
 

 

 הכנה לפרישהקול קורא למנחי סדנאות 

 

אנשים מגיעים לגיל פרישה ורק שליש מהם עוברים תהליך מסודר של  70,000-על פי נתוני הלמ"ס, בכל שנה כ
בקבלת החלטות בנקודת זמן זו, ולהשפעה שיש הכנה והכוון לפרישה. רוב האזרחים אינם מודעים לחשיבות 

עשרות אלפי אנשים ממגוון מקצועות ומכל רמות ההכנסה אינם עוברים  להחלטות אלו על עתידם הכלכלי.
 תהליך מסודר בשל היעדר מסגרת זמינה ונגישה.

 
היבטים נקודת המעבר שבין שלב התעסוקה בחייו של האזרח הוותיק לשלב הפרישה מהווה אתגר משמעותי ב

חברתי. אנחנו נכנסים לעידן חדש עם תוחלת החיים הולכת ומתארכת וכבר היום משפחתי ושונים: כלכלי, 
שנים. שלב המעבר בין עבודה לפרישה מצריך החלטות  20-צפויים לחיות עוד כ 65אנשים שהגיעו לגיל 

ויות, התארגנות מחודשת עם התנהגות פרואקטיבית למימוש זכפי הפנסיה, פיננסיות מהותיות לגבי מימוש כס
לווים . כל השינויים בדרך כלל משינויים באורך החייםלהתמודדות עם  סיגול הרגלים חדשים בני המשפחה,

 בתהליכים רגשיים מורכבים אשר דורשים התייחסות ועיבוד.  
 

אפשר לקהל יאשר מספר תוכניות אשל פיתחו  –ג'וינט ישראל ו המשרד לשוויון חברתי ,לאומיההמוסד לביטוח 
 ת כדי להתכונן ולהיערך בצורה מיטבית לקראת גיל פרישה.וייעודי אותהרחב לעבור סדנ

 בין התוכניות:

 בנושאים הקשורים לפרישה דגש למיצוי זכויות וקבלת ידע מעמיק סדנת הכנה לפרישה לקהל הרחב עם 

 בסיסיות לצד עבודה רגשית ת "שובר לעתיד" לאוכלוסיות ייעודיות עם דגש למימוש זכויות סדנ
 להתמודדות עם תקופת הפרישה

 סדנאות הכנה לפרישה  בשפות הערבית, הרוסית והאמהרית 
 
מפגשים דיגיטליים בזום.  7ובפורמט אונליין הכולל  םפיזיימפגשים  4מתקיימות בפורמט פרונטלי הכולל הסדנאות 
ויות לאחר הפרישה, מקורות לפנסיה )ביטוח בנושאים רלוונטיים לגיל פרישה: הוצאות צפ ותעוסקהסדנאות 

, מיפוי לאומי, חיסכון פנסיוני(, זכויות והטבות, תעסוקה בגיל השלישי, התנדבות, הגבולות הכלכליים עם משפחה
 .ובניית תמונת עתיד מיטבית תכנון עתידי מושכלכוחות אישיים, 

 
 פורמט ותכני הסדנאות משתנות בהתאם לאוכלוסיית היעד. 

 
 2022 אוגוסט-ימים במהלך יולי 3של  הכשרהמרכז הערכה והמנחים שיבקשו להצטרף לתכנית יעברו 

 9:00-15:00 בשעות  3/8, 25/7, 20/7)יום הערכה(  4/7 במועדים:

 ההכשרה תתקיים במרכז הארץ.

 דרישות התפקיד:

 ;ניסיון מוכח כמנחה קבוצות 
  יתרון; –ניסיון בעבודה עם קהל מבוגר  
  העברת תכנים אינפורמטיביים לצד עבודה רגשית עם הקבוצהיכולת; 
 ;יכולת למידה עצמית גבוהה  
 בוהות;יכולות בינאישיות ג 
 ;ניידות גבוהה 



 

 

 ;מיומנות בעבודה עם מחשב נייד 
  סדנאות בשנה;  4-8נכונות להעביר 
 השתלמויות במהלך השנה;מספר השתתפות ב 

 

 והתנסות בחומרי הסדנה. הכשרה ממיינתמרכז הערכה, תהליך ההצטרפות לתכנית כולל שיחה אישית, 
 החלטה על הצטרפות תתקבל בסיומה של ההכשרה על ידי הצוות המוביל את התכנית.

 המעוניינים ימלאו את הפרטים בקישור המצ"ב:
 

https://forms.office.com/r/g0PtzWBM6e 

 

 sofiab@jdc.org: סף, יש להעביר קו"ח לדוא"ל בנו
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