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 זיקנה הבגרות והפסיכולוגיה של 

 ש"ס 2 ,פ"אתש ,שנה א'
 

 
 :מטרות

פיות ופסיכולוגיות של הבגרות פילוסו ,תפיסות חברתיותלערוך היכרות ראשונית עם הקורס מיועד 
 בתקופה זו,תהליכים פסיכולוגיים, ביולוגיים, חברתיים ותרבותיים המתרחשים והזקנה, ולעקוב אחר 

תהליכי התדרדרות הקשורים בזיקנה במתח שבין מעגל החיים השלם. במסגרת הקורס נדון בהקשר של 
מנגנונים המווסתים ומסייעים מול למחד,  למוותהירידה הפיזית, התפקודית, הקוגניטיבית, והקרבה כמו 

ת הרווחה הסובייקטיבית, המשמעובהתמודדות עם תהליכים אלו, המתבטאים ביציבות יחסית של 
 . בחיים, ותפיסות חיים אופטימיות מאידך

 :יעדים
 בסיום הקורס הסטודנט:

 .יכיר תיאוריות פסיכולוגיות מרכזיות של זקנה .1
 .שיים ותרבותיים בגיל הבגרות המאוחרת והזיקנהאי-יבין תהליכים פנימיים, בין .2
לעומת הזדקנות פסיכופתולוגית בקרב מבוגרים  בהזדקנות מוצלחתיכיר היבטים מרכזיים  .3

 וזקנים.
ייחשף לתהליכים פסיכולוגיים בבגרות המאוחרת ובזקנה ברמת ההתנסות האישית במסגרת  .4

 מטלת ראיון ביוגרפי.
  

 נושאי השיעורים:

 היבטים פילוסופים אמנותים ותרבותייםרך תפיסות זקנה ד. 
 תיאוריות פסיכולוגיות של ההזדקנות. 
  :זיקנהבגרות ובאושר ומשמעות בסיפוק, הזדקנות מוצלחת. 
 .פסיכולוגיה חיובית 
 תפקידו של סיפור החיים בסוף החייםפרספקטיבת זמן ו. 
  רווחה סוביקטיבית ורווחה פסיכולוגית 
 הבזיקנוסולנות בדידות  דיכאון. 

 
 

 דרישות הקורס:
כוללת מצלמת  , נוכחותשיעורים עלולה לגרום להפחתת ציון 2עדרות מעל י)ה נוכחות חובה בשיעורים

 (זום פתוחה במהלך כל השיעור
 ביצוע מטלת ראיון 

 עמידה בבחינה המסכמת
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 ציון:

קין של מילוי ת 5%מטלת ראיון,  5%בחינה מסכמת,  90%ציון הקורס מורכב משלושה חלקים: 
  נוכחות והשתתפות בכיתה על פי הפירוט הבא: השאלונים ו

 
ו את חלקחומר ההרצאות ו כלול אתי רובו. "מבחן אמריקאי"בצורת מבחן זה בנוי  - בחינה מסכמת 90%

קריאת החובה. יודגש כאן, שחומר ההרצאות בכיתה חופף רק בחלקו את מקורות הקריאה, ואיננו 
  .או בפרקי הקריאה האחרים הלימוד יספרמאורגן כלל לפי הנושאים ב

 

 65כל תלמיד/ה יראיין גבר ואישה בני  – (ומעלה 65בגיל הזיקנה ) שני אנשיםעם  –מטלת ראיון  5%

מהציון הכללי  5%) ניםהציון יינתן על מילוי קפדני של השאלושאלון מיוחד שיחולק בכיתה.  וימלא ומעלה,
הקורס באמצעות אימייל ושעות  מרצהאיון ע"י יבביצוע הר ףשוט ליווילתלמידים (. 10% יחד עם נוכחות

 קבלה )פרטים יפורסמו באתר הקורס(.
 

 :ליווי לקורסספרות 
 

 :1שיעור 
 אביב.-(. עם עובד, תל15-32(. מי מפחד מהגיל השלישי )עמ' 2004בן ישראל, ר. ובן ישראל, ג. )

 .41-15עקרונות יסוד( עמ'  1 (. פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה )פרק2014קוה, ג. )
 6-2שיעורים 

 . ירושלים: אשל.הזדקנות וזקנה בישראל(. 2003רוזין, א. )

 .345-383תיאוריות פסיכולוגיות של ההזדקנות )שמוטקין(, עמ' 
 .467-529בריאות נפשית וטיפול נפשי בתקופת הזקנה )לומרנץ(, עמ' 
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