
 

 ביאליק קרית ,אשל ,ח"תשע החיים בסוף זקנים עם לעבודה והתערבויות כלים

  

 על בסיסי ידע לרובם ויש ,זקנים עם העובדים מקצוע לאנשי מאליה מובנת המוות לקראת ההכנה חשיבות כיום
 כלים חסרים כי בשטח תחושה קיימת ,זאת עם יחד .שלהם המשפחה בני ועם למות הנוטים חולים עם עבודה

 .למשל ובדמנציה משפחותיהם לבני ,למות הנוטים לחולים החיים בסוף פסיכוסוציאלית להתערבות
 ולאחים לאחיות ,מחלקה למנהלי ,ים/יאליותסוצ ים/לעובדות כגון ,מקצועיים לעובדים להקנות נועד זה קורס

 .משפחותיהם בני ועם שלהם החיים בסוף זקנים עם להתערבויות טיפוליות ומיומנויות כלים ,ולפיזיותרפיסטים
 הרב הצותים בתוך המוות נושא על המקצועית התקשורת להרחבת לעובדים כלים להקנות נועד זה קורס ,כן כמו

 .מקצועיים
 

 הקורס מטרות

 בני ,למות הנוטה החולה לרבות ,עובדים איתה המערכת כל של הצרכים ובאבחון באיתור לידע וסיףלה .1
 הרב בהסתכלות (ת/הסיעודי ת/המטפל ,ית/הפיזיותרפיסט ,ה/הרופא ,האחות) והמטפלים הקרובים המשפחה
 תרבותית

 החיים בסוף דמנציה חולה עם משפחות של המיוחדים הצרכים באבחון לידע להוסיף .2

 תרבותית הרב בהסתכלות הנ״ל במערכות התקשורת ולשיפור לעידוד כלים להוסיף .3

 

 הקורס יעדי

  ,למות הנוטה הזקן החולה עם לעבודה החיים בסוף עכשיוויות התערבות גישות להכיר .1
 .המטפלים הצוותים ועם משפחותיהם בני עם          

 למות הנוטה חולה עם שמתמודדות למשפחות מידע נגישות לפתח לדעת .2
 משמעי דו ולאבל מורכב לאבל ,מוקדם לאבל מענה לתת לדעת .3
 מענים ולתת אתיות בסוגיות להבחין לדעת .4
 מקצועיים ולמטפלים המטפלים משפחה לבני מענה ולתת חמלתית בתשישות להבחין לדעת .5
 

 היעד אוכלוסיית

 ואחים אחיות ,ים/סוציאליות ים/עובדות  :ובמוסד בקהילה בבית בזקנים המטפלים מנהליםו מקצוע אנשי
 .רפואיים-פרא מקצועות י/ובעלות ים/פסיכולוגיות ,ים/רופאות ,ים/מוסמכות

 

 הלימוד נושאי

  הפליאטיבי הטיפול עקרונות .1
 המטפלת והמערכת משפחתו בני ,למות הנוטה החולה בקרב החיים בסוף צרכים איתור מודל .2
 משפחתם ובני החולים בקרב הבשורה עם להתמודדות וכלים הבשורה מסירת .3
  ,כוח ייפוי הכוללת ׳POLST׳ או למות׳ הנוטה החולה של סוציאלית-פסיכו-ביו זהות ׳תעודת בניית .4

 מקדימות הנחיות ,בחיים צוואה על מידע ,החיים בסוף טיפול העדפת ,ערכים הבהרת      
 משפחתו ובני למות הנוטה החולה של לצרכים כמענה התערבות גישות .5
 המטפלת המקצועית במערכת תקשורת מודל בניית .6
 אלה בנושאים והתתערבות משמעי דו ואבל מורכב אבל ,מוקדם אבל הבנת .7
 החיים בסוף לוגותרפיה .8
 החיים בסוף ורוחניות אקזיסטנציאליסטיות גישות .9

 החיים בסוף נוצרים ,אתיופיה יוצאי ,מוסלמים ,יהודים בקרב אתיות דילמות  .11
 דמנציה חולי בקרב אתיות דילמות  .11
 אלה במצבים והתערבות חמלתית תשישות איתור  .12



 הקורס מתכונת

 .    שני    בימי לשבוע אחת ,לימוד ימי 11 פני על המתפרשות לימוד שעות 61 כולל הקורס
 הלימוד: ימי להלן . 15:11-19:11  השעות בין ,לימוד שעות6 בהיקף הלימודים יום   

 07.05.18    ,30.04.18     ,23.04.18     ,16.04.18      ,09.04.18    ,26.03.18  ,19.03.18 -פתיחה

 28.05.18  -סיום תאריך      ,21.05.18   ,14.05.18 ,

 

 השתתפות אישור וקבלת סיום תנאי

 .הלימוד מפגשי בכל השתתפות .1
 (.הקורס במהלך יפורטו) מקצועיים בקריטריונים העומדות כתובות מטלות הגשת .2
 תשלום .3

 

 מקום

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

 

  הקורס צוות

  .ומוות שכול ,אובדן עם והתמודדות הזקנה בתחומי ומהאקדמיה השדה מן מומחים כולל המרצים צוות

 המרכז מנהלת ,בגרונטולוגיה M.A – יבין מירי :הקורס מנהלת

 באוניברסיטת לגרונטולוגיה בחוג וחוקרת מרצה ,סוציאלית עובדת  ,פאו– לצטר .א סוניה ר"ד - מקצועי יעוץ
 .חיפה
 קבלה תנאי

  .במקצוע בסיסית הכשרה .1
  .לפחות ראשון אקדמי תואר .2

 .בתחום רחב ניסיון או ומוות שכול ,אובדן עם התמודדות בתחום קודם בסיסי קורס .3
 .בזקנים הטיפול בתחום לפחות שנה של ותק .4
  .קבלה ועדת של דעת חוות .5
 

   עלות 

  בהוצאות. השתתפות כהחזר  ₪ 841 יגבו תלמיד מכל אשל. ע"י ממומנת הקורס עלות עיקר 
  

  ההרשמה תהליך

 הבאות: מהדרכים באחת ולהחזיר       19.02.18    עד ולהחזירו המצ"ב השאלון את למלא יש 

 ביאליק קרית 75 לישראל קיימת קרן רח'  אשל, של והדרכה להשתלמות גליקמן מרכז כתובת:
 8721384-14     פקס:

 8411448-14-   טלפון:

 litiro.cdj.kti.im    : מייל
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04-8720384לפקס:                19.02.18        דנא להחזיר ע  
 

 ביאליק ק - ח"תשע החיים בסוף זקנים עם לעבודה והתערבויות כלים

 
 ______________ת.ז.___________________ שם משפחה: ______________ שם פרטי:

 כתובת פרטית: ________________________________________________________

 מיקוד                          יישוב   מס'             רחוב            

 טלפון בבית: _________________/_____ טלפון נייד______________________/_____

 דואר אלקטרוני:______________________________________________________

 ____________________ותק בתפקיד_____ _______________________תפקיד מקצוע

 ______________________________________________________שם מקום עבודה: 

 כתובת מקום עבודה:_____________________________________________________

 מיקוד יישוב מס' רח'

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

 השתלמויות בתחום הזקנה
 

 __ _____________________________מוסד ___________________שנה__נושא: 
 

 ____נושא: _________________________מוסד ___________________שנה____
 

 שם הממונה: ___________________  תפקיד הממונה: ________________________

 
 ______________________________________________________________הערות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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.
                                            ______________________________  

 חתימת המועמד                                             

 

 ובדיקת המועמדים כל מיון לאחר אלא לקורס העובד את לקבל מתחייבת אשל אין כי לנו  ידוע :התחייבות
 .כמתבקש הקורס תנאי אחר למלא ביםמתחיי והממונה העובד ,ויתקבל במידה.התאמתם

________________________     ________________ _______________________ 
 הממונה חתימת תאריך המועמד חתימת

 


