
כפוף לשינויים

שם שם הקורס

המרכזת
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פתיחה

תאריך 

סיום

יום 

בשבוע

' מס

מפגשים

' מס

שעות

מחיר 

לתלמיד

312485500'ד2.11.1628.6.17נגה אבנימדריכי תעסוקה והפעלה לזקנים בקהילה ובמעון

16140'א13.11.1613.11.16נגה אבנישימוש בטאבלטים-השתלמות למדריכות תעסוקה

16140'ה17.11.1617.11.16נגה אבניתנועה– השתלמות למדריכות תעסוקה 

318420'א20.11.164.12.16נגה אבניהפעלה פרטנית עם זקנים

16140'ה1.12.161.12.16נגה אבניבאר שבעיצירת נייר  –  השתלמות למדריכות תעסוקה סמך

16140'ה19.1.1719.1.17נגה אבנידרך החושים– השתלמות למדריכות תעסוקה מקצועיים

530760'ב23.1.1720.2.17נעמי זווארובקרים

1060620'ה27.4.1729.6.17נגה אבניכלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית

אירית פישראמהות קהילה תומכת/אבות

נעמי זווארועולמו של הזקן עם דמנציה

השתלמות מנחי קבוצות רכבת לבני משפחה מטפלים  

חדש
318150'ב+ ' ד7.9.1619.9.16נעמי זווארו

324450'ד7.9.1621.9.16נגה אבניריפוי בעיסוק מונשמים

742640'ב7.11.1619.12.16ארית לקחטיבה סעודית-על בסיסי למרפאים בעיסוק

848790'ה17.11.1612.1.17ארית לקהיבטים רפואיים-  קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים 

161283500ה-א20.11.163.1.17שלומית גלשיקום נוירולוגי

סוגיות ומיומנויות טיפול לאיש - בני משפחה מטפלים 

המקצוע
1060840'ד23.11.161.2.17נעמי זווארו

1060840'ב28.11.166.2.17אירית פישרלחיות עם המוות

1272250'ד30.11.1622.2.17ארית לקיועצים לענייני אזרחים ותיקים

1590980'ה1.12.1623.3.17ארית לקגריאטריה שיקומית לאחיות

1060640'ב5.12.1613.2.17נעמי זווארוזיהוי התעללות בזקנים במרפאות ובתי חולים

באר שבע עולמם של זקנים עם דמנציה אנשי
אורלי אביגל 

אליהו
1060840'ג6.12.1614.2.17

848640'ב2.1.176.3.17ארית לקחדששיקום גריאטרי ' ס במח"עו

1060840ג3.1.177.3.17נעמי זווארועולמם של זקנים עם דמנציהמקצוע

1060840'ה5.1.1716.3.17נגה אבניכלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית

742640'ב9.1.1727.3.17נטע כהןשימוש בפוטותרפיה עם אנשים עם ירידה קוגניטיבית

324450'א15.1.1729.1.17נגה אבנייסודות תפקיד המרפא בעיסוק

1060840'ג24.1.1728.3.17אירית פישרכלים בליווי רוחני

742640'ד15.2.1729.3.17נעמי זווארואיתור ומניעת התעללות לאשפוז ממושך

642920'ג21.2.1728.3.17נעמי זווארוהערכת תלות

848790'ד22.2.1726.4.17ארית לקסיעודית' במח- קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים  

1060840'ד26.4.175.7.17ארית לקלהזדקן עם הנכות

742640'ה27.4.1715.6.17ארית לקהיבטים רפואיים- על בסיסי למרפאים בעיסוק 

954640'ב8.5.173.7.17ארית לקסוגיות בגרונטולוגיה וגריאטריה לקלינאי תקשורת

642920'ב5.6.1710.7.17נעמי זווארוהערכת תלות

318275'ד7.12.164.1.17אירית פישרפיתוח המשאב האנושי- מנהלים בחברות סיעוד 

318275'ד8.2.178.3.17אירית פישרמיומנויות ניהול- מנהלים בחברות סיעוד 

318275'ד25.4.1723.5.17אירית פישרדיני עבודה- מנהלים בחברות סיעוד מנהלים

318275'ג6.6.174.7.17אירית פישרשיווק ושרות- מנהלים בחברות סיעוד 

אירית פישרמנהלי מוסדות

2016 - 2017- ז"רשימת קורסים לשנת הלימודים תשע
מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל תל השומר

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך

יפורסם בהמשך



     EinatC@jdc.org

03-5343379: טלפון

        eshelts@jdc.org  

,לקבלת מידע ופרטים נוספים אנא פנו אלינו

03-5340573:  פקס

בקשה לקבלת חוזר וטופס הרשמה

שם הקורס המבוקש  

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

4.______________________________________________________

5.______________________________________________________

____________________________________________________שם ושם משפחה

______________________________________________________כתובת פרטית

____________________________  טלפון נייד

__________________________טלפון בבית

___________________________תפקיד______________________________מקום עבודה

__________________________פקס_______________________________טלפון בעבודה

_____________________________________________________________כתובת מייל

:  אישור מועמד לפי חוק הגנת הפרטיות
נמסר בהסכמתי ומרצוני המלא וידוע לי כי מידע זה יישמר במאגרי המידע שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם, המידע הכלול בטופס זה או שיימסר על ידי בעתיד בקשר לקורס זה.
יצירת קשר ועוד, פילוח מידע, או שירותים נלווים אחרים/ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול וטיפול במרכזי ההכשרה ו.
לקבל או לתקן את המידע אודותי, ידוע לי כי באפשרותי לעיין.
ל"ל הנ"י פניה אליכם לפי כתובת הדוא"אוכל לבטל או להגביל בכל עת הסכמתי זאת ע. ניתנת בזאת הסכמתי לפניות אלי באמצעות דיוור ישיר.

________________________________

חתימת המועמד
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