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אםלאהספקתםלממשאתזכותכםלצאתלסמינריםב–,2009
בעמותותלקידוםמקצועיקבלתםכעתחודשייםנוספיםלעשותזאת

ייחודייםומגווניםבמטרהלאפשרלעמיתים
רביםככלהאפשרלמצואבהםענייןולהצטרף.

בעמותותלקידוםמקצועיחברתימאמינים
שהזכותשלכםללמודולהתפתחהיאזכות
יסוד ,ולכן לא חוסכים במאמצים על מנת
שתוכלו לממש את הזכאות שלכם לצאת
לסמינרים.

לאפשר לעמיתים לצאת לסמינרים בנוחות,
החליטוהוועדיםהמנהליםשלהעמותותלשוב
ולאמץאתדרישתיו"רהעמותות,ארנוןבר–דוד,
להאריך את שנת הזכאות הנוכחית עד סוף
פברואר.2010למעשה,גםהשנה,יעמדובפני
העמיתים  14חודשים למימוש זכאותכם.

בהנהלתהעמותותמקוויםומצפיםשעמיתים
רביםינצלואתההזדמנותשניתנהלהם,יזדרזו
לממש את זכאותם ולהירשם לסמינרים
השוניםהמתקיימיםבחודשיםינוארופברואר.

גם השנה ,החודשים נובמבר ודצמבר הם
החודשים הפעילים ביותר בעמותות ובכדי

הצוותהמקצועיבעמותותלאהסתפקבהארכת
הזכאותוהכיןעבורהעמיתיםסמינריםמקצועיים

מאת:אוןלוי

לדברימנכ"להעמותות,עו"דאופיראלקלעי
"זוהשנההשנייהברציפותשאנומאריכים
אתשנתהזכאותעדסוףפברוארוזאתבמטרה
לאפשרלעמיתיםרביםליהנותמזכאותם".

‡˙¯†¯ÈÂÂ‡Ï†‰ÏÚ†˙Â˙ÂÓÚ‰†Ï˘†˘„Á‰†Ë¯ËÈ‡‰
w w w . a m i t n e t . c o . i l
באתרארכיבדיגיטליובומידעאודות
קורסיםשנערכובעבר,עותקדיגיטלי
שלעיתוניהעמותותוגלרייתתמונות.
כחלקמייעודושלהאתרלשפראת
השירותולהקלעלהעמיתככלהניתן,
התווסף חידוש– העמיתים יכולים
להורידאתתעודותסיוםוהשתתפות
בסמינריםבאופןעצמאי,וכןטפסים
למלגות סיוע בשכר לימוד לגמול
מיוחד.לדברייובלאלוף"האתרהחדש
יאפשרלעמיתיםזמינותגבוההיותר
לפעילותהעמותותוייתןלעמיתים
מענהבכלשעותהיממה".

עשרות אלפי כניסות נרשמו בחודש
הראשוןלפעילותושלהאתרהחדששל
העמותות.כעתיכוליםהעמיתיםליהנות
מאתראינטראקטיבי,מהזמנתסמינרים
וקורסיםומהורדתתעודותדרךהאתר.
לקבלמידענגישוזמיןעלמגווןהקורסים
והסמינריםועלזכויותיהם.יובלאלוף,
מנהלמערכותמידעבעמותות":האתר
מהווהקפיצתמדרגהמשמעותיתבשירות
שניתןלעמיתים".
מאת:אוןלוי

עמיתיםרביםהזדרזובימיםהאחרוניםלהירשם
לסמינריםוקורסיםדרךהאתרהחדש.האתרהינו
חלקממערךשיפורהשירותלעמיתיםולדברי
יובלאלוף"כברמהתגובההראשונהנראהכי
היהצורךבאתראינטרנטחדיש.השתדלנולעשות
אתר שימושי ונוח לתפעול שישרת את
העמיתים".
קודםהשקתהאתר,ביצעוהעמותותלקידום
מקצועימחקרמקיףבנוגעלעריכתהאתר,עיצובו
ואופןהצגתהמידע,כאשרמטרתהעלהינה
לחשוףבפניהעמיתיםוהמעסיקיםאתהשירותים

והמוצריםשהעמותותמעניקותוזאתבאופןהכי
נוח,מהימןוידידותילמשתמשתוךמתןדגשעל
נוחותהמשתמש.
האתרהמדוברכוללמידעבהירומקיףאודות
הסמינריםהמתקיימיםבבתימלוןובכללזהמידע
עלתכניהסמינרים,סיוריםוריטואליםבבתי
המלוןודרכיהגישהאליהם,הרכביחדרים,טיסות,
אטרקציות,מחירים,תאריכייציאה,ועוד.כמוכן,
ניתןלבצעהזמנותלסמינריםדרךהאתר.בנוסף,
באתר החדש ניתן ללמוד אודות הקורסים
שמקיימותהעמותותברחביהארץ,נושאיםומידע
רבאודותהתכנים,מיקומם,שעותהפעילותועוד.
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למעלהמ–500עובדירשתבתיהאבות"משען"השתתפולאחרונהבסמינריםייעודייםבאילת.יו"רהעמותותלקידום
מקצועי,ארנוןבר–דוד–"אנושמחיםלראותכיעובדירשתבתיהאבות"משען",העושיםעבודתקודש–חוזריםליהנות
מסמינריםייעודיים,המשלביםהקנייתידע,החלפתדעות,גיבושולכידותחברתית"
מאת:שירהליפשיץ

מאותעובדירשתבתיהאבות"משען",אשר
מלוויםומטפליםביוםיוםבאוכלוסיותתשושי
הגוףוהנפשוממלאיםאתעבודתם,הלא
פשוטהוהמאתגרת,מכלהלבועםכלהנשמה
–הצטרפוליוזמתהשליו"רהועדהארצישל
עובדי"משען",הגב'כוכבהקניסטר.בשילוב
העמותהלקידוםמקצועיוחברתיוהשתתפו

בסמינריםמקצועייםהמיועדיםלאוכלוסיית
המטפליםשלהרשת.
השנההתאפיינוהסמינריםבסוגיותחשובות
מחייהעובדיםברשתמשען.
הנושא" :התמודדות עם סביבת עבודה
שוחקת"הועברבשורהשלהרצאותמעניינות
ב–פיתוחתכונותוכישוריםלהתמודדותעם
לחץ ושחיקה ,כיצד ליצור גיוון ויציאה

מהשגרהבעבודההשוטפתוהתובעניתומהן
הגישות האלטרנטיביות להתמודדות עם
תופעתהשחיקה.ההרצאותעברותוךדיון
ערביןהמשתתפיםובחינתסוגיותבעולם
העבודהבמשען,בנוסףהתמודדוהמשתתפים
עםהנושא"חיוךבמקוםחיכוך"ובונידונים
מגווןנושאים,בהםשימושבהומור,תרומתו
וחשיבותו לבריאותנו הנפשית והגופנית,
השפעתההומורעלקידוםפרויקטיםוכיצד
לקחת את עצמנו בקלות ואת העבודה
ברצינות.
הגב'קניסטר,אומרתכי"הסמינרהייעודי
הוסיףנדבךחשובלעמיתיםהעושיםעבודה
נפלאה ותרם להרחבת אופקיהם ,מעבר
להיכרות וגיבוש של עובדי בתי האבות
השונים,אשרתורמיםרבותבפןהחברתי.אני
מבקשתלהודותלעמותותלקידוםמקצועי
עלהפקתהסמינריםהייחודים".
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איזורהדרום
נושאהקורס
בארשבע

מצפהרמון
אשדוד
קריתגת
מרחבים

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

80 9/12/09 2802
שיפורהשירות
סדנאלהפגתלקחים 40 2/12/09 2801
60 20/12/09 2799
שיפורהשירות
תדמיתאישית
60 1/12/09 2862
עבודתצוות
מבואלפסיכולוגיה 80 1/12/09 2794
40 7/12/09 2793
עבודתצוות
מבואלפסיכולוגיה 60 28/12/09 2928
40 6/12/09 2798
פיתוחמצויינות

304ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
228ש"ח
304ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח

איזורהצפון
נושאהקורס
טבריה
חיפה
קריתביאליק
שלומי
מגאר
קריתשמונה

עבודתצוות
פסיכולוגיהארגונית
ניהולזמן
בנייתמצגותמתחילים
גישור
יישומימחשב
עבודתצוות
איכותהסביבה
תקשורתבינאישית

190ש"חלכל50שעותלימוד
לעובדיםב–100%משרה
החבריםבשתיהעמותות.

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף
2833
2834
2729
2847
2921
2919
2931
2921
2913

1/12/09
7/12/09
16/12/09
2/12/09
9/12/09
28/12/09
13/12/09
20/12/09
23/12/09

50
60
40
40
60
40
60
60
40

190ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
228ש"ח
152ש"ח

איזורהשרון
נושאהקורס

40 28/12/09 2767
כפרסבא קבלתהחלטות
80 27/12/09 2735
אנגליתמתחילים
אריאל
40 10/12/09 2744
קבלתהחלטות
נתניה
40 23/12/09 2741
ניהולמשאומתן
60 20/12/09 2881
כוכביאיר מבואלקרימינולוגיה
חדרה
שפתגוףותקשורתבלתימילולית 40 22/12/09 2738
80 24/12/09 2762
פתחתקווה בנייתמצגותמתחילים

מס'
קורס
נושאהקורס
2873
איכותהסביבה
2886
הכרתהמחשב
2790
מבואלפסיכולוגיה
2781
אינטליגנציהרגשית
שיפורהשירותמרוכז–חנוכה 2872
שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2782
2786
הסכסוךהיהודיערבי
2783
איכותהסביבה
2883
הכרתהמחשב

מס'
קורס

נושאהקורס
ראשוןלציון

איזורירושלים
תאריך שעות
פתיחה לגמול
100 2/12/09
40 2/12/09
80 6/12/09
40 9/12/09
40 13/12/09
40 14/12/09
60 15/12/09
40 21/12/09
40 22/12/09

152ש"ח
304ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
304ש"ח

איזורהשפלה

אוריהודה
עלות
למשתתף
380ש"ח
152ש"ח
304ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

תלאביב
גדרה
רחובות
באריעקב

תאריך
פתיחה

שעות עלות
לגמול למשתתף

*פענוחציוריילדים
40 1/12/09 3753
חשיבהוחשיבהיצירתית 40 27/12/09 2754
40 28/12/09 2755
פיתוחהזיכרון
50 1/12/09 2751
איכותמצוינות,
שיפורהשירותוניהולו
60 29/12/09 2826
בטחוןוטרור
60 22/12/09 2769
עבודתצוות
50 7/12/09 2748
איכותהסביבה
80 3/12/09 2823
אנגליתמתחילים
40 21/12/09 2772
שיפורהשירות
60 20/12/09 2918
גישור

152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
190ש"ח
228ש"ח
228ש"ח
190ש"ח
304ש"ח
152ש"ח
228ש"ח

איזוראילת
נושאהקורס

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

שפתגוףותקשורתבלתימילולית 152 40 28/12/09 2899ש"ח

*מיועדלסייעותבלבד

זהומדגםבלבד.ההרשמהלקורסיםהינהבנוסףלמימושהזכאותבסמינריםבבתיהמלון.להרשמהומידעישלפנותלמרכזהמידעוהרישום.

בטלפון1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il:
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יםהמלחדניאל

תאריך17–20.12:ימים:ה'–א'
מחיר:עמית₪370
במימוש2זכאויות

תאריך17–19.12:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪10
במימוש2זכאויות

ירושליםקראוןפלאזה אילתגולדןטוליפקלאב
תאריך18–19.12:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪50

תאריך19–22.12:ימים:מוצ"ש–ג'
מחיר:עמית₪220
במימוש2זכאויות
כוללטיסותהלוךושוב

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

הדרךאלהאושר
ולמימושעצמי

המשפחהכארגוןכלכלי

אמנותהתקשורת

איכותהסביבה

כוללארוחתצהרייםבשבת

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

הכלכלול

אילתהרודספאלאס יםהמלחמרידיאן
תאריך20–23.12:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪150
במימוש2זכאויות

תאריך20–22.12:ימים:א'–ג'
מחיר:עמית₪200

אילתמוריהפלאזה טבריהגולדןטוליפקלאב
תאריך20–24.12:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪100
במימוש2זכאויות

תאריך20–23.12:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

התמודדותעםשינויים

תהליכיקבלתהחלטות

מודעותעצמית

מיתוגאישי

הכלכלול

תל–אביבמוריהפלאז'ה יםהמלחגולדןטוליפקלאב
תאריך25–26.12:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪160

תאריך27–30.12:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪150
במימוש2זכאויות

חיפהלאונרדו מרידיאן
לשעבר
תאריך27–30.12:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות

אשקלוןגנידן
תאריך29–30.1:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪10

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

בטחוןוטרור

אימוןאישיבעבודה
ובחייםבכלל

מוטיבציהבמעגליהחיים

חשיבהחיובית

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

µ

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

הכלכלול

אילתקיסר

אילתדןפנורמה

גלילתחתוןלביא

אילתדן

תאריך2–5.1:ימים:מוצ"ש–ג'
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות
כוללטיסותהלוךושוב

תאריך10–14.1:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪40
במימוש2זכאויות

תאריך17–19.1:ימים:א'–ג'
מחיר:עמית₪160

תאריך24–27.1:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪150
במימוש2זכאויות

גלאטלציבורהדתי

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

מודעותעצמית

אינטליגנציהרגשית

אימוןאישייהודי

מוטיבציהבמעגליהחיים

זהומדגםבלבד.לסמינריםנוספיםישלפנותלמרכזהמידעוהרישום

בטלפון1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il:
המחיריםמתייחסיםלעמיתב–100%משרה,עלבסיסחצי–פנסיוןאלאאםצוייןאחרת.ט.ל.ח.
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°ÂÏ˘†˙Â‡ÈˆÓ‰Â†„Á‡†ÏÎ
מהיהאמת?למהאנשיםשוניםמפרשיםמציאותאחתבריבויאופנים?
מדועכשמתרחשאירועכלשהו,לדוגמהפיגוע,כלעדראיהמתאר
משהואחרוכלעיתונאימתאראתהמקרהבצורהשונה?מסתברכי
התבניותהמוגדרותשיצרנולנוושאליהןיצקנואתאינסוףהגירויים
המרכיביםאתחיינוובעזרתןחילקנואתהעולםהאינסופילקטגוריות
מובחנות–לאבהכרחמייצגותאתהמציאותשלחיינו
מאת:משהשרון

כהןהניהולהמודרני,פיטרדרוקר,נוהגלומרכי
"הדרךהטובהביותרלחזותאתהעתיד–היא
ליצוראותו".בקריאהראשונה,זהובאמתמשפט
יפהאולםכשחושביםעליולעומק–נופללו
האסימוןאטאט,ואנונשאריםעםתיקכבדשל
אחריותעלחיינו,עתידנוורגשותינו.
מרגישים את הכובד? יופי .אפשר להתחיל.
בעברהלארחוק,פילוסופיםופיזיקאיםכאחד
חילקו את העולם לשני רבדים :המציאות
כשלעצמהוהמתבונןבה.כלומר–מחוצהליישנה
מציאותאובייקטיביתולעולםלאאדעכסובייקט
מהמתרחשבה.מיםרביםזרמובנהרהפילוסופיה
והמדעמאזגישהזוואנויודעיםהיוםשגישה
זוהיאהרסנית.מדוע?
התשובההיאפשוטה–כלזמןשנחשובשיש
משהואובייקטיבישמתנהלמחוצהלנוושעליו
אין לנו שליטה – נבחר להישאר קורבן של
המציאות.זהו"הדברכשלעצמו"ואנולאיכולים
לשנותו.אבל,השינויבחשיבהמתחילבהבנה
שאיןמחוצהלנודבר.בואונעשהניסויקצר:
דמיינו קופסא עם חמישה פתחים .חמשת
החושיםשלנוקולטיםחלקממהשנמצאמחוצה
לנו )לא הכל – רק מה שבטווח הקליטה(.
האינפורמציהמועברתאלמוחנוהמעבדבצורה
סובייקטיביתאתהגירוייםוכתוצאהמכךאנו
מקבליםפלטכלשהוולואנוקוראים:העולם
שלנו,המציאותשלנו,הסביבהבהאנוחיים.גם
אםישנועולםאובייקטיבי,לכאורה,בחוץ,אין
לנושוםסיכוילדווחעליודברמכיווןשאנוחלק
ממנוונק'המבטשלנוסובייקטיביתותמידתהיה
כזו.כלומר,אנומכניסיםאתהמציאותסביבנו
לתבניותמוכרותוהמחשבהשישנהמציאותבה
אנורקמתבוננים–הינהאשליה.

מרגישבאופןאישיוסובייקטיבי–הואעובדה
חותכת,ולאמוכןלקבלשניתןלפרשזאתגם
אחרת.במיליםאחרות2הואמאמיןשהקופסא
שלוהיאהדברהיחידשקיים.
עדכה,הגענולמצבבואנומעמידיםבסימןשאלה
4ענייניםמרכזיים:
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וכמובן–התשובותלשאלות:
 .1צורלךעתיד
כתובחזון,הגדרלעצמךמטרותברורותוגזור
מהםיעדיםמדידים.הצלחהלאמגיעהמעצמה
ושינויים אף פעם לא מתרחשים ללא שינוי
תפיסהומאמציםרבים.אנשיםטיפשיםשואלים
"באיזהאוטונוסעים?"אנשיםחכמיםשואלים
"לאןנוסעים?"
 .2אפקטפיגמליון–הנבואהשמגשימהאתעצמה
–תחושתהמסוגלותוהאמונהבהצלחהיוצרת
מציאותאחרתהרבהיותרממהשאנונוהגים
לכנות"היכולותשלנו".החשיבהעלהישועל
השפעמזרימהלחיישפעומעצימהאתהיש.
חשיבהעלהאיןמעצימהאותוויוצרתמציאות
שלחוסר.
 .3פרואקטיביותלעומתריאקטיביות
אנשים פרואקטיביים ממקדים את מעשיהם
במעגלההשפעהשלהם,קריבמהשהםמסוגלים
להשפיעעליוולשנותו.הםעובדיםעלהדברים
שלגביהםישמהלעשותובכךמגדיליםאתמעגל
ההשפעהשלהם.לעומתםאנשיםריאקטיביים
מתמקדיםבמעגלהדאגה,קריבמקומותבהם
איןלהםשליטהוהשפעה.מכיווןשהםעסוקים
בשלילי,במהשחסר,הםבוחריםלעסוקבחולשות
שלאחרים,בבעיותבסביבהובנסיבותשעליהן
איןלהםכלשליטה.זהמביאאותםלתחושה
שהםקורבנותוהםעסוקיםבהטחתהאשמות
ולמעשהמצמקיםאתמעגלההשפעהשלהם.
בחרלהשקיעאנרגיהבמקומותבהםאתהיכול
להשפיע.

רגשותינוהםגםחלקמהקופסאשלנוולכןאנו
חייביםלהיותמודעיםלכךשהםשלנובלבד.
הבעיהנוצרתכאשרהאדםחושבשמהשהוא
∫ÌÈ‡·‰†ÌÈ¯ÈÓÒ·†‰ˆ¯ÈÂ†˙Â˙ÂÓÚ·†¯ÈÎ·†‰ˆ¯Ó†‡Â‰†‰ÁÓ‰
·≠ÆÈ˘È‡†ÔÂÓÈ‡†‡˘Â·†≠†ÁÏÓ‰†ÌÈ†ÙÈÏÂË†Ô„ÏÂ‚†ÔÂÏÓ·†≤∑≠≥∞Æ±≤≠·†¨ÁÏÓ‰†ÌÈ†ÏËÂ¯˘È†ÔÂÏÓ·†≤≤≠≤µÆ±±

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠±≤∂††ÌÂ˘È¯‰Â†Ú„ÈÓ‰†ÊÎ¯ÓÏ†ÂÈ˘ÎÚ†ÂÏˆÏˆ††††www.amitnet.co.il††††≤∞∞π†¯·Ó·Â††††È˙¯·Á†ÈÚÂˆ˜Ó†ÌÂ„È˜Ï†˙Â˙ÂÓÚ‰†ÔÂÚ„ÈÓ

∑

˙¯‚ÒÓ·†˙Â˙ÂÓÚ·†‰Ó„È˜Â†˙¯ÂÒÓ
˜¢È¯„ÂÓ‰†Ô„ÈÚ·†˙Â¯˘Î¢†Ò¯Â
לראשונה,משתתפיםרבניהמועצההאזוריתמרחביםבקורסמקצועיבנושא"כשרות
בעידןהמודרני".הרבחייםבוקובזה,חברהועדומארגןהקורס"קורסזההינותקדים
–זוהיתחילתהשלדרךחדשהבהייהנוהרבניםממבחרקורסיהשתלמותמקצועיים,
הרלוונטייםלעבודתם"
מאת:שירהליפשיץ

בימיםאלההסתייםקורסמקצועיייחודי,ראשון
מסוגו,בנושא"הכשרותבמטבחהמודרני".בקורס
נטלוחלקעשרותרבנייישוביםמאזורנתיבות.
הקורסשילבהרצאותתיאורטיות,לצדיוםסיור
מעשי.
הקורס שהינו יוזמה של העמותות לקידום
מקצועי,כלל40שעותלימודאשרנפרשועל
פני  6מפגשים .במסגרת הקורס ,קבלו
המשתתפיםכליםמקצועייםרביםונחשפולמגוון
נושאיםהלכתייםוקולינרייםמתקדמיםכגון:

בישולינכריםבתעשייהובתחוםהמזון,אפיית
נכריםודרכיפיתרון,הכשרהייןומוצריוובעיות
מגענכריםביין,כשרותמשקהחלבופתרוןבעיות
בתחוםנכרים,שבתוטריפות,שחיטתעופות
והכשרתם–בחינתנהליכשרותבשחיטהרגילה
מולשחיטהמהודרת.
רבני המועצה האזורית מרחבים שהשתתפו
בקורס נהנו משילוב מרתק של הרצאות
תיאורטיותלצדאמצעיהמחשהכסרטיםוסיורים.
במפגשהאחרוןשלההשתלמות,יצאוהרבנים
ליוםסיורארוך,במהלכוביקרובמס'מקומות:

במפעלשטראוסלמדוהרבניםעלתהליכיהפקת
מוצריחלבכשריםלמהדריןהמתאימיםלדורשי
הכשרותהמהודרת.בסיורבמשקיחליבהבמושב
פדוייםומושבגילתראוכיצדמתמודדיםעם
נושאיחליבתשבתוחזובחידושיהטכנולוגיה
בתחוםחליבהעלידירובוט,הפותריםבעיות
הלכתיותרבות.לאחרמכן,הגיעוהרבניםאל
משחטתעוףהנגבושםצפובתהליךהשחיטה
מראשיתוועדסופוכשהואמלווהבהסברים
מעמיקיםשלרבהמשחטה.
הרבחייםבוקובזה"בזכותהעמותותלקידום
מקצועיעברנוקורסמעשירבצורהיוצאתדופן,
מקצועיויסודי.הקורסגיבשעדמאודאתהרבנים
שלקחובוחלקונתןלהםכליםפרקטייםלהמשך
עבודתם.כמובן,מעברלפןהמקצועי,מדובר
בקורסהמאפשרלרבנים,לראשונה,צבירהלגמול
השתלמות".

‰˜ÒÙ‰†‡ÏÏ†ÌÈ„ÓÂÏ
·‡ÔÏÈ‡≠¯·†˙ËÈÒ¯·ÈÂ
ועדהעובדיםשלאוניברסיטתבר–אילן,הגב'פלורהבוטבגה":עובדיהאוניברסיטה
רוצים להמשיך ולהתקדם – ומסגרת העמותות כיום זה הרבה יותר נגיש"
מאת:שירהליפשיץ

בימיםאלומתקייםקורסייחודינוסףהמיועד
לעובדיאוניברסיטתבר–אילן.במסגרתקורסזה,
הכולל60שעותלימודהנפרשיםעלפני15
מפגשים,לומדיםעובדיהאוניברסיטהכיצדלשפר
אתתדמיתםהאישיתוהעסקיתוכיצדלמנף
שיפורזהלצורךצמיחהמקצועית.
הקורס,המתקייםבאמצעותהעמותות,נערך
באוניברסיטתבר–אילןבמתכונתחדשבועית.
ביןיתרהנושאיםהנלמדיםבקורס,ניתןלמצוא
מגווןנושאיםמרתקיםכגון:דימויוהערכהעצמית,
אמונותוגישותכמקדמותהצלחהאוכישלון,
תקשורתבינאישיתככליצמיחה,מצוינותבהיבט
הפסיכולוגי,הפגנתמנהיגותואסרטיביותכמנוף

למצוינות ,התמודדות עם לחץ ושחיקה,
אסרטיביות כדרך להשגת יעדים אישיים
ומקצועיים,ניהולזמןכבסיסלצמיחהאישית
ומקצועית,קבלתהחלטותכבסיסלשיפורתדמית
ומצוינות,התמודדותעםשינויים/התנגדויות
ומנהיגותוכריזמהככלילמצוינותאישית.
יו"רועדהעובדיםשלאוניברסיטתבר–אילן,הגב'
פלורהבוטבגה,אומרתכי"מטרתהקורסיםהינה
לאפשרלעמיתיםלקדםאתעצמם,הןמןהבחינה
המקצועיתוהןמןהבחינההאישית.המפעלשל
אופקיםחדשיםהינומפעלאדירהמשביחאת
העובדיםבכלהרמותומאפשרלהם,לצדסמינרים
ייעודיים בבתי מלון ,גם ליהנות מקורסים
והשתלמויותמגוונים,לאורךכלהשנהוקרוב
לביתם".
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˙ÏÈ‡Ï†ÔÂÙˆ‰Ó†Í¯„‰
¯˙ÂÈ†‰Ï˜†‰˙ÈÈ‰†‡Ï†ÌÏÂÚÓ
בשבועותהאחרוניםהחלוהעמותותלקידוםמקצועילספקשירותחדשלעמיתיםבצפון–
טיסותמסובסדותמחיפהלאילת,לעמיתיםהמתגורריםבצפוןהארץ,זוהיבשורהחשובה
מאוד.לדבריסיגליתברוךכהן,מנהלתמרכזהמידעוההזמנותבעמותה"מטרתהטיסות
מחיפההיאלאפשרנגישותמירביתגםלתושביהצפוןלסמינריםאותםמציעותהעמותות
באילת"
מאת:שירהליפשיץ

מאותעמיתיםמקרייתשמונה,מחיפהמהקריות
ומכלאזורהצפון,ניצלולאחרונהאתטיסותהפנים
הארציותמחיפהלאילתבמסגרתהסמינריםשל
העמותות.עדכהסובסדוהטיסותרקמנתב"גומשדה
דבובשבועותהאחרוניםהצטרףגםשדההתעופה
בחיפה.
הוספתהעירהצפוניתליעדיהטיסותלאילתהינה
חלקמשיפורמתמידשלהשירותונועדהלאפשר
לעמיתיםבצפוןאמצעיתחבורהנוסףאשריקלעל

הדרךלאילת,בבואםלהשתתףבאחדמןהסמינרים
הרביםבעיר.
המחיריםהמיוחדיםהינם₪260לעמית₪330,
לנלווה,זאתבמקום.₪470
מנכ"להעמותותלקידוםמקצועי,אופיראלקלעי,
אומרכי"מדוברביוזמהברוכהשלהעמותותלהפוך
אתהסמינריםהשוניםבאילתלנגישיםבמידהשווה
עבורכלהעמיתים,ללאהבדלימגורים.אנושואפים
כיכלעמיתינוייהנומהסמינריםאותםאנומציעים
ואנונעשהכלשביכולתנועלמנתלהקלעליהם".
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„‰ÂÏ‡Æ‡ÆÓ†·‚˘†‰ˆÈ
‰ÙÈÁ†˙ÈÈ¯ÈÚ†ÈÁ¯ÊÓ†‰˘Ó
ÔÓˆÏÂ‰†ÏÊÓ
Ï‡‚È†¯ÂˆÂ†¯È‡È†·ÎÂÎÆÓÆÓ
˘ÔÂÈˆ†˙¯˘·Ó†ÆÓÆÓ†ÂÏ‚ÊÂ·†ÔÂÚÓ
‡¯Ô‚†˙Ó¯†˙ÈÈ¯ÈÚ†È„Â·Ú†‰È
¯‰Ò„‰†ÌÈ¯ÂÚ†˙ÈÈÓÈÙ†ÌÏÚÂÓ†ÔÂ
·‡ÂÈÆ‡ÆÓ†ÔÂ¯‰‡†ÈÒÂÈ
ÔÈÚÈ„ÂÓ†Ï·ÁÆ‡ÆÓ†ÌÈ¯Ù‡†¯ÂˆÓ
‡ÚÈÓÒ†‡¯ÒÈÎ†ÆÓÆÓ†ÁÏÒ†¯‡Â
‰Á†Ò„¯Ù†È‡Ï˜Á†Æ·†„Â„†‰˘Ó
ÌÈÈ˙Ú·‚†˙ÈÈ¯ÈÚ†È¯„‡†ÈÈÙ
¯ÌÈÏ˘‡†˙ÈÈÓÈÙ†ÌÈ˘Â„˜†ÈÙ
˙„ÚÏ‡ÆÓÆÓ†Ô‰Î†¯ÓÂ
¯ÂÂÈÚ‰†ÔÚÓÏ†‰„Â‚‡‰†ÔÂ„„†ÏÎÈÓ
˘˜¯·†È·†˙ÈÈ¯ÈÚ†È¯Â‚†‰ÓÏ
˘Ô‚†˙Ó¯†˙ÈÈ¯ÈÚ†ÈÁ¯ÊÓ†˜ÈÏÂÓ

¢ÈÚÂˆ˜Ó†ÌÂ„È˜Ï†Á˙ÙÓ‰†‡È‰†‰ÏÎ˘‰¢
יו"רארגוןהעובדיםשלאוניברסיטתחיפה,אלברטבןשמחון,רואהבהשכלהבכללובהשתלמויותבפרטאתהדרךלקידוםמקצועי.
לדבריו",צריךרקלהביטסביבולראות–עמיתשהתחילבתפקידמסוים,מתקדםבמעלההסולםוצומחומגיעלתפקידיםבכירים.
אנושוקדיםועובדיםעלכךכיכלעובדהמעונייןלהתקדםיוכללעשותזאתובסופושלדבר,גםמקוםהעבודהקוטףאתפירות
ההצלחהונהנהמעובדיםמקצועייםומשכילים"
מאת:אוןלוי

וועדהעובדיםבאוניברסיטתחיפהנחשבלחלוץ
בתחוםההשכלה.מזהעשרותשנים,נהניםמעל
800עובדיהדרגהמנהליבאוניברסיטהמסמינרים
וקורסיםרבים,הןביחידהללימודיחוץבאוניברסיטה
והןבסמינריםבבתימלון.

ועלכןהחלטנועלהשתלמותנוספתכזו,המתוכננת
לינואר."2010
בןשמחון,בן64נשוי,4+מכהןכשלושיםותשע
שניםכחברוועד,מתוכןכשתיםעשרהשניםכיו"ר
הוועדובחייהיוםיוםניתןלמצואאותומנהלאת
מחלקת הרכב והמחסנים באוניברסיטת חיפה.

מהםההישגיםהבולטיםשלך?

העמיתיםבאוניברסיטתחיפה,לדבריושלבןשמחון,
נהנים מיתרון כפול – "מתוקף ההסכם עם
האוניברסיטה,מכירהההנהלהב–4שעות,כשעות
לימודשבועיותוהתוצאהשלמדיניותזוהיאעידוד
העובדיםללמודולהשתלם.כחבריעמותה,נהנים
אותםעובדיםממגווןרחבשלקורסיםוהשתלמויות,
המאפשרלהםלנצלשעותאלווכך,כפועלישיר–
גדל מאגר העובדים המקצועיים והמיומנים
באוניברסיטה,העובדיםשניםרבותוכעת,גםבעלי
השכלהמתאימהלקידום".

"ההישגהעיקרישליהואאיחודכלהעובדים,גיבושם
והבאתםלידיהזדהותעםהמוסדבוהםעובדים.
מאודקללהיותעובדשרקמגיעלעבודהומקבלשכר
ואילוהעבודההקשההיאלגרוםלעובדלבואלעבודה,
לתתולארקלקבלואתזהניתןלהשיגרקכשיוצרים
זהותביןהעובדומקוםהעבודה.מעברלכך,אנימאוד
גאהבהסכםהמשותףלפרישהבהסכמהשהשגנו
עם האוניברסיטה וכמובן עצם העובדה
שהאוניברסיטהמתנהלתעלמימנוחותוישנהאוזן
קשבתמצדהנהלתהאוניברסיטה".

יוזמהנוספתעליהמרחיבאלברטבןשמחון,היא
יוזמהחדשנית,אשרהתרחשהלראשונהבפברואר
השנה–"מדוברבאירועייחודישלכלעובדיהמנהל
במוסדות להשכלה גבוהה ,אשר התאגדו כולם
להשתלמותבתחמישהימים,במהלכהנדונותכנים
הרלבנטיים לעמיתי המוסדות להשכלה גבוהה
בישראל.ההשתלמותעצמההייתההצלחהמסחררת

איזועצהתיתןלנבחריציבור?
"העצההכיחשובה,לדעתי,היאסבלנותוסובלנות.
נבחרציבורצריךלדעתכיצדלעמודעלהזכויות
המגיעותלעובדיםבדרכיםחכמותושקטות.בלי
התלהמות,שלאמשרתתשוםמטרה–אלאלעשות
אתהעבודהביעילות,כאשרטובתהעובדיםצריכה
להיותתמידלנגדעיניאותונבחר".

מההמשימותשלךלשנההבאה?
"בשנההבאהאנימעונייןלשמראת
ההישגיםשהשגנועדכה,אךכמובןאני
מאחלשנצליחלהגיעלהישגיםנוספים,
המפורטים כולם בתוכנית העבודה
השנתיתשהכנוומטרתםהיא,כמובן,
רווחתעובדיהאוניברסיטה".

דבריםשלאידעת
עלאלברטבןשמחון:
הואאוהבמאודלטייל)כלמקוםבצפון
ובדרום–בעיקרהמכתשהקטןוהגדול(.
הוא"שרוף"עלכדורגל–אוהדאתכל
הקבוצותהצפוניות,אךבעיקראת
הפועלחיפה.
אוהבמוסיקהעבריתים–תיכונית.
ישלו4נכדים)3נכדותונכד(.

