





אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
היחידה ללימודי המשך

 –
 
אנו שמחים להודיעכם שאשל בשיתוף,היחידה ללימודי המשך,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת
חיפה  ,יזמו ותכננו קורס יחודי  ,המתמקד בעקרונות יסוד בעבודה קבוצתית בתחום הזקנה .הקורס יתקיים במרכז
גליקמן להשתלמות ולהדרכה של אשל בסניף הצפון -ק .ביאליק ,ומיועד לאנשי מקצוע העוסקים בתחום הזקנה.
 

הפעלה והדרכת זקנים ומטפלים במסגרת קבוצתית מרחיבה את מגוון הכלים העומדים לרשות איש המקצוע,
ומאפשרת מתן מענה למגוון הצרכים של הזקן .התערבות איש המקצוע במסגרת קבוצתית מאפשרת הגעה אל מספר
גדול יותר של מקבלי שרות תוך התייחסות לצרכים אשר אינם יכולים לבוא לידי ביטוי באופן פרטני .

 

הקניית ידע תיאורטי קבוצתי בסיסי והדרכה קבוצתית למנחים העוסקים בהנחיית קבוצות בתחום הזקנה.
הלימודים בקורס יאפשרו ללומדים להנחות קבוצות מתחום הזקנה ,בני משפחה וצוותים במסגרת קבוצתית ,וליישם
את העקרונות המקצועיים הבסיסיים להנחיית קבוצה תוך שימת דגש לאפיונים הספציפיים של המשתתפים ,הבאים
לידי ביטוי בהשתתפות בקבוצה שלא למטרות טיפול אינדיבידואלי קליני או פסיכו תרפויטי.
 

הקורס מיועד לאנשי מקצוע ממגוון תחומים העובדים ישירות עם זקנים ובני משפחתם ,ואשר במסגרת עבודתם
מהווה המדיום הקבוצתי אמצעי לפעילות מקצועית .תחומי העיסוק במוסד ובקהילה ,מעבודה סוציאלית ,סיעוד,
פסיכולוגיה ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,ותזונה.
 

סיום הקורס יאפשר למשתלם:
 .1לתכנן ולארגן פעילות קבוצתית מותאמת לצרכי אוכלוסיית היעד.
 .2להבין תכנים ותהליכים בקבוצה .להבחין בין שלבי התפתחות של קבוצה.
 .3להניח יסודות להתערבויות מקצועיות מותאם לקידום עבודת הקבוצה ומטרותיה.


 14מפגשים ,בני  6שעות כל מפגש ,סך הכל 84 :שעות .בתוכם יכללו שני מפגשי פתיחה וסיום עם הצוות הניהולי
מקצועי של הקורס.
הקורס בנוי משתי יחידות מרכזיות וסדנא בכלים מטאפוריים.
 תיאוריה בהנחיית קבוצות ,ותיאוריה בלימודי זקנה -תוך דגש על סוגיות ייחודיות בהנחיית קבוצות זקנים.
וכן יוקדש חלק למיומנויות הנחייה בסיסיות.
 הדרכה קבוצתית על הנחיית קבוצות בשטח :הלומדים ילוו בהדרכה קבוצתית שוטפת לאורך מפגשי
הלימודים ,לדיון בדילמות שעולות בשטח במהלך ההנחייה.


כל משתתף יצטרך כאמור להרכיב ולהנחות לבד או בקו הנחיה ) 2המנחים חייבים ללמוד בקורס( ,במתכונת של
קבוצה סגורה )אנשים קבועים( ,קטנה )בין  8-12איש( ,קצרת טווח ) 10-12מפגשים( באוריינטציה פסיכו חינוכית
תמיכתית ,תוך הרחבת ההתבוננות הדינמית של תהליך קבוצתי )ולא טיפולית( .אוכלוסיית היעד לקבוצה יכולה
להיות מקרב הזקנים עצמם ,בני משפחתם או הצוותים המטפלים בהם.
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ידע בסיסי בעקרונות העבודה עם קבוצה.
רקע תיאורטי על מבנה קבוצה ,תהליך בניית קבוצה ומהלך חיי קבוצה.
עקרונות בעבודת המנחה ותפקידו.
אפיונים ספציפיים של עבודה קבוצתית עם זקנים ,בני משפחה וצוותים.
סוגי קבוצות ואופן הפעלתם.
כלים להפעלת קבוצה

 

הרצאות ,קריאת ספרות ,ניתוח ארועים ,הדרכה קבוצתית ומטלות.
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השכלה אקדמאית רלוונטית למקצוע )סיעוד ,עבודה סוציאלית ,פזיוטרפיה ,תזונה ,ריפוי בעיסוק(
קורס מבוא בזקנה כולל פסיכולוגיה של הזקנה ,בריאות וחולי בזקנה ,אספקטים חברתיים של הזקנה והזדקנות.
מחויבות הארגון לסייע בהרכבת קבוצה במהלך הקורס לצורך יישום החומר הנלמד.
מחויבות התלמיד להרכיב ולהפעיל קבוצה במהלך הקורס לצורך למידה.
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נוכחות בכל המפגשים.
ביצוע מטלות לימודיות כמתבקש.
הרכבת והפעלת קבוצה במסגרת מקום העבודה.
עבודה מסכמת בכתב.



ההשתלמות ממומנת ע"י אשל ,מכל משתתף יגבו סך של  1020ש"ח כהחזר השתתפות בהוצאות.
יש לשלם סכום זה עד יום פתיחת ההשתלמות.
 

הקורס יתקיים במרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל -סניף צפון ,קרית ביאליק ,בחסות אקדמית ומקצועית
של התוכנית להכשרת מנחי קבוצות ביחידה ללימודי המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה.
 

הקורס יתקיים בימי שני ,לאורך  14מפגשים ,סך הכל  84שעות ,בין השעות .9:00-15:00
מפגש ראשון.28.02.11 :

צוות ההוראה והדרכה :
מנהלת התוכנית  :גב' מירי יבין M.A ,בגרונטלוגיה .
יועץ אקדמי :מר יוסי פולק M.A -עו"ס ,מנהל אקדמי בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות ,היחידה ללימודי המשך
בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אונ' חיפה
צוות ההדרכה ממדריכי התוכנית להכשרת מנחי קבוצות באונ' חיפה.
מומחיות תוכן:
גב' עינת פורת עו"ס M.A -בגרנטלוגיה ,מנחת קבוצות בתחום זקנה ,מרצה ומורה בנושאים גרונטולוגים ,אשל.
גב' אפרת גזית M.A -במגדר ,מנחת קבוצות מרכזת ומורה בתוכנית להכשרת מנחי קבוצות -היחידה ללימודי
המשך בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אונ' חיפה.



 .1על המועמד והממונה למלא את השאלון המצ" ב
 .2יש לשלוח את השאלון למרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל עד לתאריך 06.02.11
 .3לאחר דיון בועדת הקבלה תשלח הודעה למועמד.
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לכבוד
מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל
סניף צפון רח' קק"ל  75ק .ביאליק
טלפון 04-8400448 -פקס04-8720384 -

על השאלון להגיע עד לתאריך06.02.11 :

– 
– 


חלק א  -למילוי ע"י המועמד
שם המועמד /ת  _______________________________:מס' ת.ז___________________________ .
כתובת פרטית _____________________________________ :טלפון_______/_______________ :
קידומת
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב
טל' נייד____ ______/_______________________ :
מייל__________________@____________________________:
מקצוע
המועמד/ת_____________________________________________________________________:
השכלה מקצועית :מוסד לימודים אחרון _______________ שנה _________ תעודה ______________
תפקיד המועמד/ת____________ _______________________ :ותק בתפקיד ___________________
השתלמויות בתחום הזקנה :נושא ___________________ :מוסד_____________שנה_____________
נושא_________________ :מוסד __________________ שנה ______ _____
השתלמות בעבודה קבוצתית :מוסד____________________________________ שנה____________
מוסד ____________________________________ שנה ___________
נסיון קודם בהנחיית קבוצות:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
הקבוצה אותה אני מתכנן/ת להפעיל במסגרת הקורס:
סוג האוכלוסייה )זקנים ,משפחה ,צוות(:
_____________________________________________________________________________
נושא
הקבוצה_______________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
מטרות
הקבוצה______________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
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מודל הקבוצה )הנחיה לבד או מפגשים(_________________________________________:
______________________________________________________________________
הערות________________________________________________________________________:
_____________________________________________________________________________
חלק ב  -למילוי ע"י הממונה
שם הממונה _______________________:תפקיד הממונה___________________________ :
שם הארגון ____________________________________ :טלפון ________/_________________ :
כתובת הארגון______________________________________________________________ :
מיקוד
ישוב
מס'
רחוב
פקס__________________________________________ :
דואר אלקטרוני_______________________@_________________________________ :
הסיבה להפניית העובד להשתלמות:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
חלק ג' – התחייבות
ידוע לנו כי אין אשל מתחייבת לקבל את העובד להשתלמות אלא לאחר מיון כל המועמדים ובדיקת התאמתם.
במידה ויתקבל ,העובד והממונה מתחייבים למלא אחר תנאי ההשתלמות כמתבקש ,כולל הרכבת קבוצה תוך
קבלת סיוע מהארגון במהלך הקורס.

__________________
חתימת המועמד

___________________
חתימת המעסיק

___________________
חותמת האירגן
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