
 

 
 כלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית 

 זתשע" –לעובדים סמך מקצועיים

 
 

אחת הדרכים היעילות להגיע לתקשורת עם זקנים עם ירידה קוגניטיבית היא בעזרת שימוש בדרכים עקיפות. סוגי 
מוסיקה, תנועה ודרמה מקודדים באזורים מגוונים במוח. בעזרת  תקשורת שנעזרים בערוצים יצירתיים יעילים במיוחד.

להכיר טוב יותר את האדם עם הירידה הקוגניטיבית, לאפשר לו להביע את עצמו שימוש נכון בכלים יצירתיים אלו ניתן 
לעודד אותו ויותר,  הסוגי תקשורת שאינם רק מילוליים, לעזור לו להגיע לתחושת רווחה ואיכות חיים טובבעזרת 

 קשרים חברתיים. וליצירת לעצמאות 
 בקורס זה נלמד לעבוד לעומק עם שלשה כלים יצירתיים : דרמה, מוסיקה ותנועה.

 
 כלים יצירתיים להפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית 3 היכרות עם     מטרת הקורס

 
 .בקהילה ובמוסד קוגניטיביתירידה בזקנים עם סמך מקצועיים המטפלים  עובדים   אוכלוסיית יעד

 

 נושאי הלימוד
o ,הפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית באמצעות מחול ותנועה 
o  הפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית באמצעות מוסיקה 
o  דרמההפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית באמצעות 
 

  מוסיקה ודרמה.   בתנועה, רב בתרפיה ובעלי ניסיוןמומחים  טיפולאנשי   צוות ההוראה

 
   Msc, מרפאה בעיסוקנגה אבני   מרכזת הקורס

 

 התחייבות הלומדים
 משעות הלימוד בקורס 100%חובת נוכחות  .1
 במהלך הקורס ומסריש ותהגשת מטל .2
 תשלום .3
  לבוגרים יוענק אישור הכרה לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, האגף לחינוך מבוגרים לעובדים שאינם עובדי

 הוראה. 
 

  מתכונת הקורס

 
 שעות לימוד. 60 אחד. סך הכל:-שעות כל 6ימי לימוד, בני   10הקורס כולל  

  . 09:00-15:00, בשעות:  'ה הקורס מתקיים  בימי 
 29.6.17 :, תאריך סיום 27.4.17 :תאריך פתיחה

 
 מרכז רפואי, תל השומר.ההקורס יתקיים במרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל,    מקום

 
  ₪ 620 מכל משתלם יגבה סך של . עלות

. 
 ולהחזירו באחת מהדרכים הבאות:  26.3.17עד יש למלא השאלון הרצ"ב   הרשמה

 03-5340573 פקס   :
  03-5343379 :טלפון 

  EinatC@jdc.org.ilמייל   : 
 

mailto:EinatC@jdc.org.il


 26.3.17 יש להחזיר את השאלון עד
 03-5340573לפקס: 

 

 

 שאלון הרשמה
 כלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיביתקורס 

 זתשע" – לעובדים סמך מקצועיים
 
 

 
 _____________ת.ז.________ __________________________שם פרטי____שם משפחה ____________

   
 
 

 ____________________________כתובת פרטית:_________________________________________
          יישוב                                          רחוב                           מספר                                           

 
 

 ______________________________נייד_ טלפון  ______________________________טלפון 
 
 

 ______________________________________________________ דואר אלקטרוניכתובת 
 
 

 ___________________________מקצוע ________
 
 

 ______________שנים__________ותק בתפקיד ________________תפקיד נוכחי  _______________
 
 

 ____________________________כתובת_________________שם הארגון____________________
 
 
 _____________________פקס ______         ____________________________ לפוןט
 
       
 נהולמילוי ע"י הממ  

    
 

 תפקיד הממונה_________________________  נה___________________________ושם הממ    
    
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
המועמדים  אלא לאחר מיון כל תשע"ז-כלים יצירתיים סמך מקצועיים ידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד לקורס התחייבות:

 הקורס כמתבקש במידה ויתקבל, העובד והממונה מתחייבים למלא אחר תנאי ובדיקת התאמתם
 
 

 חתימת הממונה__________________ חתימת המועמד______________________ תאריך________________
 

 

  
 
 
 
 

 

 אישור מועמד לפי חוק הגנת הפרטיות:  

  המידע הכלול בטופס זה או שיימסר על ידי בעתיד בקשר לקורס זה, נמסר בהסכמתי ומרצוני המלא וידוע לי כי מידע זה יישמר
 במאגרי המידע שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם.

  קשר ועוד.ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול וטיפול במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע, יצירת 
 .ידוע לי כי באפשרותי לעיין, לקבל או לתקן את המידע אודותי 
  ניתנת בזאת הסכמתי לפניות אלי באמצעות דיוור ישיר. אוכל לבטל או להגביל בכל עת הסכמתי זאת ע"י פניה אליכם לפי כתובת

 הדוא"ל הנ"ל.


