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תקציר

 שכלי, בפיגור הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת לצורך המודעות גוברת האחרונות בשנים
 מיומנויות הדורשות עבודות והכנסת המוגנות במסגרות המתבצעות העבודות מגוון הגדלת על-ידי אם

המוגנות. המסגרות שמספקות לאלה נוספים תעסוקתיים פתרונות פיתוח על-ידי ואם יותר, גבוהות

 הפתרונות תעסוקה". שירותי "רצף של מודל פי על ניסיונית תעסוקה תכנית הופעלה זו מגמה ברוח
 הפתוח, בשוק מלאה תעסוקה לבין האחד, בקצהו טיפולי, יום מרכז בין נעים הרצף גבי שעל התעסוקתיים

 התעסוקה ומסגרות המע״שים, המוגנת, העבודה מסגרות נמצאים אלה קצוות שני בין השני. בקצהו
 המוגבל האדם וכאשר שאם כך, השונות המסגרות בין קשר יש זה מודל לפי ופרטנית(. )קבוצתית הנתמכת

פחות. ממוסדת למסגרת הרצף פני על להתקדם יכול הוא נוספים, כישורים מפתח

 זה דוח התעסוקתי. הרצף מודל של הערכה לבצע בבקשה ברוקדייל למכון ג׳וינט-ישראל פנה 1996 בשנת
בארץ. יישובים בארבעה ג׳וינט־ישראל, ביוזמת הופעל, אשר זה מודל של ההערכה ממצאי את מתאר

 התעסוקתיות המסגרות בהקמת התקדמות שחלה כך על מצביעה שנתיים במשך התכנית יישום הערכת
 חוליות: שלוש יכלול רצף שכל היתה המטרה וזמניות. חלקיות התוצאות אולם, הרצפים, פני על החסרות

 לתכנית מחוץ מתבצעת - הפתוח בשוק השמה ־ האחרונה החוליה נתמכת. ועבודה מע״ש יום, מרכז
 לאומי. לביטוח המוסד בשיתוף אחרת" בדרך זאת "נסה הפרויקט במסגרת אקי״ם ארגון בידי הרש״ת,

 ביתר הרש״ת. תכנית הפעלת לפני עוד קיימות היו אשר החוליות שלוש כול קיימות אחד ביישוב שרק נמצא
 החוליות של הרחבתן או חיזוקן הקמתן, על דגש הושם שנתיים במהלך כאשר חוליות, שתי יש היישובים
 היתה זו חולייה ופרטנית. קבוצתית נתמכת עבודה במיוחד לעודד מכוון הרש״ת מודל פיתוח המוגנות.

 עבודה של קבוצה הוקמה התוכנית הפעלת עם הרש״ת. תוכנית הפעלת לפני עוד מהמקומות בשניים קיימת
 ביישוב תקציב. חוסר בגלל זו תקופה בתום פורקה אך שנתיים במשך פעלה אשר נוסף ביישוב נתמכת

לפועל. הדבר יצא לא נתמכת, לעבודה חניכים להוציא ניסיונות למרות הרביעי,

 שהפעלת היא המרכזיות הבעיות אחת בקשיים. כרוך נתמכת עבודה שפיתוח נראה הממצאים, לאור
 לפי מתוקצבים נתמכת בעבודה המדריכים ולכן, )התע״ס( סעד לענייני בתקנון מוגדרת איננה זו מסגרת

 8ל׳ 4 בין מונות נתמכת עבודה שקבוצות למרות חניכים, 12ל- מדריך כלומר, במע״ש כמו בסיס אותו
 של יותר גדול מספר להדריך צריכים אשר המע״ש מדריכי יתר על עומס נגרם מכך, כתוצאה בלבד. חניכים
 ארוכות לתקופות ליווי הדורש דינאמי תהליך הוא נתמכת לעבודה החניכים מעבר לכך, בנוסף חניכים.

 גבוהה נתמכת עבודה בפיתוח שההשקעה נראה פניו שעל למרות החיים. כל במשך כלשהי, בתדירות ואולי,
 ההשקעה שאמנם, כך על הצביעו בחו״ל שנערכו מחקרים המע״ש, בהפעלת ההשקעה מאשר יותר

 העלויות שנים מספר לאחר אך, גבוהה הראשונות בשנים נתמכת עבודה של במסגרות והתמיכה הראשונית
 יש הקשיים, למרות מוגנות. מסגרות בהפעלת הכרוכות מאלה יותר נמוכות להיות עשוייות ואף יורדות

נתמכת. בעבודה חניכים 51 שונות, בתקופות השתתפו, שנתיים שבמשך לציין

 כרוך השונות בחוליות מהחניכים יותר גבוהות מיומנויות הדורשת וברמה מגוונת תעסוקה שפיתוח נמצא
 עבודות גם השוטפת לפעילות להוסיף יום במרכזי משתדלים הרצף תכנית הפעלת עם בקשיים. הוא גם



 התעסוקות. בסוגי שינויים חלו לא במע״שים החניכים. אצל עבודה מיומנויות לפתח מנת על פשוטות
 מהתכניות בשתיים כי אם הפשוטות, וההרכבות האריזות בתחום להיות ממשיכות העבודות מרבית

 בעבודה החניכים על-ידי המבוצעות העבודות גם יותר. מורכבים תעסוקתיים בפרויקטים להתחיל מתכננים
 החניכים אך ;וניקיון סבלות הדבקה, מיון, עבודות כמו במע״ש, לעבודות ודומות פשוטות לרוב, הן, נתמכת

 נתמכת עבודה פיתוח ניכרת. השפעה יש ולכך רגילים עובדים עם רגילה בסביבה אלה עבודות מבצעים
 את עוזבים )חניכים החניכים אצל הן החלים תכופים שינויים עם להתמודד המסגרת מפעילי את מחייב

 דבר בעלים(, החלפת או עסקים )סגירת העבודה במקומות והן למסגרת( נכנסים חדשים חניכים המסגרת,
מסוימים. זמן לפרקי למע״ש החניכים את להחזיר המחייב

 המקומות בכל התוכנית, הפעלת לאחר ששנתיים נמצא, הרש״ת במודל התומכים התהליכים מבחינת
 6 כל מחודשת בחינה מבצעים מהמקומות ובשניים מסודר פורמלי אבחון מערך פותח במחקר, שנכללו

הצורך. לפי או חודשים

 שעות עובדים הם נתמכת. בעבודה המשתתפים לחניכים בעיקר תרם הרצף תכנית שיישום נמצא כן, כמו
 של השכיח השכר הראשונה בשנה מוגנת. בעבודה מהחניכים משמעותי באופן יותר גבוה ושכרם יותר רבות

 לעומת לחודש. ש״ח 860ל- 640 בין השנייה ובשנה לחודש ש״ח 650ל- 550 בין נע נתמכת בעבודה חניכים
 נובעים בשכר הפערים אלה. בשנים לחודש ש״ח 150ל- 50 בין נע המע״ש חניכי של השכיח השכר זאת,

החניך. של ומההספק ובחודש ביום העבודה שעות במספר מהבדלים

 יותר גבוהה רצון שביעות מגלים הוריהם, כן וכמו נתמכת בעבודה שחניכים נמצא המע״ש לחניכי בהשוואה
 שנוצרו המדריכים, דיווחי לפי נמצא, שלהם החברתי השילוב מידת מבחינת בעבודה. שונים מהיבטים

 זמן בילוי בעבודה, הדדית בעזרה ביטוי לידי הבאים רגילים עובדים לבין חניכים בין טובים עבודה קשרי
שלהם. ובביטחון העצמי בדימוי עלייה שחלה נמצא כן, כמו ביחד. ואוכל הפסקות

 בהם היישובים בשלושת המע״שים מחניכי 8%שכ- נמצא הרצף על השונות המסגרות בין ניידות מבחינת
 נתמכת בעבודה מהחניכים כשליש היוו אלה חניכים זה. עבודה לסוג עברו נתמכת עבודה קבוצות הופעלו

 לא כן לפני כלומר, מהבית, או מיוחד לחינוך ספר מבתי הגיעו נתמכת בעבודה החניכים יתר שנה. בכל
 הפתוח. בשוק לעבודה עברו נתמכת בעבודה מהחניכים 25% לכך, בנוסף תעסוקתית. מסגרת השתתפו

נתמכת. לעבודה וחזרו השתלבו לא חלקם

 מהלוקים גדול שמספר נמצא תעסוקתיות. במסגרות משתתפת שאינה האוכלוסייה היקף נבדק במחקר
 במסגרות משתתפים אינם במחקר, שנכללו ביישובים הרווחה לשירותי המוכרים מסך כשליש שכלי, בפיגור

 העובדים הערכת לפי המע״ש. לאוכלוסיית זו אוכלוסייה מאפייני דומים תפקודית מבחינה תעסוקתיות.
 מסגרת ללא בקהילה מהנמצאים 20%כ- המקומיות ברשויות רווחה לשירותי במחלקות הסוציאליים

 ליהנות שיכולים אנשים של גדול פוטנציאל יש כלומר, נתמכת. בעבודה להשתלב יכולים תעסוקתית
בקהילה. הנמצאים אלה בקרב גם נתמכת תעסוקה מסגרות פיתוח מהמשך

 מיוחד לחינוך הספר בתי בתוך לעבודה הכשרה תוכניות הופעלו ,21 גיל עד מיוחד חינוך חוק החלת עם
 תוכניות קיימות במיעוטם רק אך, המנהל. של פרטית מיוזמה כתוצאה לרוב היישובים, שבארבעת

 מסגרות פיתוח המשך תקציביות. בעיות בגלל בעיקר וזאת הפתוח בשוק לעבודה התלמידים את המכשירות



 להשתלב להם המאפשרת תפקוד ברמת אינם אשר אלה ספר בתי מסיימי גם למשוך עשוי נתמכת עבודה
המע״ש. של המוגנת במסגרת מעונינים אינם שני, מצד אך, עצמאי, באופן הפתוח בשוק

 שמסגרת ועל'כך החניכים של החיים לאיכותי נתמכת עבודה של התרומה על מצביעים הממצאים לבסוף,
 ממסגרות נרתעת אך הפתוח בשוק להשמה מתאימה ׳שאינה לאוכלוסייה מענה נותנת זו תעסוקתית
 ניתן כיצד הדעת את לתת יש זה, מסוג תכניות ולפתח להמשיך מנת על היום. הקיימות המוגנות התעסוקה

בכך. הכרוכים וארגוניים תקציביים קשיים על להתגבר

 הבריאות, משרד והרווחה, העבודה משרד מנציגי המורכבת משרדית בין ועדה שימשו ההערכה ממצאי
הנכים. בקרב תעסוקה לפיתוח אב תכנית בהכנת העוסקת ישראל, וג׳וינט לאומי ביטוח



תודה דברי

זה. דוח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

 מהידע ותרמו המחקר את יזמו אשר מג׳וינט-ישראל, חביב ולאריה בכר למסים רמות, לאבי מודים אנו
השונים. המחקר בשלבי וסייעו שלהם המקצועי

 והמרכזים המנהלים לו שייחדו הרב והזמן הפעולה שיתוף ללא מתאפשר היה לא למחקר הנתונים איסוף
 בכל נוספים ועובדים התעסוקה מרכזי המדריכים, המע״שים, מנהלי היישובים, בארבעת הרש״ת של

 המע״שים על האחראיים והרווחה העבודה במשרד המחוזיים המפקחים כמו-כן, שבמחקר; תכנית
 בתי מנהלי העיריות, בארבעת הרווחה במחלקות הסוציאליים העובדים בתכנית, שהשתתפו ביישובים

מיוחדת. תודה להם חבים אנו כך על והוריהם. חניכים יישובים, באותם מיוחד לחינוך הספר

 עזרה אשר שימעל למלכה מיוחדת תודה העבודה. במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל מודים אנו
 שיזגל ולאילנה שערכה רוזנפלד לג׳ני תודה לבסוף, המידע. ואיסוף הכלים בניית של הראשונים בשלבים
בהדפסה. שסייעה
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מבוא .1
 רמות תספקנה אשר תעסוקה תכניות מגוון לפיתוח מתייחס תעסוקה, שירותי רצף או הרש״ת, מושג

 המוגבלים האנשים את המשלבות למסגרות העדפה מתן עם ושילוב, עצמאות נורמליזציה, של שונות
 השבעים, שנות ותחילת המאוחרות השישים שנות בסוף בארצות-הברית התפתח הוא הקהילה. בחיי
 לפיתוח רבות ותרם התפתחותיות במגבלות הלוקים לאנשים שירותים בעיצוב מקצוע אנשי הנחה ומאז
 משום לזמנה, חדשנית מושגית מסגרת היתה זו (.Bikien 1982) מוגבלות לאוכלוסיות פתרונות מגוון

המוסדיות. המסגרות היו לבית מחוץ היחידים השירותים תקופה, שבאותה

 ולתחום הדיור לתחום גם הועבר מכן ולאחר המיוחד החינוך במסגרת תחילה התפתח הרצף רעיון
 תלמידים למען לימודיות אפשרויות מגוון לפתח שיש טענו המיוחד החינוך בתחום העוסקים התעסוקה.

 ילדים רק נמצאים בהם המסגרות מן הנע נכים לילדים חינוכי ברצף צידד (Reynolds (1962 מוגבלים.
 אלה ילדים לשילוב ועד רגילים בבתי-ספר מיוחדות כיתות דרך מיוחד(, לחינוך )מוסדות מוגבלים
 כאשר נוסף חיזוק קיבלה רגילות חינוך במסגרות המוגבלים התלמידים שילוב העדפת רגילות. בכיתות

(.Turnbull et al 1981) חוקי בסיס קיבל השילוב רעיון

 מישורים: במספר מזה זה הנבדלים שירותים מגוון המכיל אופקי כקו כלל, בדרך מוצג, הרצף רעיון
 העצמאות, מידת לעומת מספקת שהמסגרת והליווי התומכים השירותים של האינטנסיביות במידת
 הנכה האיש מן הדרישות ורמת ההגנה במידת וכן בה השילוב מידת לעומת הקהילה מן ההפרדה במידת

(1983 Hitzing 1980; Reynolds 1962; Schalock.) הולם מענה למצוא יכול מוגבל אדם שכל היא ההנחה 
 יכול הוא נוספים, כישורים מפתח הוא וכאשר אם כמו-כן, הרצף. גבי שעל המסגרות מן באחת לצרכיו

 שני כולל תעסוקה שירותי של רצף כלומר, (.Hitzing 1987) פחות מוגנת למסגרת הרצף פני על להתקדם
 ביניהן מעבר ומעודד המאפשר ומנגנון שונות תמיכה ברמות תעסוקה מסגרות מגוון קיום :מרכיבים

(.1 תרשים )ראה

תעסוקה שירותי רצף :1 תרשים

/ ץ
 מרכז
יום

/_____\

/--------ץ
 עבודה
מוגנת

)מע״ש(
/________\

 עבודה
 נתמכת

קבוצתית

7 ץ

 עבודה
 נתמכת
פרטנית

--------ץ
שוק
פתוח

X_________/

 צריכות מסגרות אלו :עיקריים נושאים בשני בדעותיהם חלוקים הרצף ברעיון המצדדים מקצוע אנשי
 שבקצהו סבור (Schalock (1983 הרצף. בתחילת להימצא שצריכה המסגרת ומהי הרצף גבי על להימצא

 אלמנטים מעט וכולל טיפולית מסגרת בעיקר המהווה טיפולי יום מרכז להימצא צריך הרצף של האחד
 טוענים (Payne & Patton (1981 גם הפתוח. בשוק מלא תעסוקתי שילוב השני ובקצהו - תעסוקתיים
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 גבי על תחנות בארבע מבחינים הם טיפולי. יום מרכז של מסגרת עם להתחיל צריך התעסוקתי שהרצף
 בשוק ותעסוקה חצי־מוגנות תעסוקה מסגרות מוגנות, תעסוקה מסגרות טיפוליים, יום מרכזי :הרצף

 למסגרות למעבר זמניות והכשרה אימון מסגרות לשמש יכולות השונות התעסוקה תכניות לדעתם, הפתוח.
 קבועות תעסוקה מסגרות להוות יכולות הן כמו-כן, גבוהה. תפקוד ברמת מוגבלים לאנשים יותר עצמאיות

 דרישות בפניהם המעמידים מובנים פחות תעסוקה במקומות לעבוד מסוגלים שאינם מוגבלים לאנשים
יותר. רבות

 במרכז ולא מוגנת עבודה של במסגרת להתחיל צריך שהרצף חושבים (Durand and Neufeldt (1980 לעומתם
 :עבודה תחנות מחמש המורכב ברצף מצדדים הם לעבוד. הזדמנות תהיה מוגבל אדם שלכל כך טיפולי, יום

 בשוק )תעסוקה פרטנית נתמכת תעסוקה נתמכת, תעסוקה קבוצות מוגנים, תעשייה מפעלי מוגנת, תעסוקה
 התעסוקה רצף כך, החופשי. בשוק בתעסוקה מלא ושילוב ממדריך( וליווי תמיכה קבלת כדי תוך החופשי
 עבודה לסביבת מוגנת עבודה מסביבת לעבור המוגבל לאדם המאפשר הזדמנויות יוצר על־ידם המוצע

משלבת.

1988) Taylor) 1980^ יותר עוד קיצוני) Durand and Neufeldt) בתחילת להיות שצריכה המסגרת לגבי 
 אינן שהן משום מוגנות, עבודה ומסגרות יום מרכזי כמו לתכניות, הרצף גבי על מקום אין לדעתו, הרצף.

 של שסיכוייהם הראו מחקרים מזו, יתרה בקהילה. משולבים עבודה לחיי המוגבל האדם את מכינות
 Bellamy et al). ביותר קטנים בקהילה משולבת לתעסוקה המוגנות המסגרות מן לצאת נכים אנשים

 הנתמכת התעסוקה בתחום תעסוקתיות אפשרויות ממספר מורכב להיות צריך הרצף לדעתו, לכן, (.1986
 לאלה החופשי, בשוק רגילה תעסוקה ועד ועמוק קשה בפיגור ללוקים נתמכת בתעסוקה החל בלבד,
יותר. גבוהה ברמה

 (,mobile crews) הנייד הצוות (benchwork) משנה קבלנות כגון נתמכת עבודה של שונים מודלים קיימים

 מכוונות השונות המסגרות (.individual supported jobs) פרטנית נתמכת עבודה (,enclaves) עבודה תחנות
 בתעסוקה להשתלב הקשים הנכים על להקל מנת על שונות. תפקוד ברמות אוכלוסייה של צרכים על לענות

 מיוחדות מסגרות לפתח במקום וזאת לצורכיהם המותאמים תומכים שירותים להם לספק יש בקהילה
(.Hill et al. 1987; Mank et al. 1986) למענם

 עד של. קבוצה זוהי נמוכה. תפקוד ברמת לאנשים מיועד משנה בקבלנות העובדת העבודה קבוצת מודל
 החופשי בשוק עובדת הקבוצה משנה. בקבלנות תעשייה עבודות המקבלת ביחד, העובדים נכים שמונה
מאמן. של קבועה ובתמיכה צמוד בליווי

 לפי גם הקודם, במודל כמו קבוע. במקום לתפקד המתקשים בינונית ברמה לנכים מיועד הנייד הצוות מודל
 או גינון ניקיון, כמו בעבודות, בקהילה שונים במקומות יחד עובדים נכים שמונה עד של קבוצה זה מודל

אחרים. שירותים

1



 עם יחד עובדים נכים עובדים של קבוצה זה מודל לפי גבוה. בינוני תפקוד לבעלי מיועד העבודה תחנות מודל
העבודה. בזמן המדריך מן ואימון תמיכה קבלת תוך נכים לא עובדים

 מדריך לנכה, משרה מוצא המדריך זה מודל לפי גבוהה. ברמה המתפקדים לנכים מיועד הפרטני המודל
 או פעם לכדי עד העבודה במקום ביקוריו ואת התמיכה מידת את מפחית הוא הזמן במשך אותו. ומלווה
האחרים. בדגמים מאשר יותר גבוה השכר הפרטני העבודה בדגם רוב, פי על בחודש. פעמיים

 ולגבי הרצף גבי על להימצא שצריכות המסגרות סוגי לגבי מקצוע ואנשי חוקרים בין הקיים הוויכוח למרות
 מאפשרת שהיא כך דיה גמישה הרצף של הכללית הרעיונית המסגרת אותו, לפתוח שצריכה המסגרת
(.Brown et al. 1983; Walsh & McCallion 1987) בה לתמוך רבים מקצוע ולבעלי שונים לחוקרים

ומטרותיו בישראל תעסוקה" שירותי "רצף הרש״ת מודל .2
 מבוגרים אנשים עבור כוללני תעסוקה מודל לפתח שנועדה תכנית היא תעסוקה" שירותי "רצף כאמור,

 שני בין הפתוח. בשוק עובדים השני ובקצהו טיפולי יום מרכז נמצא האחד בקצהו שכלי. מפיגור הסובלים
ופרטנית(. קבוצתית נתמכת )עבודה למחצה ומוגנות )מע״שים( מוגנות עבודה מסגרות נמצאות אלה קצוות

 חלקם נכויות, בריבוי ולוקים עמוק, פיגור על-ידי המאופיינים החניכים יום. מסגרת זוהי טיפולי: יום מרכז
 המסגרת זוהי (.A.D.L). יום יום פעילויות ותרגול בלימוד מתרכזת פעילותם עיקר סיעודיים. חניכים
התעסוקתי. הרצף שעל ביותר המוגנת
 בה שיקומית, מסגרת זוהי וקשה. בינוני פיגור לבעלי מיועדת זו מסגרת שיקומיות(: עבודה )מסגרות מע״ש

 זכאים אינם זו במסגרת והמבקרים נמוך החודשי השכר פשוטות. ואריזה מיון הרכבה, עבודות מבצעים
 יתר לעבודה, מוקדשות שעות 5כ־ במסגרת שוהים שהחניכים שעות שמונה מתוך סוציאליים. לתנאים

חברתיות-שיקומיות. ופעילויות אוכל להפסקות, מוקדש הזמן
 צמוד בליווי חניכים 6־5 של קבוצה על-ידי הפתוח בשוק המתבצעת עבודה זוהי קבוצתית: נתמכת עבודה

גבוה. בינוני פיגור או קל מפיגור לסובלים מיועדת היא מדריך. של
 העבודה את אותו מלמד אשר מדריך בליווי הפתוח בשוק לעבודה יוצא חניך פרטנית: נתמכת עבודה
 לעתים בקשר איתו להיות וממשיך ביקוריו את מפחית המדריך מכן, לאחר מסוים. זמן פרק אותו ומלווה

גבוהה. תפקוד רמת בעלי כלל, בדרך הם, המשתתפים החניכים הצורך. לפי רחוקות
הפתוח. בשוק עצמאי באופן עובד המוגבל האדם הפתוח: בשוק מלאה עבודה

 רעננה(. תל-אביב, צ׳ימס י-ם, אלוון :)כמו ספורים במקומות מרכיביו כל על הרש״ת מודל מופעל בישראל
 - המוגנות העבודה מסגרות הן בפיגור הלוקים לאנשים העיקרי התעסוקתי הפתרון המקומות, ביתר

 נמצא וקשה. בינוני בפיגור ללוקים מיועדות אלה מסגרות מע״שים. 50כ־ פועלים הארץ ברחבי המע״שים.
 אחרת, או כזו במידה מתרכזים, מרביתם עדיין אך השונים, המע״שים של הפעלתם אופן בין שוני קיים כי

 טיפולית-שיקומית פעילות על בדגש לחניכים, נמוך שכר בתשלום מכך וכתוצאה פשוטות, עבודות בביצוע
 מספר ישנו למע״שים, מחוץ הפתוח. בשוק לתעסוקה מהמע״ש היוצאים חניכים של נמוך באחוז וכן

 לאומי לביטוח במוסד לשיקום האגף בשיתוף אחרת" בדרך זאת "נסה לתכנית בדומה תכניות של מצומצם
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 בשוק לעבודה גבוה תפקוד בעלי חניכים מכשירות אשר פוירשטיין, פרופ׳ של תכניתו וכן אקי״ם, וארגון
 תעסוקה של שונות מסגרות קיימות אם גם זאת, עם נתמכת. תעסוקה של פתרונות מאפשרות או החופשי,
 להתייחס ניתן שלא כך ביניהן, המקשר מסודר מנגנון קיים לא כלל בדרך שלהן, השילוב במידת הנבדלות

"רצף". כאל אליהן

 בפיגור הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת הצורך לגבי המודעות גוברת האחרונות בשנים
 תעסוקה ולפיתוח להכשרה התכנית דוגמת שבפעילותם, היצרני הצד חיזוק על-ידי המע״ש בתוך הן שכלי,

 נוספים תעסוקה פתרונות פיתוח על-ידי לו, מחוצה והן ; (1995 ואחרים )נאון הארץ בצפון מע״שים בארבעה
שונות. תפקוד ברמות שכלי בפיגור לוקים של לצרכים מענה לתת אמור הדבר בקהילה.

 מקבילות התפתחויות ולאור שכלי, בפיגור הלוקים לאנשים תעסוקתיים פתרונות של מועט מגוון לאור
תעסוקה. שירותי לרצף דגם תכניות ארבע של וחיזוק פיתוח ג׳וינט-ישראל יזם בעולם, זה בתחום

:כדלהלן מטרותיה את הגדירו התכנית יוזמי
שכלי. בפיגור הלוקים לאנשים היום הקיימים מאלה תעסוקה פתרונות של יותר רב מספר לספק .
עבודה. בגיל בשכלו לוקה כל של ויכולתו לצרכיו העונים מתאימים תעסוקתיים פתרונות לספק ♦
למסגרת. ממסגרת מעבר תוך שלהם היכולת מרב את למצות לחניכים לאפשר ♦
החופשי. בשוק בתעסוקה גבוה תפקוד בעלי חניכים של שילוב לעודד ♦

 מגוון לפתח כלומר התעסוקה, שירותי ברצף החסרים המרכיבים את להשלים מכוונת הרש״ת תכנית
 כתוספת החופשי, בשוק נתמכת פרטנית השמה ולעודד נתמכת, עבודה קבוצות ובמיוחד תעסוקה, שירותי

 הרש״ת תכנית כמו־כן, טיפוליים. יום ומרכזי )מע״שים( מוגנים מפעלים שהן היום, הקיימות למסגרות
 בין מעבר כלומר ביניהן, הניידות את ולעודד הרצף פני על הנמצאות השונות המסגרות את לחזק אמורה

 כמו הרצף, רעיון ביישום לתמוך שמטרתם נוספים מרכיבים כוללת התכנית בנוסף, הרצף. פני על החוליות
 צוות והדרכת הרצף פני על להתקדם שמסוגלים החניכים את לזהות שאמור תעסוקתי אבחון שירות

 ולעבודה נתמכת לתעסוקה המוגנת המסגרת מן ליציאה חניכים להכשרת כלים למדריכים לתת שאמור
הפתוח. בשוק

 הוחלט שונה, ארגוני דגם מופעל מקום בכל כאשר יישובים, בארבעה רק מיושמת הרצף שתכנית מכיוון
 והחסרונות היתרונות על וכמו-כן ביישום הקשיים על לעמוד על-מנת ובהערכה במעקב התכניות את ללוות

 הרש״ת תכנית הערכת נוספים. למקומות התכנית של עתידית להרחבה לתרום ובכך השונים הדגמים של
וחצי. שנה במשך הפרויקט של ליווי כללה

ושיטתו המחקר מטרת .3
ממחקר מטרות 3.1

 ולבחון הופעלה שבהם היישובים בארבעת הרש״ת תכנית של יישומה מידת את לאמוד היא המחקר מטרת
:הן המחקריות השאלות החניכים. על השפעתה את
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 המרכיבים יישום נבדק ספציפי באופן הרש״ת? תכנית של השונים המרכיבים יושמו מידה ובאיזו כיצד .1
:הבאות מהבחינות

רצף? כל גבי על החסרות התעסוקה מסגרות הוקמו מידה באיזו )א(
 מיומנויות הדורשות תעסוקות ונכללו הקיימות המסגרות בתוך התעסוקות מגוון הורחב מידה באיזו )ב(

החניכים? מצד יותר גבוהות
 ממסגרת חניכים מעבר על להחליט על-מנת משתמשים בהם וכלים קריטריונים קיימים האם )ג(

למסגרת?
הניוד? בתהליך כאמצעי תעסוקתי באבחון שימוש נעשה מידה באיזו )ד(
 תעסוקת בתחום והידע המודעות את לשפר על־מנת למדריכים הכשרה תכניות מופעלות מידה באיזו )ה(

שכלי? פיגור עם אנשים
 ואת התכנית ביישום מהרצפים אחד בכל מתמודדים איתן הבעיות את ולאפיין לזהות ניתן כיצד )ו(

מהרצפים? אחדי בכל הניתנים הפתרונות
 היעיל הארגוני הדגם ומהו שהופעלו, הארגוניים מהדגמים אחד כל של והחסרונות היתרונות מהם )ז(

תעסוקה? שירותי רצף ביישום ביותר

:נבחן ספציפי באופן בתכנית? המשתתפים החניכים של מצבם על הרש״ת תכנית הפעלת השפיעה כיצד .2
 המוגנת מהמסגרת לתעסוקה חניכים יוצאים מידה ובאיזו הרצף, פני על ניידות קיימת מידה באיזו )א(

למסגרת? ממסגרת שעוברים החניכים אותם את לאפיין ניתן וכיצד
 שכר, מבחינת החניכים על פחות מוגנות תעסוקה למסגרות המוגנת מהמסגרת יציאה משפיעה כיצד )ב(

אחרים? וחניכים צוות אנשי עם וקשר חיצונית הופעה בעבודה, התמדה עבודה, שעות עבודות, סוגי
 על שהתקדמו החניכים ובמיוחד החניך, נמצא בהן מהמסגרות רצון שבעי והוריהם החניכים כמה עד )ג(

הרצף? פני

זה? מסוג תכנית מפיתוח להנות שעשויה אוכלוסייה ישנה מידה באיזו .3
 להתאים ועשויים תעסוקתית מסגרת חסרי שהם שכלי בפיגור הלוקים אנשים ישנם מידה באיזו )א(

נתמכת? לעבודה
 מסגרות לבין מיוחד לחינוך הספר בתי בין עבודה לחיי הכנה תכניות מבחינת רצף יש מידה באיזו )ב(

 הכשרה מקבלים תעסוקה לחיי לצאת שאמורים תלמידים מידה באיזו כלומר שבתכנית, התעסוקה
נתמכת? עבודה של מסוג תעסוקה לתכנית

המחקר שיטת 3.2
:כללה המחקר שיטת

 וכשנתיים כשנה ־ זמן נקודות בשתי מידע איסוף על-ידי זמן לאורך והשפעתה התכנית יישום אחר מעקב ♦
 השפעת את והן התכנית יישום מידת את הן לבחון מאפשר זמן לאורך מעקב התכנית. הפעלת לאחר

זמן. לאורך החלים השינויים את ולראות התכנית הפעלת שלפני למצב השוואה על־ידי התכנית

: המאפשר מידע מקורות של רב במספר שימוש ♦
על-ידה. והמושפעים אליה הקשורים המפעילים, הגורמים בעיני התכנית השפעת נתפסת כיצד לבחון .
ביישומה. הקשיים ועל התכנית תרומת על שונים מידע מקורות בין ולאמת ללמוד -
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 את ולזהות התכנית השפעת על ללמוד כלומר אלה, לתרומות שהביאו התהליכים מהם להבין .
התכנית. של השונים המרכיבים של התרומה

שלבים בשני מידע איסוף 3.2.1
 )שלב ראשון שלב :שלבים בשני מידע נאסף במהלכה וחצי שנה במשך הערכה במחקר לווה הרש״ת מודל

 .1997 מכן, לאחר כשנה ב׳( )שלב השני ובשלב בשטח התכנית יישום מתחילת שנתיים עד כשנה 1996 א׳(
:לגבי מידע נאסף אלה שלבים בשני

יישוםהתכנית: )א(
.בהפעלתה וקשיים התכנית התקדמות תיאור .
חניכים של הכשרה תכניות -
לחניכים עבודות השגת ודרכי תעסוקה מקורות .

:החניכים על השפעה )ב(
הרצף פני על החניכים של הניידות מידת .
החניכים הכנסות על השפעה .
 הרגלי כגון לשנייה, אחת תעסוקתית מחוליה שעוברים החניך חיי של שונים היבטים על השפעה .

ושביעות-רצון; עצמי דימוי התנהגות, עבודה,

מידע מקורות של רב במספר שימוש 3.2.2
 מופעל יישוב בכל כאשר בלבד, יישובים בארבעה המופעלת ניסיונית, תכנית היא הרש״ת שתכנית מכיוון

 של בתעסוקה עקיף וגם ישיר באופן המעורבים גורמים של רב ממספר מידע לאסוף חשוב היה שונה, דגם
שכלי. בפיגור הלוקים אנשים

 כלומר: ישיר באופן הרש״ת תכנית את המפעילים מפתח מאנשי מידע נאסף המחקר שלבי בשני .
נתמכת. בתעסוקה חניכים של הישירים והמדריכים תעסוקה רכזי הרש״תות, מרכזי מנהלי/

 החניכים אוכלוסיית להפעלת נגיעה .,להם .שיש שונים תפקידים מבעלי מידע נאסף לכך, בנוסף •.
 סוציאליים ועובדים נתמכת, בעבודה חניכים המעסיקים מפעלים בעלי : השונות בתכניות המשתתפים

 ללא בקהילה נמצאים ואשר להם המוכרים החניכים לגבי המקומיות, ברשויות הרווחה בלשכות
 ביישובים המע״שים על האחראיים והרווחה העבודה במשרד מחוזיים מפקחים תעסוקתית, מסגרת

 אשר חניכים לומדים בהם יישובים, באותם מיוחד לחינוך ספר בתי של ומנהלים בתכנית שמשתתפים
התעסוקה. לעולם ולהיכנס לסיים אמורים

 והוריהם ונתמכת מוגנת תעסוקה במסגרות מחניכים :כלומר עצמם מהמשתתפים מידע נאסף כן, כמו ♦
אלה. ממסגרות רצונם שביעות לגבי

השונים: המידע מקורות עם שערכנו בראיונות שנכללו נושאים 3.2.3
:החניכים על והשפעותיה התכנית יישום אופן לגבי מידע נאסף הרשתות מרכזי או מנהלי עם בריאיון )א(
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 להקמת ותכניות הארגוני המבנה המבקרים, החניכים מספר הבעלות, מבחינת רצף כל אפיון .
 הרצף, גבי שעל השונות החוליות בין המקשרים המנגנונים הרצף, גבי על החסרות החוליות

המדריכים. והדרכת תעסוקתי אבחון כגון הרצף, ברעיון התומכים ותהליכים
 נוספים חניכים וקליטת השונות החוליות בין המעבר תהליך על החניכים, על המודל יישום השפעת .

בקהילה. תעסוקתית מסגרת חסרי מקרב
המודל. ביישום וקשיים הישגים -

:לגבי מידע נאסף נתמכת בעבודה החניכים של הישירים המדריכים בריאיון )ב(
והתנהגותיים. דמוגרפיים מאפיינים רקע, נתוני מבחינת החניכים מאפייני .
לחוליה מחוליה למעבר המשמשים קריטריונים .
 התנהגות, שכר, תעסוקה, סוג עבודה, שעות מספר :הבאות מהבחינות החניכים על התכנית השפעת .

חברתי. ושילוב עצמי דימוי בעבודה, התמדה

:לגבי מידע נאסף ונתמכת מוגנת בעבודה המשתתפים חניכים של קבוצה בריאיון )ג(
ומהשכר. מהצוות מהחברים, מהעבודה, החניכים של שביעות-הרצון .
הרצף. גבי על לחוליה מחוליה לעבור נכונותם בדיקת .

 מעבודתם ילדיהם, נמצאים בה מהמסגרת שביעות-רצונם מידת לגבי מידע נאסף החניכים הורי בריאיון )ד(
מקבלים. שהם ומהשכר

 להעסיק שלהם הנכונות לגבי מידע נאסף במפעליהם החניכים את המעסיקים מפעל בעלי בריאיון )ה(
בעבודה. החניכים של והשתלבותם תפקודם ואופן נכים עובדים

 חניכים השמת על האחראים חברתיים, לשירותים המקומיות במחלקות הסוציאליים העובדים בריאיון )ו(
 מסגרת ללא בבית שנמצאת היעד אוכלוסיית היקף לגבי מידע נאסף הרצפים, גבי שעל השונות במסגרות
לכך. והסיבות

 השונות התעסוקה מסגרות כלפי עמדותיהם לגבי מידע נאסף המחוזיים המפקחים עם בריאיון )ז(
 תעסוקה ובייחוד המע״שים, מוגנת, תעסוקה מסגרות שכלי: פיגור עם מבוגרים עבור הקיימות

נתמכת.

 זאת, בשנה ביה״ס' שסיימו הבוגרים מאפייני :לגבי מידע נאסף מיוחד לחינוך ספר בתי מנהלי בריאיון )ח(
 בתום להיקלט מיועדים הם תעסוקה מסגרות לאיזה הספר, בית במסגרת עבודה לחיי הכשרה תכניות

בעבודה. ובהשמתם בהכשרתם קשיים הלימודים,

פיגור בעלי אנשים בריאיון סוגיות 3.2.4
 לגבי שאלות מעורר מהם המתקבל שהמידע נמצא, פיגור עם אוכלוסייה של ריאיון שכללו במחקרים

 שהעיכוב מכך נובעת שכלי פיגור עם מהחניכים המתקבל במידע ראשונה הטיה ומהימנותו. תקפותו
 לכן, להם. מובנות לא השאלות שלעתים, כך מוגבלים, לשוניים לכישורים גורם הקוגניטיבית בהתפתחות
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 לקלוט. שהצליחו רמזים למספר בהתאם מוטעה באופן עליה להשיב או שאלה על להשיב לא עשויים הם
 עם להסכים רגילה באוכלוסייה מאשר זו אוכלוסייה בקרב יותר גבוהה נטייה שיש מכך נובעת נוספת הטיה

 נמנעו שהמרואיינים המחקרים באחד נמצא לכך, בנוסף (.Shaw & Budd 1982) לרצותו על-מנת המראיין
 קשיים בגלל (.Flynn 1986) אחרת לתכנית שיועברו חשש מתוך השתתפו בה תכנית שלילי באופן מלהעריך

 או עצמם השירות מנותני זו לאוכלוסייה המסופקים השירותים איכות לגבי המידע כלל, בדרך נאסף, אלה,
משפחה. מקרובי

 של החיים לאיכות תורמת שהתכנית היא תעסוקה רצף תכנית של פיתוח בבסיס העומדת ההנחות אחת
 במחקר לכלול שרצוי נראה הקשיים, למרות לכן וכדומה. בעצמאות העצמי, בדימוי עלייה ידי על החניכים
 החיים. באיכות מרכזי מרכיב היא החניכים שהרגשת היות עצמם, המשתמשים הערכת את גם ההערכה

 כיצד ללמוד כדי רבים מחקרים נערכו בפיגור הלוקים אנשים בריאיון בעיות על להתגבר על-מנת לכן,
 שונות טכניקות נוסו (Sigelman & Budd 1986; Sigelman et al. 1980, 1981,1982) זו אוכלוסייה לראיין

 כמו כלליות, שאלות ן אלו?"( כן אם במשחקים, להשתתף נוהג אתה )"האם פתוחות שאלות כמו ריאיון, של
 את לערוך נוהג אתה "האם כמו "לא", או "בכן" רק עליהן לענות שניתן שאלות ;שבע-רצון?" אתה ״האם

 אפשריות^ק^™!( תשובות מספר המכילות שאלות קלפים?"; לשחק נוהג "אתה האם או השולחן?"
(p^choice questions את הכסף, את העבודה, את בעבודה? אוהב אתה "מה כמו "לא", ב״כן" לענות יש 

 אפשרויות משתי באחת לבחור מתבקש החניך כאשר היא המועדפת שהשיטה נמצא וכו׳. החברים"
 זו שיטה אחרות, לשיטות בהשוואה בעבודה?" עצוב או שמח אתה "האם כמו בפניו, המוצגות מנוגדות
 בין לבחור אותם ומכריחה שאלות על חיובי באופן לענות פיגור עם אנשים של הנטייה את צמצמה

אלטרנטיבות.

 ההטיה מידת את לצמצם היכולים ריאיון ניהול .של נוספים היבטים ישנם השאלות, ניסוח טכניקת מלבד
 הריאיון עריכת "ותדירות", "זמן" על משאלות והימנעות שביעות-רצון לגבי מידע איסוף כגון המידע, של

(.Flynn 1986) נוספים משתתפים או מדריך נוכחות ללא החניך עם פנים־אל-פנים

 מרבית את ניסחנו בספרות, שהומלץ כפי ראשית, אלה. המלצות אימצנו לחניכים שערכנו בראיונות
 עם יחד בפניו. שהוצגו מנוגדות אפשרויות שתי מתוך אחת אפשרות. לבחור צריך היה שהחניך כך השאלות

 כלומר, נוספים. בפורמטים גם שאלות שאלנו הטיות, נטולת ריאיון שיטת שאין נמצא שבספרות היות זאת,
 בצורה שאלות מספר ניסחנו וגם (multiple choice) המרובות התשובות בשיטת השאלות יתר את שאלנו

 התשובות.'כפי בין התאמה לבדוק על-מנת שאלות מספר שאלנו נושא שבכל אלא זאת, רק לא פתוחה.
 התייחס השאלון כלליות. ולא ספציפיות היו השאלות מרבית (Hawkins et al. 1995) בספרות שהומלץ

 מתקשים בפיגור הלוקים שאנשים מכיוון "ותדירות" "זמן" לגבי שאלות כלל ולא בלבד לשביעות-רצון
 נוכחות ללא בנפרד, חניך, כל עם פנים־אל־פנים הראיון נערך כמו-כן, הזה. מהסוג שאלות על להשיב

אחרים. משתתפים או המדריך
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■ישובים בארבעה הרש״ת מודל ״שום .4
תכנית בכל התעסוקתיות המסגרות תיאור 4.1

 והגורם הבעלות הארגוני, המבנה מבחינת היישובים בארבעת מהתכניות אחת כל את נתאר זה בסעיף
 שהיו החוליות הוקמו מידה באיזו ונבחן אותן המרכיבות התעסוקתיות המסגרות את נתאר המפעיל,

 לאחר הרש״ת תכנית הפעלת מתחילת שחלו השינויים את נבחן כן וכמו ההפעלה. מתחילת ברש״ת חסרות
 לציין יש ההערכה(. של ב׳ )שלב הפעלה של נוספת שנה ולאחר ההערכה( של א׳ )שלב הפעלה של וחצי כשנה
 העבודה במשרד המפגר באדם לטיפול האגף של המקצועי לפיקוחו נתונות התכניות היישובים שבכל

והרווחה.

 גבי שעל החוליות כל והופעלו הוקמו זה ביישוב בידיה. ומופעלת ציבורית עמותה בבעלות היא א׳ תכנית
 ולפתח ולהמשיך לחזק היתה הרש״ת לתכנית הכנסתה של המטרות אחת כך, לפי שנים. כחמש לפני הרצף

 המדריכים בשכר הכרוכות מההוצאות חלק מימון על-ידי הרצף, גבי על נתמכת עבודה של החוליה את
נתמכת. עבודה בקבוצות חניכים המלווים

 ביותר הגדול התעסוקתי המערך זהו הרש״ת, לתכנית שהצטרפו התעסוקה מערכי ארבעת מבין
 עבודה קבוצות ושלוש מע״ש טיפולי, יום מרכז כולל הוא חניכים. 142כ- מבקרים השונות ובמסגרותיו

 נכללת אינה המע״ש חניכי של הפתוח בשוק בעבודה ההשמה נתמכת. פרטנית השמה קיימת לא נתמכת.
 בדרך "נסה לאומי ביטוח של הפרויקט הפעלת את שקיבל אקי״ם ארגון באמצעות מתבצעת אלא ברש״ת

 כולל מרכזת, או מנהלת הרצף גבי על חוליה לכל יש ביותר, והוותיק הגדול זה, תעסוקתי במערך אחרת".
 גג תחת פועלות המסגרות כל כלומר הרש״ת, למנהל כפופים כולם נתמכת. עבודה על האחראי תעסוקה רכז

 וסוגי הרש״ת של הארגוני המבנה מבחינת א׳ בתכנית שינויים נמצאו לא יותר מאוחר שנה אחד. ארגוני
במסגרתה. המופעלות המסגרות

 ביישוב חברתיים. לשירותים המחלקה בידי ומופעלות העירייה בבעלות הן התעסוקה מסגרות ב׳, ביישוב
 שהוקם טיפולי יום מרכז בה: נכללו הרש״ת, תכנית הפעלת עם חניכים. 92 השונות במסגרות מבקרים זה

 עבודה וקבוצת ;שנה מעשרים למעלה הפועל העיקרית, התעסוקה מסגרת שהוא מע״ש ;שנים כחמש לפני
 מתבצעת החופשי בשוק בתעסוקה המע״ש חניכי השמת ארגונית, מבחינה חניכים. ארבעה המונה נתמכת

 ליווי על האחראית מדריכה גויסה הרש״ת, תכנית הפעלת עם ;הרש״ת בתפנית נכללת ואינה אקי״ם בידי
זו. מדריכה של שכרה את לשלם עצמו על לקח הג׳וינט הנתמכת. בתעסוקה החניכים

 מנהלת כאן הרצף,' על האחראי למנהל כפופים וכולם ברצף חוליה לכל מנהל ישנו בה א׳, מתכנית בשונה
 הרש״ת. של החוליות כל של הפעילות ותיאום פיתוח על האחראית היא דומיננטית, חוליה המהווה המע״ש,
היום. ומרכז המע״ש רק לפעול והמשיכו התפרקה, נתמכת עבודה של שהחוליה נמצא שנה לאחר במעקב

 בעת חברתיים. לשירותים המחלקה בידי ומופעלות העירייה בבעלות הן התעסוקה מסגרות ג׳, ביישוב
 עשרים מעל ופועל ותיק המע״שים־הוא אחד מע״שים. ושני טיפולי יום מרכז כללה היא התכנית הפעלת

 מנהל יש תעסוקתית מסגרת לכל קהילתי. דיור ממערך חלק ומהווה שנים כשלוש פועל צעיר, השני שנה;
 מבחינת נתמכת. עבודה כרכז גם מתפקד אשר לרש״ת, מרכז גויס הרש״ת תכנית הפעלת עם משלה.
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 החופשי בשוק ההשמה היישובים ביתר כמו האחרות. המסגרות למנהלי בסמכויותיו שווה הוא היררכית
בלשכות. הסוציאליות העובדות בידי נעשית אלא הרש״ת במסגרת מתבצעת אינה

 מכן. לאחר בשנה ולא הפעלה של הראשונה בשנה לא נתמכת עבודה של החוליה הוקמה לא זו, בתכנית
 השנה במהלך הרש״ת. את המרכיבות האחרות המסגרות מספר מבחינת שינויים חלו זאת, לעומת

 לבעלי מיועד אחד :יום מרכזי שני זה ביישוב פועלים היום, נוסף. יום מרכז נפתח (96 שנת )סוף האחרונה
 שמסוגלים יומי היום בתפקוד לעצמאיים והשני מוטוריות בעיות עם סיעודיים־טיפוליים, עמוק, פיגור

יותר. הצעיר המע״ש הורחב כן, כמו במע״ש. הנדרשת מזו יותר נמוכה ברמה אך לעבוד

 בהן התכניות יתר לעומת בידיה. ומופעלת ציבורית עמותה בבעלות היא התעסוקתית המסגרת ד׳, ביישוב
 בתוך וצעיר חדש תחום הוא התעסוקה תחום זו בתכנית רב, זמן המע״ש( )בעיקר מהחוליות חלק קיימות

 דיור חלופות פיתוח בעיקר נכים, לאנשים שירותים מתן של שונים בהיבטים שעוסק רב-תחומי ארגון
 החוליות, הקמת מבחינת כשנתיים. לפני החל התעסוקה תחום פיתוח הפנאי. בשעות ופעילויות בקהילה
 החניכים מבין גבוה אחוז )א( - סיבות מספר בגלל וזאת נתמכת עבודה קבוצות הקמת עם החלו זו בתכנית

 וניתן יחסית עצמאיים החניכים ולכן, זה ארגון בידי שמופעל מוגן מדיור מגיעים בתעסוקה המשולבים
 מוגנת מאשר נתמכת בתעסוקה חניכים להפעיל יותר קל מסוימות מבחינות )ב( ;זה מסוג בתעסוקה לשלבם
 התפיסה שלפי הרצף מרכזת ציינה לכך, בנוסף וציוד. מבנה כמו בתשתית, בהשקעה צורך שאין משום

 כמו הרצף, פני על מתקדמת בנקודה לפתוח עדיף תעסוקה, שירותי רצף לפתח רוצים אם בארגון הקיימת
 בהמשך שמקשות מתפיסות להימנע על-מנת מוגנות, מסגרות של בנקודה מאשר נתמכת, תעסוקה קבוצות

 זו, לתכנית נתמכת. לעבודה התעסוקה רכז וגויס מומן רש״ת תכנית הפעלת במסגרת הרצף. פיתוח על
 המסגרות הקמת ועל הקיימות המסגרות והרחבת פיתוח על אחראית המנהלת ביותר, והצעירה הקטנה

 חניכים מספר בקהילה, נתמכת עבודה קבוצות שתי קיימות היו הרש״ת תכנית הפעלת בתחילת החסרות.
 שנתיים לאחר במעקב קטן. בהיקף מוגנת ועבודה נתמכת( פרטנית )השמה בליווי הפתוח בשוק העובדים

 ויתר מע״ש, של מעמד וקיבלה הבולטת המסגרת להיות הפכה התרחבה, המוגנת העבודה שמסגרת נמצא .
להתקיים. ממשיכות הרצף גבי על החוליות

 סוגי , מפעיל גורם התכנית, על בעלות ־ לעיל שפורטו הממדים מבחינת התכניות בין מהשוואה לסיכום,
 עולה * תכנית כל של ארגוני ומבנה השונות בתכניות המבקרים החניכים מספר רצף, כל גבי על המסגרות

 הוא התכניות לארבע המשותפים .המאפיינים אחד הבדלים. ומספר משותפים מאפיינים מספר שישנם
 בתחילת בה בתכנית גם התעסוקה. רצף פני על ודומיננטית עיקרית תעסוקה מסגרת מהווה שהמע״ש

 עבודה בקבוצות השתתפו התכנית חניכי ומרבית קטן, מידה בקנה מוגנה עבודה התנהלה התכנית הפעלת
 הפכה שנתיים ולאחר הזמן עם התרחבה המוגנת המסגרת נתמכת, פרטנית בתעסוקה ובהשמה נתמכת
הגדולה. המסגרת להיות

 כל על אחראי שהוא רש״ת מנהל ישנו תכניות בשתי - הארגוני במישור התכניות בין בולטים הבדלים נמצאו
 בתכנית השונות. העבודה מסגרות של המנהלים או המרכזים מעל היררכי באופן ונמצא ברש״ת החוליות

 ללא הוא הרש״ת מרכז הרביעית ובתכנית הרש״ת, מתאם של תפקיד ממלא גם הוא המע״ש מנהל נוספת
 יישום על הארגוני המבנה של אפשריות בהשלכות נדון בהמשך ברש״ת. החוליות מרכזי על סמכויות
נתמכת. עבודה של החוליה פיתוח על ובמיוחד התכנית
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הרצף על חולייה בכל החניכים מספר 4.2
 המסגרות בין התפלגותם ואת היישובים שבארבעת בתכניות החניכים מספר לגבי נתונים נציג זה בפרק

 בכל אלה מבחינות שינויים חלו האם בדקנו כן, כמו (.,א )שלב הפעלה של וחצי כשנה לאחר השונות,
הערכה. של ב׳ לשלב א׳ שלב בין כלומר זמן, לאורך הרצף על חולייה

 שנה. לאחר חניכים 358ו- התכנית בתחילת חניכים 368 הכל בסך השתתפו התכניות שבארבע נמצא
 חניכים( 57-56 )כלומר 16%־15% בין נע החניכים מספר היום במרכזי :כדלהלן היתה החניכים התפלגות
 10%־9% בין ופרטנית( )קבוצתית נתמכת ובעבודה חניכים(, 274־268 )כלומר 74-75%סס/ בין במע״שים

 להקים הצליחו בהן לתכניות רק נתייחס אם המחקר. שלבי בשני בהתאמה חניכים( 38-33 )כלומר
 מגיע אלה בתכניות החניכים מכלל זו בחולייה שהשתלבו החניכים ששיעור נראה נתמכת, תעסוקה

שנתיים. לאחר 20%ל-

 שלעיל שההתפלגות לציין יש המע״ש. מסגרת היא הרצף פני על הדומיננטית המסגרת לראות, שניתן כפי
 תעסוקתיות מסגרות יש מהיישובים באחד כאשר הרש״ת, בתכנית הכלולות למסגרות ורק אך מתייחסת

 כלל את מייצגת אינה זו התפלגות לכן, נתמכת. ועבודה גדול מע״ש טיפולי, יום מרכז הכוללות נוספות
 בארבע המשתתפים החניכים של זו את רק אלא היישובים, בארבעת מסגרת, סוג לפי החניכים,
התכניות.

 ומבחינת המבקרים החניכים מספר מבחינת שינויים חלו תכנית כל בתוך (,1 )בלוח שנראה כפי
זמן. לאורך השונות במסגרות שלהם ההתפלגות

 בכל המרכזית החוליה הוא שהמע״ש שנתיים, לאחר במעקב והן המחקר בתחילת הן נמצא, כללי באופן
 קבוצות רק בתחילה הפעילו בה ד׳ בתכנית גם החניכים. מכלל רבעים כשלושה מבקרים במע״ש תכנית;
 להרחיב מבלי זו, מסגרת דווקא הורחבה מצומצם בהיקף התנהלה המוגנת והעבודה נתמכת, עבודה

מע״ש. של מעמד קיבלה אשר הנתמכת, המסגרת את במקביל

 המע״ש. חניכי במספר ירידה כולל החניכים, במספר ירידה חלה ו־ב׳, א׳ מהתכניות, בשתיים זמן, לאורך
 של יזומה הוצאה ואפילו חדשים חניכים קליטת חוסר היא הרש״ת, מנהלות דברי לפי לכך, הסיבה
 דווח "במכסות". קיצוצים כלומר והרווחה, העבודה משרד של התקציבים צמצום בגלל חניכים

 חוסר של במצל אך, חניכים של קבוצה לעבודה לקבל שמוכנים מפעלים בעלי ישנם אלה שבתכניות
 עלייה חלה נוספות תכניות בשתי נתמכת. לתעסוקה מהמע״ש חניכים להעביר מתקשה המע״ש קליטה
 ולאחר מהחניכים 40%כ- המוגנת במסגרת ביקרו בתחילה בה ד׳, בתכנית במיוחד החניכים, במספר
התכניות. ביתר כמו המרכזית המסגרת להיות הפכה היא הפעלה של שנתיים

 עבודה קבוצות הופעלו הרשת הפעלת לאחר כשנה - הראשונה שבתקופה נמצא נתמכת, עבודה לגבי
 מרכזת של ניסיונות למרות ,,ג בתכנית חניכים. 38 בהן והשתתפו תכניות ארבע מתוך בשלוש נתמכת

נתמכת. בתעסוקה חניכים להפעיל הצליחו לא הרש״ת,
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חתכנית הפעלת לאחר ושנתיים שגת יישובים, בארבעה הרש״ת במסגרות חניכים מספר :1 לוח

שינוי אחוז
 חניכים מספר
ב׳"" בשלב

 חניכים מספר
א׳* בשלב

 לפני חניכים מספר
התכנית הפעלת יישוב בכל תעסוקתית מסגרת סוג

א׳ יישוב
14 19 13 טיפולי יום מרכז
95 104 104 מע״ש
17 19 19 קבוצתית נתמכת תעסוקה

-11% 126 142 142 במסגרות חניכים סח״ב

ב' .יישוב
14 15 15 טיפולי יום מרכז .
62 73 73 מע״ש

- 4 ־ קבוצתית נתמכת תעסוקה
־17% 76 92 88 במסגרות חניכים סה״כ

ג׳ יישוב
29 22 טיפוליים יום במענות סה״כ
14 22 22 (1) טיפולי יום מרכז
15 - ־ (2) טיפולי יום מרכז
90 87 במע״שים סה״כ
47 42 32 (1) מע״ש
43 45 46 (2) מע״ש

- - 77 קבוצתית נתמכת תעסוקה
+9% 119 109 99 במסגרות חניכים סה״כ

ד׳ יישוב
- - - - טיפולי יום מרכז

*21 10 10 מע״ש
7 10 10 קבוצתית נתמכת בעבודה סה״כ

י פרטנית נתמכת עבודה סה״כ
9 5 5' מלאה( )משרה

+48% ״*״37 25. 25 במסגרות חניכים סח״כ
. י התכנית הפעלת לאחר כשנה

התכנית הפעלת לאחר כשנתיים “
פיזיים נכים היתר שכלי, בפיגור כלוקים מוכרים חניכים 16 ***

 עבודה קבוצות פועלות מהתכניות בשתיים. שרק נמצא התכנית הפעלת של נוספת שנה לאחר במעקב
 ממשיכים בה א׳ שבתכנית כך על מצביע שנה לאחר המעקב חניכים. 33 הכל בסך בהן ומשתתפים נתמכת
 ב׳ בתכנית במקצת. ירד זו במסגרת החניכים מספר כי אם נתמכת, עבודה של קבוצות שלוש להפעיל

 חזרו וחלקם לאומי ביטוח של לפרויקט חלקם עברו הנתמכת העבודה בקבוצת שהשתתפו החניכים
 ד׳ בתכנית המלווה. המדריך של משכורתו מימון להמשך תקציב חוסר בגלל פורקה והקבוצה למע״ש

 בסך פרטנית. נתמכת בעבודה וחלקם נתמכת עבודה קבוצות בשתי לעבוד ממשיכים מהחניכים חלק
 בעבודה נמצאים יותר קטן מספר שנה לאחר כי אם נתמכת, בעבודה החניכים במספר שינוי היה לא הכל,

.פרטנית. נתמכת בעבודה יותר גדול ומספר קבוצתית נתמכת
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 במספר עלייה הזמן עם חלה לא התכנית, התחלת עם נתמכת; עבודה של הראשוני הפיתוח לאחר כלומר,
לכך. שגרמו קשיים מספר על נעמוד בהמשך להיפך. אלא נתמכת, בעבודה החניכים

הנתמכת העבודה קבוצות בהפעלת קשייס 4.3
 החניכים את לקדם אמצעי שזהו מאחר הרש״ת של העיקריות המטרות אחת היא נתמכת עבודה פיתוח

 קיימת היתה לא זו חוליה מהתכניות, בשתיים מזו, יתירה הפתוח. בשוק עבודה לכיוון המוגנת מהמסגרת
הרש״ת. תכנית הפעלת לפני כלל

 הנובעים קביעות וחוסר דינמיות של רבה במידה כרוכה נתמכת בעבודה חניכים הפעלת שתהליך נמצא
 להיקלט עצמם החניכים מקשיי ובחלקם החניכים את המעסיקים במפעלים החלים משינויים בחלקם
בעבודה.

 בתכנית א׳. תכנית היא החניכים על והמשפיעים העבודה במקומות המתרחשים לשינויים בולטת דוגמה
 מחקר בתחילת הועסקה בו מפעל באותו פעילותה את ממשיכה השלוש מתוך אחת קבוצה רק זו

 לקשיים נקלע המקורי שהמפעל לאחר חדש למפעל הועברה שנייה קבוצה זאת; לעומת ההערכה.
 מקום לאותו חזרה מכן לאחר העבודה, מנהל עם בעיות בגלל למע״ש הוחזרה שלישית וקבוצה ;כלכליים

 מפני למע״ש שוב חזרה זו קבוצה ולאחרונה, חודשים, מספר של לתקופה העבודה( מנהל )משהוחלף
 מעבודה חניכים למע״ש הוחזרו ד׳ בתכנית גם אחר. עבודה במקום להיקלט עומדת היא נסגר. שהמפעל

המפעלים. קשיי בגלל פרטנית נתמכת

 ולהתמיד בעבודה להיקלט עצמם החניכים מקשיי נובעת נתמכת עבודה קבוצות בהפעלת נוספת בעיה
 זמן. לאורך מקומות באותם לעבוד הממשיכים החניכים של הנמוך מספרם הוא לכך הביטויים אחד בה.

 לעומת המקורית. בקבוצתם לעבוד ממשיכים (.47% )כלומר חניכים 38 מתוך 18 שרק נמצא שנה, לאחר
 הנתמכת. העבודה למסגרת התאמה אי של בעיות בגלל בעיקר למע״ש עברו מהחניכים לשליש קרוב זאת,

 פרטנית נתמכת עבודה החליף אחד וחניך באחרת אחת נתמכת קבוצה החליפו חניכים שני לכך, בנוסף
 השקעה ועל החניכים של ממושכים והדרכה בליווי צורך על מעידים הממצאים (.2 )לוח בשנייה אחת

עבודה. של זה סוג בפיתוח הנדרשת ממושכת

 הן הנתמכות מהקבוצות הנפלטים חניכים בקליטת המע״ש חשיבות על מעידים הממצאים כן, כמו
 כאשר לפיכך, עובדים. הם בהם למפעלים הקשורות מסיבות והן עצמם לחניכים הקשורות מסיבות

 שהמעבר כך השונות החוליות בין הדוק קשר קיום להמשך לדאוג יש נתמכת עבודה פיתוח מתכננים
 קצרות. לתקופות אפילו תעסוקתית מסגרת ללא יישארו לא שהחניכים מנת על רציף יהיה לשנייה מאחת

תעסוקה. מסגרות רצף קיום חשיבות את מחזקים אלה ממצאים
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 תכנית הפעלת לאחר בשנה-שנתיים
 תכנית הפעלת לאחר בשנתייס-שלוש *״

הלאומי. הביטוח של אחרת" בדרך זאת "עשה תכנית ״״״

שנה במהלך נתמכת מעבודה חניכים של מעברים • 2 לוח

אחרת למסגרת עברו לעבוד ממשיכים חניכים סה״כ
שנה במשך ב׳ בשלב מקום"" באותו א׳* בשלב

 לפרויקט 2
הלאומי*"* הביטוח

18 38  חניכים סה״ב
א׳ תכנית

4 10 (1 )קב׳ נתמכת עבודה

למעש חזרו 3
נתמכת קב׳ החליף 1

4 5 (2 )קב׳ נתמכת עבודה

 נתמכת קב׳ החליף 1
אחרת

למעש חזרו 4

4 (3 )קב׳ נתמכת עבודה

 לפרויקט עברו 2
הלאומי""* הביטוח

למעש חזרו 2

4 ב׳ תכנית
(1 )קב׳ נתמכת עבודה

ד׳ תכנית
קבוצתית נתמכת עבודה

למעש חזרו 2
למעש חזר 1

3 5  חלקית(. )משרה
קבוצתית נתמכת עבודה

 המסגרת את עזב 1
התעסוקתית

3 5 מלאה( )משרה

פרטנית נתמכת עבודה
נתמכת לקב׳ עבר 1 4 5 מלאה**( )משרה

 עבודה פיתוח על שמקשה נוספת בעיה הרבה, הדינמיות. מלבד רש״ת, של ומרכזים מנהלי□ של דיווח לפי
 של שכרו מימון היא נתמכת עבודה קבוצות הפעלת של מהעלות חלק התקציבית: הבעיה היא נתמכת

 שאת ביתר בלטה זו בעיה במע״ש. חניכים 12כ- לעומת חניכים 6-4 בין המונה לקבוצה המלווה המדריך
 זאת לשאת יכול אינו המע״ש המדריך, עבור ספציפי מימון אין שאם נמצא המחקר. של השני בשלב

 העבודה קבוצת פורקה הג׳וינט, של הכספית התמיכה סיום עם ב׳, בתכנית לכן, השוטף. מתקציבו
 גם נתמכת-הועלתה עבודה בפיתוח הכרוכה התקציבית הבעיה לפרויקט. המשך אין זה ובשלב הנתמכת

 בהחזקת הכרוכה העלות הכל בסך לדעתם, ,שבמחקר. היישובים על האחראיים המפקחים על־ידי
 בתקצוב בעיקר כרוכה העלות מכך. המתקבלות מהתפוקות גבוהה נתמכת בעבודה חניכי□ קבוצות
 שאינם חניכים ובהסעת במע״ש, מדריך של מזה בהרבה גבוה שהוא הקבוצה, את המלווה המדריך

 עצם היא נתמכת לתעסוקה התמורה המפקחים, לדעת ציבורית. בתחבורה עצמאי באופן לנסוע מסוגלים
 תקופה לאחר שגם מתברר אך, הזמן. ע□ בליווי הצורך והורדת בקהילה עצמאית. לעבודה המעבר

 בקהילה עצמאי באופן לעבוד מסוגלים אינם מהחניכים רבים נתמכת בקבוצה עבודה של ממושכת
 המפעלים מנהלי מזו, יתירה העלויות. של ירידה אין לכן, קבועים. ולהדרכה לליווי להזדקק וממשיכים
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 מעלה מתמיד בליווי הצורך בנוסף, ליווי. ללא חניכים לקבל מוכנים שאינם דיווחו חניכים שמעסיקים
בחופשה. או חולה המדריך כאשר בעיות

 שמעוניין עבודה מקום מציאת הוא הרש״ת, של המרכזים או המנהלים על־ידי שהועלה נוסף בעייתי נושא
 מדריך החזקת עלות יותר קטנה חניכים בקבוצת מדובר אם חניכים. 6-5 לפחות המונה קבוצה לקלוט
 בגלל גם אלא קטנות, קבוצות להעסיק הצורך בגלל רק לא בעייתית היא עבודה מציאת מדי. גבוהה

 עם ביחד לעתים עובדים המדריכים הנדרשת, בתפוקה לעמוד על-מנת מהחניכים. לקבל שניתן התפוקה
 ולתרום לעזור המפעל בעל של במוטיבציה רבה במידה תלויה אלה לחניכים עבודה מציאת החניכים.

 עובדים כשל לא היא שלהם התפוקה אם "גם :כך זה בנושא התבטא המפעלים מבעלי אחד זו. לאוכלוסייה
בעבודה". אותם לשלב על-מנת טוב רצון וצריך מצווה זו קודש. עבודת זו אותם להעסיק רגילים,

 בצוות מתרכזת נתמכת, תעסוקה בהפעלת הכרוכה והמרכזים המנהלים על-ידי שהועלתה נוספת בעיה
 למצוא קושי יש זאת, לעומת פיזית. בתשתית בהשקעה צורך אין מוגנת, בעבודה כמו שלא כאן, המדריכים.

 המדריך של העבודה אחד, שמצד מכך, נובע הקושי הגבוהה. תחלופתו את ולמנוע מתאים שיקומי צוות
 ללוות צורך יש הקבוצה. הפעלת לגבי רבה אחריות דורשת היא שני, מצד אך, נמוך, שכרו ולכן פשוטה היא
 לרמת המדריכים את מביאים אלה אלמנטים ולאחרים. לציוד לעצמם, יזיקו שלא מנת על החניכים את

גבוהה. שחיקה

 שהחניך ולדאוג פעולה לשתף צריכים ההורים מההורים. ותמיכה גיבוי אין כאשר להיווצר יכול נוסף קושי
 בצורה מתנהג החניך כאשר למדריך גיבוי לתת עליהם כמו-כן, לעבודה. בזמן ויגיע יתארגן בזמן, יקום

 מוגנת מעבודה בניהם את להעביר בהסכמה גם ביטוי לידי לבוא צריכה ההורים תמיכת מקובלת. שאינה
 דיווח לפי היא, נתמכת לתעסוקה להעביר שניתן בחניכים חוסר שיש לכך הסיבות אחת נתמכת. לעבודה

 חוששים שהם משום בקהילה בעבודה ישתתפו שבניהם מתנגדים מתאימים לחניכים שהורים המנהלים,
תצליח. לא בקבוצה שהקליטה במידה למע״ש לחזור מקושי או ההגנה מהסרת

 ברמה חניכים יציאת בין איזון מציאת מחייב הרש״ת תכנית שיישום ציינה התכניות אחת מנהלת לבסוף,
 לא נתמכת לעבודה חניכים שיציאת כלומר והצוות, המע״ש צורכי לבין נתמכת לעבודה מהמע״ש גבוהה
 אינטרסים ניגוד להיווצר יכול מסוימת במידה הנדרשת. התפוקה את ולתת לתפקד המע״ש ביכולת תפגע

 להפעיל הצליחו לא ג׳ שבתכנית לכך הסיבות שאחת ייתכן הנתמכת. העבודה ומרכז המע״ש מנהל בין
 מנהלי עם סמכות. רמת באותה היה הרש״ת מרכז זה שביישוב מכך גם נבעה נתמכת בעבודה חניכים
הרצף. גבי על השונות החוליות של האינטרסים בין איזון מציאת על שהקשה דבר מעליהם, ולא המע״ש

הרצף פני על התעסוקתית במסגרות העבודות מגוון הרחבת 4.4
 לפתח לחניכים לאפשר רצון ישנו הרש״ת תכנית במסגרת רצף, כל גבי על החסרות המסגרות להקמת בנוסף

 כך על־ידי זאת, פחות. מוגנות למסגרות לעבור להם יאפשרו שבהמשך יותר גבוהות עבודה מיומנויות
 סוגי במע״שים שיורחבו כן, לפני קיימים היו שלא יצרנית עבודה של מרכיבים היום למרכזי שיוכנסו

 מאלה יותר גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות יבצעו נתמכת בעבודה ושהחניכים ומורכבותו העבודות
במע״ש. הנדרשות
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 מגוון התרחב מידה באיזו נבחן הרצף, גבי על השונות במסגרות התעסוקה סוגי את נתאר זה בפרק
 תכנית הפעלת עם מהחניכים יותר גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות נוספו מידה ובאיזו התעסוקות

 ■ ובמיוחד הרצף פני שעל החוליות בכל התעסוקה רמת בהעלאת הקשיים על נצביע כן, כמו הרש״ת.
עיקרית. תעסוקתית מסגרת המהווה במע״שים

 מקדישים שמסוגלים חניכים התכנית, הפעלת שעם נמצא, היישובים שבשלושת היום מרכזי במסגרת
 שינוי חל כלומר הזמן עם התחזקה זו מגמה מהמע״ש. המתקבלות פשוטות לעבודות ביום שעות מספר

 לנושאי גם שעות מספר מקדישים בה למסגרת הטיפולי-הפיזי בפן שעוסקת ממסגרת :באורינטציה
 כי אם לעבוד, המסוגלים חניכים אותרו היום מרכז במסגרת יצרנית בעבודה מהתנסות כתוצאה עבודה.

 המרכזים, שני בין "התמקצעות" חלה החדש היום מרכז פתיחת עם ג׳ בתכנית לכן, מע״ש. של ברמה לא
 היומיומי בתפקוד עצמאיים חניכים מבקרים שבשני בעוד סיעודיים עמוק פיגור בעלי מבקרים באחד

 את להפוך רצון יש ב׳, בתכנית גם במע״ש. הנדרשת ברמה לא כי אם ביום, שעות מספר לעבוד שמסוגלים
 אשר המע״ש לבין הסיעודי המרכז שבין ביניים חוליית ולהקים בלבד סיעודית למסגרת היום מרכז

 עבודות לבצע ומסוגלים יום היום בחיי עצמאי באופן המתפקדים קשה פיגור בעלי חניכים תאכלס
פשוטות.

 האריזות בתחום היו המתבצעות העבודות מרבית התכנית, הפעלת שלפני נמצא המע״שים, במסגרות
 כגון הפשוטות, ההרכבות ובתחום וחוברות; תיקיות אריזת חד-פעמי, סכו״ם אריזת כגון הפשוטות,

 הרש״ת, הפעלת עם בו־זמנית. והרכבה אריזה עבודות מספר ביצעו מע״ש בכל מנורות. ובתי תקעים הרכבת
 האחרונה, השנה במהלך יותר. מורכבות עבודות הכוללים לפרויקטים לכניסה הכנות נערכו תכניות בשלוש

 מבצעים שהחניכים מאחר התקדמות חלה עבודות, סוגי באותם לעסוק שממשיכים למרות א׳ בתכנית
 משום שתוכנן כפי הייצור פס את פתחו לא ההכנות, למרות ב׳, בתכנית שלבים. יותר הכוללות עבודות

 בעקבות עזב. והיזם וחצי כשנה ארך המקומית מהרשות אישורים קבלת של הבירוקרטי שהתהליך
 כך הנדרשים, האישורים קבלת תהליך כל על המקל מודל נבנה המע״ש, מנהלת דיווח לפי זה, ניסיון

 לביצוע מכונות מספר נרכשו המוגנת המסגרת הורחבה בה ד׳ בתכנית קצר. יותר יהיה התהליך שלהבא
 ומכונה נייר מפיות לחיתוך מכונה קרטונים, לחיתוך אוטומטית חצי מכונה ביניהן קרטונז׳, עבודות
החניכים. כישורי את ולהעלות התעסוקות מגוון את להרחיב מנת על (Shrink) בפלסטיק וציפוי להידוק

 נייר, לאיסוף מפעל כמו קבועים, מפעלים בעלי אצל מועסקים החניכים הנתמכת, העבודה קבוצות במסגרת
 מיון כגון מיון, עבודות כוללת החניכים עבודת מוצרים. על תוויות להדבקת מפעל פלסטיק, לבקבוקי מפעל
 הדבקה, עבודות פלסטיק; בקבוקי ואריזת מיון טובים, מפריטים פסולים חלקים פירוק פלסטיק, חלקי
 מוצרים; על קודים של הדבקות תוויות, הדפסת מכונת ליד עבודה קופסאות, על מדבקות הדבקת כגון

 השירותים, בתחום היא פרטנית נתמכת עבודה במסגרת העבודה וגינון. חצרנות עבודות סבלות, עבודות
וכד׳. משרדים ניקיון ופירוק, אריזה במחסן, עבודה קרטונים, איסוף מזון, בחנות עגלות איסוף כגון

 מבצעים, שהחניכים העבודות סוגי מבחינת שינויים חלו לא הנתמכת העבודה בקבוצות שגם נמצא
זמן. לאורך
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 שעמם העיקריים הקשיים אחד מהווה יותר, גבוהות מיומנויות הדורשות יותר, מורכבות עבודות מציאת
 מהגורמים אישורים לקבל יש כך לצורך התכניות. מנהלי דיווח לפי להתמודד, צריכות המוגנות המסגרות
 זאת להוכיח קשה כדאית. תהיה שתתבצע שהעבודה ולהוכיח מתאימים ומכונות ציוד לרכישת האחראים

 יותר. מורכבות עבודות להביא ומתקשים פשוטות עבודות במסגרות מבצעים דבר, של בסופו ולכן, מראש
 עדיין העבודות של המורכבות רמת את להעלות אמורות אשר מכונות רוכשים אם שגם נמצא מזו, יתירה

 סוג כמו: שונים אילוצים בגלל זאת, פשוטה. כלל בדרך ואריזה, הרכבה של בפעילויות מתרכזות הן
החניכים. יכולת את התואמות בשוק הקיימות העבודות

תעסוקתי אבחון 4,5
 תעסוקתיים אבחונים ביצוע הוא החניכים, את לקדם היא שמטרתו הרש״ת, תכנית של המרכיבים אחד

 לו בונים החניך. כישורי את ביותר ההולם התעסוקתי הפתרון מהו נקבע האבחון באמצעות תקופתיים.
 הצורך לפי התכנית את משנים החניך, של התקדמותו אחר מעקב ומבצעים יעדים המגדירה אישית תכנית

מעקב. שוב ועורכים

 שנים. חמש כל פסיכולוגי לאבחון זכאי חניך המפגר, באדם לטיפול האגף שמספק השירותים במסגרת
 החניכים את מפנים נוספת ובתכנית זה מסרג לאבחון החניכים את קבוע באופן מפנים אחת שבתכנית נמצא
 לחניך. עבודה בהתאמת בעיה מתעוררת כאשר או חניך, לנייד רוצים כאשר כמו צורך, שיש מרגישים כאשר

 מתמקד אינו אך החיים, של שונים בתחומים החניך כישורי את בודק הפסיכולוגי שהאבחון לציין יש
תעסוקתי. באבחון הנבדקים הספציפיים בתחומים

 אבחון שכלל מסודר פורמלי תעסוקתי אבחון מערך היה מהתכניות באחת שרק נמצא המחקר בתחילת
 יומיים בין נמשך האבחון נתמכת. לעבודה לצאת שתוכנן מע״ש חניך או למע״ש, שהגיע חדש חניך

 באותו זאת, לערמת ולחניך. למדריך שהועברה אישית קידום תכנית לו נקבעה האבחון סמך על לחודשיים.
 התנסות תוך נבחנו חדש חניך של כישוריו תעסוקתי. אבחון של פורמלי תהליך נערך לא התכניות ביתר שלב

שונות. בעבודות

 האבחוני המערך תכנית בכל אמנם, מסודר. אבחוני מערך פותח התכניות ביתר שגם נמצא שנתיים לאחר
 של: לתחומים שונות פירוט ברמות התייחסות יש בכולן אך, ביניהם, שוני יש ולכן, עצמאי באופן פותח

 לתעסוקה הקשורות מיומנויות לימוד(, כושר זיכרון, ריכוז, כושר מילולית, )יכולת קוגניטיבית יכולת
 עבודה לחיי מיומנויות וכדומה( גיליוטינה על נייר חיתוך מיון, הרכבה, יד-רגל, יד-עין, )קואורדינציה

 ומשמעת התנהגותיות ומיומנויות וכדומה( זמנים בלוח עמידת תפוקה, המוצר, לטיב ערנות )דייקנות,
התנהגות(. בעיות הוראות, ביצוע בזמן, הגעת חיצונית, הופעה קשר, ליצור )יכולת

 הערכה מבחינת החניך. התקדמות אחר מעקב גם כוללים אישית תכנית ובניית התעסוקתי האבחון תהליך
 מסודר מעקב מבצעים מהתכניות שבשתיים נמצא הצורך לפי ושינויו האישיות התכניות של מחודשת

 מתקיים האחרות התכניות בשתי בתכנית. שינויים נערכים ובהמשך החניך נסיגת או התקדמות אחר
 נוהג כגון בעיות, יש שלחניך נמצא אם החניכים. של והתנהגותם עבודתם אחר הצוות של שוטף מעקב
 הממונים לבין המדריך בין שוטף התייעצות תהליך מתנהל אחרת, חריגה התנהגות או קבוע באופן לאחר

לנהוג. יש כיצד ביחד ומחליטים ברש״ת עליו
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הצוות הדרכת 4.6
 לכך הסיבות שאחת היא ההנחה צוות. הדרכת הוא הרש״ת תכנית ביישום לתמוך שנועד נוסף מרכיב

 ידע חוסר היא נמוך, הוא הפתוח לשוק היוצאים ואחוז מוגנות, במסגרות ארוכות תקופות שוהים שחניכים
 הצוות תפיסות את לשנות היא ההכשרה מטרת להתקדם. החניכים של יכולתם לגבי הצוות של ואמון

 וליווי הדרכה עם פחות מוגנות למסגרות לעבור מסוגלים שחניכים האפשרות לגבי המודעות את ולהעלות
הפתוח. לשוק ליציאה חניכים להכשיר כיצד כלים למדריכים להקנות כן, כמו מתאימים.

 לטיפול הקשורים בנושאים הרצאות ושומעים השתלמויות המדריכים עוברים התכניות באחת שרק נמצא
 מומחים מרצים על-ידי או בכירים צוות אנשי על-ידי מועברות אלה הרצאות והפעלתו. המפגר באדם

מובנה. הדרכה מערך ואין מסודרת הכשרה מתבצעת לא התכניות ביתר בתחום.

וההורים החניכים על הרש״ת תכנית השפעת .5
 שחוליית משום זאת נתמכת. בעבודה החניכים על התכנית השפעת בתיאור בעיקר נתמקד זה בפרק

 לחול צפויה המשמעותית וההשפעה הרש״ת תכנית יישום בתחילת מפותחת היתה לא הנתמכת העבודה
זו. במסגרת שהשתלבו החניכים על בעיקר

תחגיכים מאפייני 5.1
 באיזו ונבחן ותפקודיים דמוגרפיים ואפיונים רקע אפיוני מבחינת נתמכת בעבודה החניכים את נתאר להלן
במע״ש. הנמצאים החניכים למאפייני שונים או דומים מאפייניהם מידה

 מהם 71%ש־ נמצא (.3 )לוח נתמכת לעבודה הגיעו ממנה המסגרת הוא אלה חניכים של הרקע מאפיוני אחד
 חניכים כלומר, מהמע״ש. הגיעו 30%מ- ופחות תעסוקתית, במסגרת לכן קודם שהיו מבלי לקבוצות הגיעו

 באחת במיוחד ביטוי לידי בא זה דבר המע״ש. במסגרת התנסו לא אם גם נתמכת בעבודה להיקלט יכולים
 ופרטנית קבוצתית נתמכת בעבודה המשתתפים והחניכים מוגנת עבודה שאין כמעט בהן מהתכניות

־ אחרת. תעסוקתית בתכנית להשתתף מבלי ישיר באופן נקלטים

 ,27 לגיל מתחת 55% צעירים, בגילים חניכים השתלבו ההערכה של א׳ שבשלב נמצא החניכים גיל מבחינת
 נמצא שנה לאחר במעקב שנים. 39-28 בין נע החניכים מרבית של השכיח הגיל בהם המע״ש חניכי לעומת

 55% לעומת שנים 27-18 שבין בגילים מהם 37% יותר, מבוגרים נתמכת בעבודה המשולבים שהחניכים
.22%ל- 16%מ- עלה ומעלה 40ה־ בני שיעור לכן. קודם שנה זו גיל בקבוצת

 המשתתפים גיל שנים, מספר קיימת כבר היתה נתמכת עבודה של החוליה בה א׳, שבתכנית לציין מעניין
התכנית. הפעלת מהתחלת כבר התכניות ביתר המשתתפים לגיל יחסי באופן גבוה

החניכים. מכלל 40%כ- מהוות והן החניכים ממספר נמוך במע״שיס, כמו נתמכת, בעבודה החניכות מספר
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)באחוזים( נתמכת בעבודה החניכים של רקע מאפייני :3 לוח

ב׳** בשלב חניכים סה״כ
(N =33)

א׳* בשלב חניכים סה״כ
(N =38) החניכים מאפייני

100 100 סה״כ

נתמכת לעבודה הגיעו
29 מהמע״ש
71 מהקהילה

גיל
37 55 27-18
41 29 39-28
22 16 .40+

מיו
36 39 נשים

 תכנית הפעלת לאחר בשנה-שנתיים "
תכנית הפעלת לאחר בשנתיים־שלוש ״״

 רמת לגבי גם מידע התקבל נתמכת, בעבודה החניכים של דמוגרפיים ואפיונים רקע אפיוני על למידע בנוסף
 פיגור, רמת ממדים: שלושה פי על הישירים המדריכים על-ידי הוערך החניכים תפקוד שלהם. התפקוד
 של ב׳ ובשלב א׳ בשלב כלומר זמן, נקודות בשתי נאספו אלה נתונים התנהגות. והפרעות פיזיות, מגבלות

המע״ש. חניכי של אלה למאפיינים והושוו ההערכה

 זאת, לעומת קל. פיגור על־ידי מאופיינים נתמכת בעבודה החניכים שמרבית לראות ניתן בהמשך 4 מלוח
 נתמכת בעבודה קל. פיגור בעלי 25% ורק בינוני פיגור על־ידי מאופיינים (,61%) המע״ש, חניכי מרבית
המע״ש. חניכי בקרב 14%לעומת־ קשה בפיגור הלוקים חניכים ואין כמעט

)באחוזים(
מוגנת ובעבודה המחקר של ב׳ ובשלב א׳ בשלב נתמכת בעבודה חניכיס של תפקודיים מאפיינים :4 לוח

חניכים סה״כ חניכים סה״כ
מוגנת**" בעבודה חניכים סה״כ ב׳*" שלב א'* שלב תפקודיים מאפיינים

221 33 38 )במספרים( סה״כ
100 100 100 )באחוזים( סה״כ

פיגור רמת
25 64 55 קל
61 36 40 בינוני
14 - 5 קשה

־ • • עמוק

מידע אין 36 34 פיזיות מגבלות
מידע אין 18 44 התנהגות הפרעות

 תכנית הפעלת לאחר בשנה־שנתיים "
• תכנית הפעלת לאחר בשנתיים־שלוש “
V* (1996 ומנדלר )נאון מוגנות מסגרות על מהסקר נתונים
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 בעיות ראייה, בעיות כגון: פיזיות, מבעיות גם סובלים נתמכת בעבודה מהחניכים שכשליש נמצא
 נמצא התכנית יישום לאחר כשנה הזמן. עם זה בתחום הבדלים נמצאו ולא וכד׳ עדינה במוטרריקה

 להתרכז יכולת חוסר או התחצפות :כגון ומשמעת, התנהגות בעיות נתמכת בעבודה מהחניכים 44%של־
 בצורה ירד אלה חניכים של היחסי משקלם התקשורת. על המקשה מתמדת חרדה ארוך, יותר זמן למשך

 החניכים בקרב נתמכת. בעבודה החניכים במאפייני שינויים חלו הזמן עם .18%ל- ב׳, בשלב משמעותית
 מבעיות סובלים יותר קטן שיעור הראשון. בשלב מאשר יותר גבוה המבוגרים החניכים שיעור השני בשלב

 תפקודית מבחינה השתלבו לא אשר חניכים זמן. לאורך שמתמידים החניכים שאלה ייתכן התנהגות.
 חניכים התקבלו ובמקומם המסגרת את עזבו או למע״ש הוחזרו עבודה, של זה בסוג והתנהגותית

 המקובלות התנהגות נורמות למידת של תהליך חל וותיקים חניכים שבקרב גם ייתכן יותר. מתאימים
 גם נובעים השלבים בין מההבדלים שחלק ייתכן לעיל, שצוין כפי זאת, ע□ יחד בקהילה. עבודה במקומות

בהערכה. מהטיות

 גבוהה תפקוד ברמת הם נתמכת בעבודה המשתלבים החניכים המע״ש, חניכי כלל שמתוך נמצא לסיכום,
 פוטנציאל להוות היכולה אוכלוסייה וזאת קל בפיגור לוקים המע״ש מחניכי כרבע זאת, עם יחד יותר.

נתמכת. בעבודה לשילוב

עבודה ושעות שבר 5.2
 שלהם. העבודה שעות ומספר העבודה סוג תפקודם, רמת את משקף מוגנות במסגרות החניכים שכר

 בעבודה החניכים נתמכת. בעבודה שכר לתשלום מיוחדת התייחסות אין והרווחה העבודה משרד בתקנות
 המעסיק לכן, המעסיק. על-ידי ישירות מועסקים ואינם למע״ש להשתייך למעשה, ממשיכים, נתמכת
במע״ש. המקובל לפי 20% של ניכוי לאחר לחניכים משלמת והיא למסגרת משלם

 הגישה את המשקף דבר שכר, משלמים לא הטיפוליים היום במרכזי שלמעשה לראות ניתן 5 מלוח
 שכר ומקבלים שעובדים חניכים ישנם המרכזים באחד שרק נמצא אלה. מסגרות של הטיפולית־החזקתית

לחודש. ש״ח12כ- של

 הבדלים נמצאו לא לחודש. ש״ח 150־50 בין ונע נמוך השונים במע״שים החניכים של השכיח השכר
 משמעותיים פערים ישנם זאת, עם יחד (.5 )לוח התכנית הפעלת של שנתיים לאחר זו מבחינה משמעותיים

 ש״ח. 700 לבין לחודש ש״ח 2 בין נע השכר טווח :השונים המע״שים ובין השונים החניכים בין בשכר ביותר
 שהשכר נמצא א׳ בשלב במע״שים. מאשר יותר גבוה הוא ופרטנית קבוצתית נתמכת, בעבודה החניכים שכר

 הזמ^חלה שעם נמצא ב׳( )שלב שנה לאחר במעקב לחודש. ש״ח 650ל־ ש״ח 550 בין נע החניכים של השכיח
 עבודה של קבוצות להתקיים המשיכו בהן התכניות משתי באחת נתמכת. בעבודה המשולם בשכר עלייה

 אך השתנה לא השכיח השכר השנייה, ובתכנית לחודש ש״ח 860ל- 640מ־ עלה השכיח השכר נתמכת
 הפערים לכך. קודם כשנה ש״ח 800 לעומת לחודש ש״ח 1,000 של מקסימלי לשכר הגיעו מסוימים חניכים

 בעבודה שהחניכים לזכור, יש החניך. של ומההספק בחודש העבודה ימי במספר מהבדלים נובעים בשכר
מינימום. שכר להם לשלם נוהגים אינם המעסיקים ולכן המע״ש, לעובדי נחשבים נתמכת
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ממחקר של ,ב ובשלב א' בשלב ויישוב, תעסוקתית מסגרת לפי ממפיס, של חודשי שכר :5 אח
 שכר טווח

 לחניך חודשי
 )בש״ח(

"ב׳ שלב

 שכר טווח
 לחניך חודשי

 )בש״ח(
א׳* שלב

 חודשי שכר
 לחניך שכיח

 )בש״ח(
ב׳"* שלב

 חודשי שכר
 לחניך שכיח

 )בש״ח(
א׳* שלב תעסוקתית מסגרת סוג

טיפולי יוס מרכז
18-0 24-0 10 12 א׳ יישוב

0 0 0 0 ב׳ יישוב
0 0 0 0 א׳( )מרכז ג׳ יישוב
0 0 0 0 ב׳( )מרכז ג׳ יישוב
- - - - ד׳ יישוב

מע״ש
570-2 700־3 150 135 א׳ יישוב

350-33 200-30 110 90 ס יישוב
250-50 262-50 50 50 (1 )מע״ש ג׳ יישוב
125-50 130-50 80 70 (2 )מע״ש ג׳ יישוב

400-150 450-150 150 מידע אין ד> יישוב

קבוצתית נתמכת תעסוקה
משרה*** חצי

242-218 230 - - א׳ יישוב
500 280 500 280 ד׳ יישוב

מלאה*** משרה
1,000-600 800-400 600 550 א׳ יישוב

- 650-250 - 650 ;ב יישוב
- ־ ־ - ג׳ יישוב

860 640 860 640 ד> יישוב

פרטנית נתמכת תעסוקה
1,200-500 1,200-400 700 מלאה*** משרה

תכנית הפעלת לאחר בשנה-שנתיים "
תכנית הפעלת לאחר בשנתיים־שלוש **

שבועיות שעות 40מלאה= **משרה שבועיות שעות 20 משרה־ חצי ***

 במספר השוני היא נתמכת בעבודה לחניכים במע״ש החניכים בין בשכר להבדלים הסיבות שאחת לציין יש
 מוקדשות ביום שעות כחמש במע״ש, שוהים שהחניכים שעות שמונה מתוך המסגרות. בשתי העבודה שעות

 העובדת אחת קבוצה מלבד הנתמכת, הפרטנית ובהשמה הנתמכת העבודה בקבוצות זאת, לעומת לעבודה.
 בין כלומר, רגיל עבודה יום עובדים החניכים הקבוצות יתר בכל ביום(, שעות )ארבע שבועיות שעות כעשרים

בשבוע. ימים חמישה ביום, שעות לשמונה שבע

 שכרם ש״ש, 20כ- שבמע״ש, לזה דומה שעות מספר עובדים בה הנתמכת העבודה בקבוצת גם זאת, עם יחד
 כשנה ש״ח 500ו־ המחקר בתחילת לחודש ש״ח 280כ- והוא המע״ש חניכי של מזה יותר גבוה החניכים של

 השכר קבוצתית. בעבודה החניכים משכר יותר גבוה מעט פרטנית בהשמה העובדים של שכרם מכך. לאחר
לחודש. ש״ח 400-1,200 בין נע השכר וטווח לחודש ש״ח 700 הוא השכיח
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 עם שהחניכים להיות יכולה נתמכת בעבודה החניכים לעומת המע״ש חניכי בשכר להבדלים נוספת סיבה
 יכול במע״ש השכר של הרחב הטווח נתמכת. בעבודה הנמצאים אלה הם יותר גבוהה ותפוקה עצמאות רמת

 גם יחסית גבוה שכר להשתכר יכולים היו נתמכת בעבודה הנמצאים החניכים שאותם כך, על להצביע
 זו. סוגייה לבחון ניתן לא אלה מאפיינים לפי במע״ש השכר התפלגות על מידע לנו שאין מאחר במע״שים.

 שניתן ביותר הגבוה השכר מאשר יותר גבוה המקרים ברוב הוא נתמכת בעבודה שהשכר מכיוון אולם,
יותר. נמוך שכר משתכרים היו במע״ש החניכים שאותם להניח סביר במע״ש, לקבל

חברתי שילוב עצמי, דימוי 5.3
 שילוב החניכים, של העצמי הדימוי על הרש״ת תכנית השלכות נבחנו עבודה, ושעות שכר תעסוקה, מלבד

 חניכים מספר של יציאה הוא החניכים מבחינת המשמעותי שהשינוי מאחר מעבודה. ושביעות־רצון חברתי,
 ניכרת תהיה אלה בתחומים עליהם התכנית של שההשפעה היה צפוי פרטנית, או קבוצתית נתמכת לעבודה
במיוחד.

 להעלאת רגילים", "כעובדים להרגשתם תורמה רגילה בסביבה העבודה הישירים, המדריכים דיווח לפי
שלהם. העצמי והביטחון העצמית ההערכה את והגבירה שלהם, העצמאות תחושת

 של החברתי השילוב מידת הוא ופרטנית נתמכת בתעסוקה ההשמה תכנית להצלחת נוסף חשוב מדד
 לבין החניכים בין טובים עבודה קשרי נוצרו הנתמכת העבודה שבקבוצות נמצא העבודה. במקום החניכים
 ועובדים הסתייגות היתה קבוצות במספר העבודה בתחילת המדריכים, דיווח לפי אמנם הרגילים. העובדים

 העובדים של הן הסתגלות של תהליך חל הזמן, עם אך החניכים. של נוכחותם את לקבל התקשו רגילים
 עבודה במקום המקובלים ההתנהגותיים לסטנדרטים החניכים של - ולהיפך המוגבלים, לחניכים הרגילים

 לבצע יודעים לא חניכים כאשר כמו: בעבודה הדדית בעזרה ביטוי לידי באים אלה חיוביים קשרים רגיל.
 התפוקה בהעלאת לחניכים. עוזרים הרגילים העובדים כמו-כן, עוזרים. הרגילים העובדים מסוימת עבודה

 לעובדים עוזרים החניכים מתבקשים, הם כאשר שני, מצד ■הנדרשים. .בסטנדרטים עומדת תמיד שלא
 יחד נמצאים יחד, צוחקים יחד, אוכלים - חברתית מבחינה כבדות. חבילות בהעברת .לדוגמה, .רגילים,

 העובדים לבין החניכים בין השורר .היחס'הידידותי למרות המדריכים, של הדיווח לפי אך, וכד׳. בהפסקות
העבודה. לשעות מעבר חברות יחסי נוצרו לא מהקבוצות אחת באף הרגילים

 אינם החניכים מרבית העצמי, בדימוי והעלייה החברתית מההשתלבות כתוצאה המדריכים, דיווח לפי
 המאמץ מבחינת יותר קשה מסחר בבית או במפעל העבודה שלעתים למרות זאת, למע״ש. לחזור מעונינים

 במע״ש. שקיימים מאלה פחות נוחים בעבודה הפיזיים התנאים ו/או במע״ש העבודה מאשר הנדרש הגופני
הסעה. כלל בדרך יש שלמע״ש בעוד לעבודה עצמם בכוחות להגיע צריכים החניכים מזו, יתירה

החניכים של שביעות־רצון 5.4
 מהחניכים מידע התקבל הישירים, מהמדריכים שהתקבל חברתי ושילוב עצמי דימוי על המידע מלבד
 החניכים מספר ומהשכר. מהצוות החניכים, מיתר מהעבודה, שביעות־רצונם מידת לגבי חניכים(, 36) עצמם

 באחד כאשר נתמכת, בעבודה חניכים של המצומצם מספרם היא לכך העיקרית והסיבה קטן היה שרואיינו
לראיינם. רשות לנו ניתנה לא היישובים
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 רצון שביעות מבחינת מוגנת בעבודה לחניכים נתמכת בעבודה החניכים בין השוואה מוצגת 6 בלוח
 העלולים הקבוצות, שתי של ההתחלתיים במאפיינים הבדלים שישנם ייתכן שונים. בתחומים מהעבודה

 של הקטן המספר בגלל עצמו. העבודה מקום של למאפיינים מעבר מהעבודה רצון שביעות על להשפיע
 בין השוואה לאפשר מנת על אלה. הבדלים על ולפקח רב-משתני ניתוח לבצע היה ניתן לא שרואיינו חניכים

 שביעות על במאפייניהם ההבדלים השפעת את שניתן כמה עד ולנטרל נתמכת, עבודה לחניכי המע״ש חניכי
 חניכים כלומר נתמכת, שבעבודה לאלה דומים מאפיינים בעלי החניכים ההשוואה, לצורך נבחרו הרצון,
המע״ש. מנהל על-ידי נעשתה החניכים בחירת יותר. גבוהה וקוגניטיבית תפקודית ברמה

)באחוזים( תעסוקתית מסגרת לפי העבודה, של שונים מהיבטים חניכים של רצון שביעות■ :6 לוח
 חניכים
נתמכת בעבודה

 חניכים
מוגנת בעבודה

19 17 מוחלטים במספרים סה״ב
מהעבודה רצון שביעות•

*98 82 העבודה את אוהב
100 100 בבית להישאר מאשר לעבודה לבוא מעדיף
90 - נתמכת בעבודה ולעבוד להמשיך רוצה
58 47 מקום באותו ולעבוד להמשיך רוצה

החברתי בתחום שביעות״רצון
100 88 בעבודה חברים לו יש
*82 59 לעבודה מהחברים מרוצה
71 47 לעבודה החברים אותם עם לעבוד להמשיך רוצה

ומדריכים הממונים מיחס שביעות־רצון
**53 88 בעל-בית ממונה, מדריכים, של מיחסם שבע-רצון
*82 100 למדריך פונה בעבודה לעזרה זקוק כאשר

משכר רצון שביעות•
אחרת בעבודה אם גם הנוכחית, בעבודה להישאר מעדיף

41 35 כסף יותר לקבל יכול היה
*59 29 בעבודה שמקבל מהכסף מרוצה

 10% של ברמה מובהקים הבדלים
5% של ברמה מובהקים הבדלים **

 שהם ציינו כולם כמו-כן, לעבודה. לבוא אוהבים ונתמכת מוגנת בעבודה החניכים שמרבית עולה 6 מלוח
 כמו משעמם לא "שבעבודה היא לכך הסיבה בבית. להישאר האפשרות פני על העבודה מסגרת את מעדיפים

 להמשיך רוצים הם האם נשאלו החניכים כאשר זאת, עם יחד שכר". גם ומקבלים וחברים, חברה יש בבית,
 מוגנת בעבודה החניכים מבין 47% ממחצית, פחות אחר, במקום לעבוד רוצים היו או מקום באותו לעבוד

 זאת, עם יחד עבודה. מקום באותו לעבוד להמשיך רוצים שהיו ציינו נתמכת בעבודה מהחניכים 58%ו־
 רוצים מהם 58% רק כי אם נתמכת, בעבודה להמשיך רוצים ,90% נתמכת, בעבודה החניכים כל כמעט

 אחרת נתמכת בעבודה עבודתם את להחליף רוצים היו 32%ש- בעוד עבודה, מקום באותו לעבוד להמשיך
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 אחרת בעבודה לדעתם, סיבות. מכמה נובע עבודה מקום להחליף שלהם הרצון למע״ש. לחזור רוצים 10%ו־
יותר. גבוה שכר ולקבל חדשים חברים להכיר יותר, מתאימה עבודה לבצע יכולים היו

 חברתית מסגרת מהווה העבודה שמקום היות משמעותי, היבט הוא העבודה מסגרת של החברתי ההיבט
 עולה לעיל 6 מלוח משפחותיהם. בני עם המתגוררים לאלה במיוחד שכלי, בפיגור הלוקים לאנשים עיקרית

 העבודה. קבוצת בקרב חברים להם שיש ציינו (100%) ונתמכת (88%) מוגנת בעבודה החניכים שמרבית
 שבעי-רצון נתמכת בעבודה מהחניכים 82% לעומת מוגנת בעבודה מהחניכים 59% שרק נמצא זאת, למרות

 עם לעבוד להמשיך מעדיפים (47%) מוגנת בעבודה החניכים ממחצית פחות כמו-כן, לעבודה. מהחברים
 חדשים אנשים עם לעבוד הרצון חדשים. אנשים עם לעבוד מעדיפים היו היתר בקבוצה, החברים אותם
 לעבוד להמשיך מעדיפים שהם ציינו 71% ־ יותר קטנה במידה אך נתמכת בעבודה החניכים בקרב גם קיים

חברים. אותם עם

 הם בעבודה בעיה להם יש שכאשר ציינו נתמכת, בעבודה החניכים ומרבית מוגנת, בעבודה החניכים כל
 המדריכים מצוות שביעות־הרצון .18% למעסיק, גם פונים נתמכת בעבודה חניכים למדריך. פונים

 88% ציינו מוגנת בעבודה נתמכת. בעבודה מאשר מוגנת, בעבודה החניכים בקרב יותר גבוהה והממונים
 כך. מרגישים 53% נתמכת בעבודה החניכים שבקרב בעוד אליהם, נחמדים הצוות שאנשי החניכים מבין

 מדיווח שעולה שכפי משום, יחסית נמוך מהצוות ששבעי-רצון נתמכת בעבודה החניכים ששיעור ייתכן,
 מנהל או הבית בעל בעבודה לחץ יש כאשר לעתים, בעבודה, אוהבי□ לא שהם הדברים לגבי עצמם החניכים
עליהם. צועקים גם או יותר מהר לעבוד להם אומר או אותם מזרז העבודה

 החניכים שביעות־רצון חוסר מהשכר. רצון שבעי שאינם חניכים של גבוה שיעור נמצא המסגרות בשתי
 רק מקבלים. שהם מהכסף לא או מרוצים הם אם ישיר באופן נשאלו כאשר גם ביטוי לידי בא זה מממד

 שהם ציינו נתמכת בעבודה החניכים מקרב ־ 59% - יותר גבוה ושיעור מוגנת בעבודה החניכים מקרב 29%
 נתמכת בעבודה החניכים מקרב דומה ואחוז מוגנת בעבודה מהחניכים 35% רק מזו, יתרה מהשכר. מרוצים

 כסף. יותר לקבל יכולים היו אחרת בעבודה אם גם הנוכחית, בעבודה להישאר מעדיפים שהם ציינו (41%)
 אינו מקבלים שהם שהשכר משום כסף יותר בה שמקבלים בעבודה לעבוד מעדיפים שהיו השיבו היתר כל

 משמעות את מבינים לא שהם ציינו מוגנת בעבודה חניכים שמספר לציין יש שוטפות. להוצאות מספיק
הכסף.

 שהם ציינו מרביתם בעבודה, ביותר אוהבי□ שהם הדברים לגבי מסכמת שאלה החניכים נשאלו כאשר
 הם מה נשאלו כאשר החברתי. ההיבט את הדגישו כלומר החברים, עם ביחד ולדבר לצחוק אוהבים
 או המדריך כאשר או בעבודה, לחץ יש כאשר אוהבים לא שהם החניכים ציינו בעבודה, פחות הכי אוהבים
משעמם". מאוד "שזה משום מעש" ב״אפס ויושבים עבודה אין כאשר וגם כועסים, החברים

 הקבוצות בין מהבדלים חלק רק ולכן קטן היה שרואיינו נתמכת ובעבודה מוגנת בעבודה החניכים מספר
 בעבודה חניכים בקרב יותר גבוהה שביעות־רצון של קבועה מגמה שמסתמנת נראה זאת, עם יחד מובהקים.

 של שמצבם ביטחון של רבה במידה להסיק שניתן מכאן, החברתי. ולהיבט לשכר לעבודה, בנוגע נתמכת
שצוינו. הממדים מבחינת יותר טוב אלה חניכים
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הורים שביעות-רצון 5.5
 התעסוקתית מהמסגרת שביעות־רצונם לגבי חניכים של מהורים גם מידע התקבל מהחניכים, מידע מלבד

 מועסקים שבניהם ותשעה במע״ש משתתפים שבניהם עשרה הורים, 19מ- התקבל המידע בניהם. של
 בחרנו אנו אולם מוגן, בדיור מתגוררים נתמכת בתעסוקה המועסקים מהחניכים חלק נתמכת. בתעסוקה

 בעבודה לבניהם שקורה במה יותר מעורבים אלה שהורים משום עמם, מתגוררים שבניהם הורים לראיין
יומיומי. באופן

 אחד תעסוקתית. במסגרת ילדיהם השתתפות מעצם שבעי-רצון שהם עולה ההורים עם מהראיונות
 אחרת אמא הזמן". כל בבית לא הוא הפחות לכל אעשה? אני "מה שאמרה: אמא הוא לכך הביטויים

 על־מנת האוטובוס לתחנת אותה מלווה היא לכן המוגנת, למסגרת ללכת מסרבת הבת בוקר שמדי סיפרה
 בתוקף תסרב הנערה אחד שיום מכך מרובה חרדה האם הביעה בריאיון למסגרת. הולכת שהנערה לוודא

במסגרת. ולהשתתף להמשיך

 הכישורים מבחינת לחניך מתאימה הנוכחית העבודה "האם לשאלה: ההורים של מתשובותיהם
 מתאימה עצמה שהעבודה חושבים המסגרות בשתי ההורים מרבית הבאים: הממצאים עולים הדרושים?"

 שמסגרת שציינו אלה בין גם )ארבעה( מוגנת בעבודה לחניכים הורים מספר זאת, עם יחד החניך. לכישורי
 זאת, לאור מגוונת. ולא משעממת מבצעים שהבנים שהעבודה כך על התלוננו לבניהם, מתאימה המע״ש

 המתאים המקום היא המוגנת שהמסגרת שמשום ציינו מוגנת במסגרת נמצאים שבניהם מההורים שניים
 רווחיים ייצור קווי המכיל מוגן מלאכה בית של בכיוון המע״ש פיתוח הוא לדעתם הפתרון לבניהם, ביותר

יותר. מעניינת ועבודה

 במספר( )תשעה נתמכת בעבודה לחניכים ההורים כל גם כך מוגנת בתעסוקה חניכים של להורים בדומה
 ההורים מוגנת, בעבודה הורים לעומת אך, הבנים. לכישורי מתאימה התעסוקתית שהמסגרת דיווחו

 עובדים שהם בכך ומתגאים מרוצים העבודה, את אוהבים שבניהם דיווחו הנתמכת במסגרת לחניכים
 ממסגרת עברו שבניהם ההורים שני מזו, יתרה רגילים. עובדים עם בעבודה ומשתלבים רגילה במסגרת

 אשר כעת, מבצעים שבניהם. העבודה רמת מבחינת שיפור מרגישים שהם דיווחו נתמכת, לעבודה מוגנת
יותר. מתקדמים הם זו ובמסגרת יותר, עצמאיים להיות להם עוזרת

 בעבודה חניכים של ההורים מאשר יותר רצון שבעי מוגנת בעבודה חניכים של ההורים החברתי, בתחום
 דיווחו נתמכת, בעבודה חניכים של ההורים וכמחצית מוגנת, בעבודה חניכים של ההורים מרבית נתמכת.

חברתית. מבחינה לבניהם מתאימה שהמסגרת

 זאת, עם ממנו. ומרוצים הישיר מהמדריך תמיכה מקבלים שבניהם דיווחו ההורים מרבית הקבוצות בשתי
 מלבד המע״ש, בפעילות נוספים היבטים על דגש שמים מוגנת בעבודה חניכים של מההורים שחלק נראה

 שיש בכך זאת ביטא מהם אחד הזמן". "כל ולעבוד לשבת צריכים שילדיהם מכך ומסתייגים העבודה,
 לשתוק, הזמן כל לנשום, נותנים לא עליו, העיניים עם הזמן כל "המדריך :אמר אחר הורה קשה״. ״משטר

 המע״ש, במסגרת נוספות בפעילויות ישתתפו שבניהם רוצים שהיו ציינו מההורים שניים בית-סוהר". כמו
 נתמכת בתעסוקה שבניהם הורים שני גם וכתיבה. קריאה לימודי והמשך הגופנית הפעילות תגבור כמו

שוטר". כמו "מתנהגת המדריכה :דומים במושגים השתמשו המדריך מיחס רצון שבעי שאינם
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 מצבם "ניצול על ומצביע נמוך שהשכר מרגישים נתמכת ובתעסוקה מוגנת בתעסוקה לילדים ההורים רוב
 נסיעה על ולהוצאות המוגנת למסגרת חודשי תשלום בעבור להוצאות בהשוואה נמוך השכר הבנים". של

 בתעסוקה המועסקים לילדים הורים זאת, עם יחד נתמכת. בעבודה הנמצאים לאלה ציבורית בתחבורה
 אינו שהשכר מרגישים שהם למרות עלה. בניהם שכר מהמע״ש המעבר שעם השכר, בנושא ציינו נתמכת

לשכר. מתייחסים אינם והם. לבניהם, ביותר המתאימה המסגרת שזו ציינו מההורים חלק סביר

 האם מתאפשר, היה שזה "במידה הפתוח בשוק לעבודה בניהם מעבר כלפי עמדותיהם לגבי נשאלו הורים
 )שישה( נתמכת בעבודה חניכים של ההורים שמרבית נמצא החופשי?" בשוק יעבוד שהוא בכך תומך היית

 למרות הפתוח בשוק עובדים ילדיהם את לראות רוצים היו )שניים( מוגנת בעבודה ההורים מקרב ומיעוט
 מעריכים נתמכת בעבודה חניכים של שהורים מכך בעיקר נובע הדבר בניהם. למוגבלות מודעים שהם

 בעבודה החניכים לעומת הפתוח בשוק בעבודה להשתלב מתאימים והדרכה ליווי בעזרת מסוגלים שילדיהם
 זאת, עם יחד יחסית. גבוהה ברמה הם נתמכת לעבודה שיצאו והחניכים היות מפתיע לא הדבר מוגנת.
המשפחה. בעיני שלהם הדימוי שעלה לכך גרמה נתמכת בעבודה השתלבו שהחניכים העובדה שעצם ייתכן

הרצף גבי שעל החוליות בין ניידות 5.6
 השונות. החוליות בין לפחות,. מהחניכים, חלק של ניידות הוא הרש״ת מודל של החשובים העקרונות אחד

 למסגרת הרצף פני על לנוע לחניכים אפשרות לתת הוא הרש״ת תכנית בבסיס העומד הרעיון מזו, יתירה
 חדשים כישורים לרכוש הזדמנות לחניך להעניק אמורה הרצף גבי על חוליה כל ביותר. להם המתאימה
 החוליות בין חניכים מעבר התקיים אמנם מידה באיזו נבחן תחילה מוגנת. פחות לחוליה לנוע לו שיאפשרו

השונות. בתכניות הרצף של

 החניכים מכלל 7%כ־ המהווים הרצף, של השונות החוליות בין חניכים 24 התקדמו שנתיים שלאחר נמצא
 נתמכת. לעבודה מהמע״ש עברו ביותר הגדול החניכים מספר מסגרת, ששינו החניכים מבין במסגרות.

למע״ש. יום ממרכז שעברו חניכים היו ולא כמעט

 מהווה נתמכת עבודה פיתוח לכן, מהקהילה. הגיעו נתמכת בעבודה שהשתלבו החניכים שמרבית לזכור יש
 8% שנתיים, במהלך המע״ש. לחניכי והן קודם תעסוקתית במסגרת השתלבו שלא לאלה הן מתאים פתרון

 לעבודה מהמע״ש המעבר נתמכת. לעבודה מהמע״ש עברו זו חולייה פותחה בהם ביישובים המע״ש מחניכי
הזמינות. התעסוקה ובאפשרויות החניכים במאפייני רבה במידה תלוי נתמכת

 תהליך מתרחש זו שבחולייה מתברר נתמכת. בעבודה חניכים 51 שונות, בתקופות השתתפו, שנתיים במשך
 זאת, עם יחד למע״ש. חזרו השנתיים, במהלך נתמכת, בעבודה שהשתלבו מהחניכים שכרבע נמצא דינמי.
 לעבודה חזרו והיתר נקלטו מחצית רק מהם, הפתוח. בשוק לעבודה כלשהו בשלב עברו נוספים כרבע

 קבוע באופן לעבוד המשיכו נתמכת בעבודה שהשתלבו מאלה מחצית השנתיים, במהלך כלומר, נתמכת.
 ללא הפתוח בשוק לעבוד לניסיון תורמת נתמכת בעבודה שהתנסות כך על מעיד זה ממצא זו. במסגרת

 על היום המקובלת מזו ארוכה יותר לתקופה בליווי צורך יש הפתוח בשוק שבהשמה ייתכן כי אם ליווי;
קליטה. להבטיח מנת
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 במהלך מוגנות. הפחות המסגרות בכיוון רק אינם הרצף שעל השונות החוליות בין המעברים כאמור,
 למע״ש נתמכת מעבודה נתמכת, לעבודה הפתוח מהשוק שחזרו החניכים שיעור האחרונות, השנתיים
 הרש״ת שתכנית כך על מעיד זה ממצא התכניות. בכל החניכים מסך 4% היה יום למרכז ומהמע״ש
 לשינויים פתרון נותנת ובכך זמן נקודת בכל התעסוקתית למסגרת החניך יכולת התאמת מאפשרת

החניכים. אצל שחלים תקופתיים

תעסוקתית מסגרת חסרי שכלי פיגור בעלי אנשים 5.7
 של קליטתם את לעודד אמורה בהן המתבצעות והעבודות הקיימות התעסוקה מסגרות מגוון הרחבת
 במסגרות משתתפים אינם חלקם שלפחות היא ההנחה תעסוקה. במסגרות משתתפים שאינם חניכים

מתאימים. עבודה פתרונות היעדר בגלל תעסוקתיות

 מסגרת בשום משתתפים שאינם שכלי בפיגור הלוקים האנשים היקף לגבי מידע נאסף המחקר במסגרת
 יכולות הרצף גבי על החדשות החוליות מידה באיזו ללמוד על-מנת זאת, שלהם. המאפיינים ועל תעסוקתית

עבורם. תעסוקתי פתרון להוות

 נערכת בהם היישובים בארבעת המקומיות וברשויות בעיריות חברתיים לשירותים המחלקות דיווח לפי
 שעל השונות במסגרות להשמה המתאימים תעסוקתית מסגרת חסרי של שמספרם נמצא הרש״ת, תכנית

 יש 368 הוא התכניות באותן השונות במסגרות המבקרים החניכים מספר חניכים. 238ל־ מגיע הרצף גבי
 184כ- מבקרים בהן נוספות תעסוקתיות מסגרות קיימות המחקר נערך בהם היישובים שבאחד לציין

 מסך־כל שליש מהווים תעסוקתית במסגרת משתתפים שאינם החניכים היישובים, בארבעת לכן, חניכים.
 את משמעותי באופן תגדיל אלה חניכים של קליטה כלומר, בעיריות. הרווחה בשירותי המוכרים החניכים

תעסוקה. במסגרות הנמצאים החניכים מספר

 החניכים לבין המסגרת חסרי שכלי בפיגור הלוקים מספר בין השוואה נערכה התכניות מארבע אחת בכל
 הבית יושבי מספר ג׳ בתכנית התכניות, ליתר שבהשוואה נמצא השונות. התעסוקה במסגרות המבקרים

 מהווים הם א׳ בתכנית לרשויות, המוכרים שכלי בפיגור הלוקים מסך-כל 45% ומהווה ביותר הגבוה הוא
 את בחשבון לוקחים כאשר ,n - 14% ובתכנית המוכרים מכלל 29% ב׳ בתכנית המוכרים, מכלל 36%

 על המידע כאמור, (.7 )לוח זה במחקר כלולות שאינן נוספות תעסוקתיות בתכניות המבקרים החניכים
 מוכרים שאינם כאלה שישנם במידה חברתיים. לשירותים מהמחלקות התקבל תעסוקתית מסגרת חסרי

יותר. גבוה להיות עלול זה מספר החברתיות הלשכות עם קשר מקיימים שלא או

 היא שכלי בפיגור מהלוקים שני־שלישים לגבי שצוינה כלשהי במסגרת שילוב לאי שהסיבה לציין מעניין
 לגבי מידע אין ולכן והוריהם, עצמם המסגרת חסרי רואיינו לא המחקר במסגרת הוריהם. של התנגדותם

 חוסר היא הסיבה 12% לגבי מתאימים. פתרונות מהעדר נובעת ההתנגדות מידה ובאיזו להתנגדות הסיבות
שילובם. על מקשות לתקשר יכולת חוסר או התנהגות בעיות היתר ואצל המתאימה במסגרת מקום
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 יישוב לפי תעסוקה, במסגרות המבקרים לחניכיס ביחס תעסוקתית מסגרת חסרי חניכים :7 לוח
. • )באחוזים(

 סך-כל מתוך מסגרת חסרי אחוז
 בשירותי המוכרים בפיגור הלוקים
• הרווחה

 מסגרת חסרי
 בשירותי המוכרים

הרווחה

 מבקרים
 במסגרות
תעסוקה

30 238 552 סה״כ
47 87 109 ג' יישוב
36 81 142 אי יישוב
29 37 92 בי יישוב

‘14 33 ‘209 די יישוב
 אשר ביישוב תעסוקה בתכניות המבקרים חניכים גם כולל במסגרות המבקרים חניכים סה״כ *

רש״ת. בתכנית נכללות אינן

 נמצאים שאינם שכלי בפיגור הלוקים את אפיינו חברתיים לשירותים במחלקות הסוציאליים העובדים
 בינוני, בפיגור לוקים 55% קל, בפיגור לוקים 18%הבא באופן פיגור רמת לפי כלשהי תעסוקתית במסגרת

 כלל של למאפיינים דומים אלה מאפיינים (.8 )לוח עמוק בפיגור לוקים 4%ו- קשה בפיגור לוקים 21%
 27% במע״ש, משולבים להיות מתאימים מחציתם הסוציאליים העובדים הערכת לפי במע״שים. החניכים
 נתמכת, בתעסוקה 13% פחות: מוגנות במסגרות להשתלב יכולים 21% טיפולי; יום מרכז של במסגרת

החופשי. בשוק אפילו 8%ו-

)באחוזים( יישוב לפי תעסוקתית, מסגרת חסרי שכלי בפיגור הלוקים מאפייני :8 לוח
די יישוב גי יישוב ב׳ יישוב אי יישוב .מסגרת חסרי סה״כ

33 87 37 81 238 מוחלטים במספרים סה״כ

פיגור: רמת
18 10 24 22 18 49קל 47 65 61 55 בינוני
30 28 8 17 21 קשה

3 8 3 4 עמוק
7 • 2 ידוע לא

אחרות: בעיות
36 12 24 5 15 פיזיות בעירת
36 8 24 9 15 התנהגות בעיות

תעסוקתי: אבחון
.18 26 3 16 18 במהלך תעסוקתי אבחון עברו

95/96 שנת
12 17 8 9 12 אבחון בתהליך

במסגרת: להשמה מתאימים
27 5 5 15 8 החופשי בשוק תעסוקה
46 14 14 7 13 נתמכת תעסוקה .
24 46 59 56 51 מע״ש

3 32 22 22 27 טיפולי יום מרכז
- 3 - - 1 ידוע לא
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 שעברו מסגרת חסרי מתוך האנשים מספר לגבי מידע להעביר הסוציאליים העובדים נתבקשו כמו-כן,
 חלק לשילוב להביא עשוי תקופתי תעסוקתי שאבחון בהנחה האחרונה, השנה במהלך תעסוקתי אבחון

 מהלוקים 30%כ- האחרונה השנה שבמהלך עולה שהתקבל מהמידע מתאימות. תעסוקתיות במסגרות מהם
 אבחון של בתהליך שהם או תעסוקתי אבחון עברו תעסוקתית מסגרת בשום משתתפים שאינם בפיגור

למפגר. השירות במסגרת

מיוחד לחינוך ספר בתי 5.8
 החלת מיוחד. לחינוך הספר בית עזיבת עם נעשית שכלי בפיגור הלוקים האנשים של בתעסוקה שילובם

 בית תפקיד התחזק לפיכך, .21 לגיל 18 מגיל זו במסגרת השהיה גיל את העלה 1988מ- מיוחד חינוך חוק
התעסוקתית. ההכשרה בתחום מיוחד לחינוך הספר

 חשוב המיוחד החינוך ממסגרות מגעים נתמכת בעבודה והן במע״שים הן חניכים של רב שמספר מאחר
 הספר בתי של הגישה מה תעסוקה, לחיי החניכים בהכנת אלה מסגרות של תפקידם מהו לבחון היה

 במע״שים לעבודה אלטרנטיביים תעסוקתיים פתרונות מציאת מעודדים הם מידה ובאיזו זה, בתחום
פרטנית. או קבוצתית נתמכת עבודה כמו

 בארבעת הנמצאים מיוחד לחינוך הספר בבתי הקיימות ההכשרה תכניות סוגי את נתאר זה בפרק
 הקיימות תעסוקה מסגרות עם קשרים כבר קיימים מידה באיזו הרש״ת, תכנית הופעלה בהם היישובים

 תעסוקתיות במסגרות התלמידים את לשלב הספר בתי במסגרת ניסיונות קיימים מידה ובאיזו ביישוב
 במסגרות הלימודים את השנה המסיימים התלמידים עם בפועל קורה מה נבחן כן, כמו הפתוח. בשוק

שלהם. המאפיינים ומה מופנים הם לאן החינוך,

 מיוחד חינוך חוק להחלת בהמשך אשר, הספר בתי מנהלי רואיינו הרצף הופעלה-תכנית בהם ביישובים
 במסגרות להיקלט ניתנים הם לפיה תפקוד ברמת 21 בני בוגרים הקרובות בשנים להם יהיו או להם יש

סיעודיים. לתלמידים ספר בתי נכללו לא בראיונות כלומר, תעסוקה.

 שיגיעו כאלה או בוגרים תלמידים בהם מיוחד לחינוך ספר בתי 12 ישנם שבמחקר היישובים בארבעת
 כוללים הספר מבתי חלק ספר. בתי 10מ- מידע נאסף שכלי. בפיגור והלוקים הקרובות בשנים 21 לגיל
 7-6 הוא כניסה גיל כלומר ביניים, חטיבות רק כוללים הספר מבתי וחלק ביניים וחטיבות יסודי ספר בית

שנים. 14־12 באחרים שנים,

 הקיימים התעסוקה בתחום התכניות ושל השונים ספר בבתי התלמידים של מאפיינים מספר מציג 9 לוח
 בגלאים הן התלמידים, במספר הן הספר בתי בין גדולה הטרוגניות ישנה בלוח לראות שניתן כפי בהם.

 עם ספר בתי ועד קלה פיגור ברמת תלמידים עם ספר בתי ישנם - שלהם הפיגור ברמת והן התלמידים של
עמוק. או קשה פיגור בעלי תלמידים
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הרש״ת תכנית הופעלה שבהם היישובים בארבעת שכלי בפיגור הלוקים לתלמידים מיוהד להיגיד הספר שלבתי אפיונים :9 לוה "רג v iH ו»

ד׳ ג׳ ב׳ א׳ יישוב
3 2 1 1 4 3 2 1 2 1 ביישוב בתיה״ס מס׳

בינוני קל/ קל/ קשה/ קל/ בינוני/ קל/ קל בינוני/ קל/ תלמידי של הפיגור רמת
בינוני בינוני עמוק בינוני קשה בינוני קשה בינוני ביה״ס

34 82 37 72 22 64 60 106 60 48 בביה״ס תלמידים סה״כ

34 30 37 55 7 ידוע לא 29 34 36 48 בשכבה תלמידים סה״כ
ומעלה( ט׳ )כיתה בוגרת

כן כן לא כן כן כר כן כן כן כר הכשרה תכנית קיימת
בביה״ס לתעסוקה

לא כן כן לא לא לא לא כר לא לא הכשרה תכניות קיימת
בקהילה לתעסוקה



 מיועדים כבר וחלקם הנוכחית בשנה הספר בית את המסיימים תלמידים מספר ישנם הספר בתי ברוב
 בפרויקט להשתלב אמורים קל מפיגור הסובלים תלמידים כללי, באופן תעסוקתית. במסגרת להשתלב

 אמורים מהחניכים חלק הפתוח. בשוק בעבודה או אחרת" בדרך "נסה לאומי לביטוח המוסד של
מוגנות. במסגרות להשתלב

 הספר בתי בין שוני יש זאת, עם יחד התעסוקה. בתחום הכשרה תכנית קיימת ספר בתי שבתשעה נמצא
 אליהם העביר לא החינוך משרד מיוחד חינוך חוק החלת עם המנהלים, לדברי התכניות. סוגי מבחינת

 ובהתחשב התלמידים רמת לפי תכנית הקים ספר בית כל לכן, מסודרת. להכשרה לימודים תכנית
הספר. בית לרשות העומדים במשאבים

 לחיי הדרושות מיומנויות לומדים התלמידים בהם סדנאות הספר, בית בתוך קיימות, הספר בתי ברוב
 מבצעים בהם לסדנאות הספר בתי בתוך הקיימות עבודה לחיי ההכנה תכניות את לחלק ניתן העבודה.
 להקנות המיועדות ולסדנאות - והרכבות אריזות - במע״ש המתבצעות לאלה דומות פשוטות עבודות

 בתי בתוך המתקיימות הסדנאות תפקיד וכד׳. אמנות בית, כלכלת מתכת, נגרייה, :כמו נוספים כישורים
 תעשייתית בכיתה שעבודות ציינו מנהלים תעסוקתיות. מיומנויות התלמידים את ללמד הוא הספר

למע״ש. להגיע מיועדים דבר של שבסופו אלה את גם ;התלמידים את מקדמות

 לכותלי מחוץ המתקיימות הכשרה תכניות יש הספר מבתי בחלק הכשרה, לכיתות או לסדנאות בנוסף
 בשלושה בשבוע. שעות מספר או ימים מספר במע״ש בעבודה משתלבים מהתלמידים חלק הספר. בית
 או קבוצתית נתמכת עבודה של במסגרת בקהילה בעבודות תלמידים השמת של תכנית קיימת הספר בתי

 או ציבורי, במבנה נייר איסוף :הם זה מסוג תכניות של דוגמאות שלם. שבוע ועד בשבוע יומיים - פרטנית
בקהילה. פרטיים עבודה במקומות עבודה

 אך בקהילה, לעבודה להוציאם רוצים שהיו ציינו חלשים, תלמידים ספרם שבבית אלה גם המנהלים,
 שהועלו לבעיות זהות ואף דומות הספר בתי מנהלי על־ידי שהועלו הבעיות רבים. בקשיים כרוך שהדבר

 ממגבלות בחלקן נובעות אלה בעיות נתמכת. לעבודה חניכים להוציא שמעונינים המע״שים מנהלי ידי על
 בעלי למצוא מנת על מרובים מאמצים להשקיע יש בקהילה בעבודה יתנסו שתלמידים כדי תקציביות.

 תפקידו. שזהו אדם להיות צריך הספר בית במסגרת כלומר, לעבודה אותם לקבל שמעונינים עסקים
 וללוותם העבודה את התלמידים את ללמד יש לכך, בנוסף זה. מסוג למשרה מימון הספר בבתי אין היום,

 או עבודה למקומות תלמידים להסעת תקציב אין כן, כמו הספר. לבית תקציב אין לכך גם בהמשך,
הספר. לבית עבודות להבאת או בסביבה, המע״שים עם קשר ליצירת

ומסקנות סיכום .6
 בפיגור הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת הצורך לגבי המודעות גוברת האחרונות בשנים
 הדורשות עבודות והכנסת המוגנות במסגרות המתבצעות העבודות סוגי הרחבת על-ידי אם שכלי,

 המסגרות שמציעות לאלה נוספים תעסוקתיים פתרונות פיתוח על־ידי ואם יותר, גבוהות מיומנויות
 "רצף של מודל פי על ניסיונית תעסוקה תכנית ישראל ג׳וינט ביוזמת הופעלה זו מגמה ברוח המוגנות.

בארץ. מקומות במספר תעסוקה" שירותי
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 המאוחרות השישים שנות בסוף בארצות־הברית התפתח תעסוקה"( שירותי )"רצף "הרש״ת" מושג
 של שונות רמות תספקנה אשר תעסוקתיות תכניות מגוון’לפיתוח ומתייחס השבעים, שנות ותחילת

 בתחום הקהילה בחיי המוגבלים האנשים את המשלבות למסגרות העדפה מתן עם עצמאות, נורמליזציה,
(.Biklen,1982) והחינוך הדיור התעסוקה,

 השונות התעסוקה מסגרות בין מקשרת אחד, שמצד כוללנית, תעסוקה תכנית לפתח נועד הרש״ת מודל
 ומצד ;החוליות בין חניכים ניידות ומעודדת שכלי פיגור של שונות ברמות הלוקים לאוכלוסיית הקיימות

 האחד בקצהו להן. ומחוצה הקיימות המסגרות בתוך התעסוקה אפשרויות מגוון את להרחיב מנסה שני,
 קצוות שני בין הפתוח. בשוק תעסוקה - השני ובקצהו הטיפולי, היום מרכז נמצא התעסוקתי הרצף של

 ההנחה נתמכת. לתעסוקה ומסגרות המע״שים, למחצה, והמוגנות המוגנות העבודה מסגרות נמצאות אלה
 וכאשר אם וכמו-כן, הרצף, גבי שעל המסגרות באחת לצרכיו הולם מענה למצוא יכול מוגבל אדם שכל היא
פחות. ממוסדת למסגרת הרצף פני על להתקדם יוכל הוא נוספים כישורים מפתח הוא

 דומיננטיות אלה מסגרות לפיכך, המע״ש. הוא בפיגור הלוקים לאנשים העיקרי התעסוקתי הפתרון בארץ,
 להם המתאימות האחרות למסגרות החניכים ולהכוונת להכשרה בסיס גם להוות ואמורות הרצף פני על

 מסגרות הרש״ת. מודל בבסיס העומד מהרעיון שונה המע״ש מסגרות הקמת את שהנחה הרעיון ביותר.
 אינם ו/או הפתוח בשוק לעבודה להתקבל מסוגלים אינם שמוגבלים ההנחה בסיס על התפתחו המע״ש

 מוצרים לייצור כאמצעי ולא חינוכי שיקומי כאמצעי נתפסה העבודה לכן, זמן. לאורך בה להתמיד מסוגלים
 של מרבי שילוב הוא הרש״ת מודל פיתוח את שמנחה הרעיון זאת, לעומת (.Schuster 1990) שירותים או

 ערך רק ולא עצמו, בפני חשוב ערך יש לעבודה זה, מודל על-פי ותעסוקה. חינוך דיור, מבחינת בקהילה נכים
 מלבד נוספות תעסוקה אפשרויות מציע ולכן הנכים בין הקיימת בשונות מכיר הוא שיקומי־טיפולי.

 לאפיין ניתן מרביתם את אך המע״שים, של הפעלתם באופן שוני קיים,'אמנם, בארץ המוגנת. המסגרת
 הצוות של ובעמדות בתפיסות שינוי היתר, דורש,-בין "הרש״ת" רעיון אימוץ טיפולי־שיקדמי. אופי כבעלי

 המשאבים והשקעת פחות; מוגנות למסגרות מוגנות ממסגרות‘החניכים של ההתקדמות יכולת כלפי
אלה. במסגרות חניכים של והדרכה ליווי לצורך הדרושים

 להפעלת היוזמה כאמור, בארץ. יישובים בארבעה הרש״ת תכנית של ההערכה ממצאי את מתאר זה דוח
 המדריך שכר במימון הכרוכות מההוצאות חלק במימון השתתף אשר ג׳וינט־ישראל של היתה התכנית
הרשת. רכז של שכרו בעלות או נתמכת בעבודה המלווה

 לפי שכלי בפיגור ללוקים התעסוקה תכנית יושמה מידה באיזו לבחון (1:עיקריות מטרות שתי היו להערכה
 רווחת על התכנית של ההשפעה את לבחון (2 ביישום. הכרוכות הבעיות ומהן מרכיביו, כל על הרש״ת, מודל

 למע״שים מחוץ אוכלוסייה לזהות כן כמו ועוד. חברתי שילוב משולם, שכר בעבודה, עניין החניכים,
 מיוחד לחינוך ספר בבתי תלמידים המכינות תכניות יש האם ולבדוק הרש״ת, מתכנית להנות העשוייה

העבודה. לחיי למעבר
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התכנית יישוס 6.1
 על נתמכת תעסוקה בעיקר החסרות, החוליות הקמת א. הבאים: המרכיבים נבדקו המודל יישום מבחינת

 בכל תעסוקתי אבחון של מערך הפעלת ג. חולייה. כל בתוך התעסוקתיים הפתרונות הרחבת ב. הרצף. גבי
 בעבודה חניכים של שילובם אפשרות לגבי שלהם המודעות את להעלות במטרה צוות הדרכת ד. תכנית.
והדרכה. לליווי כלים והקניית נתמכת

 השונות התכניות בין ההבדלים לו. ייחודי הפעלה מודל התפתח היישובים מארבעת אחד שבכל נמצא
 במודל לשוני מעבר ועוד. הרצף גבי על הנמצאות התעסוקתיות המסגרות בסוג ארגוני, במבנה מתבטאים

בהן. המשתתפים החניכים ובמספר אותן המפעיל בגורם שלהן, בוותק מזו זו התכניות נבדלות ההפעלה

 מוגבלים שילוב של מידה הכוללות תעסוקה מסגרות הקמת במיוחד לעודד מכוון הרש״ת מודל פיתוח א.
 יכלול רצף שכל היתה המטרה הפתוח. בשוק ופרטנית קבוצתית נתמכת עבודה :רגילה עבודה במסגרת

 פני על החסרות התעסוקתיות המסגרות הקמת מבחינת נתמכת. ועבודה מע״ש יום, מרכז חוליות: שלוש
 התוצאות הרש״ת תכנית הפעלת לאחר שנתיים אך התקדמות, על מצביעים הממצאים הרחבתן, או הרצף

 האלה החוליות שלוש כל קיימות אחת בתכנית שרק נמצא התכנית מתחילת שנתיים לאחר בלבד. חלקיות
 מרכז הראשונות: החוליות שתי קיימות שנייה בתכנית הרש״ת. תכנית הפעלת לפני עוד קיימות היו אשר
 תקציב חוסר בגלל שנתיים בתום פורקה הרש״ת הפעלת עם שהוקמה הנתמכת העבודה וקבוצת ומע״ש יום

 לעבודה חניכים להוציא ניסיונות מספר למרות השלישית בתכנית המלווה. המדריך של שכרו למימון
 ביישוב קיים שהיה הנוסף המע״ש כן, וכמו נוסף יום מרכז הוקם זו בתכנית לפועל. הדבר יצא לא נתמכת,

 חדשות. עבודות והוכנסו נוספים חניכים נקלטו כלומר ההפעלה, לאחר מאד פותח התכנית הפעלת לפני
 גם קיימת שהיתה הנתמכת העבודה וחוליית למע״ש והפכה המוגנת החוליה הורחבה הרביעית בתכנית

הורחבה. לא אך, ממשיכה הרש״ת הפעלת לפני

 או מפעלים בעלי למצוא קושי יש ראשית, בקשיים. כרוך אלה מסגרות שפיתוח נראה הממצאים לאור
 במשרד והמפקחים התכניות מרכזי דיווח לפי חניכים. 6-5 לפחות המונה קבוצה לקבל שמוכנים עסקים

 של יותר קטן מספר עם כדאית אינה מלווה מדריך החזקת עלות אלה, יישובים על והרווחה העבודה
 לא הדבר בפיגור, הלוקים אנשים של קבוצה להעסיק המוכן עסק בעל נמצא כאשר גם שנית, חניכים.
 של התאקלמות קשיי וגם המפעלים של כלכליים קשיים בגלל זאת זמן. לאורך קליטתם את מבטיח

 מקום את לעזוב נתמכת בעבודה חניכים של קבוצות נאלצו האחרונות השנתיים במשך לדוגמה, החניכים.
 בעבודה מהחניכים כשליש כן, כמו מפעל. סגירת עקב או המפעל, של העבודה מנהל עם בעיות בגלל העבודה
 הוצאת לבסוף, וכד׳. מספקת תפוקה חוסר התנהגות בעיות ;כגון התאמה חוסר בגלל למע״ש חזרו נתמכת
 התקן במע״ש. העובדים המדריכים צוות להקטנת גורמת מדריך בליווי נתמכת לעבודה חניכים קבוצת
 קטנה חניכים קבוצת עם מדריך של יציאה עם לכן, חניכים. 12ל- מדריך של הוא המוגנת במסגרת הרשמי

 לעודד על-מנת המדריכים. יתר על עומס נגרם מהמע״ש, חניכים 8ל- 6 בין כלל בדרך הכוללת מהתקן,
 תקן את להסדיר יש במע״ש, הנשארים באלה לפגוע מבלי נתמכת לעבודה מהמע״ש חניכים יציאת

המקומית. והרשות הרווחה משרד בידי הממומן נתמכת בעבודה המדריכים
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 מהחניכים יותר גבוהות מיומנויות הדורשת וברמה מגוונת, תעסוקה סוגי והרחבת פיתוח מבחינת ב.
 התעסוקתי המרכיב את לחזק היום במרכזי החלו הרש״ת, תכנית הפעלת שעם נמצא, הקיימות, במסגרות

 על-מנת במע״ש הקיימות מאלה יותר פשוטות עבודות גם להוסיף משתדלים כלומר, הטיפולי. המרכיב בצד
 שתתאמנה פשוטות עבודות ממציאת הנובעים בקשיים כרוך זה דבר החניכים. אצל עבודה מיומנויות לפתח

החניכים. ליכולת

 הרש״ת מודל יישום שעם למרות התעסוקות בסוגי שינויים חלו לא בתכנית מע״שים ארבעה מתוך בשלושה
 האריזות בתחום להיות ממשיכות העבודות מרבית התעסוקה. רמת את בהם להעלות תכניות היו

 הכנסת כמו בתשתית, השקעה מחייבת המוגנות במסגרות העבודות רמת העלאת הפשוטות. וההרכבות
 אישורים המפעילים לגורמים להמציא יש כך, לשם הבניין. שינוי או בהרחבה והשקעה יותר מתוחכם ציוד

 מראש להוכיח מתקשים המע״שים מנהלי כדאית. תהיה על-ידם שתאושר הכספית שההשקעה שיוכיחו
 רק כזו. כספית השקעה דורשות שאינן הפשוטות העבודות את לבצע ממשיכים הם לכן כלכלית, כדאיות

 עבודות בהשגת גם מתקשות אלה מסגרות מזו, יתרה קרטון. לחיתוך מכונות נרכשו התכניות באחת
 נפש לחולי מוסדות סוהר, בתי כמו אחרים, מוגנים גופים עם אלה עבודות על התחרות בגלל פשוטות

(.1996 ומנדלר )נאון לקשישים ומוסדות

 מעבר ומעודד הרצף, של השונות החוליות בין המקשר מנגנון יצירת הוא הרש״ת תכנית של נוסף מרכיב ג.
 ביצוע לחניכים. תעסוקתי אבחון ביצוע הוא זה במנגנון התומכים התהליכים אחד לחוליה. מחוליה חניכים
 יישום הרצף. פני על להתקדם ומסוגלים נוספות מיומנויות שרכשו חניכים באיתור מסייע תקופתי אבחון
 ומלבד במסגרת הנמצאת ביותר הגדולה החניכים קבוצת זוהי המע״ש. לחניכי בעיקר, חשוב, זה תהליך

 הפעלת לאחר בשנתיים (.1996 ומנדלר )נאון רבות שנים מסגרת באותה שוהים מהם גבוה שיעור זאת,
 במע״ש חניכים לגבי המופעל מסודר פורמלי אבחון מערך פותח התכניות שבכל נמצא הרש״ת תכנית

 קוגניטיבית, יכולת כמו: בתחומים החניך אודות מידע וכולל שונה המערך בכלתכנית האחרות. וכחוליות
 בחינה מבצעים מהתכניות בשתיים ומשמעת. התנהגותיות ומיומניות לתעסוקה הקשורות מיומנויות
חודשים. שישה כל מחודשת

 ההכשרה מטרת כולו. והצוות המדריכים הדרכת הוא לחוליה מחוליה חניכים מעבר לעידוד נוסף מרכיב ד.
 למסגרות לעבור חלקם, לפחות החניכים, יכולת לגבי המודעות את ולהעלות הצוות תפיסות את לשנות היא

 עמדות ושינוי שכלי בפיגור בלוקים הטיפול לגבי לידע בנוסף מתאימים. והכשרה ליווי עם מוגנות פחות
 החניך. ליכולת העבודה התאמת לגבי כישורים גם למדריכים להקנות צריכה ההדרכה יכולותיהם, לגבי

 זו. בהתאמה רבה במידה תלויה החניך של שהצלחתו מאחר מרכזי הוא המדריך תפקיד של זה היבט
 וציפיות הרגילים העובדים החניך, יכולת בין הנכון האיזון את למצוא צריך המדריך אחרות, במילים

 בנושאים עוסקות הן קבוע. באופן לצוות השתלמויות מתנהלות מהתכניות באחת שרק נמצא המעביד.
 מומחים מרצים או בכירים צוות אנשי על-ידי ומועברות המפגר האדם והפעלת לטיפול הקשורים שונים

 מתבצעת לא כלומר, האחרונות. השנתיים במהלך זו מבחינה שינוי חל לא התכניות יתר בכל מבחוץ.
 שונות בעיות מלבנים בהן צוות ישיבות מתקיימות כי אם מובנה, הדרכה מערך ואין מסודרת הכשרה

החניכים. של יום־יומית להפעלה הקשורות
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שתוכנן. כפי במלואו הופעל לא שהמודל כך על מצביעה שנתיים במשך התכנית יישום הערכת לסיכום,

 צורך יש (,1995 ואחרים )באון אחרות ייחודיות תעסוקה בתכניות כמו הרש״ת, תכנית שביישום ייתכן
 זמן שדרוש משום זאת, יותר. גבוהים להישגים להגיע על־מנת - שנים מספר ־ ארוכה הפעלה בתקופת

 החניכים את ללמד על-מנת זמן נדרש וכמו-כן, והמעסיקים, הצרות עמדות לשינוי זמן פנימית, להתארגנות
 תעסוקתי, מערך פיתוח לעכב או לעודד שיכולים נוספים גורמים ישנם זאת, עם יחד חדשות. מיומנויות

 התכנית, את המפעיל הגורם הרצף, של הארגוני המבנה :כמו ועוד, נתמכת עבודה של מסגרות הקמת
 במסגרת ניתן, לא ביניהן הקיימת הרבה והשונות הקטן התכניות מספר בגלל וכדומה. תמיכה מקורות

 נראה זאת, עם יחד התכנית. יישום מידת על הגורמים כל של השפעתם מהי לקבוע זה, הערכה מחקר
 כמו הרצף, שעל החוליות כל על האחראי תפקיד בעל שישנו כזה הוא הרשת של הארגוני המבנה שכאשר
 )דבר ביניהן, האיזון שמירת תוך השונות החוליות את לפתח פעולה וחופש כוללת ראייה עם א׳, בתכנית

 יותר רב סיכוי יש השונות(, החוליות מנהלי או מרכזי בין מנוגדים אינטרסים היווצרות למנוע שיכול
הרצף. רעיון לפיתוח

מוריהם ועל מחניכים על מתכנית משלכות 6.2
 מסגרות התכנית הפעלת יצרה מידה באיזו א. :התכנית יישום להשלכות באשר נבדקו מרכזיים נושאים שני

 חניכים של השילוב כיצד ב. הרצף? פני על חניכים של לניידות ותרמה מוגנת לעבודה חלופיות תעסוקה
 ג. הוריהם? ושל שלהם שביעות-הרצון ועל החניכים רווחת על השפיעה ופרטנית קבוצתית נתמכת בעבודה

מוגנת? בעבודה מאשר יותר משתכרים נתמכת בעבודה החניכים מידה באיזו

 גבי על השונות המסגרות הקמת הרצף. פני על יתקדמו שחניכים ציפייה יש הרש״ת תכנית הפעלת עם א.
 חניכים התקדמות ולאפשר תעסוקה, למסגרות החניכים יכולות של הולמת התאמה לאפשר מיועדת הרצף

הפתוח. בשוק ולעבודה נתמכת לעבודה העיקרית המסגרת שהיא המוגנת, מהמסגרת

 בהן שהשתלבו מהחניכים קטן חלק רק הנתמכת, העבודה קבוצות הורחבו או הוקמו כאשר שגם נמצא
 ללא והיו מהקהילה שהגיעו כאלה או מיוחד לחינוך ספר בתי מסיימי הם החניכים מרבית מהמע״ש. עברו

 נתמכת לעבודה עברו היישובים שבארבעת המע״שים כל מחניכי 6%כ- זאת, עם יחד תעסוקתית. מסגרת
 קבוצות הופעלו בהם היישובים בשלושת המע״שים מחניכי 8%כ־ מהווים הם שנתיים. במשך בה והשתלבו

 של מחציתם הפתוח. בשוק לעבודה עברו נתמכת בעבודה מהחניכים 25%כ- לכך, בנוסף נתמכת. עבודה
 המסגרות ניידות.בין קיימת הכל שבסך נראה נתמכת. לעבודה וחזרו השתלבו לא הפתוח לשוק שעברו אלה

 זאת, עם יחד נתמכת. בעבודה השתלבו שאכן, מע״ש חניכי של מבוטל לא שיעור ויש הרצף פני על השונות
זאת. אפשרות על שלילית השפעה בעלי גורמים מספר שישנם ייתכן

 כן, כמו מתאימים. תעסוקה מקומות ובזמינות החניכים, במאפייני תלוי נתמכת לעבודה מהמע״ש המעבר
 המדריכים של שכרם למימון תקציב המע״ש, של התפוקה שמירת כמו נוספים שיקולים שקיימים ייתכן
 מלוא את מבטא אינו 8% של שנתון ייתכן לכן, המע״ש. מדריכי על מדי רב עומס מהטלת להימנע ורצון

נתמכת. לעבודה לעבור ומסוגלים במע״ש הנמצאים החניכים של המעבר פוטנציאל
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 פחות בעבודה השתלבותם סיכויי את מקטינה רבות שנים בו שוהים במע״ש החניכים שרוב שהעובדה ייתכן
 להיקלט סיכוייו קטנים מוגנות, מסגרות בתוך יותר ממושך זמן שוהה שאדם שככל נמצא בארה״ב, מוגנת.

 מסגרת מהווה אינה המוגנת שהמסגרת נראה כלומר, (.Bellamy et al. 1986) בעתיד נתמכת בעבודה
 ארוך זמן נשאר שאדם שהעובדה ייתכן, יותר. עצמאית בעבודה שילוב לצורך מיומנויות ורכישת להכשרה
 יותר, הגבוה התפקוד בעלי החניכים שלגבי גם ייתכן זו; למסגרת התאמתו על מצביעה מוגנת במסגרת
 דורשות שאינן עבודות וכוללת רגילים עובדים עם קשר ללא המתבצעת המוגנת, במסגרת העבודה

 הורים של טבעית נטייה שישנה ייתכן מזו, יתרה להתפתח. שלהם בפוטנציאל פוגעת גבוהות, מיומנויות
 בין הפער בולט בהם במקרים רק בה. מסתדר שהוא במידה מסגרת באותה אדם להשאיר מדריכים ושל

 התבטא הניידות, בעקרון מצדד אשר הרש״ת, תכנית ממרכזי אחד להעבירו. נוטים המסגרת לבין יכולתו
 לכן, יזום." באופן אותו להזיז יש יפה בה מתפקד הוא אם גם מסוימת, במסגרת הנמצא "חניך :הבא באופן
 או מוגנת עבודה של החוליה על ולדלג נתמכת בעבודה זו אוכלוסייה לשבץ מלכתחילה, עדיף, שהיה ייתכן
 שחלק העובדה עבודה. הרגלי להם להקנות מנת על הדרושה מינימלית לתקופה מוגנת בעבודה אותם לשלב

 דרך הכנה דרושה תמיד לא אחד שמצד כך על מצביעה נתמכת בעבודה ישר נקלטו ספר בתי מהמסיימים
 לתפקוד בתעסוקה המסגרות את להתאים מאפשרת תעסוקתיות אפשרויות הרחבת שני ומצד המע״ש
החניך.

 תפקוד על לשמור מנת על גבוהה ברמה חניכים על לשמור המע״שים מנהלי של אינטרס שקיים ייתכן שנית,
יותר. חלשים לחניכים רק המסגרת את לקיים לא דבר של ובסופו בהתחייבויות, ולעמוד המע״ש

 להתאמת מעבר נוספים, שיקולים נכנסים הפתוח בשוק לעבודה נתמכת מעבודה המעבר לגבי שגם ייתכן
 המדריכים שמרבית למרות זאת, הנתמכת. הקבוצה של התפוקה רמת על שמירה כמו למסגרת, החניך

 כאשר בייחוד התפוקה, על תשפיע ולא הקבוצה לתפקוד תפריע לא מהקבוצה חניך שיציאת סבורים
 במצב מזו, יתרה המקובלת. התפוקה ברמת להחזיק יכולים הוותיקים משוס-שהחניכים מבוקרת, היציאה

מהעבודה. חלק החדש החניך את ללמד יכולים הוותיקים החניכים כזה

 מנהל יהיה רש״ת תכנית שלכל רצוי הרצף, שעל השונות החוליות מנהלי בין אינטרסים ניגוד למנוע מנת על
 אף בתפקוד לפגוע מבלי חניכים ולקדם החוליות בכל האיזון על לשמור יכול אשר כוללת ראייה עם אחד
מהן. אחת

 כלומר זה. מסוג עבודות בזמינות מכריעה במידה תלוי נתמכת לעבודה מהמע״ש שהמעבר ברור לבסוף,
 מדריכים לממן כדי התכנית לרשות העומדים ובתקציבים נתמכות קבוצות להעסיק המפעלים בעלי ברצון

 שכלי בפיגור הלוקים אנשים להעסיק האפשרות לגבי המפעלים בעלי במודעות עלייה קטנות. קבוצות של
 המופנים החניכים מספר את משמעותי באופן להגדיל יכולים המדריכים עבודת לכיסוי תקציבים והקצאת
נתמכת. לעבודה

 תרומת מהי :היא ביותר החשובות הסוגיות אחת מוגבלים אנשים של בעבודה נורמליזציה על בדיון ב.
 לשילוב הרצון, לשביעות לשכר, החניך, של החיים לאיכות ־ נתמכת לעבודה מוגנת מעבודה המעבר

וכדומה. העצמי לדימוי החברתי,
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 של קבוצה ובקרב נתמכת בעבודה החניכים בקרב נבחנה הרצף בתכנית חניכים השתתפות של התרומה
 שייתכן למרות זאת נתמכת. שבעבודה לאלה דומה ברמה הם המע״ש מנהלי הערכת שלפי המע״ש, חניכי

 מהשפעת ולא האוכלוסייה במאפייני מהבדלים חלקית לפחות נובעים הקבוצות שתי בין שההבדלים
 Parmenter 1993; Kiernan et al). בעולם, אחרים במקומות מחקרים של לממצאים בדומה המסגרות.

1989 .1988; Schalock et al,) בממוצע שעות יותר עובדים נתמכת בעבודה שמשתתפים שאלה נמצא 
מוגנת. בעבודה שמשתתפים מאלה לשעה יותר משמעותי באופן ומשתכרים

 ש״ח 650ל- 550 בין נע קבוצתית נתמכת בעבודה החניכים של השכיח שהשכר נמצא המחקר בתחילת
 בהן התכניות משתי באחת המשולם. בשכר עלייה חלה הזמן שעם נמצא שנה לאחר במעקב לחודש.
 השנייה ובתכנית לחודש ש״ח 860ל־ 640מ- עלה השכיח השכר נתמכת עבודה של קבוצות להתקיים המשיכו

 800 לעומת לחודש ש״ח 1000 של מקסימלי לשכר הגיעו מסוימים חניכים אך השתנה לא השכיח השכר
 יש לחודש. ש״ח 150-50 בין ונע נמוך המע״ש חניכי של השכיח השכר זאת, לעומת לכן. קודם כשנה ש״ח
עבודה. שעות במספר מהבדלים נובעים המסגרות בשתי בשכר מהפערים קטן שחלק לציין

 ביצוע :הן לכך הסיבות במשק. המינימום משכר נמוך נתמכת בעבודה חניכים של שכרם גם זאת, עם יחד
 מסגרת חניכי הם פורמלית שמבחינה העובדה וכן רגיל לעובד בהשוואה נמוכה תפוקה פשוטות, עבודות

 משכר נמוך שכר חוקי באופן לשלם למעסיקים המאפשר דבר המפעל, עובדי ולא מע״ש או מוגנת
המינימום.

 נתמכת לעבודה מוגנת מעבודה המעבר עם עלה בניהם ששכר ציינו נתמכת בעבודה החניכים שהורי למרות
 מהמע״ש המעבר עם בשכר עלייה היתה בהם במקרים גם אמביוולנטית. לשכר בקשר שעמדתם נמצא,

 המפקחים גם מנוצלים. בניהם זה שבתחום מרגישים והם נמוך, שהשכר ציינו ההורים נתמכת, לעבודה
 יש בתע״ס נפרד באופן מוגדרת אינה הנתמכת העבודה בו הנוכחי שבמצב טענו והרווחה העבודה במשרד

מינימום. לשכר להגיע יכולים חלקם לפחות אשר נתמכת בעבודה שעובדים החניכים כלפי הוגנות חוסר

 הדימוי את משפרת הנתמכות בקבוצות שעבודה נמצא וההורים, הישירים המדריכים המרכזים, מדיווחי
 כעובדים לעבוד מסוגלים הם המגבלות שלמרות התחושה את וכמו-כן, החניכים, של והעצמאות העצמי

 למרות זאת, זה. עבודה בסוג לעבוד להמשיך מעוניינים (90%) נתמכת בעבודה החניכים רוב רגילים.
 לעתים, כמו־כן, הנדרש. הגופני המאמץ מבחינת יותר קשה המוגנת למסגרת מחוץ העבודה שלעתים,
במע״ש. הקיימים מאלה נוחים פחות הנתמכת בעבודה הפיזיים התנאים

 גבוהה שביעות-רצון מגלים הוריהם, וכמו-כן נתמכת בעבודה שחניכים נמצא במע״ש, לחניכים בהשוואה
 מרוצים פחות הם זאת, עם יחד בעבודה. והתקדמות העבודה סוג שכר, :מהממדים אחד בכל כמעט יותר

המדריכים. ושל הבית בעל של הממונים, של מיחסם

 החברתי השילוב מידת הוא ופרטנית קבוצתית נתמכת בתעסוקה השמה תכנית להצלחת נוסף חשוב מדד
 להם תועיל אמנם החופשי בשוק בעבודה חניכים שהשמת חשש קיים העבודה. במקום החניכים של

 McCaughrin et) חברתי וניכור בדידות של תחושה להם תגרום אך והשכר, מבצעים שהם העבודה מבחינת
1993 .al.) הרגילים, העובדים לבין החניכים בין טובים עבודה קשרי שנוצרו נמצא המדריכים, דיווח לפי 
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 הידידותי היחס למרות אך, ביחד. והאוכל ההפסקות זמן בילוי בעבודה, הדדית בעזרה ביטוי לידי הבאים
העבודה. לשעות מעבר חברות יחסי נוצרו לא הרגילים העובדים לבין החניכים בין השורר

נתמכת עבודה של עתידי לפיתוח הקשורות סוגיות 6.3
 יותר ולבחון להמשיך צורך שיש בעתיד נתמכת עבודה לפיתוח הקשורות מרכזיות סוגיות מספר ישנן

לעומק.

 במסגרות משתתפים שאינם שכלי פיגור עם אנשים של רב מספר ישנו מהיישובים אחד שבכל התברר א.
 העיקרית הסיבה הרווחה. שירותי על-ידי המוכרים שכלי פיגור בעלי מסך כשליש מהווים הם תעסוקתיות.

 של או הפרט של רצון חוסר היא המקומיות, ברשויות הסוציאליים העובדים דיווח לפי לאי-ההשתתפות,
 המסגרות להרחבת פוטנציאל מהווה זו רחבה אוכלוסייה הקיימות. למסגרות להצטרף משפחתו

 תפקודית מבחינה במסגרת. להשתלב הרצון לחוסר הסיבות מהן לעומק יותר לבחון צורך יש התעסוקתיות.
 דיווח לפי התפקוד. רמות בכל חניכים כלומר המע״ש, אוכלוסיית למאפייני זו אוכלוסייה מאפייני דומים

 פוטנציאל ישנו כלומר החופשי, ובשוק נתמכת בעבודה להשתלב יכולים מהם 20%כ- סוציאליים העובדים
אלה. מסגרות פיתוח מהמשך ליהנות שיכולים אנשים של גדול

 מרכזי הוא מדריכים של תפקידם המדריכים. לנושא מיוחדת התייחסות דורשת הנתמכת העבודה פיתוח ב.
 עם מדריך להוציא לאפשר יש ראשית, עליהם. מוטלת בעבודה החניכים של השילוב הצלחת רבה ובמידה
 תחלופה של בעיה קיימת שנית, המע״ש. של בתפקודו לפגוע מבלי מהמע״ש חניכים של קטנה יחסית קבוצה

 עבודה זוהי זאת ועם נמוך, השכר ולכן פשוטה עבודה הוא העבודה קבוצת ליווי המדריכים. בקרב רבה
 הדעת את לתת יש לכן, עליהם. והגנה החניכים הפעלת כלפי אחריות נטילת ודורשת רבה לשחיקה שגורמת

 להתאמת הקשורים בנושאים אותם להכשיר המדריכים, של המיומנויות את להעלות אחד, מצד ניתן, כיצד
השחיקה. בעיות עם להתמודד שיוכלו על-מנת תמריצים להם לתת שני, ומצד החניך,■ לכישורי העבודה

 להעסיק מעסיקים לעודד ניתן כיצד לבדוק צורך יש הנתמכת, העבודה את ולפתח להמשיך על״מנת ג.
 חניכים להעסיק שמוכנים מעסיקים של הפרופיל מהו לבדוק יש כמו-כן, מוגבלים. של יותר גדול מספר
 מעסיקים של ותמיכה הבנה פעולה, שיתוף דורשת משולבות תעסוקה תכניות ביישום והצלחה היות נכים

(1986 Wehman.) אחרים עובדים עם להסתדר המוגבל העובד של היכולת מחוסר חושש הטיפוסי המעסיק 
 Greenwood & Johnson) שכלי בפיגור הלוקה בעובד מדובר אם במיוחד כנדרש, תפוקה ולתת לקוחות ועם

1987 .1987; Marcouiller et al.) הדבר מוגבלויות עם אנשים מעסיקים מפעלים שיותר ככל זאת, עם יחד 
 במסגרת מוגבלים אנשים עם ניסיון להם שהיה מנהלים שיחס נמצא לדוגמה, התדמית. לשינוי עוזר

 דומים ממצאים על (.Levy et al. 1992) כזה ניסיון להם היה שלא מנהלים מאשר יותר חיובי היה העבודה
 שאחד נמצא מעסיקים 120 בקרב בישראל שערכו במחקר (.1997 וינאי, )רימרמן וינאי רימרמן גם מדווחים
 או קודם )מגע עמם מגע הוא שכלי פיגור עם אנשים כלפי חיוביות עמדות לאימוץ החשובים התנאים

 שתכניות משום רבה, חשיבות יש הרש״ת, תכנית כמו לשילוב התורמים לתכניות לכן, בפועל(. העסקתם
 שמעודדות עבודה תכניות הצלחת מוגבלים. העסקת כלפי המעסיקים ביחס לשינוי להביא עשויות כאלה
הציבור. לכלל ובהפצתן בהן בהתנסות רבה במידה תלויה נתמכת עבודה של מהסוג שילוב
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 בהכשרת חשוב תפקיד מיוחד לחינוך הספר בתי מקבלים 21 גיל עד מיוחד חינוך חוק החלת עם ד.
 תכניות קיימות הרש״ת תכנית הופעלה בהם היישובים בארבעת הספר בבתי העבודה. לחיי תלמידים

 נוצרו אלה תכניות הפתוח. בשוק בעבודה חניכים להכשיר ניסיונות ישנם מהם במעטים רק אך, הכשרה
 רבה במידה תלויות אלה תכניות החינוך. משרד מטעם מגובשת תכנית ואין בנפרד ספר בית כל בידי

 21־18 שגילי היות המנהל. הצוות ביוזמת גם וכנראה הספר בית לרשות העומדים בתקציבים
 בית בתוך הכשרה תכניות בפיתוח להשקיע רצוי החניכים, של העבודה מיומנויות בפיתוח משמעותיים

הספר.

 מימון היא נתמכת עבודה בפיתוח המרכזיות הבעיות אחת המחקר, כל לאורך שעלה כפי לבסוף, ה.
 לקחת יש כן, כמו במע״ש. חניכים 12 לעומת חניכים 6-5 המונות חניכים קבוצות עבור המדריכים

 אם גם ארוכה, לתקופה והדרכה ליווי הדורש דינמי תהליך הוא נתמכת לעבודה חניכים שמעבר בחשבון
 הן תעסוקה פיתוח כלומר, תקטן. החניכים נזקקים לה התמיכה שמידת אפשרות קיימת הארוך בטווח
 עם יחד זמן. לאורך ניכרים משאבים השקעת נדרשת נתמכת תעסוקה פיתוח על-ידי והן המע״ש בתוך
 בשוק להשתלב להם המאפשרת תפקוד ברמת אינם אלה בתכניות המשתתפים שהחניכים לזכור יש זאת,

 לתקופות הוא בליווי שהצורך ברור הלאומי. הביטוח של אחרת" בדרך זאת "נסה התכנית דרך הפתוח
החיים. כל במשך כלשהי, בתדירות מעקב, דרוש ואולי ארוכות
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social integration, for example, counselors reported that good working relations were formed 
between disabled and regular workers. These were reflected in mutual assistance on the job, and in 
break- and mealtimes spent together. Moreover, the self-esteem and confidence of disabled workers 
increased.

Regarding mobility among the frameworks along the continuum, it was found that about 8% of the 
participants in three towns where there were supported employment groups transferred from 
sheltered workshops to supported employment. These participants represented about one-third of 
those in supported employment for each year. The remainder of the participants in supported 
employment came from a special education school or their home - that is, they had previously not 
participated in an employment framework. Furthermore, 25% of the participants in supported 
employment transferred to jobs on the open market. However, some of them were not successfully 
absorbed and returned to a supported employment framework.

 The evaluation also covered those of the mentally, retarded who did not participate in an׳
employment framework. It was found that a large number of people with mental retardation - about 
one-third of all those known to the welfare services in the towns participating in the evaluation - do 
not participate in employment frameworks. These people’s functional characteristics are similar to 
those of participants in sheltered workshops. In the estimation of social workers in the welfare 
bureaus of the local authorities, approximately 20% of the mentally retarded adults living in the 
community without an occupational framework could be integrated into supported employment. In 
other words, many of those living in the community could potentially benefit from the continued 
development of supported employment frameworks.

With the extension of the Special Education Law to age 21, vocational programs were instituted in 
special education schools in the four towns, usually on the principal’s initiative. However, only a 
few schools offered programs that trained students to work in the open market, mainly due to 
budgetary constraints. The continued development of supported employment frameworks is likely 
to attract those who graduate from such schools whose functional level does not enable them to join 
the job market independently, but who are not interested in sheltered workshops.

In summary, the findings indicate that supported employment contributes to the quality of life of 
participants, as well as meeting the needs of those who are not suited for jobs on the open market 
but who are averse to joining sheltered workshops. In order to continue developing supported 
employment, effort must be devoted to overcoming the attendant budgetary and organizational 
limitations.

The findings of this evaluation were used by an inter-ministerial committee comprising 
representatives of the Ministry of Labor and Social Affairs, the Ministry of Health, the National 
Insurance Institute, and JDC-Israel, which is preparing a master plan for the development of 
employment for the disabled.



In light of the findings, it appears that developing supported employment frameworks is difficult. A 
primary problem arises because such frameworks are not defined in the Welfare Regulations; 
consequently, counselors in supported employment frameworks are budgeted on the same basis as 
are those in sheltered workshops - that is, one counselor for every 12 participants, even though 
supported employment groups usually comprise only between four and eight participants. Another 
problem results from the dynamic nature of the transfer of participants to supported employment, 
which requires that they receive guidance for protracted periods - sometimes, with varying 
frequency, throughout their lives. Although it appears that the investment required to establish 
supported employment is higher than that required to run a sheltered workshop, studies conducted 
abroad indicate that while the initial outlay and preliminary costs of supported employment are 
indeed high, over time they decrease, and may even drop below those of running a sheltered 
framework. Despite these difficulties, it should be noted that 51 disabled individuals participated in 
supported employment at various times during the two-year experimental program.

The evaluation found that it is also difficult to develop a variety of tasks that require great skill. 
With implementation of the experimental program, attempts were made in day treatment centers to 
include simple tasks in ongoing activities, so as to develop the participants’ vocational skills. No 
changes were made in the tasks performed in sheltered workshops, most of which continued to 
involve simple packing and assembly; however, in two frameworks, more complex tasks are 
planned. The tasks performed by participants in supported employment are also simple, and are 
similar to those performed in sheltered workshops: sorting, gluing, lading, and cleaning. However, 
participants perform these tasks in a “regular” environment with regular workers, to significant 
positive effect. Those running supported employment frameworks must cope with frequent changes 
among both the participants (who may leave or enter the framework), and the place of employment 
(which may close, change ownership, etc.), which may require placing participants in a sheltered 
workshop for a time.

Regarding support processes, two years after implementation of the CES model formal vocational 
evaluation procedures were introduced in all four towns participating in the evaluation. In two 
towns, vocational assessment is made every six months or as necessary.

It was also found that implementation of the experimental program contributed primarily to 
participants in supported employment frameworks, who work far more hours and eam significantly 
higher wages than do their peers in sheltered workshops. For example, the wages of a participant in 
supported employment typically ranged from NIS 550 to NIS 650 per month during the first year of 
the experiment, and from NIS 640 to NIS 860 per month during the second year of the experiment. 
In contrast, the wages of a participant in a sheltered workshop typically ranged from NIS 50 to NIS 
150 per month during both years. This discrepancy is a result of differences in the number of hours 
worked per day and month, and in the quantitative work capacity of the participant.

Relative to participants in sheltered workshops, participants in supported employment - and their 
parents - expressed greater satisfaction with various aspects of their work. Regarding participants’



Abstract

In recent years, awareness has grown of the need to generate more employment solutions for people 
with mental retardation, whether through an increase in the variety of tasks performed in sheltered 
workshops, including some that require great skill, or through the development of additional 
solutions besides the sheltered framework.

In this spirit, an experimental employment program was implemented according to the “continuum 
of employment services” (CES) model. The employment solutions on this continuum range from 
day treatment centers, at one end, to full employment on the open market, on the other. Between 
these two poles lie sheltered employment frameworks, sheltered workshops, and group and 
individual supported employment frameworks. According to the CES model, these frameworks are 
linked so that if and when the retarded individual develops additional skills, he can progress along 
the continuum to a less sheltered framework.

In 1996,. JDC-Israel asked the JDC-Brookdale Institute to evaluate the CES model. This report 
describes the findings of an evaluation of the model, as it was implemented in four towns in Israel at 
the initiation of JDC-Israel.

Evaluation was directed at two levels: first, the extent to which the model was implemented - that 
is, whether frameworks that had been missing from the continuum were established, whether the 
vocational level was raised in each framework, and whether supports such as vocational evaluation 
and guidance for staff were introduced; second, the model’s impact on participants’ mobility among 
frameworks, on participants’ well-being - as reflected in their interest in work, their wages and 
working hours, and their social integration - and on the absorption into employment of participants 
living in the community who had no employment framework.

Evaluation of the program over two years indicates that progress was made toward establishing 
employment frameworks that had been missing from the continuum; however, the results were 
partial and temporary. The goal was that the continuum would comprise three linked frameworks: a 
day treatment center, a sheltered workshop, and supported employment. The last of these - job 
placement on the open market - is accomplished under the auspices of CES by AKIM, as part of its 
joint project with the National Insurance Institute, “Try Things Differently”. The evaluation 
revealed that all three frameworks existed in one town only, which, during the two year 
experimental program, established missing frameworks and reinforced existing ones, and expanded 
sheltered workshops. The CES model was developed particularly to foster group and individual 
supported employment. In two of the towns, such frameworks existed prior to the experimental 
program. In the third town a group supported employment framework was established with the 
advent of the program; however, it operated for the duration of the program (two years) and was 
dismantled at the program’s conclusion due to lack of funds. In the fourth town, attempts to place 
participants in supported employment did not bear fruit.
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