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  ד"תשע אלול      א"כ                                                                                                                      

  2014    ספטמבר   16                                                                                                            
  

  וניהול מערכות בריאות גרונטולוגיהלימודי תעודה בתחום  ":קול קורא"

  

  רקע

היא המפתח שלכם '  רעות'שיתוף מרכז רפואי שיקומי תכנית הלימודים של אוניברסיטת אריאל ב  .1

התכנית מתמקדת בממשק בין ידע תיאורטי . לקריירה מצליחה המשלבת  ערכיות ותרומה לקהילה

למעשי ומעניקה כלים הנחוצים לתפקידים הקשורים בניהול  ויזמות של שירותים לגיל השלישי 

  .קביעת מדיניות ועוד, חברה ופנאי, בתחומי בריאות

להעמיק ולקדם את הידע ובכך , בוגרי התכנית צפויות הזדמנויות רבות להשתלב בתחום המתפתחל  .2

 . לצד בניית קריירה מקצועית מצליחה, לתרום לשיפור פני החברה

שיעור הגילאים המבוגרים  .המאה האחרונה התאפיינה בעלייה חסרת תקדים בתוחלת החיים  .3

לאור . כלוסייה זה הופך משמעותי יותר ויותר בחברה שלנוופלח או, בקרב האוכלוסייה הולך וגדל

עולה חשיבות הלמידה האקדמית היישומית הקשורה לקבוצת גיל זו תוך העמקה בהיבטים , זה

 . הכלכליים והעסקיים, הפוליטיים, החברתיים, הפסיכולוגיים, הביולוגיים

וחות הביטחון בשל בגרותם של וחברי כ "צוות"תכנית לימודים מרוכזת המותאמת במיוחד לפורשי   .4

 -רונטולוגיההתכנית מכשירה את הבוגרים לתחומי ג. ניסיונם בניהול והובלת תהליכים, הפורשים

התכנית מוכרת על ידי משרד הרווחה . שירותים לקשישים בקהילה וניהול, רווחה, לימודי זקנה

וריכוז פרויקטים במוסדות לגיל השלישי בהובלת  והשירות לקשיש ומאפשרת עבודה בתחום

  .קהילתיים וחברתיים

  ות התכניתמטר

 .להקנות ידע יישומי במכלול ההיבטים הקשורים באוכלוסייה המבוגרת ובחברה המזדקנת   .5

הבוגר  תוך הכשרת ליצור תשתית לצמיחת מנהיגות הקשורה בעיסוק באוכלוסייה המבוגרת   .6

  .לתחומי הניהול של מערכות ומוסדות לגיל המבוגר

בהקצאת המשאבים לטובת מגזר , ות ידע ומיומנות בנושאים הקשורים במדיניות חברתיתלהקנ   .7

  .זה

מיומנויות ותובנות בהיבטים עסקיים וביזמות לפיתוח שירותים המיועדים לגיל , להקנות כלים  .8

 .המבוגר
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  שותפים לתוכנית

מרכז  ,ל בשומרוןהתכנית הנה שיתוף פעולה של היחידה ללימודי חוץ והמשך של אוניברסיטת אריא  .9

 .ל"צה -ב ומנהל הפרישה" צוות"-יחידת התעסוקה ב', רעות'רפואי שיקומי 

  ".רעות"מרכז רפואי שיקומי מנהל  - דב אלבוקרקר "ד - מנהל אקדמי               

  .קלינית ומנהלת בית אבות גרונטולוגית –ר שלומית בן נון "ד –מרכזת אקדמית    

  

  

  מסגרת ומבנה התוכנית

 .בתל אביב אביב ברמתללימודי חוץ באוניברסיטת אריאל  יחידהמודים יתקיימו בהלי  .10

 2015ינואר  -   מועד פתיחת הלימודים

 8:30-16:00כחצי שנה בימים  ראשון ושלישי בין השעות  – משך הלימודים

 פרקטיקום ועבודת גמר, שעות לימוד וסדנאות וכן סיורים 320שעות הכוללות   420 -מבנה התוכנית

  .מונחת

מתחומי הגרונטולוגיה והגריאטריה השונים הנלמדים על ידי מיטב " טעימות"כוללים  הלימודים   .11

 40-התוכנית מלמדים כ במסגרת. אנשי אקדמיה ופרקטיקה איש איש מוביל בתחומו –המרצים 

 הבריאות ממשרד בכיריםמנהלים ,  גרונטולוגיים מומחים, גריאטרייםרופאים  –מרצים שונים 

 . ועוד וארגונים עמותות שללים "מנכ, ושירותים מוסדות מנהלי, רווחהוה

השתתפות , )מהשיעורים 20%היעדרות מוצדקת בלבד עד (חובה  נוכחות-התוכנית דרישות   .12

  . והגשת פרויקט גמר ניהולי מונחה, בסיורים ובפרקטיקום

בוגר התכנית " :ריאללו תעודת סיום מאוניברסיטת אבוגרי התכנית שעמדו בכל הדרישות יקב   .13

 ."מדעי הזקנה וניהול מוסדות לגיל השלישיב ללימודי תעודה 

 .י משרד הרווחה"התוכנית מוכרת ומאושרת ע   .14

  אפיקי תעסוקה 

 בניהול מוסדות מוכריםהתכנית מוכרת על ידי משרד הרווחה והשירות לקשיש ומאפשרת עבודה    .15

שוק העבודה משווע לאנשי מקצוע שעברו . וכן מכשירה לריכוז וניהול פרויקטים ומיזמים בתחום

ניתן . תפעול ושיווק באוריינטציה לגיל השלישי, הכשרה במקצועות מעשיים בתחום הניהול

כמו כן נדרשים אנשי . מרכזי יום לקשישבבבתי אבות ו, דיור מוגןלהשתלב בשוק העבודה בניהול 

. ובמרכזים גריאטריים שונים ,במועצות מקומיות, סים"מחלקות לגיל השלישי במתנמקצוע ב

כמו . מות לבוגרי התכנית וביזמות בתחוםאיתור משרות המותאבהפצת ובמסייעים  מנהלי התכנית

  .זה יחידת ההשמה באוניברסיטת אריאל מסייעת במציאת עבודה בתחום ,כן
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למיזם בניית תכנית עסקית ברתו מתנסים הסטודנטים במסג, התכנית כוללת כתיבת פרויקט גמר  .16

  . בתחום הזקנה או מרחיבים מיזמים קיימים במקומות העבודה בתחום

 תנאי קבלה

בעלי השכלה אקדמאית , פורשי כוחות הביטחוןו "צוות"חברי , ל"יועדים לפורשי צההלימודים מ   .17

 .ממוסד לימודים המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 . יוכלו להתקבל בוועדת חריגים גם ללא תואר אקדמי הזקנהניסיון תעסוקתי מוכח בתחום  בעלי   .18

השכלה : המרכיבים הבאים ,בין היתר ,יבחנו םבמסגרתראיונות קבלה על הפונים לעבור בהצלחה   .19

עניין בקידום מצב הזקנה בחברה , נכונות להגשמה עצמית, רקע תעסוקתי בזקנה/אקדמית קודמת

 .ועוד

 .חת התכנית מותנית במינימום משתתפיםפתי  .20

 שכר לימוד
 ).בתכנית הרגילה ח"ש 17,900במקום ( .ודמי רישום מ"כולל מע, ₪ 13.800 :עלות כוללת   .21
 

או , "סל הפרישה"שטרם מימשו את , זרועות הביטחון/ל"המשתתפים בתוכנית מקרב פורשי צה   .22
על פי , "סל"הסכום העומד לרשותם ב יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות, חלק ממנו

 . נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות
  

יקבלו , של מנהל הפרישה" סל הפרישה"שאינם זכאים כלל לסבסוד לימודי חוץ מ" צוות"חברי    .23
 ).יועבר ישירות למוסד האקדמישסכום (₪  2.000 - הלימוד בסך  לסבסוד שכר " צוות"סיוע מארגון 

  

את שכר הלימוד לתשלומים לכל אורך תכנית הלימודים וכן ניתן להיעזר במערך  ניתן לפרוס   .24
 .בתנאים מיוחדים הקיים באוניברסיטה תהלוואו

 
 הנחיות לפעולה

חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתוכנית המוצעת ומעוניינים    .25
ציון תוך   4/20110/26עד לתאריך , אילנה שורר - יפנו למנהלת תעסוקה מרכז, להשתתף בה

  : הפרטים הבאים

דרגה , )II -ו Iתואר (השכלה  ,אימייל ,כתובת מגורים, מספרי טלפון, גיל, תעודת זהות, שם מלא
: מיילהפנייה תהיה במייל חוזר או ל ,מועד פרישה מהשרות הצבאי, צבאית
.org.ilwcenter@tzevet 

 
 לתוכנית נהל את הרשמת המועמדיםת אשר, לאוניברסיטת אריאלרשימת המועמדים תועבר    .26

 .הליכים הנדרשיםב ותנחה
 

ות /המקוריים מהמוסד םי/תוארהאת אישור  יכינו מראשהמבקשים להגיש מועמדות    .27
 . לכשתתבקשו לעשות כן לאוניברסיטה יועבר עותק מאישור זה. יים בו למדו/האקדמי

  
  

  .לברור והנחייה, שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכניתא
 

  !שנה טובה וחג שמח , הבהצלח                                                                                  
  
    

אילנה שורר                                                                                                                                                                                                     
                                                    מחוזות דן ושרון מנהלת תעסוקה                                                                                                     

 ל "ארגון גמלאי צה  - "צוות"                                                                                                       


