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 תשע"ח  קרית ביאליק-לאנשי מקצוע  - עולמם של זקנים עם דמנציה
 

דמנציה היא שם כולל לקבוצת מחלות המתאפיינות בירידה בתפקודי המוח  ובהידרדרות מנטלית וקוגניטיבית. 

ומעלה. עם העלייה בגיל גדל אחוז  65. רוב החולים הם בני 100,000-מספר החולים בדמנציה בארץ הוא כ

. 45%-ל ומעלה הוא מגיע 85רב בני ובקהחולים    

, ותהתמודדות עם המחליעוץ ומתן ידע בצמתים מרכזיות של יללאור העובדה כי אנשי המקצוע מהווים כתובת 

 קיימת חשיבות לרכישת ידע, עקרונות וגישות לתקשורת וטיפול.

 

  היעד אוכלוסיית
 ,, בתי חולים(, מרכז יוםלשכת רווחהה )בית, משפחותיהם בקהילבודמנציה  עםזקנים ב מטפליםאנשי מקצוע ה

 .ים\תזונאיותים, \ותבעיסוק, מנהל ות\, מרפאים/ותיםם, אחים/יות מוסמכים, פיזיותרפיסט: עו"סיותבמוסדו
 

 מטרת הקורס
זקנים עם ותקשורת מול הכרות עם מחלות הדמנציה, על כל מרכיביהן והיבטיהן ורכישת גישה מקצועית לטיפול 

  מטפלים וצוות.הדרכת ייעוץ והכוונת בני משפחה,  וסף,. בנדמנציה
 

 יעדים
  והתמודדות עמן. הדמנציה, הפרעות ההתנהגות מחלות המשתלם יכיר את מאפייני 
  וחשיבות האיתור המוקדם דמנציהשל  אבחוןדרכי יכיר  המשתלם. 

 מיומנויות תקשורת ועקרונות טיפול בזקנים עם דמנציה ובני  יכיר המשתלם 

  ותיהם, בשלבי המחלה השונים. משפח

  הנוגעות לזקנים עם דמנציה השירותים, התוכניות החדשות והזכויות  אתהמשתלם יכיר 

 ולבני משפחותיהם.  

 

 נושאי הלימוד
 סיעודייםו ותייםאבחנתיים, התנהג ,: היבטים רפואייםמחלות הדמנציה. 

 בזקנים עם דמנציה. מיומנויות תקשורת ועקרונות טיפול 

 ותפיסת תפקיד איש המקצוע. , המטפלים השונים משפחה בני ה בזקנים עם דמנציה:מטפלת ת ההמערכ 

  .חוק ואתיקה 

 

     צוות ההוראה

עובדים ובהדרכה: רופאים גריאטריים,  זקנים עם דמנציהעם  בטיפולונסיון  , מומחיותנשי מקצוע בעלי השכלהא
 .וציאליים, אחיות, מרפאים בעיסוקס

 

 גרונטולוגיה, מנהלת מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה קרית ביאליק   M.Aמירי יבין      הקורסמנהלת 

 

 התחייבות הלומדים

  משעות הלימוד בקורס 100%חובת נוכחות 
 הגשת מטלה  שתימסר במהלך הקורס 
 תשלום 

וך יוענק אישור הכרה לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך, האגף לחינשיעמדו בדרישות הקורס, לבוגרים 
 לעובדים שאינם עובדי הוראה. מבוגרים

 

  מתכונת הקורס
 . שעות 60סה"כ  שעות כל אחד, 6מפגשים בני  10כולל  קורסה

  09:00-15:00בשעות:  ג'הקורס יתקיים בימי 
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 ימי הלימוד:
 

 07.11.17,    14.11.17 ,21.11.17    ,28.11.17,    05.12.17,    26.12.17, 

 02.01.18,    09.01.17,    16.01.18,     23.01.18 . 
 

                                

 

 .קרית ביאליק 75רח' קרן קיימת לישראל מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל,    מקום הקורס

 

  כהחזר השתתפות בהוצאות. ₪  840עיקר עלות הקורס ממומנת ע"י אשל. מכל תלמיד יגבו    עלות

 

ולהחזיר באחת מהדרכים  10.10.17ש למלא את השאלון המצ"ב ולהחזירו עד י  תהליך ההרשמה

 הבאות:

 קרית ביאליק 75רח' קרן קיימת לישראל מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל,   :כתובת

 04-8720384     פקס:

 04-8400448-   טלפון:

 rg.ilmiritk@jdc.o    : מייל
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04-8720384לפקס:        10.10.17ד ענא להחזיר   

 

 קרית ביאליק -חקורס לאנשי מקצוע  תשע"  - עולמם של זקנים עם דמנציה
                                                 

 __________________________ת.ז._רטי:______פשם משפחה: ______________ שם 

 כתובת פרטית: ________________________________________________________

 מיקוד                          יישוב   מס'             רחוב            

 ____________/_______________ניידטלפון בבית: _________________/_____ טלפון 

 ________________________________________________דואר אלקטרוני:______

 _______________________תפקיד____________________ותק בתפקיד_____מקצוע

 ______________________שם מקום עבודה: ________________________________

 __עבודה:___________________________________________________ כתובת מקום

 מיקוד יישוב מס' רח'

  טל' בעבודה: _________________ / ____    פקס בעבודה: _________________/ _____
 

 השתלמויות בתחום הזקנה
 

  ________________________מוסד ___________________שנה__נושא: _______
 

 _________________________מוסד ___________________שנה_____נושא: ___
 
 _____שנה___ __________מוסד_________ ושא: ________________________נ
 

 שם הממונה: ___________________  תפקיד הממונה: ________________________

 
 ______________________________________________________________הערות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ות:  אישור מועמד לפי חוק הגנת הפרטי
  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.
 ,יצירת קשר ועוד. ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול וטיפול במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע 
 .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.
                                            ______________________________  

 חתימת המועמד                                             

התחייבות: ידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד לקורס אלא לאחר מיון כל המועמדים ובדיקת 

 מתבקש.התאמתם.במידה ויתקבל, העובד והממונה מתחייבים למלא אחר תנאי הקורס כ

 

 

________________________     ________________ _______________________ 

 חתימת הממונה תאריך חתימת המועמד
 


