
 

  

 
 היחידה ללימודי חוץ וניהול קריירה|  המרכז האקדמי רופין

 

 העתיד מנהיגי הכשרת תכנית 
 

 השתלמות לפסיכולוגים

  הטיפול הפסיכולוגי בבגרות ובזקנה

 הסתדרות הפסיכולוגים בישראל -בחסות הפ"י
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 רציונל 

לא למדו  הפסיכולוגים שמרבית  ,בטפול הפסיכולוגימובחן ובעל מאפיינים ייחודיים הוא תחום  הזקנההפסיכולוגיה של 

 . באוכלוסייה הזקנה במסגרות הלמידה וההכשרה שלהם וחסרים לכן מומחיות בתחום הטיפול

 והטפול בזקנים. הזקנהרופין משאב ייחודי של ידע ומומחיות בתחום מרכז האקדמי למגמה הקלינית גרונטולוגית ב

העובדים עם  פסיכולוגיםסגל המגמה הקלינית גרונטולוגית מעוניין לפתוח את שערי המכללה ולשתף בידע שברשותו 

 האוכלוסייה הזקנה.

 ההשתלמות מוכרת לגמול ע"י הסתדרות הפסיכולוגים

 נושאי הקורס

הטפול באוכלוסייה  תבעקרונו עוסקים השתלמותני הכבסדרת קורסים שיוצעו בהמשך. תהקורס המוצע הוא הראשון 

התערבות פסיכולוגית בעבודה עם בני משפחה  ,בזקנההזקנה. ידונו מושגי יסוד בבריאות נפשית ובהפרעות נפשיות 

 .בזקנהומוות  אובדנייםמועד, הפרעות נוירולוגיות והתמודדות עם  מטפלים , עקרונות הטפול הפסיכולוגי, טפול קצר

 מבנה הקורס

החל מתאריך  בשבוע חמישי בימי יתקיימו הלימודים. שעות 32 של בהיקף ,ZOOM -ב שיתקיימו לימודיים מפגשים 8

 הקורס יתקיים במסגרת הרצאות, דיונים והמחשות שיינתנו בכתה..  12:30 – 09:00 השעות בין, 19/11/20

 .מעבודתם הטיפולית דילמותסוגיות ולהציג המשתתפים יוכלו 

 קהל היעד

בפסיכולוגיה מתחומי המומחיות השונים המוכרים במשרד  תואר שני ומתמחים, או תלמידי מומחיםפסיכולוגים 

  הבריאות.
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 תכני המפגשים

 האתגר הכפול - ובזקנהפול פסיכולוגי בבגרות ט •

 והזדקנות מוצלחתת נפשית וריאב •

 .שונות בזקנהפגיעות וחוסן של אוכלוסיות  •

 בזקנהטפול פסיכולוגי מותאמות לגישות טפול  •

 וזקנההפרעות רגשיות והטפול בהן בבגרות  •

 ושיטות התערבות בזקנההפרעות נוירופסיכולוגיות אופייניות  •

 זקנהבסוגיות אתיות בטיפול  •

 לקראת המוות וחוק החולה הנוטה למות •

 בקורסהמרצים 

 לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית MAפסיכולוגית קלינית, תכנית  –ד"ר שרון אבידור  •

 לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית MAפסיכולוגית קלינית, תכנית  –ד"ר דניאלה איזנברג  •

 לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית MAפסיכולוגית קלינית, תכנית  –טור -ד"ר ליאורה בר •

 לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית MAפסיכולוג קליני, תכנית  – פרופ' אורי הדר •

 לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית MAפסיכולוג קליני, תכנית  -ד"ר כפיר יפרח •

 עלות הקורס

 ₪ (.  250כולל דמי רישום בסך: לא )₪  1790: 1/8/20רישום מוקדם עד חברי הפ"י/בוגרי רופין/ מתמחים/  -

 ₪ (. 250כולל דמי רישום בסך: )לא ₪  1990רגיל:  -

 תעודת גמר

 חוץ וניהול קריירה.מטעם המרכז האקדמי רופין, היחידה ללימודי  התוענק תעוד קורסללומדים שיעמדו בדרישות ה

 .ההשתלמות מוכרת לגמול ע"י הסתדרות הפסיכולוגים

 לחצו כאן להשארת פרטים
 

http://courses.ruppin.ac.il/zik
http://courses.ruppin.ac.il/zik
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