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לכבוד:  מנהלי  שירותי בריאות  באום אל פחם

הנדון: קורס עקרונות יסוד בגרונטולוגיה לאנשי מקצוע

 ומגוונים. משתנים במצבים זקנים בעבודתם פוגשים לזקנים בשירותים שונים מקצוע אנשי 
הספציפי, הטיפול במיומנויות ושיטתית מסודרת הכשרה רכשו לא רבים צעירים מקצוע אנשי 

ובעבודה עם זקנים .

אוכלוסייה לצרכי המותאמות ומיומנויות ידע נדרשים בזקנים הטיפול איכות את לשפר מנת על 
כן, נדרשים אינטראקציה ושיתוף פעולה עם מגוון המקצועות. זו. כמו

הזקנים מעמד קידום למען התכנית במסגרת ג'וינט-אשל עם  בשיתוף  פחם אל  אום  עיריית 
יחודי  הכשרה קורס  פאחם אל- באום הראשונה בפעם לקיים מתכננים חייהם, איכות ושיפור 

לאנשי מקצוע העובדים  עם הזקנים.

הכשרה במיומנויות מקצועיות אצל עובדים אלו תסייע לשיפור איכות הטיפול בזקן. 

על עדכני ידע הקנית בנוסף, הזקן. בריאות וקידום הטיפול איכות את לשפר  הקורס-מטרת 
תהליכי ההזדקנות.

הקורס מיועד למגוון אנשי המקצוע העובדים עם זקנים ושיש להם קשר טיפולי עם הזקן מאזור 
.המשולש הצפוני משירותי רווחה ובריאות: מרפאות, מרכזי יום, מועדון חברתי, עיריות ועוד

 אנו פונים אליכם לאפשר לעובדים במוסדכם  להרשם לקורס קרוב לבית בתוכנית יחודית 
בהקדם האפשרי.

אורך הקורס
 ש"א (מוכר כגמול השתלמות)60

9.00-15.00ימי חמישי, בין השעות ימים ושעות: 

 05.01.2017חמישי, תאריך פתיחת הקורס: 

עיקר עלות הקורס ממומנת ע"י אשל ויחידת קידום בריאות עיריית אום אל פחם.: עלות

 ₪ עבור השתתפות בהוצאות הקורס.650 מכל משתתף יגבו 

08.12.2016 ולשלוח בפקס עד לתאריך המצ"בעל המועמד למלא השאלון 

.לאחר מיון המועמדים ישלחו מכתבי קבלה

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר
 נסרין אגבריה היחידה לקידום בריאות, עיריית אום אל פחם

nigbaria@gmail.com     דואר אלקטרוני 052-9668796 נייד: 
049-111761פקס  

mailto:nigbaria@gmail.com
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הערה :- מצורף   תכנית הקורס  וטופס ההרשמה

בכבוד רב,                                                                

היחידה לקידום בריאות- עיריית אום אל פחם      , צוות התכנית- ג'וינט אשל

עקרונות יסוד בגרונטולוגיה לאנשי מקצוע , אום אל פחם   

התפתחותם של השירותים לזקנים מביאה להרחבת מעגל ומגוון התפקידים בתחום.
העובדים מלווים בעבודתם זקנים במצבים משתנים ומגוונים, מצבי משבר, חולי 

ואובדניים אישיים, משפחתיים וחברתיים שונים.
מצבים אלו דורשים ידע ומיומנויות מותאמות לצורכי האוכלוסייה, אילו יסייעו לשיפור 

איכות הטיפול בזקן.

 אוכלוסיית היעד
בעלי תפקידים בשירותים לזקנים.

מטרות הקורס
. הכרות עם עולם הזיקנה בהיבטים פיזיולוגים סוציולוגיים ונפשיים.1
. הבנת צרכיהם המשתנים של אוכלוסיות ספציפיות, בדגש על חולים 2

    דמנטיים.

תכני הקורס
.תיאוריות להבנת ההזדקנות
.מבוא לגריאטריה ולפסיכוגריאטריה
 עם ותקשורת התנהגות בעיות הנפש, בתשוש הטיפול עקרונות לדימנציה, מבוא

החולה ובני משפחתו.
.שינויים קוגניטיביים והתנהגותיים בזיקנה
.היבטים פסיכולוגיים של הזקנה
.רווחה נפשית בזיקנה
.בדידות בזיקנה
.בני משפחה מטפלים עיקריים

זכאות לתעודה
 משעות הלימוד בקורס100%. חובת נוכחות 1
. ביצוע מטלה2
. תשלום3

מתכונת הקורס: 
 השתתפות חובה.  שעות,60. סה"כ  15:00 - 09:00 מפגשים, בין השעות:  10
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 עלות
 ש"ח כהחזר השתתפות בהוצאות. יש להסדיר התשלום עד יום פתיחת 650מכל משתלם יגבו  

הקורס.

אשל קרית ביאליק -04-8720384יש למלא את הטופס ולהחזיר לפקס: 
    היח' לקידום בריאות עיריית אום אל פחם לידי נסרין אגבריה 049-111761או לפקס:    

 לגרונטולוגיה לאנשי מקצוע – אום אל פחם  הקורס:__יסודות_שם 
                                            

שם משפחה: ______________ שם פרטי:______________ת.ז.___________________

כתובת פרטית: ________________________________________________________
                        מיקודיישוב     מס'                  רחוב

טלפון בבית: _________________/_____ טלפון נייד______________________/_____

דואר אלקטרוני:______________________________________________________

מקצוע_______________________ תפקיד____________________ ותק בתפקיד_____

שם מקום עבודה: ______________________________________________________

כתובת מקום עבודה:_____________________________________________________
מיקודיישובמס'רח'

טל' בעבודה: _________________ / ____    פקס בעבודה: _________________/ _____
השתלמויות בתחום הזקנה

נושא: _________________________מוסד ___________________שנה________ 

נושא: _________________________מוסד ___________________שנה________

נושא: ________________________ מוסד___________________ שנה________

 
שם הממונה: ___________________  תפקיד הממונה: ________________________

הערות______________________________________________________________

התחייבות: ידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד לקורס אלא לאחר מיון כל המועמדים ובדיקת 
התאמתם. במידה ויתקבל, העובד והממונה מתחייבים למלא אחר תנאי הקורס כמתבקש.

__________________                                         _________________  
חתימהשם העובד

    _______________________________________________________________

חתימת הממונהתאריךחתימת המועמד
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