מידעון
קורס הכשרה בסיסי לאפוטרופסות
המוסד :המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט בשיתוף המרכז הישראלי לאפוטרופסות  -הקרן לטיפול בחסויים

הקורס מזכה
בגמול השתלמות
לעומדים בחובות
הקורס ועל פי
הכללים המחייבים

המקום :במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,רח' מרגוע  5בהוד השרון
הנושא :קורס הכשרה בסיסי לאפוטרופסות
אוכלוסיית היעד :אפוטרופסים בני משפחה ,אפוטרופסים ממונים ,בעלי תפקידים ,אנשי מקצוע ונותני שירותים הקשורים לתחום ולעוסקים בו
מתכונת הקורס :קורס בהיקף של  55שעות ,במשך  7מפגשי למידה שבועיים ,בימי שלישי בשבוע ,בין השעות0:99-55:65 :
מועדים :מפגש הפתיחה ביום שלישי 15 ,ביוני  ;1955מפגש הסיום ביום שלישי 1 ,באוגוסט 1955
שכר לימוד 0,599 :ש"ח
חובת נוכחות :חובת נוכחות מלאה בשיעורים בקורס
לפרטים והרשמה :עו"ס ועו"ד אתי פרץ בנייד959-5516705 :

1

מטרות הקורס:
 להקנות ידע בסיסי בזכויות אדם ,זכויות כלכליות -חברתיות וזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים;
 להטמיע את הערכים החברתיים של כבוד האדם ,חירותו ,רצונו וטובתו;
 להניח מסד על יסודות המשפט ושיטת הממשל בישראל;
 ללמוד על התפקידים של המדינה ,הרשויות ,המגזרים השונים והחברה בהגנה על האוכלוסיות החלשות ובסיוע להם;
 לחדד את מקומם ,תפקידם וחשיבותם של בני המשפחה ,הסביבה החברתית ,נותני השירותים והמטפלים השונים;
 להרחיב את הידע ,המידע והכלים בטיפול הכספי  ,לרבות על הזכויות הכלכליות ,הביטוחיות ,הסוציאליות ,הפנסיוניות ואחרות ,של אדם
במינוי אפוטרופוס;
 להעמיק את ההבנה והמחוייבות לכללי האתיקה ,ההתנהגות הראוייה ולתפיסת האחריות ל אדם במינוי אפוטרופוס ,למשפחה ולתפקיד;

נושאי הלימוד:
 פתיחה ,מבוא לזכויות אדם וזכויות חברתיות ושיטת הממשל בישראל;
 רבי שיח על אחריות ותפקיד החברה והמדינה בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות; המגזרים השונים ותפקידם בהגנה על החלש וטעון ההגנה;
 האדם השלם והאוכלוסיות המוחלשות; מבט על הנעשה בעולם; מי נכנסים לקטגוריה ודרכים להנגשת זכויות ולמיצוי יכולות מול הקושי
והמוגבלות;
 התא המשפחתי על סוגיו ,מעמדו והזכויות ההוריות בבגירים ובקטינים; האוטונומיה כזכות מהותית ובסיסית אל מול הצורך בהגנה
ובסיוע;
 כתב המינוי לאפוטרופוס וסוגיו – מאפיינים ,סמכויות ,גבולות ודגשים; הקהילה וסביבת החיים של אדם במינוי אפוטרופוס;
 מכלול הטיפול באדם במינוי אפוטרופוס – בכספו ובנכסיו  -מידע בסיסי ,הכוונה ופרקטיקה; תכנון טיפולי חברתי ,כספי ,נכסי ומשפטי
לטווח ארוך ולעת זיקנה;
 נורמות אתיות וכללי התנהגות; האדם במינוי אפוטרופוס והזכות לפרטיות; האפוטרופוס ואחריות על פי דין; סיום תפקיד
ו"העברת מקל";
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