ד"ר אביבה קפלן
דוא"ל :

aviva-ka@zahav.net.il

תחומי עניין :גרונטולוגיה ,משמעות ,מחקר אתני
השכלה
 )8991( Ph.D.המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן
נושא הדיסרטציה" :נוכחים נפקדים ב'אואזיס" חיים באתר עכשווי של
זיקנה .ניתוח בשיטות מחקר איכותניות של חיי זקנים המתגוררים בארגון אופנתי
המיועד למגוריהם .מנחים :פרופ' חיים חזן ,פרופ' ניסן רובין
 )8991( M.A.המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן
תחום התמחות :סוציולוגיה של ארגונים
נושא עבודת הגמר :שליטה ומשמעות בעולמם של זקנים במרכז גריאטרי.
מנחה :פרופ' חיים חזן
 )8911( B.A.החוג המשולב למדעי החברה ,אוניברסיטת בר -אילן
תחומי לימוד :סוציולוגיה ,פסיכולוגיה וקרימינולוגיה
תעודות מקצועיות
מנהל מעון
לזקנים

( )0991לימודי תעודה ,הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות,
אוניברסיטת חיפה (במקביל ללימודי ה)M.A. -

תעודת הסמכה ( )0991מטעם משרד העבודה והרווחה
ניהול עסקי ( )0999ביה"ס למינהל עסקים ע"ש ראקנטי,
בכיר אוניברסיטת תל-אביב (תכנית לה"ב למנהלים)
ניסיון בעבודה
 - 8111מרצה ,המכללה האקדמית נתניה ,ביה"ס למדעי ההתנהגות

 - 7112מרצה ,המכללה האקדמית אשקלון ,החוג לסוציולוגיה לאנתרופולוגיה.
 7112 - 7111בעלים של חברה רשומה "אין כמו בבית"  -יזמות עסקית בתחום
עיצוב שירותים לאוכלוסייה מבוגרת (עתה אינה פעילה עסקית).
 7111 - 0997מנהלת בית דיור מוגן
הקמת תשתית ניהולית ,גיוס ,ציוות והעסקה של כ 011-עובדים מתחומי עיסוק
מגוונים (רפואה ,סיעוד ,עו"ס ,מטפלות ,עובדי תחזוקה ומשק ,מוכרנים ומינהל).
הפעלת מגוון שירותים ל 711-דיירים זקנים ברמות תיפקוד שונות;
 0997 - 0991יועצת גרונטולוגית לחברה יזמית ,בשלבי הקמה של פרויקט דיור לגיל
השלישי (כשהפרויקט נפתח לקהל מוניתי למנהלת) .עבודה עם קהל יעד פוטנציאלי,
עם גורמי שיווק ופרסום ,הדרכת מקדמי מכירות.
 0999 - 0992מינהלנית ,במכון רפואי במרכז ממשלתי גדול (טיפול בנושאים
אדמיניסטרטיביים מגוונים ובתחום הכספי).
עבודה אקדמית קודמת
 :8111מרצה בקורס השתלמות למנהלי מוסדות לזקנים ,הפקולטה ללמודי רווחה
ובריאות ,אוניברסיטת חיפה
 :8999מרצה בחוג למ.א .בגרונטולוגיה ,הפקולטה ללמודי רווחה ובריאות,
אוניברסיטת חיפה
 :8991מרצה בסמינריון ,בחוג ללמודי סיעוד ,אוניברסיטת בן-גוריון ,בבאר שבע
פרסים ומענקים
 : 8119מענק מחקר לתקופה של  3שנים מטעם קרן מחקרים בענייני ביטוח שליד
איגוד חברות הביטוח בישראל ,בנושא זקנים ותאונות דרכים.

 :7111פרס מטעם קרן שניצר לעידוד מחקרים בנושאי משק וחברה בישראל,
אוניברסיטת בר-אילן
פרסומים
 :7112פרק בספר בבית ולא במוסד על הזכות למות בבית ,בעריכת ישראל דורון:
"המוות הוא העתיד – על תרבות המוות ועל סוף החיים" עמ' .20 – 72
הוצאת אשל ,האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל.
 :7117פרק בספר  -הפוליטיקה של הזיקנה ,האוכלוסייה המבוגרת בישראל בסדר
העדיפות הלאומי ,בעריכת יצחק בריק" :נוכחים נפקדים ב'אואזיס' פרדוקסים
קיומיים במרכזי מגורים עכשווים של זיקנה" עמ'  . 772 - 709הוצאת הקבוץ
המאוחד בשיתוף אשל.
" :0992דיור מוגן – התחפושת ומה שמתחתיה" גרונטולוגיה" מס ,22.עמ' 92
 017השתתפות בכנסים והצגת עבודות
 :8119ארגון והנחיית יום עיון בנושא :בסימן תוחלת חיים עולה  -יצירתיות בגיל
המאוחר ,בשיתוף עם האגודה הישראלית לגרונטולוגיה – התקיים ב9.88.8119-
במכללה האקדמית בנתניה.
 :7112כינוס גרונטולוגי ארצי ,ת"א הרצאה בנושא :ההיבט החברתי של הזכות
למות בבית בישראל.
 :7110כינוס גרונטולוגי ארצי ,ת"א הצגת עבודה :חוג לשירה כאסטרטגיית
הישרדות בארגון כוללני
 :0999כינוס גרונטולוגי ארצי ,ירושלים ,הרצאה בנושא" :זיקנה בחברה פוסט-
מודרנית"
 :0991כינוס גרונטולוגי ארצי ,בת-ים ,הרצאה בנושא" :משמעות ושליטה בעולמם
של זקנים בארגון כוללני".

 :0999כינוס גרונטולוגי ארצי ,ירושלים ,הרצאה בנושא" :ממדים שונים בחיי היום-
יום של זקנים בבית אבות"

חברות בארגונים מקצועיים
 האגודה הישראלית לגרונטולוגיה:
 - 8119חברת הועד ההמנהל
 8112 - 8111מזכ"ל האגודה
 8111 - 8991יו"ר סניף השפלה
 האגודה הסוציולוגית הישראלית
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