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 לעובדים רפרנטים הכשרת לתכנית מועמדות להגשת קורא קול :הנדון

 (Caregivers) המדינה בשירות משפחה בבני המטפלים
 

  רקע

, מחלה עם מתמודדה משפחה בבן ומטפלים תומכים - CAREGIVERS הם ישראלים  וחצי כמיליון

-הבין הקשר וחיזוק סיפוק תחושת – למשל, חיוביים היבטים המשפחה לבן לסיוע  .זקנה או מוגבלות

, הנפשי מצבו על, caregiver ה בריאות על, המשפחה על והשלכות עומס גם נוצרים אלה כל לצד. אישי

  .והתעסוקתי הכלכלי

 

 עובדים ארבעה מכל אחד כי נמצא במחקרים .העבודה בעולם משולבים המטפלים המשפחה מבני  60%

. ומועקה ודאות אי עם להתמודד גם כמו זמנית בו רבות במטלות לעמוד נדרש הוא. caregiver הוא בארגון

 תפקיד הוא משפחה בבן הטיפול, למעשה. זמנית בו רבות במטלות לעמוד  נדרש משפחה בבן המטפל עובד

  .העבודה במקום הרגילים לחובות מעבר, למלא עלינו אותו נוסף

 

 לכן. גבוה הוא והארגוני האישי המחיר. העבודה מקום על והן העובדים על הן השפעה יש זו למציאות

 .כולנו של כלכלי חברתי אינטרס הוא העבודה במקומות משפחתם בבן המטפלים לעובדים סיוע

 המשפחה בני לתופעת הציבורית  המודעות להעלאת רבות פעולות נעשות האחרונות השנים במהלך
 הפיכתם לקידום נוספים ארגונים רתימת ובמקביל עבורם ממוקדים ושירותים מודלים ולפיתוח יםהמטפל

 .מטפלים משפחה בני נםישה לעובדים לידידותיים

 המטפל בעובד הפגיעה לצמצום תכנית ליזום הוחלט ורווחה השכלה, הדרכה בכיר באגף

 עידוד ותוך הארגוניות התפוקות על שמירה תוך, משפחתם בבן המטפלים לעובדים ולסייע לדאוג, וכן

     . עבורם תומכת עבודה סביבת ליצירת

 בשיתוף, הסמך וביחידות הממשלה במשרדי הרווחה על לממונים עיון יום האגף ארגן 2017 בינואר

  .רווחה ממוני 70 כ השתתפו זה ביום. Caregivers Israel ועמותת אשל-וינט'הג

 בבן המטפלים עובדים" בנושא חוזר ורווחה השכלה, להדרכה הבכיר האגף י"ע פורסם  2017 ביולי

 ".(Caregivers) משפחה

http://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/revacha10-2017/he/revacha10-2017.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/revacha10-2017/he/revacha10-2017.pdf
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 בשירות שפחהמ בבן המטפלים עובדים" בנושא לרפרנטים הכשרה תכנית  בפניכם מציעים אנו כעת

 ועמותת  אשל -וינט'הג,  המדינה שירות נציבות בין פעולה שיתוף פרי שהיא תכנית "המדינה

Caregivers Israel- מטפלים משפחה לבני הישראלי הארגון. 

 להשתלב בשלים אשר נבחרים משרדים 10 -כ בה וישולבו שנה למשך כפיילוט תשמש זו הכשרה תכנית

  .הנושא הטמעת ובתהליך בתכנית

 

  :העל מטרת

 לשם  המדינה בשירות ותהליכים דעה כמובילי רפרנטים הכשרת הינה ההכשרה תכנית של העל מטרת

 . מטפלים משפחה לבני ידידותי למעסיק  הארגון של והפיכת

 תרבות לעיצוב, מדיניות לגיבוש, הארגון על והשלכותיה לתופעה מודעותה להעלאת יפעלו הרפרנטים

 . ועובדים למנהלים ומענים ארגונית

 :השיטה

 . בשטח היישום והתחלת סדנאות, הרצאות הכוללת קבוצתית הכשרה – 'א שלב

 מודל פי על מותאמת חליפה תפירת –משרד בכל היישום של עומק וליוו פרטני ן'סופרוויז – 'ב שלב

 .העבודה בעולם מטפליםל Caregivers Israel עמותת של הפעולה

  :ההכשרה מטרות

 התופעה – מטפלים משפחה בבני הקשורים בנושאים לטיפול הנוגעים ומיומנויות כלים הקניית 
 והתפקיד

 ומהעולם מהארץ להתערבות מודלים עם הכרות . 

 בארגון תהליכים להובלת ואישיות ניהוליות מיומנויות רכישת. 

 בשטח והפעלה בארגון התערבות מודל יישום . 

 

 :היעד אוכלוסיית

 הסמך ויחידות הממשלה משרדיב אנוש שאבימ אגף ומנהלי הרווחה על ממונים- 

  (משרד מכל נציגים 2) משתתפים 20-כ כ"וסה נבחרים משרדים 10 -כ של נציגים

  קבלה ועדת י"ע יקבע הקורס משתתפי של הסופי הרכבה. 

 

  :*ההכשרה תכנית מתכונת

  ' א שלב

 ( שעות 52 כ"סה. )15:30 – 08:45 השעות בין לשבועיים אחת קבוצתיים הכשרה ימי 8

  . ן'ויזווסופר סדנאות,  הרצאות יכללו המפגשים
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 הארגון במסגרת שוטף באופן הנלמדים הכלים את ליישם ידרשו המשתתפים הלמידה תהליך כדי תוך

  . שלהם

 

  'ב שלב

 . בשטח ההתערבות מודל של והטמעה יישום המשך לצורך ארגון לכל אישי ליווי

 ( ארגונים 10 ל שעות 200/   לארגון שעות 20 כ"סה)  חודשים 5 למשך חודשיות שעות 4

 

 

 : בתכנית ההשתתפות דרישות
 הנושא הטמעת ובתהליך בתכנית להשתלב המשרד ומוכנות בשלות  

 

 ההכשרה ימי בכל פעילה השתתפות, הלמידה תהליך לכל מחויבות,  

 .במשרד הנושא הטמעת תהליך, הנלמדים הכלים של שוטף יישום 

 

 והבחירה המיון תהליך

 עיקר זה אשר המשרדי הרווחה על הממונה: משרד מכל נציגים 2 מועמדות יגישו: מועמדות הגשת .1

(, תעסוקתי גיוון/המגדרי השוויון על ממונה למעט) רווחה מלבד נוסף תפקיד נושא אינו ואשר תפקידו

 להוביל יכולת בעל, מטעמם נציג או אנושי הון/אנוש משאבי אגף מנהלי מועמדות יגישו כ"כמו

  .משרד מכל בלבד נציגים 2: כאמור. הנושא

 .המשתתפים של הסופי ההרכב את תקבע אשר קבלה ועדת תתקיים .2

 

 : המפגשים ימועד

  15:30 - 08:45: השעות בין 13.11.2018'  ג מיום החל, לשבועיים אחת, שלישי ימי

 :ההכשרה מועדי ואלה

13.11.18,  27.11.18 ,  11.12.18 , 25.12.18,  8.1.19,  22.1.19   ,5.2.19  ,19.2.19 

 

 

  .השתלמות גמול לצורך תוכר ההכשרה תכנית, לידיעתכם *

 
 

 :ההכשרה תכנית נושאי

 עם היכרות, ציפיות, פתיחה ובעולם בארץ והתופעה התפקיד: מטפלים משפחה בני: ראשון מפגש

 והנושא הקורס, המשתתפים

 העבודה במקום מטפלים משפחה בני :שני מפגש
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 משפחה בני של בהקשר ארגונית מצב תמונת ובחינת אתגרים מיפוי-לארגוני האישי בין :שלישי מפגש
 מטפלים

 היישום, הכלים, השיטה.  דרך פריצת מודל:  לשינוי כלים :רביעי מפגש

 ?וארגוני אישי שינוי מנהיגים איך -הזנקה :יחמיש מפגש

 משפחה לבני וסיוע לשיח ומיומנויות כלים :שישי מפגש

 "?המנצח הסיפור את מספרים איך" – ואריזתו המוצר :ישביע מפגש

  פרידה, להמשך דרך ברכת, תוצרים הצגת :שמיני מפגש

 

  :ההכשרה תכנית עלות

   .למשתתף₪  1,500 ס"ע תהיה עלותה

 

  :הכשרהה מיקום

  .ירושלים שבמבואות אילן הונו מלון

  

  :מועמדות הגשתל אחרון מועד

  .17.9.2018' ה יום עד מועמדות להגיש ניתן

 

 .שלכם הפעולה לשיתוף נשמח

 

 ,בברכה

 
 בניהו אופיר

 ורווחה השכלה, הדרכה בכיר אגף מנהל
 

 ר אהוד פראוור מ"מ נציב שירות המדינהמ :העתק
 חברי הנהלה, נציבות שירות המדינה

 , נציבות שירות המדינהגב' ברוריה אטיאס, מנהלת תחום בכיר רווחה
 אשל-גב' תמר בסביץ', מנהלת תכניות לבני משפחה מטפלים, ג'וינט

 Caregivers Israelגב'  רחל לדאני, מנכ"לית עמותת                   
                    

 __________-תאריך                                  דף הגשת מועמדות
 17.9.2018עד יום ה' ניתן להירשם                                                                            

 גב' ברוריה אטיאסאל:     
 מנהלת תחום בכיר )רווחה(            
 bruryaat@csc.gov.ilדואר אלקטרוני:             
 02-6705115פקס:             

 

mailto:bruryaat@csc.gov.il


 

 אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה
 

  5מתוך  5עמוד 

 בשירות משפחה בבני המטפלים לעובדים רפרנטים הכשרת לתכנית מועמדות הגשתהנדון: 

 (Caregivers) המדינה

 המטפלים לעובדים רפרנטים תהכשר תכניתל מטה הרשומים נציגינו של מועמדותם גישלה יםמבקש נוא

 הממשלה במשרדי אנוש משאבי אגף ולמנהלי הרווחה על לממונים המיועדת, המדינה בשירות משפחה בבני

 . הסמך ויחידות
 

 והטלפון במשרד שם המשרד
 
 .שם הממונה על הרווחה  1

________________________ 
 
 

 
 תואר התפקיד ותחומי האחריות

 
 מספר זהות

 
 מספר נייד 

 
 האגף למשאבי אנושנציג שם .2

 
 תואר התפקיד ותחומי אחריות

________________________ 
 

________________________ 
 

________________________ 
 
 

 
________________________ 

 
 _________________________                                    מספר זהות      

                                
 _________________________                                           מספר נייד

 
 

 הממונה על ההדרכהאישור                                                            אישור חשב המשרד
 

 משתתףכל ל₪  1,500מתחייב לכסות את ההוצאות  בסך 
          

 
 
 

 
 

 

 
לכל תהליך  ת/להשתתף בכל ימי ההכשרה ומחויב ת/אני מתחייב: ים/ותהצהרת המועמד

 .הנושא במשרד יישוםהלמידה של התכנית ו
 

 ___________________________________ הממונה על רווחהחתימת   .1

 ________________________________אגף משאבי אנוש נציגחתימת  .2

  שם   

 
  חתימה

 
  תאריך

 


