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אשחר - ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ 

מלווה ועובדת עם מרכזי עצמה ברחבי הארץ בתחומי:
כלכלת משפחה  ´
מיצוי זכויות  ´
העצמה  ´
קורסי פעילים  ´
שינוי מדיניות  ´
תעסוקה  ´
יזמות עסקית ´

לקבלת מידע נוסף ובכל שאלה 
נשמח לעמוד לרשותכם:

טלפון משרד 04-6406537  
בתיה רוקמן 050-5609000  

info@eshhar.co.il מייל

שינוי מדיניות:
עוני והדרה הם, במידה רבה, תוצאה של מדיניות מהרמה 
הארצית לרמה המקומית. הסדנאות נועדות לתת לעובדים 
על  ולפעול  מדיניות  של  סוגיות  להבין  כלים  ולתושבים 

מנת להשפיע על המדיניות.
הסדנאות כוללות נושאים כגון:

שחקנים ותהליכים בקביעת מדיניות  ´
יחסים בין השלטון המרכזי והמקומי  ´
ההשפעה של מדיניות רווחה וכלכלה על עוני והדרה ´
דרכי התארגנות ופעולה של תושבים לשינוי מדיניות ´
התפקיד של תקשורת המונית בקביעת מדיניות ´



קורסי פעילים:
תושבים  של  קבוצה  ולהכשיר  לגבש  נועד  פעילים  קורס 
מענים  ולפתוח  שלהם  האינטרסים  לקדום  לפעילות, 

קהילתיים.
הקורס כולל בין היתר:

הכרת הקהילה - חוזקות, משאבים וצרכים  ´
מנהיגות  ´
הכרת השלטון המקומי ´
תקשורת בין-אישית וקהילתית ´
עבודת צוות ´
תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים קהילתיים  ´
שיטות של מו"מ ´

יזמות עסקית:
סיוע במציאת יכולות ורעיונות להתפתחות במטרה להקים 

עסקים שיאפשרו התפרנסות משפחתית.
סדנא המשלבת מתן כלים כלליים וליווי אישי לכל משפחה.

נושאי הסדנא: 
שיחות היכרות הכוללות בירור יכולות, רעיונות ורצונות  ´

של בני המשפחה
בדיקת היתכנות לרעיונות ´
תכנית עסקית לרעיונות ´
בדיקת מימון להקמת עסק ´
תכנית שיווק ופרסום ´
הקמת העסק בפועל ´
ליווי שוטף ´

מיצוי זכויות:
סדנא בנושא "לדעת מהן זכויותיי וכיצד לממש אותן״.

מתן מידע וידע על זכויות ושירותים במגוון תחומים
וארגונים:

ושיקום,  ´ נכויות  הכנסה,  אבטחת  לאומי:  לביטוח  במוסד 
מזונות, אבטלה, זקנה, שארים, סיעוד ועוד

ברשות המקומית: רווחה, ארנונה, הנחות  ´
יעוץ משפטי - הזכות לקבלת יעוץ משפטי )דיני משפחה,  ´

הוצאה לפועל(
מקומות עבודה: תנאים סוציאליים, תלוש משכורת, זכויות  ´

וחובות עובד
דיור: הדיור הציבורי, משכנתאות, תמ"א 38, סיוע בשכר  ´

דירה )ציבור פרטי( 
בריאות: זכויות בסיסיות לקבלת שירותים, זכויות ייחודיות ´
חינוך: הנחות, סבסוד והזכות לקבלת שירות ´

העצמה:
לרמת  שגויה  מתודעה  להשתחרר  המסייעת  העצמה  סדנת 
ותקשורתיים  היכולת האישית, תוך רכישת כלים תודעתיים 
להצבת יעדים אישיים ובניית אסטרטגיה אפקטיבית להשגתם.

נושאי הסדנא:
מחשבה יוצרת מציאות - לכתוב את סיפור חיינו ´
אומנות ההגשמה- מחלום למציאות ´
תקשורת אפקטיבית ושפת גוף  ´
ניהול קונפליקטים  ´
קבלת החלטות אפקטיבית  ´
ממשבר להזדמנות  ´
הפחתת התלות והגברת העצמאות ´

אישי  מסע"  "יומן  ניהול  הכוללת  ומעשית  חווייתית  למידה 
לכל משתתף.

כלכלת משפחה:
המשפיעים  ההתנהגותיים  הגורמים  בהבנת  תעסוק  הסדנא 
שינוי  יוצרים  ואיך  מתאימה  לא  כלכלית  התנהלות  על 
בהתנהלות הכלכלית. במהלך הסדנא יינתנו כלים להתנהלות 

נכונה של המשפחה.
נושאי הסדנא: 

מודל מעגל השינוי בהתנהלות כלכלית  ´
העצמה ולקיחת אחריות  ´
יציאה מהמינוס  ´
כיסוי חובות ´
איזון בין הכנסות והוצאות ´
בנקים,  ´ ביטוח,  )חברות  כלכליים  גורמים  מול  התנהלות 

ספקי שירות שונים(

תעסוקה:
חיפוש  בתהליך  לאנשים  לסייע  נועד  התעסוקתי  הייעוץ 

ומציאת עבודה.
הייעוץ נותן מענה לתהליך החיפוש מרגע ההבנה וההכרה 
 - המיוחלת  התוצאה  ועד  בעבודה  נפשי(  )כלכלי,  בצורך 

מציאת עבודה איכותית, משמעותית
דרך שימוש באפיקי חיפוש עבודה נכונים  ´
אבחון הנטיות התעסוקתיות  ´
קריאה מושכלת של מודעות דרושים  ´
הכנה לראיון עבודה  ´
שימוש בשפה תעסוקתית  ´
הכנה למרכזי הערכה ´

שקבוצה  הבנה  מתוך  קבוצתית  במסגרת  יינתן  הייעוץ 
מאגדת בתוכה כוח ועוצמה היכולים להשפיע ולהעשיר את 

כל חברי הקבוצה בתהליך חיפוש ומציאת העבודה.



קורסי פעילים:
תושבים  של  קבוצה  ולהכשיר  לגבש  נועד  פעילים  קורס 
מענים  ולפתוח  שלהם  האינטרסים  לקדום  לפעילות, 

קהילתיים.
הקורס כולל בין היתר:

הכרת הקהילה - חוזקות, משאבים וצרכים  ´
מנהיגות  ´
הכרת השלטון המקומי ´
תקשורת בין-אישית וקהילתית ´
עבודת צוות ´
תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים קהילתיים  ´
שיטות של מו"מ ´

יזמות עסקית:
סיוע במציאת יכולות ורעיונות להתפתחות במטרה להקים 

עסקים שיאפשרו התפרנסות משפחתית.
סדנא המשלבת מתן כלים כלליים וליווי אישי לכל משפחה.

נושאי הסדנא: 
שיחות היכרות הכוללות בירור יכולות, רעיונות ורצונות  ´

של בני המשפחה
בדיקת היתכנות לרעיונות ´
תכנית עסקית לרעיונות ´
בדיקת מימון להקמת עסק ´
תכנית שיווק ופרסום ´
הקמת העסק בפועל ´
ליווי שוטף ´

מיצוי זכויות:
סדנא בנושא "לדעת מהן זכויותיי וכיצד לממש אותן״.

מתן מידע וידע על זכויות ושירותים במגוון תחומים
וארגונים:

ושיקום,  ´ נכויות  הכנסה,  אבטחת  לאומי:  לביטוח  במוסד 
מזונות, אבטלה, זקנה, שארים, סיעוד ועוד

ברשות המקומית: רווחה, ארנונה, הנחות  ´
יעוץ משפטי - הזכות לקבלת יעוץ משפטי )דיני משפחה,  ´

הוצאה לפועל(
מקומות עבודה: תנאים סוציאליים, תלוש משכורת, זכויות  ´

וחובות עובד
דיור: הדיור הציבורי, משכנתאות, תמ"א 38, סיוע בשכר  ´

דירה )ציבור פרטי( 
בריאות: זכויות בסיסיות לקבלת שירותים, זכויות ייחודיות ´
חינוך: הנחות, סבסוד והזכות לקבלת שירות ´

העצמה:
לרמת  שגויה  מתודעה  להשתחרר  המסייעת  העצמה  סדנת 
ותקשורתיים  היכולת האישית, תוך רכישת כלים תודעתיים 
להצבת יעדים אישיים ובניית אסטרטגיה אפקטיבית להשגתם.

נושאי הסדנא:
מחשבה יוצרת מציאות - לכתוב את סיפור חיינו ´
אומנות ההגשמה- מחלום למציאות ´
תקשורת אפקטיבית ושפת גוף  ´
ניהול קונפליקטים  ´
קבלת החלטות אפקטיבית  ´
ממשבר להזדמנות  ´
הפחתת התלות והגברת העצמאות ´

אישי  מסע"  "יומן  ניהול  הכוללת  ומעשית  חווייתית  למידה 
לכל משתתף.

כלכלת משפחה:
המשפיעים  ההתנהגותיים  הגורמים  בהבנת  תעסוק  הסדנא 
שינוי  יוצרים  ואיך  מתאימה  לא  כלכלית  התנהלות  על 
בהתנהלות הכלכלית. במהלך הסדנא יינתנו כלים להתנהלות 

נכונה של המשפחה.
נושאי הסדנא: 

מודל מעגל השינוי בהתנהלות כלכלית  ´
העצמה ולקיחת אחריות  ´
יציאה מהמינוס  ´
כיסוי חובות ´
איזון בין הכנסות והוצאות ´
בנקים,  ´ ביטוח,  )חברות  כלכליים  גורמים  מול  התנהלות 

ספקי שירות שונים(

תעסוקה:
חיפוש  בתהליך  לאנשים  לסייע  נועד  התעסוקתי  הייעוץ 

ומציאת עבודה.
הייעוץ נותן מענה לתהליך החיפוש מרגע ההבנה וההכרה 
 - המיוחלת  התוצאה  ועד  בעבודה  נפשי(  )כלכלי,  בצורך 

מציאת עבודה איכותית, משמעותית
דרך שימוש באפיקי חיפוש עבודה נכונים  ´
אבחון הנטיות התעסוקתיות  ´
קריאה מושכלת של מודעות דרושים  ´
הכנה לראיון עבודה  ´
שימוש בשפה תעסוקתית  ´
הכנה למרכזי הערכה ´

שקבוצה  הבנה  מתוך  קבוצתית  במסגרת  יינתן  הייעוץ 
מאגדת בתוכה כוח ועוצמה היכולים להשפיע ולהעשיר את 

כל חברי הקבוצה בתהליך חיפוש ומציאת העבודה.



קורסי פעילים:
תושבים  של  קבוצה  ולהכשיר  לגבש  נועד  פעילים  קורס 
מענים  ולפתוח  שלהם  האינטרסים  לקדום  לפעילות, 

קהילתיים.
הקורס כולל בין היתר:

הכרת הקהילה - חוזקות, משאבים וצרכים  ´
מנהיגות  ´
הכרת השלטון המקומי ´
תקשורת בין-אישית וקהילתית ´
עבודת צוות ´
תכנון, ביצוע והערכת פרויקטים קהילתיים  ´
שיטות של מו"מ ´

יזמות עסקית:
סיוע במציאת יכולות ורעיונות להתפתחות במטרה להקים 

עסקים שיאפשרו התפרנסות משפחתית.
סדנא המשלבת מתן כלים כלליים וליווי אישי לכל משפחה.

נושאי הסדנא: 
שיחות היכרות הכוללות בירור יכולות, רעיונות ורצונות  ´

של בני המשפחה
בדיקת היתכנות לרעיונות ´
תכנית עסקית לרעיונות ´
בדיקת מימון להקמת עסק ´
תכנית שיווק ופרסום ´
הקמת העסק בפועל ´
ליווי שוטף ´

מיצוי זכויות:
סדנא בנושא "לדעת מהן זכויותיי וכיצד לממש אותן״.

מתן מידע וידע על זכויות ושירותים במגוון תחומים
וארגונים:

ושיקום,  ´ נכויות  הכנסה,  אבטחת  לאומי:  לביטוח  במוסד 
מזונות, אבטלה, זקנה, שארים, סיעוד ועוד

ברשות המקומית: רווחה, ארנונה, הנחות  ´
יעוץ משפטי - הזכות לקבלת יעוץ משפטי )דיני משפחה,  ´

הוצאה לפועל(
מקומות עבודה: תנאים סוציאליים, תלוש משכורת, זכויות  ´

וחובות עובד
דיור: הדיור הציבורי, משכנתאות, תמ"א 38, סיוע בשכר  ´

דירה )ציבור פרטי( 
בריאות: זכויות בסיסיות לקבלת שירותים, זכויות ייחודיות ´
חינוך: הנחות, סבסוד והזכות לקבלת שירות ´

העצמה:
לרמת  שגויה  מתודעה  להשתחרר  המסייעת  העצמה  סדנת 
ותקשורתיים  היכולת האישית, תוך רכישת כלים תודעתיים 
להצבת יעדים אישיים ובניית אסטרטגיה אפקטיבית להשגתם.

נושאי הסדנא:
מחשבה יוצרת מציאות - לכתוב את סיפור חיינו ´
אומנות ההגשמה- מחלום למציאות ´
תקשורת אפקטיבית ושפת גוף  ´
ניהול קונפליקטים  ´
קבלת החלטות אפקטיבית  ´
ממשבר להזדמנות  ´
הפחתת התלות והגברת העצמאות ´

אישי  מסע"  "יומן  ניהול  הכוללת  ומעשית  חווייתית  למידה 
לכל משתתף.

כלכלת משפחה:
המשפיעים  ההתנהגותיים  הגורמים  בהבנת  תעסוק  הסדנא 
שינוי  יוצרים  ואיך  מתאימה  לא  כלכלית  התנהלות  על 
בהתנהלות הכלכלית. במהלך הסדנא יינתנו כלים להתנהלות 

נכונה של המשפחה.
נושאי הסדנא: 

מודל מעגל השינוי בהתנהלות כלכלית  ´
העצמה ולקיחת אחריות  ´
יציאה מהמינוס  ´
כיסוי חובות ´
איזון בין הכנסות והוצאות ´
בנקים,  ´ ביטוח,  )חברות  כלכליים  גורמים  מול  התנהלות 

ספקי שירות שונים(

תעסוקה:
חיפוש  בתהליך  לאנשים  לסייע  נועד  התעסוקתי  הייעוץ 

ומציאת עבודה.
הייעוץ נותן מענה לתהליך החיפוש מרגע ההבנה וההכרה 
 - המיוחלת  התוצאה  ועד  בעבודה  נפשי(  )כלכלי,  בצורך 

מציאת עבודה איכותית, משמעותית
דרך שימוש באפיקי חיפוש עבודה נכונים  ´
אבחון הנטיות התעסוקתיות  ´
קריאה מושכלת של מודעות דרושים  ´
הכנה לראיון עבודה  ´
שימוש בשפה תעסוקתית  ´
הכנה למרכזי הערכה ´

שקבוצה  הבנה  מתוך  קבוצתית  במסגרת  יינתן  הייעוץ 
מאגדת בתוכה כוח ועוצמה היכולים להשפיע ולהעשיר את 

כל חברי הקבוצה בתהליך חיפוש ומציאת העבודה.



נשמח לעמוד לרשותכם:
טלפון משרד 04-6406537  
בתיה רוקמן 050-5609000  

info@eshhar.co.il מייל

אשחר - ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ 

מלווה ועובדת עם מרכזי עצמה ברחבי הארץ בתחומי:
כלכלת משפחה  ´
מיצוי זכויות  ´
העצמה  ´
קורסי פעילים  ´
שינוי מדיניות  ´
תעסוקה  ´
יזמות עסקית ´

לקבלת מידע נוסף ובכל שאלה 
נשמח לעמוד לרשותכם:

טלפון משרד 04-6406537  
בתיה רוקמן 050-5609000  

info@eshhar.co.il מייל

שינוי מדיניות:
עוני והדרה הם, במידה רבה, תוצאה של מדיניות מהרמה 
הארצית לרמה המקומית. הסדנאות נועדות לתת לעובדים 
על  ולפעול  מדיניות  של  סוגיות  להבין  כלים  ולתושבים 

מנת להשפיע על המדיניות.
הסדנאות כוללות נושאים כגון:

שחקנים ותהליכים בקביעת מדיניות  ´
יחסים בין השלטון המרכזי והמקומי  ´
ההשפעה של מדיניות רווחה וכלכלה על עוני והדרה ´
דרכי התארגנות ופעולה של תושבים לשינוי מדיניות ´
התפקיד של תקשורת המונית בקביעת מדיניות ´



נשמח לעמוד לרשותכם:
טלפון משרד 04-6406537  
בתיה רוקמן 050-5609000  

info@eshhar.co.il מייל

אשחר - ארגון שירותי חברה ורווחה בע"מ 

מלווה ועובדת עם מרכזי עצמה ברחבי הארץ בתחומי:
כלכלת משפחה  ´
מיצוי זכויות  ´
העצמה  ´
קורסי פעילים  ´
שינוי מדיניות  ´
תעסוקה  ´
יזמות עסקית ´

לקבלת מידע נוסף ובכל שאלה 
נשמח לעמוד לרשותכם:

טלפון משרד 04-6406537  
בתיה רוקמן 050-5609000  

info@eshhar.co.il מייל
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על  ולפעול  מדיניות  של  סוגיות  להבין  כלים  ולתושבים 

מנת להשפיע על המדיניות.
הסדנאות כוללות נושאים כגון:

שחקנים ותהליכים בקביעת מדיניות  ´
יחסים בין השלטון המרכזי והמקומי  ´
ההשפעה של מדיניות רווחה וכלכלה על עוני והדרה ´
דרכי התארגנות ופעולה של תושבים לשינוי מדיניות ´
התפקיד של תקשורת המונית בקביעת מדיניות ´


