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ז תשע"– טיפול לאנשי מקצוע סוגיות ומיומנויות  בני משפחה מטפלים
קרית ביאליק

לאנשי מקצוע בתחום הזקנה העובדים עם בני משפחה מטפלים  חדש וייחודי קורס להודיע על פתיחת שמחים
)family caregivers .(

בעקבות גידול אוכלוסיית הזקנים , הארכת תוחלת החיים , השינויים במבנים המשפחתיים
) , הולכת וגוברת  המודעות בקרב קובעיageing in placeוהמדיניות המעודדת 'הזדקנות במקום' (

יתרה . לבן משפחה מזדקןטיפול ה נותןתפקיד משמעות ולהשלכות  להמדיניות, אנשי המקצוע ובני המשפחה בעצמם 
פעם אחת  לפחות לבן משפחה חולה ו/או מזדקן כל אדם צפוי למלא את תפקיד נותן הטיפול מכך, יש הטוענים ש

בחייו ולאורך זמן ממושך.  
יית יעד ספציפית כאוכלוס(מטפלים עיקריים ואחרים ) מטפלים חה משפו מדגישה את הצורך להתייחס לבני מציאות ז

שיש לה צרכים ייחודים הזקוקים למענים הולמים. הקורס המוצע הינו פיתוח נוסף במערך השירותים השונים שאשל 
מפתחת ומקדמת לבני משפחה מטפלים. 

אוכלוסיית היעד 
מרפאים פסיכולוגיים, סוציאליים, עובדים כגון: משפחתם ובני ם בזקניישיר בטיפול המעורבים אקדמאיים מקצוע אנשי 

דיאטניות, רופאים, אחיות, גרונטולוגיםקלינאיות תקשורת, בעיסוק, פיזיותרפיסטים, 

ת הקורס מטר
 המטפליםחה המשפלבני סיוע להנדרשות מיומנויות והרלוונטים  שירותיםעל מידע ההידע, את להרחיב בא ס הקור

 בקרב אנשי המקצוע בתחום הזיקנה . 

 יעדי הקורס
בסוף הקורס הלומדים 

 בני משפחה מטפלים עדכני בתחום תיאורטי ויישומי ידע ירכשו
 מידע עדכני על שירותים המיועדים לבני משפחה מטפלים  ירכשו
בבני משפחה מטפלים יות אבחון והתערבות ומיומניתרגלו יכירו ו
 בבני משפחה מטפלים ים מטפלאנשי מקצוע העצמית כיפתחו  מודעות

נושאי הקורס
וסוגיות אתיות מיצוי זכויותמשפטיים , , משפחתיים, פסיכולוגיים, הבטים מחקרייםידע תיאורטי ויישומי מ 
 החלטות קבלת פלקטים, קונוניהול גישור , משבר בשעת התערבות , צרכים והערכת אבחון לוכלים מיומנויות

,  מתן מידע, הכוונה וייעוץ, ליווי ותמיכה רוחנית ופיתוח רגישות תרבותית. 
 לציון), (עזר פריד ציפורה מרכז שרה), (יד לתומך' 'יד כמו: מטפלים משפחה לבני המיועדים שונים שירותים

עמותת עמדא , מרכז מידע רעות - אשל , אתר משפחה מטפלת ועוד. 

 שונים מתחום הגרונטולוגיה, פסיכולוגיה, משפטים ועבודה סוציאליתמרצים   צוות התכנית.

גב' מירי יבין- מנהלת מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל קרית ביאליק   הקורסמנהלת
 פסיכוטרפיסטית–- ד"ר סוניה לצטר פאו,עו"ס רכזת אקדמית

תנאי קבלה
 .תואר אקדמי בתחום העיסוק
 (מינימום שנה) ותק מקצועי בעבודה טיפולית ישירה עם זקנים ובני משפחתם
 .תנתן עדיפות לבעלי הכשרה לימודית קודמת בנושאי זקנה
החלטת  ועדת הקבלה

התחייבות הלומדים 
בכל השיעורים. 100%של נוכחות .1
הגשת מטלות כמתבקש..2
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תשלום.3
  האגף לחינוך מבוגרים לעובדים,  משרד החינוךמטעם יוענק אישור הכרה לגמול השתלמות לבוגרים.4

.שאינם עובדי הוראה      

מתכונת הקורס 
 שעות.60היקף הקורס 

. 09:00-15:00אחת לשבוע בשעות   ב'בימי  מפגשי לימוד, 10 יתקיימו  
, הצגות מקרה, תרגול והתנסות חויתית. סדנאותבקורס ישולבו הרצאות, 

בתאריכים הבאים  שני בימי פגשים יתקיימו המ
 20.02.17  - 6מפגש                                (פתיחה) 16.01.17  - 1מפגש   
 27.02.17   -7מפגש                                             23.01.17   - 2מפגש 
 06.03.17   -8מפגש                                             30.01.17   - 3מפגש 
 20.03.17   -9מפגש                                             06.02.17    -4מפגש  
 סיום27.03.17 - 10מפגש                                             13.02.17    -5מפגש 

מקום הלימודים
 קרית ביאליק75- ג'וינט, רח' קרן קיימת לישראל מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל

 ₪  840מכל משתלם ייגבה סך של  עלות

הרשמה
 20.12.16מלא וחתום עד תאריך שלוח על כל מועמד למלא את השאלון המצ"ב, ול

באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
 קרית ביאליק75, רח' קרן קיימת לישראל  של אשל מרכז גליקמן להשתלמות והדרכהכתובת:

04-8720384   : פקס
04-8400448  טלפון:

Miritk@jdc.org.il    מייל:

נרשמים תשלח הודעת קבלהל

20.12.16  עד נא להחזיר
04-8720384 לפקס: 

שאלון הרשמה
קרית ביאליקז תשע" –בני משפחה מטפלים  סוגיות ומיומנויות טיפול לאנשי מקצוע 

mailto:Miritk@jdc.org.il
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__________________:______________ מס' ת.ז.שם משפחה :______________________ שם פרטי: 

כתובת פרטית: _________________________________________________________________
רחוב                              מס'                        ישוב                                       מיקוד

:___________________________לפון נייד_______________________________טטלפון: 
                                                                      

דואר אלקטרוני:_______________________________________________________________

_________________         _____________השכלה מקצועית:  _____________________
                תעודה             שנהמוסד לימודים אחרון                                       

תפקיד המועמד/ת: _________________________________ותק בתפקיד ___________________

מקום עבודה נוכחי : _____________________________

השתלמויות בתחום הזיקנה: נושא: ______________________   מוסד __________שנה__________

  נושא:_______________________  מוסד  _________שנה__________                                     

 ? (סמן את התשובה הנכונה)בני משפחה מטפלים  מידה הינך עובד עם באיזו
      

    במידה                   במידה                    במידה                    במידה                    במידה
  רבה מאד                  רבה                       בינונית                   מועטה                 מועטה מאד

                                                                                                                  

____________________________________________שית ומקצועית)מה הציפיות שלך מן הקורס (אי

____________________________________________________________________________

שם הממונה:______________________________תפקיד הממונה: _________________________
        

 ____________________________:כתובתשם הארגון:___________________________________

                                           ______________________________פקס:_______________________________טלפון

:  הפרטיות הגנת חוק לפי מועמד 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 שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם.
 במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע, יצירת קשר ועוד.וטיפול ידוע 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.
______________________ ___________________________  

חתימהשם התלמיד

ידוע לנו כי אין אשל  מתחייבת לקבל את העובד להשתלמות אלא לאחר מיון כל המועמדים ובדיקת התאמתם.  התחייבות

__________________ חתימת הממונה __________________תאריך__________חתימת התלמיד_________


