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 בזקנהעקרונות הגישה הנרטיבית בעבודה קלינית 

 

 אדםל ים, המקנהנפשיתהתפתחות בים חיוניים תהליכהינם חיים  יתהליכי העלאת זיכרונות ויצירת סיפור

את הידע המופשט של  מהווהסיפור החיים  זקנה.פרט בהסתגלות לשינויים לאורך החיים וב יםמקדממשאבים ו

 ,יקוהרנט סיפורמעצב, מפרש ומארגן את הזיכרונות בתוך  בוחר, האדםהאדם על חייו, על מה שלמד והפנים. 

  ת ומשמעות. המשכיו תחושתובכך מחזק  בחייוהתפתחות ההמבטא את 

, לעסוק בחוויות שהיה רוצה להשלים או כפי שהיו בזקנה מאפשר לאדם להשלים עם חייועיסוק בסיפור החיים ה

סופיות  כל זאת על רקעו, בקונפליקטים שעודנו רוצה לפתור, מערכות יחסים שהיה רוצה לממש ולהשלים ליצור

לגישה מקובלת ומרכזית לקידום ם ביצירת סיפורי חיי תהתערבויות המתמקדו נחשבות היוםבדרך זו . החיים

עקרונות הגישה הנרטיבית בזקנה והאמצעים בקורס יחשפו המשתתפים ל .רווחה נפשית בזקנה בארץ ובעולם

 המגוונים ליישום הגישה. 

 מטרות הקורס

 תליכי העלאתהנית של להבנת המשמעות הקליותשתית תיאורטית בהקשר לגישה הנרטיבית  להקנות .1

 י חיים לאורך החיים ובזקנה. סיפורויצירת  זיכרונות

 יצירת סיפורי חיים, סקירת חיים והעלאת זיכרונות בזקנה.להשונות  גישותלחשוף את הסטודנטים ל .2

סוגיות מרכזיות ברווחה ובריאות נפשית , תוך התייחסות לעבודה הקליניתשימושים אלו ב ולהדגים ליישם .3

 בזקנה.

 קורס יעסוקהנושאים עיקריים בהם 

 הבסיס התיאורטי של התיאוריה הנרטיבית ומושגי יסוד. –רטיבית והטיפול הנרטיבי התיאוריה הנ •

הבסיס התיאורטי של הגישה, מה בין סיפורי חיים, העלאת  –גרונטולוגיה נרטיבית והמתודה הביוגרפית  •

 זיכרונות וסקירת חיים.

רכי נות ודעקרומרכזיים המקדמים רווחה נפשית, י כיתהל – טיפול באמצעות העלאת זיכרונות וסקירת חיים •

 ות ומודלים של התערבות.התערבות; מטר

 ראיון סיפור חיים, ניתוח תוכן והתייחסות למושג זהות העצמי בסיפורי חיים. -טיפול באמצעות סיפורי חיים  •

בדנים התמודדות עם א עולמות תוכן המעסיקים זקנים כגון: -יישום טיפול בזקנים תוך שימוש בסיפורי חיים  •

 ועוד. , התייחסות אל העתידדוריים-יחסים ביןול עצמאות, תלות מ, תיים וחברתייםפיסיולוגיים, משפח

 שימוש בידע התנסותי לפיתוח מודלים לעבודה קלינית עם זקנים. •
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 דרישות הקורס

 קריאת חומר ביבליוגרפי הדרוש לקראת השיעור -

 םנוכחות חובה והשתתפות פעילה בשיעורי -

 ך השיעורים ת ביניים במהלמטלו -

 ת המבוססת על יישום שימוש בסיפורי חיים בהקשר לפרויקט הקהילהעבודה מסכמ -

 מרכיבי הציון וההערכה

 20% -השתתפות פעילה בשיעורים ובקיאות בחומר הקריאה -

 20% –א' ת בינייםמטל -

 60% -עבודה מסכמת -

 ורשימות קריאה  תכני הקורס
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