
תחום הפרט  
CBCקבוצת



בתקופה בה החברה הגדירה חזון 2003תחום הפרט הוקם בשנת 
. המוביל את מדיניותה וערכיה

רגישות : התחום מתבסס על שני ערכים מרכזיים המובילים את החברה
!לצד איכות והישגיות

הרגישות למצבו האישי של העובד היא חלק ממדיניות הניהול שלנו  
מתוך ההבנה כי יש קשר בין רווחתו של העובד למחויבותו ותפקודו 

בעבודה

כי ההשקעה בהון האנושי ומתן מענה , בראייה הוליסטית ברור לנו כיום
משפיעים באופן חיובי על הסביבה  , לצרכיו האישיים של הפרט

איכותית ורווחית, ותורמים לטיפוח מערכת מצליחההארגונית



:המטרות

/ מתן מענה לצרכיו האישיים של העובד במצבי משבר •
קושי/ מצוקה 

מתן כלים לעובד ומשפחתו לשיפור איכות החיים וחיזוק  •
תפקודה של המערכת המשפחתית

:  מצב של משבר
או על הסביבה  /כל מה שגורם לאדם סבל ומשפיע על תפקודו ו

שלו

:חיזוק המערכת המשפחתית
יציאה ממצבי תלות , ניהול משק הבית וארגון מחזור החיים

לתפקוד ועצמאות



:תחום הפרט פועל בשני ערוצים מרכזיים2015משנת 

: ערך הטיפול בעובדמ
מענה תגובתי ומתן סיוע לפניות של עובדים או הפניות של  

.משבר/מצוקה/סביב מצבי קושי, מנהלים

:פרויקטים יזומים
או בעלות איכות חיים  /איתור משפחות בעלות יכולת מועטה ו

מתן סיוע ורתימתם לתהליכי שינוי באמצעות  -ירודה 
.  הפרויקטים המוצעים

מהקבוצה מקבלים שירות מתחום הפרט10%כיום מעל 



:מערך הטיפול בעובד
:השלבים

פניה של עובד
אנוש. ומבאמצעות המנהל –הפניה לרכזת תחום הפרט

(רכזת פרט עם העובד)הערכה ומיפוי , הכרות–INTAKEשיחת 
אנוש.משיקוף לעובד ותאום עם –החלטה על תכנית סיוע 
,  ייעוץ כלכלי, סוציאליםשירותים , פסיכותרפיה–פנימיים /שילוב גורמים חיצוניים

סיוע כספי ועוד, מיצוי זכויות
במידת הצורך–הצטרפות לאחד הפרויקטים 

"מנהלת מקרה"–בקרה ומעקב , ליווי
ושילוב בעבודהאנוש.מתאום עם 

:גורמי הצלחה קריטיים בתהליך הסיוע
.  מוטיבציה ושיתוף פעולה של העובד-
שמירה על דיסקרטיות וצנעת הפרט, בניית אמון עם המלווה-
בכל , מנהל–אנוש.מ-תחום פרט : שיתוף פעולה ותאום בממשק-

הקשור לליווי העובד



:פרויקטים יזומים

:2017פרויקטים פעילים לשנת 

לכתף  כתף . 1

לחדש לך  בא . 2
מזון סלי . 3
סיועתווי . 4
הורי דרך. 5
חזרה לבית הספר. 6
ליווי פורשים. 7

:גורמי הצלחה קריטיים
.ערנות מצד המנהלים למצבים האישיים של העובד-
.גיוסם ורתימתם לפרויקטים, "השקטים"איתור העובדים -
.מסר של לגיטימציה מצד המנהלים במחויבות לתהליך-
.מחויבות והתמדה מצד העובד ומשפחתו-

: הדילמות המרכזיות 
?איך יוצרים שינוי-
?עד כמה זה אפשרי-
?מתי לתת חכה ומתי דגים-



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

לשפר את איכות  במטרה אימוני להעצמת משפחות תהליך •כתף לכתף
.כלכליולהגיע לאיזון החיים 

"  כתף לכתף"התהליך נעשה על ידי מנחה צמוד מטעם עמותת •
.שנפגש עם המשפחה אחת לשבוע במשך תשעה חודשים

:העיקריות ביניהן כוללות. משפחות פיילוט הניב תוצאות טובות18-סקר שנעשה סביב כ-
למשפחה26%–גידול ההכנסה המשפחתית ממוצע 
19%-קטן ב-שפחות    החובות בקרב מהיקף 

:בני זוג 13מבין , בני זוג תעסוקת 
השתלבו בתעסוקה  4–לא עבדו 7
. הגדילו הכנסה7

.מאז הצטרפו עשרות משפחות לפרויקט שהמשיכו ברובן להניב תוצאות מרשימות



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

בא לחדש 
לך

שיפוץ בתים ושיפור תנאי מחייתם הפיזיים של עובדים ותיקים •
. בעלי יכולת מועטה, ומסורים

ידי כך להגביר את כוחות המשפחה לתהליכי שינוי  על •
. עתידיים

שיפוץ  בניית תכנית , כולל אבחון ומיפוי מצב הביתהפרויקט •
בבית  או חידוש תנאי הסביבה והמחייה /ו, מותאמת לתקציב

(.בשיתוף קבלן חיצוני)

בפרויקט זה האתגר הגדול הוא באיתור הבתים מאחר וזה דורש ביצוע  -
.  לעיתים קיימת מבוכה ותחושה פולשנית סביב זה בקרב העובדים, בית–ביקורי 



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

" סל מזון"פרויקט המאפשר למשפחות מעוטות יכולת לרכוש •סלי מזון
. חודשי במימון החברה

באופן מרוכז ביחידות עתירות משפחות הסובלות נעשה •
.  ממצוקה כלכלית

קיימת חשיבות לצרף משפחות אלו גם לתהליך אימוני במטרה •
.  להוציאם ממצבי התלות ולחזק את היכולת המשפחתית

עובדים בשיתוף פעולה עם רשת  15-נעשה הפרויקט במשק צוריאל עבור כ2016בשנת -
.  שופרסל

בתחלופה אחת לחצי , הפרויקט יורחב לכלל הקבוצה עבור עשרות משפחות2017בשנת -
.  שנה



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

תווי סיוע  
לחג

סיוע לעובדים מיעוטי יכולת בתקופת ראש השנה וחג האביב •
(. תוספת למתנה המוענקת בחג₪ 400מתן תווים בסכום של )

דרך  , ידי המנהלים-התווים הניתנים בחג הם על בסיס רשימות עובדים המועברים אלינו על-
.  בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש, משאבי אנוש

רשימות אלו מהוות בסיס נתונים לצורך מיפוי אוכלוסיית הקצה וגיוסם לפרויקטים של תחום -
.הפרט

.  עובדים המקבלים סלי מזון אינם רשאים לקבל תווי סיוע לחג-



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

צפייה והנחייה  ". נניסופר "שירותי הדרכה הורית מודל •הורי דרך  
לחיזוק המנהיגות ההורית ושיפור  מתן כלים . פרטנית להורים

.התקשורת המשפחתית
. תהליך של שישה מפגשים למשפחה במימון של החברה•

.שנחל הצלחה, משפחות באזור הדרום8נעשה פיילוט עם 2016-ב-
. הפרויקט יוצע לכמות גדולה יותר של משפחות מכל הקבוצה2017-לאור הביקוש ב-

ליווי  
פורשים

כולל חוברת פרישה וליווי אישי  , קורס עבור פורשי החברה•
(.ודפנה אלימלךגליאהבשיתוף אשר )בהתאם לצורך 

.  בחודש מאי תתקיים סדנת פורשים הכוללת שלושה מפגשים-
.  הקורס הפך מסורת מוצלחת וחיונית-



: 2017פרויקטים יזומים לשנת 

חזרה  
ס  "לביה

שיעורי עזר

פיילוט שמתוכנן להיערך השנה עבור ילדי עובדים שאין  •
.באפשרותם לממן שיעורי עזר

.  בפריסה ארצית, בימים אלו מחפשים ספק מתאים לפרויקט-

חוזרים  
–ס "לביה
ציוד  

סיוע ברכישת ציוד לבית הספר לילדי עובדים בעלי יכולת  •
. מועטה

.  בקרב משפחות המתקשות כלכלית, ס"השנה ייערך פיילוט לרכישת ציוד עבור כל גילאי ביה-



!נשמח לעמוד לרשותכם בשאלות ושיתוף

גלי תמיר
מנהלת תחום פרט

0549002655

.  תודה


