
אנו מזמינים אתכם להצטרף
לסדנת הכשרת צוותים מקצועיים:

הכרות עם עולם העוני, למידת מודל אנח"ת רווחה,
מתן כלים אבחוניים ואימוניים לליווי המשפחות,

והכרות עם גורמי סיוע בקהילה. 

מצוקה כלכלית היא לא רק ענין של גובה ההכנסה. יש משפחות שהמצוקה הכלכלית 
שלהם נגרמת בגלל קשיים אחרים: קושי בניהול הוצאות, קושי בהגדרת סדרי עדיפויות, 
ועוד. לכל  זכויות מול רשויות המדינה, יחסים עכורים בין בני המשפחה,  קושי במימוש 

משפחה יש את האתגר שלה, ולכן כל משפחה זקוקה לעזרה מיוחדת בשבילה.

עמותת כתף לכתף פועלת בהצלחה רבה במודל הוליסטי, המתייחס למגוון תחומי החיים 
נוגע בכל  של כל משפחה. לכל משפחה יש מנחה, שמלווה אותה באופן אישי. המנחה 
רבדי החיים של בני המשפחה, כל אחד עם הקשיים וההתמודדויות האישיים שלו. המנחה 
יוצר עבור כל משפחה מערך אינדיבידואלי של תמיכה במשפחה ובילדיה: חונכות ושיעורי
וגם  וקבוצתיים, סדנאות העשרה מגוונות,  והדרכה פרטניים  ייעוץ  עזר לילדים, מפגשי 

ייעוץ אצל מומחים חיצוניים. והכל בליווי אישי וקרוב של המנחה.

לצערנו, כבר לא צריך להיות מובטל כדי להיות במשבר כלכלי. יותר 
ויותר משפחות שבהן לפחות אחד ההורים עובד נקלעות למשבר 
כלכלי חריף, הגורם למצוקה לכל בני המשפחה, בכל רבדי החיים.

תכנית זאת מיועדת למשפחות העובדים שלך, המעסיק, המתמודדות 
עם מצוקה כלכלית חריפה. 

ויש תוצאות

עובדים במצוקה כלכלית?

לפרטים נוספים: פנו אל ליאור שטרן
lior@katef.org.il  050-5876302יוצרים הזדמנות לשינוי

המודל של "כתף לכתף": הוליסטי-אינדיבידואלי

האם גם אצלכם רווחת העובד ותחום הפרט הם 
ערכים מרכזיים בארגון? האם אתם מזהים

בפיילוט שערכנו במפעל קוקה-קולה
התקבלו תוצאות מובהקות כבר לאחר 6 חודשים:

עלייה של 20% בסך ההכנסה המשפחתית של העובדים.
60% מבני-הזוג של העובדים השתלבו בתעסוקה.

נבלמה הגדלת החובות ורוב החובות נכנסו להליך מוסדר 
של החזרים. סך החובות המשפחתיים צומצם ב-8000 ש"ח 

למשפחה, בממוצע.

 

"

"

אני מרגישה את הצורך כפרט, וכמשפחה להודות על כל הנתינה של החברה, 
כעובדת בנושא חיי האישים והמשפחתיים דבר שלא מובן לי מאליו.

אני חייבת לציין ולשבח את התהליך אותו אני עוברת בעמותת כתף לכתף. 
הפרויקט חולל שינויים רבים במשפחתי. ראשית, ההשתתפות של בעלי

והפתיחות שלו ממפגש למפגש, המוטיבציה לשינויים ושיתוף הפעולה. 
למדנו יחד איך להתמודד ולהתנהל, התנהלות כלכלית צעד אחר צעד וכבר 
מתחילים לראות שינויים, התנהלות בריאותית גם בתזונה שבביתנו שהייתה 

מאוד חשובה ועוד מספר לא מועט של דברים יום-יומיים. 

אז זה הזמן לומר המון המון תודה ענקית, מברכת על עמותת כתף לכתף, 
ובעלי נפעם כל פעם מחדש מהחשיבה והנתינה וגם בשמו מודה מאוד.

ותגובה של עובדת אחת אולי מלמדת יותר מהכל

התהליך שאנו מציעים הוא תהליך ליווי ארוך טווח,
מוכוון תוצאות. אנו מגדירים מראש את התוצאות

הרצויות – יחד עם משפחת העובד! – ואז בונים תהליך 
מקיף שבסופו של דבר מוביל משפחות ממצבים של 
משבר-עוני למצבים של חוסן נפשי, צמיחה ועצמאות.


