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במדיניות, מינהל וארגון שירותים לזקנים בקהילה  -תוכנית פרקטיקום 

 תשפ"א בזמן הקורונה   ובהתמחות טיפול בזקן ומשפחתו

 

תוכנית הפרקטיקום הנה אחת מהקורסים  המתקיימים במסגרת החוג ללימודי  

 זקנה  בגרונטולוגיה לתלמידי שנה ב'. התוכנית פועלת  בשני מסלולים:  

 מדיניות, מינהל וארגון השירותים לזקנים    .1

 התמחות בטיפול בזקן ובמשפחתו.   .2

 המטרה:  ❖

 במסלול במדיניות, מינהל וארגון השירותים לזקנים:  

לקדם באופן בלתי אמצעי את הידע וההבנה של תלמידי תוכנית המ.א  

בגרונטולוגיה, במדיניות  ניהול והפעלה של ארגונים ושירותים בתחום הזקנה,  

 בדרך של התנסות ומעורבות בשירותים.  

 מטרת התוכנית במסלול בהתמחות בטיפול בזקן ובמשפחתו:       

מ.א  - של תלמידי תוכנית ה  לקדם באופן בלתי אמצעי את הידע וההבנה

בגרונטולוגיה, בטיפול בזקן ובמשפחתו, בדרך של התנסות בעבודה עם פרטים  

 או קבוצות בתוך שירותים או ארגונים המטפלים בזקנים 

     

 כי לא ניתן   ל הפרקטיקוםהמענים שאת לעדכן דרשה   הקורונה מגפת
 . ומתוך דאגה לבריאותכם ה האוניברסיטמדיניות אנו פועלים בהתאם להנחיות 

 
 מסגרת התוכנית   ❖

 בלבד.  מרחוקכל המשימות בפרקטיקום יתנהלו בקשר   ✓

יתבצע לפני תחילת הלימודים.  הצמדת התלמידים לראשי הארגונים  ✓

 מנהלי הארגונים תשלח לתלמידים ול מייל הודעה ב
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התלמידים נדרשים לבצע את הפרקטיקום בהיקף של ארבע שעות   ✓

  שעות במשך שנת הלימודים. תלמידים אשר  116שבועיות ובסך הכל  

את הפרקטיקום   ויסיימ  1.8.2020תאריך מתחילים את הפרקטיקום ב

למידים שיתחילו את הפרקטיקום בתחילת  ת. 2021בסוף סימסטר א' 

 .  הנוכחית את הפרקטיקום בסוף השנה  ויסיימ השנה  

במקרה של היעדרות בלתי נמנעת )מחלה, מילואים( על הסטודנט לידע   ✓

הרכזת . כאשר היעדרות ממושכת )שלושה   ואתאיש הקשר בארגון  את 

שבועות( תעשה תוכנית להחזרת ימי הפרקטיקום. היעדרות יותר  

 רכזת הפרקטיקום .  שכת )לידה( תלווה בתכנון מוקדם עםממו

 

 מבנה התוכנית  ❖

שוטף)או  טלפוני תלמידים מהמגמה הטיפולית יקבלו משימה של קשר  ✓

בהם   לתמוך  במגמה  בבית  מבודדים  זקנים  עם  טיים(  פייס  או  זום 

ילווה שני  כל סטודנט  .בבדידותם ובמצוקותיהם הנפשיות והחברתיות 

  . עם  זקנים  יתואם  ויצירת הקשר  הזקנים    ארגון באיש הקשר  איתור 

 הרלוונטי. 

ויסייעו להם   ארגוניםתלמידים מהמגמה הניהולית יוצמדו לראשי  ✓

 בהתמודדות עם אוכלוסיית היעד שלהם לרגל מצוקות המגפה. 

ביצוע פרויקט ישומי שיבחר   משמעות המשימה היא  - המשימה ✓

והסטודנט שיהיה בה מצד  מנהל הארגון /במשותף על ידי המנחה 

בהתמודדות   אחד ערך לימודי לתלמיד ומהצד השני תועלת לארגון

   .עם הקורונה 

 
 קריטריונים לבחירת מנחה המלווה סטודנט/ית בתוכנית הפרקטיקום  ❖

 בעל תואר שני במקצועות הרווחה והבריאות והניהול.   •

 לפחות שנתים  – וותק במקצועי  •

 יתרון     -בוגר הכשרה בהדרכה ומנחה סטודנטים  •
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 ליווי  ❖

במהלך יישום המשימה בארגון יתקיים קשר רציף לאורך השנה עם   ✓

קשר יזום עם הסטודנטים   רכזת הפרקטיקום, מירי יבין, שתיצור

 . במשך השנה והמנחים 

 הנוכחות בסמינר הפרקטיקום היא חובה.  ✓

 סטודנט יציג את המשימה במסגרת סמינר הפרקטיקום כל  ✓

במידה ומתעוררות שאלות או קשיים במהלך השנה, יכולים התלמידים   ✓

   miriy@jdc.org.il   8041313-052לפנות אל רכזת התוכנית, מירי יבין 

 

 מטלות ❖

 

 : מטלות במשך שני סמסטריםשלוש הסטודנטים  מחויבים להגיש   ✓

o  הגשת  הצעה בכתב למשימה ולתוכנית באורך של    -1מטלה

שבועות    3עמוד אחד לאישורו של  מנהל תוכנית  הפרקטיקום עד 

 לאחר תחילת הלימודים. )במאייל(. 

o הגשת דוח ביניים על תהליך ביצוע  והתקדמות    - 2טלה מ

 ה של הרכזת  עמודים לאישור המשימה בהיקף של שני

o  בסיום התוכנית יגיש כל סטודנט דוח תיאורי מסכם על   –  3מטלה

 ביצוע הפרקטיקום  

 

 סמינר מלווה ❖

במשך כל שנת הלימודים אחת   בזום    ה בסמינר שיתקייםהפרקטיקום ילוו  

הפרקטיקום, לשם   הסמינר היא לסייע לתלמידים לבצע את   לשבועיים. מטרת

הבנה והעמקה בתהליכי ביצוע המשימה, ועל בסיס דיונים מודרכים בכתה.  

הסמינר לתלמידי המגמה במדיניות, מנהל וארגון יתקיים עם פרופסור בריק  

mailto:miriy@jdc.org.il
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ולתלמידי המגמה בטיפול ע"י פרופסור יובל פלגי. חלק מהמפגשים יהיו  

 משותפים לשתי המגמות . 

 

 
 
 

 


