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 תיאור המרכז

שגרים  ללמוד את מיומנויות המקצוע באמצעות עבודה עם קשישים .ותהמרכז נותן הזדמנויות לסטודנטים

עם הקשישים ועם  .ותעובדים .ותהסטודנטים. וגם עם בני המשפחה של אותם הקשישים, בקהילה או במוסדות

: ללותסוגיות המאפיינות עבודה עם קשישים כו. קבוצתית-משפחותיהם הן ברמה הפרטנית והן המשפחתית

, ירידה תפקודית, מחלות כרוניות, או בן משפחה אחר בת זוג/ןשל באובדן התמודדות עם משברים שונים כגון 

, ירידה שכלית, מצוקה כלכלית, דיכאון נפשי, התמודדות עם בדידות', מעבר לסידור מוסדי וכו, פרישה מעבודה

בניית , סוציאלית-אבחנה פסיכו, ליתמיומנויות טיפול בהנחיית שיחה טיפו .ותרוכשים .ותהסטודנטים'. וכו

, תווך בין המטופל לבין השירותים הקהילתיים, זוגית ובין דורית, התערבות משפחתית, תוכנית טיפול וביצועה

עבודה עם קשישים מאפשרת , בתחילת השנה.ות למרות חששותיהם של הסטודנטים'. החברתיים וכו, הרפואיים

להכיר את עצמם ולגבש תפיסה אישית ומקצועית  .ותלומדים .ותנטיםהסטוד. חוויה לימודית ייחודית וחיובית

 .ושל הדעות הקדומות החברתיות והשפעתן עליהם ל תהליך הזקנה כחלק ממעגל החייםש

 

  הסדנ

לשלב את החוויות המקצועיות של הסטודנט  המטרת הסדנ. אחת לחודש הישתתפו בסדנ .ותהסטודנטים

, אך 16:00 -12:00מתקיימת לרוב בימי ד בין השעות ה הסדנ .עם ידע מעשי ותיאורטי בגריאטריה, בשדה

 . לתכנן לשינויים במערכת זאת.ות צריכים.ות הסטודנטים
 .במספר נושאים שונים  הסדנלתכנן ולבצע , להכין -וצתית משימה קב תנתן .ות לסטודנטים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הכשרה במרכז הלמידה תהחוברת מציגה דוגמאות לסוכנויו

 המצוינים בחוברתיתכנו שינויים במקומות ההכשרה 

 

 :מקומות ההכשרהרשימת דוגמאות ל

 עיריית ירושלים –האגף לשירותי רווחה 

טיפול : הלשכה מאפשרת חוויה לימודית מגוונת ומקיפה בתחומים רבים הקשורים לטיפול בקשיש כגון

מגע עם  .יתיש לסטודנט, בנוסף. חברתיות וכלכליות, רפואיות, משפחתיות, בקשישים בעלי בעיות נפשיות

ת בהקשר יש מגע עם עבודה סוציאלי .יתלסטודנט. עובדים סוציאליים המטפלים באוכלוסיות שונות בלשכה

בריאות , קופות החוליםשרותי , החקיקתי ובנוסף קשרים עם גורמים קהילתיים כגון המוסד לביטוח הלאומי

 '.הנפש וכו
 

 התאחדות עולי אמריקה וקנדה

            בלק סטפני:מדריכה     תלפיות, פייר קניג' חר: כתובת דוד לונדון: מנהל

לעולים מצפון אמריקה בתחומים קשורים  םשירותיהתאחדות עולי אמריקה וקנדה היא עמותה שנותנת מגוון 

ר קשישים מרותקים לביתם ותילא בפרויקט.ות בהכשרה מעורבים .ותסטודנטים. לתהליך עליה ובעיות בזקנה

קשישים שזקוקים  בהתערבויות עם  .ותמתנסים .ותבמסגרת זו הסטודנטים. שכולל מענה טלפוני וביקורי בית

.ות סטודנטיםה. בעיות רפואיות ובריאות הנפש ,גמלאותל פרישה, אובדנים, סובלים מבדידות ודכאון, לעזרה

                                                                                                                         '.תיווך עם גורמים אחרים וכו, טיפולית בניית תוכנית, הערכותבביצוע  .ותמתנסים

  יש אפשרות להשתתף בישיבות צוות של צוות היועצים פעם בחודש: ישיבות צוות

 

 גריאטרית-המחלקה הפסיכו -כפר שאולח "בי

 מוניקה ברוכים :מדריכה  02-6551502:  טלפון   גבעת שאול:  כתובת   ר גדי לובין"ד: מנהל

המטופלים במחלקה כוללים אנשים . המחלקה הפסיכו גריאטרית מפגישה את תחומי הגריאטריה והפסיכיאטריה

ואנשים הסובלים ממחלת אנשים הסובלים מבעיות נפשיות אקוטיות , הסובלים שנים ממחלות נפש שונות

. במחלקה מאפשרת לסטודנטים התערבויות פסיכו סוציאליות כחלק מצוות רב מקצועי התנסות .דמנציה

 . הסטודנטים מטפלים באנשים מאושפזים ובני משפחותיהם

 ., תיתכן דרישה לפעילות בשעות אחר הצהרייםימי ההכשרה הינם א' ו ד'

 

 



 

 

 שרותי בריאות כללית

. עם קשישים המטופלים במרפאה ובחלק מהמקרים מרותקים לביתם .ותעובדים .ותהסטודנטים

 גורמים עם קשר גם כמו, בעיסוק וריפוי פיזיותרפיה, הרפואה מקצועות עם מקצועי-רב קשר .ותיםלסטודנט

מתן טיפול פסיכו סוציאלי במטרה לעזור בהתמודדות , דגש הטיפול הינו :סוג הפעילות .ח"לקופ מחוץ קהילתיים

התאמת ביתם של הקשישים וקבלת החלטות , קוגניטיבית/עם חולי ועם מחלות הקשורות לירידה תפקודית

העבודה כוללת גם קשר תמיכתי וליווי של המטפלים העיקריים . וסיוע במיצוי זכויות, בהתאם למצבם המשתנה

 יהיו מעורבים בהקמת פרויקט מיועד לטיפול .ותבנוסף הסטודנטים(. בת זוג או בן משפחה אחר/בן)בקשישים 

סית "ישתלבו בעבודתה השוטפת של העו .ות הסטודנטים .יעבדו בהן המרפאות של הכללית  באוכלוסייה

 .אשומלבד פגישות עם מטופלים קבועים יבצעו אינטייקים ושיחות טלפונים למטופלים מוגדרים מר, במרפאה
ונמצאת תחת פעילותם של  .רוב העבודה הטיפולית נעשית בבית הקשיש בביקורי בית :מקום הפעילות

 :המרפאות הבאות 

 מרפאת מעוז בהדרכה של אליסון פולק

 מרפאת גונן בהדרכה של המדריכה ילנה גרינברג

 אדומים בהדרכתה של מירב בן פורת חביב מרפאת מעלה

 . מרפאות נוספות בהדרכת עדינה חיון וילנה גרינברג

, חיסונים)ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות  .ות הסטודנטים:  דרישה מיוחדת

ישתתפו במהלך  .ותהסטודנטים (.שאינם עברייני מין אישור משטרה על כך -ולגברים, רישום פלילי, מנטו

על הסטודנטים.ות .  ח"כמו גם יצפו בפורומים מחוזיים של קופ, ס"ות לעהשנה במספר ישיבות צוות של השיר

במרפאות להשתתף בישיבת צוות מרפאתית אחת במהלך השנה אפילו אם תתקיים ביום שאינו יום הכשרה 

 (.אפשר במהלך חופשת סמסטר)

 

 בית חולים הרצוג

 יונית צברי :מדריכה ירושלים , גבעת שאול:  כתובת   יונית צברי' גב: אלימנהל שרות הסוצי

 -תת מחלקת שיקום: מחלקות 9האגף הגריאטרי כולל , בית חולים הרצוג הוא בית חולים גריאטרי ופסיכיאטרי

מרבית . מחלקת מונשמים ילדים ומחלקת סיעוד מורכב, מחלקות מונשמים 4, מחלקת חריפה דיאליזה, חריפה

הסטודנט הינה בצוות רב מקצועי וכוללת מגוון התערבויות עבודת . המטופלים קשישים ומאושפזים לטווח ארוך

דה עבו, שיחות תמיכה, כולל עבודה פרטנית עם אנשים מאושפזים במחלקה ובני משפחותיהם לטווח קצר וארוך

השתתפות בישיבות צוות הינה :  ישיבות צוות'. וכו, תכנון שחרור, שוניםעבודה עם אנשי צוות , קבוצתית

          חובה

, חיסונים)הסטודנטים ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות   :ישה מיוחדתדר

 (.שאינם עברייני מין אישור משטרה על כך -ולגברים, רישום פלילי, מנטו

                                                                                                             



 

 דיור מוגן

  מדריכה ויוי מרלין קנופ–הוד ירושלים 

 מדריכה עדינה חיון  -בית טובי העיר 

 (.  חלקיתזקוקים לעזרה מהם חלק )קשישים עצמאיים ל דיור מוגן ןהינ שתי המסגרות

קים לעזרה דיירים שאינם יכולים לטפל בעצמם וזקו 35בנוסף למסגרת של דיור מוגן יש מחלקה סעודית של 

שירותים של ותמיכה רפואית  ,הרצאות, ומספק לדייריו חוגים ם כולל חדר כושרהמקו. ברוב פעולות היומיום

ם המתמודדים עם נושאים שקשורים בקשישי יטפלו .ותסטודנטים כחלק מצוות רב מקצועי .עובדים סוציאליים

בנוסף לעבודה  '.מצבי חולי וכו,  בדידות ,ים לתהליך הזקנהקשוראובדניים ה, ירידה תפקודית ושכליתל

  .דה קבוצתית בהתאם לצורך של המקוםבויתכן ותהיה דרישה לעהפרטנית 

  

 

 ירושלים גריאטרית מרחבמרפאה  –מכבי שירותי בריאות 

 קנה  יעלה: מדריכה

מופנים קשישים אשר מזוהה בהם ירידה קוגנטיבית הבא לידי ביטוי  מרפאה הגריאטרית ל :סיבות ההפניה

 .לאחר ארוע מוחי  וכן במצבים של ריבוי נפילות, מצבי בלבול, בירידה בזיכרון

רפאה מ, עובדת סוציאלית, אחות, כוללת צוות רב מקצועי המורכב מרופאים גריאטרייםהמרפאה הגריאטרית 

 .רפואי שרות ומתאמת  פיזיותרפיסטית, בעיסוק 

   .בכל יום פעילות מקבלת רופא אחר. וחמישי( פעם בשבועיים מטופלים חדשים)רביעי , בימי שני :קבלת קהל

לשכת , בית חולים, רופא מייעץ, המגיעים למרפאה דרך הפנייה של רופא המשפחה, קשישים :אוכלוסיית היעד

 . עצמאי ובאופן משפחה  ,רווחה

 להשתתף במהלך השנה במספר ימי עיון שיערכו במכבי  .ותנדרשים .ותהסטודנטים

הפעילות תערך בחלקה בבית המטופל היות ומדובר בקשישים המתקשים להגיע באופו קבוע 

 למרפאה

, חיסונים)ידרשו להביא אישורים כפי שנדרש מהעובדים במערכת הבריאות  .ותהסטודנטים  :דרישה מיוחדת

 (.שאינם עברייני מין אישור משטרה על כך -ולגברים, רישום פלילי, מנטו

 ימי הכשרה: רביעי וחמישי

 

 

 

 

 

 



 

 מרכז יום לקשיש 

 דפנה סרלואי: מדריכה, עובדת סוציאלית    חיה וינטראוב: מנהלת        ירושלים, גילה

מרכז יום לקשיש הוא שירות קהילתי המיועד למבוגרים החיים בביתם ומעוניינים להצטרף למסגרת קהילתית 

שירותי הסעה וארוחות בוקר , מקבלים הקשישים, במסגרת מרכז היום .חברתית המספקת מגוון שירותים-

, רים בנושאים שוניםשעו, ספורט, יצירת אומנות: הפעילות כוללת :ומשתלבים בפעילות מעשירה -וצהרים

הסטודנטים של האוניברסיטה משולבים לפעילות המרכז בנוסף  . מוסיקה ועוד, קבוצות שיח, משחקים חברתיים

 .לניהול טיפול פסיכוסוציאלי עם מספר מחברי המרכז

 14:00 -8:00בשעות ' ה-'המקום פתוח בימים א

 

 

 

 


