
 

 קורס למדריכי/ות תעסוקה
 טתשע" –במסגרות מוסדיות זקנים בקהילה ו תוהפעל

 
 

   רקע
רותים ותפקידים הנותנים ילפיתוח מגוון ש וצורך  העלייה בתוחלת החיים בחברה המודרנית יצרה הזדמנות

 . זקןמענה לצרכי ה
בשנים  והמאתגרים  נו אחד התפקידים המתפתחיםהתעסוקה בשרותים לזקנים ה כתתפקיד מדרי

 האחרונות.
 כתויות התפקיד הנדרשות לעבודת מדריהתכנית עוסקת בפיתוח תפישת תפקיד מתאימה והקניית מיומנ

 התעסוקה.
 הבריאות, במשרד העבודה והרווחה ובאשל.התוכנית פותחה ומתקיימת בשיתוף האחראים לנושא במשרד 

 

 מטרת הקורס
 ומגוונות בהפעלה ותעסוקה באמצעות טכניקות שונותעם זקנים נים לעבוד ינשים המעוני/להכשיר א

 .הם, במגוון השירותים לזקןהמתאימות ל
ולעבוד  באמצעות הקורס ירכוש הלומד ידע בסוגיות שונות בתחום הזקנה ומיומנויות הנדרשות כדי להשתלב

באופן פרטני או קבוצתי עם זקנים בתוכניות תעסוקה והפעלה בקהילה ובמוסדות )בבית, במועדונים, 
 וכו'(.  דיור מוגן, י תעסוקה, במרכזי יום, בבתי אבותבמרכז

 

 הקורס מיועד
 .זה תעסוקה שזהו תפקידן המרכזי בארגון ולכאלו המעוניינות לעבוד בתפקיד מדריכותל

 
 הלימודיםתכנית 

 
תעסוקה והפעלה במרכז אשל  ותתכנית הלימודים נבנתה על סמך נסיון רב שנים בהכשרת מאות מדריכ

להשתלמות והדרכה. זוהי תכנית לימודים  המוכרת ע"י משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות, אשל, 
 ומעסיקים בשרותים לזקנים.

 
 התכנית כוללת

 לימודים עיוניים 
 סדנאות מעשיות 
 רותים לזקנים יסיורים לימודיים בש 
 .התנסות מעשית במרכזי יום ובתי אבות 
 

 נושאי הלימוד
 

 הכרות עם עולם הזקנה בחברה המודרנית      

  שינויים גופניים נפשיים וחברתיים בגיל המבוגר 
 .תקשורת עם זקנים 
 ים ומוגבלויות.נהתמודדות עם אובד 

 

 לגיל המבוגרעקרונות בהתאמת תעסוקה והפעלה      

 פיתוח רגישות והבנת צרכי הזקן 
 ות פעילויות לצרכי הזקן ורצונותיהתאמ 

 
 
 
  



 

  ישות וטכניקות בהפעלת זקניםג     

  מוזיקה 
 תנועה  
 רפלקסולוגיה של כף היד 
 שימוש בסיפורים 
 עבודות יד 
 משחקים 
 צילום 
 תאטרון בובות 
 ציור 
  טאבלטיםבשימוש 

     

 מתכונת הקורס
 

 09:00-17:00יתקיים בימי רביעי  בין השעות:  3.7.19 -ויסתיים ב 31.10.18 -הקורס יפתח ב
 שעות הוראה 248סה"כ  ,מפגשים שבועיים  31

 
בבניין המרכז הלאומי להדרכת עובדי , מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשלב הלימודים יתקיימו

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרההבריאות 

 
 תשלומים. 7ובכרטיסי אשראי  עד  העברה בנקאיתניתן לשלם ב - ₪ 5,500 -שכר לימוד 

 
 

 תנאי קבלה
 . שנות למוד 12 .1
  השתתפות בסדנת מיון .2
 מיון ע"י ועדת קבלה.. 3
 

 תנאי סיום וקבלת אישור השתתפות

 קורס.במשעות הלימוד  100%חובת נוכחות . 1
 . ביצוע והגשת מטלות שיפורטו במהלך הקורס.2

 לבוגרי הקורס אשר יעמדו בדרישות, יוענק אישור מוכר למדריך תעסוקה ע"י משרד  .3
 .רותים החברתייםיוהש הרווחהומשרד הבריאות     

 
 ,האגף לחינוך מבוגרים לעובדים שאינם  לבוגרים יוענק אישור הכרה לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך

 עובדי הוראה

 

  פרטי הרשמה
 לשלוח באמצעות אחת מהדרכים הבאות:ו 1.8.18עד תאריך  על כל מועמד למלא את השאלון המצ"ב,

 03-5340573פקס   : 
 EinatC@jdc.org.ilמייל   : 
 073-3722042  03-5343379טלפון :  

 
 
 

 מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד נקבהנכתב בלשון 
 
 
 
 
 
 

mailto:EinatC@jdc.org.il


 

 
 

81.8.1נא לשלוח עד   
5340573-03לפקס:   

 הרשמה למועמד שאלון
 

  קורס למדריכי/ות תעסוקה
 טתשע" –במסגרות מוסדיות זקנים בקהילה ו תוהפעל

 

 
      

 פרטים אישיים
 

 __________________________  שם פרטי ___________________שם משפחה _____
 

 ___________________ת.ז.__________
 

                                                                                                                                                   ________________________________________________________כתובת פרטית

                                מיקוד             עיר  מס'   רחוב         

 
 ______________________ טלפון נייד ___________________טלפון בבית _______

 
 ____________________________________דואר אלקטרוני____________________

  
      

 פרטי מקצוע ותפקיד
 

 ______בתפקיד נוכחי ותק  ___________תפקיד נוכחי___ ____________________מקצוע
 

 /    תשושי נפש   / סיעודיים    /   תשושים   /  עמה עובד : )סמן(   עצמאיים  ההאוכלוסיי
 

 __________________מקום העבודה כתובת ______________________ מקום העבודהשם 
 

 ______________________מקום העבודה _________  פקס___________' מקום העבודהטל
 

 

 השכלה
 

  כן/לא  ת בגרות תעוד_________מספר שנות לימוד _________ ________תיכון: בי"ס _______
 

 תעודה_______מס' שנות לימוד________ ______________ נושא מוסד__________ על תיכוני:
 
 שנה ואם כן באיז? _____________ האם השתתפת בסדנת מיון בעבר __________ ?_____ 

    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 במסגרותזקנים בקהילה ו תוהפעל קורס למדריכי/ות תעסוקה ידוע לנו כי אין אשל  מתחייבת לקבל את העובד :התחייבות

 המועמדים ובדיקת התאמתםאלא לאחר מיון כל  טתשע"-תמוסדיו
 

 __________         ________תאריך___        _____________________המועמד חתימת
 
 

 
 

 
 

 

 :  הפרטיות הגנת חוק לפימועמד  אישור
 לכם או אצל המידע הכלול בטופס זה או שיימסר על ידי בעתיד בקשר לקורס זה, נמסר בהסכמתי ומרצוני המלא וידוע לי כי מידע זה יישמר במאגרי המידע ש

 גורם אחר מטעמכם.
  קשר ועוד.במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע, יצירת  וטיפולידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול 
 .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 

 

 
 


