
2021לשנתהשלישילגילהוועדהפעילותסיכום

עםאמנויותבאמצעותהטיפולתחוםאתלקדםמנתעל2020בדצמברהוקמההשלישילגילהוועדה

האוכלוסייה המזדקנת על כל גווניה. נציגות הוועדה הינן מטפלות מנוסות ומקצועיות הן בתחום האקדמי

.והן בתחום המעשי

הקידום נעשה באמצעות פעולות הסברה למשרדים ממשלתיים רלוונטיים, לציבור הרחב ולקהילה

המקצועית.

אנו מאמינים כי הגיעה העת להביא לקדמת הבמה את הזיקנה, אשר נדחקת לשוליים לעיתים,  לתת ביטוי

.להתפתחות הרגשית ולתקווה שמתקיימות גם בסוף החיים על אף האתגרים שמביא עימו הגיל

.2021להיווסדההראשונהבשנההפעילותסיכוםאתלהציגשמחההוועדה

ראשית, הוועדה ניסחה נייר עמדה המציג את יתרונות ומטרות טיפול באמצעות אמנויות בתקופת הזיקנה

והתיקוף המחקרי הקיים בתחום. הנייר נמצא באתר יה"ת וניתן להשתמש בו בכל עת בהצגת המקצוע

לגורמים רלוונטים בתחום הזיקנה. הנייר תורגם לאנגלית ולערבית. תודות לחברות הוועדה דליה וייסברוד

( מטפלת באומנות) ואמאני מוסא ( דרמה תרפיסטית).

בהמשך לזאת, אמאני מוסא הצטרפה לוועדה על מנת ליצור חיבור בין הוועדה לחברה הערבית.

שלראשונייםנתוניםשיקףהמיפוי.2021בשנתבשטח,המטפליםמספרשלראשונימיפויערכההוועדה

מספר המטפלים בשטח, ההתמחויות הקיימות, מודלים של עבודה וצרכים שעולים מתוך השטח כגון:

הדרכה, קבוצות עמיתים, העשרה מקצועית ועוד.

חברת הוועדה, איריס כהן, מטפלת בתנועה, הקימה קבוצת וואטסאפ ייעודית למטפלים באמצעות

אמנויות. מטרת הקבוצה הינה יצירת מרחב משותף עבור המטפלים, הצעות עבודה ופרסום ימי עיון

160מעלהקבוצהמונהלהיוםנכוןהקבוצה:גדילתאתלראותמשמחהזיקנה.לתחוםזיקהעםוקורסים

חברים וחברות. בקבוצה ניתן למצוא מסמכים נוספים כגון: מיפוי מדריכים מקצועיים מההתמחויות השונות

וגם את מסמכי נייר העמדה.



בנוסף, הוועדה שוקדת על פרסום טור יח"צני שמטרתו חשיפת המקצוע עם האוכלוסיה המבוגרת.  מועדי

הפרסום הינם ימי מודעות שנתיים לאומיים ובינלאומיים עם זיקה לזקנה. השנה פרסמנו שלושה טורים

שעסקו במפגש הטיפולי עם קבוצות שונות:  עם ניצולי שואה- ביום השואה הבינלאומי וביום השואה

בישראל , ועם מתמודדי מחלת הפרקינסון. תודות לד"ר מרים דרוקס, ציונה פרנקל וד"ר דתיה פדרמן אשר

תרמו בכתיבה.

השנההתקייםראשוןהסברתימפגשבתחום.שונותעמותותעםבפגישותגםמתקיימתההסברהפעילות

שוניםושירותיםסיעודשירותימעניקהאשרבישראלהוותיקותהעמותותאחתזומט"ב.עמותתעם

וקידוםהמקצועלהסברתבנוגעראשוניקשרנוצרקיסרי,שושיד"רהוועדהחברתבעזרתהרווחה.מתחום

מעוניינתאשרישראלפרקינסוןעמותתעםקשרנוצרבנוסף,עניין.הביעושבעבארמט"בעבודה.מקומות

בשיתופי פעולה עתידיים בתחומים שונים.

חשוב לזכור כי הלמידה של תקופת החיים המאוחרת והבנת התהליכים ההתפתחותיים הן מהותיות

ומהוות בסיס חשוב לעבודה מקצועית עם אנשים בגיל הזיקנה. לשם כך, נפתח השנה קורס ראשון

באקדמיה"ת תחת הנושא " טיפול באמצעות אמנויות בתקופת הזיקנה". הקורס היה מוצלח ועורר רצון

ללמידה והעמקה נוספת. במעמד זה אנו שמחים להזמין אתכם/ן להגיע ליום עיון משותף ליה"ת עם ארגון

מספרלהרשם.מהרובת"א.24/6ביתקייםהעיוןיוםובקהילה.בביתבכבוד-להזדקןבריאה""בשיבה

מקומות מוגבל. פרטים נוספים והרשמה מצורפים.

גם השנה הוועדה ממשיכה בפעילות ובקידום המטרות. מוזמנים להתעדכן דרך אתר יה"ת.


