
 
  - חמלתית תשישות למניעת –  זקנים עם בעבודה עצמית לשמירה וכלים גישות

 תשע"ח מקצוע לאנשי
אנו שמחים להודיע על פתיחת קורס זה המתמקד ברווחה הנפשית, המנטאלית והגופנית של אנשי 

 המקצוע המטפלים בזקנים.
ית, מנטאלית ופיזית )שחיקה רגש compassion fatigueבעשור האחרון המושג תשישות חמלתית, 

מעבודה טיפולית( עולה למודעות, כאשר אוכלוסייה הפגיעה במיוחד לסבול מהתופעה היא אנשי 
מקצוע העובדים עם אנשים זקנים באופן יום יומי. אנשי מקצוע העובדים שנים רבות בשטח עלולים 

ירוד. אף על פי  לסבול מתשישות חמלתית בשל עומס טיפולי, הזדקנות האוכלוסייה ומעמד מקצועי
שהמושג מתחיל להיות מוכר, המודעות לתופעות הקשורות לתשישות חמלתית היא מועטה ורבים 

שן. תשישות חמלתית עלולה לגרום לבעיות hנוטים לא לזהות תופעות או להתעלם מהן ואף להכח

 גופניות ורגשיות ולאיכות טיפול לקויה בזקנים. 
 

 מטרות הקורס 
כלים לזיהוי תשישות חמלתית בקרב אנשי מקצוע, על מנת לעורר את קורס זה מיועד לספק 

גישות למניעת תשישות חמלתית ולטיפול  3המודעות למצבי תשישות חמלתית אלה. כמו כן יילמדו 
בה. מטרת הקורס היא לדעות לזהות תופעות של תשישות חמלתית, עבודה עצמית וכן העברת 

 בעזרת הגישות והכלים שנלמדו בקורס.הנלמד לצוותים למקצוע במקומות עבודה 
 

  אוכלוסיית היעד
אנשי מקצוע המעורבים בטיפול ישיר בזקנים בבית בקהילה ובמוסד: עובדות סוציאליות, אחיות 

 ואחים, רופאות, פסיכולוגיות, פיזיותרפיסטיות, מרפאים בעיסוק, דיאטניות, גרונטולוגיות.
 

 נושאי הקורס
 
והשלכותיה על המטפל/ת על המטופלים ועל איכות החיים של  איפיונים של תשישות חמלתית .1

 המטפל/ת
 עקרונות הגישה הלוגותרפיה  .2

משמעות , לקיחת אחריות , חופש בחירה , לקיחת עמדה כלפי סבל  הבנת מושגים כגון  *
 *יישום המושגים הנ"ל  בעבודה למניעת תשישות חמלתית או לטיפול בה -בלוגותרפיה 

 הלוגותרפיה לטיפול בתשישות חמלתית ולטיפול בהשימוש העקרונות של   *
 רוח ופסיכולוגיה טרנספרסונלית-נפש-עקרונות הגישה גוף  .3

רוח להעצמה אישית ולשיפור איכות -נפש-להכיר מודלים של בריאות הוליסטית וגישות של גוף *
 חיים מקצועית

 חרו-נפש-לזהות ולמפות את הצרכים, היעדים והמשאבים האישיים ברמה של גוף *

רוח כגון: מיינדפולנס, טכניקות -נפש-להתנסות בכלים יישומיים המבוססים בעקרונות של גוף *
 נשימה, דימיון מונחה ועוד.

 רוח( -נפש-בעבודה המתבססת על עקרונות וגישות הוליסטיות )גוף Self-Careלתכנן תכנית  *
 עקרונות הגישה הנרטיבית  .4
ולה: האדם אינו הבעיה, בחינת השפעת הבעיה רעיונות יסוד של הגישה הנרטיבית:  הקשבה כפ  .5

בעבודה, עיבוי הסיפור  emo n q euqinu על האדם בעבודתו והשפעת האדם על הבעיה, חיפוש 
 הדים ,  -המועדף בעבודה ושכתובו דרך שימוש בקהל עדים

 עקרונות הפילוסופיה הבודהיסטית .6

האנושי ועל דרכים להיחלץ  רעיונות יסוד של הגישה הבודהיסטית: ארבע האמיתות על הסבל *
 ממנו, הבחנה בין כאב לסב

 : זיהוי, קבלה, חקר, והפרדת האדם מהבעיה RAINמודל  *
ארבע האיכויות המיטיבות: אהבה נדיבה , שמחה בשמחתי ובשמחת האחר, חמלה לעצמי 

 ולאחר וגישת השתוות הנפש בעבודה
יעתה המשלב את הגישות תכנון תכנית לטיפול בתשישות חמלתית במקום העבודה או למנ  .7

 הנלמדות בקורס
 



 
 שיטות  הוראה

התוכנית תשלב ידע ישומי על תשישות חמלה ועקרונות שלושת הגישות, ניתוח אירועים מחיי  -
 העבודה, סדנאות חווייתיות ועבודה בקבוצות

 
 מרציםוות הצ

 .צוות המרצות כולל מומחיות מן השדה ומהאקדמיה בתחומי הזקנה והגישות הנ״ל
 מנהלת המרכז, בגרונטולוגיה M.A –מירי יבין : לת הקורסמנה

 פאו -רכזת הקורס : ד״ר סוניה לצטר
  

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

 הוראה.לעובדים שאינם עובדי 
 

 מתכונת הקורס 

ניתוח אירועים מחיי , התוכנית תשלב ידע ישומי על תשישות חמלה ועקרונות שלושת הגישות -

 סדנאות חווייתיות ועבודה בקבוצות, העבודה

 

 היקף הקורס

 חמישי  אחת לשבוע בימי, ימי לימוד 10שעות לימוד המתפרשות על פני  60הקורס כולל 

 . 09:00-15:00בין השעות  , עות לימודש 6יום הלימודים בהיקף    

 

 24.05.18מועד סיום :   08.03.18מועד תחילת הקורס:

 מקום הלימודים
 קרית ביאליק 75רח' קרן קיימת לישראל רכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל, מ
 
 ₪ .  840עיקר עלות הקורס ממומנת על ידי אשל. מכל משתלם ייגבה סך של  לותע
 

 תנאי קבלה
 תואר אקדמי בתחום העיסוק .1
 שנים בעבודה 5ותק מקצועי בעבודה טיפולית ישירה עם זקנים מינימום  .2
 תנתן עדיפות לבעלי הכשרה קודמת בנושאי זקנה .3
 החלטת ועדת הקבלה .4

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 אישור מועמד לפי חוק הגנת הפרטיות:  

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

 .ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול וטיפול במרכזי ההכשרה ו/או שירותים נלווים אחרים, פילוח מידע, יצירת קשר ועוד 
  אודותי.ידוע לי כי באפשרותי לעיין, לקבל או לתקן את המידע 
  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.
                                            ______________________________  

 תימת המועמדח                                             

 רשמהה

 על המועמד/ת למלא את השאלון המצ"ב.

 האפשרויות הרשומות באחתעל השאלונים להגיע 

 75קרית ביאליק, רח' קק"ל  -למרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל, סניף צפון

 04-8720384לפקס : 

 miritk@jdc.org.ilלמייל: 

   

 . 11.02.14על השאלונים להגיע עד לתאריך 

 

 

mailto:miritk@jdc.org.il


 
 

 04-8720384לפקס: 08.02.18יש להחזיר השאלון מלא וחתום עד תאריך : 
 

  ח“תשע - חמלתית תשישות למניעת –  זקנים עם בעבודה עצמית לשמירה וכלים גישות

  תשע"ח מקצוע לאנשי
 

  ת.ז._____________________________________________________ שם פרטי:שם משפחה :
 
 

 ________________________________________________________________ת פרטית: כתוב
 מיקוד                                                                              ישוב                   רחוב                              מס'                            
 
 

 טלפון נייד _______________ / ________         _______________/_______טלפון: _
 

                                                                       
 דואר אלקטרוני:_______________________________________________________________

 
 

 _____________         _________ ________________השכלה מקצועית:  __________________
 תעודה                  מוסד לימודים אחרון       שנה                                       

 
 

 תפקיד המועמד/ת: _________________________________ותק בתפקיד ___________________
 
 

 _______________________________________________מקום עבודה נוכחי : _____________
 
 

 השתלמויות בתחום הזיקנה: נושא: ______________________   מוסד __________שנה__________
 

 ________נושא:_______________________  מוסד  _________שנה___                                      
 
 

 __________________________________________רס )אישית ומקצועית(:מה הציפיות שלך מן הקו
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 _______________שם הממונה:___________________________תפקיד הממונה: ____________
         

 
 __________________________________________________________________שם הארגון: 

 
                                                                                                                                 

 ________________________________________________________________כתובת הארגון 
 רחוב                          מס'                     ישוב                   מיקוד  

 
 

 ____________/_________פקס: ______________________/__________טלפון : _______
 
  
 
 

      
 
 

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

 
 _____________________תאריך_________________חתימת הממונה ___________________ חתימת התלמיד

 


