
 

 

 צפון- יות ואתגרים והזדמנ תקופת החיים החדשה-חוויתי  קורס
 

 בטבעהמשלב למידה תאורטית וחוויתית  ומגוון קורס ייחודי

 
אזרחים ואנשי מקצוע העובדים עם המיועדת לבעלי תפקידים  להודיע על פתיחת השתלמות הננו שמחים

 +.60 –בני ה  –ותיקים בגילאי פרישה 
 

שנה.  20-מהחיים יצרה מצב בו אדם המגיע לגיל פרישה צפוי לחיות בממוצע למעלה העליה הדרמטית בתוחלת 
   . מעבר מתקופת אמצע החיים לזקנה –שינוי דמוגראפי זה מייצר תקופת חיים חדשה 

 
 אלא גם עבור אנשי מקצוע  ,יות ואתגרים לא רק עבור האנשיםהזדמנוזו טומנת בחובה  תקופת זמן ייחודית

  .זיקנה המאוחרתבשעסקו עד כה בעיקר  ,מתחום הזקנה ובעלי תפקידים
 

 .+60בני ההכלים היחודיים לעבודה עם תפיסת תקופת החיים החדשה ועם קורס זה, יעניק הכרות עם 
 חיוני יאפשרו לאיש המקצוע להוות מסגרת תומכת, מייעצת ומאפשרת דיאלוג והכלים הכרות עם הגישות

 .והתפתחות צמיחה של חדשה שפה לקיים כך ודרך +60האדם  בן העבור  מבוסס התחדשות והתפתחותה

  
 ייחודיות הקורס

 .בלמידה העמקה היוצרת חוויתית בטבעפרונטלית במרכז ההדרכה לבין למידה קורס זה ישלב בין למידה 
 ומיומנויות + 60הת ורגשיות להן נדרשים בני והחוויה בטבע תכיל למידת מיומנויות התפתחותיות קוגנטיבי

 . ובהבנה אותםוכלים מקצועיים העשויים לסייע לאנשי המקצוע בעבודה עם בני תקופת חיים זו 

 אוכלוסיית היעד
כגון: עובדים סוציאליים  ,מגוון שירותים וארגוניםב ,+60בעלי תפקידים ואנשי מקצוע  העובדים  עם בני 

 וד.מועדונים, מנהלי מתנדבים וע, דרותתק ילהחברה ופנאי, מנ עובדים קהילתיים, רכזיגרנטולוגים,  ברשויות,

 מטרות הקורס
  הקניית ידע להבנת יחודיות תקופה זו 

  60בני ההעלאת המודעות האישית והמקצועית לעולמו, צרכיו ועוצמותיו של+ 
  60בני הקניית מיומנויות לעבודה עם+  

 
 יעדי  הקורס

 לוגים, הסוציולוגיים והרגשיים.המשתלם יכיר את מאפייני תקופת החיים החדשה בהיבטים הפיזיו 

  .המשתלם ייישם את הכלים או המודלים לתמיכה, להכוונה ולליווי ברמה הפרטנית והקהילתית 

 
 תכני הקורס

 מגמות חדשות בעולם הזקנה בנושא תקופת החיים החדשה 

 60ם של בני יבטים פיזיולוגים, קוגנטיבים ונפשייה+ 

  הקהילה והמשפחה בתקופת החיים החדשהאני, החברה -מאפיינים וצרכים , 

  ותפקידם של אנשי המקצוע בעבודה  +60למידה חוויתית הממחישה את תהליכי ההתמודדות של בני
 איתם

  ברמת עבודה קהילתית וברמה האישית לליווי ותמיכה  כלים 

  להתמודדות עם חסמים שעולים מהשטח מיומנויות  
 
 מנהלת מרכז ההדרכה ג'וינט אשל קרית ביאליק - גרונטולוגית-: מירי יביןהקורסנהלת מ

מלמדת ומובילה , פסיכותרפיסטית ומנחת קבוצות. תגרונטולוגיעו"ס,  -עינת פורת עמוס :רכזת הקורס
בני תקופת החיים תהליכים פרטניים, משפחתיים, ארגוניים וחברתיים למימוש התבונה וההתפתחות של 

 . החדשה
 



 

 תנאי קבלה לקורס
  60ני עם בעבודה + 
 או בארגון שנת ותק אחת לפחות בשרות 

 
 

 זכאות לתעודה
 קורסבכל ימי הת נוכחות חוב 

  מטלה 
 תשלום 

 
  הקורס  מתכונת

 

 שעות בתאריכים המפורטים: 6מפגשים בני  4

 09:00-15:00 -23.05.18יום ד' 
 09:00-15:00 -30.05.18יום ד' 
 09:00-15:00 -06.06.18יום ד' 
 09:00-15:00 -12.06.18יום ה' 

 
 שעות לימוד 24סה"כ 

 
קרית  75רח' קרן קיימת לישראל  –יתקיימו במרכז ההדרכה של ג'וינט אשל  4ומפגש מס'  1מפגש מס' : מקום

 .ביאליק
 , פרטים ימסרו בהמשךמחוץ למרכז ההדרכהייתקיימו  3ומפגש מס'  2מפגש מס'            

  

  ₪ 550 מכל משתלם ייגבה סך של עלות:
 
 

 שמההר
 באחת מהדרכים הבאות: 10.05.2018יש למלא את השאלון הרצ"ב  ולהחזירו אלינו עד לתאריך 

 
 8720384-04פקס:                  miritk@jdc.org.ilמייל:     

 
  04-8400448:   ובירורים לשאלות טלפון
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