
  סדרת הרצאות מקוונת בנושאי פסיכולוגיה, תרבות ורוח במכון הרצג

התקיימה כלים והשראה לחיים טובים בגיל השלישי,  –להזדקן בתבונה  סדרת ההרצאות המקוונת

. הסדרה נבנתה עבור אוכלוסיית הגיל השלישי ואנשי מקצוע 2021אפריל -במכון הרצג בחודשים מרץ

בתחום, ומטרתה הייתה לספק כלים והשראה לחיזוק הרווחה הנפשית בתקופת ההתמודדות עם 

וירוס הקורונה. הנחתה את הסדרה פרופ' סילביה קוטון, )ראשת מכון הרצג, וראשת לימודי 

 טורט בחוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב(. להלן שמות המרצים, ומועדי ונושאי ההרצאות: הדוק

 מגדר וגיל מבוגר בראי האמנות בישראל: –כוח האמנות, כוח הגיל : ד"ר טל דקל: 8.3.21

ההרצאה בחנה, באמצעות ניתוח יצירות אמנות תופעות חברתיות ותרבותיות הקשורות לזיקנה 

ים של הזדקנות מוצלחת, העצמה, ולחילופין גם הדרה של קשישים. התמונות ומגדר, וכן דימוי

והציורים שהוצגו העלו סוגיות חברתיות כמו: חוק חובת הפרישה בישראל, חשיבותה של התנדבות 

לאחר הפרישה, קשיי ההגירה של העולים מברית המועצות ועוד. ד"ר דקל התייחסה גם לדרכים בהן 

  .של התפתחות עצמית ואושר בזיקנה מציגות היצירות אפשרות

 
היא חוקרת של תרבות חזותית ומתמקדת בסוגיות של זהות. קטגוריות כמו גיל, מגדר, טל דקל  ד"ר

אתניות, דת ולאום משמשים לה בניתוח יצירות אמנות. ד"ר דקל היא ראש התכנית ללימודי אוריינות 
ובתוכנית למגדר באוניברסיטת תל אביב. חזותית במכללת סמינר הקיבוצים, ומרצה בחוג לאמנות 

מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל" ראה אור בהוצאת האוניברסיטה  –ספרה החדש "נשים וזיקנה 
 .2020הפתוחה בשנת 

הרצאה מצחיקה בהתבסס על יצירתו של  –חוש הומור לחיים טובים : תום עיבל מר 15.3.21
 הקומיקאי לארי דיוויד: 

ההרצאה נפתחה בהגדרות אפשריות לחוש הומור, ואחר כך התייחסה להיסטוריה ולסוד ההצלחה 
ולהתפתחות הקריירה של אחד מיוצריה, הקומיקאי לארי דיוויד. לאחר מכן סיינפלד, של הסדרה 

התייחס המרצה לפונקציות החברתיות של הומור, חשיבותו לחיים )קידום בריאות, הפחתת סטרס 
ר בין הזדקנות וחוש הומור. לבסוף, הועלתה השערה כי בשל המורכבות של תופעת ועוד(, ולקש

כי  –ההומור, היא יכולה להיות משמעותית בגיל המאוחר )למשל, לבדיחה טובה יש אלמנט קוגניטיבי 
כי כאשר היא תתייחס  –כי צחוק הוא תופעה פיזית, וגם משמעותי  –אנו צריכים להבין אותה, פיזי 

 שובים בחיי האדם זה יוכל להיות בעל משמעות עבורו(.להיבטים ח
 

( בפסיכולוגיה קוגניטיבית, הוא הרכז האקדמי של מכון הרצג. MA, בעל תואר מוסמך )מר תום עיבל
מתעניין מאוד בנושאי פסיכולוגיה ותרבות, כותב למגירה, מעריץ מושבע של סיינפלד כבר מסוף שנות 

 .לזעוף , ובדומה ללארי דיוויד אוהב90-ה
 

 עתיקה:  מחוכמה לחיים שיעורים – ובחסד בחן להזדקן :שלו כרמל ר"ד: 22.3.21

וחוויות ותובנות אישיות, על מנת לקדם  הרצאתה של ד"ר כרמל שלו התבססה על עקרונות הבודהיזם
של חשיבה מקבלת ומודעת על אתגריה הרבים של ההזדקנות. מתוך הרעיון הבודהיסטי הבסיסי 

גם תחת המגבלות הבסיסיות של העולם, המחשבה היא שנוכל להכיל גם את , ים חייםניסיון לקי
-תוך כדי התייחסות א. זאת קשיים שמביאה איתה ההזדקנות, ולאמץ אותם אל ליבנושינויים והה

 לגיל המבוגר סטריאוטיפית להזדקנות, ובהדגשת יתרונותיה, כמו: ניסיון, תבונה ועוד. המיינדפולנס
כלי יישומי לקבלה לא שיפוטית של ההזדקנות, גם תוך כדי התמודדות עם חוויות קשות כמו הוצג כ

 בדידות. והיחלשות הגוף 
 
 הציבור בשירות כמשפטנית המקצועית מעבודתה שנים מספר לפני פרשה שלו כרמל ר"ד

 בסוף לוטיפו חולים רפואית, זכויות הולדה של האדם, אתיקה וזכויות בריאות בתחומי, ובאקדמיה
 במסגרת שהנחתה ושיח תרגול קבוצות מאות עם ניסיונה פרי הוא ההזדקנות" בזכות"החיים. ספרה 

אשר לשנת  מטה האזורית המועצה של מקומית יצירה במענק זכה ההזדקנות, והוא חכמת תנועת
2020. 

 
 לחיים מיטיבים המבוגר כלים בגיל חוסן יצירת :בלובשטיין עירית ר"ד :12.4.21

ההרצאה עסקה בדרכים בהם ניתן להתמודד עם אתגרים וקשיים בהזדקנות ובזיקנה. ד"ר בלובשטיין 
סקרה את משמעות מושג החוסן ואת הדרכים בהן ניתן לטפח חוסן בגיל הזיקנה: יצירת מטרות 



אישיים, בניית מסוגלות עצמית, גמישות -ומשמעות בחיים, הקדשת זמן ותשומת לב לקשרים בין
קבלת ההווה והכרה ברגשות חיוביים. דגש הושם על לקיחת שליטה בחיים וביוזמות  מחשבתית,

מיטיבות. כמו כן נידון הקשר בין הזדקנות מוצלחת להזדקנות קשובה. ההרצאה התייחסה לנושאים אלו 
תוך דיון בידע מתוך מחקרים בארץ ובעולם, והכרות עם כלים וטיפים מתחום הפסיכולוגיה החיובית 

 דו לתמוך בחוסן תהליך ההזדקנות בכלל ובתקופות משבר בפרט.אשר נוע
 
 עירית. אביב בתל באוניברסיטת לסיעוד בחוג ומרצה הרצג במכון חוקרת היא בלובשטיין עירית ר"ד

 ,הנפשית הרווחה בתחום – לרפואה פסיכולוגיה שבין התפר בקו עוסקים ומחקריה פסיכולוגית היא
 ההתמודדות ,מיינדפולנס וכמטפלת כמתרגלת .ההזדקנות בתהליך וקשיבות טראומטית-פוסט צמיחה

 ומקצועי. אישי באופן אותה מעסיקים זה בגיל ומשמעות חוסן ויצירת המבוגר הגיל אתגרי עם
 


