אשחר חוגגת  70למדינת ישראל
 70שנה למדינה –  7פרקים על אשחר

1
אשחר בע"מ – חברה ישראלית
חברת אשחר הוקמה בשנת  1994ע"י שני עובדים סוציאליים קהילתיים ,הנק הבסי ומיכל רוזנברג.
מאז ועד היום החברה התפתחה והתרחבה וכיום מספקת את שירותיה בכל רחבי הארץ.
מקור השם הוא שיח ארץ ישראלי.
אשחר -ארגון שירותי חברה ורווחה.
כשמה ,כן היא ,מספקת שירותי ייעוץ ,הדרכה והנחיה בתחום החברה והקהילה וכן ייעוץ ,תמיכה וטיפול
סוציאלי ופסיכולוגי לפרטים ,לארגונים ובמצבי משבר וחירום.
צוות החברה מונה כ  100 -יועצים ,מנחים ומטפלים ,מומחים בתחומם ,בעלי ידע ,מקצועיות וניסיון רב.

2
פיתוח קהילתי – קהילות בישראל
אשחר לוקחת חלק פעיל בתהליכי שינוי ובניה ברמה הקהילתית ,החברתית והכלכלית .אשחר צברה
ניסיון רב בליווי תהליכים קהילתיים ,חברתיים וכלכליים בקהילות השונות תוך רגישות להשפעה על
הפרט והמשפחה .אשחר פועלת במרחב הכפרי ,ברשויות המקומיות ובעיריות.

3
טיפול סוציאלי ופסיכולוגי -בכל רחבי הארץ
הטיפול הסוציאלי והפסיכולוגי מקדם יחידים ומשפחות בהתמודדות עם קשיים ומשברים בהם הם נתונים.
השירות ניתן לכל אזרחי ישראל ותושביה ללא הבדל דת ,גזע ומין.

4
סדנאות הדרכות וימי עיון
בסביבת העבודה המודרנית ,הדינמית והתחרותית ,נדרשים עובדים ומנהלים בכל הרמות לעמידה
ביעדים ,בשיפור מיומנויות ניהול אישיות וקבוצתיות ,הובלת שינויים ועוד.
חברת אשחר ערה לאתגרים הנמצאים בזירה העסקית ומפתחת מענים "תפורים" לצורכי לקוח.

5
התחדשות עירונית  -ישראל בתנופת בנייה
בשנים האחרונות החלו בשכונות רבות ,בכל רחבי הארץ ,תהליכים של התחדשות עירונית.
התחדשות עירונית זהו שם כולל לתהליך בו אזור עירוני ותיק ,מדורדר מבחינה פיזית ,חברתית או אחרת,
משתקם וחוזר להיות חלק מרקמה עירונית פעילה .אשחר מלווה את תהליכי שיתוף הציבור וההתארגנות
הקהילתית בכל שלבי התכנון

6
גישור ובניית הסכמות
תהליכי גישור נועדו ליישוב סכסוכים באמצעות השגת הסדר מוסכם על הצדדים הנמצאים במחלוקת בעזרת
הנחייה של מגשר מקצועי.

השירותים שלנו בתחום כוללים:







השתלמויות וסדנאות לבעלי תפקידים בארגונים/קהילות בנושאים:
שירותי גישור פנים ארגוני וקהילתי
ליווי השתלמויות וסדנאות למרכזי גישור קהילתיים
השתלמויות וקורסים לצוות החינוכי
יעוץ וליווי תהליכים פנימיים בארגונים

7
תכנון אסטרטגי
השירותים הניתנים בתחום התכנון האסטרטגי מתמקדים בהתמקצעות ופיתוח חדשני בהתאם לצרכי הלקוח
וכוללים:






יעוץ אסטרטגי ומערכתי לארגונים
יעוץ ,הנחייה וליווי של תכניות אסטרטגיות ,תכניות אב ותהליכים אסטרטגיים ברשויות מקומיות.
ליווי והקמת יחידה אסטרטגית בארגונים/מתן שירותי הפעלת יחידה אסטרטגית בארגון.
מתן יעוץ בתהליכי שיתוף הציבור/בעלי העניין  -מתודולוגיות מגוונות של תהליכי שיתוף בפיתוח
חברתי ,פיזי ,ארגוני וסביבתי של ארגונים וקהילות.
ליווי הטמעת תכניות אסטרטגיות קיימות והנחיית תהליכי פיתוח ארגוניים  -מחזון לביצוע.

השירות מיועד למגזר הציבורי ,העסקי/פרטי והמגזר השלישי.

חג עצמאות שמח מצוות אשחר!!!

