
 שיתוף פעולה בין פסיכולוגים חברי הפ"י לתוכנית טלוויזיה לגיל השלישי

בימים אלה, באולפני הרצליה עובדים על תכנית טלוויזיה חדשה המיועדת לגיל השלישי שעתידה 
 בהנחיית אודיה, שפונה כל כולה לגיל השלישילעלות בשידורי קשת. מדובר על תכנית לייף סטייל 

. התכנית הינה תכנית אולפן נינוחה, אופטימית ואיכותית שתעסוק בתחומים השונים קורן
 תרבות, פנאי, תעסוקה, זוגיות, זכויות, בריאות, כלכלה ורווחה ועוד. המעסיקים את בני גיל זה:

גיל זה, ברור לנו מכיוון שמדובר בתכנית שאמורה לתת אינפורמציה איכותית ורלוונטית ב 
  ברצוננו לשלב באופן קבוע פסיכולוגים בתכנית. שלהיבט הפסיכולוגי יש משמעות רבה, לכן

אנו פונים לפסיכולוגים המתמחים בתחומים שונים על מנת לבדוק אפשרות לארח אותם באולפן 
   שייתנו מידע מהניסיון ומהתמחותם בנושאים שאנו נוגעים בהם.

 מגוונים ואפרט חלק מהן:הנושאים הינם רבים ו

 לדוגמה: התמודדות עם מוות של בן  – ם(יים קליניגזוגיות בגיל מבוגר )מיועד לפסיכולו
בגיל מבוגר, מתי נכון לחפש אהבה פרק ב', על ההבדל   זוג, התמודדות עם גירושים

 במערכות יחסים בפרק א' לפרק ב'.

 )במעבר בין עיסוק יום יומי התמודדות  – תעסוקה מקצועית )פסיכולוגים תעסוקתיים
ניתן  לו עיסוקים חדשיםשל קריירה לתקופה הפנסיה בו מתמודדים עם זמן חופשי, אי

 למצוא בגיל מבוגר, איך ממלאים את החלל שנוצר בפנסיה.

  )איך מתמודדים עם כל הזמן הפנוי פתאום, מציאת  -פנאי ותרבות )פסיכולוגים קליניים
 תחביבים חדשים בגיל מבוגר.

 על המקום של הסבא והסבתא  - ר סבא/סבתא נכד )פסיכולוגים התפתחותיים(קש
בגידול הילדים, כמה הם צריכים להיות מעורבים, כמה ואיך נכון להתערב בגידול הילדים 

 ואיך לפנות אליהם.

 )התמודדות עם מחלות וקשיים פיזיים + שיקום )שיקומי ורפואי 

  המחשה ואנו פתוחים לרעיונות נוספים.כמובן שמדובר במספר דוגמאות בלבד לשם   

אנו מחפשים פסיכולוגים רהוטים, שיודעים להתנסח, בעלי ידע בתחומים שונים שירצו לקחת 
 חלק בתכנית. אנו ניפגש עם כל המעוניינים ונבדוק התאמה לשיתוף פעולה.

בנוסף לכך, תינתן אפשרות לרכוש זכויות שימוש של האייטם ששודר לשימוש ברשתות 
 חברתיות ובאתר הקליניקה.ה

, 0844467-754או לטלפון  eyal@woopmedia.tv לכל המעוניינים ניתן לשלוח מייל לכתובת:
 אייל.

 ההפקה.* למען הסדר הטוב הנכתב לעיל הינו בגדר רצונות בלבד ואינו מחייב את 
 

  אייל שרוני,
 מנהל פרויקטים,

 "וופ מדיה"
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