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מטרות הקורס:
 להקנות ידע בסיסי בזכויות אדם ,זכויות כלכליות -חברתיות וזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים;
 להטמיע את הערכים החברתיים של כבוד האדם ,חירותו ,רצונו וטובתו;
 לספק מבוא להכרות עם יסודות המשפט ושיטת הממשל בישראל;
 ללמוד על התפקידים של המדינה ,הרשויות ,המגזרים השונים והחברה בהגנה על האוכלוסיות החלשות ובסיוע להם;
 לחדד את מקומם ,תפקידם וחשיבותם של בני המשפחה ,הסביבה החברתית ,נותני השירותים והמטפלים השונים;
 להרחיב את הידע ,המידע והכלים בטיפול הכספי ,לרבות על הזכויות הכלכליות ,הביטוחיות ,הסוציאליות ,הפנסיוניות ואחרות ,של אדם
אשר מונה לו אפוטרופוס;
 להעמיק את ההבנה והמחויבות לכללי האתיקה ,ההתנהגות הראויה ולתפיסת האחריות ל אדם במינוי אפוטרופוס ,למשפחה ולתפקיד;

נושאי הלימוד:

 מבוא לזכויות אדם וזכויות חברתיות; מבוא לתורת המשפט; מבוא לשיטת הממשל בישראל;
 רבי שיח על אחריות ותפקיד החברה והמדינה בהגנה על אוכלוסיות מוחלשות; היבטים תרבותיים ודתיים בהגנה על אוכלוסיות חלשות;
המגזרים השונים ותפקידם בהגנה על החלש וטעון ההגנה;
 רבי שיח על האדם כ"עולם השלם" וביניהם האוכלוסיות החלשות; מי נכנסים לקטגוריה ודרכים להנגשת זכויות ולמיצוי יכולות מול הקושי
והמוגבלות; האוטונומיה כזכות מהותית ובסיסית אל מול הצורך בהגנה ובסיוע;
 רבי שיח על מבוא על אפוטרופסות וחלופות – מבט היסטורי על הנעשה אצלנו ועל הנעשה בעולם; תיקון  81לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות – המשמעויות וההשלכות לעתיד; האפוטרופוס – עקרונות ,הליך המינוי ,כתב המינוי לאור תיקון  – 81מאפיינים ,סמכויות,
גבולות ודגשים;
 רבי שיח על התא המשפחתי על סוגיו ,מעמדו והזכויות ההוריות בבגירים ובקטינים; הקהילה וסביבת החיים של אדם במינוי אפוטרופוס;
 רבי שיח על מכלול הטיפול באדם שמונה לו אפוטרופוס :עניינים אישיים ,נפשיים ,חברתיים ,כלכליים ואחרים; הטיפול ברכוש וכספים –
מידע בסיסי ,הכוונה ופרקטיקה; תכנון טיפולי חברתי ,כספי ,רכושי ומשפטי לטווח ארוך ולעת זיקנה;

 רבי שיח על נורמות אתיות וכללי התנהגות; האדם במינוי אפוטרופוס והזכות לפרטיות; האפוטרופוס ואחריות על פי דין – זכויות
וחובות; סיום תפקיד ,דו"ח מסכם ו"העברת מקל";
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