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מטרת הקורס:
להעשיר את הידע של הסטודנטים בכל הנוגע למדיניות הקיימת בתחום הזקנה ,לצרכים ולבעיות של
אוכלוסיית הזקנים ,המענים הקיימים והפער הקיים בין הצרכים למענים ,תוך התייחסות ביקורתית
למדיניות ברמה הארצית והמקומית.
יעדים:
.1

הכרת הצרכים והבעיות העיקריות של אוכלוסיית הזקנים והערכתם.

.2

הכרת מערכת השירותים והמדיניות הקיימת לגבי אספקת השירותים.

.3

רכישת היכולת לניתוח ביקורתי של המדיניות לאור הצרכים של הזקנים.

תוכנית הלימודים:
 .1מבוא  -מדיניות
הגדרת המושג מדיניות ומדיניות סוציאלית ,הכרת הכוחות המשפיעים על קביעת מדיניות והבנת תהליך
היווצרות המדיניות .הכרת המדיניות בתחום הזקנה כחלק מהמדיניות הכללית במדינת ישראל .
 .2הצעות לרפורמה בתחום הזקנה
סקירה ביקורתית של הרפורמות שהוצעו ע"י גורמים ממשלתיים ואחרים בעשר השנים האחרונות.
 .3הזקנה ביהדות ובדתות אחרות
מה היא ההתייחסות לזקנים ולזקנה במסורת היהודית ובמקורותיה וכן באסלם ובנצרות .
 .4המהפכה הדמוגרפית ותוחלת החיים
המהפכה הדמוגרפית בדורנו ,מה צופה לנו העתיד? הגדרת תוחלת חיים .תוחלת החיים עולה בקצב
מהיר ,מהי המשמעות? האם תוחלת החיים תמשיך לעלות באותו קצב בעתיד? מה הם הגורמים
לאריכות ימים? ההבדלים בתוחלת החיים בחברות שונות .מה אנו לומדים מבני ה ?100 -
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 .5עוני
תופעת העוני בקרב אוכלוסיית הזקנים בישראל .מדיניות הממשלה בהתייחסותה לבעיה ומהן הדרכים
האפשריות להתמודדות עם הבעיה.
 .6תעסוקה ופרישה
המציאות והמדיניות הקיימת לגבי תעסוקת זקנים .חובת הפרישה מחמת הגיל ,מה צריך להשתנות.
 .7הזדקנות בבית ובקהילה )(Aging in place
ההתמודדות עם הבעיות והצרכים המיוחדים המאפיינים את ההזדקנות .מדיניות ההזדקנות בקהילה
ויישומה המעשי כפי שהוא משתקף במערכת השירותים בישראל – חוק סיעוד ,עמותות למען הזקן,
חברות סיעוד פרטיות ,מרכזי יום ,קהילות תומכות ,מועדונים ,טכנולוגיה.
 .8זקנה פעילה )(Active aging
מהי משמעות המושג "זקנה פעילה" (תעסוקה ,התנדבות ,פנאי ,פעילות ,תזונה)? איך וכיצד זה יכול
להיות מיושם במציאות?
 .9מטפלים עיקריים ומטפלים זרים
עיקר הטיפול בזקן הנזקק לסיוע נתון בידי בני המשפחה .מה נעשה ומה לא נעשה כדי לתמוך בבני
משפחה – התפתחות המדיניות בתחום .המטפלים הזרים מהווים את אחד השירותים העיקריים עבור
הזקנים הסיעודיים ,מה היתרונות והחסרונות בשירות זה ומהן ההתפתחויות האחרונות.
 .10ארגון מערכת השירותים
הבעיה של הפיצול הרב במערכת השירותים לזקן .הפתרונות שהוצעו עד כה ולא יצאו לפועל ,מדוע?
הפתרון האולטימטיבי Integrated care -
 .11בריאות (מרצה אורח)
 .12שירותי הרווחה (מרצה אורח)
 .13סיעוד (מרצה אורח)
יתכנו שינויים בתכנית הלימודים.
מרצים אורחים:
קובעי מדיניות ועובדים בכירים בתחום הזקנה יוזמנו להרצות לפני התלמידים על פעילותם בתחום
הזקנה .ההרצאות תשולבנה בשעורים הקבועים .מועדי הופעת המרצים האורחים ימסרו במהלך
הלימודים
בחינה:
בסוף הסמסטר תתקיים בחינה על הנלמד
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מועדי השיעורים:
השיעורים יתקיימו בסמסטר השני בימי רביעי  ,בשעות 12.15-13.45
השתתפות בשיעורים היא חובה .אי השתתפות ביותר משני שיעורים ללא אישור מראש של המרצה,
תגרור הפחתת הציון הסופי בשיעור של .20%
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