
 

 
 עקרונות במתן שירות איכותי לזקן ומשפחתו

 
 ק ביאליק-  חתשע" –לבעלי תפקידים נותני שירות  השתלמות

 
 

מקצועיים( -)סמך שירות -המיועדת לבעלי תפקידים נותנילהודיע על פתיחת השתלמות  הננו שמחים
 במוסדות ובקהילה. 

קצועיים בתחומי המנהל, החברה בשירותים ובארגונים השונים לזקנים, רוב העובדים הנם סמך מ
והתרבות, המלונאות והמשק. עובדים אלו נמצאים בקשר  יומיומי  ומעניקים שירות לזקנים ולבני 

 משפחותיהם כשיגרה. 
 האינטראקציה בין נותני השירות לבין הזקן כוללת תקשורת מסוגים שונים, חסמים וקונפליקטים. 

יות ומיומנויות שונות שבסיסן הוא הבנה, מודעות וערנות על מנת לבצע תפקידם נאמנה, נדרשת מקצוע
 לצרכיו של הזקן והמשפחה. בנוסף נדרשות מיומנויות שירות הכוללות מדדים אחידים, נגישות וזמינות. 

 

 אוכלוסיית היעד
 ומלונאות, משקי חברה והתרבות, כגון עובדבמגוון שירותים לזקנים בתחומי המנהל, הבעלי תפקידים 

 בחברות סיעוד וכיו"ב.ובקריות רכזות מטפלות,  בטחון, אמהות בית, , תחזוקה,מזכירות

 
 מטרות הקורס

  חברתיים ופסיכולוגיים של  הזדקנות. תאורטיים  מושגיםהכרות עם 

 . הכרות עם גישות המקדמות מתן שירות איכותי ללקוח הזקן ולמשפחתו 

    והתמודדות עם לקוחות מורכבים. ישת מיומנויותרכ 

 
 כני הקורסת
 כיצד הם משפיעים על השירות הניתן לזקן -של זקנה והזדקנות פסיכולוגיים וברתיים, הבטים ח 

 מאפיינים ועקרונות  של איכות שירות בשירותים לזקנים 

 .צרכיה של המערכת המשפחתית של הזקן 

  מושגים וכלים לקידום איכות חיים  –איכות חיים בגיל המבוגר 

 כלי לקידום איכות השירות  –ות  עם זקנים מיומנויות תקשורת יעיל 

 
 מנהלת מרכז ההדרכה ג'וינט אשל קרית ביאליק -: מירי יבין  מרכזת הקורס

 

 תנאי קבלה לקורס
  לזקנים.ושירותים עבודה בתפקיד נותן שירות בארגונים 

 .שנת ותק אחת לפחות בשרות לזקנים 
 

 זכאות לתעודה
 בכל ימי ההשתלמותת נוכחות חוב 

 תשלום 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

  הקורס  מתכונת
 

 שעות 6, כל מפגש בן 14:30 – 09:00, בשעות:   ד'הקורס יתקיים בימי 

 

 23.05.18סיום:  16.05.18,  09.05.18, 02.05.18, 25.04.18 :פתיחה: מפגשים בתאריכים 5
 

 שעות לימוד 30סה"כ 
 

 ק ביאליק 75רח' קרן קיימת לישראל הקורס יתקיים במרכז גליקמן להשתלמות : מקום
 

  ₪ 450 מכל משתלם ייגבה סך של עלות:
 
 

 הרשמה
 באחת מהדרכים הבאות: 27.03.18ולהחזירו אלינו עד לתאריך   יש למלא את השאלון הרצ"ב

 
 8720384-04 :    פקס            , miritk@jdc.org.il :    מייל

 
  04-8400448:   יםובירור לשאלות טלפון

 

 

 

 

mailto:miritk@jdc.org.il


 

04-8720384נא לחזיר לפקס:   

27.03.18עד לתאריך:   

 
 שאלון הרשמה

 
 תלמות לבעלי תפקידים נותני שירותהש עקרונות במתן שירות איכותי לזקן ומשפחתו

 ק ביאליק תשע"ח

 
 
 
 

 ______________________ת.ז. ______________________ם פרטי_____________________ ששם משפחה
 

 ___________________________________________________________________  כתובת פרטית
 

 ______________________טלפון נייד __________  _________________________טלפון: ______
    

  ________________________________________כתובת מייל:__________________________
 

 ________ותק  בתפקיד______________ ____פקיד נוכחי:ת מקצוע המועמד/ת:____________________
 

  כתובת____________________________________________________________________שם הארגון
 

 ______________________________ פקס ______________________טלפון: ______
 

 ________________________:__________________________ תפקיד הממונה: _____שם הממונה
 

 
 תפקידים קודמים

 
 ______________משנה_________עד שנה______________________מוסד_________תפקיד_____________

 
 ________תפקיד__________________________מוסד_______________________משנה_________עד שנה_

 
 

 מה היו הסיבות שהניעו אותך לפנות להשתלמות____________________________________________________
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

 ___________________________מה הציפיות שלך מן ההשתלמות )אישית מקצועית((_____________________
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

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

אלא לאחר  תשע"ח-עקרונות במתן שרות איכותי אין אשל  מתחייבת לקבל את העובד להשתלמות ידוע לנו כי :התחייבות
 מיון כל המועמדים ובדיקת התאמתם. 

 
 ____________תאריך_______   __________________ת הממונה __חתימ _________חתימת התלמיד______

 
 

 :  הפרטיות הגנת חוק לפימועמד  אישור                                                                                                        

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

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

 

 


