החלה ההרשמה לקורס

קורס הכשרה בסיסי לאפוטרופסות
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
פתיחת הקורס ביום שלישי ,ט"ו בסיון תשע"ו 12 ,ביוני 1122
(ההרשמה מסתיימת ביום רביעי ,ט' בסיון תשע"ו 21 ,ביוני )1122
מבוא:

ככלל ,האוכלוסיות הנזקקות לסיוע ולשירות של אפוטרופוס שייכות לקבוצות הפגיעות והחשופות ביותר ,אשר חלקן אף
נכנסות להגדרה הטעונה והשברירית של "חסרי – ישע" .השירות הניתן ע"י האפוטרופוס נשען ,בראש וראשונה ,על אימון
ונאמנות בנוסף לחובה בדין .אמון ונאמנות שעל הגופים והיחידים המופקדים על הנושא מוטלת החובה להבטיח את קיומם
של התנאים המצדיקים את האימון ואת הנאמנות .לצד הבטחת קיומם של האיכויות והמקצוענות לאלה שבידם מופקדת
הסמכות למתן השירותים האישיים ,האינטימיים והרגישים הנוגעים לאורח החיים ואיכות החיים של הנזקקים להם,
והמגיעים לפעמים לכדי הצלת חיים של ממש.
האפוטרופסים מקבלים לעיתים החלטות הרות גורל הדורשות מהם אחריות מוגברת המחייבת משנה זהירות ,יוצרת חשיפה
לסיכונים ,דורשת מיומנויות וכלים הולמים .הרף המצופה כקנה מידה ראוי לתפקודו וטיפולו של האפוטרופוס של "אדם
מסור" ,בסעיף  14לחוק" ,קנה מידה"" :במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג
בנסיבות העניין".
על כן ,על כל גוף המתכוון לספק שירותים בתחום זה ולהעמיד אפוטרופסים ונותני שירותים לאוכלוסיות הנ"ל ,עליו להיות
מסוגל לספק מגוון רחב של שירותים ומגוון המענים השונים המחייבים ,לעתים" ,תפירת" מענים מותאמים במהודק.

קהל היעד:

בני משפחה ,אפוטרופסים ממונים ,בעלי תפקידים ,אנשי מקצוע ,נותני שירותים הקשורים לתחום ולעוסקים בו

תנאי קבלה:

אישור ועדת קבלה  -שליטה מלאה בעברית  -שפות נוספות ,יתרון

מטרות
הקורס:

מטרות הקורס:
.4
.2
.3
.1
.5
.6
.7

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 תפקידי 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 זכויותיו הכלכליות ,הביטוחיות ,הסוציאליות,
הפנסיוניות והאחרות ,של אדם במינוי אפוטרופוס;
להעמיק את ההבנה והמחויבות לכללי האתיקה ,להתנהגות הראויה ולתפיסת האחריות למקבל השירות ,למשפחה
ולתפקיד;

מתכונת
הקורס:

תכנית הלימודים הינה בהיקף של  56שעות לימוד אקדמיות (ש"א) ,אשר יתפרשו על פני  7מפגשי למידה שבועיים,
( 8ש"ל כל מפגש  +הפסקות בכל מפגש).

ימי הלימוד:
מקום
הלימודים:

ימי שלישי בשבוע בין השעות 0:99-46:15
במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,רח' מרגוע  5בהוד השרון.

חובת
נוכחות

נוכחות מלאה בהרצאות בקורס

תעודת
סיום:

למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל מטלות הקורס וחובותיו תוענק תעודת סיום .

שכר
הלימוד:

שכר הלימוד לקורס הינו  ₪ 3,599הכוללים:
דמי הרשמה בסך  ₪ 399לפקודת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט אשר ישולמו במזומן ,בכרטיס אשראי או בשק עם מועד
פירעון של יום ההרשמה.
את יתרת שכר הלימוד בסך  ₪ 3,299יש לשלם באשראי של עד  5תשלומים חודשיים שווים ,בכרטיס אשראי או בהמחאות
לפקודת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,זמן הפירעון של התשלום הראשון ליום פתיחת הקורס  1 +תשלומים חודשיים
עוקבים.
להסדרת התשלום לרשותכם  :דני נוי ממדור שכר לימוד בשערי מדע ומשפט בטל' 90-7759383
מירי ישרים ממדור שכר לימוד בשערי מדע ומשפט בטל' 90-7759396

ביטולים
והחזרים:

ביטול ההשתתפות בקורס מחייב הודעת ביטול בכתב*
הודעת ביטול אשר תגיע עד  46.6.46תזכה בהחזר של .₪ 4,899

הודעת ביטול אשר תגיע החל  22.6.46ואילך תזכה בהחזר של .₪ 4,999
*היה ויוחלט על אי פתיחתו של הקורס יוחזרו לנרשמים דמי ההרשמה וההתחייבויות הכספיות שניתנו ע"י
המועמדים לקורס זה.
ההרשמה
כוללת:

 .1מילוי השאלון למועמד/ת והנספחים המצורפים לפרסום זה.
 .2תשלום דמי הרשמה בסך  ₪ 399לפקודת המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,עם זמן פירעון של יום ההרשמה.
 .3הסדרת יתרת התשלום כמפורט בסעיף שכר לימוד.
את טופסי ההרשמה ,דמי הרישום ,תשלום יתרת שכ"ל וכל המפורט לעיל ניתן להביא לדני נוי במדור שכר לימוד בשערי
מדע ומשפט ,בימים א -ה במהלך יום העבודה.
כמו כן ניתן לשלוח גם בדואר רשום לפי הכתובת :המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,לידי דני נוי ,במדור שכר לימוד
ת.ד 264 .הוד השרון 1549294

תום
ההרשמה:
ועדת
הקבלה:
מפגש פתוח

ההרשמה תסתיים ביום רביעי ,ט' בסיוון תשע"ו 45 ,ביוני 2946
ועדת הקבלה תבדוק את נתוני המועמדים ותאשר קבלתם.
לאלה מהמועמדים אשר מעוניינים לקבל מידע מפורט יותר על הקורס ,נקיים מפגש פתוח ביום רביעי ,ב' בסיון תשע"ו,
 8ביוני  ,2946בין השעות  ,49:99-41:99בבניין ב ,במתחם הקליניקות בחדר  ,7במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,בהוד
השרון.
מובהר כי יש לתאם טלפונית ,מראש ואישית ,את שעת ההגעה למפגש הפתוח עם אתי פרץ בנייד959-5621705 :

נושאי
הלימוד:

תכנית הקורס ונושאי הלימוד המפורטים מטה נתונים לשינויים בהתאם לצרכים והדרישות ועל פי החלטת המרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט והמרכז הישראלי לאפוטרופסות .להלן עיקרי הנושאים אשר יילמדו בקורס והמותאמים לצרכי ההכשרה
הבסיסית לאפוטרופסים:
.4
.2
.3
.1

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 באדם במינוי אפוטרופוס ,בבגירים ובקטינים; האוטונומיה
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.5
.6
.7

פתיחת
הקורס*:

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 בחסוי ובנכסיו  -מידע בסיסי ,הכוונה ופרקטיקה; תכנון טיפולי חברתי ,כספי ,נכסי ומשפטי לטווח
ארוך ולעת זיקנה;
נורמות אתיות וכללי התנהגות; החסוי והזכות לפרטיות; האפוטרופוס ואחריות על פי דין; סיום תפקיד ו"העברת
מקל";

מועד הפתיחה המתוכנן הינו ביום שלישי ,ט"ו בסיוון תשע"ו 24 ,ביוני 2946
הלימודים יתקיימו בימי שלישי בשבוע בין השעות  7( 0:99-46:15מפגשי למידה שבועיים)
מקום הלימודים :המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ,רחוב מרגוע  5בהוד השרון
*פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים לקורס ונתונה לשיקול דעתם הבלעדית של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט ושל
המרכז הישראלי לאפוטרופסות

פרטים
נוספים:

לפרטים נוספים לרשותכם:
אתי פרץ -שערי מדע ומשפט ,בנייד959-5621705 :
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קורס הכשרה בסיסי לאפוטרופסות  -יוני 2946
טופס הרשמה וכרטיס מועמד/ת
אבקש לרשום אותי לקורס ההכשרה הבסיסי לאפוטרופסות ,ידוע לי כי פתיחת הקורס מותנית במס' הנרשמים
ונתונה לשיקול דעתם הבלעדית של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט והמרכז הישראלי לאפוטרופסות  -הקרן
לטיפול בחסויים.
ידוע לי כי דמי הרישום בסך  ₪ 399הכלולים בשכר הלימוד לא יוחזרו לי ,במידה ואחליט שלא ללמוד בקורס
הקרוב .והיה וועדת הקבלה תחליט לא לקבל את מועמדותי או יוחלט שלא לקיים את הקורס ,יוחזרו לי דמי
ההרשמה ותבוטל התחייבותי הכספית לקורס זה.
כמו כן ,ידוע לי שבמקרה בו אחליט להפסיק את לימודי בקורס עלי להודיע על כך בכתב .כמו כן ,במידה
והודעה על ביטול ההרשמה שלי תגיע עד  46.6.46אקבל החזר של  ;₪ 4,899ובמידה והודעת הביטול שלי תגיע החל
 22.6.46ואילך אקבל החזר של  ₪ 4,999בלבד.

פרטים אישיים
שם משפחה

שם פרטי

מספר תעודת זהות

שנת לידה

רחוב

מספר

עיר

מיקוד

טלפון בית

טלפון עבודה

נייד

פקס

דוא"ל  -חובה למלא

ניסיון מקצועי (נא לציין אם את/ה אפוטרופוס בפועל וכמה זמן)
מקצוע

תיאור התפקיד המקצועי

עד שנה

משנה
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רקע תעסוקתי
תיאור התפקיד

מקום עבודה

עד שנה

משנה

השכלה( -לציון מקום ושנים)
מקום ושנים

תיכונית

אקדמית והתואר

אחרת

מקצועית

שליטה בשפות
שפות בהן את/ה שולט/ת סמן/י לפי המפתח הבא
עברית

=4שליטה מלאה

אנגלית

=2שליטה חלקית

רוסית

אחרת

דבור
קריאה
כתיבה

שם ומשפחה_________________ :

חתימה ______________________ :

תאריך _________________:
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לשימוש הנהלת הקורס
החלטת ועדת הקבלה:
הוועדה החליטה לקבל  /לא לקבל את המועמד לקורס
הנימוקים:
____________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________
___

חברי הוועדה וחתימתם:
____________________
____________________
____________________

תאריך -----------------------------
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