
 

 
 
 
 
 

 המכון ללימודי זקנה ע"י יד שרה
 054-4399278, ירושלים  124שד' הרצל 

 
 סיימתם את החופש?

 
 מוכנים לתכנן קורסים וימי עיון לשנת הלימודים תשע"ז?

 
 הנה רשימת הקורסים לעובדים מקצועיים בתחום הזקנה

 10%הנרשמים לפני ראש השנה זכאים להנחה של 
 

 

 י זקנה ע"י יד שרהרשימת קורסים במכון ללימוד
 (2016-17תשע"ז )

 
 

 שעות שעה תאריכים יום ₪ עלות ב  מפגשים קורס
 60 15:00 – 9:00 7.11.16   -      5.9.16 ב' 1,200 10 פסיכוגריאטריה

 42 15:00 – 9:00 1.1.17   -  13.11.16 א' 950 7 סנוזילאן לזקן
 21 12:00 – 9:30 23.1.16   -    5.12.16 ב' 850 7 טיפול באומנות   
 42 15:00 – 9:30 20.3.17   -    30.1.17 ב' 950 7 דילמות בטיפול  
 21 12:00 – 9:30 23.1.17   -    5.12.16 ב' 850 7 טיפול באומנות  

 18 11:00 – 9:30 6.11.16   -    11.9.16 א' 600 6 שיפור הזיכרון

 21 12:00 – 9:30   18.12.16   -  13.11.16 ב' 600 6 באנגלית שיפור הזיכרון
 42 15:00 – 9:00 14.2.17   -      3.1.17 ג' 900 7 לגעת בנצח

 18 12:00 – 9:30 19.2.17   -      8.1.17 א' 650 6 עובדים זרים באנגלית
 40 19:30 – 15:30 7.3.16    -     3.1.17 ג' 950 10 טיפול במוסיקה  
 56 14:30 – 9:00 9.7.17    -     7.5.17 א' 900 10 עבודה קבוצתית

 21 12:00 – 9:30 4.4.17   -   21.2.17 ג' 900 7 ביבליותרפיה
 32 14:00 – 10:00 22.5.17   -   19.3.17 ב' 750 7 הזקן בסרטים

 18   19:00 – 16:30 19.6.17   -     8.5.17 ב' 780 7 גוף ונפש

 

 

 , ירושלים124הרצל  שרה, שד'כל הקורסים מתקיימים ביד 

 

 שעות מוכרים לגמול השתלמות 40קורסים מעל 

 

 leaha@yadsarah.org.ilאו במייל:  054-4399278או  02-6444642פרטים והרשמה טל. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 יחסים בין דוריים ממבט הזקן
 
 
 

 מה מעסיק זקנים
 

 בריאות
 בדידות

 איבוד שליטה
 כשפחות כוחות לרשותוריבוי  -בזקנה   םאובדניי

   
                             

 איזה שינויים בעולם המודרני משפיעים על הזקנים?
 

 אריכות שנים
 משפחות קטנות ומפוזרות יותר

 נשים מועסקות מחוץ לבית
 קשר מרחוק

 
 

 מה לא משתנה גם בעולם המודרני
 

 קשר רגשי
 בין דורי –רצון להטיב 

 הניכור בחיים עירוניים מחזקים את התה המשפחתי
 רוב שעות הפנאי בחיק המשפחה

 ילדים נשארים המקור הראשון למידע ותמיכה
 למרות מגורים לא קרובים מפתחים דרכי תקשורת חלופיים

 
 

 השפעה של ציפיות ודעות קדומות
 

 וארה"ב שבידיהדוגמה מיפן, קוריה,  –השוני התרבותי 
 עולים כנגד וותיקים –הציפיות לפי עדות בארץ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 טיות אצל הזקן לגבי מידת העזרה של ילדיואמביוולנ
 

 ניגודים בין רצון לאוטונומיה וקשר מהדור הצעיר
 עצמאים אך רוצים שילדיהם יעזרו אם יש צורך

 הגנת יתר מפריעה אך נהנים משימת הלב שזה מגלה
 איך מתגברים על האמביוולנטיות הזאת?

 
 ( מקטינים העזרה שילדיהם מגישים להם1
 לשלוט עליהם  תמתנגדים בתוכף לניסיונו( מתעלמים או 2
 ( מחסים מידע מהילדים שמנסים "לשלוט אליהם"3
 ( מחפשים שומרי סוד אחרים4
 ( מסבירים את הקשיים של הילדים להיות מעורבים יותר5
 

 ים בין דורייםטקונפליק
 

 השפעת המגורים ביחד או בקרבת מקום מגביר את הקונפליקטים?
 הקשרמחקרים המוצאים הגברת 

 מחקרים המוצאים כגברת הקונפליקטים
 

 נושאים עיקריים לקונפליקטים בין דוריים ממבט הזקן
 

 על יחסים בין דורייםהשפעת התלות והחולי של זקנים 
 

 נושאים ביחסים בין דוריים
 

 כמה הדור הצעיר מחויב להוריהם?
 

 איך מתגברים על פאר בין הדורות?
 

 יכה כלכליתכמה ההורים מחויבים לילדיהם בתמ
 בעזרה בגידול הילדים )הנכדים(

 המגורים ביחד
   
 
 

 
 לאה אברמוביץ

 מרכזת המכון ללימודי זקנה ע"י יד שרה


