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  ת"המיזם התעסוקתי תב: הקדמה
  

 וומאפייני, )תנופה בתעסוקה(ת " תבתעסוקהה הרקע להקמת מיזם של הריסקמובאת מבוא זה ב

ות החברתית דיינישראל לעידוד התעסוקה וה-וינט' שותפות בין הממשלה וגהמיזם הוא .המרכזיים

  . 20 +בגילים, של אוכלוסיות חלשות ונזקקות לסיוע מיוחד

  

שותפות חדשה זו תהווה את הבסיס לפיתוח תכניות ופרויקטים לקידום השתלבות אוכלוסיות היעד 

ים העמקה של הידע הקילהיא תפעל להרחבה ו. ת בשוק העבודהניידובתעסוקה ויצירת אפשרויות ל

  . לטיפול באתגרים אלו

  

 .ישראל עוסק מזה שנים רבות בפיתוח פרויקטים ושירותים חברתיים לאוכלוסיות חלשות-וינט'ג

 עיקר הפעילות בתחום זה .20+בקרב אוכלוסיית בני בתחום התעסוקה וינט גם 'במסגרת זו פועל הג

נוספת נעשית בקרב ופעילות , נעשית באמצעות האגף לשילוב עולים ופיתוח יזמות ותעסוקה

 הוחל בפעילות בנושא התנדבות ופילנתרופיה כגורם משלים לפיתוח ,כן-כמו. אוכלוסיית הנכים

  .השירותים לאוכלוסיות חלשות

  

כגון , קבוצות אוכלוסייה שונותשל בעבודה השמה ב בהכשרה מקצועית ו, בין השאר,עסק וינט'הג

 גם בפיתוח המרכזים לטיפוח יזמות ולעידוד עסקים וינט עסק' הג.אתיופיה ועולי קווקז עולי ,חרדים

  .אשר ינוצלו בעבודת השותפות החדשה, חודייוינט צבר ניסיון רב וידע י' בפעילות זו הג.קטנים

  

  רקע כללי
מדיניות . מערכת הרווחה והשירותים החברתיים בישראל עוברת בשנים האחרונות שינוי מהותי

מדגישה את המעבר ממתן , 2003כלכליות השונות החל מאמצע הבאה לידי ביטוי בתכניות ה, הממשלה

ביטוי לכך הינו הקיצוץ בקצבאות הביטוח הלאומי . תשלומי העברה וקצבאות בכסף למתן שירותים

 תוך ,מדיניות הממשלה מדגישה את המעבר מרווחה לתעסוקה, בנוסף. שנועדו להבטיח קיום מינימלי

  .  לידי ביטוי בהתמודדותו האקטיבית בשוק העבודההבאה, הדגשת האחריות האישית של הפרט

  

השינוי המבני בכלכלה הישראלית מדגיש את החשיבות של פיתוח ,  ממדינות המערברבותכמו ב

בקרב אנשי המקצוע בתחומי . במטרה לעודד את ההשתתפות בשוק העבודה, השירותים לאוכלוסייה

שהתמקדות בחלוקת גמלאות בכסף בלבד ,  גוברת ההסכמה,הרווחה והשירותים החברתיים, הכלכלה

ביא להקטנת הפערים וליציאה תלא , ללא פיתוח שירותים לשילוב אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה

  .ממעגל העוני

  

עבור אנשים שאינם מסוגלים בהאתגר העיקרי הינו לשמור על רמת הקצבאות למינימום קיום 

ידי -הן על, ליליים לעבודה במערך הקצבאות לצמצם תמריצים שןזמב-ובו, להשתלב בשוק העבודה

אשר יעצימו את , טווח-ידי הקצאת משאבים לתכניות חברתיות ארוכות- והן על,שינוי מבנה הקצבאות

, בראייה החדשה. האוכלוסייה החלשה וימשכו אותה משוליות חברתית אל הזרם המרכזי של החברה

  . ם הדרה חברתיתמטרת מדיניות הרווחה היא חתירה להכלה חברתית במקו
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  שוק העבודה 
, אמנם. שוק העבודה בישראל מאופיין בשיעור השתתפות נמוך של האוכלוסייה וברמת אבטלה גבוהה

שוק העבודה , כן-כמו. אבל נשאר ברמה גבוהה, שיעור האבטלה התחיל לרדת עם התגברות הצמיחה

גמה לצמצום מספר העובדים בשנים האחרונות גוברת המ. מאופיין בשיעור גבוה של עובדים זרים

אם כי בדרך כלל מדובר בעבודות , מגמה זו תביא להגדלת הביקוש לעובדים ישראלים. הזרים במשק

היכולים , שוק העבודה הישראלי אינו יציב ונתון לשינויים תכופים, בנוסף. ברמת שכר המינימום

ק העבודה מושפעים גם השינויים בשו. להקשות על הצטרפותה של אוכלוסיה חלשה לשוק העבודה

  . מקצב התקדמות טכנולוגי הדורש עדכון ושדרוג של כישורי העבודה של המועסקים

  

 לא היום ולא בעתיד הנראה ,האוכלוסייה החלשה וחסרת המשאבים בשוק העבודה אינה מסוגלת

כישורים בה זו מאופיינת בהשכלה נמוכה ויאוכלוסי.  להתמודד עם שינוי טכנולוגי מואץ,לעין

 והיא זקוקה לתמיכה מסיבית וליווי רציף על מנת לשלבה בשוק העבודה בצורה ,מקצועיים מוגבלים

  . יציבה

  

  מעוני לתעסוקה
 אוכלוסיית המיזם. א

ממשלת ישראל נמצאת בעיצומו של ניסוי מקיף להחדרת התפיסה הרווחת בעולם המערבי של מעבר 

 4 הוקמו , מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה-" ב"מהל" המכונה במסגרת התכנית. מרווחה לתעסוקה

ובשלב ,  אזורים על מנת לשלב בשוק העבודה מקבלי גמלאות קיום מתמשכות4-מרכזי תעסוקה ב

  . מקבלי הבטחת הכנסה -הראשון 

  

הפעילות , מטבע הדברים. אלא להשלימה, המיזם לתעסוקה אינו בא להתחרות בפעילות זו

-אוכלוסיית המטופלים על. פול באוכלוסיות החלשות ביותרהממשלתית אינה מדגישה דווקא את הטי

-  על, בין השאר,כוללת מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה בלבד והצלחתה נמדדת" ב"מהל"ידי תכנית 

  . ידי הקטנת היקף מקבלי הגמלאות

  

, יה אשר אינה משתתפת כלל בשוק העבודהיבמסגרת המיזם החדש אמורה להיות מטופלת אוכלוס

  .ואינה מתייצבת בשירות התעסוקה, אינה מחפשת עבודה, ובדתאינה ע, קרי

  

גם אם .  בשוק העבודהמשתתפתישראל מצביעים על היקף רחב של אוכלוסיה שאינה מהנתונים 

 הרי שמדובר בכמה מאות אלפי ,)לאחר השירות הצבאי (22+יה בגיל ימתמקד באוכלוסהמיזם 

תרו במסגרת התכנון האסטרטגי הנוכחי כזקוקות המיזם יעסוק בעיקר בחמש אוכלוסיות שאו. אנשים

  :במיוחד לטיפול

  ובעיקר עולי אתיופיה וקווקז, אוכלוסיית העולים 

  אוכלוסיית החרדים 

   בדואיות ודרוזיות, ובעיקר נשים ערביות, אוכלוסיית המיעוטים 

  אוכלוסיית הנכים 

  אוכלוסיית הצעירים חסרי עורף כלכלי ומשפחתי 
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של בשילובן  יכולת לטפל וינט'יש לג, יתוח שירותים לאוכלוסיות החלשותבשל התמחותו הכללית בפ

י יד-לוינט אינו נתפס ע'הג, כן-כמו. יה הוליסטיתיבאופן ייחודי וברא בשוק העבודהאוכלוסיות אלה 

  .והנטייה לשיתוף פעולה עמו גבוהה יותר ,אוכלוסיות אלה כגוף ממסדי

  

  מסוגלות תעסוקתית. ב
 וכן ,חיפוש עבודהחסר מיומנויות  פרויקטים ומודלים שתכליתם סיוע למי שמיזם התעסוקה יפתח

  .בהכנת המשתתפים לעולם העבודה

  

" מסוגלות תעסוקתית"בתכניות השונות יושם דגש על מגוון הפעילויות העוזרות למשתתפים לפתח 

)employability .( ם להשתלבות  בסיסיים הנדרשי"רכים"הכוונה במונח זה היא לכל אותם כישורים

היכולת לקבל הוראות והנחיות , הכרת סביבת העבודה,  כגון פיתוח מוטיבציה לעבודה,בעבודה

. אישית ועבודה בצוות-פיתוח תקשורת בין, התמדה בעבודה, עמידה בלוחות זמנים, ולהישמע להן

 או המחקר בתחום זה בעולם המערבי מראה כי חל שינוי משמעותי בטיב החסמים לשילוב מובטלים

אם לפני שלושה עשורים הדגש היה על הסרת חסמים . כאלה שלא עבדו מעולם בשוק העבודה

עדר אותם יהרי שכיום החסם המרכזי הופך להיות ה, הקשורים ברכישת מקצוע ובהכשרה מקצועית

 יושם דגש בפיתוח ,כאמור, לפיכך. כישורים רכים של מסוגלות תעסוקתית וכישורי חיים אחרים

יחסות לפיתוח הכישורים הרכים י המתהתכניותתחום זה ובחיזוק המודולות בכל פרויקטים ב

  .והמסוגלות התעסוקתית

  

בעיקר בשנים , ווי מתמיד של הפרטייש צורך בל. אין זה מספיק לעסוק בהשמת הפרט בעבודה, כידוע

הליך על מנת לעזור לו להתמיד במקום העבודה ולהסיר מכשולים הנוצרים תוך כדי ת, הראשונות

ווי ולעזרה ילל, במידת האפשר,  המשתתפים בתכניות השונות יזכו,לפיכך. ההתנסות במסגרת העבודה

  .גם לאחר השמתם במקום העבודה

  

  העובדים העניים .ג
אחת הבעיות המרכזיות בחברה הישראלית היא הגידול הניכר שחל בשנים האחרונות בהיקף התופעה   

   2003ה השנתית של המוסד לביטוח לאומי מראים כי בשנת נתוני הסקיר". העובדים העניים"של 

לא " היו בקרב משפחות של 41%-כ( מאוכלוסיית הנפשות החיות בעוני חיו במשפחות עובדות 49%-כ

מדאיג עוד יותר הינו הגידול המתמיד שחל בהיקף ).  הן משפחות של קשישים10%עוד ו" עובדים

ות חברתית ועל מנת להקטין פערי דיניעל מנת ליצור . לאורך השנים" העובדים העניים"משפחות 

מעקב לאורך זמן אחרי  לענתן דגש בפרויקטים השונים יי, הכנסה בקרב המועסקים במשק הישראלי

במסגרת זו יפותחו תכניות אשר ימשיכו בתמיכה .  ולשדרוג מעמדם של העובדים,ההשמה בעבודה

 הכשרה ולימוד תוך כדי העבודה ופיתוח הקידום ידי-ה החלשה שהצטרפה לשוק העבודה עליבאוכלוסי

  .המקצועי והלימוד המתמיד
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  המשך טיפול באוכלוסיות בסיכון .ד
ובני באוכלוסיית הילדים  .18נוער בסיכון נפסק בגיל בני  הטיפול ב,על פי ההגדרות הקיימות כיום

יים המנותק יורדת לטמיון ההשקעה בנוער השול. 21גיל הטיפול ממשיך עד עם צרכים מיוחדים הנוער 

פעמים רבות בגין חוסר המשכיות בטיפול ובמעבר בין מערכת השירותים לילדים למערכות האמורות 

  .יה בוגרתילטפל באוכלוס

  

יה זו הן במסגרת פרויקטים בשיתוף פעולה עם יהמסגרת הנוכחית תפתח תכניות לטובת אוכלוס

בסיכון ובמשפחותיהם על מנת לשלבם בשוק נוער בני  והן במסגרות אחרות המטפלות ב,ל"צה

  .העבודה

  

  מעסיקים וקהילה . ה
 מטבע .הארוךיפותחו מודלים חדשניים עם ראייה לטווח ,  ובשיתוף המעסיקים,במסגרת המיזם

פיתוח ההון האנושי ל מכוונותה, טווח-מעסיקים אינם מעוניינים בפיתוח הכשרות ארוכות, הדברים

פתח יכולות לטווח הקצר הן בשל החשש מפני השקעה בעובד אשר בסופו הנטייה הינה ל. של המועסק

  .טווח-והן בשל העלויות הגבוהות הקשורות בפיתוח ארוך, של התהליך יעזוב את המפעל

  

את  על מנת לשנות ,כן יפותחו פרויקטים בקרב אוכלוסיית הנכים בשיתוף עם המעסיקים-כמו

  . יכולת השתלבותם במקומות העבודהתפיסתם לגבי העסקת אנשים עם מוגבלויות ו

  

תוך כדי המשך הפיתוח , המיזם יכלול גם התייחסות להיבט הקהילתי של שילוב אנשים בשוק העבודה

  ". ערים מקדמות תעסוקה"כמו , של תכניות שכבר התחילו לפעול

  

  עקרונות השותפות
 של כל הגורמים המבטיח אחריות משותפת, תחומי-עקרון פעולה מרכזי הוא עידוד מאמץ בין

ושותפות רחבה שותפויות  מגווןהמיזם יפעל תוך יצירת , לכן. המטפלים בתעסוקה תוך תיאום ביניהם

רשויות מקומיות וארגונים , ובכלל זה משרדי ממשלה, עם קשת הארגונים והמגזרים הפועלים בתחום

  . הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית, וולונטריים

  

הן אלה הקיימים כבר בממשלה ,  גם את החשיבות של איגום המשאביםעקרון השותפות מדגיש

. איגום המשאבים יתבצע הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. וינט והן משאבים נוספים'ובג

איגום המשאבים יבטיח גם את המשכיות הפרויקטים שיפותחו ואת היכולת העתידית ליצור השפעה 

  .מערכתית בתחום זה בישראל

  

  סיכום
בחברה הישראלית לא פותחה דיה הגישה הרואה את השילוב בעבודה כאמצעי ליצירת לכידות 

ולא פותח דיו הידע כיצד לשלב אוכלוסיות חלשות בזרם המרכזי של החברה בישראל , חברתית

  . אשר תביא להוצאת אוכלוסיות אלה ממעגל הנזקקות, ות חברתיתדיניולאפשר אותה 
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 לבין המערכות החברתיות 20+בין האוכלוסיות החלשות בגילי לא קיים קשר ש כמעט ,כיום

  .יש צורך בפעילות שתגשר על נתק זה. הרלוונטיות

  

נוצר העיתוי , לאור ההתעוררות בנושא התעסוקה, על רקע האמור לעיל ומתוך ההכרה שדווקא כיום

ה שותפות חדשה הוקמ, ות חברתיתידינהפעילות לפיתוח שירותים לאת הנכון לעלות מדרגה ולהרחיב 

תפתח מודלים חדשים ותציע שינויים , וינט אשר תקדם את העיסוק בתחום זה'בין הממשלה והג

בדפוסי הפעולה של המגזרים השונים על מנת לשלב את האוכלוסיות החלשות בשוק העבודה ובזרם 

   .המרכזי בחברה

  

תתפו נציגים של משרדי בשלבי פיתוח המיזם נעשתה עבודת תכנון אסטרטגי במסגרת ועדה שבה הש

לקבוע סדרי עדיפויות לפעילות המיזם , מטרת התכנון היתה לזהות צרכים. ממשלה והמגזר הוולונטרי

 . וללמוד ביתר עומק ממודלים לקידום התעסוקה של אוכלוסיות חלשות בארץ ובעולם
  

,  לדניז נאון:וןעל הסיוע שלהם בתהליך התכנמכון ברוקדייל -וינט'ג-מאיירסברצוני להודות לחברי 

אני . צדיק-חוקרת בכירה ולאברהם וולדה, ליהודית קינג; ראש תחום מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות

שתרמו רבות מזמנם וטרחו להגיש סקירות מקיפות על , רוצה להודות גם לכל משתתפי ועדת התכנון

  .הפעילות שלהם בתחום זה

  

חלק מתפקידו היה להכין את . ועי של תהליך התכנוןמכון ברוקדייל שימש מלווה מקצ-וינט'ג-מאיירס

אנו חושבים שהחומר . ששימש כחומר רקע המרכזי לגיבוש תכנית המיזם, הדוח המתפרסם כאן

שבדוח ישמש גם גורמים נוספים רבים בחשיבה על פיתוח מדיניות ואסטרטגיות התערבות לעידוד 

  .ור הרחבולכן אנו שמחים להעמיד דוח זה לרשות הציב, התעסוקה

  

  יוסי תמיר' פרופ

  ת"ל תב"מנכ
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  דברי תודה 
  

 .אנו רוצים להודות לאנשים הבאים על התשומות שלהם בהכנת הדוח ועל ההערות המועילות לטיוטות

; ת"ל תב"מנכ, יוסי תמירל :צוות ההקמה של המיזםחברי ; ישראל-וינט'ל ג"מנכ, ארנון מנטברל

  . רחביבה אייזללדני פינס ול, חיים פוזנרל

  

- וינט'ג, יוסי תמיר, דני פינס, חיים פקטור, דיאנה שמעוני :לחברי ועדת התכנון שליוו את המיזם

איריס ; מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס, יהודית קינג, דניז נאון, ק חביב'ג; אשל, דרור רותם; ישראל

, אורנה ורקוביצקי; משרד הרווחה, דיאנה ברעם, שלמה אלישר, חיים פוזנר; משרד האוצר, גינצבורג

בני , דורית נובק, סיגל שלח; משרד הקליטה, קלאודיה כץ; המוסד לביטוח לאומי, לאה אחדות

אלי ; )גמלאי(רמון לביא ; שירות התעסוקה, סימה מעוז, שרה חורש, אנה גלוק ;ת" משרד התמ,פפרמן

התאחדות , סי גטניויו,  חזקי ישראלי;משרד החינוך, ר מאיר פרץ"ד; רשות לעסקים קטנים, בן טטה

זאב ; עמותת בעצמי, ליאת כהן; י ירושלים"מט, אורי שרף; נציג הנכים, יואב קריים; התעשיינים

  .יפו-עיריית תל אביב, רות סופר, פרידמן

  

; לנטלי בכור וליונה מנדל ;על הערותיו המועילות, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מנהל מאיירס, ק חביב'לג

  . ולאילנה פרידמן על העזרה בהדפסהלסלי קליינמן על ההבאה לדפוס ל,לבלהה אלון על העריכה

  

  צדיק-דניז נאון           יהודית קינג           אברהם וולדה
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14 

   
   השכלה וקבוצת, לפי גיל, גברים שאינם בכוח העבודה בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות: 4לוח 

              אוכלוסייה
  

17 
   

   השכלה וקבוצת, לפי גיל, נשים שאינן בכוח העבודה בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות :5לוח 
  ייה            אוכלוס

  
18 

   
   - 64-22 גברים בגילים בקרבהשתתפות בכוח העבודה -הקשר בין משתנים שונים לאי :6לוח 

  )רגרסיה ליניארית(משתני -ניתוח רב            
  

19 
   

   ניתוח - 64-22 נשים בגילים בקרבהשתתפות בכוח העבודה -הקשר בין משתנים שונים לאי :7לוח 
  )יה ליניאריתרגרס(משתני -רב            

  
20 

   
 21   שוניםלפי מאפיינים,  שנות לימוד12-0בעלי ,  שאינם נמצאים בכוח העבודה34-22גילאי  :8לוח 

   
 22   שוניםלפי מאפיינים,  שנות לימוד12-0בעלי ,  שאינם נמצאים בכוח העבודה54-35גילאי  :9לוח 

   
 23   שוניםלפי מאפיינים,  שנות לימוד12-0עם ,  שאינם נמצאים בכוח העבודה64-55גילאי  :10לוח 

   
   לפי גיל,  שנות לימוד12השתתפות בכוח העבודה בקרב גברים בעלי עד -סיבות לאי :11לוח 

  וקבוצת אוכלוסייה             
  

24 
   

  לפי גיל ,  שנות לימוד12השתתפות בכוח העבודה בקרב נשים בעלות עד -סיבות לאי :12לוח 
  וקבוצת אוכלוסייה              

  
24 

   
   , שנות לימוד12בקרב גברים בעלי עד , הגברים המעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה :13לוח 

  לפי גיל             
  

26 
   

   , שנות לימוד12בקרב נשים בעלות עד , הנשים המעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה :14לוח 
  לפי גיל             

  
26 

   
   , שנות לימוד או פחות12יסטוריה תעסוקתית של אנשים שאינם בכוח העבודה בעלי ה :15לוח 

  לפי מין וגיל             
  

27 
   

 27  ולפי מין וגיל, שיעור הלא מועסקים לפי מספר השנים שעבדו בעבר :16לוח 
   

  לפי קבוצות , השתתפות בכוח העבודה-על פי רמת הסיכון לאי, 64-22דירוג גברים גילאי  :17לוח 
  גיל ושנות לימוד, אוכלוסייה             

  
29 

   
   



 
                                     

 

  לפי , השתתפות בכוח העבודה-על פי רמת הסיכון לאי, 64-22דירוג נשים גילאיות  :18לוח 
  גיל ושנות לימוד, קבוצות אוכלוסייה             

  
30 

   
 36   משפחתילפי גיל ומצב,  שאינם בכוח העבודה64-22חרדים גילאי  :19לוח 

   
 40  2004התפלגות מקבלי קצבאות על פי סוג קצבה ואחוזי נכות בשנת  :20לוח 

   
 42  1999, מאפיינים דמוגרפיים של מקבלי קצבת נכות כללית וקצבת נכות מעבודה בארץ :21לוח 

   
 43  1999, התפלגות מקבלי קצבת נכות כללית לפי השכלה וגיל :22לוח 

  
  
  

  ספחרשימת לוחות בנ
  

 101  משתני- רבLogit ניתוח -הסיכוי לא להיות בכוח העבודה בקרב הגברים : 1אלוח 
   

 101  משתני- רבLogit ניתוח -הסיכוי לא להיות בכוח העבודה בקרב נשים : 2אלוח 
  
  
  

  רשימת תרשימים
  

  , ודלפי מספר שנות לימ, 64-18שינויים בשיעורי התעסוקה של גברים יהודים בגילים  :1תרשים 
  2003-1990בין השנים                  

  
8 

   
  לפי מספר שנות לימוד בין , 64-18שינויים בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים בגילים  :2תרשים 

  2003-1990השנים                  
  

8 
   

  , ודלפי מספר שנות לימ, 64-18שינויים בשיעורי התעסוקה של נשים יהודיות בגילים  :3תרשים 
  2003-1990בין השנים                  

  
9 

   
  , לפי מספר שנות לימוד, 64-18שינויים בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות בגילים  :4תרשים 

  2003-1990 בין השנים                 
  

9 
   

 11  לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה, 64-18כל האוכלוסייה בגילים -סך :5תרשים 
   

 12  לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה, 64-18כל הגברים באוכלוסייה בגילים -סך :6תרשים 
   

 13  לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה, 64-18כל הנשים באוכלוסייה בגילים -סך :7תרשים 
   

 16  גורמים המקשים על השתלבות בעבודה :8תרשים 
   

 41  2004ית מהמוסד לביטוח לאומי לפי ליקוי עיקרי בשנת מקבלי קצבת נכות כלל :9תרשים 
   

  מהמוסד לביטוח לאומי , 55-18גילאי , מצב תעסוקתי של מקבלי קצבת נכות כללית: 10תרשים 
                   1999  

  
43 
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  מבוא
  

ת שהוא שותפו, )תנופה בתעסוקה(ת "מיזם התעסוקתי תבל במסגרת התכנון האסטרטגידוח זה הוכן 

מטרת המיזם היא פיתוח תכניות לקידום שילובן בתעסוקה של . ישראל-וינט'בין ממשלת ישראל וג

המיזם יפעל להרחבה , כן-כמו. ויצירת אפשרויות בעבורן לניידות בשוק העבודה, אוכלוסיות חלשות

בשלבי פיתוח המיזם נעשתה עבודת תכנון . ולהעמקה של הידע הרלבנטי לטיפול באתגרים אלו

מטרת התכנון . רטגי במסגרת ועדה שבה השתתפו נציגים של משרדי הממשלה והמגזר הוולונטריאסט

. לקבוע סדרי עדיפויות לפעילות המיזם וללמוד מהידע הרלבנטי שהצטבר בעולם, הייתה לזהות צרכים

 ל על"ומידע מהארץ ומחו, מובאים נתונים מפורטים על אוכלוסיות יעד פוטנציאליות של המיזםבדוח 

  . מודלים ועקרונות בפיתוח תכניות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות חלשות

  

חלקו הראשון של הדוח מוקדש לזיהוי המאפיינים של אנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה באופן 

. מועסקים במשרה חלקית ומחפשי עבודה יותר משישה חודשים, כולל מי שאינם מועסקים, מלא

ולאתר את החסמים לתעסוקה בקרב , השתתפות בכוח העבודה- לאיהדוח מנסה לברר את הסיבות

פרק (גברים חרדים וערבים , המועצות לשעבר ומאתיופיה-כגון עולים מברית, קבוצות ספציפיות-תת

גיל , מצב משפחתי, גיל, הוא בודק את הקשר בין מאפיינים כגון קבוצת אוכלוסייה, כן-כמו). 1

  .ין הסיכוי לא להשתתף בכוח העבודהלב, השכלה ואזור מגורים, הילדים

  

 .אנשים עם מוגבלות מהווים קבוצה משמעותית בקרב האנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה

  ).2פרק (מוקדש להם פרק נפרד בדוח הצרכים שלהם לתכניות שונים ועל כן 

  

וסיות לאומית על מודלים לקידום תעסוקה של אוכל-חלקו השני של הדוח כולל סקירת ספרות בין

הניתוח מתמקד באסטרטגיות ). 4פרק (ותיאור מודלים שפותחו בישראל למטרה זו , )3פרק (חלשות 

  .קרונות פעולה שהוכחו מועיליםובע

  

הן ברמת התכנית הבודדת והן ברמת , חלקו השלישי של הדוח עוסק במדדי הצלחה של פעילות המיזם

  ).5פרק (המיזם כולו 

  

בודים מתוך סקרים שונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל הנתונים בדוח מבוססים על עי

תיאור המודלים השונים מסתמך על . מכון ברוקדייל-וינט'ג-ידי מאיירס-סקרים שונים שבוצעו על

 ועל  על ראיונות עומק עם מפעילי תכניות ובעלי תפקידים אחרים בארץ,ל"ספרות מקצועית מחו

  .מסמכים תיעודיים שונים

  

מקור חשוב גם  ועדת התכנון האסטרטגי של המיזם והוא משמש כבסיס להמלצות של הדוח שימש

 .מיזםלתכנון שוטף של תכניות ה
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  : פרק ראשון
  זיהוי ותיאור אוכלוסיות חלשות בתחום התעסוקה 
  והשלכות לקביעת סדר עדיפויות ולפיתוח תכניות

  

  מבוא
  

ואת הקשר בין , ותן בתעסוקה פחותהבפרק זה ננתח את מאפייני האוכלוסיות בישראל שהשתתפ

  : הפרק עוסק בנושאים הבאים. מאפייני הרקע הללו לבין רמת ההשתתפות

בחינת הקשר בין תעסוקה לעוני כרקע לחשיבות הנושא של קידום תעסוקה כאמצעי להקטנת העוני  

 .או מניעתו
, עסקים חלקיתאנשים המו: מאפיינים עיקריים של שלוש קבוצות שאינן מועסקות במשרה מלאה 

ואנשים שאינם משתתפים כלל בכוח , אנשים המחפשים עבודה במשך שישה חודשים או יותר

 . העבודה
 .זיהוי הגורמים הקשורים לסיכוי לא להיות בכוח העבודה או לא להיות מועסק במשרה מלאה 
 .בחינה מעמיקה של מאפייני האנשים שאינם בכוח העבודה 
 .קבוצות ספציפיות-וקה בקרב תתניתוח המאפיינים והחסמים לתעס 

  

  :הנתונים בפרק זה מבוססים על עיבודים מתוך הקבצים הבאים

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003סקר כוח אדם  -

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2002הסקר החברתי  -

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2003סקר הכנסות  -

כגון סקרים בקרב , מכון ברוקדייל-וינט'ג-ירסידי מאי-סקרים על אוכלוסיות מיוחדות שבוצעו על -

שבוצע בשותפות (וסקר מקבלי קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי ) 2003-2000(עולי אתיופיה 

  ).1999בשנת , עם המוסד לביטוח לאומי

  

  הגדרות והסברים
  סקר כוח אדם

רווח או , שכרבעבודה כלשהי תמורת ,  אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע-מועסקים  

בדומה . חופשה ועוד, או שיש להם עבודה שממנה נעדרו מפאת מחלה או מילואים, תמורה אחרת

קבוצת המועסקים מורכבת . אנשים בשירות צבאי לא נכללים כמועסקים, ס"לפרסומים של הלמ

  : משתי קבוצות משנה

 . שעות או יותר בשבוע הקובע35 מועסקים שעבדו -מועסקים במשרה מלאה  -
 שעות בשבוע הקובע ומשרתם לא 34- מועסקים שעבדו פחות מ-מועסקים במשרה חלקית  -

 .מוגדרת כמשרה מלאה
 .  אחוז המועסקים מתוך כלל האוכלוסייה בגיל העבודה-תעסוקה שיעור ה 
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 השבועות 4-וחיפשו עבודה באופן פעיל ב) אפילו לא שעה אחת( אנשים שלא עבדו כלל -מובטלים  

  האחרונים

כל המועסקים - אחוז האנשים שאינם מועסקים אבל מחפשים עבודה מתוך סך-אבטלה שיעור ה 

  .ומחפשי העבודה

 השבועות 4- כל מי שהיו מועסקים בשבוע הקובע או חיפשו עבודה ב-משתתפים בכוח העבודה  

 ).שירות חובה וצבא קבע(לא נכללים בקבוצה זו חיילים בשירות סדיר . האחרונים
או ( אחוז המשתתפים בכוח העבודה מתוך כלל האוכלוסייה -  העבודהחכושיעור ההשתתפות ב 

 .בגיל העבודה) קבוצה מסוימת
ס "בפרסומי הלמ.  כל מי שלא היה מועסק או מובטל בשבוע הקובע- לא משתתפים בכוח העבודה  

לא , אלא אם צוין אחרת, בדוח זה). שירות חובה וקבע(נכללים בקבוצה זו חיילים בשירות סדיר 

 :כללו בהגדרה של אינם משתתפים בכוח עבודהנ
  ).שירות חובה וקבע( אנשים שלא עבדו בגלל לימודים או בגלל שהם חיילים בשירות סדיר  -

  . הספר האחרון בו למדו הוא ישיבה גבוהה- חרדים שלא השתתפו בכוח העבודה ובית -

בודה מתוך כלל  אנשים שאינם משתתפים בכוח הע-שיעור מי שאינם משתתפים בכוח העבודה  

על פי הגדרות בדוח זה ) משתתפים בכוח העבודה ולא משתתפים בכוח העבודה(האוכלוסייה 

 . שפורטו לעיל
הכוונה " עולי אתיופיה"אך במונח .  ואילך1990-ההתייחסות היא לעולים שעלו מ" עולים"במונח  

שנולד בישראל לפחות וגם לכל מי , ללא קשר לשנת עלייתם, לכל העולים מאתיופיה שעלו לישראל

 . להורה אתיופי אחד
  

 סקר חברתי
 .אדם-השתמשנו באותן הגדרות כמו בסקר כוח 

  

  סקר הכנסות
 . אדם שעבד לפחות שבוע אחד בשלושת החודשים לפני בואו של הסוקר למשק הבית-מפרנס  

  

  רקע .1
  

   הקשר בין תעסוקה לעוני1.1
בודה היא הקשר ההדוק שבין היעדר תעסוקה אחת הסיבות העיקריות לרצון לשלב אנשים בכוח הע

היעדר תעסוקה של ראש משק הבית הוא הגורם המרכזי להימצאות בעוני בקרב אנשים בגיל . לעוני

שוויון בהתחלקות ההכנסות במשק -ממדי העוני ואי"לפי דוח של המוסד לביטוח לאומי . העבודה

 מהמשפחות בהן ראש המשפחה 65.8%, )2004, מינהל המחקר והתכנון במוסד לביטוח לאומי" (2003

קיומו של יותר .  מהמשפחות בהן ראש משפחה עובד10.3%לעומת , לא עובד נמצאות מתחת לקו העוני

 מהמשפחות עם מפרנס אחד 18%(ממפרנס אחד מבטיח כמעט באופן מוחלט הימצאות מעל לקו העוני 

האוכלוסיות בהן , כלומר). רנסים בלבד מהמשפחות עם שני מפ3%נמצאות מתחת לקו העוני לעומת 
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שילובן של אוכלוסיות הנמצאות בעוני . שיעורי העוני גבוהים מתאפיינות בהיעדר או במיעוט מפרנסים

  . בשוק העבודה יתרום להוצאתן ממעגל העוני ולהחזרתן לזרם המרכזי בחברה

  

לקו העוני או עד  מציג את שיעור המועסקים והלא מועסקים שגרים במשק בית הנמצא מתחת 1לוח 

הנתונים בלוח מתייחסים לשיעור האנשים בגיל העבודה ולא לשיעור ). 125%( מעל קו העוני 25%

  .המשפחות הנמצאות מתחת לקו העוני

  

  )באחוזים (*מתחת לקו העוני שנמצא  שגרים במשק בית64-22מועסקים ולא מועסקים גילאי : 1לוח 
  לא מועסקים    מועסקים  
מתחת   

  לקו העוני
מתחת לקו 

 25% +העוני 
  מעל קו העוני

מתחת   
  לקו העוני

מתחת לקו 
 25% +העוני 

  מעל קו העוני
  48  36    12  7  הכל-סך
            

            קבוצת אוכלוסייה
  46  30    11  5  עולים
  38  27    8  4  ותיקיםדים יהו

  73  57    43  28  ערבים
            

            שנות השכלה
8-0  21  31    43  58  

11-9  15  23    40  54  
12  8  14    35  48  
+13  4  7    28  39  
            

            אזור
  48  33    13  6  דרום
  44  33    10  6  ירושלים-מרכז
  55  40    17  10  חיפה-צפון

            
            מצב משפחתי/מין

  51  39    14  9  גברים
  51  44    21  10  הוריות-נשים חד

  46  33    8  5  נשים נשואות בודדות
            

            ביתמספר מפרנסים במשק ה
  70  57    -  -  אין מפרנס
  40  25    30  18  מפרנס אחד

   2003סקר הכנסות : מקור
   1,414₪ היה 2003- קו העוני ליחיד ב  * 

  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שאינם בכוח העבודה  ** 
  

שיעור שיעור הלא מועסקים החיים במשק בית שנמצא מתחת לקו העוני גבוה בהרבה מ, כצפוי

בכל רמת , מצב זה קיים בקרב כל קבוצות האוכלוסייה. המועסקים הנמצאים מתחת לקו העוני

 מהלא מועסקים גרים במשק בית 36%, הכל-בסך. בכל אזור בארץ ובכל מצב משפחתי, השכלה

  . מהמועסקים7%לעומת , הנמצא מתחת לקו העוני
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 :בקרב הלא מועסקים
ית מתחת לקו העוני גבוה במיוחד בקרב האוכלוסייה  שיעור הלא מועסקים שחיים במשק ב 

-ובקרב אמהות חד, )40%מעל ) ( שנות לימוד11עד (בקרב בעלי השכלה נמוכה ; )57%(הערבית 

 ).44%(הוריות 
רבעים מן הלא מועסקים חיים במשק בית שהכנסתו מגיעה עד -בין שליש לשלושה, ברוב הקבוצות 

 . מעל קו העוני25%לרמה של 
  

  :מועסקיםבקרב ה

כרבע מהמועסקים . חיים במשק בית שנמצא מתחת לקו העוני) 7%(שיעור לא מבוטל של מועסקים  

 . בקרב הערבים ובקרב אנשים בעלי השכלה נמוכה נמצאים מתחת לקו העוני
  

למספר המפרנסים במשק הבית יש קשר הדוק לסיכוי להתגורר במשק בית , 1כפי שרואים בלוח 

  . מתחת לקו העוני

  

  . מוצגת התפלגות המועסקים והלא מועסקים לפי מספר המפרנסים במשק הבית2לוח ב

  

  )באחוזים(לפי מספר המועסקים במשק הבית , 64-22  גילאי,מועסקים ולא מועסקים: 2לוח 
  *לא מועסקים  מועסקים  

  43  0  אין מפרנס במשק הבית
  42  30  יש מפרנס אחד

  15  70  יש שני מפרנסים או יותר
  2003קר הכנסות ס: מקור

  .אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה* 
  

 במשק בית בו יש רק מפרנס 42%-ו,  מהאנשים שאינם מועסקים גרים במשק בית ללא מפרנס43% 

 גרים במשק 30%-כ, עם זאת. רוב האנשים המועסקים גרים במשקי בית עם שני מפרנסים. אחד

  . כלומר הם עצמם המפרנסים היחידים,בית עם מפרנס אחד

  

סוגיה מרכזית נוספת היא מידת הניידות התעסוקתית העתידית הצפויה לאנשים שנכנסים לשוק 

סוגיה זו מתקשרת למידה בה תכניות לשדרוג בתעסוקה בקרב אוכלוסיות ברמת השכלה . העבודה

  . בקרבןיכולות להקטין את העוני , נמוכה ובעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית

 
אנשים עובדים בישראל משפרים את הכנסותיהם במידה רבה יותר בהשוואה לארצות , על פני זמן

  . דבר המעיד על אפשרויות קידום בתחום התעסוקה עם הזמן, מערביות אחרות

  

Romanov & Zussman) 2003 ( 1993- ממי שהיו שייכים לחמישון הנמוך בהכנסות ב55%מצאו שרק 

יש לציין שחלק משמעותי של הניידות , עם זאת. ישון שלוש שנים לאחר מכןנשארו באותו חמ

-כמו. המועצות לשעבר בשנות התשעים-בהכנסות הוא תוצאה של קליטה מוצלחת של העולים מברית
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כן יש לציין שישנם הבדלים בסיכויים לניידות בהכנסות בין קבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים 

 .קרב אנשים מבוגרים יותר צפויה להיות נמוכה יותרהניידות ב, למשל. שונים
  

אוכלוסייה ה בקרב שיעורי התעסוקה והשתתפות בכוח העבודה 1.2
  לפי רמת השכלהבישראל 

כרקע לניתוח דפוסי התעסוקה היום רצוי להתייחס למגמות שחלו בשנים האחרונות בשיעורי 

  . התעסוקה

  

עסוקה של גברים ונשים באוכלוסייה היהודית  מציגים את השינויים בשיעורי הת4-1תרשימים 

  . והערבית

בעיקר בקרב ,  מצביעים על ירידה בשיעורי התעסוקה של הגברים בשנים האחרונות2- ו1תרשימים  

 .בעלי השכלה נמוכה ובקרב ערבים
בקרב גברים . 65%- ל67%-שיעור התעסוקה של הגברים היהודים ירד מ, 2003- ל1990בין השנים  

אם כי פחות , ירידה. 47%- ל65%- מ-הירידה תלולה מאוד ,  שנות לימוד8עד , ה נמוכהבעלי השכל

 . שנות לימוד11-9מתגלה גם בקרב בעלי , קיצונית
 71%-שיעור התעסוקה של גברים ערבים ירד בצורה משמעותית ביותר מ, 2003- ל1995בין השנים  

. 49%- ל71%-מ, דרמתית עוד יותרהירידה , בקרב בעלי השכלה נמוכה. 2003- ב62%- ל1990-ב

 .2003- ב68%- ל1990- ב79%- שנות לימוד מ11-9ירידה תלולה מתגלה גם בקרב בעלי 
בקרב גברים , ) שנות לימוד13(+תיכונית -שיעורי ההשתתפות של בעלי השכלה על, בניגוד לכך 

 .הערביםנשארים כמעט ללא שינוי בקרב היהודים ועלו במעט בקרב , יהודים וערבים כאחד
  הייתה עלייה בשיעור המועסקות , הן יהודיות והן ערביות,  עולה כי בקרב נשים4- ו3מתרשימים  

 . בקרב נשים ערביות19%- ל13%-ומ;  בקרב נשים יהודיות2003- ב62%- ל1990- ב51%-מ
יהודיות וערביות , ) שנות לימוד8-0(שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים מעוטות השכלה  

שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בעלות . נמוכים מאוד ואינם משתנים לאורך השנים, אחדכ

לעומת עלייה , 2003- ב45%- ועלה ל1999- ב42%- ל1990- ב50%-ירד מ) 13(+תיכונית -השכלה על

 73%- ל1990- ב69%-תיכונית בקרב היהודים מ-מתונה בשיעור ההשתתפות של בעלות השכלה על

 . 2003-ב
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, לפי מספר שנות לימוד, 64-18 םגיליב *שינויים בשיעורי התעסוקה של גברים יהודים: 1ים תרש
  2003-1990בין השנים 
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  2003, סקר כוח אדם: מקור

  )אחרים( כולל העולים ללא סיווג דת - יהודים   * 
  

  

בין  לפי מספר שנות לימוד, 64-18שינויים בשיעורי התעסוקה של גברים ערבים בגילים : 2תרשים 
  2003-1990השנים 
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  2003, סקר כוח אדם: המקור
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, לפי מספר שנות לימוד ,64-18 בגילים *שינויים בשיעורי התעסוקה של נשים יהודיות: 3תרשים 
  2003-1990בין השנים 
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  2003, סקר כוח אדם: מקור

  )אחרים( כולל העולות ללא סיווג דת -יהודיות * 
  

  

  

בין , לפי מספר שנות לימוד, 64-18 עסוקה של נשים ערביות בגיליםשינויים בשיעורי הת: 4תרשים 
  2003-1990 שניםה
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  2003, סקר כוח אדם: המקור
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מחפשי עבודה יותר , מאפיינים של אנשים שאינם בכוח העבודה. 2
  משישה חודשים או מועסקים חלקית

  

שמחפשים עבודה או שאינם  אנשים -להלן נעמוד על היקף האוכלוסייה בגיל העבודה שאינה מועסקת 

מכיוון שלפחות לגבי חלק מהם , כן נעמוד על היקף האנשים שמועסקים חלקית-כמו. בכוח העבודה

  . מדובר בעבודה חלקית כתוצאה מקשיים למצוא עבודה במשרה מלאה

  

 מציג את 5 תרשים - מתארים את התפלגות האוכלוסייה הכללית לפי מצב התעסוקה 7-5תרשימים 

  . לגבי נשים7 לגבי גברים ותרשים 6תרשים , לגבי כלל האוכלוסייההנתונים 

  

, בניתוח הפרדנו את האנשים שאינם נמצאים בכוח העבודה בגלל היותם סטודנטים או משרתים בצבא

הפרדנו גם בין . מיתר האנשים שאינם בכוח העבודה, ואת הגברים החרדים שאינם בכוח העבודה

מאחר שלחלק משמעותי , לבין שאר מחפשי העבודה, ם או פחותמחפשי העבודה במשך שישה חודשי

  . מהם אין בהכרח קשיים מיוחדים להיקלט בשוק העבודה

  

 90,000-כ,  אינם נמצאים בכוח העבודה64-22 אנשים בגילים 747,000-כ, 5כפי שניתן לראות מתרשים 

 הקבוצות המודגשות שלוש( מועסקים במשרה חלקית 267,000-מחפשים עבודה מעל שישה חודשים ו

  ).בתרשים
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  )באלפים(לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה , 64-18 האוכלוסייה בגילים כל-סך: 5תרשים 

  

  

  64-18כל האוכלוסייה גילאי -סך
3,671

  21-18גילאי 
434 

  64-22גילאי 
3,237

  לומדים ולא מחפשים 
79

  לא מועסקים
976

מועסקים 
  במשרה מלאה

1,813 

מועסקים במשרה 
  חלקית
326 

לא בכוח העבודה 
לבד הלומדים מ(

  )וחרדים
747

  מחפשים עבודה 
228 

מחפשים 
 6-יותר מ

  חודשים

מחפשים עד 
   חודשים6

138 

  *חרדים
41

  לא לומדים
267 

  לומדים
59 

  2003, סקר כוח אדם: מקור
    ישיבה גבוהה-ספר אחרון - גברים חרדים לא בכוח העבודה הוגדרו לפי סוג בית* 
  

כולל אנשי (מועסקים 
  )קבע וסדירצבא 

2 139

  לא מועסקים
1,152 

 ופחות 12 
  שנות לימוד

572 

 שנות 13+
  לימוד  

175 
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לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה , 64-18 הגברים באוכלוסייה בגילים כל-סך: 6תרשים 
  )באלפים(

  

  

  64-18כל הגברים גילאי -סך
1,812

  21-18גילאי 
221 

  64-22גילאי 
1,591 

 לומדים ולא מחפשים 
41

  לא מועסקים
333 

מועסקים 
במשרה 
  מלאה

מועסקים במשרה 
  חלקית

  לא בכוח העבודה76
  )מלבד הלומדים וחרדים(

213 

  מחפשים עבודה
119 

מחפשים יותר 
   חודשים6-מ

47

מחפשים 
 6-פחות מ
  חודשים

 *חרדים
41 

 שאינם לומדים
51 

  לומדים
25 

  2003, סקר כוח אדם: המקור
   ישיבה גבוהה-הספר האחרון -סוג בית, לא בכוח העבודה* 
 

כולל אנשי (מועסקים 
  )צבא קבע וסדיר

1,176 

  לא מועסקים
463 

 ופחות 12 
  שנות לימוד

167

 שנות 13+
  לימוד  

46
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לפי שייכות לכוח העבודה והיקף המשרה , 64-18 הנשים באוכלוסייה בגילים כל-סך: 7תרשים 
  )באלפים(

  

  
לא (אלה שאינם נמצאים בכוח העבודה :  מוצגות שלוש קבוצות יעד עיקריות לקידום תעסוקה3בלוח 

 עבודה מעל שישה חודשים ומועסקים במשרה מחפשי, )משרתים בצבא וסטודנטים, כולל חרדים

  .חלקית 

  

  64-18כל הנשים בנות -סך
1,859 

  21-18בנות 
213 

  64-22בנות 
1,646 

  לומדות ולא מחפשות 
38 

  לא מועסקות
643 

מועסקות 
במשרה 
  מלאה

13

מועסקות במשרה 
  חלקית
לא בכוח  250

מלבד (העבודה 
  )הלומדות

34

  פשות עבודהמח
109 

מחפשות 
 6-יותר מ

  חודשים

מחפשות 
 6-פחות מ
  חודשים

67

  שאינן לומדות
216

  לומדות
34 

  2003, סקר כוח אדם: מקור

כולל נשות (מועסקות 
  )צבא קבע וסדיר

963  

  לא מועסקות
689  

 ופחות 12 
 שנות לימוד

405  

 שנות 13+
  לימוד  

129 
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,  חודשים6מחפשי עבודה מעל , 64-22גילאי ,  בכוח העבודה נמצאיםאנשים שאינם :3לוח 
  )* ובאחוזיםבאלפים(לפי מאפיינים שונים , ומועסקים חלקית

נמצאים לא   
  בכוח העבודה

   עבודהיםמחפש  
   חודשים6מעל 

    
  עובדים חלקית

  N  %    N  %    N  %  
  100  267   100  90   100  747  הכל-סך
                  
                  גיל

34-22  220  29    38  42    92  34  
54-35  310  41    43  48    130  49  
64-55  217  29    8  9    45  17  

                  
                  מצב משפחתי/מין

  19  50    52  47    29  213  גברים
  81  217    48  43    71  535  נשים
  7  18    6  5    4  27  הוריות-חד

  39  105    20  18    35  265  ילדים+ נשואות 
  35  94    22  20    33  243  ללא ילדים

                  
                  השכלה

8-0  225  30    12  13    22  8  
11-9  143  19    17  19    31  12  

12  204  27    32  36    80  30  
+13  175  23    28  31    134  50  
                  

                  קבוצת אוכלוסייה
  21  57    16  14    14  107  **עולים

  70  187    68  61    50  373  ותיקיםיהודים 
  9  23    17  15    36  267  ערבים
  2003, סקר כוח אדם: המקור

  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה  * 
   והלאה1990אנשים שעלו משנת   ** 
  

  ) אנשים747,000(אנשים שאינם בכוח העבודה 
יש לזכור שמספר  (220,000 -שאינם בכוח העבודה ) 34-22(אנשים צעירים בולט המספר הגדול של  

 מאלה 30%-הכל הצעירים מהווים כ-בסך). זה אינו כולל סטודנטים ואנשים אשר משרתים בצבא

כפי שנראה , אם כי, דומה למספר הצעירים) 64-55(מספר המבוגרים . שאינם נמצאים בכוח העבודה

 . ם בגילים אלה יצאו לפנסיה מוקדמתחלק משמעותי מהגברי, בהמשך
כל האנשים שאינם -שלישים מסך-והן מהוות שני, כחצי מיליון נשים אינן נמצאות בכוח העבודה 

 .18 ומחציתן ללא ילדים עד גיל 18מחציתן הן אמהות לילדים עד גיל ; מכוח העבודה
מיוחד מספרם של בולט ב, בכל רמת השכלה יש מספר משמעותי של אנשים שאינם בכוח העבודה 

 ).50%-כ (400,000- קרוב ל- שנות לימוד או פחות 11בעלי השכלה של 
האוכלוסייה הערבית מהווה שליש מהאנשים שאינם בכוח העבודה כאשר מדובר במיוחד על נשים  

 .ערביות
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 מחפשי עבודה מעל שישה חודשים
נשים מיוצגות , ומרכל. מחציתם נשים.  אנשים מחפשים עבודה מעל שישה חודשים90,000-כ 

אוכלוסייה זו היא יחסית . באוכלוסייה זאת פחות מאשר בקרב אנשים שאינם בכוח העבודה

המהווים את הקבוצה הגדולה , שלישים הם יהודים ותיקים-שני. 55מעטים הם מעל גיל , צעירה

 1.ביותר בקרב מחפשי העבודה
  

 עובדים במשרה חלקית
גם הייצוג של יהודים . ושל נשים עם ילדים) 80%( נשים כצפוי בולט הייצוג הגבוה יחסית של 

 .הוא נמוך) 20%( שנים או פחות 11ייצוגם של בעלי השכלה של . הוא גבוה) 70%(ותיקים 
 

  הסיכוי להשתייך לאוכלוסייה שאינה משתתפת בכוח העבודה. 3
  

  .תפת בכוח העבודהלהלן נדון בסיכוי של אוכלוסיות חלשות שונות להשתייך לאוכלוסייה שאינה משת

  

הבדלים אלה . קיימים הבדלים משמעותיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בהשתלבות בכוח העבודה

 8תרשים . חסמים אישיים וקבוצתיים והסדרים חברתיים שונים, הם תוצאה של תנאי שוק העבודה

  .מציג את הגורמים השונים המקשים על השתלבות בעבודה

  

, כגון השכלה, חסמים הקשורים לחוסר במשאבים אישיים) 1: ( קטגוריות4-לניתן לסווג את החסמים 

חסמים הקשורים לקבוצות ) 2(; הצורך לטפל בילדים, בריאות, ניסיון תעסוקתי, מקצוע, הכשרה

; )כגון הציפייה מנשים ערביות להישאר בבית ולגדל את הילדים(חסמים תרבותיים , למשל, אוכלוסייה

הקשר בין גובה הקצבאות ושכר , להסדרים חברתיים כמו גיל יציאה לפנסיהחסמים הקשורים ) 3(

  .תנאי שוק העבודה) 4(; המינימום וכדומה

  

. סוגיה מרכזית בתכנון מדיניות כוח אדם היא קביעת קדימויות לגבי ההתמקדות באוכלוסיות שונות

אנו מתמקדים במספר . בהמשך ננתח את השפעת חלק מהגורמים על הסיכוי להשתתפות בכוח העבודה

לעתים , עם זאת.  מאחר שאין בידינו מידע על כל החסמים-השכלה וקבוצות אוכלוסייה ,  גיל-גורמים 

ולכן , יש קשר חזק בין גיל לבין מצב בריאות, לדוגמה. חסמים מסוימים מייצגים גם חסמים אחרים

  . את השפעתו של הגורם הבריאותי, בחלק, השפעת גורם הגיל משקפת גם

  

                                                 
ידי לשכות העבודה במסגרת זכאותם לגמלת הבטחת -יש לציין שחלק משמעותי מאוכלוסייה זאת מטופלים על 1

בלתי " לאחר שמקבלי גמלת הבטחת הכנסה בעילה של ,ייתכן שמספר זה עלה בשנה האחרונה. הכנסה או אבטלה
 .נדרשו עתה להתייצב,  לא היו חייבים להתייצב בשירות התעסוקה2003אשר עד יוני " ניתנים להשמה
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  גורמים המקשים על השתלבות בעבודה: 8תרשים 

  
  

 השפעה של אינטראקציה של מספר משתנים על הסיכוי לא להיות 3.1
  בכוח העבודה

להלן נבחן את שיעור האנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים 

על מנת לזהות מיהן , משתני- והן בניתוח רגרסיה רב5-4נבחן את הקשר הן בלוחות . שונים

ככל ששיעור הלא משתתפים בכוח . האוכלוסיות בסיכון הגבוה ביותר לא להשתלב בכוח העבודה

  .כך יש לקבוצה חסמים גדולים יותר המקשים על השתלבות בעבודה, העבודה גבוה יותר

  

 3,  קבוצות גיל3אנו מסתכלים במשולב על . ים מציגים את הניתוח בנפרד לגבי גברים ונש5- ו4לוחות 

הסתכלות זו מאפשרת לבחון את הקשר של כל אחד .  קבוצות השכלה4-קבוצות אוכלוסייה ו

 של הוכן באיזו מידה ישנה השפעה של אינטראקצי, מהמשתנים עם הסיכון לא להיות בכוח העבודה

  .מספר משתנים על הסיכון לא להיות בכוח העבודה

  

 :ולות הנקודות הבאות ע4מלוח 
בכל קבוצת . בקרב הגברים יש להשכלה קשר שלילי חזק עם הסיכוי להיות מחוץ לכוח העבודה 

אינם ) 8-0( מהגברים בעלי השכלה נמוכה 40%מעל , )עולים או ערבים, יהודים ותיקים(, אוכלוסייה

 בעלי השכלה  בקרב6%-9%- שנות לימוד וכ11-9 מבעלי השכלה של 18%-בכוח העבודה לעומת כ

 .  שנות לימוד13+של 
בכל קבוצות האוכלוסייה .  ומעלה יש קשר חיובי חזק עם הסיכוי להיות מחוץ לכוח העבודה55לגיל  

 שאינם נמצאים בכוח העבודה גבוה בהרבה מאשר 64-55שיעור בני , ובכל קבוצות ההשכלה

 . בגילאים צעירים יותר

הסדרים 
פנסיה (חברתיים 

השכלה 
נמוכה גיל 

 מבוגר

/ חוסר הכשרה
הכשרה לא 

מתאימה לשוק 
הישראלי העבודה

 נכות/בעיות בריאות

בני 
משפחה

מחסור בכישורי 
עבודה 
 ניסיון/בסיסיים

חסמים 
 תרבותיים

 תעסוקה

תנאי שוק העבודה 
 והביקוש לעובדים

 אפליה

טיפול בילדים 
זמינות מסגרות /קטנים

יםלילד
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אינם משתתפים בכוח העבודה לפי קבוצות לא נמצאו הבדלים עקיבים בשיעור הגברים ש 

 .אוכלוסייה
אשר בקרבם לעולים , 64-55לא נמצאו הבדלים עקיבים בין עולים ליהודים ותיקים למעט בקרב בני  

 .יש סיכון גבוה יותר להיות מחוץ לכוח העבודה
  

צת השכלה וקבו, לפי גיל, גברים שאינם בכוח העבודה בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות :4לוח 
  )באחוזים* (אוכלוסייה

  גיל    
  64-55  54-35  34-22  הכל-סך  
  34  12  10  15  הכל כללי-סך
          

          יהודים ותיקים
  28  10  8  12  הכל-סך
8-0  41  43  34  49  

11-9  18  17  14  31  
12  12  9  10  28  
+13  6  3  4  19  
          

          ערבים
  63  23  16  24  הכל-סך
8-0  43  29  39  69  

11-9  19  16  20  47  
12  18  15  16  70  
+13  9  6  10  38  
          

          עולים
  36  11  8  14  הכל-סך
8-0  43  30  39  65  

11-9  17  12  15  47  
12  11  9  10  34  
+13  9  3  7  29  

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים  *
  

  : עולות הנקודות הבאות5מלוח 

, לגיל, וח העבודה בקרב הנשים קשור באופן משמעותי לרמת השכלההשתתפות בכ-שיעור אי 

 .ולקבוצת אוכלוסייה
בכל רמות ההשכלה , שיעור ההשתתפות של הנשים בכוח העבודה יורד באופן משמעותי עם הגיל 

 . ובכל קבוצות האוכלוסייה
 .ההשפעה של השכלה חזקה בקרב נשים בכל קבוצות האוכלוסייה ובכל הגילים 
נשים ערביות בכל . ל משמעותי מאוד בין נשים ערביות לבין נשים יהודיות ותיקות ועולותנמצא הבד 

 .נמצאות בשיעור הרבה יותר גבוה מחוץ לכוח העבודה, רמות ההשכלה ובכל הגילים
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השכלה וקבוצת , לפי גיל, נשים שאינן בכוח העבודה בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות :5לוח 
  )באחוזים* (אוכלוסייה

  גיל  הכל-סך  
  64-22  34-22  54-35  64-55  
  57  30  28  33  הכל כללי-סך
          

          קות ותיותיהודי
  51  23  15  24  הכל-סך
8-0  67  57  53  78  

11-9  43  42  38  57  
12  26  21  25  50  
+13  14  9  13  33  
          

          ערביות
  95  78  73  77  הכל-סך
8-0  94  91  93  99  

11-9  89  90  87  92  
12  74  79  64  67  
+13  35  37  30  72  
          
          ותעול
  57  17  21  25  הכל-סך
8-0  64  53  62  91  

11-9  33  27  21  73  
12  23  21  17  56  
+13  21  16  13  50  

   2003, סקר כוח אדם: מקור
  לא כולל חרדיות שאינן נמצאות בכוח העבודה וסטודנטיות* 
  

את הרמה המוחלטת של הסיכון שלא להיות הלוחות מציגים גם , בנוסף להשפעת המשתנים השונים

שיעור מי שאינם משתתפים בכוח העבודה הוא גבוה ביותר בקרב גברים ערבים , לדוגמה. מועסקים

 שנות לימוד 13+ונמוך מאוד בקרב יהודים ותיקים בעלי , )70%-כ(בעלי השכלה נמוכה בגיל המבוגר 

רמת הסיכון מגיעה ,  שנות השכלה או פחות11ת בעלו, בקרב נשים ערביות). 3% (54-22ובגילים , )6%(

גילאיות ,  שנות לימוד13+בעלות , רמת הסיכון נמוכה ביותר בקרב יהודיות ותיקות.  או יותר90%-ל

34-22) 9%.(  

  

דמוגרפים לבין -משתני של הקשר בין מאפיינים סוציו- ניתוח רב3.2
  השתתפות בכוח העבודה
מטבע הדברים הוא .  את האינטראקציה בין שלושה משתניםהניתוח בחלק הקודם אפשר לנו לבחון

משתני שבו אפשר -להלן נציג ניתוח רב. היה מוגבל במספר המשתנים שניתן לבחון במסגרת של לוח

עם . לצרף עוד משתנים ולאמוד את התרומה של כל אחד מהם לסיכוי של לא להיות בכוח העבודה

הניתוח נעשה . ינטראקציה בין המשתנים השוניםלא בדקנו בניתוח זה את ההשפעה של הא, זאת
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לא בכוח =1, כן בכוח העבודה=0(המשתנה התלוי הוא שייכות לכוח העבודה . בנפרד לגברים ולנשים

  2. מציגים ניתוח רגרסיה לגבי גברים ונשים7- ו6הלוחות ). העבודה

  
ל וההשכלה הן בקרב הניתוח מאשר את ההשפעה של הגי, גם כאשר מוסיפים משתנים נוספים לניתוח

מקדמי הרגרסיה מאפשרים לאמוד את גודל , עם זאת. שנמצאה בפרק הקודם, גברים והן בקרב נשים

  .ההשפעה

  
  )6לוח ( ממצאים עיקריים -גברים 

 .34-22 נקודות אחוז לעומת בגיל 20- עולה הסיכון לא להיות בכוח העבודה בכ64-55בגיל  
 . נקודות אחוז28- שנים מעלה את הסיכון ב13+ה של  שנות לימוד לעומת השכל8-0השכלה של  
 .  נקודות אחוז9-השתייכות למגזר הערבי לעומת למגזר היהודי הוותיק מעלה את הסיכון ב 
 .אין הבדל בין האזורים השונים בסיכון כאשר מפקחים על המשתנים האחרים 

  
ניתוח  - 64-22 ם בגיליםגבריבקרב השתתפות בכוח העבודה -הקשר בין משתנים שונים לאי :6לוח 

  )  ליניאריתרגרסיה(משתני -רב
  b) מובהקות  )מקדם התרומה שולי  

  0.00  -0.19  )64-55לעומת  (34-22גיל 
  0.00  -0.16  )64-55לעומת  (54-35גיל 

  0.00  0.28  )13+לעומת  (8-0השכלה 
  0.00  0.09  )13+לעומת  (11-9השכלה 
  0.00  0.06  )13+לעומת  (12השכלה 

  0.00  -0.07  )*לעומת אין ילדים (2-0ים בגיל ילד
  0.00  -0.08  )*לעומת אין ילדים (4-3ילדים בגיל 
  0.00  -0.09  )*לעומת אין ילדים (18-5ילדים בגיל 
  0.92  **-0.01  )לעומת ירושלים ומרכז(אזור הצפון 
  0.00  0.02  )לעומת ירושלים ומרכז(אזור חיפה 

  0.00  0.04  )כזלעומת ירושלים והמר(אזור הדרום 
  0.04  0.05  )לעומת יהודים ותיקים(עולי אתיופיה 
  0.04  0.01  )לעומת יהודים ותיקים(עולים אחרים 

  0.00  0.09  )לעומת יהודים ותיקים(ערבים 
  0.00  0.25  קבוע

R2 =0.137      

  כל אדם משתייך לקטגוריה לפי גיל הילד הקטן ביותר  *
  לא מובהק**  
  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, א בכוח עבודהלא כולל חרדים של*** 

  
אך לגיל הילדים אין ,  נקודות אחוז8-קיום של ילדים מקטין את הסיכוי לא להיות בכוח העבודה בכ 

 . השפעה
גם כאשר מפקחים , העולים מאתיופיה נמצאים בסיכון גבוה יותר לא להיות בכוח העבודה 

 .על כל המאפיינים האחרים) מחזיקים קבוע(
 

                                                 
ונמצא שמשני סוגי הניתוחים עולים ממצאים דומים מאוד ולכן החלטנו להציג את  Logitביצענו גם ניתוח  2

  . בנספח2- ו1מופיעים בלוחות  Logitתוצאות ניתוח . וצאות קלה יותרתוצאות הרגרסיה מאחר שהבנת הת
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 )7לוח ( ממצאים עיקריים -נשים 
ממצאי הניתוח מאששים את הדפוסים שהצגנו בחלק , גם כאשר בוחנים את המשתנים הנוספים 

 .לכן לא נציג אותם במפורט). לגבי ההשפעה של גיל והשכלה(הקודם 
 .34-22 נקודות אחוז לעומת גיל 30- עולה הסיכון לא להיות בכוח העבודה בכ64-55בגיל  
 . נקודות אחוז40-מעלה את הסיכון ב,  שנים13+לעומת השכלה של ,  שנות לימוד8-0 השכלה של 
 .  נקודות אחוז39-השתייכות למגזר הערבי לעומת למגזר היהודי הוותיק מעלה את הסיכון ב 
 .אין הבדל בין האזורים השונים בסיכון כאשר מפקחים על המשתנים האחרים 

  

   ניתוח - 64-22 נשים בגילים בקרבהשתתפות בכוח העבודה -הקשר בין משתנים שונים לאי :7לוח 
  )  ליניאריתרגרסיה(משתני -רב           

  b) מובהקות  )מקדם התרומה שולי  

  0.00  -0.32  )64-55לעומת  (34-22גיל 
  0.00  -0.27  )64-55לעומת  (54-35גיל 

  0.00  0.40  )13+לעומת  (8-0השכלה 
  0.00  0.26  )13+לעומת  (11-9השכלה 
  0.00  0.13  )13+לעומת  (12השכלה 

  0.00  0.19  ) *לעומת אין ילדים (2-0 נשואה עם ילדים בגיל םא
  0.00  0.23  )*לעומת אין ילדים (2-0הורית עם ילדים בגיל - חדםא
  0.00  0.06  )*לעומת אין ילדים (4-3 נשואה עם ילדים בגיל םא
  0.00  0.11  )*יםלעומת אין ילד (4-3הורית עם ילדים בגיל - חדםא
  0.00  0.03  )*לעומת אין ילדים (9-5 נשואה עם ילדים בגיל םא
  0.36  0.02  )*לעומת אין ילדים (9-5הורית עם ילדים בגיל - חדםא
  0.31  -0.01  )*לעומת אין ילדים (18-10 נשואה עם ילדים בגיל םא
  0.02  -0.04  )*לעומת אין ילדים (18-10הורית עם ילדים בגיל - חדםא

  0.00  -0.02  )לעומת ירושלים ומרכז(אזור הצפון 
  0.67  0.00  )לעומת ירושלים ומרכז(אזור חיפה 

  0.00  0.03  )לעומת ירושלים והמרכז(אזור הדרום 
  0.02  0.06  )ות ותיקיותלעומת יהוד( אתיופיה ותעול
  0.00  0.02  )ות ותיקיותלעומת יהוד (ות אחרותעול
  0.00  0.39  )ות ותיקותלעומת יהודי (ותערבי
  0.00  0.36  קבוע

R2 =0.316      

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  כל אישה משתייכת לקטגוריה לפי גיל הילד הקטן ביותר  * 

  לא כולל חרדיות שלא בכוח עבודה וסטודנטיות  ** 
  

מנת לבחון את -הוריות על-משתני של נשים הפרדנו בין אמהות נשואות לאמהות חד-בניתוח הרב 

למצב משפחתי ולגיל הילדים יש השפעה . מצב המשפחתי בנוסף לקיום הילדיםהתרומה של ה

הסיכון שהיא , הורית עם ילדים עד גיל שנתיים-עצם העובדה שהאם היא חד, לדוגמה. משמעותית

 .  נקודות אחוז מזה של אישה ללא ילדים23-לא תהיה בכוח העבודה גבוה ב
א להיות בכוח העבודה מאשר אמהות נשואות הוריות נמצאות בסיכון גבוה יותר ל-אמהות חד 

 .והדבר נכון בכל גילאי הילדים
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, כן-כמו. ההשפעה של רמת ההשכלה ושל הגיל חזקה יותר בקרב הנשים מאשר בקרב הגברים, לסיכום

עצם העובדה שהאישה היא ערבייה מגדילה את הסיכון שהיא לא תהיה בכוח העבודה הרבה יותר 

אך , יות הורה מקטין את הסיכון לא להיות בכוח העבודה בקרב הגבריםלה. מהסיכון של גבר ערבי

  .מגדיל אותו בקרב הנשים

  

   שנות לימוד או פחות12בעלי , אנשים שאינם בכוח העבודה. 4
  

 שנות השכלה או 12ההשתתפות בכוח העבודה גבוהים במיוחד בקרב בעלי -שיעורי אי, כפי שראינו

-נציג את מאפייני האוכלוסייה ואת היקפה של כל אחת מתת. לכן נתמקד להלן בקבוצה זו. פחות

המרחק שלהן משוק , נבחן גם מהן הסיבות לכך שהקבוצות אינן נמצאות בשוק העבודה. הקבוצות

ההיסטוריה התעסוקתית שלהם ובאיזו מידה הם , )משך הזמן שאינם בשוק העבודה(העבודה 

  .מעוניינים להיכנס לשוק העבודה

  

  קבוצות שונות-אוכלוסייה והמשקל של תת מאפייני ה4.1
 שנות לימוד 12בעלי עד ,  מתארים בפירוט נוסף את האנשים שאינם נמצאים בכוח העבודה10-8לוחות 

, 34-22 מתאר את גילאי 8לוח . לפי מאפיינים שונים, )פרט למי שאינם לומדים ואינם משרתים בצבא(

  .64-55 את גילאי 10 ולוח 54-35 את גילאי 9לוח 

  
 *לפי מאפיינים שונים,  שנות לימוד12-0 בעלי, בכוח העבודהנמצאים  שאינם 34-22גילאי : 8לוח 

  ) ובאחוזיםבאלפים(
  נשים    גברים  
  N  %    N  %  
  100  126    100  44  הכל-סך
            

            השכלה
8-0  12  27    26  21  

11-9  12  27    34  27  
12  20  46    66  52  
            

            קבוצות אוכלוסיה
  10  12    12  5  עולים

  29  36    47  21  יהודים ותיקים
  62  78    41  18  ערבים

            
            )נשים בלבד (מצב משפחתי

  5  6    -  -  הוריות-חד
  75  94    -  -  נשואות עם ילדים
  20  25    -  -  נשים בלי ילדים

            
            אזור
  16  20    16  7  דרום

  37  47    40  18  מרכז וירושלים
  47  59    44  19  צפון וחיפה

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה* 
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 : עולה כי8 המובאים בלוח 34-22מהממצאים לגבי בני 
 . העבודה הן נשיםחשאינם בכו) 34-22בני (מהצעירים ) 73%(רבעים -כשלושה 
 . 18 הן אמהות לילדים מתחת לגיל 80%-וכ, )80,000או , 62%(שלישים מן הנשים הן ערביות -כשני 
אין זה מפתיע שמחצית הנשים הצעירות , כך-מאחר שהייצוג של נשים ערביות בקבוצה זו גדול כל 

משום שבצפון הארץ חיים ריכוזים גדולים , זאת(שאינן משתתפות בכוח העבודה גרות באזור הצפון 

 ).של האוכלוסייה הערבית
 נשים 60,000- גברים ו24,000, עם זאת.  שנות לימוד12 בעלי השכלה של כמחצית הצעירים הם 

 ). שנות לימוד11עד (בגילים אלה הם בעלי השכלה נמוכה יותר 
  

 : עולה כי9 המובאים בלוח 54-35מהממצאים לגבי בני 
  . רבעים מהאנשים שאינם בכוח העבודה- הנשים מהוות כשלושה54-35גם בקבוצת הגיל  

  

 *לפי מאפיינים שונים,  שנות לימוד12-0בעלי , בכוח העבודהנמצאים  שאינם 54-35י אגיל: 9לוח 
  ) ובאחוזיםבאלפים(

  נשים    גברים  
  N  %    N  %  
  100  177    100  67  הכל-סך
            

            השכלה
8-0  28  42    73  41  

11-9  19  28    46  26  
12  20  30    58  33  
            

            קבוצות אוכלוסיה
  7  12    10  7  עולים

  46  82    51  34  יהודים ותיקים
  47  83    36  24  ערבים

            
            )נשים בלבד (מצב משפחתי

  8  14      -  הוריות-חד
  61  108      -  נשואות עם ילדים
  31  54      -  נשים בלי ילדים

            
            אזור
  15  26    16  11  דרום

  44  77    45  30  מרכז וירושלים
  42  74    37  25  צפון וחיפה

  2003, סקר כוח אדם: קורמ
  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה  * 

  18נשים ללא ילדים עד גיל   ** 
  

 . 18 הן אמהות לילדים מתחת לגיל 70%-וכ, כמחצית הנשים הן ערביות 
ם מהגברים והנשים ה) 48%לעומת  (67%-ההשכלה של קבוצה זו נמוכה יותר מזו של הצעירים ו 

 . שנות לימוד11בעלי השכלה של עד 
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 : עולה כי10 המובאים בלוח 64-55מהממצאים לגבי גילאי 
הן בקרב הגברים והן , ) שנות לימוד11עד ( הם בעלי השכלה נמוכה 64-55רבעים מגילאי -שלושה 

 .בקרב הנשים
 .שלישים בקרב קבוצת גיל-זו נשים מהוות כשני 
 מתוך 100,000(שלישים -יהודים הוותיקים מהווים כשניה,  מקבוצה זו25%הערבים מהווים רק  

155,000.( 
  .מהווים יותר ממחצית קבוצה זו,  שנות לימוד8עד , בעלי השכלה נמוכה מאוד 

  

* לפי מאפיינים שונים,  שנות לימוד12-0עם , בכוח העבודהנמצאים  שאינם 64-55י אגיל: 10לוח 
  ) ובאחוזיםבאלפים(

  נשים    גברים  
  N  %    N  %  
  100  101    100  54  הכל-סך
            

            השכלה
8-0  27  50    56  55  

11-9  12  22    20  20  
12  15  28    25  25  
            

            קבוצות אוכלוסיה
  11  11    11  6  עולים

  64  65    61  33  יהודים ותיקים
  24  24    28  15  ערבים

            
            )נשים בלבד (מצב משפחתי

  1  1    -  -  הוריות-חד
  3  3    -  -  ת עם ילדיםנשואו

  95  96    -  -  **נשים בלי ילדים
            

            אזור
  17  17    17  9  דרום

  50  50    44  24  מרכז וירושלים
  34  34    37  20  צפון וחיפה

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה  * 

  18ללא ילדים עד גיל   ** 
  

  השתתפות בכוח העבודה-בות לאיסי 4.2
מעניין במיוחד . ידי הגברים והנשים-השתתפות בכוח העבודה על-נבחן כעת מהן הסיבות שניתנו לאי

- כסיבות לאי, מציאת עבודה-או על אי, לבחון את אחוזי האנשים שהצהירו על נכות או מחלה

  ).12- ו11לוחות (השתתפות בכוח העבודה 
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לפי גיל וקבוצת ,  שנות לימוד12בעלי עד * פות בכוח העבודה בקרב גבריםהשתת-סיבות לאי: 11לוח 
  )**באחוזים(אוכלוסייה 

  הכל-סך    ***64-55   54-35   34-22 כל-סך  
 ערבים יהודים   ערבים יהודים    ערבים  יהודים    ערבים  יהודים  כללי  

N57  102    15  38   24  40   18  24  158  באלפים  

  100  100    100  100   100  100   100  100  100  באחוזים
  נכות או 
     מחלה

  
55  

  
46  

  
40  

    
68  

  
61  

    
49  

  
55  

    
6  

  
53  

                          
  חיפש ולא 

     מצא
  

16  
  

16  
  

45  
    

12  
  

23  
    

5  
  

14  
    

10  
  

27  
                          

  3  2    2  1    3  3    3  2  2  עקר בית
                          

  9  18    25  42    6  7    -  -  15  פנסיונר
                          
  8  14    4  3    7  10    12  36  12  חרא

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  .אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא נמצאים בכוח העבודה*    
  ולכן מדובר , שאלה זו נשאלה רק לגבי אנשים שאינם נמצאים בכוח העבודה במשך ארבעה חודשים או יותר**  

  .נם נמצאים בכוח העבודה שאי167,000 גברים מתוך 159,000-בכ
מכיוון שחלקם דיווחו במקום , דיווח- הדיווח על מחלה או נכות כסיבה בקרב גילאים אלה הוא כנראה תת*** 

  .פנסיונר: זה על הסיבה
  

לפי גיל וקבוצת ,  שנות לימוד12בעלות עד * השתתפות בכוח העבודה בקרב נשים-סיבות לאי: 12לוח 
  )**באחוזים(אוכלוסייה 

  הכל-סך    ***64-55    54-35    34-22 לכ-סך  
  ערביות  יהודיות    ערביות  יהודיות    ערביות  יהודיות    ערביות  יהודיות  כללי  

N185  214    24  76   83  92   78  47  399   באלפים  

  100  100    100  100   100  100   100  100  100  באחוזים
  נכות או 
  ***   מחלה

  
15  

  
15  

  
3  

    
30  

  
6  

    
21  

  
5  

    
23  

  
4  

                          
  חיפשה ולא 

     מצאה
  
5  

  
11  

  
6  

    
9  

  
2  

    
2  

  
-  

    
7  

  
3  

                          
  88  48    70  27    91  55    91  67  67  עקרת בית

                          
  4  19    24  49    -  2    -  -  11  פנסיונרית

                          
  1  3    1  1    1  4    -  7  2  אחר
  2003, סקר כוח אדם: מקור

  .נשים בצבא וסטודנטיות, עבודהלא כולל חרדיות שלא בכוח ה  * 
שאלה זו נשאלה רק לגבי נשים שאינן נמצאות בכוח העבודה במשך ארבעה חודשים או יותר ולכן מדובר   ** 

  . שאינן נמצאות בכוח העבודה405,000 נשים מתוך 399,000-בכ
ון שחלקן דיווחו איננו מלא מכיו, בפרט, וערביות, בכלל, הדיווח על מחלה או נכות כסיבה בקרב נשים*** 

  .עקרת בית: במקום זה על הסיבה
דיווח מכיוון שחלקן דיווחו במקום - הוא כנראה תת, הדיווח על מחלה או נכות כסיבה בקרב בנות גיל אלה**** 

  .פנסיונרית: זה על הסיבה
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 : עולה כי12- ו11מהנתונים בלוחות 
מעל מחצית . א מחלה או נכותהי, בכל קבוצות הגיל, הסיבה העיקרית שניתנה בקרב הגברים 

למעלה , 2003בשנת . השתתפותם בכוח העבודה בנכות או במחלה-נימקו את אי) 81,000-כ(הגברים 

קיבלו גמלת נכות מהמוסד ,  שנות לימוד12בעלי השכלה של עד , 64-22 גברים גילאי 60,000-מ

אחרות כמו קצבת נפגעי ישנם גברים שמקבלים קצבאות הקשורות לנכויות , בנוסף. לביטוח לאומי

השתתפותם בכוח העבודה -נראה סביר שרוב הגברים שטענו שהסיבה לאי, לכן. עבודה ונפגעי איבה

קבוצה זו . היא נכות או מחלה הם אכן נכים המקבלים קצבאות נכות מהמוסד לביטוח לאומי

  .64-22חלק משמעותי מאוד מקרב הגברים שאינם בכוח העבודה בגילים , אם כן, מהווה

יורד , בניגוד לצפוי,  אבל54-35 לגיל 34-22מגיל , כצפוי, אחוז המדווחים על נכות או מחלה עולה 

-בגילאים מבוגרים שיעור משמעותי מדווחים על יציאה לפנסיה כסיבה לאי. 64-55לאחר מכן בגיל 

מת ייתכן שאנשים בגיל זה שיצאו לפרישה מוקד. בעיקר בקרב היהודים, השתתפות בכוח העבודה

  .מדווחים על סיבה זו גם אם הפרישה הייתה כתוצאה ממחלה או נכות

.  מציינות מחלה או נכות15%רק ; היא היותן עקרות בית, הסיבה העיקרית המדווחת בקרב הנשים 

 . שיעור המדווחות על נכות נמוך במיוחד בקרב הערביות
 .ונריותשיעור גבוה יותר של יהודיות מגדירות את עצמן פנסי, 64-55בגיל  
ההבדל בין שיעור הגברים לבין שיעור הנשים שמדווחים על מחלה או נכות יכול לנבוע מכמה  

בניגוד לנשים , הצורך של גברים להצדיק את העובדה שאינם נמצאים בכוח העבודה: סיבות

ייתכן שחלק .  העבודהחהשתתפות בכו-שלגביהן תפקיד עקרת הבית יכול להוות לגיטימציה לאי

סובלות אף הן ממחלה או נכות אך , טענו שאינן בכוח העבודה משום היותן עקרות ביתמהנשים ש

 .אין זו הסיבה העיקרית בגללה הן אינן עובדות
בנושא זה נמצאו . מעניין גם לבחון את שיעור האנשים שדיווחו על כך שחיפשו עבודה ולא מצאו 

:  דיווחו על סיבה זו16%-כ, רב הגבריםבק. הבדלים מעניינים בין יהודים לערבים ובין גברים לנשים

 5%רק . 45%-בקרב הצעירים הערבים האחוז מגיע ל.  מהיהודים10% מהגברים הערבים ורק 27%

 .11%-כאשר בקרב הצעירות היהודיות השיעור מגיע ל, מבין הנשים דיווחו על סיבה זו
מגדירים עצמם , ביםקרוב למחצית בקרב היהודים ורבע בקרב הער, 64-55בקרב המבוגרים בני  

 .פנסיונרים ולכן אינם מחפשים עבודה
  

  רצון לעבוד בעבודה מתאימה4.3
חשוב לדעת באיזו מידה יש לה מוטיבציה להיכנס לשוק , לצורך קידום תעסוקה למען אוכלוסייה זו

 להלן יוצגו שיעורי האנשים שאינם נמצאים בכוח העבודה שדיווחו שהם 14- ו13בלוחות . העבודה

השכלה וקבוצות , כאשר שיעורי המעוניינים לעבוד מוצגים לפי גיל, ניינים לעבוד בעבודה מתאימהמעו

מחלה /מוצגים בנפרד שיעורי המעוניינים לעבוד בקרב מי שלא דיווחו על נכות, כן-כמו. אוכלוסייה

  .השתתפות בכוח העבודה-כסיבה לאי

שיעור זה , בקרב היהודים. ודה מתאימהאם יציעו להם עב,  מבין הגברים מעוניינים לעבוד21%-כ 

, בעיקר הצעירים בהם, בקרב הערבים. 34-22 בקרב בני 26%- ל64-55 בקרב בני 12%-נע בין כ

 . 34-22 בקרב בני 42%-שיעורים אלה גבוהים הרבה יותר ומגיעים ל
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ים דומה בקרב היהודיות לשיעור הגבר) 54-22 גילאי 20%-כ(שיעור הנשים המעוניינות לעבוד  

  פחות , בקרב נשים ערביות שיעור זה נמוך הרבה יותר. 54-22היהודים שמעוניינים לעבוד בגילים 

 . קבוצה- בכל תת7%-מ
הן בקרב הנשים והן ,  שנות לימוד מעוניינים לעבוד8-0שיעורים נמוכים בקרב בעלי השכלה של  

 .בקרב הגברים
ית כאשר מפרידים את הקבוצה יש להדגיש שבקרב הגברים התמונה משתנית בצורה משמעות 

 .משתתפים בכוח העבודה-משאר הלא, שדיווחה על נכות או מחלה כסיבה
  

 לפי גיל,  שנות לימוד12 בעלי עד *בקרב גברים, הגברים המעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה: 13לוח 
  )באחוזים(

  34-22    54-35    64-55  

  

  שנות לימוד

  

 יהודים

  

 ערבים

    

 יהודים

  

 ערבים

    

 יהודים

  

 ערבים

-סך

הכל 

  כללי

כל מעוניינים -סך

מתוך מי שלא 

על דיווחו 

  מחלה/נכות

כ "סה
  מעוניינים

26  42    19  24    12  13  21  38  

8-0  11  27    13  19    10  12  14  34  
11-9  25  53    19  26    17  18  24  45  

12  30  47    25  36    14  15  26  38  
  2003, סקר כוח אדם: מקור

  .אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, מצאים בכוח העבודהלא כולל חרדים שלא נ* 
  

לפי גיל ,  שנות לימוד12בעלות עד * בקרב נשים, הנשים המעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה: 14לוח 
  )באחוזים(

  34-22    54-35    64-55  

  

  שנות לימוד

  

 יהודיות

  

  ותערבי

    

 יהודיות

  

 ערביות

    

  יהודיות

  

  ערביות

- סך

הכל 

 כללי

** כל מעוניינות- סך

מתוך מי שדיווחו 

  מחלה/על נכות

  10  10  0  6    3  18    6  21  כ מעוניינות"סה
8-0  9  4    9  2    5  0  4  4  

11-9  20  6    24  1    8  0  11  11  
12  23  7    20  7    5  0  14  15  

  2003, סקר כוח אדם: מקור
  .נשים המשרתות בצבא וסטודנטיות, לא כולל חרדיות שלא נמצאות בכוח עבודה*   
איננו מלא מכיוון שחלקן דיווחו במקום זה על ,  הדיווח על מחלה או נכות כסיבה בקרב נשים ובפרט ערביות** 

  .עקרת בית: הסיבה
  

   היסטוריה תעסוקתית 4.4
ככל שיש לאדם .  העבר של האדם בתחום התעסוקהןהסיכוי להיקלט בכוח העבודה תלוי גם בניסיו

לוחות . קשה לו יותר לחזור ולהיקלט בו, ותר משוק העבודהאו שהתרחק י, פחות ניסיון בשוק העבודה

לצורך ניתוח .  מציגים את ההיסטוריה התעסוקתית של אנשים שאינם נמצאים בכוח העבודה16- ו15

  .2003, זה אנו משתמשים בנתונים של הסקר החברתי
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לפי  *,או פחות שנות לימוד 12היסטוריה תעסוקתית של אנשים שאינם בכוח העבודה בעלי : 15לוח 
  )באחוזים(מין וגיל 

  נשים    גברים  
  34-20  54-35  64-55    34-20  54-35  64-55  
  100  100  100    100  100  100  הכל-סך

  4  10  16    6  18  35  עבד בשנה האחרונה בארץ
  לא עבד בשנה האחרונה אבל עבד בעבר 

     בארץ
  

30  
  

69  
  

86  
    

33  
  

36  
  

53  
  6  5  2    3  1  2  ל"לא עבד בארץ אך עבד בחו

  36  49  49      12  32  לא עבד אף פעם
   2002ס "למ, סקר חברתי: מקור

  אנשים המשרתים בצבא וסטודנטים, לא כולל חרדים שלא בכוח עבודה* 
  

  )באחוזים (*ולפי מין וגיל, שיעור הלא מועסקים לפי מספר השנים שעבדו בעבר: 16לוח 
  נשים  גברים  הכל-סך  

        34-22גיל 
  51  34  47  לא עבד בארץ

  12  14  12  עבד שנה
  26  25  26   שנים4-2עבד בין 
  11  18  13  שנים10-5עבד בין 
  -  9  3   שנים20-10עבד בין 

        
        54-35גיל 

  56  13  43  לא עבד בארץ
  15  12  14   שנים5עבד עד 
  11  13  12   שנים10-5עבד בין 
  14  30  19   שנים20-10עבד בין 

  4  32  13   שנים20-עבד יותר מ
        

        64-55גיל 
  42  8  34  לא עבד בארץ

  7  8  7   עד שנים5עבד 
  11  9  10   שנים10-5עבד בין 
  17  7  14   שנים20-0עבד בין 
  11  21  14   שנים30-20עבד בין 

  12  47  22   שנים30-עבד יותר מ
  ס"למ, 2002סקר חברתי : מקור

  טודנטיםאנשים המשרתים בצבא וס, לא כולל חרדים שלא בכוח העבודה* 
  

שהם בעלי ניסיון ,  מובאים נתונים על שיעור האנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה15בלוח 

  . מציג את מספר השנים שאנשים עבדו בעבר16לוח . בשנה האחרונה או לפני כן, תעסוקתי

שיעור זה גבוה . שיעור לא מבוטל מהגברים שאינם נמצאים בכוח העבודה עבדו בשנה האחרונה 

 ומעלה שיעור מאוד משמעותי לא עבדו בשנה 35בקרב בני . 35% -רב הגברים הצעירים מאוד בק

אין לנו נתונים לגבי מספר ). 64-55 מגילאי 86%- ו54-35 מגילאי 69%(האחרונה אבל עבדו בעבר 

 .השנים שבהן לא עבדו
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 10%- כ,עם זאת. כלומר אין להן שום ניסיון תעסוקתי, קרוב למחצית הנשים לא עבדו אף פעם 

 .עבדו במשך השנה האחרונה, 34-22 מגילאיות 16%-ו, 54-35מגילאיות 
  .  שליש הגברים ומחצית הנשים-שיעור גבוה של צעירים לא עבדו אף פעם  

  

 הם בעלי 54-35 בקרב בני 60%מעל . שיעור משמעותי של הלא מועסקים הם בעלי ניסיון תעסוקתי רב

,  שנה ומעלה20 תעסוקתי של ן הם בעלי ניסיו64-55 בקרב 70%-קרוב ל,  שנות ניסיון או יותר10

בקרב הנשים . כרבע הם בעלי חמש שנות ניסיון תעסוקתי או יותר, ואפילו בקרב הגברים הצעירים

  .  התעסוקתי פחות בהרבהןהניסיו

  

השתתפות -דירוג קבוצות אוכלוסייה לפי גודל ורמת סיכון לאי. 5
  בכוח העבודה 

  

באופן שיאפשר דיון על סדר , ים לשלב בין המידע שהצגנו בפרקים הקודמיםבסעיף זה אנו מנס

להלן יוצגו ממצאים עיקריים לגבי . העדיפויות בקביעת יעדים לפיתוח התעסוקה ותכנון התערבויות

לגבי כל קבוצה נציג את רמת הסיכון שלה . קבוצות אוכלוסייה שונות שאינן נמצאות בכוח העבודה

- לגבי גברים אנו גם מציגים באיזו מידה הסיבה לאי. העבודה ואת גודל הקבוצההשתתפות בכוח -לאי

 מציגים את הממצאים לגבי גברים 18- ו17לוחות . השתתפות בכוח עבודה קשורה לנכות או למחלה

  .ונשים בנפרד

  

  :ניתן לחלק את האוכלוסייה למספר קבוצות

, לדוגמה. לות מספר גדול של אנשיםקבוצות שהן בסיכון גבוה לא להשתתף בכוח העבודה ושכול 

 שנות לימוד בכל 11או נשים ערביות בעלות עד ,  שנות לימוד11 בעלי עד 64-55גברים ערבים גילאי 

 .הגילים
. קבוצות שהן בסיכון גבוה לא להשתתף בכוח העבודה ושכוללות מספר קטן יחסית של אנשים 

 . שנות לימוד או פחות8נמוכה של בעלי השכלה ) 64-55(עולים ועולות מבוגרים , לדוגמה
. קבוצות שהן בסיכון נמוך יחסית לא להשתתף בכוח עבודה אך כוללות מספר רב של אנשים 

 . שנות לימוד12עם ) 34-22(יהודים ותיקים וצעירים , לדוגמה
. קבוצות שהן בסיכון נמוך לא להשתתף בכוח עבודה ושכוללות מספר קטן יחסית של אנשים 

או נשים עולות בגיל ,  או יותר שנות לימוד13עם ) 34-22( יהודים ותיקים צעירים גברים, לדוגמה

 . שנות לימוד12 עם 54-35
  

נתון . ציינו לגבי הגברים איזה שיעור מהם בכל קבוצה טענו שאינם בכוח עבודה בגלל נכות או מחלה

השיעור . פיות למענם למידת הקושי לשלב אותם בעבודה ולצורך בתכניות ספצירזה מהווה אינדיקטו

השיעור עולה ככל שההשכלה נמוכה ; 70%-אך בקבוצות מסוימות הוא מגיע ל,  בממוצע48%-הוא כ

  .יותר
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ת ולפי קבוצ* ,השתתפות בכוח העבודה-על פי רמת הסיכון לאי, 64-22  גילאידירוג גברים :17לוח 
  גיל ושנות לימוד, אוכלוסייה

  
(%) רמת סיכון 

  השתתפות-לאי

  
  

  ת אוכלוסייהקבוצ

  
  

  גיל

  
שנות 
  לימוד

מספר מי 
שאינם 

  משתתפים

האחוז מתוכם 
שמדווחים שהסיבה 

  נכות/היא מחלה
  48.2  ** 209,497        הכל-סך

  57.1  13,171  11-0  64-55  ערבים  70-61
  31.1  3,099  12+  64-55  ערבים  60-51

  44.2  4,923  11-0  64-55  עולים  
  52.5  13,363  8-0  64-55  יהודים ותיקים  50-41

  60.9  4,375  8-0  34-22  יהודים ותיקים  
  64.7  14,548  8-0  54-35  ערבים  40-31

  72.3  2,506  8-0  54-35  עולים   
  70.1  10,788  8-0  54-35  יהודים ותיקים  
  49.6  7,581  11-9  64-55  יהודים ותיקים  

  55.2  6,282  8-0  34-22  ערבים   30-21
  42.1  8,299  12+  64-55  עולים   
  44.9  11,867  12  64-55  דים ותיקיםיהו  

  59.3  5,609  11-9  54-35  ערבים  20-11
  18.2  11,984  13+  64-55  יהודים ותיקים  
  38.2  4,315  11-9  34-22  יהודים ותיקים  
  32.3  5,349  11-9  34-22  ערבים  
  39.0  4,193  12  54-35  ערבים  
  27.3  6,522  12  34-22  ערבים  
  80.8  3,398  11-9  54-35  עולים   
  69.9  9,730  11-9  54-35  יהודים ותיקים  
  62.8  3,327  11-0  34-22  עולים  

  21.1  2,324  13+  54-35  ערבים   10-0
  48.8  6,295  12+  54-35  עולים  
  55.6  13,817  12  54-35  יהודים ותיקים  
  40.0  3,171  12+  34-22  עולים  
  32.7  11,927  12  34-22  יהודים ותיקים  
  38.7  8,834  13+  54-35  יהודים ותיקים  
  24.6  5,856  13+  34-22  יהודים ותיקים  
  30.0  2,044  13+  34-22  ערבים  

  2003סקר כוח אדם : מקור
  .ל"אינו כולל גברים שלא עבדו בשנה האחרונה בגלל לימודים או שירות בצה  *

 . 64-22 מגילאי עבודה 15%-מי שאינם משתתפים מהווים כ  ** 
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לפי קבוצות , *השתתפות בכוח העבודה-על פי רמת הסיכון לאי, 64-22איות דירוג נשים גיל: 18לוח 
  גיל ושנות לימוד, אוכלוסייה

  (%) רמת סיכון 
  השתתפות-לאי

  
  קבוצת אוכלוסייה

  
  גיל

  
  שנות לימוד

מספר מי שאינן 
  משתתפות

   **531,437        הכל-סך
  22,978  11-0  64-55  ערביות  99-91

  52,808  8-0  54-35  ערביות  
  21,265  8-0  34-22  ערביות  
  23,264  11-9  34-22  ערביות  
  3,095  8-0  64-55  עולות  

  18,453  11-9  54-35  ערביות  90-81
  33,138  12  34-22  ערביות  80-71

  31,552  8-0  64-55  יהודיות ותיקות  
  5,581  11-9  64-55  עולות  

  2,037  12+  64-55  ערביות  70-61
  11,676  12  54-35  ערביות  
  3,871  8-0  54-35  ולותע  

  2,767  12  64-55  עולות  60-51
  17,136  13+  64-55  עולות  
  12,832  11-9  64-55  יהודיות ותיקות  
  20,729  12  64-55  יהודיות ותיקות  
  1,976  8-0  34-22  יהודיות ותיקות  
  16,327  8-0  54-35  יהודיות ותיקות  
  3,165  8-0  34-22  עולות  

  6,028  11-9  34-22  יהודיות ותיקות  50-41
  11,293  13+  34-22  ערביות  40-31

  23,566  11-9  54-35  יהודיות ותיקות  
  22,170  13+  64-55  יהודיות ותיקות  

  4,977  13+  54-35  ערביות  30-21
  4,492  11-9  34-22  עולות   
  42,591  12  54-35  יהודיות ותיקות  
  4,190  11-9  54-35  עולות  
  4,667  12  34-22  עולות  
  27,930  12  34-22  הודיות ותיקותי  

  3,459  12  54-35  עולות  20-11
  9,745  13+  34-22  עולות  
  12,027  13+  54-35  עולות  
  29,573  13+  54-35  יהודיות ותיקות  
  20,027  13+  34-22  יהודיות ותיקות  

  2003סקר כוח אדם : מקור
  .ל"רות בצהאינו כולל נשים שלא עבדו בשנה האחרונה בגלל לימודים או שי  *

  64-22 מגילאי עבודה 33%- מי שאינן משתתפות מהוות כ  ** 
  

   קבוצות ספציפיות-תעסוקה בקרב תתחסמים ל. 6
  

ואת העזרה , קבוצות חלשות ונבחן את החסמים לתעסוקה העומדים בפניהן-להלן נתמקד בתת

  .קבוצות אלה לכוח העבודה-הדרושה להן כדי לקדם את הצטרפותן של תת
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  המועצות לשעבר-ים מברית עול6.1
. המועצות לשעבר אינו נופל מהשיעור בקרב היהודים הוותיקים-שיעור התעסוקה של כלל עולי ברית

קשיי . כלומר עבודה ברמה הנמוכה מכישוריהם, תעסוקה-שכיחה בקרבם התופעה של תת, עם זאת

  .  ולעולים מהקווקז)50(+השתלבות בתעסוקה אופייניים יותר לעולים שהגיעו לארץ בגיל מבוגר 

  

  עולים מבוגרים 
המועצות נובעים יותר מצירוף של חסמים הקשורים בגיל או -הקשיים של העולים המבוגרים מברית

  . מאשר ממיעוט משאבי הון אנושי, בהגירה

  

  :החסמים הקשורים בגיל הם

ם שליליים  ומעלה בשל סטריאוטיפי50-45חוסר נכונות בקרב מעסיקים לקלוט עובדים חדשים בני  

 . לגבי תפקודם בעבודה
כדאיות ההשקעה בדורשי עבודה שהמעסיקים אינם -חוסר עידוד מצד מערכות ההכשרה בשל אי 

 .ששים לקלוט
 .התיישנות הכישורים המקצועיים של העובד המבוגר 
  . במידה מסוימת גם העדפותיו של העובד המבוגר בעצמו 

  

  :החסמים הנובעים ממצב ההגירה הם

מחקרי ( יותר שהמבוגרים חווים בהשוואה לצעירים ברכישת מיומנויות השפה העברית קושי גדול 

 ). הגירה מראים כי יש קשר הדוק בין היות העולה מועסק לבין שליטתו בשפת המקום
שיעור גדול יותר למדו במסגרת לימודי ערב (ל באיכות פחות טובה "הכשרה מקצועית בחו 

 ). ובהתכתבות
 . תגל לשיטות עבודה שונות מהמקובל בארץ מוצאםקושי גדול יותר להס 
 . חוסר מיומנויות בחיפוש עצמאי של עבודה 
קשיים פסיכולוגיים של עובדים שהגיעו בארץ מוצאם למעמד מקצועי מכובד והעלייה קטעה את  

ומאלצת אותם לעמוד למבחן ולהוכיח את כישוריהם תוך תחרות עם , הקריירה המקצועית שלהם

  ).   1997, קינג(עולם צעירים 

  

אם כי קיימים , השתתפותם של העולים המבוגרים בשוק העבודה משמעותית, על אף כל החסמים

 מהגברים 60%-כ. בייחוד אצל נשים, פערים בינם לבין האוכלוסייה היהודית הוותיקה בגילים אלה

אשר הגיעו ( שנים 13-11יש פער גדול בין בעלי ותק של .  מועסקים64-55המועצות גילאי -עולי ברית

בקרב העולים ). בהתאמה, 44%- ו74%( שנים 10-7לבין מי שנמצאים בארץ ) לארץ בגיל צעיר יותר

 אלף גברים ונשים 13.5-מדובר ב: המבוגרים ישנה קבוצה הצפויה להתמודד עם קשיים רבים במיוחד

  . שנות לימוד12-בעלי פחות מ) 64-55 מגילאי 17%המהווים (
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ממשלתיים תכניות ייחודיות לקידום -ידי הממשלה בשיתוף עם ארגונים חוץ-פעלו על הו90-בשנות ה

מנגנוני השמה והסדרי סבסוד , כולל מסלולי הכשרה מיוחדים,  ומעלה45התעסוקה של עולים בני 

  .אשר סייעו בשילובם של העולים המבוגרים בעבודה, שכר

  

  עולי קווקז
בייחוד בעלי השכלה , שוק העבודה היא עולי קווקזקבוצת עולים נוספת המתמודדת עם קשיים ב

לא ניתן לזהות קבוצה זו במסגרת סקרי כוח . שהתגוררו בעיירות בארץ מוצאם, נמוכה או בינונית

ידי - על1997-סקר ארצי ראשון שנערך על עולי קווקז ב. ולכן אין בידינו מידע עדכני עליהם, אדם

קבות העלייה לארץ חלה ירידה משמעותית בשיעורי מכון ברוקדייל מצא כי בע-וינט'ג-מאיירס

שיעורי : וכן חלה מידה רבה של ניידות מקצועית כלפי מטה בקרב המועסקים; התעסוקה של הגברים

 18%- מהגברים ו3%רק .  בקרב הנשים43%- ל71%-ומ,  בקרב הגברים50%- ל77%-התעסוקה ירדו מ

 לפני עלייתם מועסקים בארץ ברמה זהה של חופשי או טכני, יד אקדמי-מהנשים שהועסקו במשלח

הקבוצה שהצליחה ביותר לשמר את מעמדה (אפילו בקרב העובדים המקצועיים בתעשייה . יד-משלחי

  ).1998, קינג( בארץ לרמה של עבודות בלתי מקצועיות 44%ירדו ) המקצועי

   

הרי , של הנשיםבעוד שבקרב קבוצות עולים אחרות השתלבות הגברים בתעסוקה טובה יותר מזו 

בחברה מסורתית בעלת חלוקת . משתלבות יותר, באופן יחסי, והנשים, שבקרב עולי קווקז המצב הפוך

  . מצב מעין זה מביא למתחים קשים במשפחה, תפקידים מגדרית ברורה

  

החסמים של הגברים עולי קווקז קשורים בכך שרבים מהם בעלי מקצועות שאינם מתאימים למשק 

רבים מהם לא (לחוסר שליטה בעברית ; לרמת השכלה נמוכה; ם חסרי מקצוע בכללהישראלי או שה

ולדברי העובדים ; למוטיבציה מועטה להשקיע מאמץ ברכישת השכלה ולימוד מקצוע; )למדו באולפן

 הם בעלי נכונות להתפשר על עבודות מזדמנות שיש עמן -המקצועיים בתחום ההכשרה וההשמה 

  . יהכנסה אך לא אופק תעסוקת

  

היעדר סידורי השגחה , החסם העיקרי של הנשים הקווקזיות הבלתי מועסקות הוא חוסר מקצוע

והקושי להתמודד עם דרישות המשפחה לגבי מילוי התפקיד המשפחתי ושילובו , לילדים בעלות נמוכה

ם קבוצה בקרב הנשי-תת). 1998, קינג(הן מגלות מוטיבציה לצאת לעבודה , עם זאת. עם עבודה בשכר

והוא ) 12%(שיעורן היה גבוה כבר בתחילת תהליך הקליטה . הוריות-הזקוקות לטיפוח מיוחד הן החד

שרק עכשיו לומדות , הוריות חדשות-כיום ישנה קבוצה גדולה של חד. גדל במידה משמעותית

  . להתמודד עם ניהול חיים עצמאיים

  

   יוצאי אתיופיה6.2
למרות שעדיין קיימים פערים ניכרים בין , יופיה בתעסוקההנתונים מראים כי ניתן לשלב את עולי את

  .שיעורי התעסוקה בקרב עולי אתיופיה לבין השיעורים בקרב כלל האוכלוסייה היהודית

  

 בכוח העבודה עמד על 64-22שיעור ההשתתפות של גברים עולים מאתיופיה בני , 2003-2002בשנים 

 10- ב1995/96שיעור התעסוקה ירד משנת . ד בלב53%-אך שיעור התעסוקה בקרבם הגיע ל, 66%
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הירידה בשיעור . נקודות אחוז למרות עליית משקלם של הוותיקים והמשכילים יותר באוכלוסייה זו

נפילה . 2002/03 בשנת 64%- ל1995/96- ב72%-מ: 44-25התעסוקה חלה גם בגילאי העבודה העיקריים 

שיעור .  בלתי מקצועיים בעשור האחרון בארץזו משקפת את הקשיים הגדולים בהם נתקלים עובדים

נתון המעיד על רצון לעבוד וחיפוש עבודה , 20%האבטלה בקרב הגברים עולי אתיופיה עומד על 

  . אקטיבי

  

, בקרב הנשים קיים פער גדול בשיעורי התעסוקה בין העולות יוצאות אתיופיה ליהודיות הוותיקות

ועלייה קטנה בשיעור המועסקות ) 43%- ל32%-מ(ודה למרות העלייה בשיעור המשתתפות בכוח העב

העלייה בוותק וברמת ההשכלה של הנשים העולות השפיעה יותר לכיוון של עלייה ). 26%- ל24%-מ(

ולכן רמת האבטלה בקרבן גדלה במידה , בהשתתפות בכוח העבודה מאשר על עלייה בשיעור התעסוקה

  .26%ניכרת והיא עומדת על 

  

  .45ביותר בין העולים לבין הוותיקים קיימים אחרי גיל הפערים הגדולים 

  

תופעה מדאיגה היא קיומן של קבוצות משמעותיות של גברים צעירים וגילאי ביניים שאינם משתתפים 

  .54-35 בני 5,061-ו, 34-22 צעירים בני 6,286 -לא מסיבות של לימודים או שירות צבאי , בשוק העבודה

  

והעולים מגיעים לאחר תקופה ממושכת של המתנה באדיס , יה נמשכת מאתיופהיש לזכור שהעליי

חשוב להתחיל את , על מנת למנוע היווצרות דפוסי תלות. אבבה שבה הם חיים מחוץ לשגרת עבודה

ולהמשיך , ההכנה לעבודה בשלב הימצאותם במרכזי הקליטה ואולי כבר בשלב ההמתנה באתיופיה

  . בשוק העבודהלפתח דרכים להתמודד עם החסמים שלהם

  

  3החסמים של עולי אתיופיה בהשתלבות בתעסוקה
 חסר במשאבי תעסוקה פורמליים

 שאינם משתתפים בשוק העבודה הם 64-22 מהגברים מעולי אתיופיה גילאי 63%: מיעוט השכלה 

הם לא רק חסרי השכלה אלא אף , כלומר,  לא למדו מעולם40%-כ;  שנות לימוד או פחות8בעלי 

, 64%- ו77%: בקרב הנשים השיעורים גבוהים יותר.  קרוא וכתוב בשפת אמםאינם יודעים

  .בהתאמה

 מהנשים מתקשים או אינם מסוגלים כלל לקרוא 70%- מהגברים וכ40%-כ: חוסר שליטה בעברית 

 מהנשים מתקשים או אינם מסוגלים כלל להבין 50%- מהגברים וכ30%-כ; מכתב פשוט בעברית

 .שיחה פשוטה בעברית

                                                 
  :בניתוח החסמים אנו משתמשים במספר מקורות 3

  מכון ברוקדייל בשנים -וינט'ג-ידי מאיירס-שנערכו על, מפקדים של עולי אתיופיה בשמונה יישובים -
  ).2003-2002, קינג ואחרים( במסגרת פרויקט המוקדים של משרד הקליטה 2003-2000

 .2003-2002ס בשנים "סקרי כוח אדם של למ -
תכניות וכיווני פעולה , מדיניות,  אתגרים-שילוב עולים יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית : הסקירה -

 ).2001, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס(
 ).2003, קינג(מחקר על תעסוקת עולי אתיופיה בחיפה  -
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 .  מקצוע וחוסר ניסיון תעסוקתי ישימים לישראלחוסר 
 שאינם משתתפים 64-22 מהגברים גילאי 71%מנתוני סקר כוח אדם עולה כי : מגבלות בריאות 

נימקו ,  בכלל האוכלוסייה היהודית56%לעומת , בכוח העבודה ואינם לומדים או משרתים בצבא

 . נכות או מוגבלות, זאת בסיבות של מחלה
נמוכה וחוסר השליטה בעברית מהווים חסמים גם בפני הכניסה למסלולים רמת ההשכלה ה 

ממלכתיים של הכשרה מקצועית המיועדים לשפר את משאבי התעסוקה של המתקשים להשתלב 

 .בעבודה
  

   םמאפיינים דמוגרפיי

 בקרב 1%-בהשוואה לפחות מ,  מהמשפחות יש ארבעה ילדים או יותר26%-ב: מספר ילדים גדול 

מה שמחייב מציאת ,  בקרב המשפחות היהודיות הוותיקות7%-המועצות ו-לות מבריתמשפחות עו

  .סידורי טיפול בילדים בעלות נמוכה

הוריות בקרב -לנשים חד, יתרה מזו.  מהמשפחות18.6% -הוריות -שיעור גבוה של משפחות חד 

,  ילדים3+ש  י46%-ל: הוריות אחרות-העדה האתיופית יש מספר רב של ילדים בהשוואה לנשים חד

- מהיהודיות הוותיקות החד17%-המועצות ו-הוריות מברית- מהעולות החד10%-בהשוואה ל

 .הוריות
  

  חסמים תרבותיים

התניית היעדרות , הגעה בזמן, כגון התמדה בעבודה, חוסר הרגלי עבודה המקובלים במשק מודרני 

ראיונות עם מעסיקים ; 2003, קינג(' וכד, עמידה בלוח זמנים, מהעבודה בקבלת אישור מהמעביד

  ).ועובדים מקצועיים בתחום ההשמה

כעסים הדדיים , הבנות-פערי תרבות המקשים על האינטראקציה בין העולה והמעסיק וגורמים לאי 

 .ידי העולה-ולעתים גם לעזיבת מקום העבודה על
, לנוערהמרכז לילדים ו(עבודה ולקבלת תמיכות -אקלים קהילתי שלפעמים נותן לגיטימציה לאי 

2001 .( 
  

  צורכי עזרה בכניסה לתעסוקה
. בסקרים שהוזכרו נשאלו העולים הבלתי מועסקים על הסיוע לו הם זקוקים על מנת להשתלב בעבודה

  :הם ציינו את סוגי הסיוע הבאים

 . מהנשים20%- מהגברים וכ30%- כ-עזרה ביצירת הקשר הראשון עם מעסיקים פוטנציאליים  
 . מהגברים ומהנשים25%- כ- הכוונה וייעוץ מקצועי 
 . מהנשים25%- מהגברים וכ20%- כ-הכשרה מקצועית  
 . מהנשים45%- כ-סיוע במימון סידור לילדים  

  

  :   על אף כל החסמים יש להדגיש מספר עובדות, לסיכום

  .רבים מהעולים בכל הגילים ובכל קבוצות ההשכלה עובדים. 1

  .אחוז מחפשי העבודה הוא גדול יחסית. 2
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  .והנשים מדגישות טיפול בילדים,  רבים מהלא משתתפים מצביעים על סיוע שיכול לעזור להם לעבוד.3

  .שיעור ההשתתפות של הנשים נמצא במגמת עלייה. 4

  

  64-22 גברים חרדים בגילים 6.3
  היקף ומאפיינים

על גיל בדוח זה אנו מתייחסים לגברים מ. בסקרים ארציים יש קושי לזהות את האוכלוסייה החרדית

 שנים או יותר ואשר מוסד הלימודים האחרון שלהם הוא 13 שאינם בכוח העבודה אשר למדו 22

  .63,291 היה 64-22 מספרם הממוצע בגילים 2003-2002בסקר כוח אדם בשנים ". ישיבה גבוהה"

  

 שלמדו או לומדים בישיבה על 64-22 עמד שיעור התעסוקה בקרב גברים גילאי 2003-2002בשנים 

 בקרב גילאי 13%-מ: אצל החרדים שיעור המועסקים עולה עם הגיל, בשונה מקבוצות אחרות. 24%

  . 64-55 בקרב בני 40%ועד לשיעור של , 54-35 בקרב גילאי 39%- ל34-22

  

 85%- ו34צעירים עד גיל ) 70%(רובם .  גברים46,000-אוכלוסיית החרדים שאינם בכוח העבודה מונה כ

 . באזור המרכז40%- גרים באזור ירושלים ו40%; )19לוח (מהם נשואים 
  

  )באחוזים(לפי גיל ומצב משפחתי ,  שאינם בכוח העבודה64-22חרדים גילאי : 19לוח 
  45,858  הכל במספרים מוחלטים-סך
  100  הכל באחוזים-סך
    גיל

34-22  68  
54-35  29  
64-55  3  

    
    מצב משפחתי

  85  נשואים
  0.5  גרושים
  14  רווקים

 

  חסמים וצורכי עזרה, משאבים
 משאבים 

יתרונותיהם נמצאים פחות במישור ההון האנושי ויותר , פי תפיסתם של הגברים החרדים עצמם-על 

יכולות חשיבה מופשטת , כגון יכולת ניתוח, בכישורי למידה אשר מסייעים להם ללמוד מקצוע

 ). 2005, נג וגזיתקי(יכולת להתמיד בלמידה במשך שעות ארוכות , אנלוגית ולוגית
  

 חסמים
 :חוסר במשאבים פורמליים לתעסוקה 

  .שנות השכלה רבות שאין להן תשואה בשוק העבודה -

 .חוסר מקצוע -
 .וידע מוגבל במתמטיקה, חוסר בכישורים בסיסיים כמו אנגלית והכרת המחשב -
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 קהילתיים-גורמים תרבותיים 
 .שכנראה הולך ופוחת, חוסר לגיטימציה קהילתית לעבודה -

  

  ורכי עזרהצ
, קינג וגזית(מכון ברוקדייל -וינט'ג-ידי מאיירס-שבוצע על, "פרנסה בכבוד"במחקר הערכה על תכנית 

 :דיווחו החרדים עצמם כי הם זקוקים לעזרה בתחומים אלה, )2005
 .ייעוץ והכוונה בבחירת מקצוע 
 .במסגרות נפרדות, השלמת השכלה והכשרה מקצועית 
 .ודיםמלגות והלוואות לתקופת הלימ 
 .סיוע בהשמה 

  

בין אם , בשנים האחרונות מתפתחים מגוון מסלולים ללימוד מקצועות במסגרות המותאמות לחרדים

במקצועות שהתיאוריה בבסיסם אינה , במסגרת קורסי הכשרה מקצועית ובין אם במסגרת אקדמית

  . סותרת את התורה והאמונה

  

     64-22גילאי  אוכלוסייה ערבית 6.4
  .  מהאוכלוסייה בגיל העבודה18%-הערבית בישראל מהווה כהאוכלוסייה 

 72%- ירד שיעור התעסוקה של גברים ערבים בצורה משמעותית ביותר מ2003- ל1995בין השנים  

בקרב בעלי השכלה נמוכה הירידה .  ונפל מתחת לזה של גברים יהודים2003- ב62%- ל1995-ב

 .49%- ל69%-מ, דרמתית במיוחד
. 2003- ב19%- ל1995- ב18%- עלייה קלה ביותר בשיעור המועסקות מהות הייתבקרב נשים ערבי 

במיוחד , להשכלה יש השפעה רבה על שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה של נשים ערביות

 2003 בשנת 45% שנות לימוד עמד על 13+אחוז המועסקות בקרב בעלות . תיכונית-השכלה על

  .   שנות לימוד11-9 מבעלות 10%-ו,  שנות לימוד12 מבעלות 20%לעומת 

  

  חסמים
  חוסר במשאבי תעסוקה פורמליים

 : לגבי גברים
 . שנות לימוד8כרבע מהגברים הערביים הם בעלי עד : השכלה נמוכה -
בייחוד בתחומי (יד החשופים לתחרות עם עובדים זרים -רבים הם בעלי משלחי: יד-משלח -

 .ם בשוק העבודהומושפעים מהשינויים המבניי) החקלאות והבניין
  

 : לגבי נשים
 . שנות לימוד8כשליש מהנשים הערביות הן בעלות עד : השכלה נמוכה -
ההכשרה המקצועית לנשים ,  ברמת ההשכלה של הנשים הצעירותהלמרות העליי: משלח יד -

מתמקדת עדיין במקצועות מסורתיים בעיקר שאינם מאפשרים פריצה מחוץ לכפר לענפים 

 )11.3.04, מנהלת משרד לייעוץ כלכלי ומרצה, אימאן קסיסריאיון עם (מודרניים 
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במחקר שבדק את השפעת החוק .  מהמשפחות יש לפחות ארבעה ילדים29%-ל: מספר ילדים גדול -

אחוז ההשתתפות של ילדים במעונות ,  נמצא כי בעקבות החוק4-3של מתן חינוך חינם לילדים בגיל 

, נמצאה השפעה חיובית ומובהקת. 80%-ה מביישובים ערביים בהם יושם החוק עלה בלמעל

 ). 2005, שלוסר(על השתתפות האמהות בכוח העבודה , ההולכת ומתחזקת עם הזמן
  

 חוסר הזדמנויות תעסוקה 
 :לגבי גברים

לגבי גברים בעלי השכלה אקדמית הסיבה . מגבלות על תעסוקה מחוץ לגבולות המגזר הערבי -

שליש המועסקים הערבים בעלי תואר שני מועסקים . יםהמרכזית היא אפליה מצד מעסיקים יהודי

מגבלה זו ). 2004-2003דוח סיכוי ( מהיהודים 10%לעומת , כפועלים מקצועיים או בלתי מקצועיים

 . לא נמצאה לגבי גברים ברמות השכלה נמוכות יותר
  

 :לגבי נשים
  . על רקע המסורת) לא רק מחוץ למגזר(מגבלות על תעסוקה אפילו מחוץ לכפר  -

  

 :לגבי גברים ונשים כאחד
בהקשר זה . מחסור באזורי תעשייה ובמקורות תעסוקה באזורים של ריכוזי האוכלוסייה הערבית -

מתקשות להמשיך בכך עקב , שהיוו מקור פרנסה לרבים, יש לציין שהרשויות המקומיות הערביות

 .מצוקתן התקציבית ותלותן במענקי איזון של הממשלה
סוקה מביא לריבוי המועסקים במשרה חלקית משום שלא הצליחו למצוא מיעוט הזדמנויות התע -

-כשני:  בולט הדבר בקרב הנשיםדבייחו. משרה מלאה או משרה נוספת להשלמה למשרה מלאה

  .לעומת כשליש מהיהודיות, שלישים מהערביות המועסקות במשרה חלקית דיווחו על כך
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  :פרק שני
  - אוכלוסיית הנכים

   בארץ ובעולםת לקידום תעסוקהתכניומאפיינים ו
  

  מבוא
  

הקדשנו פרק מיוחד לאוכלוסייה זו מאחר שהם .  לתעסוקה של אנשים עם מוגבלותספרק זה מתייח

ומאחר שלאוכלוסייה זו יש , מהווים קבוצה משמעותית בקרב האנשים שאינם נמצאים בכוח עבודה

ושילובם בשוק , וחדות לאוכלוסייה זובכל המדינות המערביות פותחו תכניות מי.  להםחסמים ייחודיי

- העבודה הפך בסוף שנות התשעים יעד מרכזי בתכניות תעסוקה הן במדינות אירופה והן בארצות

גם בארץ עלה הנושא של תעסוקת נכים לדיון ציבורי בשנים האחרונות והדבר קיבל ביטוי . הברית

הוועדה הגישה את .  השופט לרוןבעבודתה של הוועדה הציבורית לבדיקת צורכי הנכים ברשותו של

 למאי 5- וממשלת ישראל קיבלה את המלצותיה ב2005המלצותיה לראש הממשלה בסוף חודש אפריל 

ומפורטות בו , הנושא העיקרי בדוח הוועדה הוא עידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות. 2005

- ידי מאיירס-ות שהוכנו עלבכתיבת פרק זה אנו מתבססים על סדרה של דוח. המלצות רבות בתחום זה

כן על ההמלצות -וכמו; מכון ברוקדייל לקראת הדיונים בוועדה הציבורית בראשות השופט לרון-וינט'ג

  . שהוגשו בדיונים בוועדה

  

לאחר מכן יידונו . היקפה ומאפייניה, בתחילת פרק זה יוצגו נתונים על אוכלוסיית הנכים בישראל

. ם ויוצגו מערכות השירותים המסופקים לאוכלוסייה זו בארץמודלים שונים שפותחו לתעסוקת נכי

כן -כמו. וכן המלצות כיצד ניתן להתמודד עם קשיים אלה, בסוף הפרק יובא דיון על הבעיות הקיימות

  . יזוהו מספר תחומים שיכולים להוות יעדים לעבודה של המיזם

  

  קהמשאבים וחסמים לתעסו, היקף,  מאפיינים- אוכלוסיית הנכים. 1
  

   היקף האוכלוסייה1.1
משום שלא , מספר הנכים בגיל העבודה ושיעור ההשתתפות של נכים בכוח העבודה בארץ אינם ידועים

ישנם נתונים רק לגבי אלה שמקבלים קצבאות נכות מהמוסד . נערך סקר ארצי על הנכים בישראל

וכן לגבי , קבלי קצבת ניידותנפגעי איבה ומ, נפגעי עבודה,  מקבלי קצבת נכות כללית-לביטוח לאומי 

אין נתונים לגבי שתי קבוצות של נכים שעשויות , כלומר. ידי משרד הביטחון-הנכים המטופלים על

  :ידי המיזם-להיות יעד לטיפול על

ייתכן . ולכן אינם זכאים לקצבת נכות ₪ 2,600נכים שנמצאים בשוק העבודה ומשתכרים מעל  

ולים להפיק תועלת מתכניות שמטרתן לקדם את רמת שבקרב אוכלוסייה זו ישנם רבים שיכ

 .התעסוקה והשכר
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 לא ידוע כמה 4.40%-נכים שאינם זכאים לקצבת נכות כללית משום שדרגת הנכות שלהם נמוכה מ 

כפי שציינו בפרק המתאר את , עם זאת. מתוכם אינם מצליחים להיקלט בשוק העבודה ללא תמיכה

 מהגברים שאינם בשוק העבודה טענו שהסיבה לכך 50% מעל, האוכלוסיות שאינן בשוק העבודה

אך ייתכן , כנראה שחלק משמעותי מהם מקבלים קצבת נכות. היא סיבה רפואית או מוגבלות

  . שחלקם נמנים עם בעלי מוגבלות ברמה נמוכה יותר שאינה מזכה בקצבה

  

, ים ממשרד הביטחון מציג את מספר הנכים המקבלים קצבה מהמוסד לביטוח לאומי או שירות20לוח 

דרגות הנכות המזכה לקצבה היא שונה .  או יותר40%ומתוכם את מספר הנכים בעלי דרגת נכות של 

ואילו ,  או יותר40%קצבת נכות כללית ניתנת רק לבעלי דרגת נכות של , למשל. לגבי כל סוג קצבה

 או יותר הם 40%ות של הנכים בעלי דרגת נכ.  ויותר20%קצבת נפגעי עבודה ניתנת מדרגת נכות של 

  . הנכים הקשים יותר אשר לנכותם יש השפעה משמעותית על יכולתם לעבוד

  

  2004התפלגות מקבלי קצבאות על פי סוג קצבה ואחוזי נכות בשנת : 20לוח 
  
  

  סוג הקצבה

מספר האנשים 
המקבלים את 

  *הקצבה

  
 40%מתוכם בעלי 

  ומעלה נכות רפואית
  189,432  243,807  הכל מקבלי קצבאות בישראל-סך

 10%מדרגת נכות רפואית של (מקבלי קצבאות משרד הביטחון 
  ) ***ומעלה

  
49,844   

  
9,903   

  173,829  188,263  הכל מקבלי קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי-סך

 40%מדרגת נכות רפואית של (מקבלי קצבת נכות כללית  -
  )ומעלה

  
164,909  

  
164,909  

 20%נכות רפואית של (ה מקבלי קצבת נכות מעבודה צמית -
  )ומעלה

  
19,704  

  
7,070  

    ) ומעלה10%מדרגת נכות רפואית של (נפגעי פעולות איבה  -
2,500  

  
700  

שאינם מקבלי קצבת נכות (מקבלי שירותים מיוחדים  -
  )כללית

  
1,150  

  
1,150  

  5,700  5,700  **מקבלי קצבת ניידות בלבד
   ליותר מקצבה אחתגם אם הוא זכאי, כל אדם נספר פעם אחת בלבד  *

  המוסד לביטוח לאומי, 2004סקירה שנתית : מקור  ** 
  2004אגף השיקום משרד הביטחון נתונים : מקור*** 

  

 נכות או יותר היא הקבוצה של מקבלי קצבת 40%הקבוצה הגדולה של נכים בעלי , כפי שנראה בלוח

שקיבלו קצבת נכות ) 60ים עד נש (64-18 נכים בגיל 164,909 היו בארץ 2004בדצמבר . נכות כללית

 40%מספר האנשים בקרב הקבוצות האחרות שהם בדרגת נכות של . כללית מהמוסד לביטוח לאומי

  .  בקרב נפגעי איבה700-ו, 64-18 בקרב נפגעי העבודה גילאי  7,070או יותר הוא 

  

רובם קיבלו בנוסף .  מהמוסד לביטוח לאומי2004- אנשים בגילים אלה קיבלו קצבת ניידות ב17,000 -כ

  רק , מתוך כלל מקבלי קצבת הניידות. או גמלת שירותים מיוחדים/קצבת נכות כללית ו
                                                 

,  נכות בשל ליקוי עיקרי אחד25% למי שיש לו לפחות 40%ה לקצבה היא  נכות רפואית המזכ2004החל מינואר  4
  . 60%לאחרים נדרשת נכות רפואית מצטברת של 
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כנראה משום שהכנסותיהם מעבודה גבוהות מהסך המזכה בקצבה ,  לא קיבלו קצבת נכות5,700-כ

  ). המוסד לביטוח לאומי2004דצמבר -רבעון סטטיסטי אוקטובר(

  

הנכים .  או יותר40%ממשרד הביטחון הם בעלי נכות רפואית של  מבין מקבלי קצבאות 9,903-כ

בהמשך הפרק נציג בעיקר , לכן. ידי משרד הביטחון אינם יעד לטיפול במסגרת המיזם-המטופלים על

  .  נכות או יותר40%נתונים לגבי מקבלי קצבת נכות כללית ונפגעי עבודה בעלי 

  
הקבוצה הגדולה . לית לפי הליקוי העיקרי שלהם מציג את התפלגות מקבלי קצבת נכות כל9תרשים 

  , היא הקבוצה של נפגעי נפש המהווה קרוב לשליש ממקבלי קצבת נכות כללית בגלל בעיה נפשית

 סובלים 6%-כ,  סובלים מפיגור11%-כ,  מקבלים קצבת נכות כללית בגלל נכות פיזית מוטורית20%-כ

  . סובלים ממחלות פנימיות28%-מליקוי ראייה וכ

  

  2004בשנת  ליקוי עיקרי מקבלי קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי לפי: 9תרשים 

מחלת נפש, 
31.5%

מחלות פנימיות, 
27.9%

שיתוקים ופגיעות 
מוטוריות, 20.0%

פיגור שכלי, 
11.3%

ראייה, 5.6%

אחר, 3.7%

  
   2004סקירה שנתית , המוסד לביטוח לאומי: מקור

  

   מאפיינים של מקבלי קצבת נכות כללית ונפגעי עבודה1.2
וקדייל מכון בר-וינט'ג-ידי מאיירס-לגבי שתי קבוצות אלה יש בידינו נתונים מסקר ארצי שנערך על

  . איש3,800- על מדגם של כ1999והמוסד לביטוח לאומי בשנה 

  
מקבלי קצבאות .  מוצגים מאפיינים דמוגרפיים של מקבלי קצבת נכות כללית ונכות מעבודה21בלוח 

 הם 45%, עם זאת.  גבוה במיוחד בקרב שתי הקבוצות64-45אלה הם מבוגרים יחסית ושיעורם של בני 

  .45מתחת לגיל 
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 1999 ,קצבת נכות מעבודה בארץומאפיינים דמוגרפיים של מקבלי קצבת נכות כללית : 21לוח 
  )באחוזים(

  מקבלי קצבת נכות מעבודה  מקבלי קצבת נכות כללית  
  100  100  הכל-סך
      *מין

  92  54  גברים
  8  46  נשים

      
      גיל

29-18  15  8  
44-30  30  29  
65-45  55  63  

      
      **יבשת לידה

  34  32  יקהאפר/אסיה
  21  27  אמריקה/אירופה
  45  41  ישראל
   2004, שטרוסברג ואחרים: מקור

לאחרונה שונה גיל היציאה לפנסיה בהתאם להעלאת  (60 ונשים עד גיל 65גברים זכאים לקבל קצבה עד גיל   * 
  )גיל הזכאות לקצבת זקנה

  האוכלוסייה היהודית בלבד  ** 
  

   משאבים וחסמים לתעסוקה1.3
רמת ההשכלה של מקבלי הקצבאות נמוכה באופן משמעותי מרמת ההשכלה של כלל , לפי הסקר

הדבר נובע הן מהקשיים המיוחדים של ). 22ראה לוח (במיוחד בקרב הנכים הצעירים , האוכלוסייה

  .אוכלוסיה זו והן מהעובדה שבמערכת החינוך המיוחד לומדים רק עד לרמה של חטיבת ביניים

דבר ,  שנות לימוד או פחות8כות כללית הם אנשים בעלי השכלה של מחצית ממקבלי קצבאות נ 

מחקרים מראים שלהשכלה יש השפעה מכרעת על . המקשה על השתלבותם בשוק העבודה

   5.השתלבותם של נכים בשוק העבודה אפילו יותר מאשר בקרב האוכלוסייה הכללית

לפחות . יון תעסוקתי בעבודהרבעים ממקבלי הקצבאות יש ניס-לשלושה, למרות השכלתם הנמוכה  

 .חלק מהם נפלטו משוק העבודה בגלל הנכות
לא בשוק הפתוח ולא , אינם נמצאים במסגרת תעסוקתית, 80%מעל , רוב מקבלי קצבת נכות כללית 

, כלומר.  מנפגעי עבודה ממשיכים לעבוד50%מעל , לעמת זאת.  לנכיםתבמסגרות תעסוקה ייחודיו

 . שאינה בשוק העבודה קטנה יחסיתהקבוצה , בקרב נפגעי עבודה
 

                                                 
 40%לעומת ,  מועסקים- מכבדי הראייה או העיוורים שהם בוגרי אוניברסיטה 70%-בסקר נמצא שכ, לדוגמה 5

  ).2004, ברמן ונאון (50-20בקרב כלל אוכלוסיית לקויי הראייה או העיוורים בגילים 
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  )באחוזים (1999, התפלגות מקבלי קצבת נכות כללית לפי השכלה וגיל: 22לוח 
  גיל  

  שנות השכלה
הכל כלל - סך

  האוכלוסייה 
הכל מקבלי - סך

  65-45  44-30  29-18  קצבת נכות כללית
8-0  11  48  50  45  48  

12-9  47  33  40  38  28  
+13  42  19  10  17  22  

   2004, שטרוסברג ואחרים: רמקו
  

 מאלה שסובלים מנכות 15%לעומת , שליש מבין הסובלים מפיגור נמצאים במסגרת תעסוקתית 

מאחר שקיימות מסגרות מוגנות רבות למען , זאת.  מאלה שסובלים מבעיות נפשיות16%-ו, פיזית

 .אנשים הסובלים מפיגור
,  שאינם עובדים55באות מתחת לגיל חשוב לציין ששיעור משמעותי מאוכלוסיית מקבלי הקצ 

 מעל שליש מנפגעי הנפש ומעל רבע מבעלי -מעוניינים לעבוד או לבקר במסגרת תעסוקתית 

חלקם טענו שהם זקוקים להתאמות .  מקבלי קצבאות35,000-הכל כ-ובסך, מוגבלויות אחרות

רק . ית הבריאותהתאמת העבודה לבעי, עבודה חלקית, הסעות, כמו שעות גמישות, במקום העבודה

טענו שאינם יכולים לעבוד בגלל ) 50%מעל (היתר . דיווחו שאינם מעוניינים לעבוד) 10%-כ(מעטים 

אך סביר להניח שלפחות חלק מהם היו יכולים לעבוד אם היו עושים את ההתאמות , הנכות

  ).10ראה תרשים (הדרושות כדי להתאים את מקום העבודה לצורכיהם 

  

  1999 מהמוסד לביטוח לאומי ,55-18גילאי , סוקתי של מקבלי קצבת נכות כלליתמצב תע: 10תרשים 

מדווחים שלא 
יכולים לעבוד בגלל 

הנכות/מצב 
בריאותי, 0.47

תעסוקה נתמכת 
ומוגנת, 0.07

שוק חופשי, 0.1

מעוניינים לעבוד, 
0.29

לא מעוניינים 
לעבוד, 0.07

  
  2004, שטרוסברג ואחרים: מקור
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   סוגי המסגרות לתעסוקת נכים. 2
  

עיקרון הרצף . את מסגרות התעסוקה ניתן לדרג על רצף לפי מידת השילוב של הנכה בשוק הפתוח

לפי . לכיוון עבודה בשוק הפתוח, לפי יכולתו, תקדםהתעסוקתי מניח מעבר של עובד על פני הרצף ומ

ולהבטיח ניוד של העובדים ממסגרת אחת , יש לפתח את מגוון המסגרות שעל הרצף, עיקרון זה

המעבר בין חוליה . כל אחד מהשלבים ברצף מתאים לאוכלוסיות שונות ברמת התפקוד שלהן. הלשניי

את היכולות התפקודיות שלו ויכול לעבור  מתאפשר כאשר אדם עם מוגבלות משפר האחת לשניי

מנת להשימו במסגרת -על, יש חשיבות רבה לאבחון של יכולות הנכה, לפי כך. לחוליה הבאה ברצף

  :רצף תעסוקתי לדוגמה הוא. המתאימה לו ביותר

  
  

  מועדונים תעסוקתיים / מרכזי יום טיפוליים2.1
ונים מיועדים לאוכלוסייה ברמת תפקוד נמוכה מאוד שאינם מסוגלים לבצע מרכזי יום אלה והמועד

לכן ספק אם ניתן להתייחס אליהם . םשירותי התעסוקה במרכזים אלה הם מינימליי. עבודה יצרנית

  .כחוליה ברצף מסגרות התעסוקה

  

   מסגרות עבודה מוגנת 2.2
אנשים בעלי פיגור בינוני (לתמיכה רבה מסגרות עבודה מוגנת מיועדות לאנשים עם מוגבלות הזקוקים 

בדרך כלל הנכים עובדים במסגרות אלה בעבודות קבלניות ). נפגעי נפש, נכים פיזיים קשים, וקשה

מטרת המסגרות האלה היא לספק לנכים מסגרת תעסוקתית ברמה . פשוטות בליווי צמוד של מדריך

עבודה במסגרות אלה נתפסת ככלי ה, עם זאת.  ואת הרגלי העבודה שלהםםהתואמת את יכולותיה

בדרך כלל במסגרות אלה . שיקומי יותר מאשר כאמצעי לייצור מוצרים או להספקת שירותים-טיפולי

מסגרות אלה מספקות . מתבצעת עבודה קבלנית פשוטה שאינה מכשירה לעבודה בשוק הפתוח

חניכים במקומות אלה ה. הסעות ופעילויות חברתיות, כגון ארוחות, שירותים נוספים על התעסוקה

מסגרות מסוג זה בישראל הן . בעבור עבודתם בהתאם לתפוקה, בדרך כלל קטן, מקבלים תשלום

או מפעלי שיקום המיועדים לבעלי נכויות פיזיות או , המיועדים לאנשים בעלי פיגור" שים"המע"

 . חושיות
  

  :משנות השמונים נחשפו מסגרות אלה לביקורת מבחינות שונות

 .המנציחה את ההפרדה בין האדם המוגבל לבין החברה,  סגרגטיביתזו מסגרת 
  .ונמצאות מתחת ליכולתו, לעתים קרובות העבודות במסגרות אלה אינן מתאימות לרמת המשתקם 

 .סוגי העבודות הפשוטות המבוצעות במסגרות אלה והשכר הנמוך מפחיתים מחשיבות העבודה 
 .ולעובדים אין זכויות סוציאליותמעביד במסגרות המוגנות -לא קיים קשר עובד 
, וככל שהשהייה בהן ארוכה יותר, הסיכוי ליציאה מהמסגרות המוגנות לעבודה בשוק הפתוח נמוך 

 .כך נמוך יותר הסיכוי להשתלב בשוק הפתוח

 עבודה בשוק הפתוח עבודה נתמכת עבודה מוגנת מרכז יום טיפולי
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העלות הגבוהה הכרוכה בהפעלתן של המסגרות והקושי ההולך וגדל בהשגת עבודות קבלניות  

 .סוהר-כגון בתי, יהן והתחרות עם מסגרות אחרותבגלל התחרות בינ, למסגרות
  

בכמחצית . עבודה מוגנת נשארת חלופת התעסוקה העיקרית ברוב הארצות, למרות ביקורות אלה

ובמספר ארצות חוקקו לאחרונה חוקים , ארצות אירופה המדיניות היא לעודד גידול של מסגרות אלה

ך של קביעת תו תקן למסגרות של עבודה בשנים האחרונות התחיל תהלי. להקמת מסגרות מוגנות

בקביעת תו התקן . שמטרתו להבטיח את איכות הטיפול במוגבלים העובדים במסגרות אלה, מוגנת

  . תלקח בחשבון גם המידה בה מאפשר המפעל המוגן מעבר לחוליות אחרות ברצף

  

   מסגרות של עבודה נתמכת 2.3 
ם מסוגלים לעבוד בשוק הפתוח באופן עצמאי ואינם מסגרות של עבודה נתמכת מיועדות לאנשים שאינ

, הם זקוקים לתמיכה מתמשכת הכוללת ליווי. יכולים להשתכר שכר מינימום בגלל המוגבלות שלהם

  .הכשרה ולפעמים הסעות על מנת לעבוד בשוק הפתוח

  

  :קיימים מספר מודלים של תעסוקה נתמכת

זוהי קבוצה של עד . שים ברמת תפקוד נמוכהמיועד לאנ:  מודל הקבוצה העובדת בקבלנות משנה.1

הקבוצה עובדת בשוק הפתוח . שמונה אנשים העובדים ביחד ומקבלים עבודות תעשייה בקבלנות משנה

 . בליווי ובתמיכה צמודים של מדריך
, במודל זה. מיועד לאנשים עם מוגבלות המתקשים לתפקד במקום קבוע: מודל הצוות הנייד. 2

בליווי צמוד ובתמיכה , ניקיון, ונה אנשים עובדת בקהילה בעבודות כמו גינוןהקבוצה המונה עד שמ

  .קבועה של מדריך

קבוצת עובדים עם , במודל זה. גבוהה-מיועד לאנשים ברמת תפקוד בינונית: מודל של תחנות עבודה. 3

  .בליווי של מדריך, מוגבלות עובדים יחד עם עובדים שאינם נכים

המדריך מוצא משרה לאדם עם , במודל זה. לאנשים ברמת תפקוד גבוההמיועד : המודל הפרטני. 4

במשך הזמן המדריך מפחית את מידת התמיכה ואת ביקוריו במקום . מכשיר ומלווה אותו, מוגבלות

בדגם של עבודה פרטנית השכר גבוה יותר מאשר בדגמים . העבודה עד לכדי פעם או פעמיים בחודש

  .)Revell et al., 1994(רית הינו המודל הפרטני הב-המודל הרווח בארצות. אחרים

  

מקום . מעביד בין מקום העבודה לבין העובד הנכה-בדרך כלל בעבודה נתמכת לא קיים קשר עובד

אין לנכה זכויות . והארגון נותן לנכה תשלום על עבודתו, העבודה משלם לארגון המספק את השירות

  ).ימי חופש וכדומה, להכמו תשלום בגין ימי מח(סוציאליות של עובד 

  

שלא , הברית כמודל חלופי לתכניות תעסוקה מסורתיות-מודל של תעסוקה נתמכת התפתח בארצות

השימוש במודל זה מתרחב גם בארצות . הצליחו לשלב אנשים עם מוגבלויות קשות בשוק הפתוח

רי יוזמות והפעלת המודל היא פ, הברית-באירופה אם כי אין להן מדיניות כוללת כמו בארצות

  . מקומיות
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חסרונם של המודלים הקבוצתיים הוא בכך שקיום של קבוצה בליווי מדריך קבוע מבטל את האפשרות 

ומנתק את העובדים מאחריות ישירה לביצוע העבודה , לקיים יחסי עבודה ישירים עם עובדים אחרים

)Rogan et al., 1993 .(טנה של עבודה מוגנתהופך את העבודה הנתמכת למעין מסגרת ק, כלומר .  

  

, )22%(או נפגעי נפש ) 63%(רוב המשתתפים במודלים של עבודה נתמכת הם אנשים הסובלים מפיגור 

בדרך כלל בעלי פיגור המשתתפים בתכנית ). Revell et al., 1994(והיתר סובלים ממוגבלויות שונות 

למרות שהמודל פותח , )Revell et al., 1994; Wehman et al., 1995( הם בעלי פיגור קל או בינוני

  ). Gilmore et al., 1997(מלכתחילה למען אנשים בעלי מוגבלות קשה 

  

  :לעבודה נתמכת מספר יתרונות

ולעתים , שכר העבודה גבוה באופן משמעותי מאשר שכרם של אלה המשתתפים בעבודה מוגנת 

במחקר ). Goldberg et al., 1990;Kregel & Wehman 1997(דומה לשכרם של עובדים רגילים 

מכון ברוקדייל בישראל בקרב אנשים בעלי פיגור המשתתפים -וינט'ג-ידי מאיירס-שבוצע על

 ₪ 100לעומת ,  1,500₪נמצא ששכרם מגיע עד , בתכניות של עבודה נתמכת במקומות שונים בארץ

תמכת גבוה למרות שהשכר בעבודה נ). 2003,1998, מנדלר ונאון(בממוצע לחודש במסגרות מוגנות 

הוא עדיין נמוך משכר המינימום עקב תפוקתם הנמוכה , באופן משמעותי מהשכר בעבודה מוגנת

מעביד במקום -והעובדה שלא חלים עליהם יחסי עובד, יותר של העובדים כתוצאה מהמוגבלות

גורם נוסף לשכר הנמוך הוא הרצון של הנכה ומשפחתו לשמר את הזכאות לקצבת נכות . העבודה

 .שהוא הסכום שניתן להרוויח מבלי לפגוע בגובה הקצבה, לחודש ₪ 1,800עבור את הסף של ולא ל
והתמדה בעבודה , יום ורכישת הרגלי עבודה כגון טיפוח ההופעה החיצונית-שיפור במיומנויות יום 

 ). Pozner & Hammand, 1993 ;2003, מנדלר ונאון(
; 2003,1998, מנדלר ונאון( בקרב המשתתפים שיפור בדימוי העצמי של הנכה ושביעות רצון גבוהה 

Mason, 1990; Schalock & Genung, 1993 ;Teot et al., 1993 .( 
 & Nisbet(הזדמנות של עובדים עם מוגבלות לעבוד יחד עם עובדים רגילים בסביבת עבודה רגילה  

Hagner, 1998 .(ין העובדים רוב נמצא שנוצר קשר חברתי טוב בין העובדים הרגילים לב-פי-על

, מנדלר ונאון(בילוי זמן ההפסקות והאוכל ביחד , המתבטא בעזרה הדדית, בתעסוקה נתמכת

2003,1998 ;Parent et al., 1992 .(יש צורך להשקיע מאמצים בתחום זה על מנת למנוע , עם זאת

 ).McCaughrin, 1993(שאנשים עם פיגור לא יהיו מבודדים מבחינה חברתית במקום העבודה 
מאשר ) 80% עד 40%(ות הפעלת תכניות מסוג זה לאחר ארבע עד חמש שנים נמוכה בהרבה על 

, זאת). Tines et al., 1990; Kregel & Wehman, 1997(העלות של מסגרות של עבודה מוגנת 

נמצא , כן-כמו. בגלל שלאורך הזמן יורד הצורך בליווי צמוד של מדריך ועוברים לליווי מעת לעת

לות של תכניות פרטניות נמוכה יותר מזו של התכניות הקבוצתיות מאחר שהצורך שלאורך זמן הע

  ).Kregel & Wehman, 1997(בליווי קטן יותר 
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  : לצד היתרונות הרבים של עבודה נתמכת ישנן גם מספר בעיות

שיעור הנפלטים ממקום העבודה גבוה יחסית בשל סיבות הקשורות לקשיים להיקלט במקום  

בעבודות ברמות , בדרך כלל, אוכלוסייה זו נקלטת, כן-כמו. פיינים אוכלוסייה זוהעבודה אשר מא

במקרים ). 1998, מנדלר ונאון(זמניות ועונתיות ונפלטת מהן במצב של צמצומים בכוח אדם , נמוכות

שהנכה נפלט מעבודה יש צורך לשלב אותו בתכניות של עבודה מוגנת עד שיימצא לו מקום עבודה 

מכאן שלמסגרות של עבודה מוגנת יש תפקיד חשוב בשמירה על הרצף . וחחדש בשוק הפת

, מנדלר ונאון(גם כאשר הנכים מיועדים לעבוד בעבודה נתמכת בשוק הפתוח , התעסוקתי של הנכים

2003,1998.( 
מספר מצומצם של אנשים עוברים מתכניות של עבודה נתמכת לעבודה בשוק הפתוח כעובדים  

מיעוט העוברים לעבודה רגילה נובע מהיעדר תמריץ . שעות עבודתם בהתאםומגדילים את , רגילים

, מצד אחד, למעסיק לקלוט את הנכה כעובד רגיל ולשלם לו שכר מינימום וזכויות סוציאליות

 . מהחשש של הנכה לאבד את קצבת הנכות, ומהצד האחר
   

   עבודה בשוק הפתוח 2.4
התכניות כוללות בדרך כלל עזרה בהשמה וליווי . בוההתכניות אלה מיועדות לאנשים ברמת כישורים ג

מעביד בין הנכה -רק בתכניות מסוג זה קיים קשר עובד. זמני שיורד באינטנסיביות שלו עם הזמן

 .וכן הוא מקבל שכר וזכויות סוציאליות ממקום העבודה, למקום העבודה
  

ניתן להבדיל בין האמצעים . חישנם מספר אמצעים לעידוד שילוב של אנשים עם מוגבלות בשוק הפתו

לבין אמצעים לעידוד האנשים עם מוגבלות להקלט , לעידוד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות

  . בעבודה

  

 במספר מדינות ישנה חקיקה במטרת למנוע :אפליה בעבודה של אנשים עם מוגבלות-חוקים של אי

  .יקה זוקשה להעריך את מידת ההצלחה של חק, עם זאת. אפליה בתעסוקה

  

אחת השיטות לשלב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה היא דרישת החוק : )quota(שיטת המכסה 

 הוועדה 1986בשנת . ממעסיקים מגודל מסוים להעסיק שיעור מסוים של אנשים עם מוגבלות

המליצה לארצות האיחוד  )The European Commission Recommendation, 1986(האירופית 

בעיקר במגזר , מספר מדינות באירופה אימצו שיטה זו.  במערכותיהןquota-לשלב את שיטת ה

לקבל לעבודה , או אינו מוכן, שיטה זו מלווה לעתים בקנס במקרה שהמעסיק אינו יכול. הציבורי

הכסף שמתקבל מהקנסות משמש בדרך כלל לפיתוח מקומות עבודה נתמכת או . אנשים עם מוגבלות

לא הצליחה להגדיל באופן משמעותי את שיעור התעסוקה של הנכים  quota-שיטת ה, עם זאת. מוגנת

או לשלם את הקנס כאשר גובהו , בגלל הנטייה של המעסיקים להעסיק רק אנשים בעלי מוגבלות קלה

יעילות השיטה מוגבלת משום שרק עסקים גדולים מתבקשים להעסיק אדם , יתרה מזו. אינו משמעותי

  . עם מוגבלות
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מדינות רבות באירופה נותנות תמיכה כספית למעסיק על מנת לעודד : ית למעסיקיםמתן תמיכה כספ

ולכסות את , מטרת התמיכה היא לפצות את המעסיק על הפסד תפוקה. אותו להעסיק אדם נכה

התמיכה הכלכלית . ההוצאות הכרוכות בהתאמת סביבת העבודה לצורכיהם של העובדים עם מוגבלות

שיטה זו דורשת מעקב לאורך זמן על . וד שכר העובד או במתן מענקיםבסבס, מתבטאת בהקלות במס

  . שהעסקת הנכה היא לא רק זמנית על מנת לזכות בהטבותאמנת לווד

  

כלים , תמיכה זו יכולה להתבטא במתן החזר על הוצאות בגין ציוד: מתן תמיכה כלכלית לעובדים

במקרים , או, ק כספי עם תחילת העבודהכן מספר מדינות נותנות מענ-כמו. ומימון בהתאמת מכונית

או מספקות הטבות נוספות , ממשיכות אפילו לשלם את קצבת הנכות לטווח קצר או ארוך, בודדים

  ).הברית-בארצות(כמו ביטוח רפואי 

  

  ספקת שירותיםהמודלים של . 3
  

בתיאום לאנשים עם מוגבלויות יש חסמים רבים המקשים על השתלבותם בתעסוקה ויש צורך , כאמור

מרוכז של הספקת שירותי תעסוקה על מנת להבטיח ראייה כוללנית של צורכיהם ולהפוך את שירותי 

ההכרה בצרכים אלה הביאה לפיתוח מנגנונים שונים להספקת . התעסוקה נגישים לאוכלוסייה זו

  .טיפולמרכזי תעסוקה כלליים או ייחודיים ומנהל : שירותי תעסוקה לאוכלוסייה זו והעיקריים שבהם

  

   מרכזי תעסוקה 3.1
הגישה היא לשלב את הטיפול בנכים במרכזים המטפלים באוכלוסיות : מרכזי תעסוקה כלליים

ולהתאים את השירותים במרכזים אלה לצרכים המיוחדים הנוספים של בעלי , חלשות אחרות

נוחה למגוון העיקרון היסודי העומד בבסיס הגישה הוא שעל המרכז להבטיח גישה . מוגבלויות

 ;Pindus et al., 2000(טיפול כוללני ומקיף באדם עם מוגבלות ומיצוי של הזכאות לטובתו , שירותים
Nightingale et al., 1999 .(הוא מונע ,מכיוון שהמרכז מהווה כתובת אחת לכניסה למערכת 

ת שירותים בהן חלוקת האחריות להספק, במערכות מפוצלות, כן-כמו. התרוצצויות בין השירותים

מרכז מסוג , בדומה לחלוקת האחריות הקיימת בארץ, הינה על בסיס סוג מוגבלות או רמת מוגבלות

  . בעיקר של בעלי מוגבלויות רבות או לא מוגדרות, זה מונע נפילה בין הכיסאות

  

, יכולת פיזית(מרכזי תעסוקה מספקים שירותי אבחון על מנת להעריך את יכולת העבודה של הנכה 

 המרכזים מרכזים כן-כמו.  ולבנות תכנית טיפול מתאימה,)הרגלי עבודה וכדומה, נפשית, תניטיביקוג

 מספקים בעצמם או ;ומתאמים בין שירותי התעסוקה הנחוצים לצורך השתלבות בשוק העבודה

הכשרה מקצועית והשלמת השכלה במטרה , סדנאות עבודה, עבור הנכה מסגרות שיקוםבמשיגים 

את השירותים התומכים הדרושים לו ליציאה   ומשיגים גם;את כישוריו לעבודהלפתח ולהעצים 

 המרכז דואג להשמה של הנכה במסגרת תעסוקתית ,לבסוף .כגון טיפול בילדים והסעות, לעבודה

לפחות למשך התקופה הראשונה אחרי , השתלבותו במקום העבודה מתאימה לכישוריו ומלווה את

 .ההשמה
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 ועלולים לפגוע ,אלה הוא בכך שהם שמים דגש חזק על שילוב בשוק הפתוחהחיסרון של מרכזים 

בעיקרון של רצף תעסוקתי ובמציאת פתרונות לבעלי מוגבלויות קשות שאינם מסוגלים להשתלב בשוק 

  . פתוחה

  

מודל שני של טיפול באנשים בעלי מוגבלויות הוא טיפול במסגרות ייחודיות : מסגרות מיוחדות לנכים

לפעמים הן מטפלות בכל סוגי המוגבלויות . ידי עמותות-סגרות אלה מופעלות לעתים עלמ. לנכים

למשל אנשים עם (ולפעמים הן מתמקדות באוכלוסיית יעד ספציפית הלוקה במוגבלות מסוג מסוים 

כמו , מודל זה נפוץ בארץ ומספר עמותות מספקות שירותי תעסוקה). נכים פיזיים, נפגעי נפש, פיגור

המסגרות . FEGSהברית עמותה מסוג זה היא -בארצות. אילן, קרן שלם, ס"לווין שמעמותות א

שלביות המאפשרות מעבר בין -בונות תכניות רבוהמיוחדות שמות דגש על עיקרון של רצף תעסוקה 

בזה הן נבדלות ממרכזי תעסוקה כלליים השמים דגש . מסגרות עבודה בהתאם להתקדמות של הנכה

אלא מגדירים אותם ,  עם בעלי מוגבלויות קשותבדרך כלל ואינם מתמודדים על השמה בשוק הפתוח

ידי מסגרות מיוחדות הוא -יתרון הטיפול על. כבלתי ניתנים להשמה ומפסיקים את הטיפול בהם

כלל שירותים נוספים שאינם  בדרךמסגרות אלה מספקות . הראייה ההוליסטית של צורכי הנכה

 אך לעתים תורמים בעקיפין להסרת חסמים כמו שירותי ייעוץ ,קשורים ישירות לתחום התעסוקה

יתרון נוסף הוא הניסיון הרב שנצבר . ייעוץ בטיפול בילדים וכדומה, ייעוץ למשפחה, פסיכולוגיים

  .  בפעילותן בטיפול באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

  

יפול באמצעות מרכזי מודל המשלב ט: טיפול משולב של מרכזי תעסוקה כלליים ומסגרות מיוחדות

דוגמאות . ידי עמותות-תעסוקה כלליים עם טיפול באמצעות מרכזים ייחודיים המופעלים לעתים על

) OFPD )Opportunities Fund for Persons with Disabilities-יורק ו-בניו" Pride"למודל זה הם 

יות קלות יחסית נשארים בעלי מוגבלו. במודל זה אנשים עם מוגבלות פונים למרכז תעסוקה. בקנדה

סוגיה מרכזית . הייחודיות להםבטיפול המרכז בעוד שבעלי מוגבלויות קשות מופנים לטיפול במסגרות 

, במודל זה היא יצירת נקודות החיבור בין שני האפיקים כך שעיקרון הרצף התעסוקתי יישמר

במרכז התעסוקה עם טיפול בין ה לבמרכז הייחודיויתאפשר מעבר חלק ככל האפשר בין הטיפול 

  . עלייה בכישוריו של הנכהה

  

   מנהל טיפול 3.2
פותח התפקיד של מנהל , טיפול כוללניל נוחה לשירותים והבנוסף למודלים השונים להבטחת גיש

שימוש במנהל טיפול כאסטרטגיה . טיפול כחוליה נוספת להבטחת טיפול איכותי לאוכלוסייה זו

לתפקיד זה נודעת . ם אלא נפוץ בטיפול באוכלוסיות חלשות אחרותטיפולית אינו ייחודי לטיפול בנכי

  .אנשים עם מוגבלויות בקרב חשיבות רבה במיוחד

  

 אשר מרכז את הטיפול ,רכי הנכה ומשפחתוועם ראייה כוללנית של צ, אדם אחדידי -עלריכוז הטיפול 

  .  משפר את איכות הטיפול באדם בעל צרכים מיוחדים,לתקופה ממושכת
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דו של מנהל הטיפול הוא לבצע את מכלול הפעילויות הנדרשות לשילובו של אדם במסגרת תפקי

מעקב ). השגת וארגון השירותים הנדרשים וליווי ומעקב, בניית תכנית טיפול, אבחון(תעסוקתית 

התייחסות למכלול , לאורך זמן מאפשר עדכון של תכנית הטיפול בהתאם לשינויים במצב הנכה

, כל זאת, צרכים פסיכולוגיים וסביבתיים, בעל המוגבלות כגון צרכים רפואייםהצרכים של האדם 

  .מאחר שנושאים אלה חיוניים להצלחת ההשמה בעבודה של אדם בעל מוגבלות

 

   לקחים נוספים ממחקרי הערכה שנערכו על המודלים השונים 3.3
ה של אנשים עם ממצאי ההערכה של השפעת המודלים השונים על ההתמודדות עם קשיי התעסוק

נמצאו הבדלים במידת ההצלחה בקרב ). Eardley & Thompson, 1997(משמעיים -מוגבלות אינם חד

. כן להבדלים בשיטות המחקר-וכמו, מודלים שהופעלובהבדלים להקשורים , אוכלוסיות שונות

, בודהחלק מהמחקרים מראים עלייה בשיעורי ההשמה של נכים בעבודה ועלייה בהכנסות מע, לדוגמה

גם ). Thompson et al., 2001(אחר מראים שינויים קטנים ביותר בשיעורי התעסוקה ה םואילו חלק

; הדבר לא הביא בהכרח להגדלת ההכנסות בקרב הנכים, כאשר נמצא ששיעורי התעסוקה גדלו

לפעמים נמצאה אפילו עלייה בעוני באוכלוסיה זו כתוצאה מאיבוד קצבת הנכות עם הכניסה לעבודה 

)Human Resources Development Canada, 1998a,2001( .ניתן ללמוד מהספרות מספר , עם זאת

  : לקחים ביחס לטיפול באוכלוסייה זו

 .מקצועי-ידי צוות רב-רכי הנכה יש צורך באבחון עלועל מנת להבטיח ראייה כוללנית של צ .1
מושך יותר מאשר במקרה של צמוד יותר ומ, תפקידו של מנהל הטיפול צריך להיות אינטנסיבי יותר .2

 .אוכלוסיות חלשות אחרות
למשל ( סדנאות ומסגרות הכשרה ייחודיות לאנשים בעלי מוגבלויות מסוימות פיתוחיש צורך ב .3

 ).טיפול בליקוי למידה
 ).מדריך אחד לנכה(הנכים זקוקים לעתים למסגרות הכשרה מקצועית אישיות  .4
  

  המצב בארץ. 4
  

  מימונם  לען שירותי תעסוקה לנכים ומת לע הארגונים האחראים 4.1
הגופים העיקריים הם . מספקים שירותי תעסוקה לאנשים עם מוגבלותהבארץ ישנם מספר גופים 

בין הארגונים . םהרשויות המקומיות וארגונים וולונטריי, המוסד לביטוח לאומי, משרדי הממשלה

  .יינים כגון גיל וסוג נכותהמבוססת על מאפ, נהלית באשר לאוכלוסיית היעדיקיימת חלוקה מ

המוסד לביטוח לאומי אחראי על פי חוק לשיקום מקצועי בשוק העבודה הפתוח של אנשים עם  

.  נכות לפחות20%איבה עם פעולות  ונפגעי 10%-נכי עבודה של יותר מ, 20%-ותר מנכות כללית של י

וזאת לפי , חופשימים לתעסוקה בשוק היבמוסד לביטוח לאומי מתקבלים לטיפול רק מי שמתא

 אגף השיקום של המוסד ידי-עלשירותי השיקום המסופקים , כלומר .הערכת עובד השיקום במוסד

 .לביטוח לאומי מיועדים לאוכלוסייה ברמה גבוהה שאמורה להשתלב בשוק הפתוח
אנשים הסובלים ) 1: (אגף השיקום במשרד הרווחה אחראי על מי שנמנה עם קבוצות אלו 

; עיוורים ולקויי ראייה) 2(; )שיתוק ילדים, טרשת נפוצה, שיתוק מוחין(יות ומחלות ממוגבלויות פיז
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אנשים שסובלים מקשיי תפקוד ומקשיי הסתגלות על רקע פיגור ) 4(; רשים וכבדי שמיעהיח) 3(

 ).נזק מוחי,  למידהתכגון לקו(אורגני 
 .על פיגורהאגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרווחה אחראי על מי שהוגדר כאדם ב 
במסגרת חוק שיקום נפגעי נפש . האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות אחראי על נפגעי הנפש 

 .  נכות בתחום הנפשי40%האגף אחראי לספק שירותי שיקום לנפגעי נפש בעלי , בקהילה
 

   והגורמים המספקים השירותים המסופקים4.2
  :ים כולליםידי הארגונים השונ-באופן כללי השירותים המסופקים על 

 ידי-עלההערכה מתבצעת . במהלך האבחון מתבצעת הערכה של כישוריו של הנכה: אבחון תעסוקתי 

 .מכונים לאבחון ומכוני הכוון,  או באופן חיצוני באמצעות מרכזי שיקום,הארגון עצמו
 . הנכהיו שלמוגבלויותיו ורצונות,  תכנית הטיפול נבנית בהתאם לכישוריו:ית תכנית טיפולבני 
 , מגוון של שירותים הניתנים בחלקם במשולב עם כלל האוכלוסייהות הכשרה כוללתכניות :הכשרה 

 : כוללותתכניותה.  מיוחדות לנכיםתכניותובחלקם כ
 .השלמת השכלה או רכישת הרגלי עבודה במרכזי שיקום: טרום הכשרה מקצועית -
 התכנית כוללת לימודים .ניתנת בעיקר לנכים שמיועדים לעבוד בשוק הפתוחההכשרה מקצועית  -

 ת תפקודברמנכים . הכשרה אינדיבידואלית או לימודים במסגרת להשכלה גבוהה, בקורסים

האוכלוסייה עם חסמי תעסוקה . יכולים להשתלב בכל הקורסים הקיימים בשוק הפרטיגבוהה 

 .בסיסיים מקבלת את ההכשרה במרכזי שיקום נפרדים
  .הכשרה תוך כדי תעסוקה -
אם בעבודה רגילה ואם ,  נכים שאמורים לעבוד בשוק הפתוחבשבילקיימים : שירותי השמה 

 .במסגרת עבודה נתמכת
 הם הליווי והמעקב אחרי נכים שמשתלבים בעבודה רגילה בשוק הפתוח :השמתיים-שירותים פוסט 

נכים שמשתלבים בתכנית של עבודה נתמכת  אחרי הליווי והמעקב). חודשיים-חודש (יםזמני

 . אינטנסיביות הליווי פוחתת עם הזמןבדרך כללאם כי , רך זמן לאונמשכים
עם זאת קיים שוני בתכנים בהתאם . מספקים מגוון רחב של שירותי תעסוקה כל הארגונים, כאמור 

ה יאוכלוסיל המוסד לביטוח לאומי ידי-עלשירותי הכשרה המסופקים , הלדוגמ. לאוכלוסיית היעד

והכשרה מקצועית בקורסים  ללים גם השכלה גבוההבעלת יכולת להשתלב בשוק הפתוח כו

ידי האגף לטיפול -שירותי ההכשרה המסופקים על, לעומת זאת. המיועדים לכלל האוכלוסייה

  .באדם המפגר ניתנים בעיקר במרכזי שיקום או ישירות במסגרות של עבודה מוגנת

 אשר ם וולונטריי הרשויות המקומיות או ארגוניםידי-על עתיםשירותי התעסוקה מסופקים ל 

אך המימון העיקרי של שירותים אלה מגיע ממשרדי הממשלה ורשויות , משתתפים במימונם

  .מקומיות

  

   היקף האוכלוסיות המקבלות שירותי תעסוקה4.3
 מסופקים שירותי תעסוקה לנפגעי נפש בעלי נכות ,2001במסגרת חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה  

 נפגעי נפש אשר הושמו במסגרות תעסוקה 2,852 היו 2003דצמבר ב.  או יותר40%בתחום הנפשי של 
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עם .  תעסוקהתכניותפגעי נפש מנלפני הפעלת החוק נהנו רק כמה מאות . מוגנת ובעבודה נתמכת

 נכות בתחום הנפשי 40%בעלי  50,000- יחסית לכ, קטןהמשתתפים הנוכחי הוא עדיין מספר , זאת

יש לזכור שישנה קבוצה נוספת של אנשים עם בעיות נפשיות  ,כן-כמו. שמקבלים קצבת נכות כללית

 .40%-למרות שאחוז הנכות הנפשית שלהם נמוך מ, שמתקשים להשתלב בעבודה
בנוסף לאנשים .  אנשים3,200-שים ל" המע64-האגף לטיפול באדם המפגר מספק עבודה מוגנת ב 

 , מרכזי טיפול40-בכנמצאים  אנשים בעלי פיגור עמוק ה600-ישנם כ, הנמצאים במסגרות מוגנות

 .  הנמצאים בעבודה נתמכת500-ועוד כ
,  אנשים שסובלים מנכויות פיזיות2,700-אגף השיקום במשרד הרווחה מספק שירותי תעסוקה ל 

חלקם נמצאים במסגרות מוגנות . טיבי גבולי ועודיתפקוד קוגנ, י למידה קשיםיליקו, נכויות חושיות

 של עבודה תכניותחלקם נמצאים בו, גרות מיוחדות לעיווריםכמו קרן למפעלי שיקום או מס

הכשרה , הכשרה מקצועית,  אנשים בשנה לקבלת אבחון7,000-האגף מפנה כ, בנוסף. נתמכת

 . שנמשכות עד שנהתכניותלעבודה ושירותי השמה ב
  ים בשנ,ה לדוגמ.כל שנהבים נכהמוסד לביטוח לאומי מספק שירותי שיקום למספר רב של  

 נפגעי 8%- נפגעי פעולות איבה ו1%, םי נכים כללי70% מתוכם , מטופלים13,000 היו 2001-2000

   .עבודה

  

  והמלצות לשיפור המערכת בעיות. 5
  

    פיצול רב במערכת המספקת שירותים לנכים5.1
 יםרמו ג,אחריות ביניהםה וחלוקת ,ריבוי הגופים המספקים שירותי תעסוקה ושירותים אחרים לנכים

 ויכול  אנשים עם מוגבלות עלקשה במיוחדמדבר ש, ג שירותיםי להשביניהם כדיצורך להתרוצץ לעתים 

נכים רבים כמו נכים בעלי מוגבלויות בתחומים לכך ש הפיצול גורם כן-כמו. יהם במימוש זכויותלפגוע

 ,או נכים שסובלים מפיגור לא כתוצאה מבעיה התפתחותית אלא כתוצאה מתאונה או מחלה, רבים

 שום ידי-עללנכים אלה אין כתובת ברורה לטיפול ולעתים הם אינם מטופלים . " בין הכיסאותופליםנ"

  . גורם

  

כן ניתן -כמו. על מנת להתמודד עם בעיה זו ניתן ליצור מנגנוני תיאום מובנים בין הגופים השונים

 שנהוג במספר  ושל מנהל טיפול כפי)one-stop center(ליישם את העקרונות של תחנת שירות אחת 

כן -כמו. הוועדה ברשות השופט לרון המליצה על הקמת תחנת שירות אחת, ואמנם. תכניות בעולם

באמצעות הקמה של , הוועדה המליצה על ארגון מחדש של שירותי השיקום לאנשים עם מוגבלות

לפעול , להיות אחראי על יצירת מדיניות אחידהאמור המינהל . מינהל שירות שיקום במשרד הרווחה

ולפתח מנגנוני ,  טווח רחב של נכויותעםשנתית בעבור אוכלוסיות -לתכנון ולפיתוח של אסטרטגיה רב

המוסד לביטוח לאומי והאגף לבריאות הנפש : תיאום עם הגופים האחרים המספקים שירותים לנכים

 ם למעןידי ארגון מחודש של שירותי-משרד הרווחה כבר עשה צעד בכיוון זה על. במשרד הבריאות

דפוס חדש זה . אחד את הטיפול בקבוצות השונות של נכים שבטיפולומהנכים בתוך המשרד אשר 

  . נמצא עתה בתהליך יישום
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    נמוכהת תפקודעבודה במסגרות מוגנות ברמ 5.2
מרבית העבודות בהן עוסקים החניכים במסגרות מוגנות הן עבודות פשוטות בתחום ההרכבה 

מסגרות המוגנות השונות להשגת עבודה לחניכים גורמת למנהלים לקבל התחרות בין ה. והאריזות

יש צורך לשדרג את .  לספק עבודה לחניכים כדי שיוכלולפעמים עבודות עם תשלום מינימלי או סמלי

סוגי העבודות המבוצעות במסגרות מוגנות על מנת לקדם את החניכים במיומנויות עבודה מורכבות 

לצורך זה יש צורך במימון התשתית הדרושה לפיתוח . עבודהבעבור ה יותר  ולהשיג תשלום גבוה,יותר

ישראל מעורב בפיתוח של -וינט'ג . יותר והכשרה מקצועית של המדריכיםיםסוגי תעסוקה מורכב

עבודה של הנכים המבקרים הלשפר את כישורי   לשדרוג מסגרות של עבודה מוגנת על מנתתכניות

הוועדה ברשות השופט לרון המליצה על הכנסת . ותיהם מעבודהולהגדיל את הכנס במסגרות אלה

 שמטרתן לשדרג את העבודה במסגרות תכניותמשרד הרווחה מעורב במספר . שיפורים בתחום זה

  .מוגנות

  

   מעבר בין השלבים שברצף התעסוקתי היעדר 5.3
התקדמות על  ברצף וותתעסוקה מניח קיום של המסגרות השונות הכלולהשירותי של עקרון הרצף 

 סוגי התעסוקה הכלולים ברצף קיימים היום במידה זו או אחרת . מיומנויות עבודהת רכישידי-על ופני

עבודה מוגנת  אין מעברים ביןכמעט ש , למעשה.רצף אינם מפותחיםעל פני האך המעבר וההתקדמות 

סקר של מסגרות ב.  ובין עבודה נתמכת לשילוב מלא בשוק הפתוח עם מעמד של עובד רגיל,לנתמכת

 חניכים יצאו בשנה למסגרת של עבודה נתמכת 3%-מוגנות לאנשים עם פיגור שכלי נמצא שרק כ

.  המעבר מעבודה נתמכת לעבודה כעובד רגיל בשוק הפתוח נדירכן-כמו). 1998 ,מנדלר ונאון(

רה עבודה נתמכת בירושלים העריכו שגם אם יינתנו הכשתכנית המדריכים וההורים של חניכים ב

ניתן לעודד  ).2003 ,מנדלר ונאון(בעתיד  כלו להשתלב בשוק הפתוחו י20%- פחות מ,ווי מתאימיםיול

אבחון תעסוקתי תקופתי על מנת לאתר את אנשים שיכולים   ביצועידי-על הרצף פני-יותר מעברים על

ה יותר  המוגנות להעביר את האנשים ברמה גבוהתכניות לתת תמריצים למנהלי הכן-כמו ו,להתקדם

עברת אנשים ברמה גבוהה כי הדבר מקשה על הלמנהלים יש היום תמריץ שלילי ל. לעבודה נתמכת

יצירת רצף וניוד בין המרכיבים השונים של הרצף היא גם המלצה מרכזית  .הפעילות במסגרת המוגנת

  .בדוח הוועדה הציבורית ברשות השופט לרון

  

   של עבודה נתמכת מחסור בתכניות 5.4
ויש מעט מאוד תכניות , מסגרות התעסוקה הקיימות בישראל הן מסגרות של עבודה מוגנתמרבית 

בארבע .  של עבודה נתמכתתכניות בשנים האחרונות התחילו להתפתח מספר ,עם זאת. לעבודה נתמכת

 לאנשים עם תכניות קיימות מספר ,כן-כמו. הכאל תכניותהשנים האחרונות נקלטו מאות נפגעי נפש ב

 אנשים עם פיגור ומספר מצומצם של 100-מו תכנית אלווין בירושלים המעסיקה קרוב לכ, פיגור

   . דומות במקומות אחריםתכניות

  

רוב , כפי שדווח, אתעם ז.  מתכנית מסוג זהת הערכה מדויקת לגבי מספר הנכים שהיו יכולים ליהנואין

הם בעלי פיגור ונת וקה מוגתעסנמצאים במסגרות של  ,תעסוקההאנשים עם פיגור שנמצאים במסגרת 

 אינן מתאימות לאנשים עם פיגור קל ולא פותחו מספיק אלהמשום שמסגרות , זאת. בינוני וקשה

-על ברשות השופט לרון הועדולפי הערכות שהוגשו ל). 1998 ,מנדלר ונאון(יה זו יאלטרנטיבות לאוכלוס
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ווחה ומחלקת השיקום באגף  נציגים של אגף השיקום והאגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרידי

 8,500 - של עבודה נתמכת כתכניותתוך חמש שנים לשלב ב  ניתן,לבריאות הנפש במשרד הבריאות

  .אנשים עם מוגבלות שהיום אינם משתכרים כלל

  

 מסוג זה הוא הצורך בהשקעה גדולה יותר בליווי הנכה בתקופה תכניותאחד הקשיים לפיתוח 

לאורך זמן ישנו חיסכון , כאמור, עם זאת. מסגרות מוגנותל שוואהבה ,הראשונה של ההשמה בעבודה

כן תכנית של עבודה נתמכת אינה דורשת השקעה בבנייה או -כמו.  שהצורך בליווי יורד עם הזמןמשום

 בשיתוף עם ,ישראל מעורב-וינט'ג. חזקההואין הוצאות של מבנה לצורך הפעלת התכנית רה ישכב

  .  של עבודה נתמכתתכניות בפיתוח של ,משרד הרווחה ומשרדים נוספים

  

  תמריצים למעסיקים ב בעייתיות 5.5
. מקומות עבודה מתאימיםלהם קיים קושי לשכנע מעסיקים להעסיק עובדים עם מוגבלות ולאתר 

ושהתפוקה , שעובדים בעלי מוגבלויות לא יסתדרו עם העובדים האחריםמעסיקים חוששים מכך 

והן לתת " שיווקית"על מנת להתמודד עם קושי זה יש צורך הן לפתח אסטרטגיה . שלהם תהיה נמוכה

  .תמריצים למעסיקים על מנת שיהיו מוכנים להעסיק אנשים עם מוגבלויות

נסות ראשונית מעסיקים יודעים להעריך מחקרים מראים שלאחר הת: פיתוח אסטרטגיה שיווקית 

 מפתחים מוטיבציה חיובית וקל יותר  בדרך כללהמעסיקים. את תרומתם של העובדים הנכים

יתכן שניתן להשתמש י). 2003 ,מנדלר ונאון(לשכנע אותם להעסיק אנשים עם מוגבלויות 

ף התכנון במשרד אג. במעסיקים בעלי ניסיון בעבודה עם נכים לצורך שכנוע מעסיקים נוספים

 את מתכנן לבצע סקר בקרב מעסיקים על מנת לבחון )ת"התמ(המסחר והתעסוקה , התעשייה

יש לזכור שהצלחת השילוב של , עם זאת. עסקת נכים ולתכנן מדיניות בתחום זההעמדתם לגבי 

בין אם במסגרת של עבודה נתמכת ובין אם בהשמה ישירה בשוק , אדם עם מוגבלות בעבודה

התאמה . תלויה במידה רבה בהתאמת יכולת האדם עם המוגבלות לדרישות מקום העבודה ,הפתוח

,  וביצוע שינויים; הכשרה מקדימה במקומות עבודה;זו דורשת הערכה כוללנית של יכולת העובד

 ;היקף התפקיד במקום העבודה כך שיתאים ליכולת של העובדבבתוכן ו, בשיתוף עם המעסיק

מנת להסיר התנגדויות לקבלתו -הרגילים לכניסת עובד עם מוגבלות על הכנת העובדים ,כן-וכמו

 . לעבודה
או , דרך נוספת לעודד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלויות היא לתת להם תמריצים כלכליים 

החל מהעברת , לצורך זה פותחו.  העסקת אדם עם מוגבלותהפסדים כלכליים בגיןלפחות למנוע 

תקנות אלה . ת לקביעת שכר מינימום מותאם במסגרת שכר מינימוםתקנו, 2002החוק בפברואר 

נועדו לקדם את אפשרות יציאתם לעבודה של נכים ששווי תפוקתם נמוך משכר המינימום הקבוע 

מעביד המעסיק נכה שלגביו קבעה ועדה שרמת תפוקתו נמוכה מזו של שכר המינימום . היום בחוק

בדרך זו מקווים להתגבר על . ם בהתאם לתפוקתויוכל להעסיקו בשכר נמוך משכר המינימו

מצפים שיישום התקנות יתחיל בחודשים . התמריץ השלילי של מעסיקים להעסיק אדם עם נכויות

 750-כ, ת"לפי דיווח של אגף התכנון בתמ. ת" לקביעת נהלים במשרד התמניםממתי והקרובים

של אנשים שביקשו קביעת שכר לפי סקר . אנשים כבר פנו לצורך קביעת שכר מינימום מופחת

דומים מאוד לאלה של כלל , מבחינת סוג מוגבלות, נמצא שהמאפיינים שלהם, מינימום מופחת

 מאלה שביקשו הפחתת 17%המהווה , י למידהילמעט קבוצה של לקו, מקבלי קצבת נכות כללית
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מינהל , 2004-2003סקר אנשים עם מוגבלות שביקשו להפחית את שכר המינימום (שכר מינימום 

 ).ת"התמ, מחקר תכנון מחקר וכלכלה
 באופן מלא או חלקי םעל מנת לעודד מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות צריך לשחרר אות 

 על מנת יםת הן שינויים פיזיומקום העבודה כוללבהתאמות . התאמותה ממן את ביצועמהצורך ל

 לתפקוד הנכה והן התאמות בתפקיד  הן רכישת ציוד הנדרש,להנגיש את המקום לבעלי נכות פיזית

 המליץ על הגשת תקנות לביצוע 1998-חוק שוויון אנשים עם מוגבלות שנחקק ב. ובסידורי עבודה

רק לאחרונה הוגשו המלצות לשינוי התקנות והנושא נמצא בדיון במשרדים . החוק בתחום זה

  . יםרלבנטיה

  

ת פועל בחודשים האחרונים "שרד התממבמסגרת , שבנוסף להפעלת תקנות שכר מותאם, יש לציין

במסגרת תכנית זו יש כוונה לפתח כלים . שילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בשוק הפתוחלמטה 

  :ידי-עללעידוד מעסיקים לקליטת עובדים עם מוגבלות 

 .ק אנשים עם מוגבלותיהעסל, הנהנים מהטבות מתקציב המדינה,  מעסיקיםשכנוע 
 .ים לעידוד תעסוקה של אנשים עם מוגבלותים ישירימתן תמריצים כלכל 
 .העסקתם של אנשים עם מוגבלותלהיבטים שונים של מעסיקים של מודעות הגברת ה לתכניות 
 .ליטתם התעסוקתית של אנשים עם מוגבלותק תהליכי עבודה כך שיקלו על להגמשת תכניות 

 

  תמריצים לנכים  עדרי ה5.6
הקשר בין הכנסות מעבודה ותשלום ) 1(: ודה של הנכיםהיום קיימים תמריצים שלילים ליציאה לעב

נכים  .קלט בהיהתנאים לחזרה לקצבה במקרה שנכה יצא לעבודה אך לא הצליח לה) 2(-הקצבה ו

מבלי שהדבר יפגע בגובה  ₪ 1,860-המקבלים קצבת נכות יכולים לעבוד ולהשתכר עד לרמה של כ

מת הן להפחתת הקצבה והן להקטנת דרגת הכנסה מעבודה מעל רמה זו גור. הקצבה שהם מקבלים

את  הקיפסומעלה מ ₪ 2,600הכנסה מעבודה של . למתן הקצבהא קריטריון ישה, כושר העבודה-אי

הקשר בין תשלום קצבה להכנסה מעבודה מהווה מרכיב מרכזי בהחלטתם . תשלום הקצבה לחלוטין

וועדה ה. לי ליציאה לעבודההמצב הקיים היום בארץ מהווה תמריץ שלי. של הנכים לצאת לעבודה

 כן-כמו. שותו של השופט לרון גיבשה המלצות לתיקון המצבאממלכתית לבדיקת צורכי הנכים ברה

חזרת הנכים למעגל מקבלי הקצבאות במקרה שלא יצליחו ההוועדה המליצה על הסדר פשוט של 

בבדיקות חוזרות הסדר זה קובע שאדם יכול לחזור לקבל קצבה ללא צורך . להשתלב במעגל העבודה

  . אם הוא נפלט מעבודה תוך שנתיים ממועד שילובו בעבודה

  

 ידי-על המקדמות יזמות ופתיחה של עסקים קטנים מחסור בתכניות 5.7
  אנשים עם מוגבלות 
כי צור.  המעודדות נכים לפתוח עסקים קטניםתכניותעל הצלחה של  הניסיון בארצות אחרות מצביע

עדה והו. מיוחדת יחסותיחודיים ודורשים התית לפתיחת עסקים הם ישל אנשים עם מוגבלוהסיוע 

 להפעיל םייעוץ וסיוע לאנשים עם מוגבלות המעונייני, תן תמיכהמשות השופט לרון המליצה על אבר

 מעורב ,)י"מט(ישראל בשיתוף עם מרכזים לטיפוח יזמות -וינט'ג. עסק עצמאי משלהם ומתאימים לכך

  . נכים בעלי מוגבלויות שונות50ים של  לעזרה בפיתוח עסקתכניתב
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 כוללנית וממוסדת להכנה ליציאה לעבודה במערכת תכנית היעדר 5.8
  החינוך 

 הספר-ביתלא נקבעו מנגנונים ומשאבים לתכניות מעבר מ, 21חינוך המיוחד לגיל העם הרחבת חוק 

תפות של משרד הרווחה  משותכניות , לדוגמה,כמו,  ניסיוניותתכניותבשטח קיימות  .לעולם העבודה

מעבר לעולם ל תכניותפיתוח .  נכים פיזייםבשביל או ,רשיםיבני נוער לקויי שמיעה וחלומשרד החינוך 

 . לחיים העצמאיים ולעבודההספר-ביתהעבודה והכנסת תכנים שיקומיים יכולים לעזור למעבר מ

ילדים לות בעבודה הן שות השופט לרון המליצה על אבחון תעסוקתי ומסלול של התנסאהוועדה בר

  . הנמצאים בחינוך מיוחד והן לילדים המשולבים בכיתות רגילות

  

   להשכלה גבוהה של אנשים עם מוגבלות בתכניות מחסור 5.9
ם להשתלב הכך גדלים סיכויי, ה יותרהממצאי מחקר מראים שככל שרמת ההשכלה של נכים גבו

בקרב בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה רוקדייל מכון ב-וינט'ג-מאיירס ידי-עלבסקר שנערך . בתעסוקה

סקים עשיעור המתקרב לשיעור הכללי של מו,  מהם מועסקים70%- נמצא ש,ה ועיווריםייי ראילקו

 לעודד קליטת סטודנטים נכים במוסדות ראוי ,לפיכך). 2004 ,ברמן ונאון(אקדמית  בקרב בעלי השכלה

,  אגף השיקום במוסד לביטוח לאומיידי-עלת עזרה המסופק הלע בנוסף להשכלה גבוהה ולסייע להם

   .גם באמצעות ליווי ועזרה במידת הצורך

  

  כיווני פעולה אפשריים של המיזם לשהשלכות . 6
  

 או התאמת מודלים ,פיתוח מודלים חדשים: המיזם אמור לסייע בפיתוח מודלים במובנים שונים

על מנת לבסס את , טיחים שפותחו או הרחבת הפעלה של מודלים מב,קיימים לאוכלוסיות שונות

 של תכניות לקידום תעסוקה ללמוד על אפשרויות ההפצה שלו וליצור מסה קריטית, המודל

  .לאוכלוסיות חלשות

  

רכי ובהתאם למגבלות של המערכות הקיימות וכיווני הפעולה העולים מהמלצות הוועדה לבדיקת צ

.  ניתן להצביע על מספר כיוונים אפשריים,הנכים וגם מהלקחים ממחקרים בארץ ומהספרות העולמית

הרשימה . אלא מדגימה מספר כיוונים עיקריים,  את כל האפשרויותו אינה מתיימרת למצותרשימה ז

  .מהווה גם בסיס לדיון על סדרי עדיפויות

  .פיתוח מודלים לשדרוג המסגרות של עבודה מוגנת .1

  .לסוגי אוכלוסיות שונות והתאמתם ,פיתוח מודלים אפקטיביים לעבודה נתמכת. 2

  .פיתוח מודלים שיבטיחו רצף טיפולי וניוד חלק יותר בין כל המסגרות השונות. 3

  .למעסיקים העסקת נכים פיתוח מודלים לשיווק של כדאיות. 4

  . כולל התאמת מקום העבודה לקליטה של נכים,בחינת מודלים שונים של סיוע למעסיקים. 5

  . נכים צעיריםבשביל לעולם העבודה הספר-ביתר מפיתוח מודלים לשיפור המעב. 6

  .פיתוח מודלים של מוקדי תעסוקה כוללניים ויצירת התפקיד של מנהל טיפול. 7

  . ייחודיות לנכים לליווי וסיוע בפתיחת עסקים קטניםתכניותפיתוח . 8
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  : פרק שלישי
   - מודלים לקידום תעסוקה של אוכלוסיות חלשות

  לאומית-סקירת ספרות בין
  

  מבוא
  

 ,לאומית המתייחסת לתכניות לעידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות חלשות-בפרק זה נסקרת ספרות בין

כגון ,  מחקרי הערכה שבחנו את תרומתן של תכניות אלה להיבטים שוניםם מתוךונסקרים ממצאי

  . כניסה לעבודה ועלייה בהכנסות מעבודה

  

  : הפרק מאורגן בצורה הבאה

ק עוסק ברכיבי התכניות ובוחן את שכיחותם של הרכיבים השונים ואת  חלקו הראשון של הפר 

  . הדרכים השונות ליישומם בתכניות

 .החלק השני עוסק בסדר הרכיבים בתכניות השונות ובדגש היחסי על הרכיבים השונים 
 .החלק השלישי מתמקד בתפקיד המעסיקים ובאסטרטגיות שונות של העבודה מולם 

  

- בארצות. פיתחו רוב המדינות המערביות מדיניות לעידוד היציאה לעבודה, םבשני העשורים האחרוני

מדיניות לעידוד ה. אירופאי-הברית ננקטו צעדים רבים בכיוון זה ובאירופה נעשה מאמץ משותף כלל

  :יציאה לעבודה כוללת שלושה רכיבים

  

 לשוק העבודה הוא  אחד האמצעים לעידוד כניסת בלתי מועסקים- שינויים בארגון שוק העבודה. 1

מדובר בעיקר על יצירת יותר . הכנסת שינויים בארגון העבודה על מנת להתאימה לשוק המודרני

הרחבת האפשרויות של עבודה חלקית או ,  למשל,כמו, גמישות וכושר התאמה לשינויים בשוק העבודה

 מנסות למצוא איזון המדינות, עם זאת. בעיקר בקרב נשים או צעירים, זמנית וגמישות בשעות העבודה

  .האחרצד ה מ, לבין הצורך של העובדים ביציבות ובביטחון, מצד אחד,רצוי בין הצורך בגמישות

  

לתמריצים שניתנים הן חס י מרכיב זה מתי- מתן קצבאות והטבות אחרות, שכר, מדיניות מיסוי. 2

מרכיב זה . עובדים לתמריצים הניתנים למעסיקים לקלוט והן , לשוק העבודהסלאוכלוסייה להיכנ

 את היחס בין ים המשנ, או מדיניות המיסוי על העבודה,שינויים במדיניות מתן קצבאות, למשל, כולל

 כמו בעלי שכר ,שכר הנטו לבין גובה הקצבאות והטבות מס על טיפול בילדים לאוכלוסיות מיוחדות

לה משפיעים על הכניסה אמצעים א. על מנת להשאירם בעבודה, או אוכלוסייה מבוגרת, נשים, נמוך

  . לשוק העבודה או על היציאה ממנו גם אם הם לא תמיד חוקקו ספציפית לצורך זה

הורחבו בשנות התשעים ההסדרים של החזרי מס והנהגת מס שלילי , לדוגמה, הברית-בארצות 

)Earned Income Tax Credit( כן-כמו. בקרב משפחות בעלות הכנסה נמוכה, לאנשים עובדים ,

 Personal Responsibility andדוגמה נוספת היא הפעלת החוק הפדרלי. ה שכר המינימוםהועל
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Work Opportunity Reconciliation Act) PRWORA( אשר מגביל את מתן קצבאות , 1996-מ

המדינות עצמן . במשך כל החיים,  לתקופה העולה על חמש שניםיהבטחת הכנסה במימון פדרל

  . על חשבונן וכנראה כמחצית המדינות עושות כךיכולות להמשיך לשלם קצבה

במטרה להגדיל את , החליט האיחוד האירופאי על מדיניות חדשה לחמש שנים, 1997-ב, באירופה 

המדינות , במסגרת התכנית החדשה. European Employment Strategy-שיעורי התעסוקה

אות על מנת לעודד יציאה התבקשו לבחון את מדיניות המיסוי לעבודה ואת מדיניות מתן קצב

, כמו דנמרק והולנד, מספר מדינות בעלות מערכת קצבאות נדיבה במיוחד, כתוצאה מכך. לעבודה

 ובמדינות רבות אחרות השינויים כללו בעיקר הקטנת המס לבעלי ;הכניסו שינויים במערכת

כתוצאה . הכנסות נמוכות או החזר מס על הוצאות בגין טיפול בילדים או בבן משפחה מוגבל

משינויים אלה התמריץ להיכנס לשוק העבודה או לעבוד יותר שעות גדל באופן משמעותי בשנים 

 ). The European Union, 2002( האחרונות
  

 בעשור האחרון הנטייה היא לפתח יותר תכניות - סיוע ישיר לבלתי מועסקים לקליטה בעבודה. 3

היוזמה לתכניות אלה יכולה .  בקרב הלא מועסקיםהמדגישות את הסיוע הישיר לאוכלוסיות מיוחדות

של סיוע ישיר מתמקדת בתכניות  הסקירה הנוכחית. להיות של המדינה או של ארגונים אחרים

  :לפי הספרות ניתן למיין את התכניות השונות על פי מספר מאפיינים. לאוכלוסיות הרלבנטיות

- שהופעלה בארצותWelfare to Workהתכנית .  מנדטורי לעומת וולונטרי- בסיס ההשתתפות 

,  בבריטניהNew Deal for Lone Parentsלעומת תכניות כגון ,  היא מנדטורית1996הברית משנת 

-השתתפות או על אי-בתכניות המנדטוריות יש סנקציות על אי. שההשתתפות בהן היא וולונטרית

וולונטריות שבהן רמת לעומת תכניות , מילוי החובות של התכניות ויש שיעור השתתפות גבוה

, כלומר). Millar, 2003(המוטיבציה של המשתתף היא גבוהה יותר אבל ההשתתפות נמוכה יותר 

 תכניות מנדטוריות משקיעות משאבים באוכלוסייה רחבה ותכניות וולונטריות מכוונות בדרך כלל

 . את המשאבים לאוכלוסיה בעלת מוטיבציה
הבטחת (אנשים החיים מקצבאות : שה סוגי אוכלוסיות ניתן להבחין בשלו- אוכלוסיות היעד 

הוריות -משפחות חד, צעירים,  כגון מהגרים,אוכלוסיות חלשות ספציפיות; )אבטלה, נכות, הכנסה

כגון האנשים , כלל האוכלוסייה; )ללא קשר אם הם מקבלים קצבה כלשהי או לא מקבלים(

 התכניות החדשות לעידוד התעסוקה חלק הארי של. הרשומים בשירות התעסוקה במדינה מסוימת

עם . Welfare to Workהברית במסגרת -בעיקר אלה שפעלו בארצות, עסקו בקבוצה הראשונה

פותחו מספר תכניות בעבור אוכלוסיות חלשות , ובמיוחד באירופה, הברית-גם בארצות, זאת

נחיות ברורות  נקבעו הEuropean Employment Strategy-במסגרת ה, לדוגמה. ספציפיות אחרות

בנשים שיצאו מכוח העבודה לשם גידול , לגבי טיפול בצעירים שלא נכנסו עדיין לשוק העבודה

 .ובנכים, ילדים ורוצות לחזור
צמצום ; צמצום ההוצאות הציבוריות על הקצבאות:  מטרותשלושניתן להבחין ב. מטרות התכנית 

, כגון פשיעה(בים של חוסר תעסוקה וצמצום תופעות חברתיות שליליות שמלוות לעתים מצ; העוני

בכל אחת מהתכניות יש התייחסות לכל אחת מהמטרות ). אלימות במשפחה, התמכרות לסמים

  .וההבדל ביניהן הוא בדגש שניתן לכל מטרה
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כגון ליווי בחיפוש עבודה או הכשרה והמשקל היחסי של כל רכיב , הרכיבים שנכללים בתכנית  

 .במסגרת התכנית
או ,  האם לתכנית יש מבנה קבוע והמשתתפים צריכים להשתתף בכל הרכיבים- תגמישות התכני 

 . כלומר לכל משתתף נבנית תכנית שונה, שהיא פרטנית ותפורה על פי צורכי הפרט
האם המעסיקים משתתפים בפיתוח . השתתפות המעסיקים ברכיביה השונים של התכנית 

  .התכנית או במתן הכשרה

  

  ם תעסוקהרכיבי התכניות לקידו. 1
  

סיוע בחיפוש עבודה ושירותי ; אבחון והערכת יכולות תעסוקתיות: הרכיבים השכיחים בתכניות הם

; מעקב וליווי אחרי השמה; השלמת השכלה והכשרה מקצועית; הקניית כישורי עבודה; השמה

תמריצים ; הסעות או החזר הוצאות על תחבורה,  כגון עזרה בטיפול בילדים,שירותים תומכים

  .כליים למשתתפים ולמעסיקיםכל

  

   אבחון והערכה1.1
לאבחון הראשוני של המשתתף וכן להמשך אבחונו במהלך התכנית ישנה חשיבות רבה לצורך הגדרת 

יש הבדלים בין האבחונים לפי הממדים . ו ולצורך מציאת התכנית המתאימה לוילבבשאופק תעסוקתי 

  . דרכי הבדיקה ומועדי ביצוע הבדיקה, הנבדקים

  

בסקירת התכניות נמצא כי ההערכה הבסיסית ביותר כוללת את תיעוד ההיסטוריה התעסוקתית של 

יש הערכות שבודקות גם . Nightingale et al, 2002a)(הלקוח ואת צרכיו בשירותים תומכים שונים 

  .תחומי עניין אישיים וחסמים נוספים כגון מצב רפואי, כישורים בסיסיים

  

 תיש הערכות פורמליו.  והאינטנסיביות שלהןתות מבחינת מידת הפורמליויש הבדלים בין ההערכ

המבוצעות באמצעות מבחנים וכלי הערכה מובנים נוספים בכדי למדוד כישורים בסיסיים , יותר

נמצא כי כל . ויש אחרות שבהן ההערכה מבוססת על התרשמות אישית, ותחומי עניין מקצועיים

  .  כלשהיתורמליהתכניות שנבחנו כוללות הערכה פ

  

כל התכניות שמות דגש על הערכה , )intake(יש להדגיש כי למרות שההערכה מתחילה בשלב הקבלה 

קשיים .  של המשתתפים ועל מעקב לגבי התקדמותם לאורך תקופת השתתפותם בתכניתמתמשכת

ת  להשתתף בפעילויוו החלםשונים עלולים להיות מאובחנים לגבי חלק מהמשתתפים רק לאחר שה

, כגון אלימות במשפחה או שימוש בחומרים ממכרים, נושאים רגישים.  בתעסוקהושונות או השתלב

רצוי , לפיכך. אינם מאובחנים לעתים קרובות עד שהמשתתף מפתח אמון באנשי הצוות של התכנית

ולא רק בשלב הקבלה , לשים דגש על הערכה מתמשכת של הלקוח לאורך שלבי התכנית השונים

)Nightingale et al., 2002a.(  
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  סיוע בחיפוש עבודה ושירותי השמה1.2
מתן ייעוץ והדרכה בתהליך חיפוש : המרכיב של סיוע בחיפוש עבודה כולל מגוון סוגים של שירותים

ניתן לזהות מספר גישות . איתור מקומות והפניה למקומות העבודה, מועדוני תעסוקה, העבודה

 : מרכזיות
. מודעות דרושים לעמסגרתו המשתתף יוצר קשר עם מעסיקים או מגיב ב - חיפוש עבודה עצמאי 

 . מחשבים וכדומה,כמו טלפוניםהתעסוקה המשתתף יכול להשתמש במשאבים שונים של מרכז 
המסייע ) (Supervised Job Searchחיפוש עבודה המלווה בייעוץ והדרכה של מנהל הטיפול  

. להתארגן בחיפוש העבודה וכדומה,  כיצד לפנותלמשתתף לזהות אפשרויות תעסוקה ונותן ייעוץ

ברוב התכניות הוא שומר על . מנהל הטיפול נוקט בגישה גמישה ולא פורמלית ואישית, באופן כללי

 ).Rangarajan & Novak, 1999; Lechner & Smith, 2003(קשר רציף עם המשתתפים 
 נפגשים ודנים בהתנסויותיהם במסגרת מועדוני תעסוקה בהם המשתתפים - חיפוש עבודה קבוצתי 

 . ולומדים גישות מוצלחות למציאת עבודה
  

. בנוסף לסיוע בתהליך חיפוש עבודה ניתנת לעתים גם עזרה באיתור מקומות עבודה ופנייה אליהם

 במטרה לסייע למשתתפים )resource room(" חדרי משאבים"ברוב התכניות קיימים , כן-כמו

מכשירי פקס ורשימות של מקומות , מחשבים, אלה כוללים טלפוניםחדרים . בתהליך חיפוש העבודה

  . אפשריים לתעסוקה

  

הרכיב של סיוע בחיפוש עבודה ושירותי השמה הינו אחד המרכיבים השכיחים בתכניות לקידום 

 Welfare to Workבתכניות ) אם כי לא היחידות(שכיחות ביותר אלה הן ההפעילויות . תעסוקה

  הברית-בארצות

)Holcomb et al., 1998; Long et al., 1994; Nightingale, 2002a; McIntire & Robins, 
1999; Rangarajan & Novak, 1999.(  

  

זהו מרכיב מרכזי בתכניות . מרכיב זה שכיח גם בתכניות לקידום תעסוקה באירופה ובקנדה

 New Dealונטריות כמואפילו בתכניות וול.  באנגליהNew Deal for Young Peopleמנדטוריות כמו 
for Lone Parentsהוא בגדר חובה , מפגש אחד עם מנהל הטיפול לצורך קבלת ייעוץ ראשוני,  באנגליה

)Evans, 2003; Millar, 2003; NAO, 2002(.  

  

Holcomb et al. )1998 ( אשר בדקו את יישום התכניותWelfare to Work בחמש מדינות שונות 

 כך ששילוב בין חיפוש עבודה עצמאי לבין הדרכה קבוצתית בחיפוש מצביעים על, הברית-בארצות

. הינו יעיל יותר בהשוואה לחיפוש עבודה המתבסס רק על חיפוש עבודה עצמאי ללא פיקוח, עבודה

  הרכיב של חיפוש עבודה הוא הפחות יקר בהשוואה לרכיבים אחרים של תכניות תעסוקהבדרך כלל

)(Martin, 1998.     
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   כישורי עבודה פיתוח1.3
בייחוד , תכניות לקידום תעסוקה מציעות מגוון פעילויות לצורך הכנת המשתתפים לעולם העבודה

באופן כללי ניתן לסווג את הפעילויות בתחום זה . משתתפים חסרי ניסיון בעבודה או בעלי ניסיון מועט

  :לשתי קבוצות עיקריות

 ): Nightingale et al., 2002a(ושאים הבאים הכוללים את הנ- סדנאות ושיעורים למוכנות לעבודה
עמידה , כגון לבוש הולם למקום העבודה, ")רכים"כישורים (כישורים בסיסיים הנדרשים לעבודה  

 .קבלת הנחיות ומשמעת, אישית ועבודה בצוות-תקשורת בין, בלוחות זמנים
המחויבויות בעבודה לבין כגון שימוש בתחבורה ציבורית ואיזון בין , )Life Skills(כישורי חיים  

 .המחויבויות המשפחתיות
 .סדנאות מוטיבציה לחיזוק ההערכה העצמית 
  . חלק מהתכניות כוללות גם מרכיבים של כישורי קריאה ומתמטיקה בסיסיים או מיומנויות מחשב 

  

עבודה מסובסדת , עבודה למען הקהילה,  עבודה ללא תמורה כספית- התנסות במסגרת עבודה זמנית

  . לפעילות חובה בתקופת חיפוש העבודהבדרך כללבתכניות מנדטוריות מרכיב זה נחשב . תזמני

  

לפעמים . ידי סדנאות ושיעורים-נמצא כי המסלול השכיח ביותר הוא ההכנה הבסיסית לתעסוקה על

  .משולבים - ידי סדנאות והתנסות זמנית בתעסוקה- הכנה לתעסוקה על- שני המסלולים

  

מסופק בכל תכנית לקידום תעסוקה , כמו סדנאות מוכנות לעבודה, ישורי עבודההמרכיב של פיתוח כ

גם בתכניות באירופה זהו מרכיב מרכזי ברוב . )Welfare to Work )Nightingale, 2002a-במסגרת ה

נשים שהיו מחוץ לשוק העבודה זמן ממושך לבעיקר לצעירים ללא ניסיון תעסוקתי או , התכניות

)Millar, 2003 ;NAO, 2002 ;Martin, 1998 .(  

  

  " רכים" על כישורים בדרך כללכי מעסיקים ומפעילי תכניות מצביעים , ממחקרים עולה

)soft skills( ,יכולת עבודה בצוות וכישורי תקשורת, אישיים-כישורים בין, כגון יכולת לפתור בעיות ,

תפקיד שהעובד ממלא כחשובים יותר להשתלבות תעסוקתית מאשר כישורים הקשורים ספציפית ל

 .)Pindus et al., 1997(במקום העבודה 
  

   הכשרה והשכלה1.4
 Nightingale et al., 2002a; The(בקנדה ובאירופה , הברית-תכניות רבות לקידום תעסוקה בארצות

European Union, 2002(ניתן להבחין בין . כוללות מרכיבים של הכשרה והשכלה בהיקף זה או אחר 

  :שוניםמספר סוגים 

 .השכלה בסיסית למבוגרים והשלמת השכלה 
 . (entry-level employment)הכשרה מקצועית לצורך השתלבות בתעסוקה בסיסית  
 .(employer specific occupational training)הכשרה מקצועית לתחום עבודה ספציפי  
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ספר מקצועיים - בתי,מכללות קהילתיות, ספר ציבוריים-ספקי תכניות ההשכלה או ההכשרה הם בתי

  . ההכשרה המקצועית ניתנת לעתים במקום העבודה עצמו או במקום עבודה זמני. וספקים אחרים

  

 בממוצע מהמשתתפים קיבלו השכלה כללית או 20% נמצא שרק Welfare to Workבמסגרת תכניות 

ו בתכניות נמצאה מידה רבה של שונות במידת ההשתתפות בפעילויות אל, עם זאת. הכשרה מקצועית

בתכניות , יתה כלל השתתפות בפעילויות של הכשרה והשכלהיבעוד שבחלק מהתכניות לא ה; שנבדקו

 ) בתכנית בפילדלפיה,למשל , מהמשתתפים80%-עד כ(אחרות נמצאו שיעורי השתתפות גבוהים למדי 

)McIntire & Robins, 1999 ;Nightingale et al., 2002a( .  

  

מראה כי גם כאשר ניתנה למשתתפים , Welfare to Workת במסגרת בחינה של התכניות השונו

טווח ולא על תכניות -הדגש היה על תכניות קצרות, או הכשרה/אפשרות להשתתף בתכניות השכלה ו

החציון של משך זמן ההכשרה . קריירה-טווח של השלמת השכלה בסיסית או השכלה מכוונת-ארוכות

  .  שבועות13- שבועות ל6נע בין 

  

ההכשרה והשלמת ההשכלה קיבלו , The European Employment Strategy-במסגרת ה, אירופהב

 נקבע שבכל ,ראשית. עדיפות ראשונה ככלי מרכזי להגדלת היכולת התעסוקתית של אוכלוסיות חלשות

.  מהמובטלים צריכים להשתתף בתכניות הכשרה20%לפחות , מדינה השייכת לאיחוד האירופאי

גישה זו דוגלת בפיתוח כישורי עבודה ". למידה לאורך החיים"ורך בנקיטת גישה של נקבע הצ, שנית

על מנת להתאימם לשינויים בשוק העבודה ועל מנת לסייע להתקדמות , ושיפורם לאורך כל החיים

  . במסגרת מדיניות זו הושם דגש על התאמת ההשכלה וההכשרה לצרכים של שוק העבודה. בעבודה

  

ם הצעירים או אוכלוסיות אחרות חסרות נמצאיעד העיקריות לשירותי הכשרה אוכלוסיות היבין 

  :לגבי אוכלוסיות אלה נקבעו מספר יעדים). The European Union, 2002(ניסיון תעסוקתי 

 .ספר-ירידה בשיעור הנשירה מבתי 
   .מתן אופציה להכשרה לאלה שמתקשים למצוא עבודה 

  .רה לאורך החיים במקום העבודהידי זכות להכש-עידוד הכשרה מתמשכת על 

  

בעקבות , עם זאת. הם הצעירים" השקעה בהון אנושי"בתכניות באירופה נמצא שהנהנים העיקרים של 

המדינות )  לפרישה מוקדמתההזדקנות האוכלוסייה ונטיי( באוכלוסייה םהשינויים הדמוגרפיי

חיזוק תרבות של למידה גם מתבקשות להפעיל תכניות לשדרוג היכולות של האוכלוסייה הבוגרת ו

  . בגילאים מבוגרים

  

   שירותי מעקב וליווי לאחר השמה 1.5
בגלל קושי בהתמדה . רבים מהמשתלבים זקוקים לעזרה ותמיכה גם לאחר השמתם במקום העבודה

בעבודה וחסמים רבים קיימת סבירות נמוכה שיתאימו באופן מיידי לעבודה יציבה בעלת שכר טוב 

השמתיים מתחלקים לשני סוגים -השירותים הפוסט). Trutko, 1999(דמות ופוטנציאל להתק

  :עיקריים

 .שירותים המיועדים בעיקר להבטיח התמדה ויציבות בעבודה 
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 .הכשרה המיועדים גם לקדם את העובד ולבנות לו קריירה תעסוקתית שירותי 
  שירותי התמדה. א

  :  קיימות מספר דרכים לעזור למשתתף להתמיד במקום עבודה

פנים עם המשתתף או -מול-שירות זה כולל יצירת קשר טלפוני או פנים: שמירת קשר עם המשתתפים

  ). שבועי או חודשי(עם המעסיק על בסיס קבוע 

בכל התכניות אנשי הצוות עוקבים אחר התקדמותם של : מעקב אחר התקדמותם של המשתתפים

  .ונים צרכים לשירותים או להדרכה בנושאים שיםזהמהמשתתפים ו

ישנן תכניות הנותנות בונוס בגין התמדה בעבודה למי שנשאר באותו : תמריצים כלכליים על התמדה

 . יום לאחר ההשמה בעבודה180 יום וכעבור 90מקום עבודה במשך 
ידי מדריכים מקצועיים אשר - עליא ליווי מאוד אינטנסיבי חונכות ה:(Mentoring)שירותי חונכות 

 ומשוחחים עמם על נושאים הקשורים ,מחוצה לומקום העבודה או מבקרים את המשתתפים ב

והם זמינים גם בערבים , בתכניות אחרות מתנדבים מספקים למשתתפים תמיכה ועידוד. לעבודה

  .עבודהה עובד אחר במקום ואבחלק מהתכניות מצמידים למשתתף מדריך שה, כן-כמו. ובסופי שבוע

,  כגון הכישורים הנדרשים לצורך התמדה במקום העבודה,העברת סדנאות בנושאים שונים: סדנאות

האפשרויות הזמינות לקבלת השכלה והכשרה לצורך , הדרכים להשגת עבודות עם שכר גבוה יותר

 .ההתקדמות בסולם התעסוקתי וייעוץ מס
  

מראה שכל התכניות מספקות , הברית- בארצותWelfare to Workבחינת תכניות רבות במסגרת 

לפעמים תכניות אלה אינן מספיקות בכדי , עם זאת. )Nightingale et al., 2002a(ה שירותי התמד

או , הדבר בעייתי במיוחד לגבי אנשים עם רקע של בעיות נפשיות. לסייע ללקוחות להתמיד בעבודתם

נמצא גם כי למרות .  לאחר ההשמהיהזקוקים לליווי אינטנסיב,  בחומרים ממכריםשל שימוש

פרט , המעט מאוד מהמשתתפים בתכניות עשו שימוש בשירותים אל, תי התמדהזמינותם של שירו

חלק מאנשי הצוות בתכניות הסבירו זאת בכך שברגע שהמשתתפים . קשר סדיר עם הצוותלשמירה על 

  .  )McIntire & Robins, 1999(רובם לא היו מעוניינים בקבלת שירותים נוספים , השתלבו בתעסוקה

  

כמו גם את , דבר שמשקף ירידה בצורכי הלקוחות, דה פוחת במשך הזמןהשימוש בשירותי התמ

אשר מספקות שירותים באופן אינטנסיבי יותר במהלך החודשים הראשונים , המבנה של התכניות

מהלקוחות בתכניות ) 50%- ל40%בין (שיעור ניכר , במספר תכניות, עם זאת. לאחר תחילת העבודה

 ,Rangarajan & Novak(כשנה מתחילת העבודה ) ירותי ייעוץבייחוד ש(המשיכו לקבל שירותים 
1999.(  

  

מרכיבים אלה נכללים . גם התכניות שהופעלו באירופה שמו דגש מיוחד על הספקת שירותי התמדה

ובתכניות המיועדות לנכים או לאוכלוסיות חלשות , הוריות-בתכניות השונות המיועדות לצעירים ולחד

  .)NAO, 2002; Millar, 2003(אחרות 
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  השמתיים -שירותי השכלה והכשרה פוסט. ב
על , השמתיים ישנה חשיבות-גם לשירותי השכלה והכשרה פוסט, בדומה לשירותי ההתמדה בעבודה

  . )Trutko et al., 1999(רקע מאפייניהם של המשתתפים בתכניות ודרישות שוק העבודה 

  

 רבות מושם דגש מועט בלבד Welfare to Workבתכניות , בהשוואה להיקף שירותי ההתמדה בעבודה

 ,Nightingale, 2002a; McIntire & Robins(השמתיים -על מתן שירותי השכלה והכשרה פוסט
 תוך שיתוף בדרך כלל עשו זאת ותהשמתי-התכניות אשר הדגישו יותר הכשרה והשכלה פוסט). 1999

  .פעולה עם מעסיקים

  

. שירותים אלה קיבלו דגש מיוחד European Employment Strategyבתכניות שפותחו במסגרת 

ומתן אפשרות " למידה לאורך החיים" זו היא לאפשר האחד המרכיבים החשובים באסטרטגי, כאמור

לצורך זה פותחו תכניות . לכל עובד להמשיך ולשפר את כישורי העבודה גם לאחר שנקלט בעבודה

  .)The European Union, 2002(לעתים במקום העבודה עצמו , שונות של הכשרה

  

   שירותים תומכים1.6
הם , כדי שהמשתתפים בתכניות לקידום תעסוקה יוכלו להשתתף בפעילויות השונות הנדרשות מהם

שהעיקריים בהם הם סיוע בתחבורה ובשירותי השגחה , עשויים להזדקק למספר שירותים תומכים

או , הבריאות והחוק,  הדיורחלק מהאנשים עשויים להזדקק לסיוע בתחום, בנוסף. לילדים

  .)Hamilton & Scrivener, 1999(בהתמודדות עם בעיות אישיות 

  

השירותים .  מספקות למשתתפים בהן שירותים תומכיםWelfare to Work-כמעט כל תכניות ה

סיוע בתחבורה וייעוץ אישי לצורך התמודדות עם , התומכים הנפוצים הם שירותי השגחה לילדים

, הכאלגם באירופה נפוצה הספקת שירותים תומכים . )Nightingale et al, 2002a( בעיות אישיות

  שירותי טיפול בילדים מסופקים לאמהות בעת שהן משתתפות בתכניתו

)The European Union, 2002; Evans, 2003; Millar, 2003(.  

   

   תמריצים כלכליים למשתתפים1.7
כגון הקטנת , ריצים ליציאה לעבודה לכלל האוכלוסייהקיימים תמ, בכל המדינות המערביות, כאמור

הנחות לסידורי השגחה על הילדים או הכרה בהוצאות בגין טיפול בילדים , מסים למשפחות עם ילדים

הזכאות להטבות אלה תלויה ברמת ההכנסה של הפרט או של . סים ועודכהוצאה מוכרת לחישוב הִמ

מספר מדינות מספקות , סוקה לאוכלוסיות חלשותבמסגרת התכנית לקידום תע, בנוסף. המשפחה

לאנשים שנקלטו בעבודה לאחר שלא היו מועסקים במשך תקופה ,  זמניותבדרך כלל, הטבות נוספות

הנחות , הטבות בכסף: ניתן לחלק את ההטבות למספר סוגים. ממושכת וקיבלו גמלאות קיום

  . דיםבשירותים שניתנים לכלל האוכלוסייה והספקת שירותים מיוח

המשך תשלום קצבאות או הקטנת , הטבות אלה כוללות בונוסים עם תחילת העבודה: הטבות בכסף 

לשבוע לאם £ 30-באנגליה ניתן בונוס של כ, למשל. סים לתקופה מסוימת אחרי הקליטה בעבודהִמ
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עם הקליטה בעבודה הבונוס מוגדל . הורית שלא עבדה שנה או יותר והחלה לחפש עבודה-חד

)Millar, 2003 .( גם לאנשים עם מוגבלות המקבלים קצבת נכות ניתן מענק עם היציאה לעבודה

 9עובד עם מוגבלות זכאי במהלך , הברית-בארצות. ללא קשר לגובה השכר,  שבועות26למשך 

מטרת הסדר זה . גובה השכר אינו משפיע על הקצבה. לקבל גם שכר וגם קצבת נכות, חודשי ניסיון

  . וגבלות הזדמנות לבחון את יכולתו לעבוד מבלי לאבד את הקצבההיא לתת לאדם עם מ

. הנחות במעונות לילדים, לדוגמה: הנחות או סבסוד בשירותים שניתנים לכלל האוכלוסייה 

 70%- שבועות בגובה של כ24סבסוד לסידור ילדים במשך ) דרך החזר מס(ניתן , למשל, באנגליה

יורק ישנה השתתפות במימון הסידור -בניו). Millar, 2003(הוריות -מההוצאה למשפחות חד

דוגמה נוספת היא תשלום בעבור .  במשך שנה למי שיצא ממערכת הקצבאות12לילדים עד גיל 

 Family Independence(ביטוח רפואי למשך עד שנה למי שמתחיל לעבוד ומפסיק לקבל קצבה 
Administration.(  

  

   תמריצים כלכליים למעסיקים 1.8
ם רבים נרתעים מלקבל לעבודה מקבלי קצבאות בגלל שהם חוששים מחוסר המוכנות שלהם מעסיקי

 & McIntire(מחוסר היכרות שלהם עם סביבת עבודה וממוסר עבודה חלש , ממוטיבציה חלשה, לעבוד
Robins, 1999 .(  

  

אחד התמריצים העיקריים המסופקים למעסיקים כדי לעודד אותם להעסיק מקבלי קצבאות הוא 

כדי שהמעסיק יוכל להכיר את , לתקופה התחלתית, סבסוד השכר המשולם למשתתפים בתכניות

  . העובד

 

  במודלים השוניםשל הרכיבים  וגודלם היחסי ההפעלהסדר . 2
  

הקניית , חיפוש עבודה(התכניות השונות נבדלות ביניהן במשקל היחסי שניתן למרכיבים השונים 

). השמתיים-השמה ושירותים פוסט, השלמת השכלה והכשרה, כישורי עבודה כולל התנסות בעבודה

 ההכשרה ניתנת לאחר השתלבות בעבודה או האם, למשל, כמו,  הרכיבים שונהשללפעמים גם הסדר 

  .לפני ההשמה

  

הינה האיזון בין דגש על השמה מהירה , אחת הסוגיות המרכזיות בהקשר לתכניות לקידום תעסוקה

בתכניות . לעומת פיתוח ההון האנושי של המשתתפים, )Work First-גישה המוכרת כ(בעבודה 

שמתמקדות בפיתוח ההון האנושי מושם דגש על שימוש ברכיבי השכלה והכשרה בכדי לשפר את 

 Work-במסגרת גישת ה, לעומת זאת. כישורי המשתתפים בתכנית לפני שהם יוצאים לחפש עבודה
Firstדי שהמשתתפים יוכלו למצוא עבודה מהר ככל הניתן מושם דגש על חיפוש עבודה אינטנסיבי כ .

שתי תפיסות אלה הצמיחו .  ולעתים ניתן במסגרת העבודהירכיב ההכשרה בתכניות אלה הוא מינימל

מספר דגמים עיקריים של תכניות הנבדלות ביניהן בסדר הרכיבים של השמה והכשרה ובזמן שמוקדש 

  . לכל אחד מרכיבים אלה
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עם . קריים המוצגים בהמשך נבדלים במידת הדגש המושם על מרכיב זה או אחרארבעת המודלים העי

  . כל הרכיבים, במידה זו או אחרת, ברוב המודלים נכללים, זאת

  

 Enhanced Direct(מודל התעסוקה הישירה :  תכניות המתמקדות בהשמה2.1
Employment Model(  

כלומר השמה , (Work First)" ודה תחילהעב"תכניות השייכות למודל זה פועלות בהתאם לגישה של 

, טווח-תעסוקה קצרי-תוך סיפוק שירותים מקדמי, מהירה ככל הניתן בשוק העבודה הטבעי

והשמת דגש מועט יחסית על תכניות , המתמקדים בפעילויות של חיפוש עבודה ומוכנות לעבודה

   .Bloom et al., 1998; Holcomb et al., 1998; Nightingale et al., 2002a)( הכשרה והשכלה 

  

 16- ל8 בין בדרך כלל, טווח-רכיב זה הוא קצר, במקרים שהתכניות כוללות רכיב של הכשרה מקצועית

". קריירה-מכוונת" כולל השלמת השכלה יסודית או השכלה ינו וא,)Holcomb et al., 1998(שבועות 

ום בו צוות מהמכללה הטכנית מק, תכניות בוויסקונסיןהטווח היא -דוגמה לשילוב הכשרה קצרת

  . טווח אשר יתנו מענה לצורכי שוק העבודה-המקומית נשכר לצורך פיתוח קורסי הכשרה קצרי

  

יש תכניות המעודדות כניסה לעבודה . יש שונות בין התכניות, גם כאשר יש דגש על השמה בעבודה

ותר בחיפוש אחר עבודה  בתכניות אחרות מעודדים את המשתתפים להשקיע י,לעומתן; מהירה כלשהי

 ,.Hamilton et al., 2001; Freedman et al(טובה ולא לקבל את העבודה הראשונה שתוצע להם 
2000; Holcomb et al., 1998) .(  

  

רק במקרים שהמשתתפים ". עבודה תחילה"לפי מודל של אף הן מספר תכניות באירופה מופעלות 

עבודה מסובסדת , הם אופציות נוספות של הכשרהניתנות ל, מתקשים למצוא עבודה בשלב ראשון

רוב המשתתפים נדרשים לחפש עבודה ,  באנגליהNew Deal for Young Peopleבתכנית , למשל. ועוד

רק אלה שנחשבים .  חודשים4עם כניסתם לתכנית ומקבלים לצורך זה ליווי בחיפוש העבודה במשך 

אנשים עם עבר פלילי או , משתמשים בסמים, תכגון אנשים עם בעיות נפשיו(לעבודה " לא מוכנים"

רק לאחר שהמשתתפים לא .  למסלול של פיתוח כישורי עבודהעוברים תחילה) אנשים עם מוגבלות

הכשרה למשך : נפתחות לפניהם אופציות שונות,  החודשים הראשונים4הצליחו למצוא עבודה במשך 

, עם זאת.  חודשים6-ודה למען הקהילה לאו עב,  חודשים6-עבודה מסובסדת ל, זמן המוגבל עד שנה

 NAO, 2002(הם מתבקשים להמשיך בתהליך של חיפוש העבודה גם בעת השתתפותם באופציות אלה 

Davoine & Gratadour, 2005;.(  
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: בחיפוש עבודה ובהתנסות בעבודה,  תכניות המתמקדות בפיתוח כישורי עבודה2.2
  )Developmental/Transitional Employment Models (תעסוקת מעבר/ הפיתוחמודל

ידי התנסות בעבודה בתעסוקה -לעתים קרובות על, הדגש במודל זה הוא על פיתוח כישורי העבודה

גם במודל זה יש דגש מועט לרכיב של השכלה . עבודות שירות למען הקהילהב או ,מסובסדת, זמנית

 Welfare במסגרת 1999ורק עד למחצית י-תכניות השייכות למודל זה היו נפוצות מאוד בניו. והכשרה
to Work .תשלום בגופים -שכללה בעיקר עבודה ללא, בתכניות אלה שמו דגש חזק על התנסות בעבודה

דוגמה של תכנית ששמה דגש על הכנה לעבודה היא תכנית ). Nightingale et al., 2002b(ציבוריים 

Strive  הברית-והופעלה במספר מקומות בארצותיורק -שהתחילה בניו, באמצעות סדנאותהמופעלת.  

  

  הכשרה מקצועית  / תכניות המתמקדות בהשלמת השכלה2.3
תכניות אלה הן ארוכות יותר ויש בהן רכיב של השלמת השכלה המלווה ברכיב נוסף של הכשרה  

  . מקצועית הניתנים לפני חיפוש העבודה וההשמה

, Jobs Opportunities and Basic Skills Training-הברית תכנית ה- הופעלה בארצות1996עד  

עם כניסתה של התכנית . עד אז שירותי השכלה והכשרה לאוכלוסיות חלשות שבמסגרתה סופקו

Welfare to Workבחלק מהמדינות המשיכו לשלב מרכיבים של ההכשרה . תכנית זו ה בוטל

, הברית-י ארצותבתכניות רבות בחוף המערבי ובאתרים נוספים ברחב, למשל. במסגרת התכנית

במידה שאין להם . הלקוחות מתחילים להשתתף בהכשרה מקצועית מיד עם כניסתם לתכניות

 90-החל משנות ה. זמנית השכלה בסיסית או השכלה מתקנת-השכלה מספקת הם רוכשים בו

ניתן לזהות מגמה של הכרה חוזרת בצורך בשילוב שירותי השכלה והכשרה עם , המאוחרות

הדבר מתבטא בתיקון בחוק . Nightingale et al., 2002b)( ים לקידום תעסוקההשירותים הקיימ

-  גם לצורך הכשרה או השכלה פרהWelfare To Work המאפשר להשתמש בתקציב של 1999-ב

 שינויים אלה הביאו לפיתוח של תכניות. Nightingale et al., 2002a)(תעסוקתיות לטווח קצר 
רכי וטווח המכוונת לצ- פעילות הכשרה קצרתלבין" ודה תחילהעב"המשלבות בין האסטרטגיה של 

 .שוק העבודה המקומי
 European-ה,  על פיתוח הון אנושי וכפי שצוין קודםבדרך כללתכניות באירופה שמות דגש  

Employment Strategyסקירה של .  מהמובטלים20%- מחייב לספק שירותי הכשרה לפחות ל

מצביעה על כך שתכניות הכשרה אחראיות , (Martin, 1998)  לקידום תעסוקהOECD-תכניות ב

המרכיב של ).  בממוצע27%(שיעור ההוצאה הגבוה ביותר מבין הרכיבים השונים של התכניות  לע

  ).NDYP) Mcvigar & Podivinsky, 2003תכניות של בא אופציה שכיחה ותכנית הכשרה ה

  

   תכניות המתמקדות בשירותים לאחר השמה2.4
 ניתן לסווג לשני Welfare To Work-השמתיים הניתנים במסגרת תכניות ה-רותים הפוסטאת השי

  :סוגים

הן למעסיק והן , מתן תמיכה וייעוץ לגבי קשיים העולים במקום העבודה: שירותי התמדה בעבודה 

 .למועסק
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המטרה , תעסוקתיים-במודל פיתוח כישורים פוסט. השמתיים-שירותי השכלה והכשרה פוסט 

ית היא לשפר את הכישורים המקצועיים הספציפיים הנדרשים למשתתף לאחר שהחל העיקר

ולפעמים , הכנה לעבודה, כמו ליווי בחיפוש עבודה, גם במודל זה קיימים הרכיבים האחרים. לעבוד

תכניות מסוג זה קיבלו . השמתיים-אולם ההתמקדות היא במתן שירותים פוסט, התנסות בעבודה

 אשר קבעו כיעד פיתוח תכניות של European Employment Strategy-דגש מיוחד במסגרת ה

. כלומר מתן אפשרויות להמשיך ולשפר את כישורי העבודה גם למועסקים, "למידה לאורך החיים"

ידי מתן -ידי דרישה מהמעסיקים לספק שירותי הכשרה מתמשכים או על-לפעמים זה נעשה על

מספר צעדים נעשו בכיוון זה במספר מדינות אך . םזכאות למספר שעות לצורך הכשרת המועסקי

  ).The European Union, 2002(מספר המועסקים הנהנים מתכניות אלה עדיין נמוך 

  

   תכניות בעלות גישה פרטנית לעומת תכניות בעלות גישה קבוצתית2.5
, רטניתיש תכניות בהן הגישה היא פ. ממד אחר המבחין בין סוגי התכניות הוא הגישה למשתתפים

. כך שכל לקוח יכול לעבור מסלולים שונים, ומרכיבי התכנית השונים מותאמים לצרכים של הלקוחות

בה המשתתפים מצטרפים למסלולים קיימים שנקבעו , יש תכניות בגישה קבוצתית יותר, לעומת זאת

כל תכניות רבות היו בעלות גישה קבוצתית אם כי לא כל המשתתפים בתכנית קיבלו את . מראש

  . ולא כולם נשארו בתכנית למשך אותה תקופת זמן, סיפקה השירותים אשר התכנית

  

  ביסוס הקשר עם המעסיקים. 3
  

אחד הגורמים המשפיעים על היקף ההעסקה של המשתתפים בתכניות אצל מעסיקים מקומיים הוא 

ישומן של מעסיקים מקומיים הינם גורם חשוב בי. מידת הקשר של המרכז התעסוקתי עם המעסיקים

כמעסיקים פוטנציאליים וכגורם המסייע בתכנון תכניות הכשרה , מרבית התכניות לקידום תעסוקה

למגזר הציבורי ולגופים ללא , המעסיקים יכולים להיות שייכים למגזר הפרטי. ופעילויות תעסוקתיות

- בארצותהמדינות השונות. )Holcomb et al., 1998 ;McIntire & Robins, 1999(רווח מטרות 

 Welfare To-הברית השקיעו מאמצים כדי להתמודד עם האתגר של קירוב המעסיקים לתכניות ה
Work  המפורטים להלןבתחומים) Holcomb et al., 1998 .(  

  

  עירוב המעסיקים בפיתוח תכניות לקידום תעסוקה3.1
  ניות נעשה שימוש בדרכים שונות כדי להגביר את מעורבותה של קהילת המעסיקים בתכ

לקחו חלק בתכנון ו, ברבות מהתכניות המעסיקים שימשו שותפי מפתח. Welfare To Work-ה

, לדוגמה). Nightingale et al., 2002a(במתן שירותים וכמעסיקים של משתתפים בתכנית , התכנית

מנהיגים , אשר מטרתו הייתה להפגיש בין מגוון סוכנויות, באינדיאנה הוקם צוות עבודה מקומי

כדי לבחון את נקודת הראות שלהם לגבי האופן בו יש לבצע את הרפורמה , הילה ומעסיקיםבק

  . בתעסוקה ברמה המקומית
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  מפעלית- שימוש במעסיקים כנותני הכשרה פנים3.2
כללו מרכיב רבות תכניות . מפעלית-היא הכשרה תוך, אחת הדרכים להספקת שירותי הכשרה, כאמור

מפעלית מאפשרת למשתתפים -הכשרה תוך. המועסק בעת ההכשרהידי סבסוד של -לעתים על, זה

לחזק את הקשר בין העובדים הפוטנציאלים למקום העבודה ולתרום לקבלתם , לבנות ביטחון עצמי

 .לעבודה כעובדים רגילים לאחר ההכשרה
  

   שימוש במעסיקים כמרצים אורחים3.3
 המשתתפים להרצות בנושאים שונים חלק מהתכניות לחיפוש עבודה זומנו מעסיקים למפגשים עםב

-הדבר מאפשר למשתתפים להיות בקשר עם מעסיקים במסגרת בלתי. הקשורים לחיפוש עבודה

ואלו כישורים הם , במסגרת זו הם יכולים לשמוע ממקור ראשון מה מחפשים המעסיקים. תפורמלי

 וכן לשינוי הדבר תורם גם לפיתוח הקשרים עם המעסיקים, בנוסף. מעריכים בקרב עובדים

  . כלפי אוכלוסיות חלשותםסטריאוטיפי

   

  Job Developer פיתוח פונקציות של 3.4
איש הצוות שעליו מוטל . Job Developerבמספר תכניות לקידום תעסוקה פותחה פונקציה חדשה של 

במטרה להפנות אליהם את המשתתפים , יוצר קשר עם המעסיקים ומפתח עמם קשרים, תפקיד זה

 . בתכניות
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  :פרק רביעי
  מודלים של תכניות ייחודיות לקידום התעסוקה

  של אוכלוסיות חלשות בישראל
  

  מבוא
  

 ומצביעים ,בפרק זה אנו מתארים מסגרות ומודלים שונים לטיפול בנושא התעסוקה הקיימים בישראל

נשים עם הפרק אינו כולל מודלים ותכניות המיועדים לא. רכי פיתוח מענים נוספיםועל ההשלכות לצ

  . הוקדש לנכיםש השני בפרק הוצגואלה ; מוגבלות

  

תכניות לכלל עם ה לצורכי אוכלוסיות חלשות הוא מידת האינטגרציה תאחד הממדים של ההתייחסו

  :ניתן להבחין בין מספר דפוסים. או מידת הסגרגציה מהן, האוכלוסייה

  : מסגרת אוניברסלית הכוללת. 1

  .לוסיות חלשותתכניות אחידות שמשרתות גם אוכ -

 .תכניות ספציפיות שמשרתות רק אוכלוסיות חלשות -
 .מסגרת נפרדת לאוכלוסיות חלשות. 2
  

 המופקדות על הטיפול בנושא ,המערכות הממשלתיות שניתן להגדירן כמסגרות אוניברסליות

 הן שירות התעסוקה הממלכתי והאגף להכשרה מקצועית במשרד ,התעסוקה וההכשרה המקצועית

משרדים ממשלתיים נוספים המשרתים אוכלוסיות , עם זאת). ת"תמ(תעסוקה המסחר וה ,יהיהתעש

, זאת. חלשות מסוגים שונים כוללים את נושא השילוב בתעסוקה במסגרת טיפולם באוכלוסיות אלה

לאור תפיסתם המקצועית שהשתלבות בתעסוקה מהווה מרכיב חיוני במאמצים להגברת החוסן 

גם ארגוני המגזר השלישי נרתמו לסייע בקידום .  משפחות וקהילות,כלכלי של פרטים-החברתי

ומפעילים תכניות , חרדים וקבוצות חלשות נוספות, תושבי שכונות מצוקה, התעסוקה של עולים

  . גם בסיוע מוסדות פילנתרופייםעתים ול,התערבות במימון ובשיתוף המערכת הממשלתית

  

 אוכלוסיות חלשות לאור למעןתעסוקה אשר פותחו פרק זה מתמקד במודלים לקידום ההשתלבות ב

לאחר סקירה קצרה של תחומי הפעולה של המערכות . רכיהן הייחודייםוהצורך לספק מענים לצ

חודיים לקידום התעסוקה של אוכלוסיות יהממשלתיות המרכזיות יוצגו מספר סוגים של מודלים י

ה איננה להציג תיאור מפורט וממצה של המטר. להדגמת כל מודל תובא תכנית אחת או יותר. חלשות

  . אלא להביא דוגמאות לאסטרטגיות השונות, כל התכניות המופעלות לטובת אוכלוסיות אלה

  

יחסות למספר צרכים ומתורגם לסדרה של פעולות ישילוב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה כרוך בהת

  : הבאיםתכניות הקיימות אפשר לזהות את המרכיביםבספרות וב. או מרכיבים

 אבחון 
 תגבור מוכנות לעבודה והקניית הרגלי עבודה, העצמה אישית 
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 השלמת השכלה 
 הכשרה מקצועית 
 טיפול יזמות עסקית 
 הקניית מיומנויות חיפוש עבודה 
 עזרה בהשמה 
 ליווי ומעקב אחרי ההשמה 
 שירותים תומכים 
  תמריצים כספיים 

בדוח זה .  לאמצעים לקידום התעסוקהתכניות לפי מידת הכוללניות שלהן ביחסהניתן להבחין בין 

  .נתייחס בעיקר לתכניות כוללניות יותר

  

טיפול המערכות הממלכתיות בנושאי הכשרה מקצועית . 1
  ותעסוקה 

  

   שירות התעסוקה1.1
חוק שירות התעסוקה (שירות התעסוקה הוא שירות השמה אוניברסלי שקווי פעולתו מעוגנים בחוק 

תפקידו לסייע לאנשים . יש לו גם יחידת אבחון וייעוץ תעסוקתי. תוהוא בעל פריסה ארצי, )1959

לגבי מקבלי גמלאות הבטחת .  למצוא עבודה, או המבקשים להחליף מקום עבודה,שאינם מועסקים

רוב , בפועל. שהוא אחד מתנאי הזכאות לגמלה,  מפעיל את מבחן התעסוקהשירותהכנסה ואבטלה ה

  . ום הם מקבלי גמלת הבטחת הכנסהדורשי העבודה בהם מטפל השירות כי

  

  ת" האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ1.2
 מפעיל קורסים מקצועיים בשלושה מסלולים 6,במסגרת חטיבת המבוגרים, האגף להכשרה מקצועית

  :עיקריים

   . קורסי יום- שירות התעסוקה ידי-עלמסלולים המיועדים לדורשי עבודה המופנים  .1

 .  קורסי ערב- עסקיים בפיקוח האגף ספר-בתיהרחב והמתקיימים במסלולים המיועדים לציבור  .2
 .הכשרת טכנאים והנדסאים במכללות טכנולוגיות מוכרות .3
  

המסלול הראשון מתמקד במקבלי הבטחת , 25.3.2003 מיום 98 'בהתאם להחלטת הממשלה מס

רסים  שנות לימוד תוך דגש על פתיחת קו12-להם פחות מיש הכנסה ובמקבלי דמי אבטלה ש

, הוריות-חדאמהות : אוכלוסיות יעד מועדפות בפעילות האגף כיום הן. במקצועות הנדרשים במשק

. חיילים משוחררים וכן יישובים המוגדרים כמוקדי אבטלה, 45+גילאי , מיעוטים, עולים, חרדים

- קורסי יום של הכשרה מקצועית המעניקים תעודה מקצועית או סיווג מקצועי נמשכים כשלושה

הלומדים .  מהבוגרים50%ובחלקם קיימת התחייבות המפעיל להשמה בעבודה של , בעה חודשיםאר

 תלמידי הקורסים .בהתאם למקצוע הנלמד, ₪ 250-100מחויבים בתשלום שכר לימוד מסובסד בגובה 

                                                 
 .אשר משלבת לימודים עם עבודה,  אשר לומדים בשיטת החניכות18-15ישנה גם חטיבת נוער גילאי  6
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של הכשרה מקצועית הזכאים להבטחת הכנסה פטורים משכר לימוד ברוב הקורסים וזכאים להחזר 

חלשות שהן כיום ה חלק מהקבוצות .יש להם גם אפשרות לקבל מלגה. וצאות הנסיעהמשמעותי של ה

 12 -מתקשות לעמוד בקריטריונים לקבלה לקורסים אלה , אוכלוסיית היעד המרכזית לפעילות האגף

לכן הן מופנות לקורסים של השלמת השכלה המבוצעים בשיתוף האגף לחינוך .  שנות לימוד11או 

אולם גם הסדר זה לא מבטיח תמיד שהמועמדים יעברו בהצלחה את . נוךמבוגרים במשרד החי

  . מחסומי הקבלה

  

תה במפעל והכשרה יכ, מפעלית-הכשרה פנים(מסלולי הכשרה לתעשייה המתקיימים בתוך המפעלים 

מתאימים במיוחד לקבוצות חלשות בגלל קריטריוני קבלה נוחים והבטחת ) ית תוך כדי עבודהפרטנ

דבר שיכול , סרונם הוא בכך שההכשרה המוקנית בהם אינה מקנה תעודה מקצועיתח. מקום עבודה

מסלולים אלה מותנים , כן- כמו.להקשות על קבלה לעבודה במקום אחר במקרה שהעבודה תסתיים

ידם והתחייבותם לקלוט -בנכונות המעסיקים להגיש לאישור האגף את תכנית ההכשרה המוצעת על

  . בעבודה מחצית מהבוגרים

  

,  עסקיים של רשתות החינוך המקצועיספר-בתיבנוסף לקורסי יום קיימות השתלמויות ערב ב

קורסים אלה נמצאים בפיקוח מקצועי . המיועדות לעובדים המעוניינים בשדרוג הידע המקצועי שלהם

  . ידו והלומדים חייבים בתשלום שכר לימוד מלא-של האגף אך אינם מסובסדים על

  

, עדיפויות של הממשלהה בראש סדר , בפרט,הוריות-חד ואמהות , בכלל,כנסההצבת מקבלי הבטחת ה

חודיות יעמידתם בקריטריונים של הקבלה לקורסי האגף הביאו את האגף לפתח שתי תכניות י-ואי

" עידית"תעסוקתי ותכנית -על מסגרות הכוון טרוםראה פירוט (שלא במסגרת הכללים הרגילים שלו 

  ). בפרק זה2.2בסעיף 

  

שותפים שירות , הוריות-חדעבור מקבלי הבטחת הכנסה ואמהות ביחודיות שפותחו ינוסף לתכניות הב

 גופים ידי-עלהתעסוקה והאגף להכשרה מקצועית בפיתוח תכניות ייחודיות לקבוצות חלשות שונות 

בהקצאת כוח אדם מקצועי , בגיוס המשתתפים, בבניית התכנים הם מסייעים. ממשלתיים שונים-חוץ

  .בטים אחרים של ביצוע רבות מהתכניות הייחודיותיובה, מימון בחלק מהמקריםוב

  

     משרד הקליטה1.3
משרד הקליטה מפעיל אולפנים תעסוקתיים אשר מכוונים להקניית , במסגרת טיפולו הכוללני בעולים

ל מפעי; מספק שירותי מידע וייעוץ הקשורים במציאת עבודה; עברית הנחוצה לשם קליטה בתעסוקה

קורסים ומרכזי למידה שנועדו לספק הכשרה מקצועית והשתלמויות לעולים בעלי ) או הפעיל בעבר(

מפעיל מסגרת מיוחדת ; מקצועות הדורשים רישוי והסמכה ולאלה המבקשים להשתלם במקצועם

מעניק סיוע כספי באמצעות קרנות ; לטיפול בשילוב מדענים עולים בתעסוקה) המרכז לקליטה במדע(

הקרן לעידוד , הקרן לסיוע לעולים המבקשים להקים עסק,  כגון הקרן לקליטת אמנים עולים,ותמיוחד

ר הציבורי לתקופת ביניים עד לקליטתם מגזתעסוקה שנועדה לממן העסקתם של עולים אקדמאים ב

  .הקבועה
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לים עו.  היא הנפקת שוברים לקניית הכשרה לעולים, אך אושרה לביצוע,ן אינה מופעלתיתכנית שעדי

לתקופה שאינה עולה על שנה  ₪ 10,000 יוכלו לקבל סיוע כספי בסך של עד 1.1.2000-שהגיעו לארץ מ

 והוצאות בגין אבחון ,הכשרה והסבה, עדכון מקצועי, לצורך למידה בקורסי עברית תעסוקתית

  .פסיכוטכני למקום עבודה ונסיעות לצורך חיפוש עבודה

  

  השיכון  אגף שיקום שכונות חברתי במשרד 1.4
שיעורי , כלכלית נמוכה-חברתיתריכוז של קבוצות ברמה ביישובים המאופיינים בהאגף פועל בשכונות ו

במסגרת פרויקט . אבטלה גבוהים מהממוצע במשק ושיעורי השתתפות נמוכים של נשים בכוח העבודה

ייעוץ והכוון , דעכגון מתן מי, פותחו מגוון מסלולים לפיתוח כוח אדם" תנופה"שיקום שכונות ותכנית 

שיפור מיומנויות , סדנאות מוכנות לעבודה, תכניות להשלמת השכלה, בתחומי לימודים ותעסוקה

אחד . עזרה בהשמה בעבודה ופיתוח יזמות עסקית, הכשרה מקצועית ספציפית, אישיות ומקצועיות

ים במסלולי הוא מלגות לתושבים הלומד" תנופה"מכלי הסיוע המשמעותיים ביותר במסגרת תקציבי 

פעילותו של אגף שיקום שכונות חברתי היא בעיקר . השלמת השכלה ובקורסים להכשרה מקצועית

, הבדואי והדרוזי, המגזר הערבי, המגזר החרדי, למשל(יה השונים יבמישור המקומי במגזרי האוכלוס

, ודיםתוך שיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית וגופים הקשורים לתחום הלימ) המגזר הכפרי

  .ההכשרה והתעסוקה

  

   משרד הרווחה1.5
משרד הרווחה פועל להכנסת שינוי בדפוסי העבודה של השירותים החברתיים המקומיים בכיוון של 

נקודת המוצא היא ראיית זיקת הגומלין שבין עבודה . מתן דגש חזק יותר לתחום התעסוקה

ונות של המשרד בטיפול בנושא היתר. חוסן הן במישור המשפחתי והן במישור הקהילתי/ורווחה

המספר הגדול של משפחות הנמצאות , הם הפריסה הארצית של לשכות הרווחה, לתפיסתו, התעסוקה

משאבי כוח אדם , באמצעות העובדים הקהילתיים, יכולתן לגייס, ) מהאוכלוסייה16%(בטיפולן 

. ושירותים משלימיםיכולים לסייע בפיתוח מקורות תעסוקה הומשאבים אחרים המצויים בקהילה ו

, בין השאר, משרד הרווחה שותף בהפעלת תכניות לקידום התעסוקה של קבוצות חלשות שונות

  ).ראה פירוט בהמשך ("מעברים" ו"אשת חייל", תכניות הקשורות לשיקום שכונות

    

  מודלים ייחודיים . 2
  

  :ניתן לסווג את המודלים הייחודיים לשלושה סוגים עיקריים

שירותים שונים היכולים לקדם את ההשתלבות   מוצעיםה במסגרת מודלים אל.יםסל שירות. 1

שבו , וריאציה של מודל זה היא סל שירותים קבוצתי. ואשר מתוכם נבנית תכנית אישית, בתעסוקה

   .רכיהןומודולות שונות ניתנות לקבוצות שונות בהתאם לצ

 לתכנית אחת הנמשכת זמן מוגדר מספר מרכיבים אשר מחוברים בסדר מוגדר. רצף שירותים. 2

אם כי הסדר , ישנם רצפים שונים הכוללים רכיבים שונים. והמשתתף אמור לעבור את כל השלבים

  .ביניהם נוטה להיות קבוע
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היא בשימוש במשאבים שונים המצויים ה  ההתמקדות בתכניות אל.פיתוח תעסוקתי קהילתי .3

ומעסיקים העובדים באזור על מנת להגדיל את היקף מתנדבים ,  כגון ארגונים וולונטריים,בקהילה

   .וכן ביצירת הזדמנויות תעסוקה ביישוב, המועסקים בקהילה

  

 אולם בחרנו להציגן בנפרד , עם המודל של סל שירותיםלמעשהתכניות לקידום יזמות עסקית נמנות 

  . חודיים שלהןימשום הרכיבים הי

  

  רכיבי הסל  סל שירותים ובניית תכנית אישית מתוך 2.1
לפיתוח הון אנושי לתעסוקה " תנופה"שכונתיות במסגרת או בקשר עם תכנית / תכניות עירוניות.א

  של אגף שיקום שכונות חברתי במשרד הבינוי והשיכון 

, לדוגמה. תכניות אלה מופעלות על בסיס שכונתי באמצעות רכזי הכשרה ופיתוח כוח אדם מקומיים

 ידי-עלובירושלים מופעלת התכנית , בשתי שכונות שיקום" יםהישג" מופעלת תכנית ביבאל בת

לא רק ( שכונות 25-היחידה העירונית לפיתוח תעסוקתי והכשרת כוח אדם באגף הרווחה בעירייה ב

כולל צעירים לאחר סיום השירות (תכנית זו מיועדת לתושבים שאינם מועסקים ). שכונות שיקום

בדים בעבודות מזדמנות או בשכר נמוך והם בעלי פוטנציאל  וכן לתושבים העו,)הצבאי ועקרות בית

להשתלב בקורסים של האגף , בעזרת הכנה וליווי, יםחלק מאוכלוסיית היעד יכול. לשדרוג תעסוקתי

.  לסוגי הכשרה אחריםים בכך וזקוקיםבעוד שחלק אחר מתקש, ת"להכשרה מקצועית במשרד התמ

). ם מחצית המשתתפים הם בטיפול לשכת הרווחהבירושלי( מדובר בקבוצות חלשות ובר-פי-לע

, המגזר הכפרי, המגזר החרדי, עולים, ותיקים: התכנית מקיפה מגזרים רבים בחברה הישראלית

  :סל השירותים כולל את הרכיבים הבאים. דרוזי/בדואי/המגזר הערבי

  . הרכזידי-על מכון חיצוני או ידי-עלאבחון וייעוץ מקצועי אישי  
  .והכנה לעבודההעצמה אישית  
  .הקניית מיומנויות חיפוש עבודה 
לא הפעלת  (השלמת בגרות והכנה לבחינה הפסיכומטרית,  שנות לימוד12השלמת השכלה לרמת  

 ).קורסי לימוד אלא הפניה למוסדות לימוד ומתן מלגות
, ת"מקצועית באמצעות הפניה לקורסים של האגף להכשרה מקצועית במשרד התמ הכשרה 

ובסדים במוסדות הכשרה שונים והפעלת קורסים בסיסיים כגון אנגלית עסקית לקורסים מס

 .והכרת המחשב
  .קורסי יזמות עסקית 
 .)וב קלאב'ג(עזרה בחיפוש עבודה  
  .ליווי אישי בתהליך השילוב בעבודה וההתמדה בה 
ת בירושלים הרכז גם מאתר מקומות עבודה ומבצע א: לגבי השמה בעבודה ישנם הבדלים מקומיים 

 . ההשמה מתבצעת בעזרת שירות התעסוקהביבאל בת.  המעסיקיםבשבילהמיון הראשוני 
 לקידום נושא התעסוקה באמצעות הקמת ת ישנה התחלה של יצירת תשתית יישובי,כן-כמו 

המוקדים אמורים לתאם בין מרב הגורמים העוסקים בנושאי . מוקדים עירוניים לפיתוח הון אנושי

 .ייעוץ ושירותים בתחנה אחת, לתושבים מידע ולספק ,הכשרה ותעסוקה
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  מניפת שירותים תעסוקתיים. ב
שיקום שכונות , משרד הקליטה,  שירות התעסוקהישראל בשיתוף-וינט' גידי-עלהמודל הזה פותח 

 עולי קווקז במספר אזורים בארץ בהם ישנם ריכוזים גדולים של אוכלוסייה בשביל ,ורשויות מקומיות

עובדים , כלומר, תעסוקה-ן לבלתי מועסקים והן לאנשים הנמצאים במצב של תתוהוא מיועד ה, זו

המודל מציע מניפת שירותים .  בארץ מוצאםמקצועםלהשכלתם ול ברמה נמוכה בהשוואהבמשרות 

, העצמה תעסוקתית והכנה לעבודה, תגבור בעברית: תעסוקתיים הכוללת את המודולות הבאות

אין מדובר . שדרוג בעבודה, יזמות עסקית, יוע בשילוב בעבודהס, הכשרה מקצועית, השלמת השכלה

, בתכנית כוללנית מבחינת הפרט אלא במודולות המבוצעות במסגרת קבוצתית באזור גיאוגרפי מסוים

מודל זה מתאים לאוכלוסייה הטרוגנית בעלת צרכים . והעולים מופנים אליהן בהתאם לחסרים שלהם

 אזורי מבטיח מספר מספיק של משתתפים שיצדיק הפעלת כל אחת וארגון הפעילות על בסיס, שונים

  . מהמודולות

  

  ")ויסקונסין("ב " תכנית מהל.ג
 משרדי האוצר ידי-עלסיונית המופעלת יהיא תכנית נ, בארבעה אזורים בארץ  המופעלתב"תכנית מהל

. סוקהלמקבלי גמלת הבטחת הכנסה החייבים במבחן תע) בשלב הראשון(ת ואשר מיועדת "והתמ

הטיפול בדורש העבודה מרוכז במקום אחד . הייחוד של התכנית הוא באופי המנדטורי והכוללני שלה

בסל . יחד עם דורש העבודה תכנית אישיתונה אשר ב,  מנהל יעדים תעסוקתי- ובידי עובד מקצועי אחד

הקניית , בודה כגון תגבור מוכנות לע,ב מצויים כל הרכיבים שצוינו לעיל"השירותים של תכנית מהל

יש כאן , בשונה מתכניות אחרות. הכשרה מקצועית, תגבור עברית, השלמת השכלה, הרגלי עבודה

רכי העזרה ולב מיוחדת ניתנת לצ-ותשומת, טיפול גם בחסמים שאינם קשורים בהון האנושי של הפונה

למקום שהעיקריים בהם הם סידורי השגחה לילדים ותחבורה , שלו בתחום השירותים המשלימים

פותחו במסגרת התכנית מספר מסלולים , מאחר שהדגש הוא על השמה בעבודה. העבודה או ההכשרה

עבודה למען הקהילה ועבודת ניסיון : לאנשים שלא ניתן בשלב נתון להשימם בעבודה בשוק הטבעי

    .מסובסדת אצל מעסיק ציבורי

  

  תכניות מובנות המהוות רצף  2.2
  .ת שלושה סוגי רצפים שוניםלהלן יוצגו תכניות המדגימו

  

 ליווי לאחר ההשתלבות >---השמה בעבודה >---ייעוץ תעסוקתי>---העצמה והכנה לעבודה. א
  ). ללא השלמת השכלה וללא הכשרה מקצועית(בתעסוקה 

   "אשת חייל "
שדולת , משרד הרווחה, משרד החינוך, ישראל בשיתוף משרד הקליטה-וינט' גידי-עלמופעלת זו תכנית 

 הוא עמותת 2005-הגוף המבצע ב. גם הרשות המקומית - ובמקומות מסוימים ,ים בישראלהנש

חסרות משאבים לתעסוקה ומנותקות משוק   נשים עולות מאתיופיהבשבילהתכנית נבנתה ". בעצמי"

הוא כולל סדנת . המודל משלב טיפול קבוצתי ופרטני.  ועברה התאמה לנשים עולות מקווקז,העבודה

חיפוש עבודה ,  שעות פעם או פעמיים בשבוע4-3המבוצעת בעשרה מפגשים בני , העבודההכנה לעולם 

תמיכה וליווי אישי וקבוצתי , )במידת הצורך(השמה בעבודה בעזרת רכזת התכנית , אישי מונחה
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בנוסף לליווי הקבוצתי . שבו נפגשות נשים עובדות ובלתי מועסקות, "אשת חייל"במסגרת מועדון 

    .משך התכנית הוא שלוש שנים. ני אחרי המועסקותקיים מעקב פרט

  " בעצמי"התכנית של עמותת 
קווקז , כגון עולים מאתיופיה, למגוון קבוצות חלשות מבחינת משאביהן התעסוקתיים התכנית מכוונת

  : התכנית כוללת שלושה חלקים.  ומובטלים כרונייםהוריות-חדנשים , ובוכרה

, המכוונת לזיהוי יכולות וכישורים אישיים) בני שלוש שעות מפגשים קבוצתיים 30-20(העצמה  .1

   .הקניית מיומנויות לחיפוש עבודה ובניית תכנית אישית להשתלבות בעבודה

  . ייעוץ תעסוקתי אישי .2

   .השמה וליווי בעבודה .3

  

 >--- אבחון מסכם לצורך הכוונה לעבודה או הכשרה> --- השלמת השכלה קצרה >--- אבחון.ב
, השמהבהרצף כולל השלמת השכלה ועזרה (וליווי בשלב ההשתלבות בתעסוקה השמה בעבודה 

  )הכשרה מקצועית כחלק מרצף התכניתמתן הפניה להכשרה מקצועית אך לא 

  מסגרות הכוון טרום תעסוקתי
מיועדת למקבלי הבטחת הכנסה , ת" האגף להכשרה מקצועית במשרד התמידי-עלשפותחה , התכנית

המטרה המוצהרת של .  שירות התעסוקהידי-על אליהנה לפני הפנייתם שלא עבדו לפחות במשך ש

התכנית מופעלת . התכנית היא להשים את המשתתפים בעבודה שתוציא אותם ממעגל מקבלי הגמלה

  . באמצעות זכיינים המשולבים עם חברות השמה

  

, עולים, יםאקדמא: התכנית מבחינה בין חמש קבוצות יעד באוכלוסיית מקבלי גמלת הבטחת הכנסה

למעט אקדמאים או בעלי מקצוע שאין להם קשיי שפה אשר נכללים בקבוצות (ערבים ובדואים 

  . ותיקים בעלי רקע מקצועי וותיקים בלתי מקצועיים, )האחרות

  

חודיים ימשתנה לפי הצרכים היה ,וחלק נוסף, תכנית הלימודים כוללת בסיס משותף לכל הקבוצות

  :עה שלבים התכנית כוללת ארב.קבוצותל

חסכים , שלב זה נמשך שבוע ובמהלכו נערך ריאיון אישי עם המשתתף. אבחון ומיון ראשוני. טֶלֶק .1

  . ונערך תיאום ציפיות לגבי התכנית,שיש לו מבחינה תעסוקתית מאובחנים וממופים

חמישה , בשעות היום,  שעות ומתפרסים על פני שלושה חודשים400הלימודים כוללים . לימודים .2

 שעות לוותיקים בעלי 200( שעות 260תכנית הלימודים כוללת חלק בסיסי בהיקף של . בשבועימים 

החלק . אוריינות ממוחשבת ופרויקטים לעבודה אישית, המורכב מכישורי עבודה ולמידה, )מקצוע

, כך. כולל לימודים המותאמים לקבוצה, ) שעות לוותיקים200( שעות 140בהיקף של , המשתנה

מתמטיקה , אנגלית שימושית, והעולים לומדים עברית, קשובחשוב וִתדים ִמהאקדמאים לומ

לדעת לעבוד " (רכים"שלב הלימודים כולל גם סדנאות העצמה אישית וכישורים . ולימודי חברה

  ).עמידה בלוח זמנים וכדומה, בצוות

ת בונים למשתתפים פרופיל תעסוקתי ומפת יעדים אישי)  שעות40(בשלב זה . אבחון מסכם .3

  . ומכוונים אותם ללימודי מקצוע או להשתלבות בעבודה
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 שעות של 60שלב זה כולל . לפחות מפעיל התכנית מחויב בהשמה של מחצית המשתתפים. השמה .4

  .ליווי פרטני או קבוצתי של המשתתפים בהשתלבות בשוק העבודה או בהכשרה מקצועית
  

  מרכזי תעסוקה לעולים של משרד הקליטה
, אשר מתקשים במציאת עבודה, קא מקבוצות המוגדרות כחלשותודו-לאו, וליםהתכנית מיועדת לע

  : רכיבים4היא כוללת . והרצף שלה מותאם לקשיים הייחודיים של עולים

  .אבחון אישי עמוק בידי פסיכולוג תעסוקתי .1

  .סדנה להקניית מיומנויות לחיפוש עבודה וליווי אישי בתהליך .2

בהתאם לצרכים , אנגלית ומיומנויות מחשב,  לתעסוקהעברית הרלבנטיותבחיזוק מיומנויות  .3

   .האישיים

  .השמה בעבודה .4

  .  חברות השמה שזכו במכרזידי-עלאשר מופעלים , שה מרכזיםיבארץ קיימים ש

  

  (employability)הגברת מסוגלות תעסוקתית 

ת רמתם יד שאינם הולמים א-תכנית זו מיועדת לעולים אקדמאים ובעלי מקצוע שעבדו בארץ במשלחי

הנמשכת חודש , התכנית. בדו את עבודתםיוא) תעסוקה-נמצאו בתת, כלומר(ההשכלתית והמקצועית 

שיקום לצורך / שירות התעסוקה כהכשרהידי-עלמוכרת , בהתאם למסלול, וחצי עד שלושה חודשים

המיוחד בתכנית הוא הדגש שהיא שמה על הבנת עולם העבודה בישראל . זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

על פיתוח מיומנויות אישיות כגון התמודדות עם שינויים ופתרון בעיות , והכרת הסביבה העסקית

ות להישארות בעבודה כגון תקשורת אפקטיבית עם רלבנטיועל הקניית מיומנויות ה, וקבלת החלטות

התכנית כוללת ארבעה . חודי נוסף הוא ההשתלבות בעבודת ניסיוןירכיב י. מעסיקים ועם לקוחות

  :בעלי בסיס דומה ובהמשך דיפרנציאציה בהתאם למאפייני הקבוצה, )הרביעי טרם הופעל(לולים מס

מסלול זה מיועד לעולים שעבדו בארץ בתחום מקצועם אך נפלטו ממקום עבודתם ואינם מצליחים  .1

הכוונה אישית מה , בתכנית יש דגש על הכרת שוק העבודה. למצוא עבודה אחרת במשך זמן ממושך

  .וב קלאב'הכנה לריאיון עבודה וחיפוש עבודה מונחה במסגרת ג, ם להשיג מבחינת עבודההם יכולי

, בדו את מקום עבודתםיא, מסלול זה מיועד לעולים שלאחר עלייתם עבדו בעבודות פשוטות .2

, בהבדל מהמסלול הראשון. ובעקבות זאת החליטו לנסות ולמצוא עבודה בתחום מקצועם המקורי

ללא תשלום למשך חודש על ' תחום מקצועו בה יוכל להשתלב כסטאזהמשתתף מחפש עבודה ב

וב קלאב ומקבל הדרכה 'הוא משתתף בג, אם לא נקלט במקום העבודה הזה. מנת לרכוש ניסיון

במסלול זה נכלל גם רכיב של עדכון מיומנויות מחשב בתחום דואר . לגבי חיזוק יכולותיו

  .אינטרנט ואופיס, אלקטרוני

מיועד לבעלי מקצוע החסרים כלים עדכניים הנחוצים לעבודה במקצועם בישראל המסלול השלישי  .3

מהנדס מכונות שאינו יודע , כנת חשבשבתומנהלת חשבונות שאינה יודעת לעבוד בת, למשל(

עולים אלה לומדים בקורסי הערב של משרד הקליטה במקביל ', לפני שלב הסטאז). אוטוקאד

  .ללימודיהם בתכנית
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 ואשר לאחר אבחון וייעוץ, מיועד לבעלי מקצועות שאין להם ביקוש בישראלהמסלול הרביעי  .4

. ת"מקצועי והכרת עולם העבודה בארץ יופנו לקורסי הסבה מטעם האגף להכשרה מקצועית בתמ

בדומה למסלולים , וב קלאב'והג' יחזרו לתכנית לשלב הסטאז, כאשר יסיימו את הקורס המקצועי

3-2.   

  

 >---אבחון מקצועי >---ת עם אבחון דידקטי ועם סדנאות העצמה השלמת השכלה משולב. ג
  שירותים תומכים >---ליווי >---השמה >---הכשרה מקצועית

  "עידית"תכנית 
אשר מקבלות גמלת ) כולל ערביות ודרוזיות( מכל המגזרים 35-30התכנית מיועדת לאמהות עד גיל 

התכנית . המשפחה כולהבשביל ת שינוי נקודת המוצא שלה היא ראיית האם כסוכנ. הבטחת הכנסה

  . חברתיים של קבוצת הנשים ביישוב נתון-מותאמת למאפיינים תרבותיים

  

מר ג שנות לימוד ותעודת 12הרכיב המרכזי במודל והשלב הראשון בו הוא השלמת השכלה עד 

 הלימודים מתקיימים במשך שנת. והוא מאפשר לכל משתתפת ללמוד בהתאם לרמה שלה, משלתיתמ

ומתכונת זו מחייבת התארגנות , 12:45-8:30לימודים במתכונת של חמישה ימים בשבוע בין השעות 

ויש בכך , אמנם רק לחצי יום, של האם מבחינת מטלות משק הבית וסידורי השגחה על ילדים קטנים

שבמסגרתה מסופקים ) ב"להוציא תכנית מהל(זו התכנית היחידה . מידה מסוימת של הכנה לעבודה

וכן הסעות , רותים תומכים למשתתפות כגון מעונות לילדים ופתרונות לילדים בזמן החופשותשי

בסוף השלב הראשון בונה כל משתתפת תכנית אישית עם צוות . לקמפוס בו מתקיימים הלימודים

,  המשך השלמת השכלה למי שסיימה רק השכלת יסוד:ליםוהיא ממשיכה באחד משני מסלו, התכנית

ועית בקורסים של האגף להכשרה מקצועית או בקורסים אחרים בסיוע מלגות של או הכשרה מקצ

כולל , אבחון דידקטי לגבי יכולות למידה: במהלך התכנית מתקיימים שני סוגי אבחון. שיקום שכונות

 רכז פיתוח הון ידי-עלהסיוע בהשמה .  ואבחון מקצועי בסיום שלב ההשכלה;איתור לקויות למידה

לאחר ההכשרה המקצועית או בשלב , ום שכונות יכול להינתן בסיום שלב ההשכלהאנושי מטעם שיק

הליווי האישי של רכזת התכנית ניתן לאורך כל התכנית אך לא . בהתאם לבחירת האשה, מאוחר יותר

אולם אז קיים ליווי של רכז פיתוח הון . שיכול להתרחש זמן רב אחרי סיום התכנית, בשלב ההשמה

רכזי בהפעלת התכנית הוא אגף שיקום שכונות חברתי במשרד השיכון ושותפים לו הגורם המ. אנושי

, ת"אגפי הכשרה מקצועית ומעונות יום בתמ, שירות התעסוקה, האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך

  .סים וקרן באדר"החברה למתנ, ישראל-וינט'וכן ארגוני המגזר השלישי כגון ג, רשויות מקומיות

  

 >---השמה >--- הכשרה מקצועית>--- השלמת השכלה קצרה>---וץ מקצועי אבחון וייע.ד
המייחד את המודל הזה לעומת השאר הוא השילוב של  (;)בשתיים מהתכניות(שדרוג בעתיד 

   )ניתזמ-בוהכשרה והשמה בעבודה ברצף או 

  או חממה תעסוקתית ) רצף שירותי תעסוקה(ת "רש
ישראל בשיתוף האגף להכשרה מקצועית במשרד -וינט' גידי- עלהתכנית מופעלת במספר מקומות

הרשות המקומית והקרן למפעלים מיוחדים במוסד , שירות התעסוקה, משרד הקליטה, ת"התמ

אוכלוסיית היעד היא עולים .  מרכזי השיקוםידי-עלהתכנית מבוצעת בעיקר . לביטוח לאומי

ינם עוברים את סף הקבלה של ואשר א, מאתיופיה מקבלי הבטחת הכנסה שלא עבדו במשך שנתיים
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הייחוד של התכנית הוא בשילוב . קורסי האגף בגלל השכלתם הנמוכה וחוסר שליטה מספקת בעברית

מאחר . התנסות מעשית בעבודה בשלב מוקדם למדי של הלימודים ובכניסה מודרגת לעולם העבודה

שתתפים לגמלת הבטחת זכאים המ, ששירות התעסוקה וביטוח לאומי מכירים בתכנית כתכנית שיקום

  .אשר מופסקת כאשר הם מתחילים לקבל שכר, הכנסה

  

  :המודל מורכב מארבעה שלבים

  .  שעות300מכינה לעברית תעסוקתית בהיקף של  .1

המכינה כוללת השלמת .  חודשים4-3 שעות המתפרסת על פני 700-600מכינה טכנולוגית בהיקף של  .2

 וכן היבטים עיוניים של מקצועות ,ת המחשבאנגלית והכר, חשבון,  עברית-השכלה בסיסית 

כבר בשלב זה עובר כל . כגון קצת שרטוט למי שנמצא במסלול של עובדי ייצור בתעשייה, ספציפיים

מקצועות הנלמדים ה שעות בכל אחד משלושה 60-משתתף התנסות מעשית בעבודה בהיקף של כ

    .יזה מקצוע הוא מתאים לשם אבחון לא, זאת;גינון וסיעוד, ייצור תעשייתי: בתכנית

אלה סדנאות עבודה שבהן המשתתפים מתפצלים לפי .  חודשים4-3חממה תעסוקתית הנמשכת  .3

. של אדם עובד" רכים"המוקד בחלק זה הוא הקניית הרגלי עבודה וכישורים . המקצוע שבחרו

  . מפעל מסויםבשבילמשתתפים המכשירים את עצמם לעבודה בתעשייה מייצרים בשלב זה 

המשתתף שהושם בעבודה מקבל .  חודשים4-3גם שלב זה נמשך . לבות מלאה בעולם העבודההשת .4

ותיקים במקום ו יש לו חונך מקרב העובדים הכן-כמו ו,ליווי ועזרה בפתרון בעיות מצוות התכנית

  .הוא יקבל השמה חוזרת, אם המשתתף נפלט ממקום העבודה. העבודה

  

  טפלות בית בקשישים תכנית להכשרת נשים עולות מאתיופיה כמ
היא דוגמה , ב"אשל ואגודת מט, ישראל בשיתוף הקרן לידידות-וינט' גידי-עלהמופעלת , תכנית זו

 אבל ,)ב"מט(מוגדר  אשר מבטיחה תעסוקה אצל מעסיק) תה במפעלילהבדיל מכ(להכשרה בקורס 

שים בתחום היא מסתמכת על היכולות האישיות של הנ, כן-כמו. אינה מוגבלת למעסיק זה בלבד

  .התפקוד בבית ועוקפת את החסם של מיעוט השכלה

  

  :התכנית בנויה מרצף של הרכיבים הבאים

   .מודולה של הכנה לעולם העבודה והכרת החברה הישראלית .1

עם )  שעות83( ואשר משלבת לימודים עיוניים , המוסד לביטוח לאומיידי-עלהכשרה המאושרת  .2

   .) שעות20(התנסות מעשית 

  .' שבועות ומפגשי תמיכה קבוצתית בתקופת הסטאז10 שעות ליום במשך 6קף של בהי' סטאז .3

  .ב" אשל ומט-השמה בעבודה באמצעות שניים מהשותפים לתכנית  .4

  

   תכנית הכשרה מקצועית לחרדים-" פרנסה בכבוד"
 23מיועדת לאברכים נשואים מגיל , ת"ישראל ומשרד התמ-וינט' גידי-עלהמופעלת במשותף , התכנית

התכנית היא דוגמה להתאמה מרבית של תכנית לאוכלוסיית . יסוקם הבלעדי הוא לימוד תורהשע

, התכנים, אופן המיון לתכנית, מסגרת הזמן, מקום הלימודים, היעד מבחינת אופן גיוס המשתתפים

  .העזרה לתלמידים בלימודים ועוד
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  :הרצף של התכנית כולל את הרכיבים הבאים

פחות כאמצעי סינון לתכנית ויותר במטרה להתאים את מקצוע , צועיתייעוץ והכוונה מק, מיון .1

, עת מכך שמדובר באוכלוסייה שרובה מנותק משוק העבודהבחשיבות הרכיב הזה נו. הקורס לאדם

  .ולמרות שהיא בעלת מוטיבציה לעבודה איננה בקיאה במקצועות השונים

נחיצותה .  בסיסית של המחשבאנגלית והכרה,  חודשים שבה נלמדים מתמטיקה4-3מכינה בת  .2

  .נובעת מכך שהאברכים סובלים מחסך חמור בידע כללי

בעיקר (הרכיב המרכזי בתכנית הוא קורס מקצועי במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה  .3

  ). במקצועות המחשב ובמקצועות כלכליים כגון ייעוץ מס ושמאות מקרקעין

ובעזרת רכז תעסוקה של )  מהבוגרים50%לפחות (השמה בעבודה בעזרת מוסדות ההכשרה  .4

  .התכנית

  

  יזמות עסקית 2.3
 מסלול שמשרת את כלל מהוות) self employment(הקמת עסקים קטנים ועבודה עצמאית 

האוכלוסייה אולם נראה שהוא עשוי לספק מענה מתאים במיוחד לקבוצות חלשות בעלות חסמים 

מקצוע , ידיעת עברית,  כגון השכלה פורמלית,בין אם עקב חוסר במשאבי תעסוקה, בשוק העבודה

נשים , למשל( תנאי חיים המקשים על השתלבות בעבודה שכירה ובין אם עקב, וניסיון תעסוקתי

ידי הרשות לעסקים קטנים -בפרק זה נציג את סל השירותים הניתן על). ערביות המתגוררות בכפר

וכן תכנית , )י"מט(מרכזים לטיפוח יזמות באמצעות ה, שהיא הגוף הארצי המוביל בנושא, ובינוניים

עסק "-ייחודית המיועדת לסייע לנשים עניות להיחלץ ממעגל העוני באמצעות הקמת עסק קטן 

  ".משלך

  

  י" מט.א
 לאנשים המבקשים להקים עסק one stop shopי המהווים " סניפי מט27מפוזרים  ברחבי הארץ

סל השירותים . ולכל לקוח נבנית תכנית סיוע אישית, י יש סל שירותים"למט. ולבעלי עסקים קיימים

  :כולל

, חשוב ועודִמ, יצוא, שיווק, בהם נלמדים נושאים כגון הקמת עסק וניהולו, הדרכה בקורסים 

 .באמצעות חוברות הדרכה ובמסגרת מועדונים של בעלי עסקים
 .הפניה למקורות מימון ועזרה בהכנת התכנית העסקית הנדרשת לשם קבלת המימון 
 בעלי עסקים מיומנים ידי-על שעות הניתן 150 ייעוץ מקצועי בהיקף של עד -חונכות אישית  

ובאזורים ' ב-ו'  עובדים והנמצאים באזורי עדיפות לאומית א100-5ומנוסים לעסקים המעסיקים 

 4-1 לעסקים קטנים המעסיקים נת שעות נית20חונכות בהיקף של עד ; מוכי אבטלה במרכז הארץ

 ידי-על 25%-ו, ת" משרד התמידי-על ים מעלות הייעוץ ממומנשבעים וחמישה אחוזים. עובדים

 .הלקוח
 . ניטור של מצב העסק אחת לרבעון בידי יועץ-" מוניטור" 
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חממות , כגון שירותי מכון הייצוא, מאגרי מידע הכוללים מידע על כלים שמופעלים לטובת יזמים 

, מכרזים, ת"מרכז ההשקעות של משרד התמ, ת"מטכנולוגיות במשרד המדען הראשי של משרד הת

 .ועוד, מאגר חוקים
 תמיכה וייעוץ -) ביוזמת הלקוחות( לאחר הקמת העסק ,עם דגש על היבטים של ניהול העסק, ליווי 

 . תמורת תשלום שרמתו נקבעת על פי מצב הלקוח,'רואי חשבון וכד, עורכי דין, של פסיכולוגים
  

 פועלים בקרב קבוצות שונות בעלות מאפיינים י"סניפי מט ,כלוסייהכלל האופעולתם בקרב בנוסף ל

פעולה מיוחדת נעשית (נשים , יהודי-המגזר הלא, המגזר החרדי,  עולים חדשיםכגון, וצרכים ייחודיים

 ומתאימים את תחומי היזמות ואת המודלים של עבודתם ,תושבי פריפריה, )יהודיות-עם נשים לא

דוגמאות לפיתוח תחומי יזמות .  של קבוצות אלה, מאידך,למשאבים ו, מחד,לצרכים המיוחדים

 םלאור העובדה שהאירועי,  לנשים ערביות ובדואיותםצילום חתונות ותקליטניות באירועי: ייחודיים

תכשיטנות לנשים ערביות ודרוזיות ; )זה מתאים גם לנשים חרדיות( מגדרית ההללו נערכים בהפרד

הן עוסקות בצד . לעבוד בבית)  הנורמות התרבותיות ומגבלות תחבורהבגלל, או צריכות(שמעדיפות 

 המועצות-בריתרפואה אלטרנטיבית לרופאים מ; הייצור ואילו השיווק מופקד בידי ארגוני שיווק

  .בלו רישיון לעסוק ברפואה בישראלילשעבר שלא ק

  

י "מט ,כך. כלוסיותמתמחים באושי "מטסניפי מתבטאת ההתאמה לקבוצות בקיום , מבחינה ארגונית

; י המקומיים"נתניה מתמחה בסיוע לעולי אתיופיה המבקשים להקים עסקים ומדריך את סניפי מט

בני ברק לצורך הקמת מוקד ארצי  י"טמי ירושלים שאוחד עם "מט; י חדרה מתמחה בעולי קווקז"מט

החלו לפעול , תבמטרה להביא להתמקצעות של תחומי יזמו, לאחרונה. לטיפול באוכלוסייה החרדית

רפואה אלטרנטיבית ,  זכיינות,למשל, י מוקדים ארציים המתמחים בתחומי יזמות"בתוך המט

  . ותכשיטנות

  

האיתור של מועמדים פוטנציאליים ליזמות עסקית מתבצע גם באמצעות שירות התעסוקה והרכזים 

         .השכונתיים הפועלים במסגרת שיקום שכונות

  

 הפעילות בכיוון של שילוב ההכשרה ליזמות עסקית עם הכשרה מקצועית בשנים האחרונות מתפתחת

  .במקצועות שבהם ניתן לעבוד כעצמאים

  

  "עסק משלך ".ב
כגון הקרן , היא עמותה ארצית הממומנת בעזרת תרומות מנשות הדסה וקרנות שונות" עסק משלך"

ועובדת בשיתוף עם , לאומיהפדרציות של ניו יורק וסן פרנסיסקו והמוסד לביטוח , החדשה לישראל

, micro-enterpriseהיא מפעילה תכנית של . מחלקות הרווחה ביישובים ועמותות מקומיות, י"מט

ואשר מכוונים לסייע לנשים עניות להקים , המבוססת על מודלים שפותחו בבנגלאדש בשנות השבעים

, חרדיות, הוריות- חד-ות אוכלוסיית היעד היא נשים עני. עסקים קטנים כדרך יציאה ממעגל העוני

, מקבלות גמלת הבטחת הכנסה הנמצאות זמן רב במערכת הגמלאות, ערביות מוסלמיות, בדואיות

  . רובן מעוטות השכלה וחסרות מקצוע
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  :התכנית כוללת את הרכיבים הבאים

 של ותהחוזק האישינקודות ההדרכה שמה דגש על זיהוי . הדרכה אישית וקבוצתית במשך שנה 

 . ומלמדת אותן מיומנויות של ניהול עסק ופיתוח תכנית עסקית,  והקניית ביטחון עצמיהמשתתפת
 . 5,000-1,000$הלוואות קצרות מועד בסכומים של  
בוגרות . הקבוצה ממשיכה כקבוצת תמיכה באמצעות מועדון נשות עסקים: תמיכה מקצועית 

הן זכאיות , בנוסף. עלת העסקהקורס מקבלות מידע במפגשים חודשיים ודנות בבעיות העולות בהפ

 .לקבל ייעוץ אישי מאנשי מקצוע
, למשל, עזרה לנשים שהקימו עסקים להגדיל את מעגל לקוחותיהן: שווקיםההגדלת נגישות  

 .באמצעות פרסום קטלוג של המוצרים והשתלמויות בנושא שיווק
  

  ערבי לפיתוח כלכלי- יחידת נשים בעסקים במסגרת המרכז היהודי.ג
חברתית של נשים ערביות באמצעות -פרויקט זה היא קידום העצמאות הכלכלית עיקרית שלמטרתו ה

שירותי . שיח ושותפות בין נשות עסקים ערביות ויהודיות- ועידוד דו,מימוש הפוטנציאל היזמי שלהן

הכשרה יזמית עסקית וגם , י וכוללים עזרה בפיתוח רעיונות עסקיים"היחידה דומים לשירותי המט

 והעשרה לנשים ,ייעוץ עסקי ניהולי מתקדם, ליווי העסקים בשנה הראשונה, מתן הלוואות, תמקצועי

תוך התחשבות במאפייני האזור ובצרכיו ותוך התאמה כולה עבודת היחידה נעשית . שהקימו עסקים

  . תרבותית

  

  מודלים של טיפול קהילתי בנושא התעסוקה 2.4
עקרונות הפעולה של . קידום תעסוקה ברמה יישוביתלאחרונה החלו להתפתח מודלים קהילתיים של 

; הקמת פורומים ברמת היישוב בראשות ראש הרשות לתיאום בנושא תעסוקה: מודלים אלה הם

גיוס מעסיקים באזור לטובת ; יצירת תפקידים קהילתיים חדשים שיטפלו בנושאי תעסוקה

ם ומתנדבים מתוך הקהילה לעזרה פעילי, שימוש בארגונים וולונטריים; האוכלוסייה הבלתי מועסקת

בהבדל מסלי השירותים הניתנים . במציאת עבודה ופיתוח מקומות עבודה חדשים ביישוב ובאזור

בסוג מודלים זה מדובר גם על בניית , )2.1ראה סעיף (לתושבי שכונות שיקום ואחרות ברמה הפרטנית 

 תכניות ארבעלהלן יוצגו . תייםתשתית ארגונית ברמת היישוב ופיתוח פרויקטים תעסוקתיים קהיל

 אגף ידי-עלפותחה , מוקד יישובי לפיתוח ההון האנושי, הראשונה. המדגימות את הגישה הקהילתית

 בשיתוף פעולה עם מגוון גופים 2003שיקום שכונות חברתי במשרד הבינוי והשיכון ונמצאת מאז 

, היהשני; או הפעלה ביישובים שוניםגיבוש , בשלבים שונים של תכנון, ציבוריים ופרטיים, ממשלתיים

 בשלוש , מושבים8- קיבוצים ו30- ב,במגזר הכפרי חמש שנים-מופעלת מזה שלוש, "מעברים"תכנית 

) אסטרטגיה ממוקדת לפיתוח קהילתי תעסוקתי" (אימפקת", שתי האחרות. מועצות אזוריות בנגב

  7.ין בשלבים של גיבוש ותכנוןי עדנמצאות"  תעסוקהמת מקדרשות"ו

  

  
  

                                                 
 מופעלות כיום במסגרת תכנית -אימפקת ורשות מקדמת תעסוקה , מוקדים יישוביים לפיתוח הון אנושי: התכניות 7

  ".השכלה וקהילה, עיר מקדמת תעסוקה"אחת 
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  מוקדים יישוביים לפיתוח הון אנושי
 ערים שבהן יש קבוצות גדולות של תושבים מעוטי משאבים אישיים הנחוצים 13-המוקדים מוקמים ב

הכשרה , ארגונים רבים העוסקים בתחומי השכלהבהן  קיימים ,ומאידך,  מחד,להשתלבות בתעסוקה

  :מטרות המוקד הן. מקצועית והשמה בעבודה

תוך תיאום , גונית ומקצועית משותפת לפיתוח ההון האנושי של תושבי העירהקמת תשתית אר .1

  . מקצועיתניידותתעסוקה ו, השכלה והכשרה, ואיגום כלל השירותים והמשאבים בתחומי העצמה

 המקצועית של התושבים ניידותהגדלת מגוון ההזדמנויות התעסוקתיות והרחבת אופק ה .2

, השלמת השכלה והכשרה מקצועית,  עבודה בסיסייםבאמצעות תכניות לפיתוח העצמה וכישורי

טיפוח יזמות עסקית ועידוד , הגברת הקשר עם המעסיקים, גבוההההשכלה ההגברת נגישות 

 .תעסוקה קהילתית
    .הכוון וליווי, ייעוץ, אבחון, )reaching out(כולל יישוג , העמקת הטיפול בפרט .3
  

,  רכזת הכשרה- בין אחד ים נעיהןוסוגהיישובי במוקד מספר הפונקציות הקיימות , 2004נכון לדצמבר 

, רכזת הכשרה מטעם שיקום שכונות, ס" רכזת השכלה מטעם המתנ-ועד לארבעה , במוקד של רמלה

במספר יישובים . במגדל העמקקהילה מטעם הרשות המקומית -ורכזת עסקים" הישגים"רכזת 

ת היחידה להכוונת חיילים משוחררים בעזר, חיילים משוחרריםלהמוקד נפתח כמרכז לצעירים ו

   .והתכנון הוא להרחיב את שירותיו לאוכלוסיות נוספות, טחוןיבמשרד הב

  

   מרכז תעסוקה למגזר הכפרי-" מעברים "
, שירות התעסוקה, השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה, ישראל-וינט' ג:שלה שותפים, התכנית

משרד , משרד החקלאות, לים מיוחדים בביטוח הלאומיהקרן למפע, ת"האגף להכשרה מקצועית בתמ

  והיישובים,בני שמעון ויואב, המועצות האזוריות שער הנגב, סים"החברה למתנ, מכללת ספיר, הפנים

.  קמה על רקע המשבר הכלכלי והקהילתי העובר על הקיבוצים והמושבים בשני העשורים האחרונים-

-יקי לכת בתחום הפרנסה לא רק בהיבט של סוג משלחבעקבותיו נדרשים התושבים לשינויים מרח

, בצד גיל מבוגר ורקע מקצועי בלתי מתאים. בהיבט המהותי של אחריות הפרט לפרנסתוגם  אלא ,היד

 , כגון חוסר היכרות עם עולם העבודה שמחוץ לקיבוץ או למושב,עליהם להתמודד עם קשיים ייחודיים

 כגון לשכות , חוסר זמינות של השירותים הממלכתיים;טלהריכוז באזורים מוכי אב, מגבלות תחבורה

 כגון דמי אבטלה או ,עדר זכאות לגמלאות מחליפות שכרי וה;תעסוקה ותכניות של שיקום שכונות

  ).כולל טרקטור( בשל בעלותם על רכב ,הכנסהקיום כגון הבטחת גמלאות 

  

  :סל השירותים המוצע לפרט כולל

 .ות חיפוש עבודהסדנאות העצמה והקניית מיומנוי 
 .הפניה לקורסים של משרד העבודה 
 .)יזמות עסקית, אופיס, מזכירות, למשל(קורסים מקצועיים פנימיים  
 .עזרה בהשמה 
 .ליווי לאחר ההשמה 
 .פיתוח יזמות 
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יחידות (לצורך הפעלת התכנית נעשתה הרחבה של פונקציות הקיימות במבנה הארגוני של הקיבוצים 

במטרה שבעלי תפקידים אלה יקחו על עצמם אחריות בנושא ) ועד המושב (ובמושבים) משאבי אנוש

   :נבנו מספר תפקידים חדשיםכן -כמו. התעסוקה של חברי היישוב

לקיבוצים ולמושבים אשר עובד עם הנהגת היישוב ומזהה את  תעסוקתי-עובד סוציאלי קהילתי 

 .הצרכים ביישוב
הוא . "מעברים"ל את שלוחת השטח של מרכז המפעי, מקצועי-שהוא עובד סמך, שוביירפרנט י 

 .לחברות כוח אדם ועוסק בהשמה בעצמו, מכוון את דורשי העבודה למאגרי מידע
 . תושבים מועסקים ובעלי קשרים שיכולים לסייע במציאת עבודה-נאמני תעסוקה  
וט  התכנית היא להקים פורום של מעסיקים באזור שיהיו בעלי מחויבות לקל-מעסיקים ידידים  

  .את תושבי הקיבוצים והמושבים בעבודה
  

כך נבנה . התאמה של השירותים הממלכתיים לתושבי המגזר הכפריל פועל להנגשה ו"מעברים"מרכז 

וקורסי הכשרה מקצועית , מודל של יזמות אישית המתאים למאפיינים של הקיבוץ כישות משפטית

  . אבטלה או הבטחת הכנסהת למרות שהמשתתפים אינם זכאים לדמי "ניתנים מטעם התמ

  

 הוא יצירת פרויקטים קהילתיים שיספקו אפשרויות פרנסה "מעברים"תחום פעולה נוסף של מרכז 

 ,בריאות ועוד, מזון, מנותו שוק אכרים המאפשר לבעלי עסקים קטנים בתחומי הא,לדוגמה. לתושבים

ים או הקמת קרוואנים ניצול מבנים פנוי; למכור ולבדוק אפשרויות שיווק, לחשוף את תוצרתם

  .בשטחים פנויים לצורך השכרת דירות לסטודנטים במכללה סמוכה

  

וקיימת תכנית ליישם את המודל הקהילתי הזה גם ,  נוסף החל לפעול בעמק יזרעאל"מעברים"מרכז 

  .לאוכלוסייה הבדואית במועצה האזורית אבו בסמה

  

  ת ְק תכנית אימָּפ
האגף להכשרה מקצועית , ותים חברתיים במשרד הרווחההמשותפת לאגף לשיר, תתכנית אימפק

חותרת אף היא לנצל את , ישראל-וינט'אגף שיקום שכונות חברתי במשרד השיכון וג, ת"במשרד התמ

רשתות חברתיות , ארגונים וולונטריים, כולל שירותים פורמליים(משאבי הקהילה במובן הרחב שלהם 

  .ירות נושא התעסוקהבש )'עסקים מקומיים וכד, בלתי פורמליות

  

אוכלוסיית היעד של התכנית היא בלתי מועסקים ועובדים המועסקים בשכר מינימום או במשרה 

הקניית מיומנויות , הטיפול בקבוצה הראשונה אמור להיות באמצעות הכשרה מקצועית. חלקית

ה יניהטיפול בקבוצה הש. לחיפוש עבודה ועזרה במציאת עבודה באמצעות כל הגורמים בקהילה

. המעניקה טיפול הוליסטי למשפחה, מודל הפעולה הוא תחנת שירות אחת. יתמקד בשדרוג כישורים

ואפשרויות הכשרה , כגון זכויות וחובות של מועסקים, בתכנית יש דגש על איסוף והנגשת מידע חיוני

שרדי העקרון הארגוני המרכזי הוא שיתוף פעולה ברמת היישוב בין מ. מקצועית לבלתי מועסקים

ארגונים וולונטריים , הרשות המקומיתמחלקות , הממשלה העיקריים הקשורים בתחום התעסוקה

   .ונציגי התושבים
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  רשות מקדמת תעסוקה
-וינט'ת ולג"נהלת לקידום ופיתוח תעסוקה המשותפת לתמישפותחה במסגרת המ, תכנית התערבות זו

. יישובים בעלי שיעור תעסוקה נמוךשמה לה למטרה לקדם את נושא התעסוקה של תושבי , ישראל

הכוונה היא לעשות זאת באמצעות שיפור משאבי התעסוקה של קבוצות , בדומה לתכניות אחרות

 ,אבל. ופיתוח שירותים תומכים כגון סידורי השגחה לילדים והסדרי תחבורה) לא רק חלשות(שונות 

 פיתוח מקורות תעסוקה ביישוב  היא שמה דגש על,במידה רבה יותר מהתכניות הקהילתיות הקודמות

לצורך כך . יה ומסחרישיפור ופיתוח אזורי תעש, הבאת מפעלים חדשים,  הרחבת מפעלים קיימים-

ת שיכול "כגון ערוץ המדען הראשי במשרד התמ, כלים ומקורות מימון ממשלתיים היא מתכוונת לנצל

) 2(חוק עידוד השקעות הון ם ל בהתאמימון של המדינה, טכנולוגיים Start-up-להפנות תקציבים ל

 או , עובדים50 מהשכר למשך תקופה של עד חמש שנים לגבי מעסיק חדש שיקלוט 20%ברמה של עד (

 ומעסיק אחוז מסוים של התושבים רשות מקדמת תעסוקהלמעסיק שהעתיק את המפעל שלו ל

  ).במקום

  

  דיון בהשלכות הסקירה. 3
  

  . מגוון המודלים והתכניותבבחינתולים מספר מאפיינים כלליים הראויים לדיון ע

  

   לבין התכניות הייחודיות ם שיתוף פעולה בין השירותים האוניברסליי3.1
מערכות ההכשרה וההשמה הממלכתיות אינן מספקות מענים ייחודיים לכל הקבוצות החלשות כחלק 

פעולה איתן משתפות , אך הן רואות בתכניות הייחודיות נדבך משלים לעבודתן, משגרת עבודתן

הניסיון להתאמה בתכניות הייחודיות הוא במישור . ומסייעות להן בגיבוש התכנים ובגיוס המשתתפים

  . ובחלקן גם ברמת הפרט,הקבוצתי

 

  ם בשיתוף הפעולה ירוקרטיו קשיים בי3.2
רוקרטיים עקב הגדרות שונות של זכאויות ושיתוף הפעולה בין הגופים הממשלתיים כרוך בקשיים בי

,  שעות20ביטוח לאומי מכיר בתכנית בת , לדוגמה(קריטריונים שונים להכרה בתכנית , לקוחותשל 

קושי באיגום , ) שעות לימוד30בעוד שהאגף להכשרה מקצועית מכיר בתכנית רק אם היא כוללת 

  . ועוד, משאבים

 

   גמישות3.3
וכן תכניות , הגמישותמודל סל השירותים מבוסס על עקרון . גמישותבחלק מהתכניות מאופיינות 

היות שממילא אין הוא מקבל תעודה (שבהן המשתתף אינו חייב לסיים את כל מסלול התכנית 

.  נקודות יציאה לתעסוקה לאחר שלבים שוניםן אלא שמובנות בה,)מקצועית מוכרת בסוף התהליך

ייהם השתתפות בחלק מהתכנית די בה כדי לשפר את סיכו,  חלק מהמשתתפיםלגביההנחה היא ש

   ).ת יש נקודת יציאה לאחר המכינה הטכנולוגית"ברש, לדוגמה(להיקלט בתעסוקה 
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   טווח היעדים3.4
, למשל(וזה מתבטא במבנה שלהן , ארוך-קצר ויעדים לטווח-מגדירות יעדים לטווח חלק מהתכניות

ק גם בבניית התכנית האישית בחל). ת קיים רכיב של שדרוג מקצועי לאחר שנה של עבודה"ברש

לטווח הארוך יותר  מהתכניות מבחינים בין יעדים מיידיים של השמה לבין יצירת אופק תעסוקתי

  ). "בעצמי"בתכניות של , למשל(

  

   הקבוצות הנהנות מן התכניות הייחודיות3.5
כמעט לא קיימות תכניות , בניגוד לכך. התכניות משרתות מגוון קבוצות חלשות באוכלוסייה היהודית

רק במסגרות ההכוון יש טיפול דיפרנציאלי באוכלוסייה . וצות חלשות במגזר הערביהמותאמות לקב

, ובמסגרת מסלול היזמות העסקית קיימת התייחסות לנשים ערביות, תוהערבית בחלק מהתכני

  .בדואיות ודרוזיות

 

   הגופים המבצעים את התכניות3.6
 גוף אחד מבצע את עתיםל.  עסקייםעמותות או גופים,  יחידות ממשלתיותידי-עלהתכניות מבוצעות 

 גופים שונים ידי-על ולפעמים חלקים שונים ברצף מבוצעים ,")אשת חייל", "בעצמי("התכנית כולה 

- על האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך או ידי-עלמודולה של עברית ומודולה של השלמת השכלה (

מגוון הגופים מאפשר יצירת ). ז שיקום מכללה או מרכידי-עלוהכשרה מקצועית ,  מכללה מקומיתידי

   .דבר שיכול לשפר את יעילות התכנית ולהוזיל את עלותה, התמחויות של גופים בתכנים ובאוכלוסיות

 

   מעורבות מעסיקים3.7
כולל אלה שיש בהן רכיב , המעסיקים אינם מעורבים במידה משמעותית בבניית התכניות, רוב-פי-על

-חד הבשבילט ֶלמסגרות הֶק). ית תוך כדי עבודה אינה מודל שכיחרטנפהכשרה (של הכשרה מקצועית 

בולטת , כן-כמו. תה במפעלי הן דוגמה יוצאת דופן שבמסגרתה מופעלת ההכשרה בצורת כהוריות

    .ית תוך כדי עבודהפרטנמעורבות המעסיקים במסלול ההכשרה ה

 

   אבחון וייעוץ תעסוקתי3.8
קא משום שלקבוצות החלשות יש פחות ואולי דו, האבחוןישנה הכרה גוברת והולכת בחשיבות 

לגבי קבוצות שאינן יודעות קרוא . יכולות אישיותלהאבחון מתייחס לנטיות ו. כישורים פורמליים

האבחון מתבצע פחות באמצעות מבחנים ויותר , וכתוב או אינן רגילות להתמודד עם מבחנים בכתב

לא רק בשל העלות הגבוהה של , זאת. ימודית כלשהיתוך כדי פעילות ל, במה שנקרא אבחון פעיל

לפעמים אין . הוודאות לגבי מידת התאמתם לקבוצות מרקע תרבותי שונה-המבחנים אלא אף בשל אי

האבחון אמור לשמש בסיס לבניית התכנית . פעמי אלא אבחון חוזר במהלך התכנית-חד זה אבחון

והייעוץ ,  עובדים מקצועייםידי-עלקצועיים אך לא תמיד הוא נעשה בכלים מ, האישית של המשתתף

  . מוגבל להיצע המקצועות המוצעים במסגרת התכניתעתיםל
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   העצמה והכנה לעבודה3.9
אם כי הוא , זהו רכיב מרכזי בתכניות המיועדות לאנשים שהיו מנותקים משוק העבודה מזה זמן רב

המוצא שאינם מכירים את שוק גם לגבי עולים בעלי רקע תעסוקתי בארץ ) בצורה מותאמת(ישים 

המוקד כאן הוא על עזרה למשתתפים . התרבות הארגונית של מקומות העבודה בישראלאת העבודה ו

הגדרת , חיזוק המוטיבציה לעבודה והביטחון העצמי, בזיהוי יכולות אישיות הרלבנטיות לעבודה

וך ועיצוב ציפיות ריאליות מטרות תעסוקתיות אישיות בטווח המיידי ואולי גם בטווח הבינוני והאר

הקפדה על לוחות , עבודה בצוות,  נלמדים כישורים רכים כגון תקשורתכן-כמו. לגבי שוק העבודה

    .'זמנים וכד

   השלמת השכלה3.10
יש להבחין בין השלמת השכלה המכוונת להקניית תוספת שנות לימוד ואשר . זהו רכיב שכיח בתכניות

המכוונות להקניית , עד שלושה חודשים, ן מודולות קצרותלבי, שה חודשיםינמשכת לפחות ש

נכללים , לגבי עולים. מתמטיקה ומחשבים, ) גם אנגליתעתיםעברית ול(מיומנויות בסיסיות של שפה 

הרציונל . השלמת ההשכלה היא מוכוונת תעסוקה. ברכיב זה גם עברית מקצועית ועדכון טכנולוגי

 אינם עומדים בקריטריונים הפורמליים של רך כללבדש, שבבסיסה הוא להביא את המשתתפים

לרמת השכלה שתקדם , כניסה לקורסי הכשרה מקצועית של המערכת הממשלתיתשיאפשרו השכלה 

  . או תזרז את השתלבותם במקום העבודה/אותם לקראת לימודי מקצוע ו

 

   הכשרה מקצועית3.11
 בדרך כללהיא בהן  היא קיימתשובאלה , בחלק גדול מהתכניות  אינה קיימתההכשרה המקצועית

הכשרה : מספר מרכיבים מגדילים את הסיכוי שההכשרה אכן תתרום להשמה בתעסוקה. טווח-קצרת

חיוב מפעיל ההכשרה בהשמה בעבודה של , במקצועות בהם יש הזדמנויות עבודה בשוק המקומי

וביצוע , ך הלימודיםאו התנסות מעשית בעבודה במהל' שילוב סטאז, מחצית או יותר מבוגרי ההכשרה

באחת התכניות שנסקרו ניתן ). הכשרה ייעודית(תה במפעל יההכשרה בתוך מקום העבודה במסגרת כ

השלמת הקורס מהווה שלב ראשון בדרך לרכישת : להגדיר את ההכשרה כבעלת מבנה מודולרי

פעלית מ-הכשרה פנים. אבל ישנה אפשרות לעבוד גם במקצוע החלקי הנרכש בקורס, המקצוע השלם

 האגף להכשרה ידי-עלעשויה להתאים לקבוצות שאינן עוברות את סף הקבלה לקורסים המוצעים 

צועה לאחר יאין פיקוח על ב, אולם חסרונותיה הם שהמעסיקים אינם נוטים לשתף פעולה, מקצועית

. היא אינה כוללת לימודים עיוניים ואינה מביאה להסמכה וקבלת תעודה, אישור תכנית ההכשרה

  . תכן שהיה רצוי ואפשרי לקיים לימודים עיוניים לשם קבלת תעודה במסגרת לימודי ערביי

 

   השמה בעבודה3.12
 בשבילחלקן מעסיקות רכז השמה שתפקידו למצוא עבודה . התכניות כוללות השמה כמעט כל

 או מפעיל התכנית, אחרות מחייבות את מפעיל ההכשרה .המשתתפים או לסייע להם במציאת עבודה

  . בהשמה של אחוז מסוים מבוגרי התכנית כתנאי לקבלת התשלום, כולה
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  ליווי ומעקב בעקבות השמה 3.13
 ובחלק מהמקרים מותנה , ברמה הצהרתיתעתיםל. מרכיב זה קיים במרבית התכניות בצורה כלשהי

לאורך  אין מעקב מסודר בדרך כלל"). הוא תמיד יכול לפנות אלינו, אם יש בעיות("ביוזמת המשתתף 

  .זמן

 

   שדרוג מקצועי3.14
על מנת , העמקת ההכשרה המקצועית או לימודים מתקדמים יותר לאנשים שכבר נקלטו בעבודה

 קיימת רק במידה מעטה בתכניות המיועדות לקבוצות ,לשפר את סיכויי הקידום המקצועי שלהם

  . חלשות

   יזמות עסקית3.15
בזכות העובדה שהוא עוקף מחסומים , ות חלשותמסלול זה שכיח בתחום קידום התעסוקה של קבוצ

, חברתית, הגיאוגרפית(וניתן להתאימו לאילוצים של הסביבה , פורמליים להשתלבות בעבודה שכירה

יש בו מידה ניכרת של התאמה למאפיינים של קבוצות שונות הן מבחינה . בה חי הפרט) תרבותית

בתכנית יש ליווי . והן מבחינת סוגי הסיוע) חיםי מתמ"מטסניפי , י ברחבי הארץ"מטסניפי (ארגונית 

הכיוון המתפתח לאחרונה הוא צורות שונות של שילוב מסלול  .מובנה ברמת הפרט וברמת הקבוצה

  .היזמות עם הכשרה מקצועית במקצועות בהם ניתן לעבוד כעצמאים

 

   שירותים תומכים3.16
מחסור בסידורי השגחה על , לכן. ניתבחלק מהתכניות אין מסופקים שירותים תומכים במסגרת התכ

החזר הוצאות נסיעה -ואי, הספר-ביתבעיקר אחרי תום הלימודים בגן וב, ילדים במשך יום שלם

  . מהווים קושי, למשתתפים במרבית המסגרות

 

   הערכת תכניות3.17
. צוני גורם חיידי-עליש מספר מועט של הערכות לגבי תכניות המיועדות לאוכלוסיות החלשות שבוצעו 

תכניות המשום כך אין מספיק מידע שיטתי לגבי .  מפעיל התכניתידי-על יש רק דיווח ובר-פי-לע

 .  שונות קבוצותלגבי אפקטיביים שיהיורכיבים הו
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  :פרק חמישי
  מדדי הצלחה של פעילות המיזם

  

  מבוא 
  

יחס למספר והם יכולים להתי, מדדי הצלחה נובעים מהמטרות של תכנית התערבות או של ארגון

תוצרים , )inputs(בספרות העוסקת בהערכת תכניות מקובלת ההבחנה בין תשומות . מישורים

)outputs( ותפוקות או תוצאות )outcomes( .  

  

הציוד הטכני הנחוץ , התשומות יכולות לכלול את היקף ואיכות כוח האדם המפעיל את התכנית

  . ' למקום הפעלת התכנית וכדהשירותים הנלווים הנחוצים כגון הסעות, לביצועה

  

, לדוגמה, התוצרים הם אינדיקטורים כמותיים הקשורים לתהליך יישום התכנית והם יכולים לכלול

 את שיעור הנשירה , לחילופין,או, את מספר המשתתפים שסיימו את כל המסלול של התכנית

  . מהתכנית

  

על מנת להחליט באיזו מידה הושגו . פי מטרותיהל בתפוקות הכוונה לתוצאות התכנית המוגדרות ע

   .מטרות התכנית חשוב להבדיל בין התוצרים לתפוקות

  

 רמת .2; רמת התכנית. 1: בדיון במדדי הצלחה אפשריים של מיזם התעסוקה נתייחס לשתי רמות

  .המיזם

   

  מדדי הצלחה ברמת התכנית הבודדת. 1
  

  : בחלק זה נתייחס לסוגיות הבאות

  .ותמטרות אפשריות של תכני .1

 .תפוקות סופיות .2
 .מועדי המדידה של התפוקות הסופיות וקביעת יעדים כמותיים .3
 .תפוקות ביניים .4
  . תועלת של התכנית-עלות .5
 .תכניתמדדי הצלחה ביישום ה .6
  .מקורות נתונים פוטנציאליים לצורך המדידה .7
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   מטרות אפשריות של תכניות לקידום תעסוקה 1.1
  : לקידום התעסוקה של אוכלוסיות חלשותעל בתכניות -ניתן להגדיר ארבע מטרות

  .שילוב בתעסוקה של בלתי מועסקים .1

 . קידום היציבות בעבודה של מועסקים .2
 .נמוכה מבחינת תפקיד ושכרה תעסוקתית קידום מועסקים ברמ .3
 . בשוק העבודהניידותיצירת פוטנציאל ל .4
  

   תפוקות סופיות 1.2
המדדים צריכים להיות . מטרות התכניתפי ל מדדי הצלחה של תכנית צריכים להקבע ע, כאמור

  ):רשימה בלתי ממצה(האפשריים הבאים ) תפוקות(ניתן להצביע על המדדים  .מדידים

או מצאו (שיעור המשתתפים בתכנית שלא היו מועסקים בתחילת התכנית והושמו בעבודה כלשהי  .1

 ).עבודה בעצמם
  ).יזמות עסקיתבתכניות שמטרתן פיתוח (שיעור הבוגרים שפתחו עסקים קטנים  .2

 . התמדה באותו מקום עבודה לפחות מספר מסוים של חודשים לאחר ההשמה .3
 .מספר החודשים שבוגרי התכנית היו מועסקים במהלך השנה ממועד ההשמה .4
 .מידת ההתאמה של העבודות בהן הושמו בוגרי התכנית לכישוריהם .5
. מהממוצע הקבוצתי) ראו יות(הקבוצות המצליחות פחות -זיהוי תת: קבוצות-מדידה לפי תת .6

קבוצות - תת, מצד אחד, בעזרתו ניתן לאפיין, אבל, זה מדד להצלחת התכניתאין, למעשה

 או שהן זקוקות לשירותים נוספים מעבר לאלה הניתנים ,רכיהןושהתכנית אינה מתאימה לצ

.  את המענים הנכונים בשבילןהתכנית מספקתשקבוצות - תת,האחרצד ה ומ;במסגרת התכנית

 זו אפשר לבנות פרופילים של אוכלוסיית יעד מתאימה לקראת הפצת התכנית בפריסה רחבה בדרך

    .יותר

קידום מקצועי יכול להתבטא במעבר . שיעור הבוגרים שעברו קידום מקצועי בעקבות התכנית .7

 .לעבודה בשכר גבוה יותר או לעבודה ברמה מקצועית גבוהה יותר
  .הגדלת מספר שעות העבודה .8
 .נסה המשפחתיתעלייה בהכ .9

שינוי זה יכול לנבוע מגידול במספר המפרנסים . שיעור המשפחות של המשתתפים שיצאו מעוני .10

או ממעבר לעבודה טובה , מהגדלת היקף התעסוקה של מועסקים במשרה חלקית, במשק הבית

 .יותר
מדד זה מביא בחשבון את ההכנסה מעבודה וההטבות אך גם . עלייה ברמת החיים של המשפחה .11

  . ת הוצאות המשפחה הקשורות ביציאה לעבודה או בהגדלת היקף התעסוקהא

העל אך אינן עוסקות ישירות בתעסוקה של אוכלוסיית היעד מדדי -בתכניות המשרתות את מטרת .12

בתכנית המיועדת להגברת המוטיבציה של מעסיקים , לדוגמה. ההצלחה ייגזרו ממטרות התכנית

המדד יכול להיות מידת השינוי בעמדות השליליות של , לקלוט בעבודה אנשים מקבוצות חלשות

 .המעסיקים
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   מועדי המדידה וסוגיית הקביעה של יעדים כמותיים1.3
עולה השאלה כעבור כמה זמן ממועד סיום התכנית נכון למדוד את התפוקות המבטאות את מטרת 

או /מאפייניה ו, כניתאורך הזמן הזה יהיה דיפרנציאלי לתכניות שונות בהתחשב במטרת הת. התכנית

ניתן לשער שהקמת עסק מצריכה זמן ממושך יותר מאשר , לדוגמה, כך.  בהמאפייני המשתתפים

  .השתלבות בתעסוקה כלשהי
  

כגון מהו שיעור  מראש סטנדרטים מוגדרים של המדדים לקבוע ,ניתןהאם  ,או, יש לשקול האם רצוי

אך ניתן לנסות , קבוע סטנדרטים אלה מראש קשה לעתיםל. כן מתיואם , המושמים שייחשב כהצלחה

אפשר . תועלת-או שיקולי עלות/ת ולאומי-ביןספרות , על סמך ניסיון בתכניות דומות לגבש אותם

 גורמים ידי-עלבתכניות שונות המופעלות : להביא דוגמה מתחום ההכשרה המקצועית בישראל

 לפחות 50%השמה בעבודה של חלק מהתשלום למוסד ההכשרה מותנה ב, פרטיים במימון הממשלה

  . ניתן לראות בכך קביעת סטנדרט להצלחת הקורס. מבוגרי הקורס
  

  תפוקות ביניים 1.4
הדבר יכול לסייע בשיפור התכנית תוך כדי ביצועה בהתאם . יש חשיבות גם למדידת תפוקות ביניים

ביים קטייהמדדים משלבים מדדים אובי. לצרכים העולים מתוך מדידת תפוקות הביניים

יש משמעות נוספת למדידה זו במיוחד בתכניות המתפרסות על פני תקופה ארוכה . יקטיבייםיוסוב

  .יחסית וכוללות מגוון רכיבים
  

) רשימה לא ממצה(מדדים אפשריים לתפוקות ביניים בתכניות שמטרתן העיקרית היא שילוב בעבודה 

  : הם

 soft(שורים מקצועיים או יכולות עבודה  כי-פרו את כישורי העבודה שלהם ישיעור המשתתפים שש .1
skills( :רכשו מיומנויות מקצועיות ספציפיות , בלו תעודה מקצועיתיק)שימוש במחשב, למשל ,

 ).התמדה, כגון הגעה בזמן(רכשו הרגלי עבודה , )אנגלית טכנולוגית
 )self efficacy(תחו הרגשת מסוגלות יהמשתתפים שרכשו מיומנויות חיפוש עבודה ופשיעור  .2

 .בחיפוש עבודה
 חודשים מספר מוגדר שלפשו עבודה באופן פעיל במהלך התכנית או במשך ישיעור המשתתפים שח .3

     .לאחר סיומה

במהלך התכנית או ' סיוע וכדררו מידע לגבי מקורות יב, בשו תכנית עסקיתישיעור המשתתפים שג .4

  .)ות עסקיתבתכניות לפיתוח יזמ( חודשים לאחר סיומה במהלך מספר מוגדר של

  .תכניתשביעות רצון של הלקוחות מה .5

 

  תועלת של התכנית- עלות1.5
המטרה בהפעלת תכנית התערבות היא לא רק להשיג את מרב התוצאות המצופות אלא לעשות זאת 

עלות התכנית היא ללא ספק שיקול מרכזי בהפצתה בשלב שלאחר תכנית . בצורה יעילה ככל האפשר

 תיתקל בקשיי , אך עלותה גבוהה,חן ההצלחה מבחינת תפוקותיהתכנית העומדת במב. ההדגמה

  :ניתן להציג מספר מדדי עלות אפשריים. הפצה
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יש להחליט אילו סעיפים יכללו בחישוב . העלות הממוצעת של השמה בעבודה של משתתפי התכנית .1

לות ע, סעיפים אפשריים הם עלות כוח האדם שגויס במיוחד לצורך הפעלת התכנית. עלות ההשמה

העלות של כוח האדם העובד למען התכנית במסגרת עבודתו , השירותים הניתנים במסגרת התכנית

אם המשתתפים מפסיקים לקבל גמלה . העלות למשתתף עצמו,  העלות הציבוריתכל-סך, הרגילה

יש להביא בחשבון בחישוב , מביטוח לאומי כתוצאה מהשתלבותם בעבודה בעקבות התכנית

  . ון בגמלאותסכיהעלויות את הח

  . דרגות קושי שונותעםהעלות הממוצעת של השמה בעבודה של משתתפים  .2

 .העלות היחסית של כוח האדם המפעיל את התכנית לעומת עלות השירותים הניתנים במסגרתה .3
תכניות שונות בעלות עלויות של עם של התכנית השוואת עלויות . העלות של רכיבים שונים בתכנית .4

 . לסייע בבדיקת הנחיצות של רכיבים מסוימים בהתחשב בעלותםמטרות דומות יכולה
יש לזכור שעם הניסיון המצטבר בהפעלת תכנית מסוימת עלות הפעלתה : שינוי עלות לאורך זמן .5

  . יכולה לרדת
  

   מדדי הצלחה ביישום התכנית1.6
לקחים הסקת המסקנות והפקת ה, בחינת תהליך היישום של התכנית חשובה לצורך הסבר תפוקותיה

להלן מובאות מספר . ניתן להציג מספר אינדיקטורים של מדדי הצלחה ביישום. לצורך הפצה בעתיד

  :דוגמאות בלבד

 .הגדרה ברורה של מטרות התכנית ועקביות ביניהן .1
 .הסכמה בין השותפים בהפעלת התכנית לגבי מטרותיה ואופן יישומה .2
  .  שאליה רצו להגיעהמידה שבה משתתפי התכנית אכן באים מאוכלוסיית היעד .3

בהשוואה ) אבני דרך(משך הזמן בפועל בין תחילת התכנון לבין שלבים שונים בתהליך הביצוע  .4

  . מתוכנן/למשך הזמן המצופה

  .המידה שבה איכות כוח האדם המפעיל את התכנית היא ברמה המתוכננת .5

  .כמו קבלת שיתוף פעולה ממעסיקים, יישום מרכיבים שונים .6

שיעור הנשירה יכול להעיד , בתכנית וולונטרית. נית לא בגין קליטה בתעסוקהשיעור נשירה מהתכ .7

  .רכיהםושביעות רצון של המשתתפים מהתכנית מאחר שהיא אינה עונה על צ-על אי
 תכניותב. או שלבים מסוימים בתכנית מודולרית,  כולהתכניתמספר ושיעור המסיימים את ה .8

  . ות יציאה מובנותישנן לפעמים נקוד שלביםמספר המורכבות מ
  

   מקורות נתונים פוטנציאליים לצורך המדידה1.7
ים משתננתונים מינהליים שוטפים לגבי כל תכנית הנאספים על פי מתכונת סטנדרטית לגבי מספר  .1

 .ים ייחודיים לתכניתמשתנכלליים ומספר 
 .מחקרי הערכה עם מדידות בכמה נקודות זמן לגבי תכניות נבחרות .2
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  רמת המיזםמדדי הצלחה ב. 2

  
מדדי ההצלחה צריכים לשקף את הערך המוסף של המיזם לאור מטרתו להיות גורם מפתח ולא גורם 

  :ניתן למיין את הערך המוסף הזה לפי מספר ממדים .מספק שירותים לאורך זמןה

   .אוכלוסייה לא מכוסה .1

 בחינת או , התאמת מודל לאוכלוסיות נוספותאו , שיפור מודל קייםאו ,פיתוח מודל חדש .2

 .האפקטיביות של מודל קיים
 .פיתוח מודל מול יצירת מסה קריטית של מודל קיים .3
 .תכנית בודדת או מערכת תכניות .4
 . לעומת תכניות עקיפות המשפיעות על התשתית,היתכניות ישירות לאוכלוסי .5
 

   תפוקות ביניים2.1
עסוקה של פיתוח מודלים חדשים שמספקים מענים שאינם קיימים לקידום ההשתלבות בת .1

  .אוכלוסיות חלשות

פיתוח מודלים חדשים המשפרים את היעילות של מענים קיימים לקידום ההשתלבות בתעסוקה  .2

 .של אוכלוסיות חלשות
 .התאמת מודל אפקטיבי שהופעל על אוכלוסייה חלשה מסוימת לאוכלוסיות חלשות נוספות .3
ת לטיפול בבעיות התעסוקה של יצירת קומפלקס של תכניות חדשות שיכולות להוות מערכת כוללני .4

 .קבוצות חלשות
 פיתוח כוח אדם בתחומי ידי-על תכניות אשר מפתחות את התשתית להצלחת כל התכניות בניית .5

 .גיוס הקהילה וכדומה, יצירת נכונות בקרב מעסיקים, התעסוקה
 .מגיעות למסה קריטית שתאפשר הפצה רחבה יותר  אשרתכניותהיקף ה .6
 הפוטנציאלית של התכניות הקשורה להיקף אוכלוסיית היעד מידת ההשפעה המערכתית .7

 . ושיעור ההצלחה הצפוי בקרב אוכלוסיית היעדתכניותהאפשרית של ה
 .תכניותשביעות רצון של הלקוחות מה .8
  

   תפוקות סופיות2.2
  .תכניותמידת ההפצה הארצית בפועל של ה .1
  .לוסיות יעד שונותמידת ההשפעה בקנה מידה ארצי בפועל על שיעורי התעסוקה באוכ .2
השכיחה השמה ללות ַעֲבאו עמידה , מוצלחת בתוך המערכתהשמה ללות ַעֲבסכון ימידת הח .3

 .במערכת
  

   מדדי הצלחה ביישום2.3
 .תכניותגיוס מספר המשתתפים הדרוש להפעלה יעילה של ה .1
 .המידה שבה משתתפי התכניות אכן באים מאוכלוסיית היעד של המיזם .2
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   .קידום התעסוקה של אוכלוסיות חלשותגיוס הקהילה לסיוע ב .3

 .ארגוני-יצירת מודלים של שיתוף פעולה ותיאום בין .4
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