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ציע פתרונות יום, עשויים לה-אבות, דיורים מוגנים, ואף מרכזי-בתי – מסגרות לטיפול ממושך בגיל השלישי מבוא:

כבר  םו.או בני משפחת םכאשר ה שירותים חיונייםלזקנים להעניק טיפוליים, חברתיים, ובטיחותיים עבור זקנים, ו

לשעות היום בעיקר, ומספקים שירותי בעוד שמרכזי היום מהווים מסגרת תומכת  אינם מסוגלים לספקם בעצמם.

מוסדית והזדמנות למפגשים חברתיים שאחריהם חוזרים המבקרים לביתם בקהילה, הרי שהמעבר למסגרת  ,הסעדה

חתו. בנקודה זו בחייו, נאלץ לעתים הזקן שכוללת מגורים מלאים, עשוי להוות מהפך דרמטי בחייהם של הזקן ומשפ

מוכרים  אך -בלתי יםלאמץ זהות חדשה, לפתח יחסי חברות ואמון חדשים, וככלל לעבור תהליך של הסתגלות למצב

בני משפחתו,  –ים בתהליך עבורו. שינוי זה כולל מטבע הדברים את כל הסובבים את הזקן, והשותפ יםמשמעותימאד 

 חדשים. הצוות המטפל, ושכניו ה

 

המבט של  על חווית הזיקנה וההזדקנות, בדגש על נקודתהמוסדית העמקת ההבנה של השפעת הסביבה  מטרת הקורס:

שימור בריאות, לרבות מרחב פיזי, פעילות חברתית,  – בחיי הדיירים יידונו היבטים מרכזייםהזקנים ובני משפחותיהם. 

כמו גם יחסי הצוות עם בני המשפחות, , משפחותיהם, ובינם לבין עצמםיחסי הדיירים עם הצוות, ויחסיהם עם בני 

 .איכות חייהם של הדייריםעל של מימדים אלה  לכותיהםוהש

 
 

נקרא, נצפה, נקשיב, נתרגל ונשוחח. הלימודים מתקיימים בינתיים באמצעות פלטפורמת "זום", אז השנה ? איך נלמד

 .ייתכן שנזכה לביקוריהם של מרצים אורחיםסיורים, אך כנראה תקיימו לא י אכזבהלמרבה ה

 
 

 : )או: למה אני מצפה?( דרישות הקורס
 

                                       . בשיעורים מצלמות לפתוח כולם נדרשים. בשיעורים ובדיוניםהשתתפות פעילה נוכחות ו (1

 פתיחת מצלמה עשויה להיחשב כהיעדרות.-אי

                                            בהתאם להנחיות שתימסרנה משיעור לשיעור. מחקריתספרות קריאה ביקורתית של  (2

 רשימת הקריאה מופיעה בהמשך. כל תלמיד צריך להכיר לפחות מאמר אחד על כל אחד מהנושאים.

בית מסכמת.                                   -אמצע )אחד או שניים( ועבודת-מתוכננים תרגילוני .מטלות במועדהגשת  (3

  ., וגם יוסברו בשיעורבמודלבאתר הקורס  יופיעו ,הסברים על התרגילים, אופן הגשתם ומשמעותם

 



 ורשימת קריאה** נושאי הקורס
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