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נגה אבני16140'ב29.10.1829.10.18תיקוף- יום השתלמות למדריכות תעסוקה 

נגה אבני312485500'ד31.10.183.7.19מדריכי תעסוקה והפעלה לזקנים בקהילה ובמעון

נגה אבני16140'ה1.11.181.11.18יום השתלמות למדריכות תעסוקה לגברים

נגה אבני318420'א11.11.1825.11.18הפעלה פרטנית עם זקנים

בשיתוף השרות לאזרחים ותיקים משרד  חדש- מטפלות במרכזי יום 

הרווחה
נעמי זווארו53050'ב17.12.1814.1.19

נגה אבני16140'ב7.1.197.1.19תשישות חמלה- יום השתלמות למדריכות תעסוקה 

נעמי זווארו530760'ג15.1.1912.2.19בקרים בשירותי טיפול בית

נגה אבני1060620'ה24.1.1911.4.19כלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית

נעמי זווארו530450'ד30.1.1927.2.19עקרונות במתן שירות איכותי לזקן ומשפחתו

נעמי זווארו1590500'ב4.3.1915.7.19אבות ואמהות קהילה תומכת

נעמי זווארו530450'ג5.3.192.4.19עולמם של זקנים עם דמנציה

ארית לק848790'ב29.10.1824.12.18יסודות בגרונטולוגיה- קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים 

נעמי זווארו1060840'ג30.10.188.1.19סוגיות ומיומנויות טיפול לאיש המקצוע- בני משפחה מטפלים 

נעמי זווארו1060840'ד14.11.1823.1.19עולמם של זקנים עם דמנציה

אירית פישר1060840'ב19.11.1828.1.19לחיות עם המוות

נגה אבני742640'ה22.11.1810.1.19חדש- בית רבקה - ריפוי בעיסוק מונשמים 

שלומית גל161283000'ה-'א2.12.185.2.19שיקום נוירולוגי

נגה אבני1060840'ה13.12.1814.2.19כלים יצירתיים בהפעלת זקנים עם ירידה קוגניטיבית

ארית לק1378400'א16.12.1810.3.19חדש- עולמם של זקנים עם דמנציה לאחיות 

ארית לק1272300'ד26.12.1813.3.19יועצים לענייני אזרחים ותיקים

ארית לק1060840'ב7.1.1911.3.19להזדקן עם הנכות

נגה אבני424450'א20.1.193.2.19יסודות תפקיד המרפא בעיסוק

ארית לק742640'ה17.1.1928.2.19חדש- היבטים שיקומיים - על בסיסי למרפאים בעיסוק 

נגה אבני742620'ב4.2.1918.3.19שימוש בפוטותרפיה בעבודה עם זקנים

ארית לק848790'א24.3.1919.5.19היבטים רפואיים- קורס מתקדם לפיזיותרפיסטים 

אירית פישר1060840'ב1.4.1910.6.19חדש -לחיות עם המוות המשך 

ארית לק742640'ב13.5.1924.6.18הסיעודית' תפקיד המרפא בעיסוק במח- על בסיסי למרפאים בעיסוק 

אירית פישר1060840תפיסות וכלים בליווי רוחני

אירית פישר530625'ג11.12.1821.5.19מנהלי דיור מוגן ומוסדות

ארית לק742840'ג19.2.199.4.19אחיות אחראיות מנהלות מחלקה

אירית פישר742640'ב6.5.1924.6.19מנהלים בחברות סיעוד 

אירית פישר848840חדש- מנהלי עמותות למען הזקן 

2018-2019- ט "רשימת קורסים לשנת הלימודים תשע
מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל תל השומר
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     EinatC@jdc.org,      

        eshelts@jdc.org  

,לקבלת מידע ופרטים נוספים אנא פנו אלינו

www.eshelnet.org.ilלפרטים אנא הכנסו לאתר אשל    

 03-5343379טלפון       ,   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
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