
המכללה האקדמית לחינוך בחולון

המכללה האקדמית לחינוך בחולון

לפרטים ולהרשמה:

 טלפון: 1-800-071-500 

)מינהל רישום(

 אתר התוכנית: 

www.talpiot.ac.il /הגיל-השלישי

מכללת תלפיות

הכשרת מנחים 
לבני הגיל השלישי - 

לפרט ולקהילה

ממשיכים 
בהצלחה!
מחזור נוסף



עולה,  החיים  תוחלת  שבו  החדש  בעידן 

נפתח בפני בני הגיל השלישי עולם חדש של 

וכישוריהם.  יכולותיהם  למיצוי  אפשרויות 

אמצעים  בעלת  ברובה  היא  זו  אוכלוסייה 

ובמודעות  תקין  בריאותי  במצב  כלכליים, 

לניהול אורח חיים בריא, מכירה בחשיבות חיי 

החברה והתועלת שבתעסוקה. יחד עם זאת, 

ועם  דילמות  עם  מתמודדים  מחבריה  רבים 

והמשפחתי  האישי  למצבם  הנוגעות  בעיות 

ועם אתגרים כלכליים, בדידות, דכדוך ועוד. 

מקצוע  אנשי  להכשיר  היא  התוכנית  מטרת 

מקצועי  מענה  שייתנו  בתחום,  מומחים 

בתמיכה וליווי לבני קבוצת הגיל השלישי )ולא 

כמקצוע טיפולי רפואי(. התוכנית מקנה ידע, 

אישיים  תהליכים  להובלת  וכלים  מיומנויות 

וקבוצתיים לקבוצת גיל זו. 

מכללת תלפיות מזמינה אתכם 
ללמוד בתוכנית הכשרה מיוחדת 

 להנחיה מקצועית 
לבני הגיל השלישי. 

ראש התוכנית: ד"ר שרה זיו

התוכנית

קהל יעדבין נושאי הלימוד

מתי ואיפה?

 מאפיינים פסיכולוגיים 	 

של הבגרות המאוחרת

 תרבות ופנאי: 	 

 תוכניות העשרה, לימודים, התנדבות, 

עבודה ויזמות

 בריאות: 	 

תנועה, כושר גופני, תזונה וחולי

זוגיות ואינטימיות	 

תקשורת ויחסים אישיים ובין-אישיים	 

המשפחה הרב דורית	 

 מיצוי זכויות וסוגיות משפטיות: 	 

ירושות וצוואות, חוסן כלכלי, פנסיה  

וקצבאות, מעמד משפטי ואפוטרופסות, 

דיור מוגן

קשיבות )מיינדפולנס( הקשבה עצמית	 

כישורי הנחיה והדרכה	 

 פיתוח קריירה )של המנחים(: 	 

מיתוג אישי ויזמות עסקית

פרקטיקום	 

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ומעלה, 

שונות  אוכלוסיות  עם  בעבודה  ניסיון  בעלי 

עובדים  פסיכולוגים,  חינוך,  ואנשי  )מורים 

סוציאליים, מטפלים, מאמנים ומנחי קבוצות, 

ספרנים וכו'(, המעוניינים להתמחות בתחום 

נדרש ומתפתח זה כקריירה שנייה או נוספת. 

בפועל  לעובדים  גם  מתאימה  התוכנית 

ברשויות, במרכזים ובתוכניות לגיל השלישי, 

הרוצים לשפר את יכולתם המקצועית.

הקבלה לתוכנית מותנית בריאיון. 

לפרט  מנחה  תעודת  תינתן  למסיימים 

מכללת  מטעם  השלישי  בגיל  ולקהילה 

תלפיות.

תשפ"א  חדש  למחזור  הלימודים  תכנית 

תפתח** בימי ראשון בין השעות: 15:45-10:15 

)6 שעות אקדמיות ביום לימודים, 198 שעות 

כולל פרקטיקום(, במכללת תלפיות, יוטבתה 

7, חולון.

** הפתיחה מותנית במספר הנרשמים


