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מכון אדלר והגיל השלישי

אדלר מכון� על�

�עמותה� �הינו �אדלר מכון

�לשינוי 1963� �משנת הפועלת

�בפעילות �העוסק חברתי

�ובפיתוח �חינוכית פסיכו

�ותובנות �כלים �ידע� והפצת

�האישיים �היחסים בתחום

�בצמתים �אישיים והבין

�משפחה� –� �החיים ומעגלי

עבודה�וחברה�

 

השלישי הגיל� על�

�חיים �אנו �שבה התקופה

�חיים �בתוחלת מאופיינת

�היערכות �המחייבת ארוכה

�ברצף �למשפחה והתאמה

�הקשרים �וביסוס רב�דורי

עם�המשפחה�המורכבת�

 

מכון�אדלר�מציע�לאוכלוסייה

�ללמוד �הזדמנות המבוגרת

ולחוות�תכנים�חדשים�מתוך

�וקבוצתית �אישית התנסות

מרתקת�

 

של רחב� מגוון� בקטלוג�

סדנאות � הרצאות�

הגיל � לבני והדרכות�

סביבם� ולאנשים� � השלישי



הרצאות

�ובמורדות� �בעליות �החיים� �בציר זוגיות

�בהסכמות�ובקונפליקטים� בביחד�ובלחוד�

בשמחה�ובצער� 

�ומהן �שנים �ארוך �זוגי �קשר �מאפיין מה

ההמלצות�לשימור�קשר�זוגי�מיטבי�

�המתרחב �המשפחתי �התא �משפיע כיצד

�מחקרים� �הזוגיות� �היחסים �מערכות על

�אישי/זוגי �ותרגיל �מהקליניקה סיפורים

לטובת�זוגיות�מיטבית�

ההשתתפות�–�לזוגות�וליחידים� 

 

מודרנית סבתאות�

�הורים���"(יורם �בשני �התחיל "זה

�הוא �שלנו �המשפחתי טהרלב)-  התא

�ביותר� �הדינמיים �הדברים אחד

�הלב �תשומת �את �והדורש המשמעותי

הייחודית�רק�לו� 

�מתפתח �הוא �בטבע �תא �כל כמו

�עם �יחד �ומתעצם� �גדל ומתחלק�

�מתמודדים �אנחנו �המפוארת צמיחתו

�התלבטויות �ודילמות� �קשיים עם

ומערכות�יחסים�מאתגרות�

�שלנו �התפקידים �משתנים כיצד

�אומר �זה �מה �השנים? �לאורך במשפחה

�מצופה �מה �הכיום?, �סבא/סבתא להיות

�שלב? �בכל �מצפים �אנחנו �ומה מאיתנו

�המצטרפים �את �לאמץ �ניתן כיצד

�וגם �חתנים�ומחותנים) החדשים�(כלות�

�להמשיך �כדי �הדורות �פער �על לגשר

ולהיות�משפחה? 

"� � � יהי לו� �� שנבקש� "כל�

האמנם? שמר) -� � (נעמי

�תסכול�בשל�הפער לא�פעם�נוצר�אצלנו

�מה �לבין �שרצינו �מה �בין �� בציפיות

�לגשר �אפשר �במציאות�  האם שקורה

�תסכול �האם �וכיצד? �הזה� �הפער על

�לא�טוב?... �בהכרח� הוא�

�מושג �על �ציפיות� �על �נשוחח בהרצאה

�על �לבחור� �החופש �על הבחירה�

�אנחנו �בהן �הדרכים �על אחריות�

�שבין �התסכול �תחושת �את מצמצמים

�לנו �שיאפשרו �כלים �ועל �למצוי הרצוי

�היום� �בחיי �יותר �מיטיבה התמודדות

יום�

 

צעירים�  את "כשהיינו�

האהבה" פרחה� אז� � זוכרת?!

איינשטיין) (אריק�

משפחתי למסע� הזמנה�

�החגים �משפחתית? �מסורת מהי

�המסע �מהו �שציינו? �הטקסים שחגגנו�

�מתווכים �אנחנו �וכיצד �שלנו המשפחתי

�השארת �האם �הבאים� �לדורות אותו

�דפוסים �והנחלת �דורי �רב חותם

�ומדוע? משפחתיים�הם�חשובים�

�היום �ועד �ילדותינו �דרך �נעבור בהרצאה

�לא �אלו �איתנו� �שמרנו �מסורות �אלו -

�מה�אנחנו �לאורך�השנים�ולמה� המשיכו

�ניתן �וכיצד �הלאה �להעביר בוחרים

לעשות�זאת�בצורה�מיטבית?



הרצאות

העולם�  את� תעצרו�

לרדת רוצה� � אני

 

�נתקלים�במהמורות�רבות� בחיים�אנחנו

חלקן�מטלטלות�מעט�וחלקן�הופכות�את

הקערה�על�פיה�

�ממערך �אינטגרלי �חלק �הם משברים

�להיות �עלינו �וככזה �שלנו �הכולל החיים

ערים�לו�ולהיערך�אליו�

�עתידית? �להתמודדות �כלים �יש האם

�ליישם �וכיצד�ניתן נכיר�את�מודל�החוסן

אותו�הלכה�למעשה�

�משבריים �חיים �מצבי �נבדוק במפגש

ונציג�דרכי�התמודדות�מועילות�  

�דוחים �הזמן �כל �שאנחנו �זה �את מכירים

�שמשתנה � � �שמחר� �מבטיחים דברים?

לעוד�מחר�ועוד�מחר�

�מדוע �אותי? �חוסם �ומה �לי �מאפשר מה

�מבין �שאני �למרות �להניע �לי קשה

�איפה�נולד �ואפילו�כייף� �או�כדאי שצריך�

�למעשה?... �ההחלטה �בין הפער

�שיש �ביותר �החלש �השריר מוטיבציה�

�עליו �לעבוד �אפשר �ועדיין� �האדם לבני

�בואו �המבוגר! �בגיל �גם �אותו� ולחזק

�ובניית �מוטיבציה �ליצירת �כלים להכיר

תוכנית�שעובדת!�התנסות�כלולה�! :) 

 

דשא��  אגדת�

חברתיים קשרים�

�הסיבות �אחת �היא �חברתית רשת

�כזו? �רשת �בונים �כיצד �חיים� לאריכות

�אף �על �אותה �לשמר �מצליחים כיצד

�עולמיים) �חברתיים� �(אישיים� הקשיים

ומתאימים�אותה�לרוח�הזמן�והתקופה?

�בריאות �לבין �שייכות �תחושת �בין מה

נפשית?

�התא �מבנה �על �מחקריים �היבטים נציג

�מלווה�ומחזק� החברתי�כתומך�

�מערך �את �בתפיסתה �שונה �ישראל האם

�מאריכה�ומטיבה החברה�כרשת�תומכת�

את�חיי�האדם�המתבגר�

 � � רגע� עוד� רק�

כאתגר  מוטיבציה�

העידוד אמנות�

�אותו �תופסים �אנו �ומדוע �עידוד מהו

�ילדיי �את �מעודד �אני �כיצד כאומנות?

�מבקש �אני �וכיצד �זו �בתקופה ונכדיי

�את�הקשיים עידוד�לעצמי?�ננסה�להבין

�ניתן �כיצד �ונלמד �זו �במיומנות הטמונים

�את �להיטיב �מנת �על �בה להשתפר

�והחברתיים �המשפחתיים היחסים

�של �המלצות �יינתנו �בהרצאה שלנו�

�הקשרים �בחיזוק �תעשה" �ואל "עשה

ותרבות�העידוד�המשפחתית�
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סדנאות

�משותף �דיור �אל �פרטי �מבית המעבר

��יש �עצום �ופיזי �ריגשי �במאמץ כרוך

�אשר �ויש �זה �מעבר �לעשות הבוחרים

משפחתם�״מחליטה״�עבורם� 

�בין �בינאישית �הכרות �תאפשר הסדנא

�באותה �שהצטרפו �החדשים הדיירים

�נעסוק תקופה�וחיזוק�תחושת�השייכות�

�ניתן �וכיצד �חברתיים �קשרי �של במהות

�המבוגר� �בגיל �חדשים �חברים לרכוש

נדבר�על�מעברים�בחיים�ועל�התמודדות

�לצד �אכזבה� �כאב� �כעס� �עם מיטבית

�הזה �למעבר �ביחס –� �ושאיפות חלומות

ובגיל�המבוגר�בכלל� 

 

קבוצת דיירים" –� "קבוצת�

וותיקים לדיירים� שיח�

�שיח �לעודד �הינה �המפגשים מטרת

�התלבטויות�והתמודדויות�מחיי ושיתוף�

�בפרט� �הקורונה �ומתקופת �בכלל היום

�דינאמית �לקבוצה �ההתכנסות חשיבות

�תחושת �למשתתפים �לאפשר הינה

�קשרים �יצירת �ואפשור� ביטחון

�מפגש �כל �ולמידה� �הזדהות חברתיים�

�אישית �ובהתנסות �תאורטי �בתוכן ילווה

להעצמת�החוויה�המשותפת�

חדשים לדיירים� סדנא�

 

"פעם�היינו" -  אז�מה�אנחנו�היום?!�כיצד

�השונים �חייו �במעגלי �משמעות �אדם יוצר

�משמעות �האם �נחוץ?! �זה �בכלל ומדוע

�בכל �לחיינו �להכניס �שניתן �משהו היא

�מאיתנו �אחד �לכל �או �החיים �של שלב

משמעות�אחת�שמתקיימת��או�לא?!

�ואחרות� �כאלה �שאלות �על �נדבר בסדנא

נכיר�ונתרגל�מיומנויות�ביצירת�משמעות�

 

�בצורה�חווייתית הסדנאות�יועברו

�בקבוצה �ושיח �התנסות ותאפשר

מגובשת�

 

משמעות ליצור�

�דיברה�אני �היא �שמעתי� �אמר�אני הוא

הבנתי�

�יחסים �מערכות �בתוך �פרשנויות על

�את �מבין �מאיתנו �אחד �כל �כיצד ובכלל�

�האם �איתם� �"עושה" �הוא �ומה הדברים

�וכך �למטבע �צדדים �עוד �לראות אפשר

�להבין �ברוגע? �להתנהל �ליחסים לאפשר

�או �החתן �את �הכלה� �את �הנכדים� את

החמות�

�אבל�לגמרי�אפשרי�  לא�פשוט�

לא משם� שרואים� דברים�

מכאן רואים�



סדנאות

ואהבה  זוגיות� על�

המבוגר בגיל�

�דינמי �הוא �הזוגיות �של �החיים ציר

�מהי �החיים� �תקופת �לאורך ומשתנה

�כל �עם �עושים �מה �המבוגר? �בגיל זוגיות

�בסלון �יושב �זה �ומי �ביחד? �הזה הזמן

�נדבר �במפגשים �מזהה���? �לא �כבר שאני

�זוגיות �מה�מאפיין על�משמעות�הזוגיות�

�ניתן  להחיות �וכיצד �המבוגר� בגיל

ולהעצים�אותה�גם�אם�היא�כבר�לא�בת

...20

לצוות סדנאות�

בינאישית  תקשורת�

קונפליקטים וניהול�

�פורייה �קרקע �מהווה �העבודה שגרת

�ואי�הסכמות �קונפליקטים להתפתחות

�קונפליקט �בניהול �הצוות� �עובדי/ות בין

�שאינן �סיבות �של �משפע ּנעים �מו אנו

�מפעילות �ואלו �אגו), �(כדוגמת ענייניות

�מהסדנה �יוצא/ת �המשתתפ/ת אותנו�

�הקונפליקט �בסיס �של �עמוקה �הבנה עם

�עניינים �הם �מהוויכוחים �חלק (למה

�כלים �לקונפליקט), �הופכים �חלקם ולמה

ומיומנויות�לניהול�קונפליקטים�ולהשגה

�לשיח �כלים �המשתתפ/ת� �מטרות של

�ענייני�ומקדם�  מכבד�

פרישה סדנת�

�הפורשים�מהעבודה במציאות�הנוכחית�

�של �השנייה �המחצית �את מתחילים

�יש �לכולנו �הפרישה� �לאחר החיים

�כדאי �אך �הזו� �מהתקופה �רבות ציפיות

�מביאה �שהיא �לשינויים �להיערך גם

�המשפחה� �החיים: �תחומי �בכל איתה

�הזמן�הפנוי�  �הפרנסה� הזוגיות�

 

�שלי �והערך �המשמעות �את �למצוא כיצד

�מה �מהעבודה? �הפרישה �לאחר גם

�אצליח �האם �שהתפנה? �בזמן לעשות

�לעשות �ומה �שלי? �החלומות �את לממש

�הפנסיה �לגבי �אחרים �של �החלומות עם

שלי��� 

�בעל �הינו �מוגן �דיור �מערך �של הצוות

�השלישי �הגיל �בני �על �מכרעת השפעה

�הסדנאות�מיועדות שמתגוררים�במקום�

�אישית �להתמודדות �כלים �להם להעניק

�ועם �האינטנסיבי �הטיפול �עם שלהם

�מזדקנים� �באנשים �טיפול �של החוויות

�ומיומנויות �כלים �להם �להעניק וכן

לטיפול�טוב�יותר�בדיירים�

https://machon-adler.co.il/


לדעת      כדאי�

hofit@m-adler.com
055-6667688

�כשעה�שעה �אורכת הרצאה

וחצי�

�המפגשים �מספר סדנאות�

�בהתאם �משתנה ואורכם

�של �והרצונות לצרכים

המזמינ/ה�

�להזמין �ניתן �הפעילות את

�או �פרונטלית כהדרכה

דיגיטלית�(בזום).

�הינן �אדלר �מכון �מנחות כל

�החינוך� �משרד מוסמכות

�מקצועי �סופרויז'ן �ע"י מלוות

ובעלות�ביטוח�מקצועי�

�בנושאים �הדרכות �לבקש ניתן

נוספים�ומגוונים�

�בזמינות �תלוי �ההדרכה מועד

המנחה�המתאימה�

 

 

 

 

 


