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  תמצית המחקרתמצית המחקר

  מבואמבוא
עודיות יתכניות ישל  ִמפקד 2009בשנת  נערך ,לבקשת אשל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

לספק בסיס מידע לדיון על כיוונים עתידיים נועד  ִמפקדה. הקיימות היום בישראל לתעסוקה לזקנים

   .בתחום התעסוקה לזקנים

לאפיין אותן מבחינת אופי וסוג העבודה ותנאי ; ות הפועלות כיוםתכניהיו לאתר את ה ִמפקדמטרות ה

ות המספקות תעסוקה בשכר תכניהתמקד ב ִמפקדה .ותתכניולבנות פרופיל משתמש ממוצע ב ;השכר

  .תתכנילזקנים המשתתפים ב) בסיסיאף אם שכר (

לקבל  קשהבברשויות מקומיות  281-נשלחו מכתבים למחלקות הרווחה ב ,ותתכנימנת לאתר את ה-על

ם על הטיפול בזקן יהתקיימו שיחות עם עובדי הרווחה האחראי ,כמו כן. ות מסוג זהתכנימידע על 

אגודה למפעלים , גריםתעסוקת מבו(השתמשנו בבסיס המידע של תלם וברשויות הגדולות 

ות המתאימות תכניאותרו ה ,מתוך המידע שנאסף. ובמידע הקיים באשל )קונסטרוקטיביים לקשישים

  .תותכניה ילרכזלמילוי עצמי ונשלח שאלון 

  ממצאיםממצאים
, כאמור. זקנים 960-כ ך הכולות אלו משתתפים בסתכניב .ות שונותתכני 39במיפוי שערכנו נמצאו 

עם . לזקנים) אף אם שכר בסיסי(לספק תעסוקה בשכר היא ות שנסקרו כניתה ה הראשונית שלמטרה

  . ות אלו מספקות גם צרכים חברתיים ועונות על הצורך בתחושת סיפוק בעשייהתכני, זאת

ות אלו נכללו במיפוי תכני. אינם מקבלים שכר) זקנים 115(המשתתפים  ,ותתכניבחמש , אף על פי כן

האפשרות לו ואמודלים שום העניין שבקה ולא התנדבות ומתעסו ןראו בההמשתתפים שמאחר 

  . למודלים של תעסוקה בשכר ותפתחשי

תכן שיש יאך בהחלט י, בדוח זה נעשה ניסיון לכלול את כל התכניות הקיימות ולאסוף מידע על כולן

, על סמך המידע שקיבלנו, אנו סבורים ,עם זאת. תכניות שלא הגיעו לידיעתנו ולא נכללו בדוח

  .איתרנו כמעט את כל התכניות הקיימותש

  ותותתכניתכניסוגי הסוגי ה. . אא

  בדרך כלל מדובר . כמועדון תעסוקתיפועלות ות תכני 30, לפי הגדרת הרכזים: תעסוקתימועדון

אך  ,העבודות הן טכניות .לעבודה הנעשית במקוםמתאים אולם גדול עם עמדות עבודה ומכשור ב

משמש גם למטרות המועדון  ךא, תעסוקהל העהדגש העיקרי הוא , אמנם .פשוטותבהכרח לא 

  .הן משניותף שא, חברתיות

 במפעלים מוגנים למוגבלים פועלות שלוש מהן  .במפעל מוגןמופעלות ות תכניחמש : מפעל מוגן

 תעסוקה מוגנת מארגנתהעמותה  ידי-עלמופעלות פתחו בהם מחלקה מיוחדת לזקנים או ר שא

. זקני הקיבוץתעסוקה לבהם פתחו מחלקה לשצים בקיבו מופעלותהשתיים האחרות . לזקנים

  .ומהוכד כריכה, אריזה, הרכבההן עבודות המבוצעות במפעלים עבודות ה

  גן-וסב ופנאי כושר מרכז, תעסוקתי קניון: ות אחרות מפעילות מודלים שוניםתכניארבע . 
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  ותותתכניתכנימאפייני מאפייני . . בב

, )תושבים 200,000מעל (רים הגדולות בע -מתוכן תשע , ישובים עירונייםיעשרים תכניות פועלות ב

  .ישוב כפרייב -בקיבוצים ואחת  -שמונה 

, במחוז הדרום  -שמונה , במחוז הצפוןמופעלות ות תכני עשרנמצא ש ,מבחינת הפריסה הגאוגרפית

 - ושתיים אביב -במחוז תל  -שתיים , במחוז ירושלים -שלוש , במחוז חיפה -שש , במחוז המרכז -שבע 

  .דה והשומרוןבאזורי יהו

  השכר למשתתפיםהשכר למשתתפים. . גג

משתכרים הזקנים , ממוצעב. השכר משתנה ממשתתף למשתתף בהתאם לתפוקה האישית, ככלל

  .ח"ש 400-250 השכר השכיח נע ביןו ,לחודש ח"ש 850-100ות השונות בין תכניב המועסקים

  תתתכניתכנילהשתתפות בלהשתתפות במניעים מניעים . . דד

הזקנים להשתתף ים של העיקריהמניעים על מתוך הניסיון שלהם התבקשו להצביע מנהלי התכניות 

 ות השיבו שכל הסיבותתכנימה 9%-ב ,ואכן, ממניע אחדמובן שיכול להיות יותר . ות התעסוקהתכניב

הסיבה , עם זאת. תתכנירלוונטיות להשתתפות ב )שיפור הערכה עצמית ומפגש חברתי, פנאי, הכנסה(

. )ותתכנימה 60%(תוספת להכנסה  ,ולאחריה, )71%(היא מילוי שעות הפנאי השכיחה ביותר שצוינה 

  .)כל אחד 57%(להשתתפות  מניעיםכגם הם  מפגש חברתי ושיפור ההערכה העצמת נרשמו 

  התרומה למשתתפיםהתרומה למשתתפים. . הה

מקיומה של  ואף ,השכרעצם מוכן העבודה מעצם מרוצים שהזקנים דיווחו  יםמנהלי תכניות רב

ברוב . שמשת גם למוקד חברתי בחייהם של הזקניםומ, "ת היא ביתתכניה", לדעתם. מסגרת בחייהם

ות חשיבות רבה תכנילשכר שהם מקבלים מה ,ולפיכך ,הכנסה נמוכה זקנים בעליות משתתפים תכניה

  .בשיפור רמת חייהם

  ותותתכניתכניקשיים בהפעלת הקשיים בהפעלת ה. . וו

. )ותתכנימה יםשליש בשני(ות הוא מציאת עבודה מתאימה תכנימסתבר שהקושי העיקרי בהפעלת ה

נמצא שאין קשר בין גודל היישוב לבין קושי . ות לא קיים קושי כלל במציאת עבודהתכני ארבערק ב

  .במציאת עבודה מתאימה

מחוסר התאמה של , מבעיות לוגיסטיות, תתכניגאוגרפי של ההמיקום הקשיים יכולים לנבוע מ

היקף  משפיע גם עלהמשקית -ומחוסר יציבות כלכליתהספציפית המוצעת המשתתפים לתעסוקה 

   .ותתכניבהתעסוקה 

  כיוונים ומחשבות לעתידכיוונים ומחשבות לעתיד
ם הרכיוצאת לספק אשר אינם מצליחים ות ייעודיות לתעסוקה לזקנים מיועדות בעיקר לאנשים תכני

מחייבת  ,אוכלוסיית היעד ובפתרונות האפשרייםהן בבצרכים ו הן, ההטרוגניות הרבה. בכוחות עצמם

מסגרת של בדווקא  ולא ,הנושאאת קדם ניתן לזכור שיש ל ,כמו כן. מגוונים על פתרונות הביחש

  .קידום הזדמנויות תעסוקה למבוגרים ולזקנים בכללבאמצעות אלא גם  ,ות תעסוקה לזקניםתכני
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מעוניינים הזקוקים להכנסה נוספת ומעוניינים לעבוד לבין זקנים הלהבחין בין פתרונות לזקנים  יש

תעסוקה מיועדות בראש התכניות . כתם העצמיתר הערופישבחייהם ולמסגרת ועניין  פתוסתב

 כיות קיימות בהתאם לצורתכנילהרחיב ות נוספות או תכניפתח יש ל, ועל כן, ובראשונה לספק הכנסה

ייתכן שהדרך הנכונה לפעול תהיה באמצעות פרויקטורים . תוספת הכנסה מידית בכל אזורבהזקנים 

  .מגוון של פתרונותשיוכשרו להבין את מגוון הצרכים ויוכלו לזהות 

המופעלות ות תכניבמיוחד ל, מהסקר עולה הצורך להתמקד במציאת מקורות תעסוקה ובסיוע לוגיסטי

. מציאת תעסוקהעל סיוע לוגיסטי יכול להקל שממקורות תעסוקה או במקרים מרוחקים הביישובים 

  .ות תעסוקהתכניסיוע לוגיסטי יוכל לסייע למספר רב של מרכז תכן שיי

עבורם ביש לתת את הדעת על מענים שונים לאנשים שהכנסה נוספת אינה כה חיונית , ארוךהבטווח 

  .אך הם עדיין זקוקים למסגרת תעסוקתית ומעוניינים בה, )מבחינת מילוי צרכים בסיסיים(

ולא במסגרת תעסוקה ייעודית  ,זקנים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה הרגילגם למען ניתן לפעול 

ידי איתור -ידי יצירת תדמית חיובית של הזקן כעובד והן על-כיוון זה ניתן לפעול הן עלב. לזקנים

  .עבורםבואיתור מקומות עבודה מתאימים  ההזקנים המעוניינים במשרות כאל

מכון -וינט'ג-מאיירסוכעת  ,ועד המנהל של אשל ונציגי משרדי ממשלהופני הבהממצאים הוצגו 

  .ר בנושאלמחקר מקיף יות ךנערברוקדייל 

   .ידי אשל-המחקר מומן על
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  דברי תודהדברי תודה

חובה נעימה היא לנו להודות לכל האנשים והארגונים אשר עזרו לנו בעריכת המפקד ושיתפו אותנו 

 ם שלמפעיליהו םלנציגי מחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ולמנהלי. בידיהםשהיו במידע ובנתונים 

   .נים וחלקו איתנו את דעותיהםשאלותכניות תעסוקה לזקנים אשר מילאו את ה

לאלה קלבונס ממועדון , ליונית מובשוביץ מעיריית ירושלים, לנעמי גולדברג מיד שרהאנו מודים 

  . עמותה לזקן באשדודהמנהלת  -לשרה לוין ו, ירושלים, תעסוקה לקשישים בגילה

אחראית תחום ה -ליהודית גליק : לצוות אשל על היוזמה לעריכת המפקד ועל שיתוף הפעולהתודה 

מנהל מערך שירותים  -ליעקב קבילו  ,מנהל תחום תכנון ומחקר באשל -לדרור רותם , תעסוקה באשל

  . ל אשל"מנכ -יצחק בריק ' קהילתיים באשל ולפרופ

למרים : וזמת המפקדלשירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים על שותפותם ביתודה גם 

  .מפקח ארציה - ן ולשאול צורמנהלת השירות לזק -גיורא -בר

  .לסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוסתודה מיוחדת למטי מויאל על העריכה ול
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  מבואמבוא. . 11

תכנון האגודה ל - אשל. בישראל פועלות כיום תכניות שונות המאפשרות תעסוקה בשכר לזקנים

לקידום ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בוחנים כיוונים  מען הזקן בישראלפיתוח שירותים לול

ב הקיים לבחון את המצבבקשה מכון ברוקדייל -וינט'ג-פנו למאיירסהם  ,לצורך כך. זקניםת תעסוק

  .ות תעסוקה לזקנים הפועלות כיום בישראלתכני ִמפקדשל  ומסמך זה מסכם את ממצאי. יום בתחוםכ

 60%-כ 2007בשנת , לשם המחשה. 67לגיל  60בין גיל פרישה לגמלאות מעבודה קבועה מתרחשת , לרוב

  . 65+מבני  10%לעומת  ,השתייכו לשוק העבודה 64-55מבני 

. שממלאת התעסוקה בחיי האדםהתפקיד יש לעמוד ראשית על  ,המסגרות תעסוקבעת בחינת 

במודלים שונים . פני מחזור החיים הוא מקור הכנסה-עלממלאת התעסוקה התפקיד העיקרי ש

. רמת ההכנסה על פני מחזור החייםפיזור אחיד של העוסקים בכלכלת עבודה נבחנת הסוגיה של 

ואילו פני מחזור החיים -הכנסה של פרט משתנה עלשגובה האת העובדה בחשבון מביאים מודלים אלו 

החלים ברמת לשינויים אינם מקבילים  החלים בשאכן רמת התצרוכת שלו משתנה פחות והשינויים 

בחשבון במודלים אלו הוא שהפרט פורש מעבודתו לקראת סוף המובאים אחד הפרמטרים . ההכנסה

ההכנסות שלו במהלך שנות עבודתו צריך  זרם ,על כן .רמת ההכנסה שלו יורדתאז מחזור החיים ו

  .ליצור הכנסה מתאימה גם לשנות הפרישה מעבודה

. גם לא בשנות העבודה המקובלות, מובן שיצירת מקור הכנסה אינה המטרה היחידה של התעסוקה

במילוי הזמן הפנוי מסייעת , ממלאת את הצורך בעשייה וביצירה, העבודה מספקת צרכים חברתיים

לשלב את כל המטרות הללו במסגרת בדרך כלל אדם שואף ה. עשייה בחייםהוק מסיפומביאה ל

  .בצורה הטובה ביותרשכולן יתממשו כך  ,עבודתו

ת קיימת שונּו ,בתחום התעסוקהולצרכים שלה וגם באשר לרצונות , אוכלוסיית הזקנים היא הטרוגנית

 .יש המעוניינים לעבודולהתנדב  יש המעדיפים ,הנהנים מהזמן הפנוי שבידם יש, זקניםבקרב ה. רבה

כבוד עצמי או סיבות , הכרה בערך האדם, תחושת שייכות: הסיבות לכך שונות, האחרוניםבקרב 

עלינו לבחון שוב מה אמורה העבודה לספק  ,שוק העבודהבזקנים הרכי ובבואנו לבחון את צ. כלכליות

, סיפוק הצרכים החברתיים, סהיצירת הכנ: המטרות העיקריות שלה פי-על ,לאנשים בגיל הפרישה

  . עשייה ומילוי הזמן הפנוי ותחושת סיפוק

  הכנסההכנסהבב  צורךצורך  1.11.1
. להבחין כאן בצרכים מידיים ברמות שונותיש  ,אולם, האנושית היא תמיד לרצות יותר ההנטיי, אמנם

 ,היש לו הכנסה חודשית קבועכאשר אדם שעבד במהלך חייו וחסך במסגרת פנסיונית מגיע לגיל זיקנה 

הצורך שלו בהכנסה נוספת נובע מרמת החיים שהוא . פרישתו מעבודהטרם  ודומה לרמת הכנסתב

טחון שמספקת הכנסה נוספת ומהמחיר שהוא מוכן לשלם יבהמתחושת , ולעתים, רוצה או נוהג לקיים

 הצורךכך , גבוהה יותר הייתהככל שרמת ההכנסה לפני הפרישה מעבודה . עבודה -עבור הכנסה נוספת 

טובה  -) ללא עזרה של מסגרת תומכת(נמוך יותר והיכולת להמשיך לייצר הכנסה ) קיומיתהברמה (

שלו או שרמת הפנסיה  ,סכון פנסיוני מסודריחלצבור במהלך חייו הצליח אדם שלא , מצד שני. יותר
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בת קצעל זיקנה מתקיים על קצבת זיקנה והשלמת הכנסה או לעת א את עצמו ומצעלול ל, מאודנמוכה 

אולי אף ו, מאודבהכנסה נוספת עשוי להיות משמעותי  אדם זה הצורך של. דוזיקנה ופנסיה קטנה מא

השלמת הכנסה מהמוסד ו בליק 26%-ו מהזקנים מתחת לקו העוני 22%חיו , 2008-2007בשנים . קיומי

היה ים בקרב העולים החדש. בגלל העדר מקורות קיום מספיקים, בנוסף לקצבת זיקנה, לביטוח לאומי

עשויה , אף אם היא קטנה ,תוספת הכנסה, לאדם כזה. הכנסה גבוה יותרהשיעור מקבלי השלמת 

 בכוחות עצמולמצוא  דווקא אדם כזה יתקשה בדרך כלל . להוות אחוז משמעותי מהכנסתו הכוללת

  . נוסףמקור הכנסה 

נמצא אנשים ; סה נוספתנוכל למצוא אנשים שאין להם עניין כלל ביצירת הכנ, מבחינת הצורך בהכנסה

שלא  ,ונמצא אנשים; אך הצורך בכך אינו ברמה קיומית או הכרחית ,שיש להם עניין בהכנסה נוספת

  .עבורםבאלא שהכנסה זו היא צורך קיומי  ,רק שיש להם עניין בהכנסה נוספת

  החברתיהחברתי  הצורךהצורך  1.21.2
הקושי שלהם למלא , הצורך שלהם בעשייה, קשה יותר לחלק אנשים מבחינת הצורך שלהם בחברה

הם צריכים להרגיש שזקוקים להם בעבודה או שהם ממלאים תפקיד המידה שאת הזמן הפנוי שלהם ו

 גילבאשר לוגם באשר לשאיפה שלהם לפרוש מעבודה קבועה  מאודאנשים שונים . בעל משמעות

 האל כל. דווקא להמשיך לעבוד גם מעבר לגיל הפרישה המקובל יש המעונייניםו פרישההמתאים ל

  . רבים מאוד םקשורים במשתנים סובייקטיביי

, וכך. תקופת החיים הפעילה לאחר הפרישה מעבודההאריכה מצידה את יה בתוחלת החיים יהעל

במצב פיזי טוב וללא תעסוקה מצויים חלק ניכר מהזקנים  )74לגיל  65בין גיל (בעשור שלאחר הפרישה 

) שנה בממוצע 18-16(זמן פנוי ולכות ומתארכות של זקנים נחשפים לתקופות הויותר יותר . מסודרת

שיש בה  ,היא השתלבות מחודשת במעגל התעסוקהמהן אחת . למלא אותותרים אחר דרכים כדי והם 

  .גם עניין וגם תוספת הכנסה

סיפוק להכנסה וגם הזקוקים גם להכנסה נמוכה בעלי  :הטרוגניותכמובן קיימת בתחום זה גם 

אך זקוקים  ,הכנסהנם זקוקים להכנסה גבוהה שאיבצד בעלי , או עשייה מעבודה ותחושת שייכות

 מאודאך זקוקים  ,נוספים קשרים חברתייםל נם זקוקיםאנשים שאי ;לסיוע במילוי הזמן שלהם

אנשים שאינם זקוקים להכנסה נוספת וגם אינם זקוקים לעזרה במילוי הזמן הפנוי בצד  ,להכנסה

תאים הלא לכולם ניתן יהיה לסביר ש ,ולכן ,ם האפשריים הוא גבוהמספר הצירופי. ן הלאהוכ ,שלהם

  . מסגרות ייעודיות במדויק

  מערך המחקרמערך המחקר. . 22

לקבל מידע  בכתב למנהלי שירותי הרווחה ברשויות המקומיותנשלחה בקשה תהליך המיפוי בראשית 

יד או -אכתות מלתכניאין הכוונה לבמכתב הודגש כי . ות המספקות תעסוקה בשכר לזקניםתכניעל 

אף אם מדובר (עבור עבודתם בהקשישים ומקבלים שכר עובדים בהן שות תכניאלא ל, תעסוקת בית

מתוך המידע שהתקבל . מהן 172-תשובות מ התקבלורשויות ו 281-ליה נשלחה יהפנ). שכר סמליב

ות תכני 39בת רשימה  הרכבוה, וכן מתוך מידע נוסף שהתקבל מאנשי מקצוע בתחום, מהרשויות
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. זקנים 960-כ ך הכולמשתתפים בסשבהן  ותתכני 38התקבלו נתונים על  ,מהן. מתאימות לתיאורה

כללו במיפוי אך הן נ, אינם מקבלים שכר )זקנים 115(המשתתפים  ,ותתכניבחמש , אמורבניגוד ל

אנו סבורים שכללנו בדוח כמעט את כל  ,על סמך המידע שקיבלנו .מאחר שהן מהוות מודל מעניין

  .תכן שיש תכניות שלא הגיעו לידיעתנו ולא נכללו בדוחיאך י, ות הקיימותהתכני

. תתכניהמשתתפים בלגבי ת ותכניצוות ה לגבי, ת עצמהתכנילגבי ה ניםשאלומילאו  תוהתכני ירכז

פרט לגבי כל אחד לבקשו התלא הרכזים כלומר , השאלות לגבי המשתתפים לא היו ברמת הפרט

  .הםהמשתתפים והערכה כללית שלכלל על  םניאלא נתו, תתכנימהמשתתפים ב

  ממצאיםממצאים. . 33

  ותותתכניתכניההכללי של כללי של תיאור תיאור   3.13.1

  מועדון תעסוקתימועדון תעסוקתי. . אא

מהזקנים  78%(גדרו כמועדון תעסוקתי וה )ות שנסקרותכנימה 65%( ותתכניעשרים וארבע 

רוב -פי-מועדון תעסוקתי הוא על). ות התעסוקה רשומים במועדונים תעסוקתייםתכניהמשתתפים ב

וזו  ,הדגש העיקרי במועדון כזה הוא על תעסוקה. םיתאמאו אולם גדול עם עמדות עבודה ומכשור  חדר

, בניגוד למסגרות אחרות לזקנים. בדרך כלל הוא משמש גם למטרות חברתיותשאף , מטרת קיומוגם 

  . הוא הראשי התעסוקתיוהרכיב משני הוא החברתי  הרכיב, במועדון תעסוקה

מהמועדונים  83%(עמותה ידי -עלהרשות המקומית או  ידי-עלעדון מופעל המו ,בדרך כלל

מטפלים ההגוף המפעיל מעסיק רכז או רכזת . בקיבוצים יםמופעלויש מועדונים ה, )התעסוקתיים

בהפעלת העובדים  ,בניהול העבודה מול ספקי העבודה, בהפעלה השוטפת, במציאת תעסוקה למועדון

  . אחראי הרכז על ארגון פעילויות חברתיות ,כמו כן. ובטיפול בתשלום המשכורות

משרה למשרה  בין חצי, מהמועדונים התעסוקתיים 36%-ב) משרה עד חצי(רכז מועסק במשרה חלקית 

. מהמועדונים 18%-ב-) או יותר מרכז אחד(ביותר ממשרה מלאה מהמועדונים ו 46%-ב -מלאה 

) תתכנימבין הזקנים המשתתפים ב לרך כלבד(המועדונים התעסוקתיים פועלים מתנדבים במחצית 

  .תתכניהפעלת הבהמסייעים לרכז בארגון ו

  מפעל מוגןמפעל מוגן. . בב

מופעלות ות תכנישלוש . כמפעל מוגןהעבודה מסגרת הוגדרה ) ותתכנימה 14%(ות תכניבחמש 

מפעילה העמותה  ידי-עלמחלקה מיוחדת לזקנים או בהם יש אשר במפעלים מוגנים למוגבלים 

מחלקה מיוחדת לזקני הקיבוץ  ופתחאשר בקיבוצים מופעלות ות האחרות תכניה שתי. תעסוקה מוגנת

  .עבודות כגון הרכבהל

  קניון תעסוקתיקניון תעסוקתי. . גג

גם  -ובמודל מעט שונה , ליתיע ת הקניון התעסוקתי הפועלת בנצרתתכנימסגרת יוצאת דופן היא 

  . אזורית גליל עליוןהבמועצה 
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פעמים . בהתאם לעיסוקם, בתוך קניון שכונתי "סקע תא"עילית מאפשרים לזקנים להפעיל  בנצרת

הצעירים מפעילים את תאי העסק ומעסיקים  :בין צעירים לזקניםניתן לראות שיתוף פעולה  ,רבות

הפעלה עצמאית בידי בין צעירים לזקנים מצליח יותר מאשר נמצא כי שיתוף פעולה . את הזקניםבהם 

הפעלת התחייבות של על עצמם לקחת , יל תא עסקהזקנים חוששים להפעשמאחר , זאת. הזקן לבדו

  .מתעצמיםאך בקרב העולים החדשים החששות הללו . מול הרשויותולפעול עסק 

לזקנים העובדים  "בית"אבל המקום מהווה  ,אין פעילות חברתית מובניתבמסגרת הקניון התעסוקתי 

את  מטפחים, תתכנירמלי של הזה חלק פואף על פי שאין . ימי הולדתיחד ג וחגנהוג ל, לדוגמה .בו

  . עמותה למען הקשיש ידי-עלעילית מופעל  הקניון התעסוקתי בנצרת. "ביחד"תחושת ה

הקניון הוא  ,כמו כן. לא כל תא עסק מצליחלהפעלה משום שזה מודל קל אין תעסוקה בהיבט ה

היתרון . נות דוארכספונט וסוכ מופעלים בקניון ,פנימהלהיכנס כדי למשוך אנשים . שכונתי ולא מרכזי

נותן תחושה טובה של שילוב בעסקים  אשר דורי של פנסיונרים וצעירים-הוא בשילוב הביןשבמודל 

. כשווים בין שוויםבו משתלבים שהזקנים אלא , מפעל מוגןלמועדון או ל בדומהזו בועה אין . רגילים

ארגון לא  ואף מינימוםהעומד במבחן שכר  ינוהשכר א :מעביד-אבן הנגף העיקרית היא יחסי עובד

  . ותומכסה אהעבודה יצרנית שאינו מותנה בהתחייב לשלם שכר מינימום למוכן אחד 

העמותה , כיום. שבעהעל  2010ועמד בראשית  ,ת זו הלך והצטמצםתכנימספר הזקנים המשתתפים ב

  .זקנים 25-מועדון תעסוקתי רגיל לעילית נמצאת בתהליך לפתיחת  המקומית בנצרת

פועלת בקמפוס המכללה האקדמית  1)מרכז התנדבות ותעסוקה לפנסיונרים צעירים( "מהות תכנית"

, מפעילים קפיטריהה זקנים בעיםִש בתכנית זו משתתפים . עמותה מקומית ידי-עלחי ומופעלת -בתל

הלקוחות העיקריים הם . מרכז מחשבים ומספרה, יהישנ-חנות למוצרי יד, מתפרה, חנות למוצרי נוי

היא מצליחה להגיע לאיזון , מאחר שבתכנית לא משולם שכר כלשהו .החיים בקמפוס הסטודנטים

  .תקציבי

ת היא שיפור ההערכה העצמית של תכניהסיבה העיקרית להשתתפות ב, לדעת מפעילי התכנית

מלבד . דורי במסגרת העבודה תורם רבות לתחושה הטובה של המשתתפים- המפגש הבין. הזקנים

  ). הרצאותוטיולים , כגון(מפגשים חברתיים במשך השנה  קיימים מספר ,התעסוקה

  מרכז כושר ופנאי רעננהמרכז כושר ופנאי רעננה. . דד

, ת זו משלבת כושרתכני. כושר ופנאי, מרכז תעסוקה -מודל יוצא דופן הוא המרכז החדש ברעננה 

חלק מהתעסוקה היא בשילוב זקנים בתפקידים שונים בשכר . תרבות ופנאי, תעסוקה, בריאות

שני פרויקטים פעילים של וב )בית קפה, מדריכים לאומנות ומחשבים, כירהמז(בהפעלת המרכז 

המוצרים ו בפרויקטיםשתי רכזות מקצועיות מפעילות את התעסוקה . תפירה ואפייה -תעסוקה 

בשלב . סדנאות וקורסים של המקום, חלק מהכנסות המרכז הן מחוגים. נמכרים בדוכנים ובבזארים

                                                   
התכנית המופעלת במועצה אזורית גליל עליון איננה נכללת למעשה בהגדרתנו את תכניות התעסוקה    1

ולכן , התכנית מהווה מודל מעניין, אולם. כיוון שהזקנים המשתתפים בה אינם מקבלים שכר, לזקנים
 . ינכללה במיפו
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מתאים לאנשים  ינוזה אמודל תעסוקה  ,ולכן ,ינם מקבלים תשלוםת עדיין אתכניהמשתתפים ב ,זה

ייצר שרווחי ואיכותי , מטרת המרכז היא ליצור מותג עצמאי. מאודלהם שתוספת ההכנסה חשובה 

ות שפורטו תכניבניגוד ל. רכז תעסוקה במשרה מלאה ואיש שיווקבידי  הלוויפי הזמנות מראש ו-על

ת כמו תכני, ת בהפסדתכנית יכולים להצדיק מצב של קיום תכניבהן חשיבות השכר וקיום הש, לעיל

ידי -שכן מדובר במותג עצמאי ולא בתכנית תעסוקה הנתמכת על, מודל רעננה חייבת להיות רווחית

  .גורמים חיצוניים

  סב גןסב גן. . הה

מוצבים הזקנים בגני אלה ת ותכניבמסגרת . ובמגדל העמק בקריית שמונהפועלות סב גן שתי תכניות 

המשתתפים אינם מקבלים תמורה כספית . מנת לסייע לגננות וכדי להיות בקשר עם הילדים-ילדים על

משתדלים להציב את הזקנים בגני ילדים  ,ולכן ,אין תקציב להסעותבתכנית אחת . עבודתם לע

כמעט שאינם  יםעולים חדש. יה מקבלים החזר הוצאות נסיעה מתלםיובשנ הסמוכים למקום מגוריהם

 )כספיתהזקוקים יותר לתמורה הם בדרך כלל (שכר לא משולם בה העובדה שתכנית בשל משתתפים ב

  .קשיי שפה המפריעים לתקשורת עם הילדיםבשל ו

  ות בקיבוציםות בקיבוציםתכניתכני. . וו

 90-ות האלו מועסקים כתכניב 2.ות נמצאות בקיבוציםתכנישמונה , ות שאותרו בסקרתכנימתוך ה

הם ית הזקנים שאינם מקבלים שכר רבמ. ות שאינן משלמות שכרתכניועסקים במהם מ 35 ,זקנים

הם מבצעים את . מקבלים את הכנסתם מהקיבוץ כמו יתר חברי הקיבוץ, על כןו ,חברי הקיבוץ

  .  להםאך במחלקה מיוחדת המיועדת לזקנים או בתעסוקה מיוחדת  ,עבודתם במפעל הקיבוץ

גם כאן . בעיקר בקיבוצים שהופרטו ,מקבלים שכר) זקנים 55(העובדים ות בקיבוצים תכניביתר ה

 ,ות שאינן בקיבוציםתכניבדומה ל .מפעל סמוך לקיבוץבהתעסוקה היא בעיקר במפעל הקיבוץ או 

ירידה במכירות  בתקופות שלבמיוחד , קשיים במציאת עבודה מתאימה לזקניםמתגלעים לעתים 

  .המפעל

  ותותתכניתכניהתעסוקה בהתעסוקה ב. . זז

נפוצות עבודות אמנות  ,כמו כן). ותתכני 18(והרכבה ) ותתכני 19(ביותר הן אריזה  העבודות הנפוצות

עבודות בעבודה במחסן וב, היכריכיעוד נמצא כי יש זקנים העובדים ב). ותתכנימה 11(יד -ומלאכת

הקניון התעסוקתי , כדוגמת הסב גן( ייחודיתתעסוקה השבן  תות ייחודיותכניכי יש , וכן, שונות במפעל

  ). "תכנית מהות"ו

עבודות ההרכבה והאריזה הן . ות אינן בהכרח עבודות פשוטות ביותרתכניהעבודות ביש לציין כי 

 יםעוזב ,לבצע את העבודה יםמסוגלזקנים שאינם . לפעמים עבודות מורכבות הדורשות מיומנות רבה

  . אחרמסוג תעסוקה  בעבורם יםצאות או שמתכניאת ה

                                                   
אך הן דומות במאפייניהן לתכניות שנכללו , קיימות תכניות נוספות בקיבוצים שעליהן לא קיבלנו מידע   2

 .בִמפקד
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  ותותכניכניתתמאפייני המאפייני ה  3.23.2

  ספר המשתתפיםספר המשתתפיםממ. . אא

 60%-ב. 150-5מספר המשתתפים בכל תכנית נע בין . איש בכל התכניות 963משתתפים , בסך הכול

  . איש 20מהתכניות משתתפים עד 

אנשים משתתפים בשמונה  280- כ: במחוז הדרום נמצאת עיקר המסה של משתתפי תכניות תעסוקה

אנשים בכל  175-משתתפים כ, )שר תכניותע(והצפון ) שבע תכניות(במחוזות המרכז . תכניות תעסוקה

אנשים  13 -אנשים המשתתפים בתכניות ובמחוז יהודה ושומרון  34אביב רשומים -במחוז תל. מחוז

  ).1תרשים (

  )באחוזים(התפלגות המשתתפים לפי מחוז : 1תרשים 

  

  

מסגרת ב). תעסוקתיים מועדונים 24-כ ב"בסה(מהמשתתפים  77%במועדונים תעסוקתיים מועסקים 

אך יש לזכור , )מהמשתתפים בכלל התכניות 8%המהווים (זקנים  77קניון תעסוקתי מועסקים 

) זקנים 70המעסיקה , בגליל העליון "תכנית מהות"(ובאחת מהן , שמצאנו בסך הכול שתי תכניות כאלו

  .)2תרשים ( לא משולם שכר למשתתפים -

30%, 283, דרום

19%, 179, מרכז
18%, 175, צפון

15%, 144, חיפה

13%, 128, ירושלים
4%, 34, תל אביב

, 13, יהודה ושומרון
1%
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  )זיםבאחו(התפלגות המשתתפים לפי סוג התכנית : 2תרשים 

  
 במרכז אחתבקיבוצים ותכנית תעסוקה  במפעלים -שתיים , אחת בשלבי פתיחה: ארבע תכניות כולל" אחר* "

  .קשישים

  מאפיינים גאוגרפייםמאפיינים גאוגרפיים. . בב

 - תשע , ביישובים עירונייםמופעלות ות תכני 29 ,לגביהן קיבלנו מידעאשר ות שמצאנו ותכניה 38 ביןמ

 ,מבחינת חלוקה גאוגרפית. )1לוח ( ביישוב כפרי -ואחת  בקיבוצים -שמונה  ,בחמש הערים הגדולות

  .)7(במחוז המרכז ו) 8( במחוז הדרום, )10( במחוז הצפוןנמצאות רוב התכניות 

  ות לפי סוג היישוב ולפי המחוזתכניה: 1לוח 

  אחוזים  מספרים   
  100.0  38  כ"סה

      יישובה סוג
  23.7  9  עיר גדולה

  52.6  20  יישוב עירוני
  21.1  8  קיבוץ

  2.6  1  יישוב כפרי

      מחוז
  26.3  10  צפון
  21.1  8  דרום
  18.4  7  מרכז
  15.8  6  חיפה

  7.9  3  ירושלים
  5.3  2  תל אביב

  5.3  2  אזור יהודה והשומרון
  

מועדון תעסוקתי
77%

קניון תעסוקתי
8%

*אחר
6%

מפעל מוגן
7%

סב גן
2%
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  מקורות המימוןמקורות המימון. . גג

 49%-כ(מקומית הרשות מהמתקבל מימון , לרוב .מספר מקורותמקבלות מימון מות תכניה ,בדרך כלל

, למימוןהנוספים בין המקורות  .)49%(והשירותים החברתיים  משרד הרווחהמו )שנסקרומהתכניות 

 ;מהתכניות 32% - )בדרך כלל עמותה למען הזקן(ת תכנימימון מעמותה המפעילה את הניתן למנות 

מימון , מהתכניות 30% - )חלק קטן מסך מקורות המימוןלעתים מדובר ב(הכנסה ממכירת מוצרים 

  .)2לוח ( 11% - ומאשלמהתכניות  19%-כ -מגוף פרטי 

   1ותתכנימקורות המימון השונים של ה: 2לוח 

  אחוזים  מספרים  מקור המימון
  48.6  18  רשות מקומית
  48.6  18  משרד הרווחה

  32.4  12  עמותה
  29.7  11  מכירת מוצרים

  18.9  7  גוף פרטי
  10.8  4  אשל

  תכנית לכל מימון מקורות מספר להיות יכולים 1

יש רק מקור מימון בקירוב ות תכניאך למחצית ה, ות יש מספר מקורות מימוןתכנילחלק מה, אמורכ

  .)3לוח ( ות יש שניים או שלושה מקורות מימוןתכנימה 49%-ל. אחד

  ות לפי מספר מקורות המימוןתכניה: 3לוח 

  אחוזים  ותתכנימספר ה  מספר המקורות המממנים
  100.0  35  כ"סה

  42.9  15  אחדמקור 
  25.7  9  מקורות שני

  22.9  8  מקורות שלושה
  5.7  2  מקורות ארבעה

  

  ותותתכניתכניותק הותק ה. . דד

תרשים ( עשר שניםיותר מ - 31%-שנים ו 10-4 - 45%, פועלות שלוש שנים או פחות ותתכנימה 24%-כ

3(.  
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 (N=29) ותק תכניות התעסוקה: 3 תרשים

  

  תנאי התשלוםתנאי התשלום. . הה

הגוף המפעיל את מהמעסיק או מלמשתתפים ישירות ות מועבר התשלום תכניביותר ממחצית ה

תפים תות המשתכני רק בשש ).4לוח ( תלם ידי-עלות מועבר התשלום תכנימה 36%-בות תכניה

  .מקבלים תלוש שכר

  הגוף המעביר את התשלום: 4לוח 

  אחוזים  ותתכנימספר ה  הגוף המעביר את התשלום
  100.0  28  כ"סה

  17.9  5  מעסיק

  39.3  11  גוף מפעיל

  35.7  10  1תלם

  7.2  2  אחר
   אגודה למפעלים קונסטרוקטיביים לקשישים, תעסוקת מבוגרים  1

  השכר למשתתפיםהשכר למשתתפים. . וו

הנתונים שאספנו מתייחסים . בהתאם לתפוקה האישית ,ות משתנה ממשתתף למשתתףתכניהשכר ב

שכר ולת תכניהגבוה ביותר שמקבל משתתף בלשכר , תתכנילשכר הנמוך ביותר שמקבל משתתף ב

, בדרך כלל. לחודש ח"ש 850-ח ל"ש 100ות השונות נע בין תכניהשכר הממוצע ב. תתכניהממוצע ב

ות השונות נע תכניהשכר הנמוך ביותר שמקבלים משתתפים ב. ח"ש 400או ח "ש 250השכר עומד על 

השכר הגבוה . ח לחודש"ש 100השכר הנמוך השכיח ביותר הוא . ח"ש 640ח לחודש לבין "ש 20בין 

 ח"ש 400בתכניות הוא השכר הגבוה , בדרך כלל. ח"ש 3,600-ח ל"ש 110ות השונות נע בין תכניביותר ב

  .ח לחודש"ש 790או 

(7) 24%

(13) 45%

(6) 21%

(3) 10%

שנים 3-1

שנים 10-4

שנים 15-11

שנים ומעלה 16
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ניתן שכר  )75%(מפעל מוגן של  תכניותברוב הגובה השכר מעלה כי התכנית לפי ניסיון לאפיין את 

השכר ו, מהתכניות 27%-ק בח ר"ש 400-ניתן שכר גבוה מ תכניותב, לעומת זאת .ח"ש 400-הגבוה מ

  . ח"ש 400-ח ל"ש 200נע בין ) 64%(ברוב התכניות הממוצע 

ות במחוז ירושלים ובמחוז חיפה נמצא בטווח הגבוה יותר של תכניהשכר המשולם בעוד עולה כי 

ות במחוז צפון ובמחוז מרכז נמצאות בטווח הנמוך יותר של השכר תכניואילו , השכר הממוצע

  .פני טווח השכר הממוצע-במחוז הדרום מתפלגות באופן אחיד על ותתכניה. הממוצע

  ימי פעילות והיקף הפעילותימי פעילות והיקף הפעילות. . זז

 13%-וות פועלות שישה ימים בשבוע תכנימה 9% ,פועלות חמישה ימים בשבוע) 69%(ות תכנירוב ה

  . ות פועלות שניים או שלושה ימים בשבוע בלבדתכנימה

 25-20בין  - 13%-ו, יקף נמוך מעשרים שעות שבועיותעשרים ושניים אחוזים מהתכניות פועלות בה

 25בהיקף של  - 16% ,שעות שבועיות 20פועלות בהיקף של ) 26%(ות תכניכרבע מה. שעות שבועיות

. שעות שבועיות 42.5-40בין  - 10%-וכ, שעות שבועיות 40-25בין  -ות תכנימה 13%-כ ,שעות שבועיות

  . שעות שבועיות או פחות 10ות פועלות בהיקף של תכנימה 10%-כ

  הכשרת המשתתפים וכישורים נדרשיםהכשרת המשתתפים וכישורים נדרשים. . חח

 ארבע, האחרותת ותכנימבין ה. כישורים מוקדמים מהמשתתפים יםדרשנא ל) 82%(ות תכניברוב ה

דרש מספר שנות לימוד מסוים נת אחת תכניב ,תתכנידורשות מקצוע מסוים כתנאי להשתתפות ב

וכישורי  יכולת פיזית טובה, כישורי תקשורתתתפות  נדרשים לצורך ההשות נוספות תכניובשתי 

  .תפירה

 - הללו  מהתכניות 78%-ב ;תתכנילעוברים הכשרה לאחר הצטרפותם משתתפים ה ,)60%(ות תכני 22-ב

 63%(ת תכנירכז ה ידיבת בדרך כלל תנההכשרה ני. לפני ההשתתפות - 22%-בותוך כדי עבודה 

עובד איש מקצוע או  ידיבו )10%(ת תכנימשתתף ותיק ב ידיבאך גם  ,)בהן יש הכשרהשות תכנימה

 40שעה לבין  ות ונע בין חציתכניבין ה מאודמשך ההכשרה משתנה . )ביתר המקרים(המעסיק במפעל 

  .שעות

  תתתכניתכנישירותים נוספים בשירותים נוספים ב. . טט

אך רובן מספקות שירותים , ות אלו הוא לספק תעסוקה למשתתפיםתכניהיעד העיקרי של , כאמור

ציון וחגיגה משותפת של  :פעילות חברתיתמתקיימת ) 79%(ות תכניברוב ה. לבד תעסוקהמ, נוספים

בחלקן ורבות ומגוונות ות הפעילויות תכניהבחלק מ. טיולים ועוד ,חוגים או הרצאות ,ימי הולדת

, לאור הסיבות שצוינו להשתתפות בתכנית. חודשל אחתבציון ימי הולדת של המשתתפים  יםמסתפק

  ).ראו להלן( עבור המשתתפיםבילויות אלו חשיבות רבה לפענראה כי 

ות מקבלים תכנימה 9%-בוות מקבלים המשתתפים ארוחת בוקר או ארוחת עשר תכנימה 42%-ב

או החזר דמי , ףמשתתכי כל בהתאם לצור, תתכניות יש הסעה לתכנימה 24%-ב. יםיארוחת צהר

  .נסיעה
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  מאפייני האוכלוסייהמאפייני האוכלוסייה  3.33.3

  מגדרמגדר. . אא

  .65+ איגילקרב דבר זה תואם את חלקן היחסי של נשים ב. הן נשים )57%(ות תכניב יםרוב המשתתפ

  גילגיל. . בב

הגיל הממוצע של המשתתפים . 84הממוצע הוא המרבי הגיל ו ,66ות הוא תכניהממוצע בהמזערי הגיל 

  .73ות השונות הוא תכניב

  תתתכניתכניסיבות להשתתפות בסיבות להשתתפות ב. . גג

ניסינו לברר מהן הסיבות . תתפות בשוק העבודהישנן סיבות שונות להש, רקעפרק הכפי שנאמר ב

ולא  ,תתכנירכז או רכזת ה ידיב, כזכור, השאלונים מולאו. ות התעסוקהתכניהעיקריות להשתתפות ב

ת לגבי תכניהערכה של מרכזי ההנתונים המובאים להלן מבוססים על  ,ולכן, המשתתפים עצמם ידיב

התרשמות פי - על, עם המשתתפים דרך קבעכים שהם עורשיחות פי -על, תחושותיהם של המשתתפים

  .או בדרך אחרת הםשוטפת של

ות השיבו שכל תכנימה 9%-ב ,ואכן ,תתכניכמובן שיכולות להיות יותר מסיבה אחת להשתתפות ב

צוינה בשכיחות הסיבה ש, עם זאת. )4תרשים ( תתכנירלוונטיות להשתתפות בשהוצגו בשאלון הסיבות 

 60%-תוספת להכנסה נרשמה כסיבה להשתתפות ב). 71%(שעות הפנאי היא מילוי הגבוהה ביותר 

 57%-כסיבה להשתתפות ב) כל אחת(ת נרשמו ימפגש חברתי ושיפור ההערכה העצמ. ותתכנימה

  .  ותתכנימה

  *)באחוזים(לפי הערכת הרכזים , סיבות להשתתפות בתכניות התעסוקה: 4תרשים 

  

  .אחת מתשובה יותר לציין היה ניתן *
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  ))ותותתכניתכני  3434נתונים על נתונים על ((ות ות תכניתכנימוצא המשתתפים במוצא המשתתפים ב. . דד

בסך . 80%חלקם עולה על  -ות תכני עוד ארבעוב, כל המשתתפים הם ישראלים ותיקים ,ותתכניבעשר 

  . תיקים מהווים מעל מחצית המשתתפיםוהישראלים הו ,ותתכני 17-ב ,לוהכ

מעט אך ורק עולי אתיופיה ת אחת מעסיקה כתכני .כללותיקים משתתפים ישראלים לא ות תכני 12-ב

. מהמשתתפים 30%-ו 14% עומד עלאחוז עולי אתיופיה , נוספותות תכנישתי ב .)מהמשתתפים 94%(

מ "בהן עולי בריהשות תכני 17ל יש וובסך הכ, מ לשעבר"רק עולים מבריהמועסקים ות תכני 11-ב

מ לשעבר קטן ממחצית "אחוז העולים מבריה, נוספותות תכניבשש . מהווים מעל מחצית המשתתפים

עולים מארצות מועסקים ות תכניבשבע  .מ לשעבר כלל"עולים מבריה לא מועסקיםות תכני 11-וב

  .)מהמועסקים בתכנית 20%עד ( אחרות

  תתתכניתכניצוות הצוות ה  3.43.4

  עובדים בשכרעובדים בשכר. . אא

 56%-ב :דופן ייוצאאלה הם מקרים  ,אולם .תתכניות אין עובד בשכר שאחראי על התכניבשתי 

  .יותר מאחד -ות תכנימה 38%-ש עובד אחד בשכר ובות יתכנימה

- ב. ותתכנימה 50%-נמוך ממשרה מלאה ב) אם יש(ת ועובדים נוספים תכניהיקף המשרה של רכז ה

משרה של יותר מבהיקף מועסק רכז ות תכנימה 14%-ות יש עובד במשרה מלאה ובתכנימה 36%

  .מלאה

שנות לימוד  12-יותר מ - מחצית הנותרת בוימוד שנות ל 12הם בעלי השכלה של  התכנית ירכזכמחצית 

   .)תכניות בלבד ענו על שאלה זו 24רכזי (

. מתחום מדעי ההתנהגות - 14%-לעבודה סוציאלית וברקע אקדמי יש ות תכניעשרה אחוזים מרכזי הל

  . תחומים אחריםב-) 43%(מדעים מדויקים והיתר בהנדסה או ברקע יש שליש מהרכזים ל

  מתנדביםמתנדבים. . בב

אלו  ,בדרך כלל. תתכנית להפעיל את התכנימתנדבים העוזרים לרכז הפועלים ) 12(ות תכנימהשליש בכ

ות תכנימה 90%(אחד או שניים אדם בדרך כלל מתנדבים ות תכניב. תתכניהם זקנים המועסקים ב

  . חמישה מתנדביםפועלים ת אחת תכניב). מתנדביםשפועלים בהן 

  מידע נוסף שהתקבלמידע נוסף שהתקבל  3.53.5
 ,ותתכניות או גורמים הקשורים בהפעלת התכניהתקבל במהלך שיחות שנעשו עם רכזי להלן מידע ש

  .הערות פתוחות שהתקבלו עם השאלונים ,וכן

  ותותתכניתכניקשיים בהפעלת הקשיים בהפעלת ה. . אא

 על קושי זה דווח .זקניםל ות הוא מציאת עבודה מתאימהתכנימסתבר שהקושי העיקרי בהפעלת ה

  . ת לא קיים קושי כלל במציאת עבודהותכנימה 12%-רק ב. ותתכנימה יםשליש בשני

חלק אחר קשור . ריכוזי תעשייהממפעלים או מת תכנירפי של הגאוגמריחוק חלק מהקושי נובע 

ת והעברת המוצרים המוגמרים תכניהעברת חומרי הגלם לעבודה מהמפעל לב יםלוגיסטי יםבקשי
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ציינו  ,גבוה למשתתפים ואף מספקת שכר ,פועלת בהצלחההות תכניבאחת ה. ת למפעלתכניחזרה מה

  .ת מקבלתתכנית נסמכת על סיוע לוגיסטי שהתכניבמפורש שהצלחת ה

  .הספציפיים המוצעיםמחוסר התאמה של המשתתפים לסוגי התעסוקה  נובעיםקשיים אחרים 

להשפיע על היקף העבודה הוא את העבודה עשוי גם המספקים חוסר יציבות כלכלית של המפעלים 

אך העבירו את הייצור  ,בעיה נוספת היא מפעלים שסיפקו תעסוקה. על גובה השכרזקנים וכן להזמינה 

  ).בעיקר לסין(לארצות אחרות 

ות שנסמכו על מפעלים יציבים שאפשרו הכנסה שוטפת ויחסית גבוהה נמצא שהשטח המיועד תכניב

, עם זאת. קיים תור של ממתינים לתעסוקהאף לעתים כי ו, ת מגביל את מספר המשתתפים בהתכניל

  .תתכניות לא קיים תור ממתינים וניתן להצטרף לתכניברוב ה

מפעילות את העמותות ": אחד הרכזים סיפר על הפערים בציפיות בין העמותות לזקנים המועסקים

וקשה לזקנים לקבל את העובדה שזה לא מקום עבודה רגיל שנותן , ות בדרך כלל מפסידות כסףתכניה

  ".שכר מינימום

  משתתפיםמשתתפיםהתרומה להתרומה ל. . בב

. גם מהשכר וגם מקיומה של מסגרת בחייהם, ות רבות ציינו שהזקנים נהנים גם מהעבודהתכניב

ברוב יש לזכור כי  ,ולםא. ומשמשת גם למוקד חברתי בחייהם של הזקנים, "ת היא ביתתכניה"

חשיבות רבה יש ות תכנילשכר שהם מקבלים מה ,ולפיכך ,הכנסה נמוכהבעלי ות משתתפים תכניה

  .ור רמת חייהםבשיפ

  כיוונים ומחשבות לעתידכיוונים ומחשבות לעתיד. . 44

ות ייעודיות לתעסוקה תכני. שוק התעסוקהשל שונים נוגעים בהיבטים אנשים שונים צורכיהם של 

מאחר שאינם , לעזרה כדי לספק לעצמם צרכים אלוהזקוקים לזקנים מיועדות בעיקר לאנשים 

ביכולות  ,)צורך חברתי, תעסוקה, ההכנס(ההטרוגניות בצרכים  .בכוחות עצמםלעשות זאת מצליחים 

 ,כמו כן. הטרוגניים על פתרונות הבישונים מחייבת חשהבאזורים פתרונות הקיימים בהאוכלוסייה ו

מעבר למסגרת  ,הזדמנויות התעסוקה למבוגרים ולזקנים בכללקידום נושא לתת את הדעת על יש 

  .תעסוקה בלבדהות תכני

מנת לשפר את רמת -זקוקים בעיקר להכנסה הנוספת עלהחשוב לתת מענה לאנשים  ,בטווח המידי

ותיקים שלא צברו לעצמם זכויות בוהכנסה נמוכה או בעלי מדובר בעיקר בעולים חדשים . חייהם

  .לשפר את רמת חייהםכדי פנסיוניות ומוכנים להמשיך לעבוד 

ות קיימות צריך יתכנות נוספות או הגדלת תכניפיתוח . ות התעסוקה משרתות כאלף זקניםתכני ,כיום

עולה מהמחקר . בהתאם למספרם של הזקנים הזקוקים לתוספת הכנסה מידית בכל אזור תלהיעשו

ממקור  קורחהפועלות ות תכניבמיוחד ל, הצורך להתמקד במציאת מקורות תעסוקה ובסיוע לוגיסטי

סטי מרכזי תכן שסיוע לוגייי. בהם סיוע לוגיסטי יכול להקל במציאת תעסוקהשאו במקרים תעסוקה 

  . ות תעסוקהתכנייוכל לסייע למספר רב של 
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תועלת מפיקים ות אלו תכניזקנים המשתתפים בה, יש לזכור שמעבר לתוספת ההכנסה המתקבלת

, ")עדיין אני תורם, עדיין זקוקים לי, אני עדיין חשוב("תחושת החשיבות  -חשובה לא פחות נוספת 

  . הפנאי תחושת השייכות למסגרת חברתית ומילוי שעות

עבורם ביש לתת את הדעת על מענים שונים לאנשים שהכנסה נוספת אינה כה חיונית  ,ארוךהבטווח 

פתרון . אך הם עדיין זקוקים למסגרת תעסוקתית ומעוניינים בה, )מבחינת מילוי צרכים בסיסיים(

דה שהוא באופי ובסוג העבו מתכניות התעסוקה המקובלותעשוי להיות שונה  התעסוקתי לאנשים אל

רעננה מרכז כושר ופנאי בת מודל בסיס לפיתוח הוא מודל וואו להלכך מודל שעשוי להתאים . מציע

  .שתואר לעיל

ולא במסגרת תעסוקה  ,זקנים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה הרגיללמען ניתן לפעול , בנוסף

אך , צעירים מבחינת המעסיקפני -לאנשים בגילים מבוגרים יותר יש יתרונות רבים על. ייעודית לזקנים

אף על , מתאימות להם בשוק החופשיהזקנים רבים מתקשים למצוא משרות . לא תמיד מודע להםהוא 

יצירת תדמית חיובית  ידי-עלבכיוון זה ניתן לפעול הן . תכן שמשרות כאלו קיימות או אפשריותיפי שי

ואיתור מקומות עבודה  הכאלאיתור הזקנים המעוניינים במשרות  ידי-עלשל הזקן כעובד והן 

  . מתאימים

תכן שניתן להצביע על שני תחומי סיוע יי, מבחינת אשל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

  :עיקריים

קיומו -כגון קיומו או אי(לאור ההטרוגניות הרבה הקיימת בצרכים ובמציאות המכתיבה פתרונות  .1

תכן שהדרך הנכונה לפעול יי. להמליץ עליולא קיים מודל אחיד שניתן  ,)של מפעל המספק תעסוקה

 .שיוכשרו להבין את מגוון הצרכים ויוכלו לזהות מגוון של פתרונות פרויקטוריםתהיה באמצעות 

יבדקו איזה סוג סיוע נדרש ויבחנו , את האנשים הזקוקים לסיוע ואתרי, אזורה תברמאלה יפעלו 

 .ותל במסגרת המגבלות האזוריילהפע ןת ניתתכניאיזה סוג 

ות הם קושי במציאת עבודה וקושי לוגיסטי תכניארו מפעילי הימאחר שהקשיים העיקריים שת .2

תכן יי, ממוקדי תעסוקה ירפגאוגוכן ריחוק , בשינוע חומרי גלם מן המפעל ותוצרת אל המפעל

ות קיימות תכניהן ל ,ות תעסוקה בתחומים אלה תוכל לעזורתכנישיסייע ל לוגיסטי מרכזשהקמת 

תחומי הסיוע יהיו גם בהקלה על החלק הלוגיסטי וגם בהקלה במציאת . ות חדשותיתכנוהן ל

 .בו מפעל אינו נמצא בקרבת מקוםשעבודה במצב 

הממצאים . סכם את הממצאים של מיפוי תכניות התעסוקה לזקנים הקיימות כיום בישראלמדוח זה 

הסוגיות על ים שהן מספקות והמענעל , היקפןעל , ות הקיימותתכנימספקים מידע בסיסי על סוגי ה

, יחד עם זאת. לבחינת אסטרטגיות לעתידגם מידע זה חשוב . ם תכניות אלהודיוהבעיות הקיימות לק

מחקר כזה יכלול בין . פיתוח מדיניותבנראה כי מחקר מקיף יותר יוכל לסייע בחשיבה אסטרטגית ו

ייחסות כוללת לסוגיית תעסוקה וכן הת, היתר בחינת הפתרונות והגישות הקיימות במדינות אחרות

למצב כלכלי  ,וכתוצאה מכך ,ליציאה מוקדמת משוק העבודה" מונע"כטיפול + 55של מבוגרים בגיל 

מניעת פרישה מוקדמת יכולה גם לתרום להגדלת הסיכויים של האוכלוסייה בגיל . ירוד בגיל הפרישה

  . פרישה להישאר בשוק העבודה
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  ותותתכניתכנירשימת הרשימת ה  ::נספחנספח

 מיקוד  עיר  כתובתמספר טלפון  הרכז שם  התכנית
מועדון עיסוקי 

 ש יצחק כהן"ע
 77325 אשדוד2672ד "ת, 4הרב קוק ' רח08-8529677אבי סיסו

מועדון עיסוקי 
 זהב

 77560 אשדוד 3שלמה בן יוסף ' רח08-8551615אסתר ברוך

מרכז תעסוקה 
 לקשישים

רונית 
 פחימה

 30600 אור עקיבא הנביאים ' רח04-6360776

אורנה  מועדון תעסוקתי
 נחודקין

  אגף לפעילויות חברתיות 03-9686809
 2ירושלים ' רח

 75313 ראשון לציון

יחידה 
תעסוקתית 

 לזקנים

, אהרון חמו
מירי 

 אלכסנברג

  , לשירותים חברתיים' מח08-6580697
 1 ד"ת

 80550 ירוחם

מועדון גיל הזהב 
 תעסוקה -

נטליה 
 קליימן

, מעלה אדומים, 6, ורהר גד02-5355671
 20ד "ת, עריית מעלה אדומים

מעלה 
 אדומים

98300 

בית תעסוקה 
 לקשישים

 19100  קיבוץ מרחביה דגנית מן

קרלוס בית העובד
 פיצרסקי

  קיבוץ גזית04-6768517

נ חוף "ד קיבוץ דורות050-6435331יפה דייןתעסוקון
 אשקלון

79175 

נ חוף "ד קיבוץ דורות050-7159182טובה פליןמיפעלון
 אשקלון

79175 

נ חוף "ד קיבוץ ניר עם050-9012810עוזי בר אוןמיפעלון
 אשקלון

79155 

   052-8902307שמשי כהנאמיפעלון

מועדון קשישים 
 ביתנו

מירה 
 אהרון

 55900 גני תקווה 11הנגב ' רח03-5341547

מועדון תעסוקתי 
 מפעל שיקומי

  אריאל  7/1משעול ' חר03-9061674סופי פסוק
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 מיקוד  עיר  כתובתמספר טלפון  הרכז שם  התכנית
מועדון תעסוקה 

 לקשישים
-רבקה עין

 שי
 76804מזכרת בתיה2יגאל אלון  - 8אליהו  'שד08-9349097

מועדון תעסוקה 
 בית אברהם

 49370 פתח תקווה 164רוטשילד ' רח03-9334117הדסה ראה

מפעל תעסוקה 
 לקשישים

אזור תעשיה , מפעל מוגן גל054-4337954רויטל פוקס
 צפוני

  חדרה

ריימונד כח לתת
 ל'אברג

עיריית באר , המחלקה לקשיש08-6205158
 ככר מנחם בגין, שבע

 84891 באר שבע

  , עמותה למען הקשיש04-6940250 זול-כלבו
 57שפרינצק ' רח

קריית 
 שמונה

11501 

  , עמותה למען הקשיש04-6940250 גן-סב
 57שפרינצק ' רח

קריית 
 שמונה

11501 

יהודית  תעסוקתי מועדון
 אלימלך

 13250 צפת 20הרצל ' רח04-6973319

מרכז תעסוקתי 
 שירותי-רב

 13250 צפת 20הרצל ' רח04-6820808 

מועדון תעסוקתי 
 מסלול

דניאלה 
 אלרון

 33393 חיפה26הגפן  'רח04-8107712

מועדון תעסוקה 
 קריית חיים

דניאלה 
 אלרון

 33393 יםקרית חי 87הראשונים  'רח04-8401472

מועדון תעסוקה 
 נוה דוד

דניאלה 
 אלרון

 33393 חיפה 38המלך שלמה ' רח04-8100077

תעסוקה 
לקשישים 
 רביבים

 85515 נ חלוצה"ד ,קיבוץ רביבים08-6562348נגה יוגב

מועדון תעסוקה 
 לזקנים

 60200 אור יהודה 656ד "ת ,2/2ה "הל' רח03-5337540עמליה דלל

מועדון תעסוקתי 
 קשישיםל

אילנית 
 כלפון

  יבנה 11ד "ת ,אגף רווחה08-9431216

 45241 הוד השרון  12שמעון הצדיק 09-7414974מזל סבגסבי
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 מיקוד  עיר  כתובתמספר טלפון  הרכז שם  התכנית
העמותה למען הקשיש -עלמה04-6001049ריקי חגיגי קניון תעסוקתי

 12יזרעאל ' רח
 17523 נצרת עילית

  ל עליוןנ גלי"ד, קיבוץ כפר סאלד054-7873929צבי יגר שר הטבעות

מרכז תעסוקה 
 לקשיש

אילנה 
אופטובסקי

 43506 רעננה 5התקווה ' רח09-7714873

מרכז תעסוקה 
ש "כושר ופנאי ע

 ויינברג

 43311 רעננה פינת חנה סנש, 114ההגנה ' רח09-7720707גילה ערן

מילה סב גן
 רושקובן

 ,רותים חברתייםיהמחלקה לש04-6507811
 1זית ' רח

 23100 מגדל העמק

אלה  מועדון תעסוקה
 קלבונס

 93841 ירושלים9השיש ' רח02-6765296

נ גליל "ד, עמותת ותיקי הגליל04-6959934אירית רווהמהות
 עליון

א גליל "מ
 עליון

12100 

מועדון תעסוקה 
 ויצו

 67018 תל אביב 9בית שמאי ' רח03-5622793 לינה

נעמי  יד שרה הרודיון
 גולדברג

 96187 רושליםי 124הרצל ' רח 

נעמי  יד שרה טבע
 גולדברג

 96187 ירושלים 124הרצל ' רח 

  

  


