 
 של החברה הישראלית להיסטוריה של הסיעוד
בנושא: עקרונות ואתגרים בחקירה ההיסטורית

 ולחלוקת פרס ליצירתיות בסיעוד 
ע"ש פרופ' ר' ברגמן

המפגש יתקיים ביום שני
ה' בתמוז, תשע"ה / 22 ביוני, 2015

בין השעות 08:30–15:30
באוניברסיטת תל אביב

בניין ריימונד, ביה"ס למקצועות הבריאות, אולם 106

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
בית הספר למקצועות הבריאות ע"ש שטייר

החוג לסיעוד



תכנית החברה הישראלית להיסטוריה של הסיעוד

14.00-8.30

התכנסות, הרשמה וכיבוד   9.00-8.30

דברי ברכה  9.30-9.00

פרופ' סילביה קוטון, ראש החוג לסיעוד  
גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות  

פרופ' חוה גולנדר, יו"ר החברה הישראלית להיסטוריה של הסיעוד  

מושב ראשון: פינת הספר החדש  10.15—9.30

יו״ר: ד״ר נירה ברטל  

"אחות טובה דייה, הסיעוד בין אידיאל למציאות 1995-1960"   
ד"ר שרה שחף

משולחנו של המוציא לאור: איך ספר נולד?    
איתי בחור, סופר ומוציא לאור

חקירה היסטורית כיצד? המסע מזיהוי השאלה המחקרית ועד   11:00-10.15
 פרסום המחקר — על רגל אחת

ד"ר נירה ברטל 

השימוש בדוחות שנתיים ובמקורות כתובים: סיפורן של הדיאקונסות   
 בבית המצורעים בירושלים 1874-1950

רות וכסלר

הפסקת קפה  11:15-11.00

מושב שני: התנסויות ואתגרים בחקירה ובתיעוד ההיסטורי  13.30-11:15

יו״ר: פרופ׳ חוה גולנדר  

מחקר היסטורי במוסדות ממודרים: אתגרים בדליית מידע ואיתור   
 מקורות בחקר התפתחות הסיעוד בצה"ל

רונן שגב 

להנצחה פנים רבות: כיצד מסכמים 30 שנות עשייה?   
ילנה מעוז וד"ר רות קפלן

חקירה פילוסופית בסוגיות היסטוריות: האומנם כתבי הרפואה של   
 הרמב"ם עוסקים ברפואה או בסיעוד?

ד"ר ירוחם לויט

בניית ארכיון התצלומים ההיסטוריים של בית הספר לסיעוד   
 הדסה ירושלים

עדנה גוגנהיימר  

מראות מירושלים של חסד — ייצוגים חזותיים לעבודת הסיעוד   
 בירושלים בשני אלבומים מראשית המאה העשרים

ד"ר נירית שלו כליפא

כיבוד צהרים   14:00-13:30

*חלוקת פרס בקי ברגמן   15:30-14:00

*תכנית חלוקת פרס ע"ש ר' ברגמן

15.30-14.00

קטעי קריאה על פרופ׳ ברגמן 
מתוך הספר ״לצדך בדרך״ מאת ד״ר נירה ברטל

מקבלת הפרס

גב' שמחה בלומנטל
אחות אחראית מכון אונוקולוגיה, מרכז רפואי קפלן, רחובות.

הפרס מוענק על פעילותה בפיתוח "מפה טיפולית מונחית מטופל" ו"חליפה אישית 
לכל מטופל/ת".

לכל מטפול נתפרת "חליפה מקצועית" כאמצעי ויזואלי להבנת תהליכי הטיפול בשל 
שלב המבוססת על תכנית הטיפול לאורך זמן בהתאם לאופי ומהלך המחלה.

בעזרת מפה זו המטופל אינו הולך לאיבוד במערבולת המחלקה, קיימת תחושה של 
שליטה ובקרה בחייו.

כל זאת נעשה מתוך אמונה כי הדרכת המטופל היא המפתח להצלחת הטיפול 
ולרווחת המטופל

הנימוקים להענקת הפרס
גב' אביבית רוטנברג, חברה בוועדת הפרס

הרצאה: 
 גלגולו של מחסור, עבר, הווה, עתיד בסוגיית המחסור באחיות

ד"ר דורית וייס

דברי סיכום: פרופ' חוה גולנדר

עלות השתתפות לבאי הכנס 75 ₪ בהרשמה מוקדמת, 90 ₪ ביום הכנס
אפשרות לתשלום בכרטיס אשראי מראש או ביום הכנס

חניה בתשלום בחניונים מסביב לאוניברסיטה
החניה הקרובה ביותר בחניון רפואת שיניים


