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 בריאות נפשית בזיקנה -0.10 -ג"הקתדרה לגרונטולוגים תשע -קשר עם הקהילה

 ל"סדרת הרצאות בשיתוף עם אש

השנה נושא . יתקיימו ארבעה מפגשים של סדרת ההרצאות לגרונטולוגים, 3300בין החודשים ינואר לאפריל 

 . כל מפגש יכלול שתי הרצאות של אנשי מקצוע. “בריאות נפשית בזיקנה"ההרצאות יהיה 

 יתמקד במבוא לבריאות נפשית בזיקנה ובנושא מיניות ואינטימיות בזיקנה המפגש הראשון . 

 .יעסוק ברקע הנדרש להבנת ההזדקנות ובריאות נפשית בזיקנה ר יורם מערבי “ד   

 .תעסוק במיניות ואינטימיות בזיקנהגילה ברונר ‘ גב   

 יתמקד בדיכאון ובריאות נפשית בזיקנה המפגש השני . 

 .יעסוק בהפרעות נוירוטיות בגיל הזיקנהר אלק יופה "ד   

 .יתמקד בהיבטים קליניים וטיפוליים של דיכאון בזיקנהדב איזנברג ‘ פרופ   

 יתמקד פעילות גופנית ובריאות נפשית בזיקנה המפגש השלישי . 

 .תעסוק בפעילות גופנית בזיקנה ואורח חיים בריאנאווה אקשטיין ‘ גב   

תעסוק בסוגי פעילויות גופניות וגישות לעידוד העוסק בפעילות גופנית ברמות תפקוד יוספה בן משה  ' גב   

 .שונות

 יתמקד בדמנציה ובריאות נפשית בזיקנה -המפגש הרביעי . 

תעסוק ברווחה נפשית בקרב אנשים מיכל הרץ ‘ גב   

 .עם דמנציה

יעסוק בהבנות מתחום חקר המוח ר יוסי חלמיש “ד   

 .לקידום הרווחה הנפשית של האדם המבוגר

 . צ“ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי אחה

 > פרטים באתר המכון

herczeg/il.ac.tau.spirit.www 

 

 

 

רוחניים ונפשיים של , היבטים בריאותיים -המשפחה הבינדורית" סדרת ההרצאות הקודמת עסקה בנושא 

מקומו של הזקן במרקם > כגון, ההרצאות דנו במגוון היבטים הנוגעים במשפחה הבינדורית. "הזקן במשפחה

קהל . האתגרים ואפשרויות הפעולה בטיפול באדם המבוגר עם דמנציה ומקומו במשפחה ועוד, המשפחתי

הורכב מאנשי מקצוע המשתייכים למסגרות ולמקומות עבודה מגוונים בכל רחבי ( משתתפים 003 -כ)השומעים 

וכן עוסקים , עמותות לקשיש ומועדוני קשישים, מרכזי סיעוד בקיבוצים, בתי חולים, דיור מוגן, בתי אבות> הארץ

המשתתפים . טיפול בקשישים ועוד, פסיכולוגיה, סיעוד, רפואה, עבודה סוציאלית> בתפקידים במגוון תחומים

, מהרלוונטיות של הנושאים לתחום עיסוקם, בסדרת ההרצאות הביעו שביעות רצון גבוהה מאוד מהסדרה

 . מהארגון הלוגיסטי ומהתכנים שהוצגו, מההרצאות עצמן

http://www.spirit.tau.ac.il/herczeg
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 "פנינת המחקר"
 (1 0.11)הבריאותית והתעסוקתית , השלכות הגילנות על הפרט המזדקן בזירה החברתית: מתוך

 שרה כרמל' חוה גולנדר ופרופ' פרופ, ר שרה אלון“ד

 , באם הינכם מעוניינים במאמר המלא

 > אנא צרו קשר במייל

il.ac.tau.post@herczeg 

התנהלות ומאפיינים המשויכים , תפיסה, המאמר דן במושג הגילנות ככזה המכיל בתוכו דרכי חשיבה

> לפי הכותבות ניתן לפרק את הגילנות לשלושה מרכיבים מרכזיים. לזיקנה ולזקנים בתרבות המערבית

שמתבטא , רכיב רגשי= אשר מתבטא באמונות תרבותיות וייחוסים על זקנה ועל זקנים, רכיב קוגניטיבי

 .שמתבטא ביחס המעשי כלפי הזקן, ורכיב התנהגותי= בעמדות בעד או נגד זקנה והזדקנות

כי האפיונים השליליים , אך ניכר לטענתן, הגילנות ככלל יכולה לשאת מאפיינים חיוביים כמו גם שליליים

כבעל > הזקן נתפס בעיני החברה, כך לדוגמא. דומיננטיים לאין שיעור מאלה החיוביים, המיוחסים לזקנה

מאפיינים שליליים אלה .  כחסר ערך ותועלת לחברה וכן הלאה, כתלותי, מוגבלות קוגניטיבית ותפקודית

נושאים בחובם נזק רב לרווחתם של הזקנים ,  המתמסדים בתפיסות התרבותיות ובמוסדות החברתיים

 . בשלל תחומי החיים

תוך בחינת , מטרת המאמר היא לזהות את השלכותיה של הגילנות השלילית בחברה הישראלית

שעוסק בהשפעת הסטריאוטיפים , מוקד היחסים הבין אישיים( 0)ההשלכות דרך שלושה מוקדים מרכזיים 

הנוגע , מוקד הבריאות כתחום חיים מרכזי( 3. )והסטיגמות החברתיות על תפיסות של הפרט ועל תפקודיו

( 0. )דבר אשר גובה מחיר יקר מבריאותם של זקנים ומרווחתם, בביטויי גילנות ואפליה במגוון זירות טיפול

הנוגע בהגבלת חיי העבודה של זקנים ובתדמיתם השלילית , כתחום חיים מרכזי נוסף, מוקד התעסוקה

 . כעובדים בשוק העבודה

מציגות הכותבות המלצות עיקריות לצמצום הגילנות ולמזעור נזקיה הבולטים , בסיכומו של המאמר

ממליצות הכותבות לשנות את , בתחום התעסוקה, כך לדוגמא. אישי והחברתי-הבין, במישור האישי

קוראות הכותבות לפעול למען זיהוי , באופן רחב יותר.  החקיקה המחייבת פרישה בשל גיל כרונולוגי

הגילנות בכל תחומי חיינו ובכך להעלות את המודעות הציבורית והמקצועית לסטיגמות ולסטריאוטיפים 

 . גילניים ולהשלכותיהם על חיי הזקנים
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 מתרומתם של בני הזוג רוזיטה  3;;0מכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה נוסד בשנת 

 תחומית המתבטאת -למכון אוריינטציה רב. אביב-ואסטבן הרצג באוניברסיטת תל

 .  בשיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי החברה לבין הפקולטה לרפואה
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 מטרות המכון

 מחקר

 המטרה המרכזית היא בניית . מקדם ומעודד מחקר גרונטולוגי באקדמיה, המכון יוזם

 תחומית שמחקריה יעשירו את הידע בתחום האקדמי -רב" קהילה גרונטולוגית חוקרת"

 .  יישומית לשיפור איכות החיים של אנשים בגיל הזיקנה-ויפרו חשיבה חברתית

 הפצת ידע גרונטולוגי באקדמיה  ולאנשי מקצוע 

 המכון מקדם את הפצת הידע הגרונטולוגי באקדמיה באמצעות ימי עיון לחברי הסגל 

 האקדמי ולסטודנטים בנושאים גרונטולוגים והפצת פרסומים מדעיים מרכזיים 

 . בנושאים גרונטולוגיים

 .המכון גם מקיים סדרות הרצאות לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה

 קשר עם מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בחברה  

 . המכון רואה עצמו כחלק בלתי נפרד מהקהילה והחברה ומן הסוגיות המעסיקות אותן

 אחת ממטרותיו הינה שינוי עמדות כלפי הזיקנה בחברה והעשרת מקבלי החלטות 

 . וקובעי מדיניות בידע מעודכן ותקף לגבי אנשים זקנים

 קשר עם הקהילה

 המכון מקיים קשר עם הקהילה באמצעות ימי עיון בנושאים גרונטולוגיים המופנים 

 וכן באמצעות ייעוץ לארגונים המפתחים , לקהל הרחב

 .   שירותים לאנשים מבוגרים בקהילה
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