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 המחקר תמצית

 הקדמה. 1

של המאה העשרים על ידי ג'וינט ישראל נועדה לסייע  70-שפותחה בשנות ה "אשת חיל"התכנית 

ליוצאות אתיופיה להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. בעקבות הצלחתה של התכנית, ומאחר שניתן 

ליישם מודל זה בקרב  0003-ב תבת האוכלוסיות יעד, החליטגדול של להתאים את רכיביה למגוון 

ות מקווקז ומבוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים נשים מאוכלוסיות נוספות: עול

בתעסוקה נשים המגיעות  הרעיון לשלב ןתכנית "אשת חיל" טמוהבבסיס  מהאוכלוסייה הערבית.

כלל כמה מודל ההפעלה של התכנית מרוחקות מעולם העבודה. ושהן  מרקע של חברות מסורתיות

, תמיכה וליווי אישי וקבוצתי לנשים עובדותדה, בעבו השלבים: הכנה לקראת יציאה לעבודה, השמ

 . תעסוקתי-מינוף קהילתיקידום תעסוקתי, אישי וחברתי ו

, ובהן אחריות משרדי הממשלהלהעביר מספר תכניות לועדה בין משרדית החליטה  0030 שנת סוףב

שיטמיע אותה  הרווחה והשירותים החברתיים על מנתלמשרד  הוחלט להעבירה ."אשת חיל"התכנית 

משרדי ממשלה אחרים: משרד התמ''ת,  עם בשותפות במערכותיו וימשיך להפעילה על בסיס קבוע

, המשרד לקליטת , הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלההערבי במגזר כלכלי לפיתוח הרשות

  עלייה, משרד החינוך, משרד השיכון והבינוי )האגף לשיקום שכונות חברתי( ורשויות מקומיות.

לבחון את תהליך הטמעתה והפצתה של התכנית כשנתיים לאחר העברתה לאחריותו של משרד  כדי

דוח זה מתאר את ג'וינט מכון ברוקדייל בבקשה לעריכת מחקר הערכה. -הרווחה פנה תבת למאיירס

 3,600-כ לו)בסך הכ קבוצות 50-בכ בתקופת המחקר הופעלה התכניתממצאי מחקר ההערכה. 

 . )המעטפת( תבת-מקצועי של ג'וינטההחברה למתנ''סים ובליווי  ידיל ע משתתפות(

  ההטמעה מושג. 2

. הפיכה לשגרהו המשכיות, מיסוד :יםנחבמגוון מו ים בספרות המקצועיתמשתמשלתיאור ההטמעה 

 עם זאת,הטמעה. ה מושג של ומורכבותים ואי הבהירות הנוצרת בעקבותיו מעידים על נחריבוי המו

ככל  .א. קיומו של מתח בין מיסוד לגמישות :שני ענייניםהסכמה לגבי  מסתמנת בספרות המקצועית

שגרה, כך הטמעתו טובה יותר. אבל, בו בזמן גם קשה יותר לארגון להטמיע השחידוש הופך לחלק מ

של בין הטמעתם  חידושים נוספים, בגלל הרצון לשמר את השינוי האחרון. כלומר, קיים מתח מובנה

וגמישותו של הארגון להטמיע שינויים נוספים בתגובה לנסיבות  רעיונות חדשניים לבין מידת יכולתו

מהספרות המקצועית  בה הוטמעה התכנית.שהמידה  –ב. בחינת ההטמעה במונחים של רצף  משתנות;

האם התכנית "באמצעות השאלה   ,מסתמן שלא ניתן לבחון את ההטמעה במונחים דיכוטומיים

באיזו מידה הוטמעה באמצעות השאלה " – אלא במונחים של רצף ,?"מעה או לא הוטמעההוט

 .?"התכנית

 את לבחון המשמשים והממדים ,ממדית-רבהיא  שתופעת ההטמעה המקצועית עולה ספרותמה

 של ההטמעה חקירתה מורכבותמצוינת ספרות ב .מיסוד חוקי ותקציביו גודל הם שניים: התופעה
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 המדידה עיתויקשה לקבוע מהו ו ההטמעה לשלב היישום שלב בין שקשה להבחיןכיוון  ,התמדידו

 . המתאים

לבחון ( Shediac-Rizkallah & Bone, 1998) ריזקאלה ובון -לעיל הציעו שדיאק אף הקשיים שצוינו על

בארגון המטמיע;  התכנית הטמעת תוצאות. 3לפי שלוש אמות מידה:  את תופעת ההטמעה של תכניות

הם  מלבד זאת,קיומו של פוטנציאל לשיפור התכנית בארגון. . 6בארגון;  תכניתמידת המיסוד של ה. 0

 הקשורים גורמים: תכניותשל משתנים העשויים להשפיע על הטמעת  עיקריותזיהו שלוש קבוצות 

 הגורם מדיניותו לקהילה הקשורים גורמים, תכניתה את שמפעיל לארגון הקשורים גורמים, תכניתל

 .הראשונית המימון תקופת לאחר תכניתה הטמעת לגבי המממן

 ושיטת המחקר המחקר מטרות. 3

 : מטרותיו של המחקר היו

ניסיון כדי לתת משוב למובילי התכנית על תהליך ההטמעה של התכנית במחלקות הרווחה, תוך  .8

תהליך כמשפיעות על המקצועית לבחון את קיומן של פעולות בתכנית המופיעות בספרות 

  ההטמעה של תכניות חברתיות.

לבחון את האתגרים התפעוליים שבהם נתקל הצוות המפעיל במהלך יישום שלבי התכנית ולבחון  .2

 מודל המתוכנן.לעומת הביישום שחלו את השינויים 

  .תבת על ידיהניתנת  המעטפתלבחון את רכיבי  .3

שיעור המשתלבות והמתמידות  – הלבחון את תוצאות התכנית בשלב המעבר ובשלב ההטמע .6

 . 0030לסוף  0030בתעסוקה מקרב הנשים שהשתתפו בתכנית בתקופה שבין סוף 

פנים וחלקם -אל-נערכו ראיונות עומק מובנים למחצה, חלקם פנים 0030דצמבר -בחודשים יוני

, כך לנוסף עבהפעלתה ברמת המטה והיישוב.  עיקרייםהשותפים העם בטלפון, עם מפעילי התכנית ו

יישוביות באמצעות שאלונים למילוי עצמי. לצורך בחינת תוצאות הרכזות הנאסף מידע ממדגם 

 התכנית, נעשה שימוש בנתונים ממאגר המידע הממוחשב של תבת. 

  הרווחה למשרד מתבת התכנית העברת תהליך. 4

 מפורטים להלן: ההעברה בתכנית בעקבות עיקרייםהשינויים ה

 הנשים ושדולת "בעצמי" עמותת במקום סים"למתנ החברה :התכנית את המפעיל הגוף החלפת ;

בהתאם למבנה הארגוני במשרד הרווחה  ,לפי מחוזות לריכוז אוכלוסיות לפי מריכוז מעבר

 אתיופיה יוצאות נשים של הקבוצות היקף צמצום; הביניים בדרג הרכזות תקני מספר וצמצום

, שותפים נוספים על ידי; מימון התכנית הערביתמהאוכלוסייה  נשים של הקבוצות מספר והגדלת

; קיצוץ כגון הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה

הרשות אחראית  – התכנית באופן כללי; שינוי באופי השותפות עם הרשויות המקומיות בתקציב

עילות הקבוצתית ונדרשת מקום פיזי לניהול עבודת הרכזת היישובית ולביצוע הפלהספקת 

 להשתתף במימון חלק מפעילויות התכנית.
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 שנשארו  הרכזות התמרמרותבתהליך ההעברה: תחלופה גבוהה בצוות;  עיקרייםהקשיים ה

בעיקר בגלל חוסר  הפעילות של התכנית בחלק מהקבוצותהפסקת ; הורדת שכרןעל  בתכנית

 הצורך בהנחלת דפוסי; שיתוף פעולה מצד הרשויות המקומיות וגם בגלל הפסקת עבודת הרכזת

בעיות ביצירת שותפות בין צוות התכנית ; )החברה למתנ''סים( העבודה של הגוף המפעיל החדש

 . מהמחלקות עובדי המש''חים בחלקלבין 

 טיפול היה אחראי על , שצוות תפעול ארצי קמתהראשונות שננקטו לאחר ההעברה: הולות פעה

ביישובים התכנית  יובילמעם פגשי "התנעה" קיום מ; ו בתהליך העברת התכניתנוצרקשיים שב

 םעל מנת לקשר בין הגורמים השותפים להפעלת התכנית ביישוב וליצור בקרב פעלההיא בהם ש

ועם שותפים פוטנציאליים  קיום פגישות עם משרדים ממשלתיים שותפים; מחויבות כלפי התכנית

השקת התכנית והנחלת ידע ומושגים בתחום התעסוקה ; איגום משאבים וגיוס כספיםלצורך 

גיוס כוח אדם אחראים על התכנית במחלקות הרווחה; השקת מדריך הפעלה לתכנית; בקרב ה

 חדש במקום אלו שהפסיקו את עבודתם בתכנית. 

  בתכנית המקדימים השלבים ביישום והמשכיות שינויים. 5

  כלכלי -חברתיהמצב ההיו:  שנקבעו עיקרייםההקריטריונים : היישובחידוד קריטריונים בבחירת

רשות המקומית יכולתה ונכונותה של הנשים מאוכלוסיית היעד; פוטנציאל לגיוס ה; של היישוב

 הוביל את התכנית.ל

 הוא כלל א שינויים מיוחדיםולל על פי התכנוןנעשה : תהליך הכניסה ליישוב הכניסה ליישוב .

. שלב המיפוי של מאפייני רכי אוכלוסיית היעדומיפוי צבעיקר יצירת שותפויות ביישוב ו

 – בהפעלת התכנית במגזר הערבי העיקריהאוכלוסייה ביישובים הערביים נעשה בסיוע השותף 

 הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד ראש הממשלה.

  דד את הקריטריונים לקבלת מועמדות. הקריטריונים יח: צוות התפעול מועמדות לתכניתהקבלת

 תרבותי-מאוכלוסיות הנמצאות במעבר בין יהודיות נשים, ותיקות –שנקבעו היו: נשים יהודיות 

בלתי ; 44–00שנות לימוד; גיל  30; בעלות עד מהות לילדיםיא ;נשים באוכלוסייה הערביתו

 .הכנסה אינן מקבלות קצבת הבטחתמועסקות ו

עומדות בכל גם אם אינן ת משתתפולקבל פשר הצוות א  ו ,הפנייה היקףפי -על הוגמשו קריטריונים אלו

 הקריטריונים.

   התכנית שלבי ביישום המשכיות לעומת שינויים. 6

בשל  –שונו או  תמודל המתוכנן. חלק משלבי התכנית יושמו חלקיהשלבים הראשונים יושמו לפי ה

להלן ם. בתקציביבשל מחסור או רכי המשתתפות ולצ ם את התכניתהמפעילים להתאי נם שלניסיו

 שלבי התכנית:בשנעשו שינויים הפירוט 

 מחשב בחלק  ועבודה עםברית עהשליטה בהוספת קורסים לשיפור  :לעבודה היציאה לקראת הכנה

לעבודה הוספת מפגשי תגבור של סדנת ההכנה לתכנית; הוספת סדנאות הכנה מהקבוצות; 

להכנה לעבודה על פני תקופה סדנה פריסת ה ;יוצאות אתיופיה של בתחום התעסוקה בקבוצות

סדנאות ; מימון חודשים( עקב אילוצים תקציביים 6מתוכנן )חודש וחצי במקום מהקצרה יותר 
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באמצעות זכיינים שנבחרו על והפעלתן האגף להכשרה מקצועית בתמ''ת  על ידיההכנה לעבודה 

 . ידי האגף

 מהראיונות עם הרכזות בתכנית עולה כי גם תהליך שילוב המשתתפות בעבודה : בעבודה שילוב

 . הוא לא שּונהמודל המתוכנן ולפי הנעשה 

 הפחתת העיסוק בהעברת סדנאות : א שלב "אשת חיל" מועדון – וקבוצתי אישי וליווי תמיכה

מיקוד בשיפור מיומנויות ; תהליכיות בעיקר עקב אי הכללת רכיב המועדון בתקציב התכנית

 עקב דרישות מתקדמות בתחום התעסוקה ן סדנאותוכישורי עברית ומחשבים על חשבו

 .המשתתפות

 לאחר העברת התכנית למשרד : ב שלב "אשת חיל" מועדון - וחברתי אישי, תעסוקתי קידום

הופחת העיסוק ברכיבי הקידום והשדרוג המקצועי של והשירותים החברתיים הרווחה 

 משתתפות עקב בעיות תקציביות. ה

 פותח בעקבות השותפות עם השירות לעבודה שלב חדש בתכנית, אשר : תעסוקתי-קהילתי מינוף

 החליף את שלב "המנהיגות התעסוקתית" כשלב אחרון במודל. קהילתית במשרד הרווחה ו

  בתכנית הצוות בעבודת והמשכיות שינויים. 7

 ים ברמה הארציתגורמארבעה  וכללנצוות ההפעלה של התכנית בבתכנית:  הארגוני המבנה – 

ארצית של התכנית ומנהל המנהלת התכניות מתבת, המנהלת התכנית במשרד הרווחה, מנהלת 

מחוזיים המפקחים ההרכזות המחוזיות,  – יתחוזהמ ברמהתעסוקה בחברה למתנ''סים; התחום 

היישוביות, האחראים על התכנית במש''חים ומנהלי הרכזות  – ממשרד הרווחה, וברמה המקומית

שחלו במבנה הארגוני בתכנית לאחר ההעברה היו:  עיקרייםמקומיים. השינויים ההמתנ''סים ה

מריכוז לפי אוכלוסיות לריכוז אזורי לפי  – החלפת הגוף המפעיל; שינוי אופי הריכוז של התכנית

ם להפעלת יהאחראי עיקרייםהגורמים ה מחוזות; הקמת צוות תפעול ארצי שכולל את ארבעת

 התכנית ברמה הארצית. 

 לעבוד המשיכו תבת על ידי הפעלתה בתקופת בתכנית ושעבדהעובדים  מרבית: בתכנית האדם כוח 

לא  התכנית צוות של התפקידיםעל פי רוב, רכיבי . הרווחה משרד לידי העברתה לאחר גם בתכנית

 תהליך התחלתו היישובית הרכזת של התפקיד באופי שינוי היו זה בתחום שנעשו השינויים שונו;

 לעבודתן הקשורות השתלמויותבו בקורסים שילובן באמצעות היישוביות רכזותה של הסמכתן

 .תבת דרך בתכנית

  שותפויות. 8

 היה הרווחה משרד לאחריות העברתה עם בתכנית שחלו השינויים אחד :הארצית ברמה שותפות 

ברמה הארצית  לצד  התכנית להפעלת העיקריים השותפים. ממשלהה משרדי עם השותפות חיזוק

 ראש במשרד, הדרוזי והצ'רקסי הערבי במגזר כלכלי לפיתוח הרשות :משרד הרווחה ותבת היו

 אלו גורמים בין לשותפות כי מלמד המחקר. העלייה לקליטת והמשרד ת''התמ משרד, הממשלה

 האוכלוסייה היקף והגדלת לתכנית רכיבים הוספת מבחינת בעיקר, משמעותית תרומה הייתה

 .מטפלת היא שבה
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 השירותים  חלקותמ נעשו הרווחה למשרד התכנית העברת עם :המקומית ברמה שותפות

 ;התכנית של מובילותה שותפותל   ביישוב – (בשטח ןלכנות שנהוג כפי) חים"משלהלן – החברתיים

 מפעילויות חלק במימון להשתתף נדרשוהן המקומיות  הרשויותעם ביישוב ו סים''המתנ עם יחד

 ביישוב. התכנית

תכנית, הן ניסו ב םהנהלת התכנית והרכזות המחוזיות ציינו כי על מנת להתמודד עם המחסור במשאבי

להן בעיקר ארגונים אלו סייעו  .יישוביים מרכזי תעסוקהעם ו ארגונים וולונטרייםם עשותפות  יצורל

 .סדנאותהמשתתפות ובהפעלת הבשיווק התכנית, בגיוס 

  התכנית שלבי ביישום קשיים. 9

שחלקם עלו גם לפני העברת התכנית. הקשיים  קשייםהתעוררו  במהלך יישום שלבי התכנית

 :המפורטים הלן תחומים 6-בהעיקריים היו 

ותפיסות שליליות לגבי חשיבות  רלוונטיים במשאבים אישייםהעדר : שילוב המשתתפות בעבודה .א

רכז  תפקיד שלהעדר  ;מחסור באמצעי פרסום ושיווק התכנית; מבנה הזדמנויות מוגבל; התעסוקה

 .קשרי מעסיקים

מפגשי תגבור )כגון, בתכנית הכלולות  מחסור בתקציב למימון סדנאות ופעילויות: תקציבבתחום ה .ב

מחסור בתקציב  (;ויות בתחום הקידוםפעיל ,במועדוןהפעלת סדנאות  ,בסדנת ההכנה לעבודה

)כגון, סדנאות העצמה, קורסים להשלמת להוסיף הוצע תכנית אך באינן למימון פעילויות ש

 השכלה, סדנאות לבני המשפחה(.

 סדנאות במבנה גמישות חוסר: תפעול סדנאות ההכנה לעבודה וסדנאות המועדון התעסוקתי .ג

 לרמת הקורסים בהתאמת קושי ;מבחינת פריסת מספר המפגשים ומשך כל מפגש לעבודה ההכנה

 חוסר; כתוצאה מהשונות ביניהן מבחינת רמת ההשכלה והידע הקודם שלהן המשתתפות של הידע

 של הכשרה חוסר; הערב בשעות שהתקיימו המועדון ותלסדנא להגיע המשתתפות של יכולתן

 הרווחה מחלקות של מדי מועטה מעורבותבמועדון;  סדנאות להעברת הנחוצה ותהיישובי הרכזות

  .המועדון סדנאות בהעברת

  הרווחה במשרד התכנית מיסוד. 11

 הרווחה משרד של המטה ברמתארגוני של התכנית ה מיסודה .א

מלמדים  הממצאים, זאת עם. נמצא בשלבים התחלתיים הרווחה במשרד התכנית של הארגוני המיסוד

 מינוי: הרווחה במשרד שפועלות מהתכניות בלתי נפרד לחלק תכניתהמיועדות להפוך את הפעולות  על

 הרכזות צוות של הארגוני במבנה שינוי ביצוע ;ולמשפחה לפרט השירות מטעם התכנית על אחראית

 המפקחים צוות של הארגוני למבנה להתאימו כדי , ריכוז אזורי במקום ריכוז לפי אוכלוסיות, בתכנית

 מפגשים קיוםו יםח"משה מנהלי בפני התכנית חשיפת לצורך למידה ימי ארגון; הרווחה במשרד

  .התכנית בהפעלת לסייע עידודם לצורך ים"חשהמ מנהלי עם ומקומיים ארציים
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  חברתיים לשירותים במחלקות ארגוניה מיסודה

, הוא יםבמש''חהממצאים מלמדים כי גם מיסוד התכנית ברמה המקומית, בדומה למה שצוין לעיל, 

  מידת המיסוד של התכנית בתוך מחלקות הרווחה נבחנה לפי ארבעה פרמטרים: .בחיתוליו

 מונו התכנית פעלה בהםש היישובים מחציתערך בב :במחלקה התכנית על אחראיאו  רפרנט מינוי .א

 לבין בינה החיבור יצירת ועל בתכנית היישובית הרכזת ליווי על למעשה אחראים שהיו רפרנטים

 רפרנטים במינוי צורך יש, הרווחה במשרד התכנית על האחראית של לדעתה. המחלקה עובדי יתר

  .המחלקות בכל לתכנית

 בין פגישות סדיר באופן מתקיימות היישובים במרבית: ח"המש לבין התכנית רכזת בין קבוע קשר .ב

. במחלקה התכנית על האחראי הרפרנט או הרווחה מחלקת מנהל לבין בתכנית היישובית הרכזת

 בהגברת הן צורך ויש נמוכה הגורמים שני בין הפגישות תדירות, היישוביות הרכזות לדעת

 צוין מהיישובים בחלק, לכך בניגוד .אלו פגישות במסגרת הנדונים התכנים בהעמקת והן התדירות

 לרכזת ליווי מתןבו תכופות פגישות בקיום, מלאה בשותפות מאופיין הגורמים שני בין הקשר כי

 . ביישוב הקבוצה הפעלת במהלך

 לשילוב המיוחסת החשיבות אף על :המחלקה של הצוות בישיבות היישוביות הרכזות השתתפות .ג

 הרכזות על ידי שמולאו מהשאלונים, הרווחה במחלקות הצוות בישיבות היישוביות הרכזות

 בישיבות קבוע באופן משתתפות הן כי דיווחו( 35 מתוך 5) מהן משליש פחות כי עולה היישוביות

 מישיבות בחלק משתתפות הן כי ציינו יותר קטן מספר. הרווחה במחלקות סים''העו של הצוות

 . התעסוקה בנושא עוסקות אשר הצוות

 נציגי עם בראיונות: ח"במש בשימוש הנמצאים הטיפוליים מהכלים כחלק בתכנית שימוש .ד

 המחלקות מעובדי חלק בקרב מורגשים שינויים על וחדּו בתכנית הרכזות צוות ועם מחלקותה

 התעסוקה נושא בהכנסת מתבטאים אלו שינויים. כללי באופן התעסוקה לנושא להתייחסות בנוגע

 לרכזות סים''עו של ובפנייה לתכנית מטופלות ויותר יותר בהפניית, הפונים של הטיפולית לתכנית

  .בתכנית משתתפים שאינם מטופלים עבור גם" תעסוקתי פתרון" במתן צורך כשמתעורר התכנית

 המחלקות בין גדולה שונות קיימת :התכנית של המיסוד מידת מבחינת יישובים בין שונות 

 קשורה זו שונות כי נראה. התכנית של המיסוד מידת מבחינת החברתיים לשירותים

 מתפקד ס''מתנ של קיומו; ח"משה תוךב הרכזת עבודת ביצוע: עיקריים גורמים שהילחמ

ותק ; תעסוקה אחרות תכניות של קיומן; התכנית כלפי ח"המש מנהל עמדת ;ביישוב

  .התכנית ביישוב

 התכנית תבהפעל סייעו חים"מהמש חלק :התכנית בהפעלת יםח"המש של המעורבות מידת 

בפתרון פות ומשתת בגיוס סיוע ,קהילהל ושיווקה תכניתפרסום הב סיוע: כגון, דרכים במגוון

 רצונם את הדגישו יםחש"המ מנציגי חלק .הקבוצות במפגשי שצצים טכניים קשיים

 של התקציב ניהול; התכנית ניהול תהליך: כגון, נוספים בתחומים מעורבותם בהרחבת

 את התכנית מנהלותהדגישו , לעומתם .לאוכלוסייה והתאמתו המודל פיתוח; התכנית

 הרכזות לצוות ההדרכ מתן באמצעות ח"משה של המוסף הטיפולי הערך בהגברת הצורך

  '.וכד הורות, אלימות נושאיב
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 עומס ;בתכנית המחוזיים המפקחים של מספקת מעורבות חוסר: המיסוד בתהליך קשיים 

 בחלק התכנית להפעלת השותפים בין סמויים קונפליקטים; השוטפת ח"משה בעבודת

ערער ש דבר ,ח"משה עם ולא המפעיל הגוף עם התכנית פעילויות זיהוי; הערביים מהיישובים

 .התכנית על יםשל המש"ח בעלותה תחושתאת 

 חוקיה מיסודה .ב

 ''ס(.תע) הסוציאלית העבודה בתקנון בהוראה התכנית עיגון פי על נבחן התכנית של החוקי המיסוד

שני צעדים  שעשויים ננקטו אך לדברי האחראית על התכנית במשרד הרווחה, תהליך זה טרם הושלם 

יישוב; ב. לכל  לקדם את כתיבת ההוראה: א. בניית תקציב יישובי שכולל את כל העלויות של התכנית 

 .כתיבת מדריך הפעלה של התכנית שכולל תיאור מפורט של רכיבי התכנית

 תבת של המעטפת. 11

 : אלוהמעטפת כללה רכיבים 

 ייחודי אוריינטציה קורס הפעלת; הרכזות לצוות דרכות: הוהדרכתו פיתוח כוח האדם בתכנית 

המנהלת והרכזות  והדרכת ליווי על שאחראית רפרנטית ; הקצאתבתכנית החדשות לרכזות

 המחוזיות. 

 עויישיס שונים תכניםשכולל  הסמכה מסלול פיתוח: פיתוח תכנית הסמכה לצוות הרכזות בתכנית 

 כפיילוט לשמש עתיד והוא ,תוחיופ גיבוש בשלבי נמצא התהליך, כיום במהלך עבודתן. רכזותל

 . בתבת אחרות לתכניות

 התכנית הנהלת על ידינכתב מדריך הפעלה של התכנית  :איגוד ידע שנצבר במהלך הפעלת התכנית 

  .מתחום ההדרכה ופיתוח ידע הצוות לצד בתבת

 מנהלי עם ארציים מפגשים קיום :הנחלת ידע מקצועי בנושא התעסוקה בקרב מפעילי התכנית 

 סביב ממוקדות הדרכות והעברת ההפעלה מדריךלצורך השקת  מקומיים שותפים ועם יםח"משה

 .התכנית

 שתי – תבת של הקידום מתכנית חלק היא "אשת חיל" תכניתה: בתכנית הקידום רכיב תוחיפ 

  .תעסוקה דמותלמק   ההכשרה במסלול להשתתף נבחרו רכזות

 כולל, בתכנית המטה צוות עלות במימון השתתפות :השתתפות במימון כוח האדם בתכנית 

 . המחוזיות הרכזות מן וחלק התכנית של הארצית המנהלת

 תבת של הנתונים בסיס ומימון תפעול החזקת.  

רכיבים אלו, הליווי של תבת כלל מעורבות פעילה בהפעלת התכנית ובהמשך פיתוח מודל מלבד 

 התכנית. 

  פריסת התכנית והיקפה. 12

מספר הקבוצות  .3: ובהיקפה פריסתהבשינויים  לושהשתכנית למשרד הרווחה חלו ה העברתעם 

עד לסוף  – גדל מספר הקבוצות של הנשים הערביותוה. 0; 60-ל 58-מ – בהדרגהצומצם  שפעלו בתכנית
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עלייה הוחלט לפתוח הקבות השותפות עם המשרד לקליטת בע. 6; קבוצות 30נפתחו  0030שנת 

 קבוצות נוספות עבור נשים יוצאות אתיופיה. 

  בתכנית המשתתפות מספר. 13

 מאז בתכנית השתתפו נשים 3,633: הרווחה משרד לידי העברתה מאז בתכנית המשתתפות מספר 

 אתיופיה יוצאות היו 04%-מ יותר; ערביות נשים היו ןמה 50% .הרווחה משרד לידי העברתה

 .בוכרהמאו  מקווקז ועולות ותיקות היו והיתר

 מ) ירד ההעברה לאחר לתכנית תצטרפוהמ מספר :לאחר ההעברה המשתתפות במספר שינויים-

 לאחר לתכנית שהצטרפו הערביות מספר (;0033 בשנת מצטרפות 093-ל 0007 בשנת מצטרפות 444

אתיופיה שהצטרפו  יוצאות מספרו( 0030-ב 375-ל 0030-ב מצטרפות 35-מ)מאוד  גדל ההעברה

 (.0033-ב 89-ל 0030-ב 69-מ) לתכנית לאחר ההעברה גדל

 לתכנית ההצטרפות במועד המשתתפות מאפייני. 14

 מפורטים להלן: הרווחה משרד לידי העברתה מאז בתכנית המשתתפות מאפייני  

 .67 גיל עד היו( 37%) מהמשתתפות שלישים משני יותר -

 .לילדים מהותיא היו הנשואות ורוב( 94%) נשואות היו המשתתפות מרבית  -

 . הוריות-חד היו המשתתפות מן 37%  -

 בין שונות יש כי אם, לפחות לימוד שנות 30 בעלות היו מהמשתתפות שלישים שני -

 .האוכלוסיות

 . לתכנית הצטרפותן שלפני שנתייםב   עבדו לא המשתתפותמ מחציתכ -

 ואחריה ההעברה לפני - לתכנית תצטרפומה בפרופיל הבדלים:  

 . כן מהמצטרפות לפני יותר צעירות היו ההעברה יאחר המצטרפות -

  .החדשות המשתתפות בקרב יותר גבוה מהותיהא שיעור -

       33%לעומת  38%החדשות )המצטרפות שנות לימוד לפחות גבוה יותר בקרב  30שיעור בעלות  -

 הוותיקות(. שתי הקבוצות ב 48%-ו

 התעסוקה בתחום התכנית תוצאות. 15

 מחצית לתכנית: ההצטרפות ממועד שנה במהלךו שנה חצי  במהלך – בעבודה השתלבות 

 שנה במהלך. לתכנית הצטרפותן מאז הראשונה השנה חצי במהלך בעבודה שולבו המשתתפות

 בקרב במיוחד גבוהים בעבודה ההשתלבות שיעורי(. 39%) שלישים משני יותר בעבודה שולבו

 מההצטרפות שנה במהלך שולבו 37%-ו 96%) הערביות ובקרב יוצאות אתיופיה המשתתפות

 (.לתכנית

 המשתתפות כל כמעט בעבודה: ההשתלבות ממועד שנהלאחר ו שנה חצי לאחר – בעבודה התמדה 

 הצטרפותן לאחר הראשונה בעבודה השתלבותן ממועד שנה חצי כעבור מועסקות היו( 76%)
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 ממועד שנה כעבור משולבות היו דומה שיעור. עבודה באותה בהכרח לא כי אם, לתכנית

  .הראשונה בעבודה ההשתלבות

 במשרהאחוז העובדות  :לתכנית ההצטרפות לאחר המשתתפות עבדו בהןש העבודות מאפייני 

לשעה  ח''ש 04-06 כשליש; לשעה ח''ש 00 עד השתכרו (54%) מהעובדות כמחצית. 45%היה  חלקית

 . ומעלהלשעה  ח''ש 03 השתכרו והיתר

 ותיקות הוחדשות )הצטרפו לתכנית אחרי ההעברה( למשתתפות המשתתפות הבין  הבדלים

 ההשתלבות שיעורי :בה וההתמדה בעבודה ההשתלבות בשיעורי)הצטרפו לתכנית לפני ההעברה( 

 במהלך וגם שנה חצי במהלך גם, החדשות לתכנית צטרפותהמ בקרב יותר גבוהים מעט בעבודה

 העברתה לפני לתכנית שהצטרפו המשתתפות בין ניכרים הבדלים אין .לתכנית מההצטרפות שנה

 בעבודה ההשתלבות ממועד ושנה שנה חצי כעבור בעבודה התמדתן שיעורי מבחינת ואחריה

 .התכנית לאחר הראשונה

 ניכרים הבדלים אין: כן ואחרי ההעברה לפני המשתתפות שולבו בהןש העבודות במאפייני הבדלים 

. חלקית במשרה העובדות שיעור מבחינת ואחריה ההעברה לפני לתכנית שהצטרפו המשתתפות בין

 מקרב חלקית שרהבמ העובדות בשיעור בירידה ביטוי לידי שבאה האוכלוסיות בין שונות קיימת

 המשתתפות בקרב יותר גבוה לשעה ומעלה ח''ש 06 המשתכרות שיעור. הערביות המשתתפות

 . (0008-0009-)ב 53%-ו( 0030-0007-)ב 43% לעומת 30% – ההעברה לאחר לתכנית שהצטרפו

  פעולות שנעשו בתכנית כדי להטמיעה .16

 את להטמיע שמכוונים ותהליכים פעולות מספר בתכנית נעשו כי מראה מהמחקר העולה התמונה

 כגורמים בספרות מוצגים ואשר תבת יציאת לאחר המשכיותה את ולהבטיח הרווחה במשרד התכנית

 . ההטמעה תהליך הצלחת על להשפיע שעשויים

 משרד בתוך התכנית על אחראים גיוס; יציב ארגוני מבנה בניית :הקיימות עיקריותה הפעולות

 לאחר תבת על ידי בתכנית הותמיכ קשר המשךוהדרכתו;  בתכנית האדם כוח ה; פיתוחהרווח

 שונים מימון למקורות היפני רווחה;ה משרד של התקציב בבסיס התכנית תקציב הכללתהעברתה; 

 ומוסדות ארגונים עם פעולה שיתוף בניית; ממשלתיים גופים עם פעולהף שיתו בניית; ומגוונים

  .בקהילה התכנית שיווקהערכה;  במחקר התכנית ; ליוויבקהילה

 ההטמעה תהליך להמשך סוגיות. 17

מממצאי המחקר עולות מספר סוגיות שחשוב להתייחס אליהן בהמשך תהליך ההטמעה של התכנית 

 במשרד הרווחה: 

 . הטמעת התכנית במשרד הרווחה א

 כגוף שמוביל את התכנית  ,חיזוק מעמד משרד הרווחה, הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית

 ;לעומת הגורם המפעיל בשטח ולעומת הג'וינט

  באחריות בשטח ותחלקות לשירות רווחה הנושאמנגנונים מובנים למיסוד התכנית במיצירת 

 התכנית; פועלת ושימוש בהם בכל היישובים בהם 



x 

  הגברת מידת העניין והמעורבות של מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים בהפעלת התכנית

 ובליווי הרכזות היישוביות;

  שימור הידע לגבי הפעלת התכנית, בקרב האחראים על התכנית במשרד הרווחה ובמחלקות

לשירותים חברתיים על מנת להבטיח רציפות בתכנית ולמניעת זעזועים בתכנית עקב שינוי הגוף 

 המפעיל. 

 .חידוד תפקידי המעטפת שמספקת תבת 

 תבת של הליווי. ב

 ;משך תקופת הליווי של תבת לתכנית 

 ציאה של תבת מהתכנית ומידת התכנון לתהליך יציאה הדרגתי מהתכנית;תהליך הי 

  של מודל הרכיבי המעטפת שמספקת תבת ואופי המעורבות שלה בהפעלת התכנית ובהמשך פיתוח

 התכנית.

  בתכנית שותפויותה. ג

  ברמה המקומית;ויישומן שותפויות שנוצרו ברמת הארצית 

  ,הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית והקשיים ריבוי השותפים למימון והפעלת התכנית

 . רוקרטיים שנוצרים עקב כךוהבי

כל השותפים והם משמשים לחיזוק התהליך. למחקר זה השלכות למשרד הרווחה ולהוצגו  הממצאים

 משום שהוא אחד המחקרים היחידים שבדקו תהליכים של העברה והטמעה.   ,היקף-רחבות

  



xi 

 דברי תודה 

ברצוננו להודות לכל מי שסייע במחקר. תודה לד''ר סיגל שלח, מנכ''לית תבת ולגב' נורית לפידות, 

 מנהלת תכניות בתבת, על היוזמה למחקר ועל העזרה בביצועו.

כל המחקר לא היה יכול להתבצע לולא הסיוע הנרחב של צוות הפעלת התכנית. ברצוננו להודות ל

תף פעולה עמנו ואשר בלעדיהם לא יכולה הייתה להתקבל התמונה אותו לשיאשר נהשותפים שרואיינו 

התובנות שסיפקו לנו לגבי על על המידע ו הבאיםאנשים העשירה שעלתה בדוח. תודה מיוחדת ל

מר חיים ; גב' רחל אגמון, השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה :התכנית והמשתתפות בה

ליבוב, המנהלת -ורדית יצחקיגב' ; , מקדם ומפתח תעסוקה והשכלת מבוגרים בחברה למתנ''סיםפוזנר

לגב' מיכל גרין, לגב' עינת הלוי, לגב' נארימאן סלימאן, –לצוות הרכזות בתכנית . הארצית של התכנית

יב על לגב' רקפת מדור ולצוות הרכזות היישוביות, על עזרתן הרבה בביצוע המחקר ועל שניאותו להש

 שאלותינו. 

וקת מכון ברוקדייל: תודה לנועם פישמן, חוקר במרכז לחקר תעס-ג'וינט-נודה גם לעמיתינו ממאיירס

. תודה לגב' םניתוחבו תבת הנתונים ממערכת המידע המנהלי של אוכלוסיות מיוחדות על הסיוע ביצוא

  .על הליווי ,מנהלת המרכז לחקר תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות ,דניז נאון
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 ,לתכנית ההצטרפות ממועד שנה במהלךו שנה חצי במהלך בעבודה שיעור המשולבות :9 תרשים
 66 ............................. (לתכנית הצטרפותן מאז שנה/שנה חצי שעברה אלה מבין)   אוכלוסיות לפי

 מבין) אוכלוסיות לפי בעבודה ההשתלבות ממועד ושנה שנה חצי כעבור העובדותשיעור : 8 תרשים
 65 ............................................................. (בעבודה השתלבותן מאז שנה/שנה חצי שעברה אלה

 שנים לפי, לתכנית ההצטרפות ממועד ושנה שנה חצי במהלך בעבודה שיעור המשולבות: 7 תרשים
 64 ................................................... (לתכנית הצטרפותן מאז שנה/ שנה חצי שעברה  אלה מבין)



 

 אלה מבין) שנים לפי ,בעבודה ןהשתלבות ממועד ושנה שנה חצי כעבור העובדותשיעור : 30 תרשים
 63 .................................................................... (בעבודה השתלבותן מאז שנה/שנה חצי שעברה

 69 ......................................... שנים לפי, לתכנית הצטרפותן לאחר המשתתפות של לשעה שכר: 33 תרשים

 
 




