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בארץ חיים כיום כ 270,000 -ניצולי שואה כבני  +65אשר מהווים יותר משליש מכלל אוכלוסיית הקשישים.
אוכלוסיה זו עברה את הטראומה הקשה של השואה בגיל הילדות והנעורים ,אשר פגעה בתהליך ההתפתחות
האישית והחברתית.
בד בבד עם תהליכי ההזדקנות כאשר האדם נמצא בשלב סכום החיים ,וחווה אובדנים נורמטיבים ,עולות
מחדש החוויות הקשות מתקופת השואה.
בתקופה זו מתחדדים הקשיים ומתעוררות הבעיות אותן דחק הניצול במשך השנים.
תהליך זה מחייב התייחסות ספציפית של העובדים המטפלים בזקנים ניצולי שואה.
קורס זה בא להציע למידה תיאורתית והתנסותית של נושא מורכב זה.


 .1הקניית מודעות ורגישות לצרכי זקנים ניצולי שואה ומשפחותיהם.
 .2הקניית ידע בסיסי בסוגיות הקשורות לנושא השואה והקשיים אתם מתמודדים הניצולים.


הקורס מיועד לאנשי מקצוע ,המטפלים בזקנים בבתי אבות ,מחלקות לשרותים חברתיים ,מרכזי יום ,בתי
חולים ,שרותי בריאות הנפש וארגונים אחרים העובדים עם זקנים ניצולי שואה.


 .1הבנת משמעות הטראומה של השואה:
 1.1התחברות האישית של העובד המקצועי בהתמודדות עם טראומת השואה.
 1.2פיתוח רגישות לצרכי הזקן ניצול השואה.
 .2הבנת משמעות מנגנוני ההגנה שפותחו בזמן השואה אצל הצעיר והשפעתם על בריאות הנפש בגיל הזקנה.
 .3הבנת משברי הזקנה והאובדנים השונים על רקע חוויות השואה של היחיד.
 .4מתן מענה לצרכים של היחיד בהתמודדות עם חוויית השואה.
 .5הבנת השפעת חוויית השואה על הקשר בין בנים להורים בגיל הזקנה במגמה לסייע לבנים לתפקד מול
הורים במצב של תלות.
 .6מתן לגיטימציה לפורקן ושיתוף כמו גם להכחשה.
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סקירה הסטורית כללית של התפתחות הנאציזם באירופה ותהליך הכבוש הנצי.
השפעת הטראומה על קורבנותיה :ניצולים בוגרים ,ילדים ניצולים ,ילדי הניצולים והשלכות בתקופת
הזקנה.
תהליך השחרור מהמחנות ,הקליטה בישראל והמדיניות החברתית של קליטת הניצולים.
השפעה ארוכת טווח של טראומת השואה על ניצולים בגיל הזקנה ,ההשפעה ההדדית של הטראומה
ותהליכי ההזדקנות.
העברה בין דורות והשפעתה על בנים בוגרים להורים מזדקנים ניצולי שואה.
תהליך סקירת החיים בתקופת הזקנה והשפעתו על ניצולי שואה בגיל הזקנה.
התמודדות של איש המקצוע עם נושא השואה.
מיצוי זכויות לניצולי שואה.
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הקורס יתקיים בימי ד' )למעט מס' שינויים(בין השעות15:00 – 09:00 :
 10מפגשים בני  6שעות ,סה"כ  60שעות.
תאריך פתיחה :יום ד'14.03.12 ,
תאריך סיום  :יום ד' 23.05.12

להלן פירוט תאריכי המפגשים:
 ,14.03.12יום ה ,22.03.12-יום ה' ,18.04.12 ,04.04.12 ,29.03.12-
יום ב'. 23.05.12 ,16.05.12 , 08.05.12 ,02.05.12 ,23.04.12-

מירי יבין -מנהלת מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל – קרית ביאליק,

מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל – קרית ביאליק  ,רח' קק"ל . 75



חובת נוכחות של  100 %משעות הלימוד בקורס.
הגשת מטלה שתימסר במהלך הקורס.
תשלום.

לבוגרי הקורס שיעמדו בהתחייבויות  ,יוענק אישור הכרה לגמול השתלמות ע"י משרד החינוך האגף לחינוך
מבוגרים שאינם עובדי הוראה.



 .1השלמת הכשרה בסיסית בתחום העסוק )עו"סים ,אחיות אקדמאיות ,פסיכולוגים ,פיזיוטרפיסטים,
מרפאים בעיסוק(.
 .2עבודה ישירה עם זקנים ניצולי שואה.
 .3ועדת קבלה


הקורס ממומן ע"י אשל .מכל משתתף יגבו סך של ) 590חמש מאות תשעים שקל בלבד( כהחזר
השתתפות בהוצאות.
 :יש למלא השאלון הרצ"ב ולהחזירו אלינו עד לתאריך  14.02.12באחת מהדרכים הבאות:
דואר  :מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל ,קרית ביאליק ,רח' קק"ל  75קרית ביאליק
פקס 04-8720384 :
מייל miritk@jdc.org.il :

לאחר מיון המועמדים ישלחו הודעות קבלה
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לכבוד
מרכז גליקמן להשתלמות והדרכה של אשל
רח' קרן קיימת לישראל  75קרית ביאליק
miritk@jdc.org.il

נא להחזיר עד לתאריך 14.02.12
לפקס04-8720384 :

 
 ––
 

הנני פונה אליכם בזאת בבקשה לכלול אותי בין המועמדים לקורס הנ"ל.
חלק א'  -למילוי ע"י המעומד
שם המועמד/ת  ____________________________ :מס' ת.ז______________________ .
כתובת פרטית ______________________________________ :טלפון___/___________ :
דוא"ל __________________________________________________
מקצוע המועמד/ת_______________________________________________________ :
השכלה מקצועית :מוסד לימודים אחרון________________________________________ :
שנה ________________ :תעודה________________ :
תפקיד המועמד/ת ________________________ :ותק בתפקיד____________________ :
השתלמויות בתחום הזקנה :נושא ________________ :מוסד __________ :שנה________ :
נושא __________________________ :מוסד ____________________ :שנה________ :
תאור העבודה עם זקנים__________________________________________________ :
_____________________________________________________________________
הסיבות להגשת המועמדות לקורס____________________________________________ :
_____________________________________________________________________
האם יש לך נגיעה אישית לניצולי שואה_________________________________________ :
חלק ב'  -למילוי ע"י הממונה
שם הממונה ___________________ :תפקיד הממונה___________________________ :
שם הארגון ___________________________ :טלפון___________________________ :
כתובת מקום העבודה ______________________________ :פקס__________________ :
הסיבה להפניית העובד להשתלמות____________________________________________ :
התאמת המועמד להשתלמות________________________________________________ :
המפקח האחראי למקצוע__________________________________________________ :
הערות )אם יש(_________________________________________________________ :
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.

___________________
חתימת המועמד

_____________
תאריך
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