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   חוקרת-ליה מנדלר ד

   חוקר וכלכלן -יצחק שנור 

  
  המשתתפים בועדת ההיגוי שליוותה את מחקר ההערכה

  משרד העבודה והרווחה, האגף לטיפול באדם המפגר,  מנהלת השירות לקהילה-מרים כהן 

   מנהלת כללית של קרן שלם-ריבה מוסקל 

  אלווין ישראל,  מנהלת השיקום-מרגלית פילר 

  אלווין ישראל,  מנהל תכנית תעסוקה נתמכת-יהודה -שחר בר

  משרד העבודה והרווחה ,  סגן מנהל אגף מחקר-ר שלמה איגלשטיין "ד

  משרד העבודה והרווחה,  מפקחת אזור ירושלים והדרום-מימי ישראל 

  מכון ברוקדייל-וינט'ג,  מנהלת תחום אנשים עם מוגבלות-דניז נאון 

  וקדיילמכון בר-וינט'ג,  חוקרת-דליה מנדלר 
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  תקציר
  

  רקע. 1
מכון ברוקדייל -וינט'לג, יחד עם קרן שלם,  פנו האגף לאדם המפגר במשרד העבודה והרווחה2001בשנת 

בבקשה לבצע מחקר הערכה של תכנית תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי המופעלת בידי אלווין 

במטרה לספק כלים ותמיכה לשיפור , 1984עמותת אלווין ישראל נוסדה בשנת . מזה עשר שנים, ירושלים

 .עצמאותם ותפקודם של אנשים עם מוגבלויות בתוך הקהילה
  

. תכנית זו היא בין היחידות בארץ המפעילות אנשים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת בהיקף רחב

מסגרת אלווין היא ; תכניות תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי נסגרות פעמים רבות אחרי תקופה קצרה

ההנחה שעמדה בבסיס .  שנים ויותר10ודית בכך שהיא מצליחה לקיים תעסוקה נתמכת לאורך ייח

הפצת . הזמנת המחקר הייתה שבמהלך השנים נרכש באלווין ירושלים ידע רב בהפעלת תכנית מסוג זה

ידע זה בקרב מפעילי שירותים יכולה לסייע לפתח תכניות של תעסוקה נתמכת במקומות נוספים 

  . בישראל

  

  ?מהי תעסוקה נתמכת

תכנית תעסוקה נתמכת היא תכנית תעסוקה המאפשרת לאדם עם פיגור שכלי להשתלב בעבודה בשוק 

ליווי המשתתף , וכן, ידי מתן הכשרה ותמיכה המתאימות לכל משתתף-על, זאת. ולהתמיד בה, הפתוח

  . מן שונותתדירות הליווי משתנה לפי צורכי המשתתף בנקודות ז. לאורך כל תקופת עבודתו

  

  מטרת מחקר ההערכה

כיצד , כיצד בוחרים את המשתתפים, ללמוד כיצד מופעלת התכנית לתעסוקה נתמכת בירושלים

לאמוד את עלות ; מגייסים צוות הדרכה, כיצד מאתרים מקומות עבודה, מדריכים ומלווים אותם

, יום-מיומנויות יום, לבחון כיצד היא משפיעה על המשתתפים מבחינת מיומנויות עבודה; התכנית

  .רצון-שביעות

  

  שיטת המחקר 

, לבין אנשים דומים להם מבחינת גיל, נערכה השוואה בין אנשים המועסקים בתכנית תעסוקה נתמכת זו

נאסף , כן-כמו). שים"מע(המשתתפים בשתי מסגרות לתעסוקה מוגנת , רמת פיגור שכלי ובעיות התנהגות

  . מהימנות המידע ולתת ביטוי לנקודות מבט שונותמידע ממספר מקורות על מנת לבחון את

  

  תיאור התכנית לתעסוקה נתמכת. 2
; הכולל הכשרת המשתתפים בקהילה לפני הכניסה לעבודה, אלווין ירושלים פיתחה דגם הפעלה ייחודי

ותהליך של איתור ושכנוע ; כולל הגדת קריטריונים לקבלתם לתכנית, תהליך מיון של המשתתפים

 108,  אנשים125בעת ביצוע המחקר השתתפו בתכנית . בל לעבודה אנשים עם פיגור שכלימעסיקים לק

 המשתתפים עם פיגור 108-עשרים ושלושה מ. היתר עם מוגבלות פיזיות או נפשית, מהם עם פיגור שכלי

מחקר ההערכה מתבסס , לפיכך.  עבדו בתכנית של תעסוקה נתמכת85-ו, שכלי היו במסגרת הכשרה



  

ii  

היתר מועסקים ; מועסקים לפי הדגם של תעסוקה נתמכת פרטנית, 70-כ, בית המשתתפיםמר. עליהם

  .בשתי קבוצות של תעסוקה נתמכת קבוצתית

  

  מאפייני עבודה ואיתור מקומות עבודה

מרבית מקומות העבודה בהם נקלטו אנשים עם פיגור שכלי הם מקומות קטנים יחסית ושייכים  

  . אחד לשניים עם פיגור שכליומעסיקים בין אדם , למגזר הפרטי

עמותת אלווין המפעילה את התכנית דיווחה על קושי לשכנע מעסיקים להעסיק אנשים עם פיגור  

שמונים ואחד אחוזים . למעסיק" כדאיות"למרות שגיבשה אסטרטגיה הכוללת רכיבים של , שכלי

כמו רצון לעזור , יבותמהממונים ציינו שמה ששכנע אותם לקבל לעבודה אנשים עם פיגור שכלי הן ס

 מהממונים היה 72%-נמצא של, כן-כמו. לא להיזרק לרחוב, להתפרנס, לאנשים אלה להשתלב בחברה

לפני שקיבלו לעבודה , או עם אנשים בעלי מוגבלות אחרת, קשר קודם עם אנשים עם פיגור שכלי

  . אנשים עם פיגור שכלי

  

   מאפייני רקע של המדריכים

 בין שנתיים לארבע שנים והיתר 40%; ה נתמכת נמצאים בעבודה זו עד שנהרבע מהמדריכים בתעסוק

. מחציתם בעלי תעודת בגרות ורבע בעלי תואר ראשון.  שנות לימוד12לכולם יש .  שנים7-בין חמש ל

  . למרביתם יש ניסיון קודם בעבודה עם אנשים עם מוגבלות

  

  מאפייני האנשים עם פיגור שכלי

 30-מחצית המשתתפים הם עד אמצע שנות ה. בתעסוקה נתמכת הם גבריםשלישים מהמשתתפים -שני

  , בנוסף לפיגור השכלי.  יש פיגור קשה9%-רק ל,  עם פיגור בינוני40%-מחציתם עם פיגור קל ו. שלהם

מעל מחצית מהם .  עם בעיות התנהגות40%-כ. פיזית או חושית:  מהם יש מוגבלות נוספת30%-ל

  . מרביתם בדיור מוגן, יםמתגוררים מחוץ לבית ההור

  

   קריטריונים לקבלה לתכנית

 30%עובד שתפוקת העבודה שלו נעה בין : במהלך שנות הפעלת התכנית גובשו מספר קריטריונים לקבלה

עצמאי מבחינת השימוש ; או קלפטומניה/ללא בעיות התנהגות כמו אלימות ו;  מזו של עובד רגיל60%-ל

מוטיבציה של המועמד ומשפחתו לעשות ; פיזית הקשורה לניידותללא מוגבלות ; בתחבורה ציבורית

  . שינוי

  

   תהליך המיון

הגורם , רכז התעסוקה של התכנית, בתהליך נכלל ריאיון קבלה בפני ועדה המורכבת ממנהלת השיקום

  . ובן משפחה או אפוטרופוס, המועמד עצמו, )הספר או הלשכה לשירותי רווחה-בית(המפנה 

  

   הכשרה לעבודה

  . תהליך ההכשרה כולל הקניית מיומנויות עבודה וכישורי חיים

ומהכשרה תוך כדי ,  מורכב מהכשרה מעשית לפני הכניסה לעבודהמיומנויות עבודההתהליך של הקניית 

 . עבודה במקום העבודה הקבוע
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חולים לאורך תקופה הנמשכת -בתקופת המחקר התבצעה ההכשרה לפני הכניסה לעבודה במספר בתי 

  .  חודשים ועד שנה3 בין

תקופת ההכשרה נמשכת עד . במקום העבודה הקבוע, כאמור, ההכשרה תוך כדי עבודה מתבצעת 

לתקופה שבין , ידי המדריך כל הזמן-ליווי על: ההכשרה כוללת מספר שלבים. שישה חודשים

פה זו בתום תקו. ליווי המדריך בין פעם לפעמיים בשבוע לאורך כחודשיים;  חודשים3-שבועיים ל

ומגיע למקום , מבצע ביקורי ביקורת, המדריך ממשיך ללוות את המשתתף ואת מקום העבודה

. אם כי בתדירות משתנה לפי הצורך, הליווי נמשך, כלומר. העבודה כאשר מתעוררת בעיה כלשהי

  . או עובד אחר במקום העבודה מכוונים ועוזרים למשתתף בעבודה היומיומית/הממונה ו, בהמשך

  

, מכשירים את העובדים גם לכישורי חיים, במקביל לשלבי ההכשרה המקצועית: כישורי חייםת הקניי

התנהגות חברתית , כמו שימוש בתחבורה ציבורית, או חוזרים ומחזקים אצלם כישורים קיימים

הבנת משמעות , התמצאות במרחב, ת מצוקהתֹושיטת פתרון בעיות בִע, עמידה בלוח זמנים, נורמטיבית

  . השימוש בוהכסף ו

 
   התאמת סוג העבודה

מחצית הממונים ביצעו שינוי אחד לפחות בתוכן העבודה על מנת להתאימה ליכולת העובד עם פיגור 

  . שכלי

  

  הכנת עובדים רגילים לקראת כניסה לעבודה של אנשים עם פיגור שכלי 

ל מנת להקל על כניסת מחצית הממונים והמדריכים דיווחו שנערכה הכנה כלשהי בקרב עובדים רגילים ע

  . אנשים עם פיגור שכלי לעבודה

  

  השפעת התכנית של תעסוקה נתמכת על המשתתפים . 3
 . התכנית מוכיחה כי אנשים עם פיגור שכלי מסוגלים לעבוד בקהילה 
 .משתתפים בתכנית התעסוקה הנתמכת הזו)  אנשים85(מספר משמעותי של אנשים עם פיגור שכלי  
. קת אנשים עם פיגור שכלי בקהילה היא שהם אינם מתמידים בעבודהאחת הטענות כנגד העס 

אם כי הם מחליפים עבודות ,  שנים3מרביתם מעל , האנשים מתמידים בתכנית, בתכנית אלווין

  .במסגרת התכנית

מרבית הממונים דיווחו שלא ניתן . בעיקר בעבודות פשוטות, האנשים עובדים במגוון רחב של עבודות 

ם פיגור שכלי עבודה אחרת באותו מקום במידה שהעבודה בה הוא הושם מלכתחילה למצוא לעובד ע

  .אינה מתאימה לו

שעות אלה הן שעות עבודה .  שעות ביום8- ל6שמונים אחוזים מהעובדים עם פיגור שכלי עובדים בין  

כאשר חלק מזמנם מוקדש ,  שעות כל יום8ש נמצאים במסגרת "עובדי המע, בהשוואה לכך. בפועל

  . חברתית-לארוחות ולפעילות חינוכית

 ₪ 1,500-ל ₪ 192כאשר טווח השכר נע בין , לחודש ₪ 758השכר הממוצע של העובדים בתכנית הוא  

 ₪ 100 -ש לאנשים באותה רמת מוגבלות "השכר בתכנית גבוה בהשוואה לשכר המשולם במע. לחודש

  .הוא רחוק משכר המינימום, אבל, לחודש בממוצע
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 . ממונים יש סיכוי ששכר העובדים בתעסוקה נתמכת יעלה בעתיד מה42%לדעת  
 מההורים של בנים בתעסוקה 33%-ו, ארבעים וחמישה אחוזים מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת 

דבר זה בולט לאור העובדה שהנמצאים בתעסוקה נתמכת . ציינו שיש להעלות את שכר בניהם, מוגנת

  .מאשר בתעסוקה מוגנתמשתכרים באופן ניכר שכר גבוה יותר 

  

  רכישת מיומנויות עבודה

רבעים מהעובדים בשתי המסגרות עצמאים לגמרי בעבודה לפי דיווח -שלושה: עצמאות בעבודה 

  . המדריכים

שליש מהממונים העריכו שעובדים עם פיגור שכלי יוכלו לבצע עבודה : קידום מקצועי בעבודה 

מעריכים שהם ממצים את מלוא היכולת שלהם יתר הממונים . הדורשת אחריות רבה יותר בעתיד

 .בעבודה הנוכחית
  

  הרגלי עבודה

לפי הערכות המדריכים נמצא שרק כעשירית מהעובדים בתעסוקה נתמכת לוקים בבעיות בהופעה  

  . לעומת כשליש מהעובדים הדומים להם בתעסוקה מוגנת, חיצונית ובחוסר התמדה בעבודה

לעומת כשליש מההורים לבנים , ם בתעסוקה נתמכתנמצא שכמחצית ההורים לבני, כן-כמו 

ומשתדלים תמיד לשמור על , העריכו שהבנים מתארגנים תמיד בקלות לעבודה, בתעסוקה מוגנת

 . הופעה חיצונית
  

  רכישת מיומנויות יומיום

דיווחו שבניהם ) 93%(כמעט כל ההורים לבנים בתעסוקה נתמכת : שימוש בתחבורה ציבורית 

  .מההורים לבנים בתעסוקה מוגנת) 26%(לעומת כרבע ,  ציבוריתמשתמשים בתחבורה

רבעים -שלישים לשלושה-נמצא שבין שני: תרומת מסגרת התעסוקה לשיפור מיומנויות יומיום 

, לעומת שליש עד מחצית מההורים לבנים בתעסוקה מוגנת, מההורים לבנים בתעסוקה נתמכת

או /יכולת לבחור ו, כמו התמצאות במרחב, סבורים שמסגרת התעסוקה תרמה לשיפור מיומנויות

נמצא הבדל בולט בין שתי קבוצות ההורים מבחינת תפיסתם את השפעת . להחליט בין דברים

 מההורים 40%-כ: המסגרת התעסוקתית על שיפור היכולת להבין את משמעות הכסף ולנהל כסף

לעומת אף הורה , מנות זהלבנים בתעסוקה נתמכת העריכו שהמסגרת הנתמכת תרמה לשיפור סוג מיו

  . לבנים בתעסוקה מוגנת

  

  מוטיבציה ושביעות רצון, דימוי עצמי

סבורים שמסגרת העבודה תורמת ) 95%- ל80%בין (שיעור גבוה מההורים לבנים בשתי המסגרות  

בין עשירית לרבע , עם זאת. מוטיבציה לבוא לעבודה ושביעות רצון, באופן חיובי לדימוי עצמי

לעומת כמעט אף , ים בתעסוקה נתמכת דיווחו שתרומת המסגרת הייתה רבה מאודמההורים לבנ

  . הורה לבנים במסגרת המוגנת

מרוצים מהיבטים שונים של , בשתי המסגרות,  בין מחצית לכמעט כל המשתתפים-שביעות רצון  

ם וע" "רצון להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה: "אם כי שיעור המרוצים מממדים כמו, העבודה
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מאשר בקרב אלה ) 80%-כ(גבוה יותר בקרב מועסקים בתעסוקה נתמכת " אותם חברים לעבודה

 ). 70%-כ(בתעסוקה מוגנת 
  

  שילוב חברתי

נוצרו קשרים חברתיים , הממונים והעובדים עצמם, לפי דיווח המדריכים: קשרים חברתיים בעבודה 

בטאים בעיקר בכך שמדברים במהלך שמת, בעבודה בין אנשים עם פיגור שכלי לבין עובדים רגילים

  . היום ונפגשים בהפסקות

 מהעובדים בשתי מסגרות התעסוקה דיווחו שהם 60%-כ: קשרים חברתיים לאחר שעות העבודה 

, כן-כמו. ולא נמצאו הבדלים לפי סוג מסגרת תעסוקתית, נפגשים עם חברים לאחר שעות העבודה

  .בניהם משתתפים בחוגים או פעילים במועדוןכמחצית מההורים לבנים בשתי המסגרות דיווחו ש

כמחצית העובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת דיווחו שבעבודה הם אוכלים את , עם זאת 

 מהעובדים דיווחו שהם אינם נפגשים עם חברים לאחר שעות 40%-כ, כן-כמו. ארוחותיהם לבד

ממצאים אלה . או במועדון/ ווכמחצית מההורים דיווחו שבניהם אינם משתתפים בחוגים, העבודה

  .שלא נבדקו במחקר באמצעות שאלות ישירות, מעידים גם על קיום אלמנטים מסוימים של בדידות

   

  עמדות מעסיקים כלפי העסקת אנשים עם פיגור שכלי

, רבעים מהממונים החזיקו בעמדות חיוביות כלפי העסקת אנשים עם פיגור שכלי-נמצא ששלושה 

עמדותיהם של כרבע מהממונים הפכו חיוביות יותר בעקבות , יתרה מזו. וביותועמדות אלה נותרו חי

  . העסקת עובדים אלה

או מרוצים מהתפקוד בעבודה של /מרוצים מאוד ו) 96%(רבעים לכמעט כל הממונים -בין שלושה 

מהתייחסות העובדים לעבודה ומהקשר שלהם עם עובדים רגילים ועם , בעיקר. אנשים עם פיגור שכלי

  . מונההמ

היתר .  מהממונים העריכו שתפוקתו של עובד עם פיגור שכלי היא כמו זו של עובד רגיל40%-כ 

  .סבורים שתפוקתם נמוכה מזו של עובד רגיל

שמונים וחמישה אחוזים מהממונים סבורים שהיתרונות בהעסקת אנשים אלה מתמקדים בקבלת  

רומה להגברת המסירות בקרב עובדים ות, שיפור התדמית של מקום העבודה, סיפוק מעצם העסקתם

כמחצית הממונים סבורים שנוח להעסיק אנשים עם פיגור שכלי בגלל שהם , כן-כמו. רגילים

  . תפוקתם טובה ויש ליווי של העמותה, ממושמעים

  , שישים אחוזים מהממונים ציינו שהקשיים בהעסקת אנשים אלה מתמקדים בצורך בליווי מתמיד 

  . ך בהתמודדות עם בעיות משמעת והתנהגות בלתי נורמטיבית ציינו שיש צור40%-ו

רבע , יתרה מזו. אף ממונה לא דיווח שהוא מעוניין לצמצם את מספר העובדים עם פיגור שכלי 

  .מהממונים דיווחו שהם מעוניינים להגדיל את מספר העובדים עם פיגור שכלי

  

  עמדות הורים כלפי תכנית תעסוקה נתמכת

, עם זאת.  מסגרות התעסוקה תמכו בכך שהבנים ימשיכו להשתתף במסגרת הנוכחיתהורים לבנים בשתי

או שמקום העבודה , נזק בריאותי, פיטורין:  מההורים לבנים בתעסוקה נתמכת יש חששות כמו41%-ל

 . לעומת הורים לבנים בתעסוקה מוגנת שאינם חווים חששות כאלה, ייסגר
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  עלות הפעלת התכנית. 4
 21,408-ו' ש א"במע ₪ 19,640לעומת , 13,744₪ממוצעת לעובד בתעסוקה נתמכת היא העלות השנתית ה

לעומת  ₪ 1,145העלות החודשית הממוצעת לעובד בתעסוקה נתמכת היא , בהתאם לכך. 'ש ב"במע₪ 

  ).2001בהתבסס על נתוני מאזן בוחן בשנת (בהתאמה , שים"בשני המע ₪ 1,784-ו ₪ 1,636

  

היחס המספרי בין המדריכים . ושמים בתעסוקה נתמכת פרטנית ולא קבוצתיתמרבית האנשים מ, כאמור

לאחר תקופת הליווי הראשונה פוחתת . ש"כמו במע,  מועסקים בממוצע12-לבין העובדים הוא מדריך ל

או /הליווי והתמיכה היומיומיים מתבצעים בחלקם בידי הממונה ו. רמת האינטנסיבית של ליווי המדריך

דבר המאפשר למדריך אחד ללוות קבוצה גדולה יותר מאשר קבוצה , )תמיכה טבעית(ה עובד אחר בעבוד

היינו מצפים שעלות הפעלתה תהיה , לפיכך. כפי שמקובל בתעסוקה נתמכת קבוצתית,  משתתפים4-8של 

 ).ש"מע(דומה לעלות במסגרת מוגנת 
  

כה יותר מאשר בתעסוקה העלות הממוצעת למשתתף בתעסוקה נתמכת נמו, כפי שראינו לעיל, עם זאת

  :מספר סיבות, לכך. מוגנת

משקפת את עלות הפעלת התכנית ,  שנים לאחר תחילת הפעלתה ולכן10-הערכת התכנית התבצעה כ 

 .ואינה משקפת את המשאבים הדרושים לפיתוח תכנית כזאת, לאחר תקופה ממושכת
ישראל בהקמתה -וינט'התכנית קיבלה תמיכה כספית מג, בחמש השנים הראשונות להפעלתה 

בהמשך הן פחתו משום , אבל, עם תחילת הפעלת התכנית ההוצאות היו גבוהות, כלומר. ובביסוסה

ההוצאות השוטפות של הפעלתה , שלאחר ההשקעה ביצירת תשתית תעסוקתית בשנים הראשונות

  . לאחר מכן נמוכות יותר מאשר הפעלת מסגרת תעסוקה מוגנת

אין הוצאות על ארוחות והסעות והצוות המספק ,  מוגנתבניגוד לתעסוקה, בתעסוקה נתמכת 

 .שירותים אלה
תכנית התעסוקה הנתמכת שהוערכה במחקר זה מהווה חוליה תעסוקתית אחת ברצף שירותי  

 300-ברצף התעסוקתי משתתפים כ). מפעל יצרני ותעסוקה נתמכת, ש"מע, הכולל מרכז יום(תעסוקה 

מתחלקות על מספר ', צוות מנהלי וכד, שכר המנהל,  תקורהכמו, הוצאות, לכן. אנשים עם מוגבלות

 100-בהם משתתפים פחות מ, שים"בהשוואה לחלוקת ההוצאות האלה במע, רב יותר של משתתפים

  .מה שמוזיל את העלות הממוצעת למשתתף, אנשים

  

  סוגיות לדיון. 5
? ולאורך זמן, כחיהמאפשרים את הפעלתה בהיקף הנו, מהם המאפיינים הייחודיים של תכנית זו 

  ? האם ניתן ליישם עקרונות אלה גם ביישובים נוספים על מנת להגדיל את מספר התכניות האלה

ישנה הצעה של האגף לאדם . לתעסוקה נתמכת) תקנון לענייני עבודה סוציאלית(ס "הגדרת תע 

ע כל הרצף ובה מופי, המפגר במשרד העבודה והרווחה לנושא מימון תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי

  . הצעה זו ממתינה לאישור משרד האוצר. התעסוקתי

, כיצד יש להגדיר את מעמד המשתתפים בתעסוקה נתמכת לאור כושר התפוקה המופחת של מרביתם 

 ?והרצון לתגמל אותם באופן הוגן, הרצון לשמר את קצבת הנכות
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-תבסס על ניסיון הפעלה רבבכך שהוא מ, ממצאי הדוח תורמים לפיתוח תכניות תעסוקה נתמכת נוספות

, החל בבחירת המשתתפים, ומצביע על קשיים בהפעלה וגם על דרכים מוצלחות של הפעלה, שנים

  .השמתם וליוויים תוך כדי עבודה, הכשרתם

  

מהממצאים עולה כי לצורך פיתוח עבודה נתמכת יש מקום לשנות את התקנון לענייני עבודה סוציאלית 

יצויין כי משרד . ת לעבודה נתמכת וקביעת תקן לכוח האדם הדרוש לכךולכלול בו התייחסות מיוחד

ממצאי הדוח עולים . הנמצא כעת בדיון במשרד האוצר, העבודה גיבש מודל של רצף שירותי תעסוקה

  .בקנה אחד עם הצעה זו

  

קרן שלם , המורכבת מנציגי משרד הרווחה, ממצאים מהמחקר הוצגו בפני ועדת המחקר של קרן שלם

, ממצאי הדוח הוצגו בכינוס הארצי השלישי בנושא טיפול באדם עם פיגור שכלי, כן-כמו. שי אקדמיהואנ

שבו השתתפו גורמים המעוניינים לפתח תעסוקה נתמכת ביישובים ,  בירושלים2003שהתקיים ביוני 

  .שונים ברחבי הארץ

  

וממומן בסיוע , קרן שלםמשרד העבודה והרווחה ו, ידי האגף לטיפול באדם המפגר-המחקר הוזמן על

  .קרן שלם
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  דברי תודה
  

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

  

, משרד העבודה והרווחה וקרן שלם, מחקר זה לא היה מתבצע ללא יוזמת האגף לטיפול באדם המפגר

 ולריבה מוסקל מנהלת כללית ,תודה מיוחדת למרים כהן מנהלת השירות לקהילה. וללא מימון קרן שלם

  .של קרן שלם

  

  .אנחנו מודים לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר ותרמו מהידע המקצועי שלהם

  

נון מנהל -איסוף הנתונים למחקר לא היה מתאפשר ללא שיתוף הפעולה והזמן הרב שייחדו לו יהושוע בן

יהודה מנהל -ושחר בר; לווין ישראלא, מרגלית פילר מנהלת השיקום; אלווין ישראל, שירותי קהילה

  . אלווין ישראל, תכנית תעסוקה נתמכת

  

תודה לכל צוות . ש קשת בחולון"ולדינה בקר מנהלת מע, ש רעננה"תודה לאלי הורביץ מנהל מע, כן-כמו

כן להורי המשתתפים -וכמו, למנהלי החשבונות במסגרות התעסוקה שנבחרו למחקר, המדריכים

  .שהקדישו מזמנם למילוי השאלונים, נותבמסגרות התעסוקה השו

  

תודה מיוחדת ליצחק שנור שניתח את . אנו מודים לכל חברי צוות המכון שסייעו במהלך העבודה

תודה ליהודית קינג ונורית שטרוסברג שקראו את המחקר והעירו הערות . העלויות בתכניות השונות

כן תודה לשרה להב ולצוות -כמו.  השדהנון שהשתתפה בכל שלבי עבודת-תודה לשלומית בן. חשובות

ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה , לבלהה אלון על העריכה, תודה לצוות העריכה. המראיינות במחקר

  . ולאילנה פרידמן שסייעה בהדפסה, לדפוס
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 34   רכישת מיומנויות עבודה5.2
 37   רכישת הרגלי עבודה5.3
 38  יוםמ רכישת מיומנויות יו5.4
 39  מוטיבציה ושביעות רצון,  דימוי עצמי5.5
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  רשימת לוחות
  

18 ולפי מסגרת תעסוקתית, רמת פיגור ובעיות התנהגות, לפי גיל, עובדים עם פיגור שכלי : 1לוח 
 

21 מגדר ומסגרת מגורים, לפי גיל,  בתעסוקה נתמכתעובדים עם פיגור שכלי : 2לוח 
  

 22  קה נתמכתמאפיינים תפקודיים של עובדים עם פיגור שכלי בתעסו: 3לוח 
  

 24  עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת/ עובדה שלעסקה המשך: 4לוח 
  

 24  מאפייני רקע של מדריכים בעבודה נתמכת ומוגנת: 5לוח 
  

 26  לפי מסגרת תעסוקה, ותדירותו,  בנים המתגוררים בדיור מוגןשל הקשר של הורים סוג : 6לוח 
  

 29  מדריכיםדיווח של הלפי , קה נתמכת בתחומי חיים שוניםהכשרת עובדים בתעסו: 7לוח 
  

 29  עריכת שינויים בסביבת העבודה של עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת: 8לוח 
  

 30  עריכת שינויים בתפקיד של עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת: 9לוח 
  

 31  לפי מסגרת תעסוקה, מדריכיםדיווח של הלפי , סוגי העבודות של עובדים עם פיגור שכלי: 10לוח 
  

  פי מסגרת ל, מדריכיםדיווח הלפי , מאפייני עבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת ומוגנת: 11לוח 
  תעסוקה             

  
31 

  
  פי מסגרת ל, מדריכיםדיווח הלפי , שעות עבודה ושכר חודשי של עובדים עם פיגור שכלי: 12לוח 

  תעסוקה             
  

32 
  

 33  לפי מסגרת תעסוקה, הערכת ההורים לגבי סוגיית השכר: 13לוח 
  

   הערכות הממונים לגבי סיכויי עלייה בשכר וקבלת תנאים סוציאליים של עובדים: 14לוח 
  בתעסוקה נתמכת             

  
34 

  
 35   תעסוקתיתלפי מסגרת, רמת העצמאות בעבודה של עובדים עם פיגור שכלי: 15לוח 

  
  הערכות ממונים לגבי תפוקה בעבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת עם הכניסה לעבודה : 16לוח 

  ותוך כדי עבודה             
  

35 
  

  הערכות ממונים לגבי יכולת העובדים בתעסוקה נתמכת לבצע עבודה אחראית יותר : 17לוח 
  בעתיד             

  
36 

  
 36  לפי מסגרת תעסוקה, כולת הבנים לעבוד בשוק הפתוחהערכת י: 18לוח 

  
  לפי מסגרת , מדריכיםדיווח של הלפי , בעיות בהרגלי עבודה של עובדים עם פיגור שכלי: 19לוח 

  התעסוק              
  

37 
  

 38  לפי מסגרת תעסוקה, הוריםדיווח של הלפי , התייחסות הבן להיבטים שונים של העבודה: 20לוח 
  

 38  לפי מסגרת תעסוקה, ההוריםדיווח לפי , אופן הגעת העובד לעבודה: 21לוח 
  פי מסגרת ל, הוריםדיווח הלפי , יוםמתרומת התעסוקה הנוכחית לשיפור מיומנויות יו: 22לוח 

  תעסוקה             
  

39 
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  לפי  ,הוריםיווח הדלפי , מוטיבציה ושביעות רצון, תרומת סוג התעסוקה על דימוי עצמי: 23לוח 
  תעסוקה מסגרת              

  
39 

  
  לפי מסגרת , עובדים עם פיגור שכלי מהיבטים שונים של העבודהשל שביעות רצון : 24לוח 

  תעסוקה              
  

40 
  

 41  לפי סוג מסגרת, דברים שעובדים עם פיגור שכלי אוהבים בעבודה: 25לוח 
  

  לפי ,  פיגור שכלי עושה במשותף עם עובדים רגילים בתעסוקה נתמכת דברים שעובד עם:26לוח 
  דיווח הממונה              

  
42 

  
 42   לפי דיווח העובדים עצמם,שילוב חברתי בעבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת: 27וח ל

  
   ,מידת התרומה של התעסוקה הנוכחית להיבטים חברתיים שונים של פעילות חברתית: 28לוח 

  לפי מסגרת תעסוקה, לפי הורים             
  

43 
  

 43  לפי מסגרת תעסוקתית, פעילויות חברתיות לפי דיווח עצמי ולפי דיווח ההורים: 29לוח 
  

 44  לפי דיווח רכז תעסוקה, התפלגות העובדים בתעסוקה נתמכת לפי ותק בעבודה: 30לוח 
  

  ומספר ,  עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכתממונים שדיווחו על עזיבתשיעור ה: 31לוח 
   לפי שנים,עובדים שעזבו ה  

  
44 

  
 45  לפי ההערכה של הממונים, תחלופה של עובדים עם פיגור שכליהדפוסי : 32לוח 

  
 45  עמדות ממונים כלפי העסקת עובדים עם פיגור שכלי: 33לוח 

  
 46   פיגור שכליעובדים עם/שביעות רצון ממונים מעובד: 34לוח 

  
 47  לפי ממונים, קשיים עיקריים ויתרונות בולטים שבהעסקת עובדים עם פיגור שכלי: 35לוח 

  
 47  לפי ממונים, תפקיד המדריך המלווה מטעם העמותה בתכנית תעסוקה נתמכת: 36לוח 

  
 48  מותהשביעות רצון הממונים מהמדריך המלווה ומהקשר עם הצוות המקצועי של הע: 37לוח 

  
 49  לפי מסגרת תעסוקה, עמדות הורים כלפי מסגרת עבודה נוכחית: 38לוח 

  
 49  לפי מסגרת תעסוקה, הורים הסבורים שיש לשנות היבטים מסוימים הקשורים לעבודה: 39לוח 

   
  לפי סוג קשר ומידת שביעות רצון , קשר של ההורים עם המדריך והצוות המקצועי: 40לוח 

  מהקשר              
  

50 
  

  בשנת , בממוצע לשנה ולחודש,  עלות החזקת משתתף בתעסוקה נתמכת ובתעסוקה מוגנת:41לוח 
             2001  

  
50 
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   וסקירת ספרות מבוא. 1
  

ות גוברת המודעות לגבי הצורך בהרחבת הפתרונות התעסוקתיים לאנשים עם פיגור נורים האחנבש

 ומתן העדפה למסגרות המשלבות אנשים עם פיגור שכלי,  תכניות תעסוקהבאמצעות פיתוח מגוון, שכלי

 מתכניות התעסוקה המספקת הזדמנות לעבוד בתעסוקה בשוק הפתוח היא תכנית תחא .י הקהילהבחי

  . ה נתמכתקוסתע

  

בישראל . הברית ומיושם שם ובארצות אירופה המערבית-רעיון התעסוקה הנתמכת החל בארצות

ומספר , ת העיקרית בעבור אוכלוסייה עם פיגור שכלי היא המסגרת המוגנתהמסגרת התעסוקתי

שעלויותיהן , מדובר בתכניות קשות ומסובכות להפעלה. התכניות לתעסוקה נתמכת הוא מועט ביותר

לא . הן נסגרות פעמים רבות אחרי תקופה קצרה, גם כאשר נפתחות תכניות כאלה, זאת ועוד. גבוהות

  .שהם אינם מתמידים בעבודה,  אנשים עם פיגור שכלי בקהילהפעם נטען כנגד העסקת

  

דם המפגר במשרד העבודה אב יזם האגף לטיפול, לאור מיעוטן של המסגרות לתעסוקה נתמכת בישראל

עמותת אלווין מחקר הערכה של פרויקט ייחודי של תעסוקה נתמכת של , יחד עם קרן שלם, והרווחה

לספק כלים ותמיכה לשיפור עצמאותם ותפקודם של אנשים עם במטרה , 1984שנוסדה בשנת , ישראל

פרויקט אלווין ירושלים הוא אחד היחידים המפעילים אנשים עם פיגור שכלי . מוגבלויות בתוך הקהילה

ובכך , והוא ייחודי בכך שהוא מצליח לקיים תעסוקה נתמכת לאורך תקופה ארוכה, בהיקף משמעותי

הפרויקט החל לפעול לפני כעשור .  שנים ויותר3 - ארוך יחסית שמשתתפי התכנית מתמידים בה זמן

והיתר ממוגבלות ,  סובלים מפיגור שכלים מה100-כ,  אנשים עם צרכים מיוחדים120-ומפעיל במסגרתו כ

  .נפשית ופיזית

  

מהן ההשלכות של , מהם מאפייני המשתתפים בו, מטרת המחקר היא ללמוד כיצד מופעל הפרויקט

ההנחה שעמדה בבסיס המחקר הייתה . 'וכד, עם אילו קשיים עליו להתמודד, שתתפיםהפרויקט על המ

ם לסייע לפתח מסגרות דומות ייכול, והפצתו, שאיסוף מידע שנצבר לאורך מספר שנים רב יחסית

  .במקומות נוספים בארץ

  

  הגדרה ומודלים של תעסוקה מוגנת 1.1
ל תעסוקה אלטרנטיבי לתכניות תעסוקה הברית התפתח המודל של תעסוקה נתמכת כמוד-בארצות

מודל תעסוקה זה . מסורתיות שלא הצליחו לשלב אנשים שסבלו ממוגבלות קשה בתעסוקה בשוק הפתוח

  ).Rehabilitation Act Amendments, P.L.99-505 (1986הוגדר לראשונה באופן פורמלי בחוק בשנת 

  

הברית ובאוסטרליה המודל מעוגן בחוק -צותבאר, בניגוד לארצות אחרות בהן מיושם מודל תעסוקה זה

  . הברית הוא אף הפך חלק אינטגרלי מתכנית השיקום התעסוקתי-ובארצות, וזוכה למימון ציבורי

  

) Thornton & Lunt) 1997ציינו החוקרים ,  מדינות18-בסקירה על מצב תעסוקת הנכים ב, לעומת זאת

וארצות האיחוד , קנדה,  כמו בריטניהשהתפיסה המצדדת בתעסוקה נתמכת מתרחבת גם לארצות



  

  6

פיתוח המודל מבוסס . אף שבארצות האיחוד אין מדיניות כוללת לגבי יישום המודל והפעלתו, האירופי

גופי השמה ממשלתיים ויוזמות מקומיות , כמו ועדת האיחוד האירופי לתעסוקה, על יוזמות שונות

  .בשטח

  

 70-הברית בשנות ה-ן הרצף התעסוקתי בארצותפתח כמרכיב בתוך רעיות התשג תעסוקה נתמכומה

, הרצף התעסוקתי מוצג כקו אופקי המכיל מגוון מסגרות תעסוקה ברמות תמיכה שונות. המאוחרות

  . ביניהןברומנגנון המאפשר ומעודד מע

  

קה בשכר וסעדיר תעסוקה נתמכת כתגמ) US Developmental Disabilities Act, 1984(ק האמריקאי וחה

  :וח המיועדתבשוק הפת

, או מעל לשכר מינימום, שים בעלי נכות התפתחותית אשר אינם מסוגלים להשתכר שכר מינימוםנאל 

  ; בגלל המוגבלות שלהם

על מנת שיוכלו לעבוד בשוק , הכשרה והסעה, ויוקים לתמיכה מתמשכת הכוללת ליוקלאנשים הז 

  .הפתוח

  

ההגדרה אינה ) 1: (נת מספר היבטיםיחבדרה זו של תעסוקה נתמכת פתוחה לפירושים שונים מגה

הפירוש הניתן למושג זה הוא פירוש , למשל, בבריטניה. מבהירה מהו מודל התעסוקה הנתמכת הרצוי

, מת זאתועל, הברית-בארצות. תוך מתן הדרכה וליווי, בשוק הפתוחי וכולל רק מודל השמה פרטנ" צר"

 גם, שכולל מלבד מודל השמה פרטני, "יבמרח"הוא פירוש " תעסוקה נתמכת"הפירוש הניתן למושג 

  . ודלים קבוצתיים המכוונים לענות על צרכים של אוכלוסייה ברמות תפקוד שונותמ

  

, במודל זה המדריך מוצא משרה לאדם עם מוגבלות. המודל הפרטני מיועד לאנשים ברמת תפקוד גבוהה

יקוריו במקום העבודה עד לפעם במשך הזמן הוא מפחית את מידת התמיכה ואת ב. מדריך ומלווה אותו

  . השכר בדגם העבודה הפרטני גבוה יותר מאשר בדגמים האחרים, רוב-פי-על. או פעמיים בחודש

  

קבלנות "ו ,)the mobile crew" (וות הניידצה ",)enclave(תחנות עבודה : המודלים הקבוצתיים כוללים

. עד לאנשים ברמת תפקוד בינונית גבוההמיו) enclave(מודל תחנות העבודה ). the benchwork(משנה 

תוך קבלת הדרכה , במודל זה קבוצה של אנשים עם מוגבלות עובדים יחד עם עובדים שאינם מוגבלים

  .וליווי של המדריך

  

במודל . מיועד לאנשים עם מוגבלות המתקשים לתפקד במקום קבוע) the mobile crew(מודל הצוות הנייד 

, או שירותים אחרים, גינון, כמו ניקיון, ים העובדים בקהילה בעבודותזה קבוצה של עד שמונה אנש

  . בליווי צמוד ובתמיכה קבועה של המדריך

   

זוהי .  מיועד לאנשים ברמת תפקוד נמוכה)the benchwork(מודל קבוצת העבודה העובדת בקבלנות משנה 

הקבוצה עובדת . לנות משנההמקבלת עבודות תעשייה בקב, קבוצה של עד שמונה אנשים העובדים ביחד

  . בשוק הפתוח בליווי ותמיכה צמודים של המדריך
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משמעית את תוכן תהליך -אינה מגדירה בצורה חד, ההגדרה של תעסוקה נתמכת שהוצגה לעיל) 2(

כיב מרכזי בתכנית רהליווי הוא מ. את היקפו ואת אופן התאמתו לאנשים בדרגות תפקוד שונות, הליווי

תהליך זה .  ומטרתו לאפשר לאדם עם פיגור שכלי להתקבל לעבודה ולהתמיד בה,התעסוקה הנתמכת

, למשל, עזרה במהלך תהליך הגיוס; כגון עזרה במציאת עבודה, טווח נרחב של אפשרויות תמיכהל כול

ולאחר מכן ליווי , ניתוח העיסוק והתאמתו לכישורי העובד; ליווי העובד בעת ריאיון הקבלה לעבודה

, יםמאו בפרקי זמן מסוי, זמני, הליווי יכול להיות קבוע, כן-כמו. יק בתום תקופת ההכשרההעובד והמעס

  .בהתאם לצרכים האישיים של כל עובד עם פיגור שכלי

  

, הכשרה מוקדמת לפני ההשמה בשוק הפתוח: כשרה היעילה יותרהה בהירות לגבי שיטת-קיימת אי) 3(

  . חר ההשמה בעבודהאל)  "on the job training"" (תוך כדי עבודה"או הכשרה 

  

שמטרתם ללמוד כיצד להפעיל תכנית תעסוקה נתמכת ם יב סוגיות אלה ונוספות נערכו מחקרים רביבס

  . באופן היעיל ביותר

  

איתור : ימות השונות הכרוכות בהפעלת תכנית תעסוקה נתמכת מוטלות על צוות התכנית וכוללותשמה

, ושכנוע מעסיקים להעסיק אנשים עם פיגור שכלי, יגור שכלימקומות עבודה מתאימים לאנשים עם פ

מנת -שך עלמהבהכשרתם וליווים , עזרה לעובדים אלה במציאת עבודה מתאימה, ומצד שני, מצד אחד

   .שיוכלו להתמיד בעבודה

  

  מעסיקיםשכנוע  ו בקהילה איתור מקומות עבודה1.2
היא איתור מקומות עבודה מתאימים ושכנוע  הבעיות המרכזיות של הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת תחא

  . להעסיק אנשים עם פיגור שכלים מעסיקי

 
הן  וזכלוסייה אורים העוסקים בתעסוקה נתמכת מצביעים על כך שמרבית העבודות הקיימות לקחמ

. בתחום תעשיית המזון ובייחוד רשתות מזון מהיר, בעיקר בתחום הניקיון, עבודות שירותים פשוטות

דווח שנמצאו מקומות עבודה ברמה , תמכתהנבהן נצבר ניסיון בשיווק רעיון התעסוקה , יותבמספר תכנ

  . כמו עבודות פקידות פשוטות ועבודות בבתי חרושת, גבוהה יותר
  

משום , בין השאר. בודות כאלה מצומצםעשל ע  הבעיות במציאת עבודות פשוטות היא שההיצתחא

, וטותפשי העסקה בלתי פורמליים על מנת לאייש עבודות שלעתים תכופות המעסיקים משתמשים בערוצ

קיים קושי גם בשכנוע , וסף לקושי למצוא עבודות מתאימותנב. ולכן הם אינם מפרסמים אותן ברבים

ידי המועצה לשיקום ועבודה בקנדה -במחקר שנערך על. ים לקבל לעבודה אנשים עם פיגור שכליקיסמע

, לכךה בהשווא. ידי מעסיקים פרטיים קטנים-י מועסקים על מהעובדים עם פיגור שכל59%-נמצא ש

   Greenwood & Johnson. ידי מעסיקים גדולים ושירותים ציבוריים-עובדים מועטים בלבד מועסקים על
חשש , האחת: סיקים החוששים להעסיק אנשים עם פיגור שכלי משתי סיבות עיקריותעמ ואצמ )1987(

סף נוחשש מפני הזמן ה, השנייה; לים לבין עובדים עם פיגור שכלישתתעוררנה בעיות בין עובדים רגי

  .ובתמיכה בו, בבקרה על עבודתו, ם להשקיע בהדרכת העובדש מהשיידר
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עים יצמ, י השירותים שהתכנית לתעסוקה נתמכת מעניקהבגלעסיקים חסר מידע מלשמכיוון שנמצא 

Simmons & Flexner )1992( ידי התכנית -תי התמיכה המסופקים להם עלע על שירודימ סיקיםעמל ורסמל

ולהבטיח , ידי המדריך שתפקידו לצמצם את הצורך בבקרה-ר על ליווי העובד עליקבע, לתעסוקה נתמכת

  . בהצלחת פיתוח תכניות תעסוקה נתמכת" גורם מכריע"וי מהווה לדעתם וילמרכיב ה. קשר חברתי טוב

  

 להעסקת אנשים עם פיגור שכלי קשור לניסיון רים מצביעים על כך שיחס חיובי של מעסיקיםמחק

, רמן וינאימיר ;Smith et al., 1985(או למגע קודם איתם לפני העסקתם בפועל , העסקת אנשים אלה בעבר

1992;Levy et al., 1997  .(ים להעריך את  יודעא שמעסיקים שהתנסו בהעסקת אנשים עם פיגור שכליצמנ

, חזרה בזמן מההפסקות, ה בזמן לעבודה הגע,נאמנות לחברה, כמו מהימנות, תכונותיהם החיוביות

למרות שמעסיקים מדרגים את קצב . קשר טוב עם עובדים אחרים ועם לקוחות, נכונות לקבל סמכות

הם מדרגים , כנמוכים בהשוואה לעובדים רגילים, אותם בעבודה עצמואת מידת, העבודה של אנשים אלה

  ). Kregel et al., 1994; Shafer et al., 1988(את סך הביצועים שלהם כגבוהים 
  

גופים המפעילים תעסוקה נתמכת , נמצא שבשנים האחרונות מאז שיווק התכנית, זאתה אם למגמתהב

, פי חוק-ולא בחובת המעסיקים להעסיק עובדים על,  פיגור שכלי לחברהםע מתמקדים בתרומת העובד

  . )Kregel & Wehman, 1977(או כמעשה צדקה 

    
   הכשרה וליווי 1.3
מהווים גורם תמיכה חיוני העשוי להבטיח את הצלחת התכנית , וליוויו בהמשך,  העובד בעבודהרתשהכ

  .תלתעסוקה נתמכ

   

   התאמה בין העבודה לבין כישורי העובד.א
רים העוסקים בתכניות תעסוקה נתמכת מדגישים את חשיבות השלב של ניתוח העיסוק בידי קחמ

הסגנון הניהולי , ת האינטראקציה החברתית הנדרשתניחאלא גם מב, בחינת תוכנולא רק מ, המדריך

ניתוח מפורט של העיסוק משמש הן להתאמה מרבית בין יכולות העובדים הפנויים לבין העבודות . 'וכד

  . הוהן לביצוע הכשר, המוצעות

  

אמה טובה בין כישורי נים שהצלחה בהשמה תלויה לא רק בהתעוט) Kiernan & Stark )1986, למשל, כך

אלא גם בכך שעל מנת להבטיח הצלחה חשוב יותר להתרכז בשינוי סביבת העבודה , ובד לבין העבודההע

בהתאם . םשיבמקום לנסות ולפתח אצל העובד כישורי עבודה חד, או התפקיד בהתאם לכישורי העובד/ו

היא מנבא הצלחה טוב יותר או התפקיד ליכולות העובד /מידת התאמת סביבת העבודה ו, לגישתם זו

  .מאשר מאפייני העובד עם פיגור שכלי

  

Sowers בהם המעסיק מסר תיאור מדויק של,  מההשמות בשירותי מזון70%-מצאו ש) 1979(מיתיו עו 

אחת ההצלחות הגדולות היא ברשת . אף השמה לא הצליחה ללא תיאור כזה, אך, בודה היו מוצלחותעה

  .ה ומוגדר באופן מפורט ביותרשם כל תפקיד מובנ, מקדונלדס
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  )"on the job"(הכשרה בעבודה . ב

Simmons & Flexner) (1992  מציינים שבתכנית תעסוקה נתמכת קיימות שתי גישות בנוגע להכשרת

תוך כדי "השנייה דוגלת בהכשרה , האחת דוגלת בהכשרה לפני הכניסה לעבודה: אנשים עם פיגור שכלי

  ". עבודה

  

תכנית ההכשרה היא . ההכשרה מתבצעת לפני הכניסה לעבודה בתעסוקה נתמכת, ונהלפי השיטה הראש

ומטרתה לאפשר לאדם עם פיגור שכלי להתנסות בכישורי עבודה ספציפיים , לתקופה קבועה מראש

  . וללמוד התנהגויות מקובלות

  

ה לנוע בין ופה זו עשויקת. ההכשרה ניתנת עם הכניסה לעבודה ובמקום העבודה, לפי השיטה השנייה

בהתאם לרמת הכישורים של העובד ,  חודשיםרפסלבין מ) ארבעה שבועות-שבועיים(מספר שבועות 

הוא אחראי ללמד . בתקופה הראשונית המדריך מלווה את העובד לאורך כל היום. ולמורכבות העבודה

תפקיד , כן-מוכ. ע אותה נכון מתחילתה ולא ייעשה טעויות מיותרותבצאת העובד את העבודה כך שהוא י

  ).Moon et al., 1986(המדריך הוא להיות סניגורו של העובד עם פיגור שכלי 

   

המדריך , לפי דעת המדריך והממונה, שר העובד עם פיגור שכלי מתקדם בעבודה ומצליח להשתלב בהאכ

אם , ליווי העובד. מצב בו הוא מבקר את העובד מדי פעם לעד, יכול לצמצם את נוכחותו במקום העבודה

ומהווה את אחד ממרכיבי , תהליך ההדרכה לשהוא המשכו , ידי קשר טלפוני-ידי ביקורים ואם על-על

או בסביבת /תהליך זה כולל קשר עם הממונה לגבי שינויים המתרחשים בעבודה עצמה ו. התמיכה בו

זור לאותו וכן מוכנות לח, במצבו המשפחתי של העובדם קשר עם המשפחה על מנת לאתר שינויי, העבודה

  ).Moon et al., 1986(מקום עבודה בכל זמן שיידרש על מנת להכשיר את העובד מחדש 

  

 כלפי הכשרה מקדימה היא שלעובדים עם, "on the job", צדדים בהכשרה תוך כדי עבודהמהביקורת של ה

השקיע אין טעם ל, לכן. יגור שכלי יש קושי להעביר כישורים ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחרפ

   תחילת העבודה שתהפוך לא רלוונטית עם ההגעה למקום העבודה החדש ינפבהכשרה ל

)Simmons & Flexner, 1992 .(המצדדים בהכשרה לפני תחילת העבודה טוענים שהכשרה תוך , לעומת זאת

 & Black, 1992; Scheid(כדי עבודה עשויה לגרום למתח ולחוסר ביטחון אצל העובד עם מוגבלות 
Anderson, 1995(.  

  

מחקר הערכה של שתי שיטות ) 1998(מיתים עו Bedellעל מנת לקבוע מהי שיטת ההכשרה העדיפה ערכו 

להשקעה , כלומר. עם הבדלים קטנים ביניהן, םידבומצאו שלשתיהן הייתה השפעה חיובית על העו, אלה

   .רבה בהכשרה בטרם הכניסה לעבודה אין יתרון על פני הכשרה תוך כדי עבודה

  

  בנושאים חברתייםה הכשר. ג
אלא גם בהכשרת , מחקרים שונים מצביעים על כך שהצלחה בהשמה תלויה לא רק בהכשרה בעבודה

, ורה עצמאיתבצכמו כישורים לחיות , האדם עם מוגבלות ברכישת כישורים חברתיים והתנהגותיים

ישורים אלה לפני הכניסה אם העובד לא רכש כ. 'ניהול כסף וכד, נסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית
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 ;Kiernan & Stark, 1986(לתכנית חשוב שההורים או מפעילי התכנית יתנו לו תמיכה בתחומים אלה 
Powell et al., 1991 .(חשוב שהמדריך יהיה מסוגל להכשיר את האדם עם פיגור שכלי בתחומי , יתרה מזו

   .)Grossi et al., 1991(חיים אלה 

  

   בעבודה ומחוץ לעבודה פיתוח רשתות תמיכה.ד
 שתעסוקה נתמכת מצליחה כאשר העובד עם פיגור שכלי מקבל תמיכה ממקורות שונים כךה עדות לנשי

 ,Simmons & Flexner(ה ליהבמסגרת הבית והק, הן בעבודה והן מחוץ לעבודה, בכל תחום מתחומי חייו
1992(.  

  

 הם הממונה והעובדים הרגילים אשר ,מלבד המדריך המלווה מטעם התכנית, ודהבעבמקורות התמיכה 

לעזור ך ובכ, הם יכולים להקל על שילוב העובד עם פיגור שכלי. )"natural support"(מהווים תמיכה טבעית 

ידם עשויה לתרום גם להרחבת הקשר החברתי עם העובד -תמיכה בעבודה על. למדריך המלווה בעבודתו

  :י אסטרטגיותבהקשר לכך מציינים בספרות שת. גור שכלים פיע

 ,.Gardner et al(ור חברים לעבודה העשויים לעזור לעובד עם פיגור שכלי להתבסס בעבודה תיא 
1988.(  

 בטכניקות של תמיכה ומתן חיזוק לעובדים עם פיגור שכלי על המאמץ המושקע להרת עובדים אשכה 

  ).Anderson, 1990(בעבודה 

 
Mank קרים על מנת לאמוד את תרומת התמיכה הטבעית ו סדרת מחכרע )2000,1999,1997 (יתיםמעו

ים תורמים לשילוב ילהממצאים מצביעים על כך שתמיכה ומעורבות של עובדים רג. לעובד עם פיגור שכלי

,  שכלי קשהרוגגם אנשים עם פי, יתרה מזו. לעלייה בשכרו ולהתמדה בעבודה, העובד עם פיגור שכלי

מצליחים יותר בעבודה כאשר לתמיכה הישירה , מלווהאשר זקוקים לתמיכה ישירה רבה מהמדריך ה

ים הרגילים בתהליך בדפיתוח שיטות יעילות לעירוב העו, לכן. מצטרפת תמיכת העובדים הרגילים

  .העבודה הנתמכת יתרום להצלחת התכנית

  

 ואת כל מי שמרכיבים את מערכת התמיכה הרחבה החפתות התמיכה מחוץ לעבודה כוללות את המששר

  . הורים או אפוטרופוס שאינם משתפים פעולה מקשים על העובד להתמיד בעבודתו.בקהילה

  

הוא תיאום בין מקורות התמיכה השונים ובין , גורם חשוב נוסף בהשגת הצלחה בתעסוקה נתמכת

ישים גד מ,בהקשר לכך. ספר לחינוך מיוחד ומפעילי תעסוקה נתמכת-כמו בתי, שירותים שונים בקהילה

Kiernan & Stark) 1986( להבטיח מעבר מהיר וחלק ממערכת  בות התיאום בין השירותים כדיישח את

  .החינוך לעולם העבודה

  

  תעסוקה נתמכת של תכנית ה הצוות המפעיל את 1.4
יה להיות גורם מכריע שוע, ידי המדריך המלווה-התמיכה המסופקת לעובדים עם פיגור שכלי על, ורמאכ

מרכיב חשוב בהצלחת התכנית הוא , לכן. עובד עם פיגור שכליבהחלטת המעסיק האם לקבל לעבודה 

  .  התכנית לתעסוקה נתמכתתא איכות הצוות המפעיל
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   כישורי הצוות המפעיל את התכנית.א
   70%ן יבש הןהברית -ההערכות בארצות, ות תפקידו המרכזי של הצוות בהבטחת הצלחת התכניתרמל

בדים ללא כל הכשרה פורמלית מתאימה או ללא ניסיון  מהמדריכים המספקים שירותי תמיכה עו90%-ל

כר שהש נמצא, כן-כמו). Kiernan & Stark, 1986; Neubert & Krishnaswami, 1992(ה דומה דובבע

  . בתפקידים אלה נמוך מאוד

  

גבי היתרון שבהעסקת צוות בעל השכלה  למשמעיים-אינם חד על הכשרת הצוות אי המחקרצממ

אך חסר , על פני העסקת צוות בעל ניסיון בעבודה עם אנשים עם פיגור שכלי, ךפורמלית בתחום החינו

שאנשי צוות שמתחילים לעבוד  ,ען לגבי ניסיון קודם בעבודהוט )Bellamy )1988. השכלה פורמלית כזו

מאשר אנשי צוות שעבדו בעבר , בתכניות קהילתיות מחויבים יותר להצלחת התכנית של תעסוקה נתמכת

   .עסוקה מוגנת ועברו לתכנית תעסוקה נתמכתבמסגרות ת

  

ם אלה נמצא שקריטריונים חשובים לגיוס אנשי הצוות הם עצמאות ירחקמ ב:קריטריונים לגיוס צוות

  והתמודדות עם אתגרים, יכולת עבודה בצוות, לוח זמנים גמיש, יכולת לעסוק במגוון תפקידים, בעבודה

)Kiernan & Stark, 1986 .(  

   

א שאחת הנקודות החשובות בעיצוב תכנית תעסוקה נתמכת היא הבחנה בין צמ נ:די צוותהגדרת תפקי

בכל תכנית ניתן להחליט . 'וכד, מפתח תעסוקה, מדריך מלווה, כמו רכז פרויקט ,םיתפקידי צוות שונ

  ). Kiernan & Stark, 1986(או להפריד ביניהם , האם יעיל יותר לאחד את הליווי עם פיתוח התעסוקה

  
ו שמונה ממדים עיקריים של הוז) LeRoy & Hartley-Malivuk )1991 שלקרם חמ ב:כני הכשרת צוותות

ידע בעריכת הסכמים , פיתוח תעסוקה: והם, ועדות לצוותימההכשרה שצריכים להיות כלולים בתכניות 

גור ידע בהתאמה בין העבודה המוצעת לבין כישורי העובד עם פי, ידע בהערכת ביצוע, עם מעסיקים

  . וליווי, יכולת הכשרה, ידע מאיסוף, ניתוח עיסוק, שכלי

  

  מחקרים מדגישים את הצורך בפיתוח התעסוקה ויכולת שיווק תכנית תעסוקה נתמכת למעסיקים  כמה

)Grossi et al., 1991; Greenwood & Johnson, 1987; Neubert & Krishnaswami, 1992; Kiernan & 
Schalock, 1989 .(ב ביותר שצוות העובדים יהיה מסוגל להכשיר שוא שחצמנ ,הכשרה והליוויום החתב

, ניהול כסף, עצמאית בתחבורה ציבורית העכמו נסי, את העובדים עם פיגור שכלי בתחומי חיים שונים

אשר נמצאו חשובים ', וכד, כישורי פנאי, עריכת קניות, התנהגות נורמטיבית בציבור, כישורים חברתיים

  ).Grossi et al., 1991(ת ת תכנית התעסוקה הנתמכביותר להצלח

   

  תחלופת צוות. ב
חלופה בקרב הצוות זוהתה כאחת התופעות הבולטות המאפיינות כוח אדם הנותן טיפול ישיר לאנשים ת

או ששיעור צמ) Moore et al., 1991 Kiernan & Stark 1986;( .Kiernan & Stark) 1986(עם מוגבלות 

העריכו ) 1991(יתים מעו Moore.  ויותר70%קרב מדריכים בדיור קהילתי הוא התחלופה השנתית ב
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תפיסת התחלופה . 50%-40% התחלופה השנתית בקרב מדריכים במסגרות תעסוקה נע בין רועששי

  . הברית- מנהלי מסגרות בארצות2,000-כבעיה קיבלה ביטוי גם בסקר שנערך בקרב יותר מ

  

והצורך במאגר כוח אדם הולך וגדל שנבע ,  עם מוגבלות בקהילהלאור המגמה המתרחבת לשלב אנשים

רית של מנהלים אלה היא הכנת כוח אדם העוסק במתן טיפול ישיר לאנשים יקעולה כי דאגתם הע, מכך

  . )Kiernan & Stark, 1986(עם פיגור שכלי 

  

ינת עלות הגיוס הן מבח, תחלופת צוות בתכנית תעסוקה נתמכת עלולה ליצור בעיות רציניות לתכנית

חות כונ). Kiernan & Stark, 1986(ד עם פיגור שכלי ומעסיקו בועוהן מבחינת ה, וההכשרה של צוות חדש

  מיתים עו Petty, לדוגמה, כך. תכנית תעסוקה נתמכת של מדריך מלווה מהווה גורם מכריע בהצלחת

 לעבוד עם עובד עם פיגור  מהמעסיקים במחקרם ציינו שהם מודאגים מכך שעליהם19%-מצאו ש) 1997(

  .שכלי לאחר שהמדריך המלווה עזב

  

הכשרה ר חוס:  תחלופת צוות הםם עלרים מצביעים על כך שהגורמים המכריעים המשפיעיקחמ

יבות נוספות ס ).LeRoy & Hartley-Malivuk, 1991(ספציפית של המדריכים בתעסוקה נתמכת ושכר נמוך 

, ליע מקצועי לגבי טיפול בבעיות התנהגות של אנשים עם פיגור שכחוסר יד, סיבות אישיות: לתחלופה הן

 Moore(או העמיתים לעבודה /ו הנחוסר תמיכה מספקת מצד הממו, חוסר בהירות לגבי הגדרת התפקיד
et al., 1991.(  

  

נמצאו הגדרה ברורה של התפקיד ומתן , בין הגורמים העיקריים העשויים למתן את תופעת התחלופה

בעיקר במהלך ששת החודשים הראשונים בעבודה שהם מכריעים מבחינת החלטת , תקספהכשרה מ

  ).Moore et al., 1991(המדריך אם להישאר בתפקיד או לעזוב 

  

  תעסוקה נתמכתתכניות ב" הצלחה"עם פיגור שכלי המנבאים אנשים מאפייני  1.5
יין אנשים עם פיגור אחת השאלות היא מה מאפ, של תכנית תעסוקה נתמכת" בהצלחה"ר דנים שאכ

ת בעבור אנשים מכתוכננה תכנית תעסוקה נת, במקורה. שכלי שמצליחים להיקלט בעבודה ולהתמיד בה

ממצאי מחקר מצביעים על כך שבתכניות אלה הושמו בעבודה , עם זאת. עם פיגור שכלי קשה ואף עמוק

סך המושמים בתעסוקה בשנים האחרונות נמצא שמתוך . בעיקר אנשים הלוקים בפיגור קל ובינוני

עם ). Kregel & Wehman, 1997(ם בפיגור קל קינתמכת עלה שיעור הלוקים בפיגור בינוני וירד שיעור הלו

הסובלים מבעיות התנהגות , י קשהלכשהמשתתפים בתעסוקה נתמכת בקרב הלוקים בפיגור , זאת

שתתפים בתעסוקה  מכל המ10%-פחות מ: חמורות והזקוקים לשירותי תמיכה נרחבים הם מעטים

בה עיקרית לכך היא ציפיות יס). Wehman et al., 1995( מאלה הסובלים מפיגור שכלי 12%-נתמכת וכ

. ולכן אין משלבים אותם מלכתחילה בתעסוקה נתמכת, נמוכות של אנשי מקצוע ומעסיקים להצלחה

 & Kregel(ילות  שכלי קשה נקלטו בהצלחה במסגרות עבודה רגרוגלמרות שאלפי אנשים עם פי, זאת
Wehman, 1997.(  
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קרים רבים מצביעים על כך ששיעור ההשתתפות בעבודה בקרב אנשים עם פיגור שכלי אינו תלוי רק חמ

 Rimmer, למשל, כך. אלא גם בקריטריונים אחרים, מרת המוגבלות של העובדחו בוא )IQ(במנת המשכל 

, יש השפעה רבה יותר על השגת עבודה, )גברים(ר גדמו )שחור(מצאו שלמאפיינים כמו גזע ) 1996(ועמיתיו 

דר משפיע על גמש ואצמ ,)2000 (יתיםמעו Olson- ו,)1999 (יתיהמעו McDermottגם . מאשר למאפייני פיגור

הנשים עובדות שעות , יתרה מזו. העובדות נמוך מזה של הגבריםם ששיעור הנשי, נמצא. שיעור תעסוקה

התנהגות מינית , תוקפנות(בלים יותר מבעיות התנהגות ם סורות שגברילמ, מעטות יותר ומרוויחות פחות

  . ובעיות היגיינה) בלתי ראויה

  

ין תקשמירה על מצב בריאות . מאפיין נוסף שנמצא משפיע על הצלחה בתעסוקה הוא מצב גופני תקין

ם גורמי ולכן תכניות שונות אימצו קידום תכניות בריאות במטרה לצמצ, תורם להאטת תהליך הנכות

  ).Rimmer et al., 1996(הקטנת מתחים והתעמלות , כגון אכילה נכונה,  של מחלות לבןוכסי

  

Brickey מוגנת ה ומצאו שמעבר מוצלח מתעסוק, סקרו מספר תכניות תעסוקה נתמכת) 1982(מיתים עו

  : לתעסוקה נתמכת תלוי בקריטריונים הבאים

  ין העובד לעבור לתעסוקה נתמכתינע 

  ה שלו במסגרת מוגנת דובות העות ואיכמכ 

  . וריו החברתיים של העובדכיש 

  

 מתכניות העבודה הנתמכת צוינה 68%-במחקר של המועצה הקנדית לשיקום ועבודה נמצא שב םג

  ). Annable, 1989(ר המנבא הצלחה בעבודה ותהמוטיבציה של העובד כאינדיקטור החשוב בי

  

במחקר שנערך . נהגות סתגלניתתהוהם כישורים חברתיים , שעשויים להבטיח הצלחה, מאפיינים נוספים

נמצא שמנהלים דירגו אישיות חברותית והופעה חיצונית מסודרת , הברית בתחום המזון המהיר-בארצות

מצאו שכישורי ) 1999(מיתיה עו McDermottגם . ונקייה כמאפיינים חשובים יותר מאשר כישורים אחרים

  . הסתגלות טובים מנבאים תעסוקה

 
העובד לבין מקום העבודה מהווה מנבא הצלחה טוב יותר מאשר מאפייני  ןינמצא שהתאמה טובה ב

  .כאמור לעיל, אמה כזו כוללת רשתות תמיכה טובותת ה).Kiernan & Stark, 1986(העובד 

  

  תעסוקה נתמכתשל קריטריונים להערכת תכניות  1.6
נים מהזדמנות הנהובמספר האנשים , קה נתמכתנים האחרונות חלה עלייה במספר תכניות תעסו הש20-ב

דול במספר תכניות תעסוקה נתמכת יהג. )Kiernan & Schalock, 1997(לעבוד במסגרות עבודה משולבות 

סקת רבות בהערכת תכניות עוהספרות המקצועית , לכן. במידת הצלחתן, במידה לא מבוטלת, תלוי

  . כאלה במטרה לאמוד את השפעתן

  

, האחת ברמת המערכת או המסגרת המפעילה: י רמותתשבים הצלחה של תכניות אלה מודד, רך כללדב

  .והשנייה ברמת הפרט
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  :ת המערכת נוהגים להעריך הצלחה לפי מדדים כמוברמ

  ר אנשים שהושמו בתעסוקה נתמכת פסמ 

  הוקעורי התמדה בתעסיש 

  צאות או עלות התכניתוה 

  .עורי תחלופת צוותיש 

  

  : י מדדים כמוף לפ את השפעת התכנית על המשתתת הפרט נוהגים למדודמרב

  שכר והוצאות נלוות , ר שעות עבודהפסמ 

  לוב חברתי בקהילהיש 

  ישת מיומנויות מקצועיות ואיכות עבודה כר 

  .יעות רצון אישיתבש 
  

  . להערכת תכניות תעסוקה נתמכתיםלהלן נציג ממצאים ממחקרים המתייחס

   

  המערכת תעסוקה נתמכת ברמת תכניות הערכת  .א
  מספר המשתתפים בתעסוקה נתמכת

קיים עניין בארצות המערב להגדיל את מספר החלופות התעסוקתיות בעבור אנשים , ים האחרונותנשב

, כך. סוקה נתמכתתעבמדינות אלה חלה עלייה במספר ובשיעור האנשים המשתתפים ב. עם פיגור שכלי

   הברית-עסוקה נתמכת פרטנית בארצות עלה מספר המשתתפים בת1986-1993בין השנים , לדוגמה

 1991שתתפים בעבודה נתמכת קבוצתית בשנת פר המומס ,)Wehman et al., 1995( 105,000-ל 10,000-מ

חקיקה המעודדת ו פתחותו של מודל תעסוקה זה תרמתהל). McGaughey et al., 1994 (97,865היה 

  . מכים לאורך זמןוהספקת שירותים תו, תקציבים שהופנו לכך, תעסוקה נתמכת

  

חלה עלייה גם במספר , נשים המשתתפים בתעסוקה נתמכתהאר ספצא שלצד העלייה בממנ, עם זאת

מספר  ,הכל-ךס שבצא נמ1986-1991בסקר שנערך בין השנים . דה מוגנת עבוהאנשים שנכנסים למסגרות

 םישרוב האנשנמצא , יתרה מזו. 28%-האנשים שנכנסו למסגרות מוגנות עלה בין השנים האלה ב

ממשיכים להשתתף במסגרות של עבודה , וחלק מאלה הסובלים מפיגור בינוני, הסובלים מפיגור קשה

 של תכניות וחתופעה זו עלולה להחליש את מאמצי הפית, עת החוקריםד ל).Wehman et al., 1995(מוגנת 

סוקה עת  הכרוך בפיתוחהן על הקושי, אים אלה מצביעיםצממ). Gilmore et al., 1997(תעסוקה נתמכת 

, )1989(מיתיו עו Parentלדעת . והן על חשיבות המסגרת המוגנת בעבור אוכלוסייה מסוימת, נתמכת

ות המוגנות גרבמחויבות מנהלי המס, במידה רבה, הבטחת הצלחתו של מודל התעסוקה הנתמכת תלויה

  .ולתמיכה במודל התעסוקה הנתמכת, לשינוי

  

  התמדה בעבודה 

הוא שיעור העובדים , ד מספר המשתתפיםבלמ, הערכת הצלחתן של תכניות תעסוקה נתמכתל ףסמדד נו

בתכניות תעסוקה , אי מחקר שבו עקבו אחר השמתם של אנשים עם פיגור שכליצממ. המתמידים בעבודה

א שבתכנית תעסוקה נתמכת יש רמות משמעותיות של צמנ, מצד אחד. משמעיים- חדנםאי, נתמכת
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שיעור עזיבה מסוים הוא בלתי נמנע בכל , מצד שני. נת עלות התכניתיחבהשלכות מולכך יש , עזיבה

  . תכנית ויש לקחת זאת בחישוב העלות הכללית

  

Shafer 70%: אותה עבודה לתקופה ממושכת במצאו ששיעור קטן מהעובדים נשארים) 1991(מיתיו עו 

 נמצאו באותה 50%, םישד חו6 אנשים בתעסוקה נתמכת נמצאו באותו מקום עבודה בתום 304מתוך 

אים דומים נמצאו גם במחקר צממ.  נשארו באותו מקום עבודה בתום שנתיים30%-ו, עבודה בתום שנה

 אנשים עם פיגור שכלי התמידו 145 מתוך 50%- מצא שרשא) Wheman) 1986 ידי-מוקדם שנעשה על

-צא שבין שנימנ רי נושא זהרים נוספים שעקבו אחקחמ ב. שנים5בהעסקתם באותו מקום עבודה בתום 

 50%-בעוד שכ, רבעים מבין המשתתפים התמידו בעבודתם שנה לפחות לאחר השמתם-שלישים לשלושה

 ,Kregel et al, 1990; Kregel, Parent & West(המשיכו בעבודתם שלוש שנים לאחר ההשמה הראשונית 
1994.(  

  

פה בה ניתנים שירותים תומכים וקתאורך הלבין היקף התמיכה ו, צא קשר בין מידת ההתמדה בעבודהמנ

)Shafer et al., 1991; Botuck et al., 1992.( לציין שלא נמצא קשר בין דרגת הפיגור להתמדה בעבודהשי  ,

  תוח פתרונות מסוג זה גם לאוכלוסייה מוגבלת מאוד פיעל פוטנציאל של , אולי, דבר המצביע

)Tines et al., 1990; Shafer et al., 1999.(  
  

  : וסטס נמצא שסיבות רווחות לעזיבת התכנית היו'פרויקט תעסוקה במדינת מסצ תכרעהב

  'וכד, היריון, נישואין, שינוי מצב משפחתי, כמו שינוי מגורים, ויים בחיים האישייםניש 

   מקצועיים ספציפיים יםסר כישורוח 

  טיבציה מוגבלת ומ 

  סר תמיכה חיצונית מספקת וח 

  פואי רה הביטוחד מאיבוד הקצבה או חפ 

  . יות מוגבלות של אנשים משמעותיים בסביבת העובד עם פיגור שכליציפ 

  

נמצאו סיבות דומות , )Annable, 1989(ידי המועצה הקנדית לשיקום ועבודה -במחקר שנערך על םג

  :  בהן היוותכשהעיקרי, לעזיבת התכנית

  הגות חברתית בלתי הולמת נתה 

  ת העבודההתאמה בין העובד לבין דרישו-יא 

  ).שהייתה סיבה לעזיבה בשליש מהמקרים בהם הופסקה העבודה( תחבורה תיעיב 
 & Smith(א שאנשים עם בעיות התנהגות הם אלה שמתקשים ביותר להתקבל לעבודה ולהתמיד בה צמנ

Belcher, 1994.(יתרה מזו , Kiernan )1987( ם ואומר שמקומות עבודה רבים הולכים לאיבוד יותר כסמ

  .בגלל חוסר כישורים מקצועיים רשעיות התנהגות מאבגלל ב
  
 עבודתם םוקמצאו שחלק מאלה שעזבו את מ) 1991(מיתיו עו Shafer ,ד שיעורי העזיבה שצוינו לעילצל

 30%-ועוד כ,  היו מועסקים50%מעל , בתום שנתיים, הכל-בסך. הראשוני עובדים במקום עבודה חלופי

 מועסקים גם אם לא בעבודתם ות שיעור לא מבוטל המשיכו להי,כלומר. המתינו להשמה בעבודה חדשה

רבעה יישובים אב טוי לכך שתהליך ההשמה הוא תהליך דינמי נמצא גם במחקר שנערךיב. הראשונה
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 אנשים עם פיגור 51הושמו בעבודה נתמכת , בתקופות שונות, במחקר זה נמצא שבמשך שנתיים. בישראל

. במסגרת זו במהלך שנתייםד המשיכו לעבו, ו בעבודה נתמכת אנשים שהושמ51ת מתוך יצחמ. שכלי

 מהם נקלטו תיצכאשר רק כמח, רבע נוספים עברו בשלב כלשהו לעבודה בשוק הפתוח, באותה תקופה

  ). 1998, מנדלר ונאון(ש "רבע מאלה שהושמו בעבודה נתמכת חזרו למע. והיתר חזרו לעבודה נתמכת

  

 באותו מקום ושעובדים עם פיגור שכלי יישאר, לעתים קרובות, יםילי תכניות לתעסוקה נתמכת מצפעפמ

ניתן , ועם זאת ,אל שינוי מקום עבודה ניתן להתייחס כאל תופעה שלילית. ת זמןבלעבודה ללא הג

נראה , לכן. ות עבודה כאל מאפיין של תהליך העבודה שהוא תהליך דינמימוקלהתייחס אל החלפת מ

  אם כי לא באותו מקום , עובד עם פיגור שכלי יתמיד בתעסוקה נתמכתשה המציאותית יותר היא שיגהש

)Pumpian et al., 1997; Greenwood & Johnson, 1987.(  

  

שירותים , לי התכניותעיחלפת מקומות עבודה יש השלכות מבחינת היקף השירותים הנדרשים ממפהל

 פיגור שכלי נוטים ם עםון שעובדימכיו. הכשרה וליווי מחדש, הכוללים עזרה במציאת מקום עבודה חדש

יש לקחת בחשבון בתכנון ששירותים אלה יינתנו לכל עובד יותר מפעם אחת , לשנות מקום עבודה

   .בתקופת העסקתו

   

  תועלת של תכניות תעסוקה נתמכת-ותלע

יסו לאמוד את ההוצאות הכרוכות בהשמת אנשים עם פיגור שכלי בתכניות תעסוקה  נרבים םירקחמ

שהתבססה על , ישה המסורתיתגה .רות מוגנותסגמת אות הכרוכות בהפעלצוהבהשוואה ל, נתמכת

תועלת עדיף שאנשים עם רמת מוגבלות גבוהה יקבלו -גרסה שמבחינת עלות, ממצאים מוקדמים

  ) Lam, 1986( מוגנת קהשירותים במסגרות תעסו

  

תכניות תעסוקה  אשר מפעיליםכ, 80% ועד 40%קרים עדכניים יותר נמצא שקיים חיסכון הנע בין חמב

החיסכון היה יכול להיות גדול אף יותר אם העובדים בתעסוקה . נתמכת במקום תכנית תעסוקה מוגנת

ת אותם לעבוד מספר שעות נמוך יבשמחי" למלכודת קצבת נכות ותגמולי רווחה"נתמכת לא היו נקלעים 

 ,Hill & Wehman( את קצבת הנכות יותר ולהשתכר פחות ממה שיכלו להשתכר בפועל לולא החשש לאבד
1987,1983.(  

  

ידי ראייה מערכתית הכוללת את התועלת -תועלת על-ק מהמחקרים הרחיבו את הבדיקה של עלותלח

חסו לתוצאות לוואי של ייאחרים הת. הציבורית המשתקפת בחיסכון מסים המיועדים לקצבאות נכות

  בצורה נורמטיבית  גההעובד לנהל את עצמו ולהתנעלייה ביכולת , כמו שביעות רצון העובדים, התכנית

)Hill & Wehman, 1987.( עלת נוספת של התכנית היא בכך שהשתתפות העובד עם פיגור שכלי ות

  . ציאל ההשתכרות שלהטנומגדילה את פו, בתעסוקה נתמכת מקטינה את הלחץ הכלכלי על המשפחה

   

קה במסגרת וסע הכלכליים של תכניות של תומצביעים על היתרונות, מצאים בתחום זה מעודדיםמה

 ,.Tines et al(אך עיקרון זה מתבטא רק לאורך זמן , בהשוואה לתעסוקה במסגרות מוגנות, הקהילה
1990; West et al., 1990.(  
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  העובדברמת תעסוקה נתמכת תכניות הערכת השפעת . ב
  

  שכר ושעות עבודה

ה רבות יותר מאשר בתעסוקה מוגנת ומשפרים ים עובדים שעות עבודנשאת  תעסוקה נתמכתרסגמב

הברית נמצא שהעובדים שהשתתפו בתעסוקה נתמכת הגדילו -בארצות.  את שכרםתבצורה דרמתי

 םיאצממ). Kregel & Wehman, 1997; Thompson et al., 1992( 500% את שכרם השנתי בלפחות צעמובמ

מנדלר (בארבעה יישובים בארץ " וקהעסתי רצף שירות"גם במחקר הערכה של תכנית של ו דומים נמצא

ר אשכ, דשלחו ₪ 500-860א שהשכר השכיח של המשתתפים בעבודה נתמכת נע בין צמנבו , )1998, ונאון

 ש נע"יח של עובדי המע השכהשכר, לעומת זאת. לחודש ₪ 1,000-רבי של מספר עובדים הגיע להשכר הֵמ

בשתי המסגרות נובעים מכך שבתעסוקה נתמכת ה דעבוהחלק מהפערים בשכר . לחודש ₪ 50-150ין ב

  .  עבודה רבות יותרתועעובדים ש

  

על כך ששכרם של העובדים בעבודה ם עיביהממצאים מצ, וגם בארץ, הברית-גם בארצות,  זאתםע

ולכן הם , ה כלכליתינם להיות עצמאים מבחמה עתעובדה המונ, נתמכת נמוך במונחים מוחלטים

  .י רווחה כמו קצבת נכותבציקתממשיכים להיות תלויים ב

  

  לוב חברתייש

עובדים עם פיגור שכלי  של שומות העיקריות של השתתפות בעבודה נתמכת היא ההזדמנותתהת חא

   ).Nisbet & Hagner, 1988(לעבוד עם עובדים רגילים בסביבת עבודה רגילה 

  

ל כך שנוצר קשר מחקרים מסוימים מצביעים ע. משמעיים-שילוב חברתי אינם חדי צאים לגבהממ

בילוי זמן , ה הדדית בעבודהרבעז המתבטא, ין עובדים בתעסוקה נתמכתם לבבין העובדים הרגיליי רתחב

 פיגור עםלמרות היחס הידידותי השורר בין העובדים , ך א).Parent et al., 1992(בהפסקות ואכילה ביחד 

ם ירחמחקרים א). 1998, מנדלר ונאון(נוצרו יחסי חברות מעבר לשעות העבודה א ל, יםלבין יתר העובד

והרגשת הבדידות  ,תיתרמצביעים על כך שעובדים הלוקים בפיגור שכלי אינם משתלבים מבחינה חב

  ). McCaughrin et al., 1993(גדולה יותר מאשר של אלה הנמצאים במסגרות מוגנות , לפעמים, שלהם

  

כגון ביצוע , לי להשתלב במקום העבודהשויות לעזור לעובד עם פיגור שכהעת יושל אסטרטג הניחב

 נקודות תהיולהופכות , וגיוס תמיכת הרשת החברתית, יים בסביבה הפיזית במקום העבודהשינו

  ).Schalock et al., 1989(מרכזיות בתכניות תעסוקה 

  

  יעות רצון מהעבודהבש

של תעסוקה  םנישורים אספו מידע מהמשתתפים עצמם לגבי שביעות רצונם מהיבטים ופסמחקרים 

ת שיש רולמ. בודה וקבלת תמיכהם לעיחס של חברי, יחס הממונים, השכר, כמו העבודה עצמה, נתמכת

נראה שהאנשים המשתתפים בתעסוקה נתמכת הם שבעי רצון בדרך כלל , צורך במחקרים נוספים כאלה

 Mason, 1990; Schalock & Genung, 1993; Test(ה ומהשירותים שהם מקבלים במסגרת התכנית דובמהע
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et. al., 1993.( הם מציינים שמתייחסים . וד בסוג עבודה זהבעלנמצא שרובם מעוניינים להמשיך , כן-כמו

, עבודה נתמכת משפרת את הדימוי העצמי ואת העצמאות של המשתתפים. אליהם כאל עובדים רגילים

למרות שלעתים , זאת. לים לעבוד כעובדים רגיליםוגכן את התחושה שלמרות המוגבלות הם מס-וכמו

ים ימעבודה נתמכת דורשת מאמץ גופני רב ומתבצעת בתנאים פיזיים פחות נוחים מאשר אלה הקי

וכחית לעבודה אחרת הנתם ודנמצא שחלקם היו מעדיפים לשנות את עב, עם זאת. סגרת המוגנתבמ

 ;Parent, 1995(ואפשרות להכיר חברים חדשים , עניין רב יותר, שתאפשר להם לקבל שכר גבוה יותר

  ). 1998, דלר ונאוןנמ

  

  המצב בישראל 1.7
שים בהם " מע61 בארץ מופעלים 1 .ש" לאנשים עם פיגור שכלי הוא מסגרת המעבישראלתרון העיקרי הפ

 ותפתרונות התעסוקה הנתמכת מועטים בהשוואה למספר מסגר.  אנשים עם פיגור שכלי3,000-מבקרים כ

  .עסוקה המוגנתהת

   

אם , תיים לאנשים עם פיגור שכליוקונות גוברת המודעות לצורך בהרחבת הפתרונות התעסחרהא בשנים

ודות ת עבוהכנס, ידי הגדלת מגוון העבודות המתבצעות בהן-ידי שינוי צביונן של המסגרות המוגנות על-על

ות ידי פיתוח פתרונות תעסוקתיים נוספים על אלה שמספק-ואם על, רתוי תוהדורשות מיומנויות גבוה

   .ותנמוגההמסגרות 

  

, ודות הדורשות מיומנויות גבוהות יותר למסגרות המוגנותעבגמות בתחום זה היא הכנסת  המחתא

לתרום לשיפור , ת עבודה ברמת מורכבות גבוהה יותרויובמטרה להקנות לעובדים עם פיגור שכלי מיומנ

ניות החדשניות יש לציין הקמת בין התכ. פר דוגמאותלהלן מס. ולגרום לעלייה בשכרם, הדימוי העצמי

 תכנית .כגון פרות וסוסים, והמשתתפים מטפלים בבעלי חיים, ש חקלאי בו מייצרים גבינות וזיתים"מע

שים "בארבעה מע, ישראל-וינט'י וגומהמוסד לביטוח לא, שהתבצעה בשיתוף בין משרד העבודה ורווחה

במסגרת תכנית ניסיונית זו הוקמו .  חדשניותהיא דוגמה נוספת לתכניות, לפני מספר שנים, בצפון הארץ

ו לביצוע עבודות וכשרוהעובדים ה, מתפרה, כריכייה, כגון נגרייה, שים יחידות יצרניות"בארבעת המע

ישום י). 1995, ון ואחריםנא(ש "עהדורשות מיומנויות גבוהות יותר מהמקובל בעבודות המסורתיות במ

ש מסוגלים להשתלב בעבודה הדורשת מיומנויות "במעתכנית זו והערכתה הראו שחלק מהעובדים 

דרושה תכנית הכשרה , לשם כך, אם כי ,שים"ר מאשר העבודות המסורתיות המקובלות במעתויגבוהות 

שיפור בהרגלי , ה בהיעדרויותדנמצאו ירי: תפקוד העובדים שהשתתפו בתכנית שופר. ארוכה יחסית

ובין העובדים עם פיגור שכלי לבין , דים עם פיגור שכלישיפור היחסים בין הצוות לבין העוב, ודה עב

 ש"ההשוואה בין עלות ההחזקה של עובד במע. לייה בשביעות רצון העובדים עם פיגור שכליוע, םעצמ

, דרושף לוקחים בחשבון את ההשקעה בציוד נוס אשרכ(ן עלות החזקת עובד בתכנית הניסיונית לבי

מצביעה על עלייה בעלות בשנה , ) העובדים בעבודות החדשותובמדריכים המקצועיים אשר הכשירו את

  . לת התכנית הפעאבל ירידה הדרגתית עם הזמן לרמה הנמוכה מהעלות שלפני, ה של ההפעלהנושהרא

                                                 
ש הוא מסגרת "מונח נוסף שמתאר את המע. עש היא מסגרת עבודה שיקומית לאנשים עם פיגור שכלי" מ 1

  .בדוח זה נשתמש בשני המונחים לסירוגין. תעסוקה מוגנת



  

  19

  

 יתדרושים משאבים רבים ליצירת התשת. ישנן בעיות רבות בהרחבתן, ת התרומה של תכניות כאלהולמר

 -ותשלום למדריכים מקצועיים , חבת המקום לכניסה של מכונות אלהצורך בהר,  קניית מכונות חדשות-

ון הקרן של  כג,םהשגת הכספים הדרושים מגורמים אחרי. ש"ים שאינם מצויים ברשות המעבאשמ

שים "הפיתוח של מע, לכן. מלווה בתהליך ארוך ובהוכחות של כדאיות כלכלית, המוסד לביטוח לאומי

  .ון זה הוא איטייובכ

  

, בודה מוגנת לעושל פיתוח אלטרנטיבות תעסוקתיות, לאומית של נורמליזציה-גמה הבין למהמדוב

דוגמה אחת של תכנית מסוג זה .  לאנשים עם פיגור שכליהתפתחו בארץ מספר מודלים של עבודה נתמכת

נתניה , תל אביב, בירושלים:  בארץיםאשר הופעלה בארבעה אזור" רותי תעסוקהיף שצר"היא תכנית 

ר תפקידו לעזור בפיתוח אש" ףמרכז רצ"התכנית כללה . ישראל-וינט'בתמיכת ג, 1996בשנת , בעובאר ש

להקים את , כנית הייתה להרחיב את הרצף התעסוקתיהת רתמט. תעסוקה נתמכת אישית וקבוצתית

חניכים מעבודה מוגנת לעבודה ל לתרום לניוד ש, ובעיקר עבודה נתמכת, החוליות החסרות על פני הרצף

התכנית נוסתה . םיכולבצע אבחונים תעסוקתיים תקופתיים לחני, אדם-ידי הכשרת כוח-מכת עלנת

.  חניכים בעבודה נתמכת בתקופות שונות51ונמצא שבמשך שנתיים אלה השתתפו , במשך שנתיים

 גבוה יותר באופן רםושכ, נמצא שהם עובדים שעות רבות יותר) 1998, מנדלר ונאון(בהערכת התכנית 

בעוד , לחודש ₪ 640-860השכר השכיח לחניך נע בין . י משכרם של החניכים בעבודה מוגנתמשמעות

ידי החניכים -המבוצעות עלהעבודות למרות ש. לחודש ₪ 50-150ש נע בין "שהשכר השכיח של חניכי המע

 תסבלו, הדבקה, כגון עבודות מיון, ש"פשוטות ודומות לעבודות במע, רוב-פי-על, היו בעבודה נתמכת

 .יבה רגילה עם עובדים רגיליםבסבנמצא שיש השפעה ניכרת לכך שהחניכים מבצעים עבודות אלה , יוןיקונ
 עבודה תויונובשיפור מיומ, והה יותר ממרכיבים שונים של העבודהן גבת רצווביעש התבטאה בזו השפעה

חוליה של עבודה שים בהם פותחה "מחניכי המע שמונה אחוזים. ש"בהשוואה לחניכי המע, ודימוי עצמי

כים בעבודה נתמכת עברו ינח מה25%, בנוסף לכך. למסגרת תעסוקתית זום עברו במהלך שנתיי, נתמכת

  .רו לעבודה נתמכת וחזחלקם לא השתלבו. לעבודה בשוק הפתוח

  

בחסות האגף לשיקום במוסד " נסה זאת בדרך אחרת" נוספת המופעלת בארץ היא התכנית תיכנת

שתפקידו למצוא לחניך מקום עבודה בשוק , ת זו מוצמד לכל חניך מדריך אישיבתכני. וח לאומייטלב

.  לתפקד באופן עצמאיסוגלירו לתפקיד וללוותו בשלבי עבודתו הראשונים עד שיהיה משכהל, החופשי

  ).1990, ברנזון ואחרים (לר קותכנית זו מיועדת בדרך כלל לאנשים הסובלים מפיג

  

כל האנשים עם פיגור -יש לציין שכשליש מסך, תעסוקתיות בעתידהמשך פיתוח המסגרות הת מבחינ

, )1998מנדלר ונאון ) (שבעירושלים ובאר , תל אביב(לשירותי הרווחה בערים גדולות  םישכלי המוכר

תכנית אב לתעסוקת אנשים עם ( רומהדבצפון הארץ וב, ומספר רב מאלה המוכרים ברשויות מקומיות

  . ללא מסגרת תעסוקתיתנמצאים בבית, )1998, תיונכו
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  רות המחקרטמ. 2
  
ומהי השפעת , תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי ר זה נועד ללמוד כיצד מופעלת תכניתקחמ

נושאים אלה נבדקו . תוך כדי בחינת עלות הפעלתה, ההורים והמעסיקים, התכנית על המשתתפים

  . ים במסגרות תעסוקה מוגנתמוגרפיים דומים המשתתפ דבהשוואה לעובדים בעלי מאפיינים

  

  ניהול והפעלה :נתמכתהמסגרת התעסוקה  2.1
 תיידח/הקריטריונים לבחירת, מספר העובדים למדריך, מספר העובדים עם פיגור שכלי במסגרת 

  . עובדים לתכנית

 .  בתעסוקה נתמכתמאפייני העובדים 
  .מאפייני העבודה במסגרת תעסוקה נתמכת 

  . בתעסוקה נתמכתם פיגור שכלימערך התמיכה הניתן לעובד ע 

  .פרופיל המעסיקים תוך בדיקת תהליך איתור מעסיקים ומקומות עבודה מתאימים 

  .שעות עבודה ושכר 

  .תעסוקה נתמכת בעתידתכנית הרחבת פוטנציאל  

  

עובדים עם פיגור   על,נתמכת או מוגנת, תיתהתעסוק התכנית ההשפעה של סוג 2.2
  ממונים והורים, שכלי

   עם פיגור שכליעובדים. א
 ? חדשות האם העובדים רכשו מיומנויות תעסוקתיות 
  ?  חל שיפור במיומנויות ההסתגלות אצל העובדיםםאה 

  ? בעבודה ומחוץ לעבודה) ר עם עובדים רגיליםשק (מה מידת השילוב החברתי 

  ?מהו שיעור המתמידים באותה עבודה או באותה מסגרת תעסוקתית 

  ?ים מהיבטים שונים של העבודהמהי מידת שביעות רצון העובד 

  
  ממונים. ב

  .בודת העובדים עם פיגור שכלי עזו מידה המעסיקים שבעי רצון מהיבטים שונים שליאבלבחון 

  
  הורים. ג

  . ואת מידת שביעות רצונם ממנה2,לבחון את עמדות ההורים כלפי המסגרת התעסוקתית של בניהם
  מוגנת/הפעלה של תעסוקה נתמכתהעלויות  2.3
  .לפי מסגרת תעסוקה, עובד עם פיגור שכלי לאת סך ההוצאות החודשיות חוןלב

  

                                                 
  .למרות שהכוונה לבנים ולבנות כאחד" בנים"לנוחיות הקריאה ננקטת המילה    2



  

  21

  שיטת המחקר. 3
 

לבין קבוצת אנשים דומה להם , במחקר נערכה השוואה בין כל המשתתפים בתעסוקה נתמכת והוריהם

נערכה , כן-כמו. לפי ממדים שונים, מבחינת השפעת התכנית עליהם, במסגרות תעסוקה מוגנת והוריהם

  . נתמכת ומוגנת, שוואה בין העלות הממוצעת למשתתף בכל אחת מהתכניותה

 
נעשה שימוש במקורות מידע רבים שכללו את המדריכים האישיים ואת ההורים של המשתתפים בשתי 

  .ואנשי מפתח הקשורים להפעלת תכנית תעסוקה נתמכת, ממונים בתעסוקה נתמכת, המסגרות

  

  :רות מידע מאפשרתהשיטה של שימוש במספר רב של מקו

  .הקשורים אליה והמושפעים ממנה, לבחון כיצד נתפסת השפעת התכנית בעיני הגורמים המפעילים 

  .ללמוד ולאמת בין מקורות מידע שונים על תרומת התכנית ועל קשיים ביישומה 

ללמוד על השפעת התכנית ולזהות את , כלומר, להבין מהם התהליכים שהביאו לתרומות אלה 

  . המרכיבים השונים על התכניתהתרומה של

  

   אוכלוסיית המחקר 3.1
ובמסגרת , במסגרת תעסוקה נתמכת, אוכלוסיית המחקר כללה עובדים עם פיגור שכלי קל ובינוני

  ).שים"שני מע(תעסוקה מוגנת 

  

 עובדים עם 85(במסגרת המחקר נערכה השוואה בין כל אוכלוסיית העובדים בתכנית התעסוקה הנתמכת 

, שים" עובדים בשני מע104מתוך ( משתתפים בתעסוקה מוגנת 60לבין מדגם של , )הכל-לי בסךפיגור שכ

  ). 'ש ב"ומע' ש א"להלן מע

  

גור ובעיות פירמת , גיל: שישים העובדים שנבחרו למדגם דומים מבחינת מאפייניהם הבסיסיים

המדריכים בחירת המשתתפים נעשתה בהתאם להערכות . לעובדים בתעסוקה נתמכת, התנהגות

ההנחה . ש נבחרו למחקר משום שאינן מפעילות תכנית לתעסוקה נתמכת"שתי מסגרות המע. האישיים

שים הללו נמצאת קבוצת עובדים שיכלו להשתלב בתעסוקה נתמכת אילו חלופה "הייתה שבשני המע

  .תעסוקתית זו הייתה מוצעת להם

  

 העובדים בתעסוקה נתמכת ולפי נתונים אלה רמת פיגור ובעיות התנהגות של, נאספו נתוני גיל, תחילה

 עולה שהעובדים בשתי מסגרות התעסוקה דומים 1מלוח . נבחרו עובדים דומים להם בתעסוקה מוגנת

  . כפי שתוכנן, רמת פיגור ובעיות התנהגות, מבחינת מאפייני גיל
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  רת תעסוקתיתולפי מסג, רמת פיגור ובעיות התנהגות, לפי גיל, עובדים עם פיגור שכלי: 1לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 
 60 85  )במספרים מוחלטים(הכל עובדים עם פיגור שכלי -סך
      
   גיל

 36 35  ממוצע
 34 33  חציון
 25 24  שכיח

 53-23 64-23  טווח גילים
    

    שיעור פיגור
 53 48  קל

 42 43  בינוני
 5 9  קשה

    
 23 37  שיעור בעיות התנהגות 

  

אך הסתבר כחשוב בהמשך הוא מקום מגורי , שלא נלקח בחשבון בעת בחירת המשתתפים,  נוסףמשתנה

ההנחה היא שעובד המתגורר מחוץ לבית ההורים הוא עצמאי יותר בהתנהלותו העצמית מאשר . העובד

או , לא ברור אם אלה הגרים בדיור מוגן הם מלכתחילה יותר עצמאים. עובד המתגורר בבית ההורים

  . שיש השפעת גומלין בין השניים, כנראה. ים מחוץ לבית ההורים מכשירים אותם לעצמאותשהמגור

  

, "מסגרת מגורים"אף שהמשתתפים בתעסוקה מוגנת לא נבחרו להשתתף במחקר לפי המשתנה , כאמור

מתגוררים מחוץ לבית ,  מהעובדים בתעסוקה מוגנת56%-ו,  מהעובדים בתעסוקה נתמכת57%-נמצא ש

  . ה שמחזק את הדמיון בין שתי קבוצות העובדים שנבחרו לבחינת השפעת עבודה נתמכתמ, ההורים

  

   מקורות המידע3.2
 בתעסוקה נתמכת 8: במחקר רואיינו כל המדריכים האישיים של המשתתפים: מידע ממדריכים אישיים

בתעסוקה  עובדים 60- עובדים בתעסוקה נתמכת ו85בעזרתם התקבל מידע לגבי .  בתעסוקה מוגנת8-ו

התקבל מהם מידע בנושאים הקשורים להפעלת התכנית , כן-כמו. מוגנת שנכללו באוכלוסיית המחקר

  .והשפעתה על העובדים עם פיגור שכלי

  

 על אופן הפעלת התכנית נאסף ממנהלת התכנית לתעסוקה מידע ממפעילי התכנית לתעסוקה נתמכת

  . ורכז תעסוקה נתמכת, עובדת שיקום, נתמכת

  

במחקר נאסף מידע מכל הממונים הישירים על עובדים בתעסוקה נתמכת : ממונים ישיריםמידע מ

  .חלקם המעסיקים עצמם, ) ממונים53הכל -בסך(

  

מקור מידע נוסף היו הורים של בנים בתעסוקה . מידע מהורים של בנים בתעסוקה נתמכת ומוגנת

 הורים בכל קבוצה שדיווחו שהם 42מתוך שתי קבוצות העובדים שתוארו לעיל נבחרו . מוגנת/נתמכת

  . מעורבים ויודעים מה קורה לבן במסגרת התעסוקה
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ממונים ישירים , מפעילי התכנית, בנוסף למידע שהתקבל ממדריכים אישיים: מידע מהעובדים עצמם

 עובדים עם פיגור שכלי בכל מסגרת 60במחקר רואיינו . נאסף מידע גם מהעובדים עצמם, והורים

  .תעסוקה

  

   המחקר ואופן איסוף המידעכלי 3.3
  :המידע נאסף באמצעות

  . לעובדים עם פיגור שכלי, לממונים, למדריכים: פנים-אל-שאלונים מובנים במהלך ריאיון פנים 

  .שאלונים מובנים בריאיון טלפוני עם ההורים 

 .פנים עם מפעילי התכנית-אל-שאלון מובנה למחצה במהלך ריאיון פנים 
  

  ן לעובדים עם פיגור שכליסוגיות בהכנת השאלו
רצף שירותי 'הערכת תכנית של "לצורך ריאיון העובדים עצמם הוכן שאלון דומה לזה ששימש במחקר 

  ).1998, מנדלר ונאון" (לאוכלוסייה עם פיגור שכלי בארבעה יישובים בארץ' תעסוקה

  

אלות לגבי תקפותו נמצא שהמידע שמתקבל מעורר ש, במחקרים שכללו ריאיון של אוכלוסייה עם פיגור

מידע נובעת מכך שהעיכוב בהתפתחות הקוגניטיבית גורם לכישורים לשוניים של ה אחתהטיה . ומהימנותו

 או להשיב ,הם עשויים לא להשיב על שאלה, לכן. םמרואייניהשאלות לא מובנות ל, שלעתים, מוגבלים כך

פת נובעת מכך שיש נטייה גבוהה הטיה נוס. עליה באופן מוטעה בהתאם למספר רמזים שהצליחו לקלוט

 ,Budd & Shaw (מנת לרצותול  להסכים עם המראיין ע, מאשר באוכלוסייה רגילה,יותר בקרב אוכלוסייה זו
באחד המחקרים נמצא שהמרואיינים נמנעו להעריך באופן שלילי תכנית בה השתתפו ,  בנוסף לכך).1982

 איכות השירותים על המידע ,גלל קשיים אלהב). Flynn, 1986 (מתוך חשש שיועברו לתכנית אחרת

ויש נטייה להימנע , מנותני השירות או מקרובי משפחה, בדרך כלל, נאסף המסופקים לאוכלוסייה זו

  .מאיסוף נתונים מהאנשים עצמם

  

כפי שהומלץ .  המופיעות בספרותהמלצותאת האימצנו עם עובדים עם פיגור שכלי בראיונות שערכנו 

את מרבית השאלות כך שהחניך היה צריך לבחור אפשרות אחת מתוך שתי אפשרויות  ניסחנו ,בספרות

שאלנו שאלות גם ,  שאין שיטת ריאיון נטולת הטיותעולהספרות מה שמכיוון, בנוסף. מנוגדות שהוצגו בפניו

  ניסחנו מספרכן ו,)multiple choice(שאלנו שאלות בשיטת התשובות המרובות , למשל. בפורמטים נוספים

מנת לבדוק התאמה בין  אלא שבכל נושא שאלנו מספר שאלות על, לא רק זאת. שאלות בצורה פתוחה

. מרבית השאלות היו ספציפיות ולא כלליות, )Hawkins et al., 1995(כפי שהומלץ בספרות . התשובות

 הלוקים  מכיוון שאנשים,"ותדירות" "זמן" ולא כלל שאלות לגבי ,רצון בלבד-השאלון התייחס לשביעות

, בנפרד, פנים עם כל חניך-אל -איון נערך פניםיהר, כן-כמו. בפיגור מתקשים להשיב על שאלות מהסוג הזה

  ).Sigelman & Budd, 1986; Sigelman et al., 1980,1981, 1982( ללא נוכחות המדריך או משתתפים אחרים
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  ממצאים על תכנית התעסוקה הנתמכת ועל אופן הפעלתה. 4
   

  נית התעסוקה הנתמכת  תכ4.1
תכנית התעסוקה הנתמכת שהוערכה במחקר זה מהווה חוליה תעסוקתית אחת על פני רצף תעסוקתי של 

, ש" מע-מסגרת תעסוקה מוגנת , מרכז יום טיפולי: עמותת אלווין ירושלים הכולל את המסגרות הבאות

וקה האלה פועלות תחת גג כל מסגרות התעס. תעסוקה נתמכת קבוצתית ויחידנית, מפעל יצרני מוגן

בראש התכנית לתעסוקה . יש מנהל, כמו גם לתכנית זו, לכל חוליה. ארגוני אחד וכפופות למנהל כללי

 10-יחד איתה מפעילים את התכנית רכז תעסוקה ו. נתמכת עומדת עובדת שיקום האחראית לתכנית

 מלווים אותם בתקופת 2- ו, מלווים את העובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת8מהם , מדריכים

רכז התעסוקה מתפקד בחלק ממשרתו גם כמדריך ). הקודמת להשמה בתעסוקה נתמכת(ההכשרה 

  .מלווה

  

 עם 108מהם ,  אנשים125בעת ביצוע המחקר השתתפו בתכנית התעסוקה הנתמכת של אלווין ירושלים 

 העובדים עם 108-תייחסה רק להערכת התכנית ה. פיגור שכלי והיתר בעלי מוגבלויות פיזיות ונפשיות

 בתעסוקה נתמכת 85- נמצאים במסגרת הכשרה ו23, מתוך כלל המשתתפים עם פיגור שכלי. פיגור שכלי

 עובדים 9אחת של :  בשתי קבוצות של תעסוקה נתמכת קבוצתית14-ו,  בתעסוקה נתמכת פרטנית71 -

  . עובדים5והשנייה של 

  

 2001בשנת ). יושבי בית(ש ומהקהילה "מהמע, נוך מיוחדספר לחי-המשתתפים בתכנית מגיעים מבתי

  . מהקהילה14-ש ו" מהמע7, הספר לחינוך מיוחד- עובדים מבית6הגיעו לתכנית 

  

אחת הסיבות . תהליך הכניסה לתכנית הוא ארוך וכרוך בקשיים שאינם תלויים בעמותה עצמה

- המשולמים לעמותה על, עובד חדשכלומר דמי אחזקה בעבור כל , "מכסות"העיקריות לכך היא היעדר 

צוין גם בידי האחראים להשמת אנשים עם מוגבלויות בעירייה כסיבה " מכסות"מחסור ב. ידי העירייה

  . עיקרית המעכבת השמה

  

בנוסף למחסור , או מהקהילה/ספר לחינוך מיוחד ו-סיבה נוספת להמתנה של מועמדים המגיעים מבתי

זמן ההמתנה של . תו לאשש את המלצת הלשכה לשירותי רווחההיא תהליך האבחון שמטר, "במכסות"

ש יכול לנוע "משך זמן ההמתנה של מועמדים המגיעים מהמע. מועמדים אלה עשוי לנוע בין שנה לשנתיים

  .וזאת משום שיש מחסור במקומות עבודה מתאימים לכישורי הממתינים, בין חצי שנה לשנה

  

דיווחו שהם מעוניינים ומסוגלים להמשיך ולהרחיב , עסוקהמנהלת התכנית ורכז הת, מפעילי התכנית

לולא קשיים כמו מיעוט מועמדים , ולקלוט עובדים נוספים, ולהגדיל את מספר המשתתפים, את התכנית

  . מהעירייה") מכסות("וקושי בקבלת מימון , מתאימים

  

ה הנתמכת הממתינים  מועמדים המתאימים לכניסה לתכנית התעסוק25-בעת ביצוע המחקר דווח שיש כ

  . להשמה
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  : פעלת התכנית של תעסוקה נתמכת כוללת שני רכיביםה

  .מעסיקים וצוות המדריכים, עובדים עם פיגור שכלי: השותפים להפעלת התכנית .1

הפעלת צוות ; איתור מעסיקים ומקומות עבודה בשוק הפתוח: תהליכים הכרוכים בהפעלת התכנית .2

; קביעת תנאי ההעסקה של העובדים עם פיגור שכלי; פיגור שכלימדריכים המלווים את העובדים עם 

  . אופן בחירת עובדים מתאימים והכשרתם

  

  .להלן נתאר את הרכיבים של התכנית

  

   מאפייני העובדים בתכנית התעסוקה הנתמכת 4.2
  מאפיינים דמוגרפים ותפקודים . א 

 מאפיין עובדים עם פיגור שכלי היא מה, אחת השאלות החשובות בדיון על תכנית לתעסוקה נתמכת

כאשר ממוצע הגיל הוא ,  שנים24-25 עולה שהגיל השכיח של המשתתפים הוא 2מלוח . שנקלטים בתכנית

מרבית . שלישים מכלל המשתתפים בתכנית-הגברים בתעסוקה נתמכת מהווים כשני.  שנים35-36

  ).42%(או בבית ההורים ) 44%(המשתתפים מתגוררים בדיור מוגן 

  

  מגדר ומסגרת מגורים , לפי גיל, עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת   :2וח ל
  תעסוקה נתמכת 
 85 )במספרים מוחלטים(הכל עובדים עם פיגור שכלי -סך
    
   גיל

 35  ממוצע
  33  חציון
  24  שכיח

 23-64  טווח גילים
    

   )באחוזים (מגדר
 62  גברים

    
    )באחוזים (מסגרת מגורים

  5  עצמאיתדירה 
  44  דירה מוגנת

  8  הוסטל
  43  משפחה/בית הורים

  

  מאפיינים תפקודיים. ב
אופיינו כבעלי פיגור , )91%(כמעט כל המשתתפים בתעסוקה נתמכת , לפי הערכות המדריכים האישיים

שימוש (מוגבלות פיזית :  מהמשתתפים יש מוגבלות נוספת על הפיגור השכלי30%-ל. קל או בינוני

מעל .  סובלים ממחלה כרונית13%; )ראייה או שמיעה(או חושית , )כון או בעיה בתנועת ידייםהלי/במקל

  .שליש סובלים מבעיות התנהגות
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  )באחוזים(מאפיינים תפקודיים של עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת : 3לוח 
  תעסוקה נתמכת  

   פיגור
 48  קל

 43  בינוני
 9  קשה 
 0  עמוק

    
 30  ית או חושית מוגבלות פיז

    
 13  מחלות כרוניות

    
 37  בעיות התנהגות

  

   מאפייני המעסיקים ומקומות העבודה4.3
  איתור מקומות עבודה ושכנוע מעסיקים. א

ושכנוע מעסיקים , אחת הבעיות המרכזיות בהפעלת תכנית תעסוקה נתמכת היא איתור מקומות עבודה

ן המדריכים המלווים את העובדים בתעסוקה נתמכת ארבעה מבי. להעסיק עובדים עם פיגור שכלי

מכיוון , כן-כמו. מקדישים חלק מזמנם לאיתור מקומות עבודה באמצעות פנייה למעסיקים פוטנציאלים

ולעתים מתקשרים בעצמם לעמותה , המעסיקים למדו להכיר את התכנית, שהתכנית פועלת מספר שנים

 שלושים ושלושה אחוזים מהממונים במחקר דיווחו שהם .כדי לקבל לעבודה עובדים עם צרכים מיוחדים

  .פנו לעמותה המפעילה על מנת לקבל לעבודה עובד עם פיגור שכלי

  

העמותה גיבשה , לאור זאת. יש קושי לשכנע מעסיקים להעסיק עובדים עם פיגור שכלי, עם זאת

שכוללת , ור שכליאו לשכנע מעסיקים לקבל לעבודה עובדים עם פיג/אסטרטגיה שמטרתה לעניין ו

  :ארבעה רכיבים

  . מקצועי-אצל המעסיק בעובד סמך" צורך"זיהוי  .1

המעסיק משלם שכר מופחת ואינו , כלומר. הצגת העסקת העובד ככדאית מבחינה כלכלית למעסיק .2

  . מחויב לשלם תנאים סוציאליים

ט אם הוא המעסיק יכול להתרשם מיכולת העובד במהלך תקופת ניסיון של שלושה חודשים ולהחלי .3

  .רוצה להעסיק אותו

העמותה מתחייבת כלפי המעסיק להעניק לו גב מקצועי כך שהמעסיק אינו צריך להתמודד לבד עם  .4

  . עובד עם פיגור שכלי

  

ציינו המפעילים שעל , למעסיק ותמיכה בו" כדאיות"הכוללת רכיבים של , למרות גיבוש אסטרטגיה זו

הוא צריך להיות בעל , בל לעבודה עובד עם פיגור שכלימנת שמעסיק יהיה מוכן לתת הזדמנות ולק

כאשר הממונים נשאלו מהם הדברים ששכנעו אותם לקבל לעבודה עובד עם , ואמנם. מודעות חברתית

, להתפרנס, כמו רצון לעזור לאנשים עם פיגור שכלי להשתלב בחברה,  מהם ציינו סיבות81%, פיגור שכלי

נו שהחליטו להעסיק עובד עם פיגור שכלי בגלל צורכי העבודה או  מהם ציי29%רק . לא להיזרק לרחוב

  .משום שאנשים עם פיגור שכלי מבצעים את העבודה המסוימת טוב יותר מאשר עובדים רגילים
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מחקרים מצביעים על כך שיחס חיובי של מעסיקים להעסקת עובדים עם פיגור שכלי קשור לניסיון 

 72%-גם במחקר זה נמצא של. דם איתם לפני העסקתם בפועלאו למגע קו, בהעסקת עובדים אלה בעבר

מהממונים המעסיקים עובדים עם פיגור שכלי היה קשר כלשהו עם אנשים עם פיגור שכלי או בעלי 

 מהם דיווחו שהיו להם 29%, עם זאת. לפני שהעסיקו עובדים עם פיגור שכלי, מוגבלויות אחרות

  .ר שכליהתלבטויות אם לקבל לעבודה עובד עם פיגו

  

גורם , לדעת חוקרים בתחום, ידי המדריך מהווה-המרכיב של התכנית שבו עובד עם פיגור שכלי מלווה על

 מבין הממונים דיווחו 49%-במחקר זה נמצא ש. מכריע בהצלחת פיתוח תכניות לתעסוקה נתמכת

-ווי שניתן עלבלי, במידה רבה מאוד או במידה רבה, שהסכמתם להעסקת עובדים עם פיגור שכלי תלויה

נוכחות המדריך המלווה מטעם העמותה חשובה מאוד לצורך מתן הדרכה , לדעתם. ידי העמותה

יתר הממונים , עם זאת. ולחלוקת נטל האחריות על העובד, לפתרון בעיות כאשר הן מתעוררות, ראשונית

  . דיווחו שגם ללא הליווי הם היו מעסיקים עובדים עם פיגור שכלי

  

בודות ציינו הרכז ומנהלת השיקום שקל יחסית למצוא לעובדים עם פיגור שכלי עבודות מבחינת סוגי ע

גני , גינון, מזכירות קלה, ארכיב, מחסנאות, מכבסה, מטבח, ניקיון, כמו אחזקה, מקצועי-בתחום הסמך

קשה יותר למצוא , לעומת זאת. עבודות אלה נחשבות מתאימות יותר לאנשים עם פיגור שכלי. ילדים

קל , כן-כמו. בגלל חששות המעסיקים, ועבודות עם קהל, טק-היי,  עבודות בתחומי עבודות משרדלהם

  .יותר למצוא מקום עבודה להשמה פרטנית מאשר להשמת קבוצה

  

  מאפייני מקומות העבודה המעסיקים אנשים עם פיגור שכלי. ב
וזאת במטרה , יגור שכליבמחקר בחנו את מאפייני המעסיקים ומקומות העבודה שמקבלים אנשים עם פ

,  ממונים ישירים של עובדים עם פיגור שכלי53-המידע התקבל מ. להרחיב את מספר המעסיקים בעתיד

  . מהממונים מועסקים כשכירים והיתר הם גם בעלי העסק72%

  

היתר שייכים למגזר .  ממקומות העבודה שייכים למגזר הפרטי59%, לפי דיווח הממונים הישירים

  .שלתיממ/הציבורי

  

שירותים קהילתיים , 28%שירותי אירוח ואוכל : תחום העיסוק של מקומות העבודה אלה הוא כדלהלן

, שירותי בריאות רווחה וסעד, היתר עוסקים בשירותים למשק בית, 13%מסחר , 23%חברתיים ואישיים 

, כמו אריזה, תבמקומות עבודה אלה עוסקים העובדים עם פיגור שכלי בעבודו. מינהל ציבורי ותעשייה

  .'מכבסה וכד, גינון, עבודה במטבח, ניקיון

  

 עובדים 15-כאשר במחצית המקומות מעסיקים פחות מ, 350- עובדים ל2גודל מקום העבודה נע בין 

  .  עובדים54ממוצע העובדים במקומות עבודה אלה הוא .  עובדים15ובמחציתם מעל 

  

 2001במהלך שנת .  עובדים עם פיגור שכלי1-2בין מרבית הממונים בתעסוקה נתמכת פרטנית מעסיקים 

. 3-4 היו אחראים על 22%,  עובדים2 היו אחראים על 23%,  מהממונים היו אחראים על עובד אחד55%
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 שלוש -היתר , מעסיקים עובד עם פיגור שכלי בין שנה לשנתיים) 73%(נמצא שמרבית הממונים , כן-כמו

  ).4לוח (שנים ויותר 

  
  )באחוזים(עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת /העסקה של עובדמשך ה: 4לוח 

  תעסוקה נתמכת 
 44 עד שנה 

  29  עד שנתיים
 19  שלוש עד ארבע שנים

 8  חמש שנים ויותר
  

שישים ושמונה אחוזים מהממונים ציינו שאין אפשרות שבמקום העבודה שלהם תימצא עבודה אחרת 

. אם הוא אינו מסתדר בעבודה בה הוא הושם מלכתחילה, ר שכליהמתאימה לכישוריו של עובד עם פיגו

  . היתר ציינו שקיים מגוון עבודות אחרות שעשויות להתאים לעובדים אלה

  

   הצוות המפעיל את תכנית התעסוקה הנתמכת4.4
  מאפייני הצוות . א

-מסופקת עלוהתמיכה ה, גורם נוסף העשוי להשפיע על הצלחת התכנית הוא הצוות המפעיל את התכנית

בהשוואה למאפייני הצוות , במחקר בחנו מספר מאפיינים בסיסיים של הצוות בתעסוקה נתמכת. ידו

וזאת למרות שאלה האחרונים אינם מייצגים את כל אוכלוסיית המדריכים במסגרות , בתעסוקה מוגנת

, עבודהכמו ותק ב, המדריכים בשתי מסגרות התעסוקה התבקשו לספק מספר נתוני רקע. המוגנות

  . קורסים והשתלמויות, השכלה פורמלית

  
-כשני:  עולה שמדריכים בתעסוקה מוגנת ותיקים יותר בעבודתם ממדריכים בתעסוקה נתמכת5מלוח 

שלישים מהמדריכים בתעסוקה נתמכת שהם בעלי -לעומת כשני,  שנים ויותר8שלישים בעלי ותק של 

  .  שנים4וותק של עד 

  
  )באחוזים(ריכים בעבודה נתמכת ומוגנת מאפייני רקע של מד: 5לוח 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 
 N(  9 8(הכל מדריכים -סך
      

    *ותק בעבודה
 0 25  עד שנה
 13 38  ארבע שנים-שנתיים

 25 37  שבע שנים -חמש שנים
  62  0  שמונה שנים ומעלה

      
      )באחוזים (*השכלה
 50 0   שנות לימוד12-פחות מ

 38 25  ד ללא תעודת בגרות שנות לימו12
 0 50  שנות לימוד עם תעודת בגרות 12

 12 0  לימודים על תיכוניים עם תעודה
  0  25  תואר ראשון 

      
  100  25  *תעודת מדריך מוסמך ממשרד העבודה והרווחה

 *P<0.05  
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כל : מדריכים בתעסוקה נתמכת הם בעלי השכלה פורמלית גבוהה יותר מאשר מדריכים בתעסוקה מוגנת

מחצית המדריכים בתעסוקה , לעומת זאת.  שנות לימוד ויותר12המדריכים בתעסוקה נתמכת הם בעלי 

  .  שנות לימוד12-מוגנת הם בעלי פחות מ

  

כתיבה , רוב המדריכים בשתי מסגרות התעסוקה דיווחו על שליטה מלאה בשפה העברית מבחינת דיבור

  .וקריאה

  

הם בעלי תעודת מדריך ,  רבע מהמדריכים בתעסוקה נתמכתלעומת, כל המדריכים בתעסוקה מוגנת

  . מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה

  

ציינו שבמהלך תקופת , רבעים מהמדריכים בתעסוקה נתמכת-ושלושה, כל המדריכים בתעסוקה מוגנת

 בשתי, עם זאת. עבודתם הם עברו השתלמויות שונות הקשורות לקידום ולטיפול באנשים עם פיגור שכלי

  . המסגרות ציינו רובם שיש להם צורך בהכשרה נוספת

  

באוכלוסייה עם מוגבלויות נמצא שלרוב המדריכים בתעסוקה  או טיפול/מבחינת ניסיון קודם בעבודה ו

  . לעומת שליש מהמדריכים בתעסוקה מוגנת, נתמכת היה ניסיון קודם בעבודה

  

 מדגם מייצג מתוך כלל אוכלוסיית והעובדה שהם אינם מהווים, לאור מספר המרואיינים הקטן

על , עם זאת. אין ביכולתנו לקבוע אם ההבדלים הללו משקפים את המצב ברמה הארצית, המדריכים

סמך הנתונים ניתן לומר שבתכנית תעסוקה נתמכת ישנה שאיפה להעסיק עובדים בעלי תעודת בגרות או 

  .ת האנשים עם פיגור שכליועובדים שמכירים את אוכלוסיי, השכלה פורמלית גבוהה יותר

  

  מספר משתתפים למדריך . ב
אחד המדדים המשקפים את מידת התמיכה הניתנת בידי התכנית הוא היחס המספרי הקיים בין מספר 

  . העובדים למדריך

  

. כמה מהם אינם עובדים במשרה מלאה בליווי העובדים בתעסוקה נתמכת.  מדריכים8בתכנית עובדים 

אחת .  אנשים5-קה של התכנית משמש בחלק ממשרתו גם מדריך מלווה לרכז התעסו, למשל, כך

, יתר המשתתפים שהיא מלווה נמצאים בשלב ההכשרה( אנשים בתעסוקה נתמכת 4המדריכות מלווה 

 5באחת : שני מדריכים מלווים שתי קבוצות). כאשר המשתתפים בשלב זה אינם כלולים בדוח זה

  .  עובדים20- ל8רבעת המדריכים מלווים בין יתר א.  משתתפים9משתתפים ובשנייה 

  

לפי התקנון .  עובדים למדריך11-12בממוצע , כלומר,  אנשים עם פיגור שכלי85הכל עובדים בתכנית -בסך

  .  חניכים12-ש הוא תקן של מדריך ל"היחס המספרי במע, )ס"התע(לעבודה סוציאלית 
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   הורים של בנים בתכנית התעסוקה הנתמכת4.5
המקצועית ישנה עדות לכך שעובדים עם פיגור שכלי מצליחים בתעסוקה נתמכת כאשר הם בספרות 

בעיקר , רשתות התמיכה מחוץ לעבודה כוללות את המשפחה. מקבלים תמיכה בכל תחום מתחומי חייהם

  . וכל מי שמרכיב את המערכת הרחבה בקהילה, ההורים

  

מרבית העובדים ( מתגוררים בדיור מוגן מכיוון שמחצית או יותר מהבנים בשתי מסגרות התעסוקה

ה חשש  הי,)ומרבית העובדים בתעסוקה מוגנת מתגוררים בהוסטל, בתעסוקה נתמכת מתגוררים בדירות

  .שבני המשפחה יהיו מעורים פחות במה שקורה לבן בתחום התעסוקה

  

ו רק לבני פנינ, על מנת להבטיח שבני משפחה יוכלו להשיב על שאלות שמתייחסות לתחום התעסוקה

 עולה שגם הורים לבנים 7 מלוח .משפחה שדיווחו שהם אכן מעודכנים לגבי מה שקורה לבן בתחום זה

  .ביקור אצל הבן וביקור הבן בבית, הכולל קשר טלפוני, בדיור מוגן מקיימים קשר עם הבנים

  

תעסוקה י מסגרת פל, ותדירותו, סוג הקשר של הורים של בנים המתגוררים בדיור מוגן : 6לוח 
  )באחוזים(

  נתגומתעסוקה   כתמתנתעסוקה   
  כל בני משפחה של בנים המתגוררים בדיור מוגן ה-ךס

  )וחלטיםמבמספרים    (
  

20  
  

25  
      
      * טלפונירשק

  29  47   יוםמדי
  42  53  עובות פעם בשלפח
  29  0  פעם בחודש- בשבועייםפעם

      
      ור אצל הבן בדיור מוגןקיב

  33  11  ות פעם בשבוע לפח
  29  37  ש ודפעם בח-פעם בשבועיים 

  38  53  תים רחוקות יותרלע
      
      ור הבן בבית ההוריםקיב

  25  37  ות פעם בשבועלפח
  58  42  פעם בחודש-עייםובש בפעם
  17  21  תים רחוקות יותרלע

* P<0.05  
  

תעסוקה שהבן יצליח בההורים התבקשו לדווח האם הם נדרשים לתת תמיכה כלשהי על מנת , לכן

דיווחו שהם נותנים תמיכה מהסוג של הכנה בבוקר ) 19%(שיעור נמוך מבין ההורים נמצא ש. נתמכת

 מהם 38%כאשר , שיעור זה גבוה יותר בקרב הורים שבניהם מתגוררים בבית. או הקשבה לבן, לעבודה

  .דיווחו שהם נדרשים לתת תמיכה לבן

  
דיווחו שיש להם ציפיות שהמשפחה ) 28%(ין הממונים יש גם לציין ששיעור נמוך יחסית מב, יתרה מזו

הממונים שדיווחו שלמשפחה יש תפקיד בהצלחת ההשמה של . תתמוך בהשמת הבן בתעסוקה נתמכת

חיזוק המוטיבציה שלו , הגעתו בזמן, התייחסו להיבטים כמו דאגה להופעה חיצונית של הבן, הבן

  . 'לעבודה וכד
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אין , וים אחד ממרכיבי התמיכה החשובים בבן בתעסוקה נתמכתשלמרות שהורים מהו, אם כן, נראה

  . לא בקרב ההורים עצמם ולא בקרב הממונים, מספיק מודעות לחשיבות מרכיב זה

  

שלושים ושמונה אחוזים מהממונים ציינו כי במקרה שהעובד מתגורר בדיור מוגן גם לרכז הדיור יש 

יתמיד , פקיד הכולל דאגה לכך שהוא יגיע לעבודהת, תפקיד בהצלחת ההשמה של העובד עם פיגור שכלי

ולפתור בעיות כשהן , ללמד את העובד עם פיגור שכלי להתמצא במרחב; בעבודה ויעמוד בלוח זמנים

  .מתעוררות

  

   בחירת המועמדים לתכנית התעסוקה הנתמכת 4.6
 מתאימים אחד הגורמים החשובים המשפיעים על הצלחת התכנית הוא בחירת משתתפים פוטנציאלים

ואם , בדקנו אם מפעילי התכנית גיבשו קריטריונים לקבלה לתכנית, לאור זאת. והכשרתם לתכנית

  .קיימים תהליכי מיון והכשרה מובנים

  
  קריטריונים לקבלה לתכנית.א

  : במהלך שנות הפעלת התכנית גובשו מספר קריטריונים לקבלה לתכנית והם

כניסה לתכנית תעסוקה גם אם המועמד עלול , כלומר, מוטיבציה של העובד ומשפחתו לעשות שינוי 

  .ללא קבוצת השווים לו, להימצא בה מבודד מבחינה חברתית

צוות , סוגי עבודה, שינוי מקומות עבודה: מהבחינות הבאות" מעברים"יכולת המועמד לעשות  

  .וחברים

  . מאלה של עובד רגיל60%- ל30%בעל תפוקות עבודה הנעות בין  

  .או קלפטומניה/נהגות כמו אלימות וללא בעיות הת 

  . עצמאי מבחינת השימוש בתחבורה ציבורית 

מכיוון שמקומות העבודה אינם ערוכים לקלוט אנשים עם , ללא מוגבלות פיזית הקשורה לניידות 

  .מגבלות ניידות

  

הספק , מוטיבציה לעבוד בתעסוקה נתמכת: גם בספרות המקצועית נמצא שהקריטריונים הבאים

קריטריונים אלה , לעתים. הם קריטריונים המנבאים הצלחה בתכנית, וכישורים חברתייםבעבודה 

  .חשובים אף יותר מרמת הפיגור בה לוקה המשתתף

  

  תהליכי מיון וקליטה לתכנית תעסוקה נתמכת. ב
עובר המשתתף תהליך מיון הכולל , תוך עמידה בקריטריונים שצוינו לעיל, על מנת להתקבל לתכנית

בכל שלב ושלב מחליטים מפעילי התכנית יחד עם המשתתף אם הוא ממשיך את תהליך . יםמספר שלב

  .ש"המיון או יוצא מהתכנית למסגרת המע

  
ועדה זו מורכבת ממנהלת השיקום ורכז . א ריאיון קבלה בפני ועדת קבלההשלב הראשון בתהליך הו

או רכז טיפול , אם המשתתף מגיע מהקהילה, נציג הלשכה[מנציג הגורם המפנה , תכנית תעסוקה נתמכת



  

  32

האפוטרופוס , המשפחה(ומהמועמד עצמו ונציגיו , ]ש"אם המשתתף נמצא במסגרת המע, )עובד סוציאלי(

  ). או רכז הדיור

  

, דוח סוציאלי, )חינוכי/פסיכולוגי(דוח אבחון , דוח רפואי: בפני הוועדה נמצאים המסמכים הבאים

  . או מסגרת תעסוקתית/הספר ו-והמלצות ממסגרות קודמות כמו בית

  

אם בתום הדיון . במפגש זה מוצגות בפני המועמד ונציגו אלטרנטיבות התעסוקה השונות הפתוחות בפניו

  .ים שהמועמד מתאים לעבודה נתמכת מתחיל שלב ההכשרה המעשיתמוסכם על כל המשתתפ

  

   הכשרה וליווי עובדים עם פיגור שכלי 4.7
  

  הכשרה מעשית לפני ההשמה בעבודה. א
בניית חוליית ההכשרה המעשית היוותה פריצת דרך אמיתית בהתפתחות , לפי דיווח מנהלי התכנית

  . התכנית של תעסוקה נתמכת

  

בתקופה זו של . חולים בעיר באמצעות גוף המפעיל מתנדבים-צעת במספר בתיההכשרה המעשית מתב

 7- שעות ל5.30המשתתפים נמצאים בעבודה בין .  מועמדים10-15הכשרה מעשית יש מדריך מלווה לכל 

וטיול שנתי יחד עם , מתנות חג, שתי ארוחות ביום, הם זכאים להחזר הוצאות תחבורה ציבורית. שעות

  .  חודשים לשנה3קופת ההכשרה נמשכת בין ת. יתר העובדים

  

מיון תיקים בארכיון או , במסגרת זו העובדים לומדים את העבודה הכוללת הכנת אספקה סטרילית

ואף חשוב מהעבודה , אבל. 'וכד, במכבסה, עבודה במטבח, ביצוע שליחויות פנימיות, במחלקת הרנטגן

שמירה על הופעה , הגעה בזמן, ות במרחבכמו התמצא, הם מתנסים ברכישת הרגלי עבודה, עצמה

, התמדה בעבודה, מוכנות לקבל הוראות, מחויבות לעבודה, נוכחות ומשמעת של שעות, חיצונית תקינה

או ביוזמת , במהלך תקופה זו העובדים עוברים בין מחלקות לפי בקשתם. תקשורת, קשר עם אנשים

  .במטרה להרגיל אותם לשינויים, המדריכה המלווה

  

אם המועמד , בתום שלב זה.  אנשים במסגרת ההכשרה23- ביצוע מחקר ההערכה השתתפו כבעת

בחלק זה של התהליך . מתאקלם בעבודה הוא עובר תהליך קליטה לקראת כניסה לתעסוקה נתמכת

במטרה לתאר את מקום העבודה , או עם נציג הדיור/ו, נערכת פגישה נוספת עם המועמד ועם משפחתו

  .ועורכים סיור במקום העבודה ופגישה עם הממונה הישיר, עתואת העבודה המוצ

   

  הקניית כישורי חיים. ב
בקרב חוקרים קיימת הסכמה שהכשרת עובדים עם פיגור שכלי ברכישת כישורים התנהגותיים 

נמצא שלאורך כל שלבי ההכשרה . וחברתיים חיונית להצלחת השתלבותם בתכנית תעסוקה נתמכת

עמידה בלוח , כמו התנהגות חברתית נורמטיבית, העובדים גם לכישורי חייםהמקצועית מכשירים את 

הבנת , שימוש בתחבורה ציבורית, התמצאות במרחב, שיטת פתרון בעיות כשנמצאים במצוקה, זמנים

כישורים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמיומנויות הנדרשות על , כאמור. משמעות הכסף ושימוש בו

  . תמכתמנת להצליח בתעסוקה נ
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כמו יכולת שימוש , בעת הכניסה לתעסוקה נתמכת העובד צריך להיות כבר בעל כישורים מסוימים

כמו גם , מדריכים בתעסוקה נתמכת ממשיכים לחזור ולחזק כישור זה, עם זאת. בתחבורה ציבורית

  ).7לוח (כישורים חברתיים נוספים 

  
  )באחוזים(לפי דיווח של המדריכים , יםהכשרת עובדים בתעסוקה נתמכת בתחומי חיים שונ: 7לוח 

  תעסוקה נתמכת 
  , לא לגעת באנשים זרים: התנהגות חברתית הולמת(כישורים חברתיים 

  ) 'לצעוק בקול רם וכד/   לא לצחוק
  

88  
 75  עמידה בלוח זמנים

 75 )הליכה לאיבוד(שיטת פתרון בעיות כשנמצאים במצוקה 
 63  התמצאות במרחב
 50  יבוריתשימוש בתחבורה צ
 38  ניהול ושימוש בכסף

  
  וליווי בעבודה)on the job(הכשרה תוך כדי עבודה . ג

  : תקופת ההשמה בתעסוקה נתמכת כוללת מספר שלבים

  .המדריך מלווה את המועמד כל הזמן,  חודשים3-שנמשך בין שבועיים ל, הראשוןבשלב  

לפי הצורך של , במשך כחודשייםלאחר מכן המדריך מלווה את העובד בין פעם לפעמיים בשבוע  

ובמהלכה נבחנת יכולת המועמד לעבוד , תקופת הכשרה זו עשויה להמשך עד חצי שנה. העובד

  . ש"עובד שאינו מגיע לרמה הנדרשת במהלך תקופה זו עובר למע. בתכנית

, ומגיע למקום כאשר מתעוררת בעיה כלשהי, המדריך מבצע ביקורי ביקורת במקום העבודה, בהמשך 

הירידה , אך, תדירות הליווי של המדריך יורדת אמנם. ידי הממונה לעשות זאת-הוא מתבקש עלו

 מהמדריכים דיווחו שיש תקופות 63%: אינה קשורה באופן ישיר לתקופת השהות של העובד בתכנית

 .בהן העובד זקוק למעט ליווי ותקופות אחרות שעובד זקוק ליותר ליווי
או עובד אחר שיש לו קשר לעבודת /ו, בעל העסק,  כמו מנהל עבודה,בעלי תפקידים במקום העבודה 

  .)natural support(עוזרים לו לבצע את העבודה היומיומית , האדם עם פיגור שכלי

  

   התאמת סביבת העבודה לצרכים של העובדים עם פיגור שכלי4.8
התאמת סביבת את חשיבות , לצד ההכשרה, מחקרים העוסקים בתכניות תעסוקה נתמכת מדגישים

, לכן. במטרה לאפשר להם להשתלב בעבודה, העבודה לצרכים המיוחדים של עובדים עם פיגור שכלי

, או בתוכן התפקיד, בדקנו במחקר האם מעסיקים ערכו התאמות מסוימות בסביבה הפיזית של העבודה

  ). 8לוח (על מנת להקל על העובד עם פיגור שכלי את השתלבותו בעבודה 

  
  ) באחוזים(יכת שינויים בסביבת העבודה של עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת ער: 8לוח 

  תעסוקה נתמכת  
 2  הרחבת פרוזדורים

 8  הגבהה או הנמכה של שירותים, הרחבת הכניסה לשירותים
 0  בניית מעלון או מעלית

 2  או שולחן עבודה שונה מהתקן/ו, רכישת כיסא שונה מהתקן
 0  םרכישת עזרים טכניי
  2  הקצאת חדר נפרד
  8  שינוי אחד לפחות 
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ממצא זה . או רכשו עזרים טכניים,  עולה שממונים ספורים בלבד ערכו שינויים בסביבה הפיזית9מלוח 

שמעטים מן העובדים עם פיגור שכלי סובלים , אינו מפתיע לאור הממצא בפרק על מאפייני המשתתפים

נים דיווחו שביצעו שינוי אחד לפחות באופי התפקיד על מנת  מהממו53%, לעומת זאת. מריבוי נכויות

  ).9לוח (להתאימו ליכולת העובד עם פיגור שכלי 

  

  )באחוזים(עריכת שינויים בתפקיד של עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת : 9לוח 
 תעסוקה נתמכת  

 25  הממונה בנה את התפקיד בהתאם ליכולת העובד עם פיגור שכלי
 17  בהתאם למגבלות העובד עם פיגור שכלי, מצם את היקף המטלות בתפקידהממונה צ

 15  הממונה חילק את התפקיד בין מספר עובדים
  53  שינוי אחד לפחות

  

   הכנת עובדים רגילים לקראת כניסה לעבודה של עובדים עם פיגור שכלי4.9
. אמצעות הכנת עובדים רגיליםאמצעי נוסף להקל על עובדים עם פיגור שכלי את כניסתם לעבודה הוא ב

נמצא שכמחצית הממונים והמדריכים דיווחו שנערכה הכנה כלשהי בקרב העובדים לקראת כניסה 

ההכנה נערכה בידי הממונה הישיר ובידי רכז , לפי דיווח הממונים. לעבודה של עובדים עם פיגור שכלי

כללו את הצגת העובד עם פיגור המדריכים דיווחו שהם ערכו פגישות הכנה ש. התעסוקה של העמותה

במטרה שאלה האחרונים יתנו הסבר לעובדים , או המעסיק/שיחה עם הממונה ו, שכלי בפני העובדים

  . הרגילים על מהות התכנית ועל כניסת העובד עם פיגור שכלי לעבודה

   

עוררו מרבית הממונים ומרבית המדריכים דיווחו שתגובות העובדים הרגילים היו חיוביות ולא הת

  .התנגדויות בקרבם להעסקת עובדים עם פיגור שכלי

  
   תנאי העסקה של עובדים עם פיגור שכלי4.10

אחראי על מציאת מקום עבודה לעובד עם פיגור , תוך משא ומתן עם המעסיק, רכז התעסוקה של התכנית

, צד אחדמ, משא ומתן זה מתחשב בצורכי המעסיק. שעות עבודה ושכר: שכלי וקביעת תנאי העסקתו

  .מצד שני, וביכולות העובד עם פיגור שכלי

  

  סוגי עבודות. א
ומספר , )ש"מע(בעיקר תעסוקה מוגנת : חלופות התעסוקה המוצעות לאנשים עם פיגור שכלי הן מעטות

ורמת העבודה היא , ש מצומצם"מגוון העבודות במע, יתרה מזו. קטן של תכניות של תעסוקה נתמכת

חשוב לבדוק אם העבודות שמבצעים במסגרת תעסוקה נתמכת שונות מאלה היה , לאור זאת. פשוטה

  . ש"המבוצעות במע

  

שעובדים עם פיגור שכלי עובדים נמצא , בהשוואה שערכנו בין העבודות בתכנית תעסוקה נתמכת למוגנת

שבתעסוקה נתמכת מגוון העבודות רב , אלא. בעבודות פשוטות הן במסגרת נתמכת והן במסגרת מוגנת

  ).10לוח (בה עוסקים בעיקר באריזות והרכבות פשוטות , תר מאשר במסגרת המוגנתיו
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לפי מסגרת תעסוקה , לפי דיווח של המדריכים, סוגי העבודות של עובדים עם פיגור שכלי: 10לוח 
  )באחוזים(
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת *סוגי עבודות

  60 85 )במספרים מוחלטים(הכל עובדים עם פיגור שכלי -סך
  32 32  אריזה
  46 0  הלחמות, הרכבות
  19  15  ניקיון
  3 26  מטבח
  0 13  גינון

  0 8  עבודה משרדית
  0 6  עוזר נהג, מכבסה, טיפול בילדים: אחר

 *P=0.00  
  

ידי -מדריכים בשתי מסגרות התעסוקה דיווחו שנדרשות מיומנויות מסוימות בעבודות שמתבצעות על

, כמו מוטוריקה עדינה ודיוק בעת אריזה וקיפול כביסה, מיומנויות). 11לוח ( מהעובדים 50% עד 40%

דיווחו המדריכים שמרביתם , כן-כמו. מיומנויות של שימוש במכשירים, מיומנויות של סדר וארגון

נמצא שוני בדיווח המדריכים בשתי המסגרות , לעומת זאת. מבצעים את עבודתם בסביבת עבודה נוחה

 מהעובדים בתעסוקה נתמכת 66%עבודתם של : רש על מנת לבצע את העבודותלגבי הקושי הפיזי הנד

  . בלבד מהעובדים בתעסוקה מוגנת13%-בהשוואה ל, כרוכה בקושי פיזי

  

לפי מסגרת , לפי דיווח המדריכים, מאפייני עבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת ומוגנת: 11לוח 
  )באחוזים(תעסוקה 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת  
  43  48  דרשת מיומנות מסוימת בעבודהנ

  מיזוג , חימום בחורף(העבודה מבוצעת בסביבת עבודה נוחה 
  )סביבה נקייה,    בקיץ

  
87  

  
85  

  עבודה בגינה , הרמת חבילות כבדות* (עבודה הכרוכה בקושי פיזי
  )'וכד, עבודה עם ציוד כבד,    ובניקיון

  
66  

  
13  

 *P<0.001  

  

  ית התעסוקה הנתמכת על המשתתפים ממצאים על השפעת תכנ. 5
  

המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבחון את מידת ההשפעה של מסגרת התעסוקה הנתמכת ואת 

על המשתתפים מבחינת הממדים שעות עבודה , בהשוואה להשפעת מסגרת התעסוקה המוגנת, טיבה

  .'לאדם בכל תכנית וכדעלות ממוצעת , שילוב חברתי, רכישת מיומנויות מקצועיות וחברתיות, ושכר

  

ככל , מתוך מסגרות התעסוקה המוגנת משתתפים דומים, כאמור, נבחרו, על מנת לערוך השוואה זאת

רמת תפקוד , רמת פיגור, לאלה המשתתפים בתעסוקה נתמכת מבחינת מאפיינים כגון גיל, האפשר

  .ובעיות התנהגות
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   תנאים נלווים לשכרשכר ו, לשעות עבודה  תרומת תכנית התעסוקה הנתמכת5.1
  שעות עבודה. א

אחד הממדים המשמשים בספרות כאינדיקטור למידת הנורמליזציה בחיי האדם עם פיגור שכלי הוא 

בניגוד לממצאים בספרות המקצועית המצביעים על כך שמספר שעות העבודה . מספר שעות עבודה

ר זה מבחינה זו בין שתי לא נמצא הבדל במחק, במסגרת נתמכת גבוה יותר מאשר במסגרת מוגנת

עובדים )  בתעסוקה מוגנת88%- בתעסוקה נתמכת ו80%(בשתיהן מרבית העובדים . מסגרות התעסוקה

שיעור אלה העובדים (אם כי בתעסוקה נתמכת טווח השעות גדול יותר , )12לוח ( שעות ביום 8- ל6בין 

  ). מוגנתגדול יותר מאשר בתעסוקה ,  שעות ביום9-ויותר מ,  שעות6-פחות מ

   

כל שעות הפעילות של -ייתכן שאחד ההסברים לכך הוא ששעות אלה משקפות במסגרת המוגנת את סך

שעות העבודה , לעומת זאת. הכוללות גם שעות המוקדשות לארוחות ולפעילות חברתית, ש"המע

  . בתעסוקה נתמכת משקפות שעות עבודה בפועל

  

לפי מסגרת , לפי דיווח המדריכים, ם פיגור שכלישעות עבודה ושכר חודשי של עובדים ע: 12לוח 
  תעסוקה 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 
      * שעות עבודה ליום

  12  14   שעות5עד 
  88  80   שעות 6-8בין 

  0  6   שעות ויותר9
      

   *שעות עבודה לחודש
  12  15   שעות שבועיות29עד 
  88  72   שעות שבועיות40- ל30בין 
  0  13  ועיות ויותר שעות שב41
      

      *ח"שכר חודשי בש
 100 758 ממוצע 

 31 500 שכיח 
 15-400 192-1500 טווח שכר 

 *P<0.001  
  

  שכר ותנאים נלווים. ב
הממצאים . הוא שכר, המשמש בספרות מדד למידת הנורמליזציה בחיי האדם עם פיגור שכלי, היבט נוסף

בהשוואה למסגרת , ך שבתכנית תעסוקה נתמכתבספרות המקצועית מצביעים על כך שכפועל יוצא מכ

גם השכר במסגרת זו גבוה יותר לעומת במסגרת המוגנת בה , עובדים שעות עבודה רבות יותר, המוגנת

  .השכר נמוך ולעתים רק סמלי

  

השכר בתעסוקה נתמכת גבוה בהרבה מאשר במסגרת , )טווח, שכיח, ממוצע( עולה שלפי כל חתך 12מלוח 

  . אינו מגיע לשכר מינימוםאם כי , המוגנת
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מעביד בין המעסיק לבין העובד עם -יש לציין שבתכנית של תעסוקה נתמכת לא מתקיימים יחסי עובד

המעסיק אינו , מצד אחד, כלומר. חוזה העבודה נחתם בין העמותה המפעילה לבין המעסיק. פיגור שכלי

  . לשמור על קצבת הנכות שלוהעובד יכול להמשיך ו, ומצד שני, מחויב בתשלום שכר מינימום

  
חופשות , כגון ימי מחלה, המעסיק אינו משלם לעובד עם פיגור שכלי תנאים סוציאליים, כפועל יוצא מכך

מרבית המדריכים האישיים דיווחו שלעובדים בתעסוקה נתמכת יש תנאים , לעומת זאת. 'בתשלום וכד

, כן-כמו. כפי שנותנים ליתר העובדים, ת לחגומתנו, כמו ארוחה מוזלת או ללא תשלום, נלווים מסוימים

  .רבע מהם דיווחו שהעובדים מצטרפים לטיול שנתי של יתר העובדים

  
  תרומת תכנית התעסוקה הנתמכת לגובה השכר ולתשלומים סוציאליים. ג

הורים בשתי מסגרות התעסוקה התבקשו להעריך את מידת התרומה של המסגרת התעסוקתית לעלייה 

סבורים שלמסגרת ) 21%(מעניין לציין ששיעור נמוך מההורים ). 13לוח (ה למצבם הקודם בהשווא, בשכר

לעומת המסגרת המוגנת בה אף , התעסוקה הנתמכת יש השפעה רבה מאוד או רבה על העלייה בשכר

כמחצית הורים אלה סבורים שלמסגרת זו יש . הורה לא השיב שלמסגרת יש השפעה על עלייה בשכר

, מרבית ההורים בתעסוקה מוגנת השיבו שלמסגרת יש השפעה מועטה, לעומת זאת. השפעה מועטה

נמצא ששיעור גבוה מההורים בשתי הקבוצות , יתרה מזו. ובעיקר שהיא אינה תורמת כלל לעלייה בשכר

וכמעט כולם סברו שהשכר אינו תורם , סבורים שהשכר תורם רק במידה מועטה לרווחה האישית של הבן

  ). 14לוח (שפחה כלל לרווחת המ

  
  )באחוזים(לפי מסגרת תעסוקה , הערכת ההורים לגבי סוגיית השכר: 13לוח 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 

    *תרומת המסגרת התעסוקתית לעלייה בשכר
 0 2  במידה רבה מאוד

 0 19  במידה רבה
  29  49  במידה מועטה

  71  30  כלל לא
      

      חשוב לבן להרוויח כסף
 2 2   מאודבמידה רבה
 71 74  במידה רבה

  17  24  במידה מועטה
 10 0  כלל לא

    
    או לקנות לו דברים/תרומת שכר הבן לעשות לו כיף ו

 0 0  במידה רבה מאוד
 2 17  במידה רבה

  78  71  במידה מועטה
  20  12  כלל לא

    
    תרומת שכר הבן לרווחת המשפחה

 0 0  במידה רבה מאוד
 0 0  במידה רבה

  0  7  דה מועטהבמי
  100  93  כלל לא

 *P<0.001  
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הם נשאלו מהם הסיכויים . גם ממונים של עובדים בתעסוקה נתמכת התבקשו להתייחס לסוגיית השכר

 מהממונים סבורים 42%-נמצא ש. ועל הסיכוי לקבל תנאים סוציאליים, ששכר העובדים יעלה בעתיד

כרבע ציינו שאין סיכוי לכך ועוד , לעומת זאת. שיש סיכוי ששכר העובד עם פיגור שכלי יעלה בעתיד

בודדים סבורים שיש סיכוי שעובד בתעסוקה . כשליש ציינו שזה אינו תלוי בעובד אלא בקביעת המעסיק

  ).14לוח (נתמכת יהיה זכאי לתנאים סוציאליים בעתיד 

  

ים בתעסוקה הערכות הממונים לגבי סיכויי עלייה בשכר וקבלת תנאים סוציאליים של עובד: 14לוח 
  )באחוזים(נתמכת 

 תעסוקה נתמכת  סיכוי ששכרו של עובד עם פיגור שכלי יעלה בעתיד
 42  יש סיכוי
 26  אין סיכוי

 32 )המעסיק קובע זאת(לא תלוי בעובד 
  15  סיכוי לקבל תנאים סוציאליים בעתיד

  

, עובד עם פיגור שכליחשוב לציין שלא רק מרבית הממונים סבורים שאין סיכוי שתחול עלייה בשכר ה

, או מעליו, אלא גם כמעט כל ההורים דיווחו שלא היו תומכים בהעלאת שכר הבן לשכר המינימום

אין להתעלם מן העובדה ששכר עובדים נמוך כל כך יכול להיות , יחד עם זאת. במחיר הפסד קצבת הנכות

  .פתח לניצול של עובדים עם פיגור שכלי

  

   רכישת מיומנויות עבודה5.2
במחקר נבדק באיזו . סוג העבודות המבוצעות מכתיב במידה רבה את המיומנויות הנרכשות בעבודה

עמידה בתפוקות עבודה , החל בעצמאות בביצוע העבודה, מידה המשתתפים רכשו מיומנויות עבודה

ועד לאפשרות לצאת למסגרת תעסוקה מוגנת , התקדמות מבחינת קבלת אחריות רבה יותר, נדרשות

   .פחות

   

  עצמאות בעבודה.  א
 15מלוח . מדריכים וממונים התבקשו להעריך את רמת העצמאות בעבודה של עובדים עם פיגור שכלי

: עולה ששיעור גבוה מהמדריכים בשתי מסגרות התעסוקה העריכו שהעובדים עצמאיים לגמרי בעבודתם

 מהממונים של 57%רק , לעומת זאת.  בתעסוקה מוגנת76%- מהמשתתפים בתעסוקה נתמכת ו78%

שיעור נמוך מבין , כן-כמו. עובדים בתעסוקה נתמכת העריכו שהעובדים עצמאים לגמרי בעבודתם

העריכו שהמשתתפים בשתי המסגרות זקוקים לעזרה ,  בהתאמה13%- ו6%, המדריכים ומבין הממונים

מטלות חוסר העצמאות בעבודה מתבטא בעיקר בכך שעובדים אינם מסוגלים לבצע . רבה בעבודה

  .הדורשות רצף של משימות
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  ) באחוזים(לפי מסגרת תעסוקתית , רמת העצמאות בעבודה של עובדים עם פיגור שכלי: 15לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 

    לפי מדריכים
 76 78  עצמאי לגמרי

 15 16  זקוק לעזרה מועטה
 9 6  זקוק לעזרה רבה

      
      לפי ממונים
  -  57  עצמאי לגמרי

  -  30  קוק לעזרה מועטהז
 - 13  זקוק לעזרה רבה

 
  תפוקה בעבודה. ב

התבקשו , לאור זאת. תפוקה בעבודה מהווה את אחד המדדים העשויים להעיד על יכולת שילוב בעבודה

הם . הממונים להעריך את התפוקה בעבודה של עובדים עם פיגור שכלי בהשוואה לזו של עובדים רגילים

ובפועל תוך כדי , ותיהם לגבי התפוקה של עובדים אלה בעת כניסתם לעבודההתבקשו לדווח על ציפי

  . עבודה

  

הערכות ממונים לגבי תפוקה בעבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת עם הכניסה לעבודה ותוך : 16לוח 
  )באחוזים(כדי עבודה 

                              תעסוקה נתמכת 
  תוך כדי עבודה  עם הכניסה לעבודה  

 10 2  יותר מעובד רגיל
 29 25  תפוקות כמו עובד רגיל

 61 73  פחות מעובד רגיל
  

 מהממונים ציפו שעם הכניסה לעבודה של עובד עם פיגור שכלי תפוקתו תהיה דומה לזו 27%נמצא שרק 

תוך כדי עבודה עלה שיעור הממונים שהעריכו שהתפוקה , אולם. או אף גבוהה יותר, של עובדים רגילים

  . 39%-ל, ודה של עובד עם פיגור שכלי היא כמו זאת של עובדים רגילים או אף גבוהה יותרבעב

  

, למרות השינויים החיוביים שחלו בהערכות הממונים בין כניסת העובדים לעבודה לבין עבודתם בפועל

רגילים יש לציין שעדיין מרביתם מעריכים שתפוקת העובדים עם פיגור שכלי נמוכה יותר מזו של עובדים 

  ). 16לוח (

  

  קידום מקצועי בעבודה . ג
מדד נוסף לתרומת העבודה לנורמליזציה בחיי המשתתף הוא האפשרות להתקדם בעבודה מבחינת קבלת 

התבקשו הממונים והמדריכים להעריך את סיכויי ההתקדמות בעבודה , לאור זאת. אחריות רבה יותר

  . של עובדים עם פיגור שכלי

  

 מהממונים העריכו שעובדים עם פיגור שכלי יוכלו בעתיד לבצע עבודה הדורשת 31%- עולה ש17מלוח 

 סבורים שזה תלוי 6%ורק ,  מהם סבורים שזה תלוי בעובד עצמו ובמוטיבציה שלו23%: יותר אחריות
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מחצית ויותר מהממונים סבורים שהעובדים לא יוכלו לבצע עבודה , לעומת זאת. בקבלת הדרכה נוספת

  . אחריות בעתיד משום שהם ממצים את מלוא היכולת שלהם בעבודה הנוכחיתהדורשת יותר
  

הערכות ממונים לגבי יכולת העובדים בתעסוקה נתמכת לבצע עבודה אחראית יותר בעתיד : 17לוח 
  )באחוזים(

  תעסוקה נתמכת   
    יוכל להתקדם בעתיד

 23 )התנהגות וכושר ריכוז, רכישת ניסיון, מוטיבציה(תלוי בעובד עצמו 
 6  תלוי בקבלת הדרכה נוספת

 2 תלוי בממונה
    

  53  )עובדים ממצים את כישוריהם היום(לא יוכל להתקדם בעתיד 
    

 12  לא יודע
  

- רבעים מהמדריכים בתעסוקה נתמכת ושני-שלושה, מרבית המדריכים בשתי מסגרות התעסוקה

נויות העבודה שהעובדים רכשו סבורים אף הם שבזכות מיומ, שלישים מהמדריכים בתעסוקה מוגנת

, ניקיון, כגון גינון, הם יוכלו בעתיד לקבל עבודה אחרת בתחום העיסוק שלהם, בעבודה הנוכחית

  .'אריזה ומחסנאות וכד, דפוס, תחזוקה

  

, נתמכת ומוגנת כאחד, כל התעסוקה-נראה שההישג הבולט של סך, לפי הערכות הממונים והמדריכים

הם מתקשים , לעומת זאת. ד בעבודה אחרת בתחום העיסוק הנוכחי שלהםהוא יכולת העובדים לעבו

משום שמרביתם , יותר לראות אצל העובדים עם פיגור שכלי התקדמות מבחינת קבלת יותר אחריות

  .ממצים את יכולותיהם בעבודה הנוכחית

  

  מעבר למסגרות תעסוקה בשוק הפתוח. ד
אם בעתיד עובדים יוכלו להשתלב בעבודה בשוק המדריכים וההורים התבקשו בהמשך לכך להעריך ה

 עולה שהמדריכים מעריכים ששיעור 18מלוח . במידה שיינתנו להם הכשרה וליווי מתאימים, הפתוח

שיעור ההורים הסבורים . נמוך מבין העובדים בתעסוקה נתמכת מסוגלים להשתלב בעבודה בשוק הפתוח

  .  אף מזה של המדריכיםשהבנים יכולים להשתלב בעבודה בשוק הפתוח נמוך

  

  )באחוזים(לפי מסגרת תעסוקה , הערכת יכולת הבנים לעבוד בשוק הפתוח: 18לוח 
 תעסוקה מוגנת   תעסוקה נתמכת 

  אין נתון  23  לפי מדריכים
 12 12  לפי הורים

  

   רכישת הרגלי עבודה 5.3
,  כמו הופעה חיצונית,ממד נוסף שנבחן במחקר היה תרומת המסגרת התעסוקתית לרכישת הרגלי עבודה

  . קשר עם המדריך שכולל ממד של קבלת מרות, קשר עם חניכים ועובדים אחרים, התמדה בעבודה
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לפי דיווח המדריכים נמצא ששיעור המשתתפים הלוקים בהופעה חיצונית לא נאותה ובחוסר התמדה 

 12%- ו9%: וגנתבעבודה נמוך יותר בקרב עובדים בתעסוקה נתמכת מאשר בקרב עובדים בתעסוקה מ

  .  בהתאמה27%- ו31%לעומת 

  

יש .  ויותר יש בעיות בקשר עם עובדים אחרים30%-נמצא שהן בתעסוקה נתמכת והן בתעסוקה מוגנת לכ

שקבוצת ההתייחסות הרלוונטית לגבי עובדים בתעסוקה , לציין בנושא של קשר עם עובדים אחרים

ורק מיעוטם נמצאים בקבוצה יחד עם , אופן פרטנימשום שמרביתם הושמו ב, נתמכת הם עובדים רגילים

קבוצת ההתייחסות הרלוונטית בתעסוקה מוגנת היא עובדים אחרים עם , לעומת זאת. עובדים כמותם

  ).19לוח (שיעור בעלי בעיות בקשר עם המדריך היה נמוך בשתי הקבוצות . פיגור שכלי

  

לפי מסגרת , לפי דיווח של המדריכים, בעיות בהרגלי עבודה של עובדים עם פיגור שכלי: 19לוח 
  ) באחוזים(תעסוקה 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 
 31 9  * בהופעה חיצוניתבעיות

  27  12  ** בהתמדה בעבודה
      

 31 12 *קשר עם חניכים אחרים
 0 58  עובד לבד-לא רלוונטי

      
 0 38  קשר עם עובדים רגילים

 100 0  לא רלוונטי
      

 2 9   קשר עם מדריך
 *P<0.001  

 **P<0.05  
  

גם האם המשתתפים בתעסוקה נתמכת , 19בנוסף לנושאים שהוזכרו בלוח , המדריכים התבקשו להעריך

נמצא . כמו קבלת סמכות ושיפור בתקשורת, רכשו מיומנויות נוספות אשר תורמות להסתגלות בעבודה

  . רכשו מיומנויות אלה מהמדריכים לעובדים בתעסוקה נתמכת סבורים שהעובדים אכן88%-ש

  

גם ההורים התבקשו להעריך את התייחסות הבן לעבודה כפי שזו מתבטאת בהיבטים , בנוסף למדריכים

ההתייחסות לעבודה של , לפי דיווח מרבית ההורים). 20לוח (שונים של התנהגות הקשורה לעבודה 

עור גבוה יותר של הורים של נמצא ששי, עם זאת. הכל חיובית-עובדים בשתי מסגרות התעסוקה היא בסך

העריכו שהבן מתארגן , לעומת שיעורם של הורים של עובדים בתעסוקה מוגנת, עובדים בתעסוקה נתמכת

  .ומשתדל תמיד לשמור על הופעה נאותה, תמיד בקלות לעבודה בבוקר
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קה לפי מסגרת תעסו, לפי דיווח של ההורים, התייחסות הבן להיבטים שונים של העבודה: 20לוח 
  )באחוזים(

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 

    מתארגן בקלות לעבודה בבוקר
 29 50  תמיד

 55 43  בדרך כלל
      

   משתדל לשמור על הופעה נאותה 
 29 45  תמיד

 60 45  בדרך כלל
      

    מתלונן על עובדים אחרים
 0 2  תמיד

 5 0  בדרך כלל
  

   רכישת מיומנויות יומיום5.4
כמו נסיעה עצמאית , יזו מידה המסגרת התעסוקתית תורמת לשיפור מיומנויות יומיוםבמחקר נבדק בא

וביטוי העצמה כמו יכולת לבחור ולהחליט , הבנת השימוש בכסף, התמצאות במרחב, בתחבורה ציבורית

  .בין דברים

  

שכמעט כל ההורים של בנים , נמצא. ההורים התבקשו לדווח כיצד הבן מגיע למסגרת התעסוקתית

 מההורים של 26%רק , לעומת זאת. תעסוקה נתמכת דיווחו שבניהם משתמשים בתחבורה ציבוריתב

כאשר מחצית דיווחו שבניהם מוסעים , ש דיווחו שבניהם משתמשים בתחבורה ציבורית"בנים במע

  ).21לוח (והיתר דיווחו שבניהם הולכים ברגל , בהסעות מטעם המסגרת

  

  ) באחוזים(לפי מסגרת תעסוקה , לפי דיווח של ההורים, אופן הגעת העובד לעבודה: 21לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת *אופן הגעה לעבודה
 26 93  תחבורה ציבורית

 50 5  הסעה של המסגרת
 24 2  ברגל

P<0.001*   
  

ההורים התבקשו גם להעריך באיזו מידה חל שיפור במיומנויות היומיום של בניהם מאז כניסתם 

רבעים מההורים של בנים בתעסוקה -שלישים עד שלושה-נמצא שבין שני. קתית הנוכחיתלמסגרת התעסו

לעומת שליש , נתמכת סבורים שמסגרת התעסוקה של ילדיהם תרמה לשיפור מיומנויות היומיום שלהם

ההבדל הגדול בין ההורים בשתי קבוצות התעסוקה הוא . עד מחצית ההורים של בנים בתעסוקה מוגנת

 מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת סבורים 40%-כ": ת הבנת משמעות הכסף וניהול כסףיכול"בנושא 

  ).22לוח (לעומת כמעט אף הורה בתעסוקה מוגנת , שמסגרת התעסוקה תרמה לכישור זה
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לפי מסגרת , לפי דיווח של ההורים, תרומת התעסוקה הנוכחית לשיפור מיומנויות יומיום: 22לוח 
  ) באחוזים(תעסוקה 

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת יומנויות יומיוםמ
   *שיפור מידת העצמאות בנסיעות ובחיי יומיום

 0 12  במידה רבה מאוד
 38 57  במידה רבה

    
    )*לא ללכת לאיבוד(התמצאות במרחב 
 0 7  במידה רבה מאוד

 26 57  במידה רבה
    

    *יכולת להבין את משמעות הכסף ולנהל כסף
 0 2  מאודבמידה רבה 
 2 36  במידה רבה

    
   )יכולת להחליט דברים, יכולת לבחור בין דברים(העצמה 

 0 5  במידה רבה מאוד
 57 69  במידה רבה

P<0.01* 
  

  מוטיבציה ושביעות רצון,  דימוי עצמי5.5
אשר בספרות המקצועית נמצאו , מוטיבציה ושביעות רצון, במחקר נבחנו גם היבטים של דימוי עצמי

  . תפרים כתוצאה מהשתתפות בתעסוקה נתמכתכמש

  

כמו , במחקר הנוכחי הורים נשאלו באיזו מידה העבודה במסגרת התעסוקה הנוכחית תרמה להיבטים

להרגיש כמו ; דימוי עצמי וביטחון עצמי של הבן עד כדי כך שיהיה מסוגל לפתור בעיות כשהן מתעוררות

להרגיש שהוא תורם ועושה משהו ; יה לבוא לעבודהלהיות בעל מוטיבצ; "שווה"להרגיש ; עובד רגיל

  ).23לוח (וכן לשביעות הרצון הכללית שלו ; חשוב

  

לפי מסגרת , לפי דיווח ההורים, מוטיבציה ושביעות רצון, תרומת סוג התעסוקה לדימוי עצמי: 23לוח 
  ) באחוזים(תעסוקה 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת התעסוקה תרמה

    ביטחון עצמידימוי עצמי חיובי ו
 0 12  במידה רבה מאוד

 79 79  במידה רבה
    

    מוטיבציה לבוא לעבודה
 2 14  במידה רבה מאוד

 81 79  במידה רבה
    

    * שביעות רצון
 0 24  במידה רבה מאוד

  79  71  במידה רבה
P<0.01* 
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 80%-ת נתמכת ו במסגר90%מעל ,  עולה ששיעור גבוה של הורים של בנים בשתי המסגרות23מלוח 

למוטיבציה ולשביעות , סבורים שמסגרת העבודה תורמת באופן חיובי לדימוי העצמי, במסגרת מוגנת

בין עשירית לרבע מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת סבורים שהתרומה , עם זאת. רצון של העובדים

  . לעומת כמעט אף הורה של בנים בתעסוקה מוגנת, רבה מאוד

  

נמצא . אף הם להעריך את מידת התרומה של תעסוקה נתמכת לאותם היבטיםהמדריכים התבקשו 

רבעים מהמדריכים בתעסוקה נתמכת סברו שהעבודה הנתמכת תרמה במידה רבה מאוד ורבה -ששלושה

  . לביטחון עצמי ולמוטיבציה לעבודה של עובדים אלה, לדימוי עצמי

  

 המהווה את אחת התפוקות של התכנית ,היבט נוסף בהערכת התכנית הוא רצונם של העובדים עצמם

הממונים , חשוב היה לבחון שביעות רצון זו לא רק מנקודת הראות של המדריכים. לתעסוקה נתמכת

  . אלא גם מנקודת ראותם של העובדים עצמם, וההורים

  

לבין עובדים , בין עובדים בתעסוקה נתמכת, מהשוואה של שביעות הרצון מהעבודה בתחומים שונים

נמצא שבין מחצית לבין רוב המשתתפים בשתי מסגרות התעסוקה דיווחו שהם , קה מוגנתבתעסו

  ). 24לוח (מרוצים מהיבטים שונים של העבודה 

  

לפי מסגרת תעסוקה , שביעות רצון של עובדים עם פיגור שכלי מהיבטים שונים של העבודה: 24לוח 
  )באחוזים(

  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 
 60 61 )במספרים מוחלטים(הכל עובדים -סך
      

    רצון מהעבודה-שביעות
 87 92  אוהב לבוא לעבודה

 85 95  מעדיף לבוא לעבודה מאשר להישאר בבית
 65 80  *רוצה להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה 

  גם אם בעבודה אחרת היה יכול , מעדיף להישאר בעבודה נוכחית
     לקבל יותר כסף

  
53 

  
45 

      
    רצון בתחום החברתישביעות 

 72 85  *רוצה להמשיך לעבוד עם אותם החברים לעבודה
      

    רצון מיחס הממונים ומדריכים-שביעות
 83 78  רצון מיחס המדריך-שביעות
 - 93  )רק לעובדים בתעסוקה נתמכת(רצון מיחס הממונה -שביעות

      
    רצון משכר -שביעות

 72 67  מרוצה מהמשכורת שמקבל בעבודה
    37 48  הכסף מספיק לקנות דברים שאוהב

    רצון ממספר שעות עבודה-שביעות
 32 44  מרוצה ממספר שעות עבודה

 38 26  רוצה לעבוד יותר שעות
 30 30  רוצה לעבוד פחות שעות

P<0.05 * 
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כמו רצון להמשיך לעבוד באותו , נמצאו הבדלים לפי מסגרת תעסוקה בשיעור שבעי הרצון מממדים

כאשר שיעור המרוצים בקרב העובדים בתעסוקה נתמכת היה , ם עבודה ועם אותם חברים לעבודהמקו

, מעניין לציין שלא היה הבדל בשביעות רצון מהשכר. גבוה יותר מאשר בקרב אלה שבתעסוקה מוגנת

  .למרות הבדלים משמעותיים בגובה השכר בין שתי המסגרות

  

, הכסף, העבודה עצמה(י אוהבים מבין כל הדברים בעבודה המשתתפים התבקשו לציין מה הם הכ, בנוסף

בין שליש , שלישים מהם אוהבים את העבודה עצמה-נמצא שבין מחצית לשני). אוכל, טיולים, החברים

 בלבד מהמשתתפים בתעסוקה 13%לעומת , ש"שליש מהמשתתפים במע.  אוהבים את המשכורת40%-ל

  ).25לוח (אוהבים את פעילויות הפנאי , נתמכת

  

  )באחוזים(לפי סוג מסגרת , דברים שעובדים עם פיגור שכלי אוהבים בעבודה: 25לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת :אוהב בעבודה את

 53 64  העבודה
 42 33  המשכורת

 17 30  עובדים אחרים
 13 18  או ממונה/מדריך ו

 33  13  פעילויות הפנאי בעבודה
  

נתמכת התבקשו גם להעריך את מידת התמיכה שהם מקבלים העובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה 

נמצא שכמעט כל העובדים . ועובדים רגילים, או מעסיק/ממונה ישיר ו, מדריך מלווה: מגורמים שונים

  .דיווחו שהם מקבלים תמיכה מספקת על מנת להצליח בעבודה) 90%(בתעסוקה נתמכת 

  

  שילוב חברתי 5.6
השילוב  ת הנורמליזציה בחיי האדם עם פיגור שכלי היא מידתסוגיה חשובה נוספת הקשורה למיד

כן -וכמו, הציפייה היא שעבודה בתעסוקה נתמכת תשפר את המיומנויות החברתיות שלו. החברתי שלו

   .תגדיל את אפשרויותיו להכיר אנשים נוספים
  

  קשרים חברתיים בעבודה. א
נבדקה בעזרת הערכות המדריכים מידת השילוב החברתי בעבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת 

 מהמדריכים מדווחים כי נוצרים קשרים חברתיים בין עובדים בתעסוקה 63%-נמצא ש. והממונים

  .קשרים המתבטאים בשיחות ובאכילה בצוותא, נתמכת לבין עובדים רגילים

  

ילים הממונים התבקשו אף הם לדווח על הדברים שעובד עם פיגור שכלי עושה במשותף עם עובדים רג

נמצא ששיעור גבוה מהממונים דיווחו שיש דברים שנעשים במשותף בין העובד עם פיגור שכלי . בעבודה

פגישות בהפסקות ואכילה , ביצוע עבודה במשותף, כגון שיחות במהלך יום העבודה, לבין עובדים רגילים

  ).26לוח (בצוותא 
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לפי דיווח , דים רגילים בתעסוקה נתמכתדברים שעובד עם פיגור שכלי עושה במשותף עם עוב: 26לוח 
  )באחוזים(הממונה 

  תעסוקה נתמכת  
 93  מדברים במהלך היום

 72  מבצעים עבודה במשותף
 68  נפגשים בהפסקות

 57  אוכלים ביחד
  

הממונים התבקשו גם להעריך את תדירות הקשר בעבודה בין העובדים עם פיגור שכלי לבין עובדים 

  . ממונים מדווחים שתדירות הקשר היא גבוהה מאוד או גבוהה מה72%-נמצא ש. רגילים

  
האם יש להם חברים : גם העובדים התבקשו לדווח כיצד הם תופסים את יחס העובדים הרגילים אליהם

עם עובדים רגילים ,  עם אנשים כמוהם-כיצד הם נוהגים לאכול את ארוחותיהם , וכביטוי לכך, בעבודה

ששיעור גבוה מבין העובדים מדווחים שיחס העובדים הרגילים אליהם הוא נמצא , באופן כללי. או לבד

  ).27לוח (רק כשליש מהם מדווחים שיש להם חברים בעבודה שהם עובדים רגילים . טוב

  
  ) באחוזים(לפי דיווח העובדים עצמם , שילוב חברתי בעבודה של עובדים בתעסוקה נתמכת: 27לוח 

  תעסוקה נתמכת 
    לים אליויחס עובדים הרגי

  77  עובדים רגילים נחמדים אליו 
    

  יש לו חברים בעבודה
 29  חברים כמוהו עם פיגור שכלי

 35 עובדים רגילים
    

   אוכל בארוחות עם
 18  חברים כמוהו
 34  עובדים רגילים

 48  לבד
  

ין עובדים עם קשרים חברתיים בעבודה ב, אמנם, נוצרו, הממונים והעובדים עצמם, לפי דיווח המדריכים

לא ניתן להתעלם מכך שקיימים גם אלמנטים מסוימים של , אך. פיגור שכלי לבין עובדים רגילים

במחקר לא בדקנו . כמחצית העובדים עם פיגור שכלי דיווחו שהם אוכלים את ארוחותיהם לבד: בדידות

  .אם הם חשים תחושות בדידות

  
  קשרים חברתיים לאחר שעות העבודה. ב

נבדק במחקר גם הפן , קת מידת השילוב החברתי של עובדים עם פיגור שכלי במהלך העבודהבנוסף לבדי

ידוע שאוכלוסייה עם פיגור שכלי סובלת מבדידות . החברתי בחיי עובדים אלה לאחר שעות העבודה

בזכות הכישורים , אחת ההנחות הייתה שאנשים שעובדים בתעסוקה נתמכת יצליחו. חברתית

  . לפתח קשרים חברתיים גם לאחר שעות העבודה, מסגרת העבודההחברתיים שרכשו ב

  
 מהמדריכים והממונים דיווחו שלפי מיטב ידיעתם לעובדים עם פיגור שכלי יש קשר חברתי עם 40%-כ

  . קשרים אלה מתבטאים בהזמנות לימי הולדת והזמנות הביתה. עובדים רגילים לאחר שעות העבודה
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לעומת מחצית בלבד מההורים של בנים , בנים בתעסוקה מוגנתרבעים מבין ההורים של -שלושה

ממצא זה אינו . סבורים שלמסגרת יש השפעה רבה על כך שלבן יש חברים כמוהו, בתעסוקה נתמכת

ורק מיעוטם עובדים עם אנשים , מפתיע לאור העובדה שמרבית העובדים בתעסוקה נתמכת עובדים לבד

  ). 28ראה לוח (עם פיגור שכלי 

  

לפי , מידת התרומה של התעסוקה הנוכחית להיבטים חברתיים שונים של פעילות חברתית: 28לוח 
  ) באחוזים(לפי מסגרת תעסוקה , הורים
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת מישור חברתי

    ***לבן יש חברים כמוהו 
 0 5  במידה רבה מאוד

 76 52  במידה רבה
    

    ** לבן יש חברים רגילים
 0 12  מאודבמידה רבה 
 0 5  במידה רבה

    
    לבן יש בן זוג

 0 7  במידה רבה מאוד
 14 12  במידה רבה

    
    *לבן יש סיכוי להתחתן

 0 2  במידה רבה מאוד
 0 10  במידה רבה

 *P<0.01  
 **P<0.05  

 ***P< 0.10  
  

בן יש  מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת חושבים שמסגרת התעסוקה תורמת לכך של20%-נמצא שכ

שמסגרת התעסוקה הנתמכת , כנראה. בעוד שאף הורה לבן בתעסוקה מוגנת לא חושב כך, חברים רגילים

גם בעבור אלה " בעייתי"אישי שממשיך להיות -אינה יכולה לתת מענה מלא לתחום החברתי והבין

  ).29לוח (שנמצאים במסגרת זו 

  

 נתמכת למוגנת מבחינת דפוס בילוי הזמן  לא נמצאו הבדלים מובהקים בין העובדים בתעסוקה29בלוח 

 מהעובדים בשתי המסגרות נפגשים עם חברים לאחר שעות 60%-נמצא שכ. לאחר שעות העבודה

  .  מההורים בשתי המסגרות דיווחו שהבן משתתף בחוגים או יוצא למועדון43%-46%ובין , העבודה

  

ומעל מחצית ההורים דיווחו ,  בבית מהעובדים דיווחו שהם נשארים40%-יש לציין שקרוב ל, עם זאת

  . שהבנים אינם משתתפים בחוגים אלא נשארים בבית

  

  )באחוזים(לפי מסגרת תעסוקתית , פעילויות חברתיות לפי דיווח עצמי ולפי דיווח ההורים: 29לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 

 60 59  נפגש עם חברים: לפי דיווח עצמי של עובדים
 43 46  מועדון/הבן יוצא לחוגים: לפי דיווח הורים

  



  

  48

   התמדה בעבודה וניידות5.7
אחד הטיעונים של . מדד נוסף בהערכה של תכנית תעסוקה נתמכת הוא שיעור העובדים המתמידים בה

המתנגדים להשמת אנשים עם פיגור שכלי בעבודה נתמכת בקהילה הוא שאנשים עם פיגור שכלי אינם 

  . מסוגלים להתמיד בעבודה

   

.  שנים4ובממוצע הם שוהים בתכנית ,  שנים ויותר3 מהעובדים נמצאים בתכנית 55%- עולה ש30וח מל

שעובדים אלה נוהגים להחליף , עם זאת, יש לציין. בעת ביצוע ההערכה שהו רבע מהם בתכנית שנה אחת

  . מקומות עבודה במסגרת התכנית

  

  לפי דיווח רכז תעסוקה , ההתפלגות העובדים בתעסוקה נתמכת לפי ותק בעבוד: 30לוח 
  תעסוקה נתמכת 

  ) באחוזים(ותק בעבודה 
 25  פחות משנה

 20   שנים2- שנה ל1בין 
 22   שנים5- שנים ל3בין 
 21   שנים10- שנים ל6בין 
 11   שנים12- שנים ל11בין 
 1  שנים18
    

    מדדים של שנות ותק בעבודה 
 4  ממוצע
  עד שנה  שכיח
  1-18  טווח

  

 מחצית הממונים דיווחו שהיו עובדים עם פיגור אשר עזבו את מקום העבודה במהלך שלוש השנים מעל

,  מסך הנמצאים בתעסוקה נתמכת53%המהווים ,  עובדים45,  שנים אלה3במהלך ). 31לוח (האחרונות 

המסקנה מכך היא שההשמה בתעסוקה . עזבו מקום עבודה אחד ונקלטו במקום אחר במסגרת הנתמכת

  .כת היא תהליך דינמי שיש לקחת אותו בחשבון כאשר מתכננים להפעיל סוג כזה של תכניתנתמ

  

ומספר העובדים , שיעור הממונים שדיווחו על עזיבת עובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת: 31לוח 
  לפי שנים, שעזבו

  
 שנה

ממונים שדיווחו על עזיבת עובדים עם 
 )באחוזים(פיגור שכלי 

  מספר עוזבים
 )במספרים מוחלטים(

2001 30 19 
2000 26 18 
1999 15 8 

   

 מהם דיווחו 13%רק . הממונים התבקשו להעריך את שיעורי התחלופה בקרב עובדים עם פיגור שכלי

בעוד שרבע , ששיעור התחלופה בקרב עובדים עם פיגור שכלי גבוה יותר מאשר בקרב עובדים רגילים

 מכל הממונים ציינו שתחלופה 15%רק .  מאשר בקרב עובדים רגיליםדיווחו ששיעורי התחלופה נמוכים

  ). 32לוח (בקרב עובדים עם פיגור שכלי יוצרת שיבושים בעבודה 
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  )באחוזים(לפי ממונים , לפי ההערכה של הממונים, דפוסי תחלופה של עובדים עם פיגור שכלי: 32לוח 
  תעסוקה נתמכת  דפוסי תחלופה

 19  םכמו בקרב עובדים רגילי
 25  נמוכה יותר מאשר בקרב עובדים רגילים
 13  גבוהה יותר מאשר בקרב עובדים רגילים

  43  לא הייתה תחלופה
  

המדריכים דיווחו שרק . לא נמצא שעובדים עוברים לעבודה בשוק הפתוח ללא תמיכת התכנית, עם זאת

מועמדת , מאות בעבודהועצ, התנהגות נאותה, העומדת בקריטריונים של תפוקה מספקת, עובדת אחת

  .לצאת לעבודה בשוק הפתוח

  
דיווח רכז התעסוקה של התכנית , במסגרת הדיווח על החלפת מקומות עבודה במסגרת הנתמכת

. ש" עובדים עזבו את התכנית וחזרו למע5-ו,  עובדים חדשים27 התקבלו לתכנית 2001שבמהלך שנת 

מעבר , כגון מחלה, סיבות אישיות; ומוטיבציהבעיות התנהגות : הסיבות לעזיבת המסגרת הנתמכת הן

  . ובגלל שהמעסיק סגר את העסק; חוסר מיומנויות מקצועיות; לאזור מגורים אחר

  

 עמדות הממונים כלפי העסקת עובדים עם פיגור שכלי ושביעות רצון מהקשר עם 5.8
  מפעילי התכנית

עסיקים כלפי העסקת עובדים מדד נוסף להערכת הצלחתה של תכנית תעסוקה נתמכת הוא עמדות המ

  . עם פיגור שכלי ומידת שביעות הרצון שלהם מכך

  
נמצא שרק . הממונים התבקשו להעריך את מידת המוכנות המקצועית של העובדים עם הכניסה לעבודה

 23%,  מהממונים העריכו שהעובד היה מסוגל לבצע את העבודה ללא הדרכה עם כניסתו לעבודה25%

  .  דיווחו שהוא היה זקוק להכשרה מלאה52%-ו,  זקוק להכשרה מועטההעריכו שהעובד היה

  
נמצא . הממונים התבקשו גם לדווח האם ניתן היה להכשיר את העובדים טוב יותר לפני הכניסה לעבודה

ידי -וזאת על,  מהממונים סברו שניתן היה להכשיר את העובדים עם פיגור שכלי טוב יותר21%שרק 

  .'סדר האותיות וכד, לימוד חשבון, כמו הרגלי עבודה, ייםהקניית כישורים כלל

  
הממונים התבקשו גם לדווח האם חל אצלם שינוי כלפי העסקת עובדים עם פיגור שכלי על בסיס 

 עולה שכמעט כל הממונים מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי העסקת עובדים עם 33מלוח . התנסותם בכך

ין הממונים ממשיכים להחזיק בעמדות חיוביות שהיו להם גם מב) 74%(רבעים -כשלושה: פיגור שכלי

 מהם אף השתפרו והפכו חיוביות יותר 21%עמדותיהם של , קודם להעסקת העובדים עם פיגור שכלי

 מהם הפכו שליליות יותר 5%ורק עמדותיהם של , בעקבות התנסותם בהעסקת עובדים עם פיגור שכלי

  ).33לוח (לאור ההתנסות 

  
  ) באחוזים(דות ממונים כלפי העסקת עובדים עם פיגור שכלי עמ: 33לוח 

  תעסוקה נתמכת  
 74 נותרו חיוביות , עמדות לא השתנו

 21  עמדות הפכו חיוביות יותר לאור ההתנסות
 5  עמדות הפכו שליליות יותר לאור ההתנסות
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ביעות רצון מתרומת ש: שביעות הרצון של הממונים מהעובדים עם פיגור שכלי נמדדה בשלושה מישורים

ושביעות רצון , שביעות רצון מההתייחסות לעבודה ומהתנהגות נורמטיבית שלו, העובד לעבודה

-68%(מרבית הממונים , לפי כל הממדים שנסקרו, הכל- עולה שבסך34מלוח . אישיים-מהיחסים הבין

נמצאו , ם זאתע. או מרוצים מהתפקוד בעבודה של עובדים עם פיגור שכלי/מרוצים מאוד ו, )96%

  שיעורים גבוהים בקרב ממונים מרוצים: הבדלים בין שיעור הממונים המרוצים מאוד לפי ממדים שונים

  

  )באחוזים(עובדים עם פיגור שכלי /שביעות רצון ממונים מעובד: 34לוח 
  תעסוקה נתמכת 
 53  הכל ממונים במספרים מוחלטים-סך
   

   תרומת העובד לעבודה
   בעבודהאו תפוקה /הספק ו

 23  מרוצה מאוד
 60  מרוצה
   או טיב עבודה/איכות ו

 23  מרוצה מאוד
 57  מרוצה

   עמידה בלוח זמנים
 40  מרוצה מאוד

 34  מרוצה
   המידה בה ניתן לסמוך עליו

 36  מרוצה מאוד
 36  מרוצה

   
   התייחסות לעבודה והתנהגות בעבודה

   )לא מרבה לאחר(הגעה בזמן לעבודה 
 70  אודמרוצה מ
 17  מרוצה

   התמדה בעבודה
 66  מרוצה מאוד

 30  מרוצה
   הופעה חיצונית
 42  מרוצה מאוד

 42  מרוצה
   

   אישיים-יחסים בין
   קשר עם עובדים רגילים

 51  מרוצה מאוד
 34  מרוצה

   קשר עם ממונה
 56  מרוצה מאוד

 36  מרוצה
  )כאשר זה רלוונטי(קשר עם לקוחות 

 29  מרוצה מאוד
 39  מרוצה
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-ומהיחסים הבין, )התמדה, הגעה בזמן לעבודה(מאוד מההתייחסות של העובדים עם פיגור לעבודה 

לעומת שיעורים נמוכים יותר שמרוצים מאוד , )קשר עם ממונה, קשר עם עובדים רגילים(אישיים 

ן לסמוך על איכות העבודה והעמידה בלוח זמנים והמידה בה נית, מהספק בעבודה(מהתרומה לעבודה 

  ). העובד עם פיגור שכלי

  

 עולה שהקשיים 35מלוח . העסקתם של עובדים עם פיגור שכלי כרוכה הן בקשיים והן ביתרונות בולטים

והתמודדות עם בעיות משמעת , צורך בליווי מתמיד: העיקריים מתמקדים בשתי סוגיות עיקריות

  .והתנהגות בלתי נורמטיבית

  

  )באחוזים(לפי ממונים , תרונות בולטים שבהעסקת עובדים עם פיגור שכליקשיים עיקריים וי: 35לוח 
  תעסוקה נתמכת  

    קשיים עיקריים
 60  הכשרה בעבודה וליווי, צורך בסבלנות רבה

  40  התנהגות לא נורמטיבית, הסתגלות, התמודדות עם בעיות משמעת
    

   יתרונות בולטים
 67  תחושת סיפוק למעסיק ולעובדים

 40  )יש ליווי של העמותה , ממושמעים(סיק עובדים אלה נוח להע
  14  תרומה להגברת המסירות בקרב עובדים רגילים

  8  תפוקה טובה בעבודה
  4  שיפור דימוי מקום העבודה

  

והשני , האחד במישור ההרגשה: היתרונות בהעסקת עובדים עם פיגור שכלי התמקדו בשני מישורים

הם , היתרונות מתמקדים בקבלת סיפוק מעצם ההעסקה,  הממוניםלפי דיווח מרבית. ברמה התועלת

והם תורמים לשיפור הדימוי העצמי של מקום , תורמים להעלאת המסירות בקרב עובדים רגילים

יש ליווי , כמחצית הממונים דיווחו שנוח להעסיק עובדים אלה משום שהם ממושמעים, כן-כמו. העבודה

  ). 35לוח (בות בעבודה והם נותנים תפוקות טו, של העמותה

  

 עולה שמרבית הממונים סבורים 36מלוח . הממונים התבקשו גם לתאר את תפקיד המדריך המלווה

שעיקר תפקידו של המדריך הוא לטפל בבעיות אישיות של העובד עם פיגור שכלי ולפתור בעיות 

פקיד והמטלות מעטים בלבד סבורים שתפקידו הוא לסייע בהגדרת הת. שמתעוררת במסגרת העבודה

  . בעבודה של עובד עם פיגור שכלי

  

  )באחוזים(לפי ממונים , תפקיד המדריך המלווה מטעם העמותה בתכנית תעסוקה נתמכת: 36לוח 
  תעסוקה נתמכת  תפקיד המדריך המלווה

 58  מטפל בבעיות אישיות של העובדים
 25  פותר בעיות במסגרת העבודה

 23  מגיע לביקורת
 4  פקיד והמטלות בעבודהמסייע בהגדרת הת

 11  מחלק את המשכורת לעובדים
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לגבי מידת שביעות רצונם מהליווי של המדריך ומקשרי העבודה עם הצוות , בנוסף לכך, הממונים נשאלו

 מהממונים מרוצים מאוד 78%-נמצא ש). 37לוח (רכז התעסוקה ומנהלת התכנית , המקצועי של העמותה

, או אינם מרוצים כלל, כך-שאינם מרוצים כל, היתר.  מטעם העמותהאו מרוצים מהליווי של המדריך

 מהממונים דיווחו שהם 53%, בנוסף לכך. ציינו שהמדריך המלווה צריך להגיע בתדירות גבוהה יותר

 דיווחו שאין קשר עם נציגים 32%, מקשרי העבודה עם נציגים מטעם העמותה, מרוצים מאוד ומרוצים

  .  מרוצים מקשרי עבודה אלהוהיתר היו פחות, נוספים

  

  )באחוזים(שביעות רצון הממונים מהמדריך המלווה ומהקשר עם הצוות המקצועי של העמותה : 37לוח 
  תעסוקה נתמכת  

   שביעות רצון מהמדריך המלווה
 39  מרוצה מאוד

 39  מרוצה
   

   שביעות רצון מקשרי עבודה עם הצוות המקצועי של העמותה
 34  מרוצה מאוד

 19  וצהמר
  15  מרוצה במידה מועטה או כלל לא מרוצה 

 32  אין קשר
  

אם יש להם תכניות להגדיל את מספר , בנוסף, הממונים הישירים של עובדים עם פיגור שכלי נשאלו

 מהממונים דיווחו שהם מעוניינים להגדיל את מספר העובדים עם 25%רק . המועסקים עם פיגור שכלי

ווחו שאין להם תכניות לשנות את מספר המועסקים עם פיגור שכלי משום  די75%בעוד , פיגור שכלי

יש לציין שאף ממונה לא דיווח שהוא מעוניין לצמצם את , עם זאת. שהמספר הנוכחי עונה על הצורך

נכים , כמחצית הממונים דיווחו שהם מוכנים להעסיק גם נכים פיזיים, יתרה מזו. מספר המועסקים

מעדיפים מרבית הממונים להעסיק , קשה ועמוק, בינוני, קל: ין ארבע רמות פיגורב. חושיים ופגועי נפש

  .עובדים הסובלים מפיגור קל ובינוני

  

 עמדות הורים לגבי תכנית התעסוקה הנתמכת ושביעות מהקשר עם מפעילי 5.9
  התכנית 

 הצלחת מדד נוסף להערכת, לכן. שותפים נוספים הקשורים לתכנית התעסוקה של הבן הם ההורים

ההורים התבקשו להעריך את מידת התמיכה . התכנית לתעסוקה נתמכת הוא עמדות הורים כלפיה

נמצא כי מרבית ההורים סבורים שהבן מקבל תמיכה מספקת . הניתנת לבן בידי המדריך המלווה

  או שתמיכת המדריך אינה רלוונטית לעבודת הבן , )7%(השאר אינם יודעים ). 79%(מהמדריך המלווה 

)12% .(  

  

. ההורים התבקשו גם לדווח על מידת התמיכה שלהם בהשתתפות הבן במסגרת התעסוקה הנוכחית

כמעט כל , יתרה מזו. בשתי מסגרות התעסוקה תמכו בכך שהבן ישתתפו במסגרת נמצא שהורים של בנים

  ).38לוח (בני המשפחה מעוניינים שהבן ימשיכו במסגרת זו 
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  )באחוזים(לפי מסגרת תעסוקה , מסגרת עבודה נוכחיתעמדות הורים כלפי : 38לוח 
  תעסוקה מוגנת  תעסוקה נתמכת 

 95 98  תמכו בכך שהבן יעבדו במסגרת התעסוקה הנוכחית
 91 95 מעוניינים שהבן ימשיך במסגרת תעסוקה נוכחית

      
      *חששות מתעסוקה נוכחית

 2 21  יפוטר/הבן לא יחזיק מעמד
 0 10  ייגרם נזק בריאותי לבן
 5 5  מקום העבודה ייסגר

  93  64  אין חששות 
 *P<0.05  
  

לעומת שיעור ההורים שבניהם , נמצא ששיעור גבוה יותר מבין הורים שבניהם בתעסוקה נתמכת

חששות אלה מתבטאים בדאגה שהבנים . חווים חששות מסוימים בהקשר לתעסוקה, בתעסוקה מוגנת

  . 'בריאותי וכדשייגרם להם נזק , לא יחזיקו מעמד בעבודה

  

והאם יש דברים הקשורים למסגרת , ההורים נשאלו גם האם יש בעיות במסגרת התעסוקה של הבן

מיעוט מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת וההורים של בנים . התעסוקה של הבן שיש לשפר או לשנות

 יחס מקניט כמו, דיווחו שיש בעיות במסגרת התעסוקתית, )בהתאמה, 14%- ו10%(בתעסוקה מוגנת 

  . ועבודה קשה מדי, מצד יתר העובדים

  

סוגיה שיש להתייחס אליה כאשר (יש לציין שפרט לצורך בהעלאת השכר שצוין בשתי מסגרות התעסוקה 

אף , יתרה מזו. ההורים לא ציינו שדרושים שינויים מכל יתר הבחינות, )דנים בפיתוח מסגרות תעסוקה

ציינו שיש לשנות את המצב הנוכחי ולשלם לבן תנאים , ה נתמכתובודדים בתעסוק, אחד בתעסוקה מוגנת

  ). 39לוח (סוציאליים 

  

לפי מסגרת תעסוקה , הורים הסבורים שיש לשנות היבטים מסוימים הקשורים לעבודה: 39לוח 
  )באחוזים(

  תעסוקה מוגנת   תעסוקה נתמכת 
 10 19  שעות עבודה

 33 45  שכר
 0 5  תנאים סוציאליים

  

הורים התבקשו לדווח האם יש קשר בינם לבין המדריך והצוות המקצועי של העמותה המפעילה  ה,בנוסף

 נמצא . לתאר את טיב הקשר ואת מידת שביעות רצונם ממנו-ואם כן , את התכנית של תעסוקה נתמכת

). רכז תעסוקה ומנהלת התכנית(שכמעט לכל ההורים יש קשר עם המדריך והצוות המקצועי של העמותה 

. ר הקשר סובב סביב עדכון בני משפחה לגבי מה שקורה עם הבנים ושיתופם בהחלטות בנוגע אליהםעיק

  ).40לוח (שמונים ואחד אחוזים מההורים מרוצים או מרוצים מאוד מקשר זה 

  



  

  54

לפי סוג קשר ומידת שביעות רצון מהקשר , קשר של ההורים עם המדריך והצוות המקצועי: 40לוח 
  )באחוזים(

  תמכתתעסוקה נ 
 95 שיעור ההורים שיש להם קשר עם המדריך והצוות המקצועי

    
  :אופי הקשר

 93 עדכון בני משפחה לגבי מה שקורה עם הבן
 79  מתייעצים ומשתפים את בני המשפחה בהחלטות לגבי הבן

 48 מבקשים סיוע מבני המשפחה בנושאים כמו הסעות
    

   דריך והצוות המקצועימידת שביעות רצון בני משפחה מהקשר עם המ
 8  מרוצה מאוד

 73  מרוצה
  

   עלות הפעלת התכנית5.10
ממצאי . להערכת הצלחתה של תכנית תעסוקה נתמכת היא סוגיית העלות סוגיה מרכזית נוספת הקשורה

חלקם מראים שההוצאות על הפעלת תעסוקה נתמכת גבוהות . משמעיים לגבי סוגיה זו-המחקר אינם חד

קרים עדכניים יותר נמצא שקיים חיסכון חמב. )Lam, 1986(אות על תעסוקה מוגנת יותר מאשר ההוצ

-4אחרי , אך זאת רק לאורך זמן, תכניות תעסוקה נתמכת במקום תכנית תעסוקה מוגנת כאשר מפעילים

  ). Tines et al., 1990; West et al., 1990( שנים 5
  

המופיעים במאזן , לפי נתוני ההוצאה בפועל, 2001במחקר ההערכה הנוכחי נערך חישוב העלות לגבי שנת 

  . בוחן של כל מסגרת תעסוקה

  

או החודשית למשתתף בתעסוקה נתמכת נמוכה יותר מזו / עולה שהעלות הממוצעת השנתית ו41מלוח 

  ' ש א"במע ₪ 1,636לעומת , לחודש בממוצע למשתתף בתעסוקה נתמכת ₪ 1,145(שבתעסוקה מוגנת 

  ). לחודש בממוצע למשתתף בתעסוקה מוגנת'ש ב"במע ₪ 1,784-ו

  

 2001בשנת , בממוצע לשנה ולחודש, עלות החזקת משתתף בתעסוקה נתמכת ובתעסוקה מוגנת: 41לוח 
  ) ח"בש(

 תעסוקה מוגנת  
  'ש ב"מע  'ש א"מע  תעסוקה נתמכת  הרכב ההוצאה

כולל ביטוח  (הוצאות על שכר עובדים עם פיגור שכלי
  )לאומי ורווחת העובד

6,730 1,002 1,464 
        

 13,971 14,225 5,809  )צוות ישיר וצוות מנהלה(שכר צוות 
        

 3,362 2,595 1,205  )כולל תקורה(הוצאות אחרות 
 1,695 1,818 0  ארוחות
 916 0 0  הסעות

     
 21,408 19,640 13,744  עלות שנתית ממוצעת למשתתף

    
 1,784 1,636 1,145  עלות חודשית ממוצעת למשתתף
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ולכן ,  שנים לאחר תחילת הפעלתה10-יש לציין שההערכה של תכנית התעסוקה הנתמכת התבצעה כ

ואינה משקפת את המשאבים הדרושים , משקפת את עלות הפעלת התכנית לאחר תקופה ממושכת

  . לפיתוח תכנית כזאת

  

. ראל להקמתה ולביסוסהיש-וינט'התכנית קיבלה תמיכה כספית מג, בחמש השנים הראשונות להפעלתה

בשנים הראשונות ההפעלה של תכנית של תעסוקה נתמכת יקרה יותר מאשר , גם בספרות, כפי שעולה

, משום שבתקופה הראשונה יש הוצאות רבות הנדרשות לשם בניית תשתיות, ההפעלה של תכנית מוגנת

הדרכת המשתתפים , הקמת תכנית הכשרה למשתתפים, הכשרת צוות מדריכים, כמו איתור מעסיקים

הן משום שמפעילי התכנית לומדים כיצד להפעיל , הוצאות אלה פוחתות, בהמשך. שכנוע הורים, וליוויים

והן משום שהוצאות ההפעלה השוטפות נמוכות יותר מאשר ההוצאות של הפעלת , אותה בצורה יעילה

  . מסגרת תעסוקה מוגנת

  

 על שכר העובדים עם פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת  עולה כי אף שההוצאה41מניתוח הממצאים לפי לוח 

העלות הממוצעת למשתתף נמוכה יותר בתעסוקה נתמכת מאשר , גבוהה יותר מאשר בתכניות המוגנות

  .בתעסוקה מוגנת

  

  .להלן יפורטו הסיבות להבדלים בעלות הממוצעת השנתית למשתתף

  

  הבדלים שמקורם בשכר הצוות. 1

נמצא . אות העיקריות בהפעלת תעסוקה נתמכת היא שכר המדריכים אחת ההוצ- שכר המדריכים) א(

בתכנית משתתפים . שמרבית המשתתפים בתכנית זו מושמים בתעסוקה נתמכת פרטנית ולא בקבוצתית

  .  משתתפים בממוצע למדריך11-12-כ, כלומר,  מדריכים8ואחראים עליהם ,  אנשים עם מוגבלות120-כ

  

וחתת בתעסוקה נתמכת פרטנית מידת האינטנסיביות של ליווי פ, לאחר תקופת הליווי הראשונה

עם , בנוסף לכך. או עובד אחר במקום העבודה/חלק מהליווי היומיומי מתבצע בידי המנהל ו. המדריך

, הכשרה, קריטריונים לבחירת המשתתפים(הזמן מפעילי התכנית הגיעו לרמת מיומנות בהפעלתה 

. דבר המבטיח הפעלה יעילה מבחינת מספר המדריכים, )'דהתאמת מקום העבודה לכישורי האדם וכ

באופן זה .  משתתפים בממוצע12-בתעסוקה נתמכת פרטנית מתאפשר למדריך ללוות קבוצה של כ, לפיכך

בהשוואה לתעסוקה נתמכת קבוצתית , ניתן להוזיל את עלות שכר המדריכים בתעסוקה נתמכת פרטנית

 12-מדריך ל, כלומר, ש"ולהשתמש בתקצוב המקובל במע, תתפים מש4-8הקבוצה מונה בין , כמקובל, בה

  .משתתפים

  

שים "במסגרות המע, הדומה לזו שבמסגרת מוגנת, בנוסף לעלות שכר המדריכים: שכר המנהלים )ב(

.  משתתפים100-כאשר כל אחד מהמנהלים אחראי על פחות מ, כל שכר המנהלים-נלקח בחשבון סך

 משתתפים 300-מכת נלקח בחשבון שליש משכר המנהל האחראי על כבמסגרת תעסוקה נת, לעומת זאת

חלק זה של שכרו מבטא את החלק היחסי שתעסוקה נתמכת מהווה ברצף התעסוקתי הכולל . הכל-בסך

לגודל המסגרת יש יתרון משום שהוא מוזיל את העלות השנתית הממוצעת , כלומר. מסגרות נוספות

  . למשתתף
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: ש כוללת גם את שכר צוות המינהלה"ות הממוצעת למשתתף במסגרות המעהעל: שכר צוות מינהלה) ג(

העלות , לעומת זאת. ועוד, עובד אדמיניסטרטיבי, )באחת המסגרות(אם בית , נהג, עובדת מטבח, מזכירה

הממוצעת למשתתף בתעסוקה נתמכת כוללת רק את שכרם של המדריכים והמנהלים האחראים באופן 

  . ישיר על התעסוקה

  

  הבדלים שמקורם בהוצאות אחרות . 2

, קניית חומרים וכיבוד, כמו תחזוקת מבנה, ש יש הוצאות אחרות"במסגרות המע: הוצאות אחרות) א(

  . שאינן קיימות בתעסוקה נתמכת

  

בחישוב העלות הממוצעת למשתתף . 'הוצאות הנהלה וכד, הוצאות משפטיות,  הכוללת ביטוחתקורה )ב(

ש נכללה "בעוד שבמסגרות המע, ון רק החלק היחסי של תקורת המסגרתבתעסוקה נתמכת נלקח בחשב

  .כל ההוצאה על סעיפים אלה

  

בעוד שבתעסוקה נתמכת , ש יש הוצאות על סעיפים אלה" במסגרות המע:הוצאות על ארוחות והסעות) ג(

  . אין הוצאות כאלה

  

   תועלת-עלות. 3

, מול אלטרנטיבה תעסוקתית מוגנת, קה נתמכתתועלת של תכנית תעסו-בעת עריכת חישובי עלות, לבסוף

הם , כאמור. התועלת האישית של המשתתפים בתכנית, כלומר, יש להוסיף גם את התועלת הלא מוחשית

  . מפיקים תועלת רבה מבחינת כל ממדי איכות החיים כפי שנבדקו לעיל

  

  סיכום ודיון. 6
  

ונות התעסוקתיים לאנשים עם פיגור ות גוברת המודעות לגבי הצורך בהרחבת הפתרנורים האחנבש

י  בחיידי פיתוח מגוון תכניות תעסוקה ומתן העדפה למסגרות המשלבות אנשים עם פיגור שכלי-על, שכלי

 מתכניות התעסוקה המספקת הזדמנות לעבוד בתעסוקה בשוק הפתוח היא תכנית תחא .הקהילה

  . ה נתמכתקוסתע

  

הברית ובאוסטרליה המודל -בארצות, קה הנתמכתבהבדל מארצות אחרות בהן מיושם מודל התעסו

הוא הפך לחלק אינטגרלי מתכנית השיקום התעסוקתי , לאור זאת. מעוגן בחוק וזוכה למימון ציבורי

הברית והתפתח כמודל תעסוקה אלטרנטיבי לתכניות תעסוקה מסורתיות שלא הצליחו לשלב -בארצות

מודל תעסוקה זה הוגדר לראשונה באופן פורמלי . אנשים שסבלו ממוגבלות קשה בתעסוקה בשוק הפתוח

  ).Rehabilitation Act Amendments, P.L.99-505 (1986בחוק בשנת 

  

  : החוק מגדיר תעסוקה נתמכת כתעסוקה בשכר בשוק הפתוח המיועדת

בגלל , או מעל לשכר המינימום, לאנשים עם מוגבלות אשר אינם מסוגלים להשתכר שכר מינימום 

  . )Koning & Schalock, 1991 (המוגבלות שלהם
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  על מנת שיוכלו לעבוד בשוק הפתוח , הכשרה והסעה, הכוללת ליווי, למי שזקוקים לתמיכה מתמשכת 

)Hearne, 1991.( 
  

תחנות , הצוות הנייד, קבלנות משנה(מודלים קבוצתיים : החוק מתאר מספר מודלים של תעסוקה

,  לענות על צרכים של אוכלוסייה ברמות תפקוד שונותהמודלים השונים מכוונים. ומודל פרטני) עבודה

דרך המודלים של הצוות הנייד , "מודל קבלנות משנה", החל באוכלוסייה ברמת תפקוד נמוכה מאוד

ועד להשמה פרטנית של אנשים בעלי רמת , המיועדים לאנשים ברמת תפקוד בינוני, ותחנות עבודה

  . תפקוד גבוהה

  

אלה הן תכניות קשות ומסובכות להפעלה ועלויותיהן . עסוקה הנתמכתבישראל מועטים פתרונות הת

הן נסגרות פעמים רבות אחרי , גם כאשר נפתחות תכניות תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי. גבוהות

נטען לא פעם כנגד העסקת אנשים עם פיגור שכלי בקהילה שהם אינם מתמידים , כמו כן. תקופה קצרה

, וקה העיקרית לאנשים עם פיגור שכלי היא מסגרת התעסוקה המוגנתמסגרת התעס, כיום. בעבודה

  .  אנשים עם פיגור שכלי2,500שים בהם מבקרים מעל " מע52-בארץ מופעלים כ. ש"המע

  

מכון -וינט'האגף לטיפול באדם המפגר במשרד העבודה והרווחה וקרן שלם פנו לג, לאור מצב זה

 10- תעסוקה נתמכת המופעלת באלווין ירושלים מזה כבבקשה להעריך תכנית, 2001ברוקדייל בשנת 

דוח זה מתאר את ממצאי . עם פיגור שכלי, מרביתם,  אנשים עם מוגבלות125שנים ומשתתפים בה 

תכנית אלווין היא ייחודית הן בכך שהיא מצליחה לקיים תעסוקה . ההערכה של תכנית תעסוקה זו

.  שנים ויותר3 - מתמידים בתכנית זמן ארוך יחסית  שנים ויותר והן בכך שמשתתפיה10נתמכת לאורך 

  .התכנית הצליחה במשך הזמן להקטין את עלויותיה, זאת ועוד

  

; לבחון את אופן יישום תכנית התעסוקה הנתמכת) 1: להערכת התכנית היו שלוש מטרות עיקריות

התכנית על איכות לבחון את השפעת ) 2. ולזהות את הגורמים המקילים והגורמים המקשים על יישומה

  .לבחון את עלות הפעלת התכנית) 3. החיים של המשתתפים

  

לבין , שיטת המחקר הייתה לערוך השוואה בין האנשים המשתתפים בתכנית תעסוקה נתמכת

בהערכה נאסף . רמת פיגור ובעיות התנהגות, הדומים להם מבחינת גיל, המשתתפים בתעסוקה מוגנת

וכן על מנת ,  לבחון כיצד נתפסת השפעת התכנית בידי גורמים שוניםמידע ממספר מקורות מידע במטרה

  . לאמת בין מקורות מידע שונים על תרומת התכנית ועל קשיים ביישומה

  

  גורמים מעודדים וגורמים מעכבים :  עקרונות בהפעלת תכנית התעסוקה הנתמכת6.1
העשויים להבטיח את יישומה , במחקר הנוכחי עולים מספר עקרונות של הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת

  . ניתן ליישם עקרונות אלה במקומות נוספים בארץ בהם מעוניינים לפתח תעסוקה נתמכת. הנרחב

 
.  נמצא שאחד הגורמים המקילים על היישום הוא המבנה הארגוני של הגוף המפעיל- מבנה ארגוני. א

" רצף שירותי תעסוקה"נית של בהערכת התכ, בהשוואה למבנה הארגוני של תכנית התעסוקה הנתמכת
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שכאשר אין קשר ארגוני בין החוליה של תעסוקה נתמכת לבין שאר החוליות , נמצא) 1998מנדלר ונאון (

  . עשויים להיווצר ניגודי אינטרסים שיקשו על פיתוח החוליה של תעסוקה נתמכת, ברצף

  

ל אחד האחראי על כל הרצף יש סיכוי טוב שהתכנית של תעסוקה נתמכת תיושם אם יהיה מנה, לפיכך

ויוכל לשמור על איזון בכל החוליות ולקדם את המשתתפים מבלי , שיהיה בעל ראייה כוללת, התעסוקתי

מבנה ארגוני זה מבטיח מחויבות מלאה של הגוף המפעיל להצלחת . לפגוע בתפקוד של אף אחת מהן

ידי -והן על,  עם פיגור שכליידי התאמת המסגרת התעסוקתית לכישורי האדם-הן על, תעסוקה נתמכת

במטרה להגדיל את סיכויי שילובו ', טיפול בשעת משבר וכד, כגון טיפול אישי, מתן טיפול מערכתי כולל

  . בקהילה

   

הכולל , תכנית התעסוקה הנתמכת של אלווין מהווה חוליה אחת על רצף תעסוקה מלא של עמותה זו

גוף זה מפעיל גם מסלול שיקום , בנוסף לכך. סוקה נתמכתמפעל מוגן יצרני ותע, ש"מע, מרכז יום טיפולי

בראש רצף . של המוסד לביטוח לאומי" נסה זאת בדרך אחרת"מקצועי בעבור אנשים שהתקבלו לתכנית 

בראש התכנית . לכל חוליה ברצף יש מנהל, בנוסף לכך. התעסוקה נמצא מנהל כללי האחראי לכל הרצף

ובנוסף לה יש רכז תעסוקה האחראי להפעלת צוות , תלתעסוקה נתמכת נמצאת מנהלת שיקומי

  . המדריכים והשמת האנשים עם פיגור שכלי בעבודה

  

נמצא שיש קושי לשכנע מעסיקים , כמו בספרות המקצועית, גם במחקר הנוכחי - שכנוע מעסיקים. ב

ובד עם למשל לגבי חוסר היכולת של ע, משום שלמעסיקים יש חששות, להעסיק אנשים עם פיגור שכלי

  .או לתת תפוקה כנדרש, או עם לקוחות, פיגור שכלי להסתדר עם עובדים אחרים

  

שיווקית " אסטרטגיה"מגבשים , בדומה לתכנית הנוכחית, נמצא שקל יותר לשכנעם כאשר, עם זאת

ואינו חייב , המעסיק משלם שכר מופחת". כדאית"המציגה למעסיק את העסקת העובד עם מוגבלות כ

  .יש ליווי מתמשך של מדריך מלווה, בנוסף.  סוציאלייםבתשלום תנאים

  

או , יחס חיובי של מעסיקים להעסקת אנשים עם פיגור שכלי קשור לניסיון בהעסקת אנשים אלה בעבר

הקושי העיקרי הוא לשכנע מעסיקים להתנסות בפעם , כלומר. לפני העסקתם בפועל, למגע קודם איתם

לאחר התנסות ראשונית הם יודעים להעריך את התרומה של . ליהראשונה בהעסקת אנשים עם פיגור שכ

רבעים לכמעט כל הממונים מרוצים מאוד או מרוצים -במחקר זה נמצא שבין שלושה. מועסקים אלה

- כשלושה, יתרה מזו. מהתייחסות העובדים לעבודה ומהקשר שלהם עם עובדים רגילים ועם ממונים

ם פיגור שכלי נותנת להם תחושת סיפוק ומשפרת את רבעים מהממונים דיווחו שהעסקת אנשים ע

 מהממונים דיווחו שהם מעוניינים להגדיל את מספר העובדים עם 25%רק . התדמית של מקום העבודה

  .אף ממונה לא דיווח שהוא מעוניין לצמצם את מספר העובדים עם פיגור שכלי, ואולם, פיגור שכלי

  

. מתאימים איתור מקומות עבודה היא  של תעסוקה נתמכת הבעיות המרכזיות של הפעלת תכניתתחא .ג

, שייכים למגזר הפרטי, נמצא שמרבית מקומות העבודה שקלטו אנשים עם פיגור שכלי הם קטנים יחסית

  .ומעסיקים בדרך כלל אדם אחד עד שני אנשים עם פיגור שכלי
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, לעומת זאת. 'ת עם קהל וכדעבודו, כמו עבודות משרד, קשה למצוא עבודות ברמת מיומנות גבוהה יותר

, מחסנאות, מכבסה, מטבח, ניקיון, כמו אחזקה, מקצועי-קל יותר למצוא להם עבודות בתחום הסמך

, לעומת זאת.  אנשים5-6יש קושי למצוא מקומות עבודה להשמת קבוצה של , כן-כמו. 'גינון וכד, ארכיב

  . קל יותר למצוא מקום עבודה להשמה פרטנית

  

הם , צוות המדריכים בתעסוקה נתמכת עובדים במערכת פחות זמן - ל הצוות המפעילמאפיינים ש. ד

בעל השכלה פורמלית גבוהה יותר ושיעור גבוה יותר מהם הגיעו לעבודה הנוכחית תוך הכרות עם 

  . אוכלוסייה עם פיגור שכלי בהשוואה לצוות במסגרת המוגנת

  

קל יותר להפעיל עולה כי , )1998, מנדלר ונאון( "רצף שירותי תעסוקה"וממחקר הערכה של , ממחקר זה

את הכשרתו בהפעלת אנשים בתעסוקה , מלכתחילה, כאשר מגייסים צוות חדש שמקבלאת התכנית 

מדריכים מתוך המסגרת כאשר מגייסים לתעסוקה נתמכת , לעומת זאת. בדומה לתכנית זו, נתמכת

חשוף את התכנית לכישלון משום שיש להעביר עלולים ל, "רצף שירותי תעסוקה"כמו בפרויקט , המוגנת

ויש גם להקנות , את הצוות תהליך של שינוי עמדות לגבי יכולת האנשים להיקלט בעבודה בשוק הפתוח

  . לו כישורים חדשים

  

וכדי להבטיח ,  על מנת להתגבר על קשיי האדם עם פיגור שכלי- מאפייני העובדים עם מוגבלות. ה

  : בתכנית זו גובשו הקריטריונים הבאים. יטריונים לבחירת העובדיםיש לגבש קר, הצלחה בהשמה

 יותר מזו 60%- ל30%נבחר לתכנית משתתף בעל תפוקה מוקדמת הנעה בין . הערכת תפוקה מוקדמת 

  . של עובד רגיל

  .למשתתף אין בעיות התנהגות 

  .המשתתף עצמאי מבחינת השימוש בתחבורה ציבורית 

עבודה בשוק הפתוח דורשת מוכנות להתמודד עם . ערוך שינוימוטיבציה של העובד ומשפחתו ל 

 . שינויים
  

  : הכשרה וליווי הם מרכיבים עיקריים של התכנית - הכשרה וליווי. ו

ההכשרה . חולים בעיר-במספר בתי, הכשרה מקצועית מקדימה במקומות עבודה בשוק הפתוח 

דם להתאים עצמו לדרישות עבודה לאורך תקופה זו נבחנת יכולת הא.  חודשים לשנה3נמשכת בין 

  . בסביבה טבעית

 3-האורכת בין שבועיים ל, בתקופה הראשונה.  חודשים6הנמשכת עד , הכשרה תוך כדי עבודה 

המדריך מלווה את , במשך כחודשיים, לאחר מכן. המדריך מלווה את האדם במשך כל היום, חודשים

ומגיע למקום העבודה , צע ביקורי ביקורתבתום תקופה זו המדריך מב. האדם בין פעם לפעם בשבוע

  . גם כאשר מתעוררת בעיה כלשהי

 natural(או עובד נוסף /הממונה ו: עיקר הליווי בהמשך מתבצע בעזרת האנשים במקום העבודה 
support .(תמיכה טבעית זו מאפשרת למדריך המלווה להגדיל את מספר האנשים עליהם הוא אחראי.  

מכשירים את העובדים גם לכישורי , קביל לשלבי ההכשרה המקצועית במ-הקניית כישורי חיים  

התנהגות חברתית , כמו שימוש בתחבורה ציבורית, או חוזרים ומחזקים כישורים קיימים, חיים
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הבנת משמעות , התמצאות במרחב, פתרון בעיות בעתות מצוקה, עמידה בלוח זמנים, נורמטיבית

  . הכסף והשימוש בו

  

שיש , לעובדים עם פיגור שכלי יש צורכי תמיכה גבוהים,  התכנית והממונים הישיריםלפי דיווח מפעילי

לולא העזרה והתמיכה של הממונה ושל עובדים . להיערך אליהם בעת תכנון תכניות תעסוקה מסוג זה

בנוסף לכך שמקורות אלה בסביבה הטבעית . לא ניתן היה להפעיל את התכנית בהיקף זה, נוספים

ותורמים , הם גם מקילים על השילוב בעבודה של עובד עם פיגור שכלי, דריך המלווהמקילים על המ

  .להרחבת הקשר החברתי שלו

  

מתבצעות מספר פעולות , במקביל להכשרה המקדימה - התאמת סוג העבודה ושכנוע עובדים רגילים. ז

  : נוספות על מנת להבטיח קליטה מוצלחת של המשתתף בתכנית

  . להתאים את מקומות העבודה הזמינים ליכולות המשתתףצוות התכנית משתדל  

, זאת. יש מגמה להכין את העובדים הרגילים לקראת כניסתו לעבודה של עובד עם פיגור שכלי 

מחצית הממונים והמדריכים דיווחו שנערכה . במטרה להסיר את ההתנגדויות של העובדים הרגילים

  .הכנה כלשהי בקרב עובדים רגילים

צורך לערוך שינויים בתוכן ובהיקף התפקיד , לעתים, עבודה של עובד עם פיגור שכלי ישעם הכניסה ל 

נמצא שמחצית מהממונים ביצעו שינוי אחד לפחות בתוכן העבודה על מנת . בהתאם ליכולתו

  . להתאימה ליכולת העובד

  

 - תכניתעמדות מעסיקים והורים כלפי הקשר עם העמותה המפעילה את התכנית וכלפי מרכיבי ה. ח
יצירת קשר טוב עם המעסיקים , לכן. שותפים נוספים להצלחת יישום התכנית הם המעסיקים וההורים

  .וההורים חשובה להצלחתה

  

היתר ציינו .  מהממונים מרוצים מאוד או מרוצים מהליווי של המדריך מטעם העמותה80%-נמצא ש

בורים שעיקר תפקידו של המדריך הוא מרביתם ס. שהמדריך המלווה צריך להגיע בתדירות גבוהה יותר

, כן-כמו. ולפתור בעיות שמתעוררות במסגרת העבודה, לטפל בבעיות אישיות של האדם עם פיגור שכלי

, עם זאת. מעל מחצית המעסיקים דיווחו שהם מרוצים מהקשר שיש להם עם נציגים נוספים של העמותה

  .כשליש דיווחו שאין להם קשר עם נציגים נוספים

  

) 95%(כמעט כל ההורים . פים נוספים הקשורים להצלחת תכנית תעסוקה נתמכת הם ההוריםשות

דיווחו שיש להם קשר עם המדריך המלווה ועם הצוות המקצועי של , שבניהם נמצאים בתכנית זו

ושיתופם בהחלטות בנוגע , עיקר הקשר סובב סביב עדכון בני המשפחה לגבי מה קורה עם הבן. העמותה

  .  מרוצים או מרוצים מאוד מקשר זה81%-צא שנמ. אליהם

  

  הערכת התכנית ברמת המשתתפים 6.2
התכנית של תעסוקה נתמכת נערכה תוך השוואה לתכניות תעסוקה מוגנה המהוות  הערכת התרומה של

נערכה השוואה בין כל המשתתפים . פתרון תעסוקה עיקרי לאנשים עם פיגור שכלי החיים בקהילה
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גיל ,  אנשים דומים להם מבחינת רמת פיגור60לבין ,  אנשים85, לוקים בפיגור שכליבתעסוקה נתמכת ה

, רכישת מיומנויות, כמו שעות ושכר עבודה, בהשוואה נבדקו ממדים. בתעסוקה מוגנת, ובעיות התנהגות

  .שילוב חברתי ושביעות רצון

  

  שעות עבודה ושכר, סוגי עבודה. א

מאשר ,  נתמכת עובדים במגוון רחב יותר של עבודות נמצא שאנשים בתעסוקה-סוגי עבודות  

  .אם כי גם הם עובדים בעיקר בעבודות פשוטות, המשתתפים בתעסוקה מוגנת

 שעות עבודה 8- ל6 מהעובדים בתעסוקה נתמכת עובדים בין 80%- נמצא ש- שעות עבודה ושכר 

 אם כי חלק מהזמן , שעות כל יום8האנשים נמצאים במסגרת המוגנת , לעומת זאת. בפועל ביום

  . חברתיות-מוקדש לארוחות ולפעילויות חינוכיות

 192כאשר טווח השכר נע בין , לחודש ₪ 758 השכר הממוצע למשתתף בתעסוקה נתמכת הוא - שכר 

  .לחודש ₪ 100השכר הממוצע למשתתף הוא רק , לעומת זאת, בתעסוקה מוגנת. לחודש ₪ 1,500-ל₪ 

  

השכר נמוך , עדיין, אבל, לעומת השכר בתעסוקה מוגנת,  באופן ניכרשכר העובד בתעסוקה נתמכת עולה

  הדבר מתבטא בכך שכמחצית ההורים של בנים בתעסוקה נתמכת . מאוד בהשוואה לשכר המינימום

אחת הסיבות לכך . הביעו חוסר שביעות רצון מממד זה של העבודה, )52%(וכמחצית העובדים , )45%(

עובדים אלה אינם מוגדרים במסגרת , כלומר. י שעובד בתעסוקה נתמכתהיא חוסר הגדרה פורמלית של מ

  .ניתן לשמר את זכאותם לקצבת נכות, כתוצאה מכך. אלא כעובדים של העמותה, מעביד-של יחסי עובד

  

   למשתתף) benefit(תועלת . ב
ממצאי המחקר מצביעים על כך שהמשתתפים בתעסוקה נתמכת מפיקים תועלת אישית רבה 

  : ת בתכנית תעסוקה זו בתחומים שנבדקומהשתתפו

  רכישת מיומנויות יומיומיות 

דיווחו שהבנים ) 93%( כמעט כל ההורים של בנים בתעסוקה נתמכת - שימוש בתחבורה ציבורית -

  . מההורים של בנים בתעסוקה מוגנת) 26%(לעומת רק רבע , משתמשים בתחבורה ציבורית

, רבעים מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת-ושהשלישים לשל- בין שני- מיומנויות יומיום -

סבורים שמסגרת התעסוקה תרמה , לעומת שליש עד מחצית ההורים של בנים בתעסוקה מוגנת

. כגון יכולת לבחור או להחליט בין דברים, העצמה; כמו התמצאות במרחב, לבנים מיומנויות

ת הבנים להבין את המשמעות נמצא הבדל משמעותי בין שתי קבוצות ההורים מבחינת שיפור יכול

 מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת סבורים שמסגרת התעסוקה 40%-כ: של כסף ולנהל כסף

  . לעומת אף הורה לבנים בתעסוקה מוגנת, תרמה לשיפור מיומנות זאת

מהעובדים בתעסוקה נתמכת לוקים בהופעתם ) 9%( נמצא שרק כעשירית - רכישת הרגלי עבודה -

 . מהעובדים במסגרת מוגנת) 31%(לעומת כשליש ,  התמדה בעבודההחיצונית ובחוסר
  

מההורים של בנים בתעסוקה ) 24%-10%( בין עשירית לרבע -מוטיבציה ושביעות רצון , דימוי עצמי 

דיווחו שתרומת המסגרת התעסוקתית , לעומת כמעט אף הורה של בנים בתעסוקה מוגנת, נתמכת

. היא רבה מאוד, ולשביעות הרצון שלהם,  שלהם לבוא לעבודהלמוטיבציה, לדימוי העצמי של הבנים
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 מההורים של בנים בשתי המסגרות ציינו שתרומת המסגרת התעסוקתית לממדים 80%-כ, עם זאת

  . שלעיל היא רבה

  

, בשתי המסגרות, )95%-85%(לבין כמעט כל המשתתפים ) 53%-45%(נמצא שבין כמחצית , כן-כמו

שיעור המרוצים מממדים כמו רצון להמשיך לעבוד , אם כי,  העבודהמרוצים מהיבטים שונים של

  היה גבוה יותר בקרב אלה העובדים בתעסוקה נתמכת , ועם חברים לעבודה, באותו מקום עבודה

  ). 72%-65%(מאשר בקרב אלה העובדים בתעסוקה מוגנת , )85%-80%(

  

נוצרו קשרים חברתיים בעבודה בין , הממונים והעובדים עצמם, לפי דיווח המדריכים -שילוב חברתי  

שמתבטאים בעיקר בכך שהם מדברים אלה עם אלה , אנשים עם פיגור שכלי לבין עובדים רגילים

דיווחו שעובדים עם פיגור שכלי ) 72%(רבעים מהממונים -כשלושה. ונפגשים בהפסקות, במהלך היום

ווחו שהם אוכלים ביחד עם עובדים די) 57%(ומעל מחציתם , מבצעים עבודה ביחד עם עובדים רגילים

  . רגילים

  

דיווחו שהם אוכלים את ארוחותיהם לבד ורק ) 48%(כמחצית העובדים עם פיגור שכלי , עם זאת

ממצאים המעידים על אלמנטים מסוימים של בדידות שלא , לשליש יש חברים שהם עובדים רגילים

  .ן שנערך עם העובדיםנבדקו במחקר באמצעות שאלות ישירות על כך במהלך הריאיו

 
 מהעובדים בשתי מסגרות התעסוקה דיווחו שהם נפגשים עם חברים לאחר שעות 60%-נמצא שכ

מעל מחצית מההורים של , כן-כמו. אינם נפגשים עם חברים) 40%(שיעור ניכר מהם , כלומר. העבודה

 לאחר שעות בנים בשתי המסגרות דיווחו שבניהם אינם משתתפים בפעילויות פנאי או במועדון

ממצאים אלה מעידים על אלמנטים מסוימים של בדידות שאינם נפתרים עם ההשתתפות . העבודה

נמצא שלמסגרת התעסוקה הנתמכת יש תרומה , לפי דיווח ההורים, עם זאת. במסגרת תעסוקה

-12%" (לבן יש סיכוי להתחתן", "לבן יש חברים רגילים"כמו , מסוימת להיבטים חברתיים נוספים

  ).  מההורים של בנים בתעסוקה נתמכת לעומת אף הורה של בנים בתעסוקה מוגנת17%

  

   הערכת התכנית ברמת המסגרת המפעילה 6.3
כמו מספר האנשים המשתתפים , הערכת התכנית ברמת המסגרת המפעילה נעשתה לפי מספר מדדים

לעומת , ם בתכנית זווהעלות הכרוכה בהחזקת אד, שיעורי התמדה בתעסוקה, בתכנית תעסוקה נתמכת

  . ש"העלות האלטרנטיבית במסגרת המע

   

  היקף התכנית . א
 125בתכנית זו משתתפים , כאמור. אחד ממדדי ההצלחה של תעסוקה נתמכת הוא מספר המשתתפים בה

תכנית זו . והיתר בעלי מוגבלות פיזית או נפשית,  מהם סובלים מפיגור שכלי85, אנשים עם מוגבלות

ונמצא שיש לה , התרחבה באופן ניכר לאורך השנים,  שנים10- מצומצם לפני כשהתחילה בהיקף

מספר המשתתפים הגבוה מעיד על כך שאנשים עם פיגור שכלי מצליחים . פוטנציאל התרחבות נוסף

  .ולפיכך מהווה את אחד המדדים של ההערכה החיובית של התכנית, להיקלט בעבודה בשוק החופשי
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   זמן הפעלת התכנית. ב
. נראה שעל מנת להגיע להישגים בתכנית תעסוקה נתמכת יש לבחון את יישום התכנית לאורך זמן

הוערכה שנתיים לאחר תחילת " רצף שירותי תעסוקה לאנשים עם פיגור שכלי"התכנית של , לדוגמה

בתכנית הנוכחית , לעומת זאת). 1988, מנדלר ונאון(ונמצא שהיישום לא הושלם במלואו , הפעלתה

  . ויש לה פוטנציאל התרחבות נוספת,  אנשים125משתתפים , רכה לאחר שהיא פועלת זה עשר שניםשהוע

  

   התמדה בעבודה. ג
. מדד נוסף להערכת ההצלחה של תכנית תעסוקה נתמכת הוא המידה בה המשתתפים מתמידים בה

וג זה של כאשר מתכננים להפעיל ס, שיש לקחת בחשבון, ההשמה בתעסוקה נתמכת היא תהליך דינמי

תקופת הזמן , אם כי,  שנים3בתכנית מתמידים בעבודה מעל ) 55%(נמצא שמרבית המשתתפים . תכנית

, הקשורות לאדם עם פיגור שכלי, הסיבות לעזיבת התכנית. השכיחה שהם שוהים בתכנית היא שנה אחת

וחוסר מיומנות , רסיבות אישיות כמו מחלה או מעבר לאזור מגורים אח, בעיות התנהגות ומוטיבציה: הן

סיבות לעזיבת התכנית שאינן תלויות באדם עצמו הן בעיקר צמצום או סגירת העסק בידי . מקצועית

  . המעביד

  

נראה שהגישה . יש לציין ששיעור גבוה מבין המשתתפים מחליפים מקומות עבודה במסגרת התכנית

ות עבודה בתוך מסגרת בעוד שלהחלפת מקומ, המציאותית היא להגדיר תחלופה כעזיבת התכנית

  . התעסוקה הנתמכת יש להתייחס כאל תופעה טבעית

  

 מהממונים דיווחו ששיעור 13%רק . נמצא שתחלופה לא נתפסה כתופעה מרכזית בעיני הממונים

 דיווחו ששיעור 20%-ו, התחלופה בקרב מועסקים עם פיגור שכלי גבוה יותר מאשר בקרב עובדים רגילים

או שהיא נמוכה יותר מאשר , היתר ציינו שלא הייתה תחלופה.  עובדים רגיליםהתחלופה הוא כמו בקרב

  . בקרב עובדים רגילים

   

  עלות התכנית . ד

מאשר עלות ההחזקה של משתתף , נמצא שעלות החזקה של משתתף בתעסוקה נתמכת זולה יותר 

' ש א" במע 1,636₪לעומת , בממוצע למשתתף בחודש בתעסוקה נתמכת ₪ 1,145: בתעסוקה מוגנת

  . בממוצע למשתתף בחודש בתעסוקה מוגנת' ש ב"במע ₪ 1,784-ו

במחקר נבחנה העלות , כלומר.  שנים לאחר תחילת הפעלתה10-תכנית התעסוקה הנתמכת נבחנה כ 

שאינה משקפת את העלות שנדרשה לפיתוח , השוטפת של הפעלת התכנית לאחר תקופה ארוכה

ולפי , אשונית הן גבוהות יותר מאשר ההוצאות השוטפותההוצאות הכרוכות בהפעלתה הר. התכנית

  .הן גבוהות יותר מאשר העלות הכרוכה בהפעלת תכנית מוגנת, הממצאים בספרות

בתכנית התעסוקה הנתמכת . שכר המדריכים הוא אחד ממרכיבי העלות העיקריים של התכנית 

ווי האינטנסיבית לאחר תקופת הלי, לכן. מרבית האנשים מושמים בתעסוקה נתמכת פרטנית

דבר זה . במקום העבודה) תמיכה טבעית(או עובד נוסף /משתפים בליווי את הממונה ו, הראשונית

היחס המספרי בין העובדים למדריך , עם הזמן, כלומר. מאפשר לצמצם את זמן הליווי של המדריך
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.  משתתפים12-מדריך לכ, ש"בעבור מסגרת המע) ס"תע(דומה לזה שנקבע בתקנון עבודה סוציאלית 

  . ש"ולשמור על המסגרת התקציבית שנקבעה בתע, דבר זה מאפשר להוזיל את עלויות התכנית

. 'מזכירות וכד, מטבח, כמו אנשי תחזוקה, בתכנית תעסוקה נתמכת אין הוצאות על שכר לצוות נוסף 

  .והסעות, ארוחות, אין הוצאות על תחזוקת מבנה, כן-כמו

לצורך זה גובשו קריטריונים . זמן כיצד להפעילה ביתר יעילותמפעילי התכנית לומדים במשך ה 

  . 'קשר עם המעסיקים וכד, ליווי, הכשרה, לבחירת המשתתפים

התועלת האישית , כלומר, תועלת יש לחשב גם את התועלת הלא מוחשית-בעת עריכת חישובי עלות 

  . כות החיים שנבדקוהם מפיקים תועלת רבה מבחינת כל ממדי אי, כאמור. של המשתתפים בתכנית

   

  עמדות הממונים כלפי העסקת אנשים עם פיגור שכלי. ה

ועמדותיהם של רבע מהממונים השתפרו , רבעים מהממונים נותרו חיוביות-עמדותיהם של שלושה 

  .לאור ההתנסות

אם כי , כמעט כל הממונים מרוצים מאוד או מרוצים מהתפקוד בעבודה של מועסקים עם פיגור שכלי 

כמו צורך בליווי מתמיד והתמודדות עם , כרוכה לא רק ביתרונות אלא גם בקשייםהעסקתם 

 .התנהגות בלתי נורמטיבית
, סבורים שהעסקת אנשים עם פיגור שכלי משפרת את תדמית מקום העבודה) 85%(מרבית הממונים  

 .ותורמת למסירות של עובדים רגילים
אף ממונה אינו מעוניין . עם פיגור שכלירבע מהממונים מעוניינים להגדיל את מספר העובדים  

 . לצמצם את מספרם
  

  עמדות הורים כלפי התכנית ומפעיליה . ו

  .סבורים שהבן מקבל מספיק תמיכה מהמדריך המלווה) 79%(מרבית ההורים  

עיקר הקשר סובב . דיווחו שיש להם קשר עם המדריך והצוות המקצועי) 95%(כמעט כל ההורים  

שמונים ואחד אחוזים . ושיתופם בהחלטות בנוגע לבנים, חה מה קורה עם הבןסביב עדכון בני המשפ

 . מרוצים או מרוצים מאוד מקשר זה
אם כי כשליש מהם , מעוניינים שהבן ימשיך במסגרת תעסוקה נוכחית) 95%(כמעט כל ההורים  

  .אותיאו שייגרם לו נזק ברי, או שמקום העבודה ייסגר, חוששים שהבן לא יחזיק מעמד בעבודה

  

   פיתוח תעסוקה נתמכת בעתיד6.4
   פוטנציאל הפיתוח של תכניות תעסוקה נתמכת. א

במחקר הערכה על . פוטנציאל הפיתוח של תכנית לאנשים עם פיגור שכלי הוא רב, לפי הממצאים שבידינו

ם לשירותי הרווחה בה םיכל מי שמוכר-נמצא שכשליש מסך, )1998מנדלר ונאון (" רצף שירותי תעסוקה"

ממצאים דומים נמצאו לצורך בניית תכנית אב . נמצאים בבית ללא מסגרת תעסוקתית, נערכה ההערכה

גם שם נמצא שמספר רב של אנשים ). 1998, ישראל-וינט'ג(וינט 'לתעסוקת אנשים עם נכויות של הג

ה הסיב. נמצאים בבית ללא מסגרת תעסוקתית, רומהדבצפון הארץ וב, המוכרים לרשויות המקומיות

  , לפי הערכת העובדים הסוציאליים. העיקרית לכך היא חוסר רצון להצטרף למסגרת תעסוקה מוגנת
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 ממי שמוכרים לשירותי הרווחה הם בעלי רמת תפקוד המאפשרת להם להשתלב בתעסוקה 20%-כ

  ). 1998, מנדלר ונאון(נתמכת 

  

נמצא ששיעור ניכר , )1998, מנדלר ונאון(והן בהערכת תכנית הרצף , הן במחקר הנוכחי, בנוסף לכך

מסוגלים להשתלב באופן ישיר , כלומר, הספר לחינוך מיוחד-מהנקלטים בתעסוקה נתמכת מגיעים מבתי

  . ש"בתעסוקה נתמכת מבלי להזדקק למסגרת המע

  

נמצא , שהן מסגרות המיועדות לאוכלוסייה עם פיגור שכלי בינוני, שים"בסקר ארצי של המע, כן-כמו

ש משום שאין מסגרות אלטרנטיביות המתאימות "והם נמצאים במע, ו כבעלי פיגור קל אופיינ20%-שכ

  ). 1995, מנדלר ונאון(להם 

  

נמצא שמרבית , כולל המחקר הנוכחי, במספר מחקרים שנערכו על אוכלוסייה עם פיגור שכלי, יתרה מזו

; הליווי של התכניתהמשתתפים בתעסוקה נתמכת לא יוכלו להשתלב בעתיד בעבודה בשוק הפתוח ללא 

  .אלא מסגרת תעסוקתית קבועה, בעבור מרביתם התכנית אינה תחנת מעבר, כלומר

  

העלות האלטרנטיבית של פיתוח תעסוקה נתמכת בהשוואה לפיתוח תכניות תעסוקה . ב
  מוגנת 

אחת הבעיות בפיתוח תכניות תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי בישראל היא שתכנית  

ואינה מקבלת מימון בנפרד מעבודה , )תקנון עבודה סוציאלית(ס "ננה מוגדרת בתעתעסוקה זו אי

גוף המעוניין להפעיל את , לכן. אך היא ממתינה לאישור האוצר, ס חדשה"יש אמנם הצעת תע. מוגנת

 12-התקן למתן מימון הוא מדריך ל. עושה זאת במסגרת התקציב של תעסוקה מוגנת, התכנית

  . חניכים

לאחר תקופת , במודל תעסוקה זה. שים במחקר זה מושמים בתעסוקה נתמכת פרטניתמרבית האנ 

, כך. כנותן תמיכה לעובד) או עובד אחר/הממונה הישיר ו(נעזרים במקום העבודה , הליווי הראשונה

הדומה לתקן שנקבע בתקנון עבודה סוציאלית , המדריך המלווה יכול ללוות קבוצה גדולה יותר

  ). ס"תע(

עלות החזקת מדריך ,  אנשים4-8-עילים תעסוקה נתמכת קבוצתית המבוססת על מדריך לכאשר מפ 

  , מנדלר ונאון(מלווה אינה כדאית מבחינה כלכלית והמסגרת אינה יכולה לעמוד בזה לאורך זמן 

1998.(  

, כמו תעסוקה פרטנית, לאורך זמן נמצא שגם הפעלת תכנית תעסוקה נתמכת קבוצתית, עם זאת 

ובגלל , כמוסבר לעיל, לאור הירידה בעלות החזקת מדריך מלווה, זאת. נה כלכליתכדאית מבחי

על , )ארוחות(על מזון , בניית מבנה/שהתעסוקה הנתמכת אינה כרוכה בהוצאות על אחזקת ושכירת

העמותה המפעילה יעילה יותר מבחינת הפעלת , עם הזמן, כן-כמו. הסעות ושכר עבודה לצוות מנהלי

  . התכנית

בהתאם לתקופות שהייה , יש לתת את הדעת כיצד לממן את התכנית של תעסוקה נתמכת, לפיכך 

  . שונות של אנשים עם פיגור בתכנית
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  המעמד הפורמלי בעבודה של מועסקים עם פיגור שכלי . ג
אנשים . מעביד בין מועסקים בתעסוקה נתמכת לבין מעסיקיהם-להיום לא מתקיימים יחסי עובד נכון

דבר זה , מצד אחד.  דרך עמותה אשר נושאת ונותנת עם המעסיק לגבי תנאי העסקתםאלה מועסקים

עשוי לשכנע אותם להעסיק , ולכאורה, מאפשר למעסיקים לא לשלם שכר מינימום ותנאים סוציאליים

  .הוא גם מאפשר לעובדים להמשיך ולקבל את קצבת הנכות, מצד שני. אנשים עם פיגור שכלי
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