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 המחקר תמצית

 מבוא

 משוק המרוחקות כאלה או חלשות אוכלוסיות של בתעסוקה לשילוב היוזמות התרבות עםו השנים עם

ל עהסתכלותם  .כלפי מעסיקים תעסוקה לקידום תכניות מפעילי של תייחסותםה השתנתה העבודה

השקפה שמדובר למקום  נתהיפמשרות לבלתי מועסקים  יםשמספק כמי בפריזמה צרההמעסיקים 

מפעילי תכניות התעסוקה החלו לראות  .לספקם ולהשתדל רכיהםוצ את להכיר שחשוב קליינטיםב

 הכנהההן לתהליכי ו הכשרהה תהליכיל הן תרומה ייחודית בעלי פעילים שותפיםאפילו במעסיקים 

 בתחום פיתוח קשרי המעסיקים חדש תפקיד  ומתגבש נוצר זה רקע על .מועסקים הבלתי של לעבודה

  רכז פק"מ בתכנית תעסוקה.: פק"מ(להלן: )

 :עיקריות שאלות שתיזה מבקש לענות על  מחקר

 תעסוקה בחו"ל?באילו אופנים מעורבים המעסיקים בתכניות  .1

ובאילו דרכים מעורבים המעסיקים  ,כיצד התפתח התחום של עבודה עם מעסיקים בישראל .0

    ?ותחלשהישראלים בתכניות תעסוקה של אוכלוסיות 

הברית  מארצות)בעיקר  המוצלחותלאומיות -הבין מהדוגמאות כמה מציג בדוח הראשון קחלה

את הניסיון שנרכש כמו כן הוא מציג  .תעסוקה ניתתכ הפעלת בשלבי מעסיקים לשיתוף( ובריטניה

אחרי  עוקבק השני חלה .מהל"ב )השלב הראשון של תכנית ויסקונסין(בישראל במסגרת תכנית 

מקצועית ההתמחות היצירת אחר ו ,"תבת"בתכניות  בארץ, התפתחות התחום של קשרי מעסיקים

 תכניות מגווןב ,פק"מ בשטח רכזיבעיקר על ראיונות עומק עם  מבוסס הוא פק"מ. רכז :החדשה

יוני ל 0033יוני  שבין נערכו במהלך השנה. הראיונות הארצית של התחום בתבתועם המנהלת  ,"תבת"

0030. 

 ל"בחו תעסוקה בתכניות מעסיקים מעורבות של מיטביים שומיםיי .1

    ב"מהל תכנית במסגרת הישראלי והניסיון
 מתאימים משתתפים לקליטת מעבר ,תעסוקה בתכניות תפקיד למלא מתחילים מעסיקיםיותר ויותר 

גם בחו"ל  .לעבודה מועמדים של וליווי הכשרה, מיון הליכיתשל  נםבתכנו שותפים יםנעש הם. בעבודה

 .(Welfare to Work)וגם בישראל החל השינוי הזה על רקע תכניות "מרווחה לעבודה" 

 תכניות של ויישום עיצוב, בייזום מעסיקים למעורבות ביותר השכיחות הדרכיםא. 

 ל"בחו תעסוקה
 מקומיים  קיםיעסמארגוני  עםו/או  עסקים עם שותפות במסגרת תעסוקה תכנית הקמת 

  המשתתפים סוגי מבחינת תעסוקה תכניות בעיצובקבלת תשומות ממעסיקים או מתן תשומות 

 וכישורי העבודה שילמדו  שייבחרו

 וכישורים כלליים עבודה כישורי, רכותה מיומנויותה מיבתחו ,ההשמהלפני  ,המשתתפים הכשרת 

  ספציפיים מקצועיים
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 התכניות למשתתפי בחברה סיורים  

 לתעסוקה הקשורים נושאיםמשתתפים על ל הרצאות 

 משוב על  לתת להםו המשתתפיםלעזור בהכשרת כדי עבודה  ראיונות של בסימולציות השתתפות

 שלהם תונייראתההבמטרה לשפר את כישורי  ,ביצועיהם

 להקנות להם  כדי, התכנית מטעם בהכשרה שהםכ ,תקופות התמחות בתשלום למשתתפים מתן

 ניסיון מעשי בעבודה 

 ההכשרה תקופת לאחר תכניתמשתתפי ה תבהשמ סיוע  

 חדשים לעובדים חונכים הקצאת  

 משתתפים  כדי לגייס ,תעסוקה במסגרת אגף משאבי האנוש או מחלקת ההכשרה רכזי תהפעל

 ם. הולתמוך ב ם, להכשירתכניתמה

 ב"מהל בתכנית מעסיקים קשרי פיתוח: הישראלי הניסיוןב. 

 ספקת להםמהיא ו ,קשרים עם מעסיקים יצירת של פתח אסטרטגיה אקטיביתחתרה ל תכניתה 

 את משתתפי התכניתלעבודה שירותים שיגבירו את נכונותם לגייס 

 מרכזי  ביןבדק את השותפות  (0009)קינג ואחרים,  "במהלהערכה על תכנית ה ימחקראחד מ

מצא שהקשר היה כמעט רק על בסיס יחידני; לא היה ניסיון להקים פורום ומעסיקים להתעסוקה 

 ולאחרמעסיקים המשכי פעיל. הקשר נסב בעיקר סביב איתור משרות פנויות ותנאי ההעסקה, 

 העבודה במקום המשתתפים השתלבות אחרי במעקב התמקד הוא ההשמה

 סינון  ,על המועמדים מוקדם מידע: הבאים השירותים את למעסיקים סיפק התעסוקה מרכז

 המשתתפיםשל בעבודה עזרה בפתרון בעיות תפקוד ו מועמדים

  הכשרה מקצועית למשתתפים בהתאם לבקשת המעסיק או היו ים אך לא נפוצים יאפשרשירותים

 ודה עם אוכלוסיות מיוחדותהשתתפות במימון הכשרה כזו והדרכת המעסיק בעב

  רובם המכריע של המעסיקים שקיבלו שירותי סינון ומידע על עובדים פוטנציאליים היו מרוצים

  מטיפול המרכז

 קשרי המעסיקים בתכנית ראו את תפקיד המעסיקים בקליטת המשתתפים בעבודה  מנהלי

ובשכנוע מעסיקים אחרים לעשות זאת; רק מיעוטם תמכו בשילוב המעסיקים בבניית תכניות 

את ישנשהם יכולים למלא תפקידים נוספים, כגון  ברוסהדרכה והכשרה. המעסיקים, לעומת זאת, 

וכן  העבודה במקומות לסייר והזמנתם המשתתפים ניזובא העבודה מקומות על הרצאות

 מהמעסיקים רבע. מקצועית הכשרה ותכנית במרכזים ההדרכה תכנית ן שלבבניית השתתפות

  .זו הכשרה במימון ישתתפו שמעסיקים ברעיון תמכו אפילו

  "תבת" בתכניות מעסיקים קשרי פיתוח –מ "פק. 2

 התעסוקה בתכניות חדש תפקיד והוסיפה מעסיקים קשרי לפיתוח חדש מודל 0030-ב יצרה "תבת"

 ולטיפוחם המעסיקים לביןקשרים בין תכניות התעסוקה  ליצירתאחראי : רכז זה מ"פק רכז – שלה

 Dual Client-ה תגיששתי גישות:  בין שילובהוא תולדה של  מ"פק רכז של התפקיד. של קשרים אלה
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"עם הפנים למעסיק" החותרת  וגישת, לשרת צריכה התעסוקהשתכנית  לקוחבמעסיק  גם רואהש

תפקידים שבהם קיים מחסור קבוע  ה שלזיהוי והגדרידי -עללהפוך את המעסיק לשותף פעיל בתכנית 

משתתפים בתקופת עבודתם לתכנון מסלולי הכשרה וליווי  ידי-ועל גיוס מועמדיםידי -עלבעובדים, 

, "סטרייב"ב, בין השאר ת רבות של "תבת"הוסף בתכניו מתפקיד רכז פק" .(0030הראשונה )תבת, 

1.ייחודיות לקבוצות תעסוקה תכניות כולן – "מפתח"ו "ריאן", "עתידה", "מעברים", ""באשנ"
  

ברמת המטה, כולל צוות "פיתוח ידע  "תבת"זה מבוסס על ראיונות עומק עם צוותי  חלקב המידע

ברמת השטח, כולל  "תבת"עם צוותי כן ו ,בעת המחקר הארצית מפק"תחום ת מנהלעם והדרכה" ו

 ."תבת"בתכניות תעסוקה של  מרכזי פק"

 עסיקיםמשרי הקיתוח פ של החדש המודל. א

למעסיקים על החולשות של המודל הקלסי: אין  מתגבר עסיקיםמשרי הקיתוח פהחדש של  המודל

מבוזרת בצוות  עסיקיםמשרי הקיתוח פלהאחריות  ;פנותשאליו הם יכולים לבתכנית איש קשר אחד 

לתקשר עם  מתקשיםחברי הצוות  ;אינה מוטלת על אישובפועל  ,על כל אחדמוטלת כך שהיא 

 רכזמגזר העסקי. במודל החדש, ה עםאין ניסיון תעסוקתי לחלקם מעסיקים בשפה העסקית, מפני שה

כך  .שוק העבודהעם ת וכריהנעשית לו בשיווק תכניות וו עובר הכשרה ביחסי מעסיקים מ"פק

 זמן , יש לומ"פקרכז  להיות שזהו תפקידו הבלעדי ש :אפשרת עבודה מקצועית יותר מול מעסיקיםתמ

. התכנית מול אחד קשר איש יש ולמעסיק ,למעסיק התכנית בין הדוקים יחסים לבניית להקדיש

ת לו משרו אם יהיויותר ליזום קשר בעצמו עם הרכז  ייטהיש קשר הדוק עם התכנית, הוא  כשלמעסיק

  .להשמותלשתף פעולה עם התכנית בכל מיני דרכים מעבר ופנויות 

 עסיקיםמשרי הקיתוח פ בתחום תפקידים. ב

 עובדים מ"פק רכזי. מ"פקתחום  ומנהל מ"פק רכזי: עסיקיםמשרי הקיתוח פ תחוםבתפקידים  שני

 .המטה ברמת, הבודדות התכניות מעל עובד מ"פקתחום  ומנהל, בודדות תכניות בתוך

 מ"פק רכז

העיקרית של הרכז מול המעסיקים כוללת: זיהוי צרכים של מעסיקים בשוק העבודה  האחריות

עובדים מתאימים מקרב משתתפי התכנית, שיווק  ספקתההאזורי ואיתור מגמות בביקוש עובדים, 

שבהן התכנית מטפלת וליווי שוטף של  ייחודיותקבוצות התכנית, הסבר למעסיקים על המאפיינים של 

 סיקים אחרי שלב ההשמה. מע

הרכז מול שאר חברי צוות התכנית כולל: הצגת המגזר העסקי מבחינת צרכים, פרספקטיבות,  תפקיד

מניעים ושיטות עבודה. בהנחה שגם אנשים אחרים בצוות יוצרים קשר עם המעסיקים, רכז פק"מ 

 הצוות אנשי ליווי ועל מעסיקיםה יחסי לוהינעל אופן  הצוות אנשיייעוץ לשאר להדרכה ולאחראי 

 .מעסיקים עם לפגישות

                                                   
 קבוצות. מוגבלות עם ואנשים ערביות נשים, חרדים לגברים למשל היא" ייחודיות"קבוצות  במונח הכוונה 1

" ייחודיות"קבוצות  המונחתעסוקה. -בתת או העבודה בכוח נמוכים השתתפות בשיעורי מאופיינותאלו 
 למאפיינים כגון גזע, מוצא אתני, מגדר, גיל, דת, מוגבלות, תרבות ונטייה מינית. מתייחס
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   מ"פקתחום  של ארצי מנהל

כל  מעלהמטה,  ברמתעובד מנהלת(  –)ובתקופת המחקר ארצי המעסיקים הקשרי תחום  מנהל

בין  לתאםא מנסה ווה ,מעסיקיםה עם וגםתכניות ה צוותי עםקשר ישיר  ולהתכניות הבודדות. יש 

תכניות. העבודה מול מעסיקים כוללת: יצירת קשרים עם האלה של  לביןהצרכים של המעסיקים 

להשפיע על מעסיקים אחרים או לשמש  יכוליםהיא שהם  הישהציפימעסיקים גדולים ואסטרטגיים 

של המעסיקים עם  היכרותקידום ה; וטיפוחם הארצית ברמה שינויים לימודל לחיקוי ולהוב

הזמנת חלק  ;"פורום הישראלי לגיוון בתעסוקה"הפניה של מעסיקים ל ;"תבת"אוכלוסיות 

הפורום לגיוון "בשיתוף  מקיימת "תבת"מהמעסיקים לסדנאות בנושא גיוון ולקורסי הכשרה ש

" ועמותות המתמחות בשילוב בעבודה של 0000"ציונות  גוןשיתוף פעולה עם גופים כ ;"בתעסוקה

 . ייחודיותקבוצות 

ומנהלי התכניות לפגישות  "תבת"נת ראשי התחומים בכוללת: הזמ "תבת"מול תכניות  העבודה

פרטים על  ה בקרב תכניות "תבת" הרלוונטיות שלמארגנת עם מעסיקים, הפצ מ"פקתחום שמנהלת 

בהתחשב בצרכים המשתנים  "מלפקפיתוח מודלים חדשים  ,הוא מעוניין ההמעסיק וסוג השותפות שב

  הארגון.תכניות העבודה של בהנושא  שילובשל המעסיקים ו

  מ"פק לרכזי הכשרותג. 

 ובמהלך העבודה בתפקיד ,צוותי התכנית בעת הכניסה לתפקידממקבלים הכשרה בסיסית  פק"מ רכזי

 0033של רכזי פק"מ )הופסקו בסוף  אזוריים פורומים. "תבת"צוות "פיתוח ידע והדרכה" במ –

בארגוני תעסוקה  "מפק רכזי קורס . כמו כן התקייםללמידת עמיתים הם מסגרותומתחדשים עכשיו( 

 לאנשים עם מוגבלויות.

 מעסיקים עם הרכזים של העבודה דרכי ד.

והוותק שלהן  ןגודלש ומחברות פיםענ ןמגוובאים מ "תבת"קשר עם תכניות יש להם ש המעסיקים

, "טבע", "בזק". המעסיקים הגדולים העיקריים הם וששוכנות באזורים שונים שונים אלו מאלו

 החברה" CBC, "כחולה ריבועה", "יוניליוור", "דרך ארץ", "בנק לאומי", "בנק הפועלים", "שטראוס"

 הום", "מיקרוסופט" ,"מנפאוור", "סאנדיסק", "כללית בריאות שירותי", "למשקאות המרכזית

 ."תיקשוב"ו "סנטר

  "תבת" של השיווקית הגישה

( WIN-WINעסקית )-הכלכלית הגישה: מעסיקים מולשתי גישות שיווק שרכזי פק"מ נוקטים  נןיש

עסקית מדגישה את הרווח שהמעסיק מפיק משיתוף -וגישת האחריות התאגידית. הגישה הכלכלית

לצורכי ו לקהילה לתרום רצונםל , וגישת האחריות התאגידית מתחברת"תבת"הפעולה עם תכניות 

 שתי את כיוםבפיתוח הקשר עם מעסיקים משלב  "תבת"של  המודלהתדמית של המעסיקים. 

   .הםשל ולצרכים לאופי מותאמת מעסיקיםה מול נוקטיםש הגישהו ,"להנ האסטרטגיות
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  ופיתוחו מעסיקים עם הקשר יצירת

 .קטנים מעסיקיםקשר עם  יצירתגדולים לבין -הבדל בין יצירת קשר עם מעסיקים בינוניים ישנו

 פחות. פורמלי  עם מעסיקים קטנים הקשר

 צורך יש שלאלה משום וגדולים בינוניים מעסיקים עם קשריםכלל  בדרךצוותי התכניות מעדיפים 

 הכשרה לספק משאבים להם יש, מיומנויות חסרי אנשים לקלוט מוכנים הםלא אחת , רבים בעובדים

 חברתית מודעות של יותר גבוהות רמות להם יש כלל ובדרך, העבודה במסגרת ספציפית מקצועית

והנכונות לקלוט  רבים בעובדים הצורך(. קהילה לקשרי או תאגידית לאחריות אגפים יש)לחלקם 

 רכזים. "ריאן"וב "מפתח"אנשים חסרי מיומנויות מאפשרים גם השמת קבוצות, כמו שמבצעים ב

 דיוןב לרכז כוח מקנות, משתתפיםשל  רבמעדיפים השמות קבוצתיות כי הן מספקות תעסוקה למספר 

. בעבודההמשתתפים  שלתמיכה הדדית  ותעל תנאי העבודה של המשתתפים ומאפשר המעסיק עם

 .שלהם המגורים ובאזור מיידית עבודה שמחפשים למשתתפים מענה להוות יכולים קטנים עסקים

המשתתפים, ולכן  רכיוצ לבין המעסיקים רכיוצ בין רביתמ התאמה להבטיח מתאמצים"מ פק רכזי

 שליחת מועמדים למעסיק נעשית בתיאום עם איש צוות התכנית אשר מכיר היטב את המשתתפים

 ויכול לדעת מי הם המועמדים המתאימים למשרה נתונה.

 עם קשר יצורי "מפק רכזפק"מ שמים דגש על ליווי המעסיק והמשתתף גם לאחר שלב ההשמה.  רכזי

 על מתלונן המעסיק אם. החדשה במשרה המשתתף תפקוד על משוב ממנו לקבל כדי המעסיק

   ולנסות לתקן את ההתנהגות הבעייתית. המעסיק תלונת את לברריתערב כדי  רכזה, המשתתף

 "תבת" בתכניות מעסיקים מעורבות .ה

להגמיש חלקים  כדי , בין השארמעסיקים עם פעולה לשיתוף יצירתיות דרכים מפתחים"מ פק רכזי

לשם כך הם דואגים . התאמה תרבותית-בשל אי מהמשתתפים לעבור את המיון בתהליך שמונעים

, םהבמפעלישהמעסיקים יערכו  סיוריםלהכשרות לתפקידים הנחוצים למעסיקים, ה להתאמת למשל

 ,סימולציות של ראיונות עם משתתפיםלעל עולם העבודה, משתתפים באוזני הרצאות של המעסיקים ל

תכניות  מטעם מעסיקים שלהשתתפות בפורומים לות למחפשי עבודה וחונכל, מתן משוב למשתתפיםל

 התעסוקה.

 התכנית משתתפי ועם אחרים רכזים עם מ"פק רכזי של העבודה דרך .ו

 אחרים ממשתתפי התכנית, רכזי פק" 2,הפרט רכז עם קשריש  מ"פק רכזל, מעסיקים עם קשר לע נוסף

 .מ"פקתחום של  ארציה מנהלה עםו אחרות מתכניות מ"פק רכזי, התכנית מאותה

 מ"פק רכזהדוק:  הקשר ("סטרייב")לדוגמה ב מהתכניות בחלק :הפרט רכז לבין מ"פק רכז בין הקשר

 בתכניות. ההשמה ועד מעסיק על המידע שמתקבל מהרגע, השלבים בכל יחד עובדים הפרט ורכז

 והמשרות המעסיקים פרטי את מספק מ"פק רכז: רופף הקשר( "ריאןו" "מפתח")לדוגמה,  אחרות

 . מהתמונה יוצא ואז הפרט לרכז
                                                   

ישירות עם המשתתפים. בתכניות השונות הרכזים מכונים בשמות  העובד יש רכז "תבת"בכל תכנית של   2
שונים: רכז פרט, רכז השמה, מאמן אישי, מקדם תעסוקה ומפתח תעסוקתי. בדוח זה נעשה שימוש במושג 

 "רכז פרט" במקום כל השמות הנ"ל, לשם אחידות.
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רכז הפרט הוא איש הקשר של המשתתפים, אבל גם רכז  :המשתתפים לבין מ"פק רכז בין הקשר

 להתנהג איך להם ולייעץ העסקים עולם על להם להסביר כדי משתתפים עם להיפגש יכול מפק"

 עבודה.  ריאיוןב

 מ"פק לרכזי נקודתי ייעוץ מספק הארצי מ"פק מנהל "מ:פק רכזי לבין הארצי מ"פק מנהל בין הקשר

 מנהלתבתקופת עריכת המחקר נהגה . פורמליות הדרכה או הכשרה מספק ואינ אך, ואלי שפונים

 צרויש"מ פק רכז. המעסיק עם לפגישות אליה להצטרף מ"פק רכזי את עתיםללהזמין  פק"מ הארצית

 ועל המעסיק על הפרטים את לחוש ,שלו התכנית משתתפי של לצרכים מתאים שאינו מעסיק עם קשר

 לשם הפצה לתכניות אחרות.  הארצי מ"פק למנהל אצלו פנויותה משרותה

רכזים מאותה התכנית חולקים משרות שהם מקבלים ממעסיקים. בניגוד לכך,  :מ"פק רכזי בין הקשר

 בדרך כלל לא מקיימים קשר שוטף ביניהם.  "תבת"מתכניות שונות של  מרכזי פק"

 עמם מתמודדים מ"פק שרכזי קשיים .ז

 בביצוע תפקידם: האלה דיווחו בראיונות אתם על קשיים  מ"פק רכזי

 שוטף של  זרם איןלתכנית  ,בחברות כוח אדםבניגוד לנעשה מוגבל של משתתפים:  מספר

 יכולות לספק מענה למעסיקים  התכניותבכל נקודת זמן משתתפים. כך, לא 

 מעסיקים שוכחים שחלק  -אליות של המעסיק לגבי יכולות המשתתפים לא ר   ציפיות

 נוספת לעבודה  ההם זקוקים להכנשמהמשתתפים שהו מחוץ למעגל התעסוקתי זמן רב ו

 מעסיקים בקרב קדומות ודעות סטיגמות על להתגבר צריכים הרכזים - קדומות ודעות סטיגמות 

 אלה מאוכלוסיות אנשים לגייס םמעסיקימה מונעות שרא ייחודיותקבוצות  כלפי

 הבדלים עקב קבלה לעבודה  ריאיוןב פיםהמשתת להתנהגות יםהמעסיק של מוטעית פרשנות

 תרבותיים

 מציעים שהרכזים העבודות את לקבל המשתתפים של נכונות חוסר.  

 סיכום. 3

 העבודה דרכי על ומקיף שיטתי ידע התגבשתבת -'וינטג במסגרת המופעלות התעסוקה בתכניות

לקבוצות )המשתייכים  הללו התכניות משתתפי את בתעסוקהלשלב  כדי מעסיקים עם היעילות

 שלא אף. מעסיקים קשריל רכזה בתפקיד והתמקצעות הכשרה, הבניה מאפשר הזה הידע. (ייחודיות

 רוב, הללו הרכזים עבודת בזכות התכניות משתתפי בקרב ההשמות בשיעור גידול שחל להוכיח ניתן

 עם לפתח שהצליחו האישי והקשר עבודתם שבעקבות העריכו המחקר במסגרת שרואיינו הרכזים

 מעסיקיםה. "תבת" בתכניות המשתתפים את בעבודה לקלוט יותר פתוחים אלה, מעסיקים

, םלמשתתפי הרצאות מתן אמצעותב גם תעסוקהבלשילוב  התכניות בביצוע מעורבים ישראליםה

יש גם גילויים  .סימולציות של ראיונות עבודה עם המשתתפים ביצועוארגון סיורים במקום העבודה 

. בשונה מהדפוסים בחו"ל, מעורבות המעסיקים נכונות להתאמה תרבותית של תהליך המיוןשל 

אופן פרטני. הישראלים בתכניות תעסוקה כמעט שאינה מתבצעת במסגרת של ארגוני מעסיקים אלא ב

 היקף על נתונים בידינו אין .פורומים של מעסיקים הקשורים לתכניות מסוימות ניצניעם זאת, יש 

  .הברית ארצותב לא ואף בישראל תעסוקה בתכניות מעסיקים של המעורבות
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 מבוא

הזדמנויות  הןמשרות  הןמספקים  הםמשום ש, בתכניות תעסוקהמעסיקים הם גורם חשוב מאוד 

לא תצליח להכשיר עובדים  תעסוקה סביר להניח שתכנית םוהתגייסות תםתמיכי לבלהכשרה. 

משתתפי תכנית  ת טיקליה להשפיע לא רק על ועש מעסיקים מחויבותם של  .ציפיות עסקב הדלעמי

 שוק העבודה המקומיבאלא אף להוות מודל עבור מעסיקים נוספים התעסוקה 

 ותיוזמהלחוש ש עליהםם יהיו מעורבים בתכניות תעסוקה ויהיה להם עניין בהצלחתן, כדי שמעסיקי

צרכים עסקיים אִמתיים. ענפים ומעסיקים שחווים מחסור חריף בעבודה ת לולתעסוקה מכוונ

מוכנים לבדוק את האפשרות לגייס אנשים מתוך מאגרי עובדים לא  כישורים בעלי עובדיםבו

גיב באופן אפקטיבי לאורך זמן תחזק שותפות שמשמאמץ מצדם  בתנאי שירגישו כל זאת ;מסורתיים

 תמודד עם אתגרים רציניים של כוח העבודה.שתתנאי שוק העבודה ושינויים בל

את הספרות המקצועית כדי לאתר יישומים מיטביים של  הדוח של הראשון חלקו יסקור בהמשך

. הל"ב בארץמבתכנית וכדי לתאר את הניסיון שנרכש תכניות תעסוקה בעולם במעורבות המעסיקים 

ובמעורבותם בתכניות תבת: מודלים, בישראל חלקו השני של הדוח יעסוק בפיתוח קשרי המעסיקים 

קשריהם של רכזי פק"מ, קשיי תפקידים, דרכי העבודה של הרכזים, אופן המעורבות של המעסיקים, 

כים את המודל החדש לפיתוח הקשרים עם הרכזים, התובנות שהגיעו אליהן ואיך הם מערי

 המעסיקים. הדוח נחתם בפרק סיכום קצר. 
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 מעסיקים מעורבות של מיטביים יישומים – ספרות סקירת: א חלק

 במסגרת הישראלי והניסיון ל"בחו תעסוקה בתכניות

  ב"מהל תכנית

 הספרות לסקירת מבוא

לדרכים שבהן מעסיקים נוטלים חלק פעיל מהעולם זה יתוארו כמה מהדוגמאות המוצלחות  בחלק

  :היבטים בשני מאופיינות האלה התכניות כל. ןוביישומ ןבעיצוב, תעסוקה תותכניום של בשלב הייז

 מעורבות בהן שיש או, מעסיקים קבוצתידי -על מונהגות התכניות - מנהיגות של מעסיקים א.

 פי-על מתוכננות התכניות: העסק ולצורכי המעסיק לדרישות היענות. ב; כזו קבוצה של משמעותית

 .המעסיקים של הגיוס צורכי סביב רבה במידה מעוצבות הן דהיינו, הביקוש

 עניין בעלי עם בשותפות שעובד '(וכד ממשלתי גוף)מלכ"ר,  מוביל ארגון יש התעסוקה תכניות בכל

 עסקים ארגוני של משילובים מורכבות להיות יכולות שותפויות. והפרטי הציבורי מהמגזרים מרכזיים

 עסקים ארגוני של מעורבותם. םממשלתיי וגופים, רווח למטרת שלא גופים ,איגודים, מקומיים

אִמתי בצד הביקוש בשוק העבודה; האיגודים מייצגים את  צורך מלאי שהפרויקט מבטיחה מקומיים

 לאוכלוסיית קשרים קרובות לעתים יש רווח למטרתהעובדים/המשתתפים ביוזמות; לארגונים שלא 

והם עשויים להיות הספקים הישירים של שירותים כגון הכשרה וסיוע בחיפוש עבודה; וגופים  ,היעד

ממשלתיים מספקים לעתים קרובות משאבים פיננסיים נחוצים. הכישורים והמשאבים של כל שותף 

 אמורים להשלים את אלה של השותפים האחרים.

 במסגרת. בשלהי שנות התשעים של המאה הקודמת,  להלן המתוארות היוזמות רובשל  תחילתן

 קרןידי -על שהוזמן בדוח מתוארות היוזמות. ובאנגליה הברית בארצות" לעבודה"מרווחה  התכנית

 ,Jobs for the Future on behalf of the National Employment Panel) בבריטניה הלאומית התעסוקה

העיצוב,  עלעצמאי  ייעוץ בריטניהבממשלת  לשריםם ומספק מעסיקי ידי-על המונהג גוף(, 2004

 San Francisco הן בדוח המתוארות היוזמותהביצוע של המדיניות והתכניות של שוק העבודה. ו הגיבוש

Works  ,(הברית ארצות)קליפורניה ,Twin Cities Rise (הברית ארצות, מינסוטה),Cleveland Jobs and 

Workforce Initiative (הברית ארצות, אוהיו ,)Construction Gateway Program (הברית ארצות, טקסס ,)

Radiation Technology Program (, הברית )מסצ'וסטס, ארצותRunways to Work Program (לונדון ,

מתוארת  San Francisco Worksהיוזמה  (.אנגליה, לונדון) Workplace Coordinators Program-ו(, אנגליה

  (.,Bliss (2000  בליס בפירוט גם אצל

   בעולם תעסוקה בתכניות מעסיקיםשל  יםמקובל תמעורבואופני . 1

 תכנית את שהקימו מהשותפויות כחלק מקומיים עסקים ארגוני או/ו עסקים 1.1

  התעסוקה
 עשויה שותפות. מעסיקים שכללו שותפויות מתוך צמחו זה פרק מתבסס שעליהן התעסוקה תכניות כל

 מארגון מורכבת להיות יכולה המעסיקים קבוצת. מסוים מיישוב או ענף מאותו מעסיקים מגוון לכלול

או מקבוצות עסקיות המורכבות ממספר קטן של העסקים  חברים אלפי המונה מקומי עסקים
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ידי איחוד של -הוקם על San Francisco Worksביותר באזור. למשל,  המשפיעיםאו  הגדולים ביותר

, "פרנציסקו בסן המסחר לשכת של השותפות"השפעה, בהם -עסקים רבי בהנהגתארגונים מקומיים 

מהחברות הגדולות  64קבוצה של  – -Committee on Jobsו, חברים 0,000 הכולל מקומי עסקי ארגון

שהתכנית  דיכ ,חד גדולביותר בסן פרנציסקו. ניתן גם להגביל את מעורבותם של מעסיקים למעסיק א

 Airportהוא Runways to Work, הארגון המוביל בתכנית למשל ;אותו מעסיק רכיותוקדש במיוחד לצ

Partnership  חברת התעסוקה עצמה  ימהשהק בסן פרנציסקו– BAA Airport  .שלא  הארגון גם כך

צמח מתוך שותפות שכללה את לשכת המסחר  Construction Gatewayלמטרת רווח שהקים את תכנית 

 של אוסטין רבתי בטקסס.

 תכניות עיצובב מעסיקים תשומות 1.1

 המשתתפים סוגי מבחינת התעסוקה תכנית של המעשי בעיצוב פעיל חלק להוות יכולים מעסיקים

. תכניות תעסוקה משתמשות בקבוצות מיקוד של מעסיקים או שילמדו העבודה וכישורי שייבחרו

 להדרתםהאפשריות על קשיים בגיוס צוות ובשימורו, על הסיבות  משובמהם בוועדות היגוי כדי לקבל 

 עובדים סוגתעסוקה מקומיות ועל הצרכים של מעסיקים במונחים של  מהזדמנויותהאזור  תושבי לש

מעסיקים תשומות לתכנית  3,600-סיפקו למעלה מ Cleveland Jobs and Workforce. ביוזמת ומספרם

באמצעות קבוצות מיקוד וסקרים. קבוצות המיקוד של המעסיקים התבקשו לזהות את אתגרי 

התעסוקה העיקריים שעומדים בפני האזור. האתגרים שצוינו היו הרחבת רמת הכישורים הבסיסית 

מעסיקים השתתפו בקבוצות עבודה  300-מיומנים. למעלה מהעובדים ה היצעשל העובדים והגדלת 

. תםוהמליצו על צעדים להתמודדות ִא  התפוקה הגדלתו הכשרההבתחומי למשל שהגדירו אתגרים 

 יוצרי התכניות אתועדת היגוי ממגזר התעשייה  המשיש Construction Gatewayזאת ועוד, בתכנית 

  רכי המעסיקים.וצשל ככלי להבנה ולאיגום 

  ההשמה לפני משתתפים בהכשרת מעסיקים מעורבות 1.1

 עשויה דהעבולות סוג כלשהו של הכשרה בכישורי עבודה לפני ההשמה. הכשרה מציעהיוזמות  כל

 –  ם שלפיתוח לכלול

 כלליים עבודה כישורי 

  כישורים הקשורים למקצוע מסוים, כגון כישורי שירות לקוחות. למשל,  - מקצועיים כישורים

 בת חמישה שבועות לימודים תכניתעיצבו ארגוני מעסיקים בענף  Construction Gatewayבתכנית 

 Runways to Work-ב. הקורס בסוף תעודות העניקו ואף הבניין במקצועות מקצועית להכשרה

ניהול  בין השארהכשרה במיומנויות של שדה תעופה וכללו  BAA Stanstedבעלי נמל התעופה  יצרו

 דה התעופהחנות, אנגלית ואבטחה בש

 דייקנות כגון, בקריירה ולקידום בעבודה להתמדה נחוצים והרגלים עמדות - רכים כישורים ,

  פיקוח עם להתמודד כיצד וידיעה מהימנות

 וכדומה מחשבים ,מתמטיקה קריאה - בסיסיים אקדמיים כישורים . 
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 ותבחבר סיורים

צוות ו מנהלים לש הרצאותהכולל לעתים גם  במפעל סיור התכנית למשתתפי לספק עשויים מעסיקים

 תפקידים, ההחברה, התרבות התאגידית של סניפימשאבי אנוש. המשתתפים מקבלים תיאורים של 

 מקבלים בחברה לעבוד שמעוניינים משתתפים הסיור בסוף. קריירה לפיתוח ואפשרויות החברה בתוך

 .להתראיין אפשרות

 למשתתפים הרצאות

 הקשורים נושאים מגוון על משתתפיםלידי צוות תכנית התעסוקה להרצות -מוזמנים על המעסיקים

 באילו, העבודה במקום להשתלב כיצד, למשל, ביותר כלליות להיות עשויות ההרצאות. לתעסוקה

וסוגי הדברים שהמעסיקים  חדש עבודה במקום אפקטיבי באופן להיטמע כדי צורך יש כישורים

המעסיק עצמו. ל ש לענףעשויות להיות ייעודיות לחברה או  אחרות מחפשים במועמדים. הרצאות

למשל, המעסיק יכול לתאר את צורכי האיוש הייחודיים לו ואת סוגי התפקידים המוצעים בחברה 

הם יכולים לנסות להתאים את  ,המעסיקים מחפשים שלו. לאחר שהמשתתפים מבינים טוב יותר מה

 .העבודה וראיונות שלהם החיים קורות באמצעות יותר טוב עצמם את ולשווק יהםעצמם לציפיות

 עבודה ראיונות של הדמיה

 המעסיק. המשתתפים עם מדומים עבודה בראיונות ולהשתתף לבוא כדי מזמנם יםתורמ מעסיקים

. לאחר כל תיאִמ  בריאיון שיעשה כפי, שאלות סדרת אותם ושואל המשתתפים עםפנים -אל-פנים יושב

לשפר. תהליך זה מסייע  אפשרריאיון המעסיק נותן לכל משתתף משוב על מה שעשה נכון ומה 

 אם; גיוס אירועייכולים לשמש גם  ולמשתתפים לשפר את כישורי ההתראיינות שלהם. אירועים אל

לריאיון באופן  נויכול להזמי אוה, שלו בחברה לתפקיד שמתאים חושב שהוא משתתף מראיין המעסיק

 אישי.

 למשתתפים בתשלום התמחות תקופות הצעת

כדי  תכניתב הכשרהה בזמן ת בתשלוםשל התמחוזמן  פרק תכניתב למשתתפים מאפשרים מעסיקים

הסכימו משרדי  San Francisco Worksלהקנות להם ניסיון מעשי בעבודה. כך למשל, במסגרת יוזמת 

 המשתתף היום מחצית :בתשלום ,עורכי דין להעסיק משתתפים כפקידים לתקופה של שלושה חודשים

 תקופת בסוף. התכנית במסגרת בהכשרה משתתף הוא השנייה ובמחצית המעסיק למען עובד

 .המשתתף את להעסיק ין, המשרד יכולדרכי העו למשרד ההתמחות

 בהשמהשל המעסיקים  סיוע 1.1

לסייע בהשמת משתתפי התכנית לאחר תקופת ההכשרה. למשל, שני  מתבקשים מעסיקיםה ארגוני

התבקשו להמליץ על משתתפי  Construction Gatewayארגוני המעסיקים בענף המעורבים בתכנית 

 חבריהם המעסיקים.להתכנית 

 השמה עובדי העסקת

 מחלקת או האנוש משאבי אגף גרתבמס תעסוקה רכזי להפעיל תעסוקה לתכניות מאפשרים מעסיקים

 משנים המעסיקים, למעשה. ואף לתמוך בהם בתכנית משתתפים להכשירו לגייס כדי שלהם ההכשרה

 במקום להצליח למשתתפים שמסייעות בדרכים שלהם האנוש משאבי באגף הפנימיים הנהגים את



5 

 למקום הייחודי ידע למנף יכוליםהם  כןול, עבודה מקום אותו של עובדים הם עצמם הרכזים. העבודה

 האופי בגלל. בתכנית המשתתפים בעבור וההכשרה הגיוס אסטרטגיות על להשפיע ובכך העבודה

 מעטלשרת רק  יכוליםבמקום העבודה  הרכזים, שירותיהם של הספציפית וההתמקדות האינטנסיבי

 . לקוחות

  חדשים לעובדים חונכים תאהקצ

מקבלים חונכים מהחברה שמעסיקה אותם. למשל, בתכנית  לעבודה שהתקבלו התכנית משתתפי

Runways to Work ,משתתףגם הוא  להיות עשוי. החונך לקריירה חונך למשתתפים נותן התעופה שדה 

 .התעופה שדה של עובד או בתכנית

 ידי המעסיקים-על לתכנית מימון 1.1

נותנים  BAA Stanstedשאין זה רגיל, ישנם מעסיקים שמספקים מימון לתכנית התעסוקה. למשל,  אף

באמצעות הספקת  ,למשתתפים מסובסדת ולתחבורה Runways to Workמימון מסוים לפיתוח התכנית 

 שדה אל בדרכם בו להשתמש שיוכלוכדי כמו זה שניתן לעובדי שדה התעופה,  ,כרטיס רכבת בהנחה

 . וממנו ההתעופ

 במסגרת הישראלי הניסיון :ארץב תעסוקה תכניותל מעסיקים בין הקשר. 2

 ב"מהל תכנית
 3(ויסקונסין) ב"מהל תכנית משתתפי של בעבודה השילוב בתהליך המעסיקים תפקיד בחשיבות ההכרה

י בעבודת המנחים העקרונות אחד הייתה בסיס הכרה זו פותחה  על. בתכנית התעסוקה ֶמְרְכז 

מכון -ג'וינט-מאיירס לשבמסגרת מחקר ההערכה אסטרטגיה אקטיבית של עבודה עם מעסיקים. 

 ביןשבדק את השותפות  נפרד מחקרנערך  תכניתהעל  לאומי לביטוח סדבמו המחקר מינהלברוקדייל ו

של  וזו המרכזים של זו: היראיה יותומשתי זו (0009ם )קינג ואחרים, המעסיקי לביןהתעסוקה  מרכזי

בעיקר ביצירת קשרים עם  התמקדההתעסוקה  מרכזישל  האסטרטגיהשהמעסיקים. במחקר נמצא 

של קים ובמתן שירותים שיגבירו את נכונותם לגייס את משתתפי התכנית, ופחות בעידוד ופיתוח מעסי

 .התכנית משתתפי של בתעסוקה השילוב תהליך בשלבי םמעסיקיה של פעילה למעורבות הזדמנויות

 הקשר טיב 1.1

מנהל קשרי מעסיקים )מק"מ( מול  –ניהלו קשרים עם המעסיקים כמעט רק על בסיס יחידני  המרכזים

והמרכז או  מעסיק בודד. מפגשים עם קבוצת מעסיקים התקיימו רק לצורך היכרות עם תכנית מהל"ב

 חלוקת תעודות הוקרה למעסיקים; לא היה ניסיון להקים פורום מעסיקים המשכי פעיל. 

 למעסיקים התכנית שיווק 1.1

 של סינון לבצע המרכז יכולתניסו המק"מים לשכנע ב המשתתפיםאת ו התכנית את לשווק במאמציהם

 לאחר למשתתפיםמספק  שהמרכז הליווי באיכותם של ,המעסיק עבור למשרה מתאימים מועמדים

                                                   
תכנית  –" סוקה בטוחהמהבטחת הכנסה לתעראשי תיבות של " –מהל"ב   –תכנית מהל"ב )ויסקונסין(  3

ביוזמת הממשלה; נועדה לשלב בתעסוקה את מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה. ייחודה היה בהיותה תכנית 
 מנדטורית ובהפעלתה באמצעות חברות עסקיות מחו"ל שחברו לחברות כוח אדם ישראליות.
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למעסיק  חיסכוןב בעבודה המשתתפים בתפקוד הקשורות בעיות בפתרון למעסיק העזרהשל ו ההשמה

)כאשר  עובדיםבתור  המשתתפים שלהטובה  איכותםב ,לחברת כוח אדם תשלוםשל ייתור הצורך בב

לתרום לפרויקט  הזדמנותב וכן (המק"מ ידע פרטים ספציפיים על משתתפים מסוימים ועל כישוריהם

שהשיקול  אףש מעידה המשתתפים לגיוס המעסיקים ינוישצ הסיבות שכיחותחברתי חשוב. 

 לפרויקט לתרום הנכונות כגון ערכיים למניעיםגם משקל  היההצורך בעובדים,  יההדומיננטי אצלם ה

 .חשוב חברתי

  

 למעסיקים סיפק התעסוקה שמרכז השירותים 1.1

מועמדים מתאימים למשרה, הכשרה מקצועית,  סינוןלהלן השירותים שסיפק המרכז למעסיקים: 

לגבי עבודה עם קבוצות ייחודיות, סיוע  ההדרכ, בעבודה המשתתף בתפקוד בעיות בפתרוןעזרה 

 תאספקת ציוד אישי הנחוץ לעבוד וכן בהסעות ומימון הוצאות נסיעה של המשתתפים למקום העבודה

-90%יעורים גדולים של מעסיקים השתמשו בשירותי סינון וקבלת מידע על המשתתפים )המשתתף. ש

(, אולי משום שאלה שירותים הנחוצים לכולם ולמרכז קל לספקם. לגבי השירותים האחרים 30%

  (.30%דווחו שיעורי שימוש נמוכים )בסביבות 

 פי-לע, (one-stop centers)שירותים -מרכז רבב למעסיקים שהוצעו השירותים בין סויםמ דמיון ישנו

 צותבמרכזי התעסוקה במסגרת תכנית מהל"ב. בארשהוצעו לבין השירותים  ,GAO (0003) רסק

 מועמדים סינון, המעסיקים של העבודה הצעות וםפרס שירותים את-רב מרכזכללו שירותי  הברית

 תומכים שירותים, למעסיקים כספיים תמריצים על מידע מתן, פיטורין בתהליך סיוע, הללו למשרות

 ובציוד במתקנים ושימוש לעובדים מקצועית הכשרה, בתחבורה ועזרה לילדים סידור כגון, לעובדים

 כספיים תמריצים, פיטורין בתהליך למעסיקים עזרה מתן להוציא. המרכזים של'( וכד פקס)מחשבים, 

 בשתי למעסיקים המוענקים השירותים, המרכז של בציוד ושימוש התכנית משתתפי העסקת בגין

שיעור המעסיקים  השתמש שבוכי השירות  GAOזהים. באשר לשימוש בשירותים מדווח  התכניות

השתמשו בשירות של סינון מועמדים  60%-( הוא פרסום הצעות העבודה שלהם. כ30%הגדול ביותר )

 Holzerאו פחות השתמשו בשירותים האחרים )ר' גם  30%-ו/או במתקנים ובציוד של המרכזים. רק כ

& Stoll, 2001.) 

 ואחריה ההשמה לפני המרכז עם קשר 1.1

סביב איתור משרות פנויות ותנאי ההעסקה.  בעיקר בין המרכז למעסיק הקשר נסב ההשמה לפני

 אפשרויות. החוק את תואמים השתנאי וידא"מ המק, המעסיק אצל פנויה משרה נמצאה כאשר

מעקב אחר משתתפים  יתההי הקשרההשמה, מטרת  לאחרלא נדונו.  ובר-פי-לע במשרה הקידום

ששולבו בעבודה, פיתוח הקשר עם המעסיק על מנת ליצור אפשרויות לשיתוף פעולה בהשמות עתידיות 

  .שקלט התכנית משתתפיוטיפול בתלונות המעסיק על 

 לגבי והמעסיקים"מים המק ועמדות העבודה במקום המשתתף בקליטת סיוע 1.1

 תעסוקה  בתכנית המעסיק תפקידי

 רק. אחר ותיק מעובד או שלו הישיר מהממונה צמודה הדרכה החדש לעובד פקויס המעסיקים רוב

 .קצרמפעלי -פנים מקצועי קורס לו פקויס קטן מיעוט
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 המק"מים שררה הסכמה כי מעסיקים שקלטו משתתפים באמצעות המרכז יכולים למלא  בקרב

המק"מים היו חלוקות  דעותתפקיד הסברתי חשוב בשכנוע מעסיקים אחרים להצטרף אליהם. 

, המעסיקיםלמשתתפים.  הוהכשר הדרכה תכניות בבניית מעסיקים לשלב כדאי אםבשאלה 

 36%י הצהרתם, היו מוכנים למלא תפקיד נרחב יותר מזה שהמק"מים הועידו להם. פללפחות 

 במרכזים ההדרכה תכנית בבניית ישתתפו מעסיקיםשרצוי כי  הסכימו

 93% למשל, במרכזים המשתתפים בהדרכת פעיל חלק יטלו מעסיקיםשרצוי כי  הסכימו ,

 העבודה במקומות לסייר ובהזמנתם העבודה מקומות על בהרצאות

 47% תמכו 09% רק אבל, מקצועית הכשרה תכנית בבניית ישתתפו מעסיקיםשרצוי כי  הסכימו 

 .זו הכשרה במימון ישתתפו מעסיקיםש ברעיון
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  "תבת" בתכניות מעסיקים ומעורבות מעסיקים קשרי פיתוח: ב חלק

 לנעשה בתכניות "תבת" מבוא

 תכנית :Dual Client)) "הכפול לקוחה" –תגיש היא תכניות תעסוקהל בישראל גישה חדשה יחסית

 .שהתכנית מסייעת לו להשתלב בשוק העבודה, ב המשתתף .שני לקוחות: אל מחויבתתעסוקה ה

משקיעות  שהןהמעסיק שקולט את המשתתף. הגישה מהווה מענה לביקורת על תכניות תעסוקה על 

מעלה את החשיבות  Dual Client-ה גישת. יםמעסיקמהבמשתתפים שלהן, אבל במידה רבה מתעלמות 

 הבנה מתוך צמחה הגישהאותו ללקוח של התכנית.  גם של המעסיק בתוך תכניות תעסוקה והופכת

 עם טווח וארוכי הדוקים קשרים לבנות צריכות תעסוקה תכניות, איכותית הבהשמ להצליח שכדי

 גישה ישנה, הההשמ לנושא מעבר. תעסוקה בתכניות שותפות תםִא  ליצור וכך, אותם ולטפח מעסיקים

 של ההתמדה על משפיעים שלו התאגידית האחריות והגברת בתכנית כשותף המעסיק שגיוס הטוענת

 .בתפקיד קידומו ועל בעבודה העובד

הביקוש לכוח אדם  –אחד הצד המנסה לאזן את שוק העבודה, כלומר לקרב את  Dual Client גישת

וכך לגשר בין שני  – (עבודההההיצע של כוח אדם )העובדים ומחפשי  –השני צד האל  –)המעסיקים( 

ענפי הכלכלה במשק ל שוק העבודה,ליותר  תוודעלהאפוא תעסוקה מתחילות  תכניותהצדדים. 

צרכים והרצונות של מעסיקים, ולפתח שירותים בעבורם. הגישור בין שני הצדדים נעשה באמצעות לו

מנגנוני הדרה אצל מעסיקים שחוסמים כניסת  ביטולהמסוגלות התעסוקתית של משתתפים,  חיזוק

אותם כשותפים פעילים בתוך תכניות  שלבופיתוח שירותים למעסיקים כדי ל ייחודיות קבוצות

  תעסוקה.

גישת "עם הפנים אל המעסיק" הולכת עוד צעד אחד קדימה: בגישה זו משקיעים במעסיק במטרה 

להפכו לשותף פעיל בתכניות תעסוקה, בכל שלבי הגיוס וההשמה. המעסיק מזהה ומגדיר תפקידים 

תף פעולה עם צוות התכנית בגיוס משותפקיד  י, מכין תיאורמחסור כרוני בעובדים יששבהם 

 םהראשוני םליווי המשתתפים שהתקבלו לעבודה בשלבי קליטתבתכנון מסלולי הכשרה ובמועמדים, 

 (.0030)תבת, 

צוות פיתוח ידע והדרכה" "ברמת המטה, כולל  "תבת"על ראיונות עומק עם צוותי  יםמבוסס יםהדבר

ברמת  "תבת"הארצית ועם צוותי  (מ"פק רכז 5.3פיתוח קשרי מעסיקים )ר' להלן: סעיף ומנהלת 

מ בתכניות תעסוקה של תבת. הרכזים שרואיינו הם מתכניות התעסוקה "רכזי פק ובהםהשטח, 

. מדובר במגוון תכניות "עתידה"ו "מעברים", "אשת חיל", "ריאן", "מפתח", "סטרייב", "אשנ"ב"

 .0030יוני ל 0033יוני  ין הראיונות נערכו ב .אוכלוסיות למגוון

 יתוח קשרי מעסיקים . מודלים של פ3

 הקלסי  המודל 1.1

אחריות צוות התכנית כולו. צוות לם נתוניהיחסים עם המעסיקים  "מפק של הקלסי המודל לפי

קשרים עם המעסיקים למען השל ח ופיוט הייהתכנית, ממנהל המרכז עד רכז הפרט, אחראים לבנ
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מתן  לצורךלמען שיתוף פעולה עם מעסיקים  או בעבודה התכניתשל השמת משתתפי  ההמטר

 שירותים תומכים למשתתפים.

 נקודות החולשה של המודל הקלסי:

  למעסיקים אין איש קשר אחד שאליו הם יכולים להפנות מידע על משרות פנויות, לשאול שאלות

 ולקבל עצה בקשר לקליטת משתתפים

 ומצד על כל אחד מצד אחדמוטלת היא כך ומבוזרת בצוות,  עסיקיםמשרי קח יתוהאחריות לפ ,

 כה לתשומת לב של ממשוזאינו  פיתוח קשרי מעסיקים. כתוצאה מכך, ישעל א וטלתינה מא  –שני 

  אין ניסיון לחלקם לתקשר עם מעסיקים בשפה העסקית, מפני שלעתים חברי הצוות מתקשים

ווק תכנית ישבלא זכו להכשרה ש מפניו במגזר העסקי בכללבחברת כוח אדם או – תעסוקתי

  לעולם העסקים אחרי הצטרפותם לתכנית.

 החדש  המודל 1.1

 רכז – נפרדתפקיד בו צר נו נוצר בניסיון להתגבר על חולשות המודל הקלסי, ולפיכך החדש המודל

טפח יחסים הדוקים והוא נועד ל ,מעסיקים לביןהתכנית  קשרים שביןב מתמקדתפקיד זה  .מ"פק

 וארוכי טווח עם מעסיקים. 

מ עובר הכשרה ביחסי מעסיקים, בשיווק תכניות ובהכרת "רכז פק נקודות החוזק של המודל החדש:

 .שוק העבודה. הכשרה זו מאפשרת עבודה מקצועית יותר מול מעסיקים

 אחריות של עובד לאחריות הראשונית של הרכז, ולא תון לנ עסיקיםמשרי הקיתוח מכיוון שפ

מ יש זמן להקדיש לבניית יחסים "תפקיד הראשי שלו, לרכז פקה לעבצוות שעוסק בפק"מ נוסף 

מקדיש תשומת לב לצרכים ולבקשות של  "מקפהדוקים ואמינים בין התכנית לבין המעסיק. רכז 

 המעסיק 

 חריםמ מאפשרת לשאר אנשי הצוות להתמסר לעיסוק בנושאים א"יצירת התפקיד של רכז פק 

  למעסיק יש איש קשר אחד מול התכנית, ולא כמה אנשים מצוות התכנית שמנסים ליצור אתו

צריך לפנות  מעסיקמאוד למי הברור קשר. הדבר הופך את התכנית לנגישה יותר למעסיקים, כי 

 במקרה שיש אצלו משרות פנויות

  עם הרכז כשיש לו  קשרבעצמו ליזום נוטה יותר למעסיק יש קשר הדוק עם התכנית, הוא  אם

 הולתרום לתכנית מבחינ המשרות פנויות, לשתף פעולה עם התכנית בדרכים שונות מעבר להשמ

  כספית.

 עסיקיםמהשרי קיתוח . תפקידים בתחום פ4

רכזי  - בתכניות התעסוקה שלה שני תפקידים חדשים 0030-ב "תבת"במסגרת המודל החדש יצרה 

עובד מעל התכניות, ברמת  התחוםובדים בתוך תכניות, ומנהל מ ע"מ. רכזי פק"פקתחום מ ומנהל "פק

  המטה.
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 מ"פק רכז 1.1

, המעסיקים לבין התעסוקה תכניות בין קשרים ליצירת אחראי (מ)פק" מעסיקים קשרי פיתוח רכז

פונה תכנית ה - "סטרייב": ןהב, מהוסיפו תפקיד של רכז פק" "תבת"ולטיפוחם. כמעט כל תכניות 

מיועדת תכנית ה– "מעברים"תכנית לבעלי מוגבלויות;  - ""באשנ"לצעירים וקצת לבעלי מוגבלויות; 

לחברה תכנית  - "ריאן" ;תכנית לנשים ערביות - "עתידה"למגזר הכפרי )לבני קיבוצים ובני מושבים(; 

 - "מפתח"שהתקיים ביישובים חורה ושגב שלום(;  "מעברים"ית בנגב )המשך הפיילוט של והבדו

 . לחרדים תכנית

 אחריות הרכז מול המעסיקים כוללת:

 זיהוי צרכים של מעסיקים בשוק העבודה האזורי ואיתור מגמות של ביקוש עובדים 

 הספקת עובדים מתאימים מקרב משתתפי התכנית 

 הפעולה מעבר להשמות ףשיווק התכנית למעסיקים כשותפי התכנית, בפן ההשמות או בפן שיתו 

 שבהן התכנית מטפלת הייחודיותקבוצות היקים על המאפיינים של הסבר למעס 

   אליות עם המעסיקים לגבי התפקוד והיכולת של המשתתפים תיאום ציפיות ר 

  התאמות תרבותיות של תהליכי גיוס, מיון וקליטת עובדיםוכן בניית תכניות עבודה עם מעסיקים 

  המשתתפים מבחינת שכר, שעות, חגים וכו'ניהול משא ומתן עם מעסיקים על תנאי העבודה של 

  ליווי שוטף של מעסיקים אחרי שלב ההשמה, כולל סיוע בפתרון בעיות ִתפקוד בעבודה של

מנסה הוא , ואינו שבע רצון המעסיקאם מ נפגש עם המשתתף "משתתפי התכנית. למשל, רכז פק

 לגשר בין שני הצדדים ולהגיע לפתרון

 ווח עם מעסיקים, טיפוחם ושימורם.יצירת יחסים הדוקים וארוכי ט 

 תפקיד הרכז מול שאר חברי צוות התכנית כולל:

 הצגת המגזר העסקי מבחינת צרכים, פרספקטיבות, מניעים ושיטות עבודה 

 :בהנחה שגם אנשים אחרים בצוות יוצרים קשר עם המעסיקים 

ל כיצד לשווק מעסיקים, כולאת הקשר עם המתן הדרכה וייעוץ לשאר אנשי הצוות כיצד לנהל  -

 את התכנית, לנהל משא ומתן על תנאי עבודה של המשתתפים וכו'

ליווי אנשי הצוות לפגישות עם מעסיקים במקרה שאנשי צוות חדשים בתפקידיהם זקוקים  -

 ,אסטרטגיתמבחינה לתכנית ; או במקרה שהמעסיק גדול וחשוב יותר מנוסה אדם לתמיכה מ

 י שגם המנהל יטפח קשר אתואכדו

 ות בפורומים למעסיקים ושותפות עם ארגונים חברתייםהשתתפ.  

   :"תבת"בתכניות  להבניית תפקיד רכז פק"מ דפוסים להלן

(. כל "ריאן", "מעברים דרום", "סטרייב"מ הוא היחיד שיוזם קשרים עם מעסיקים )"רכז פק :1 דפוס

רוב על קשר -פי-מבוסס עלהתקשורת בין התכנית לבין המעסיק עוברת דרך הרכז. הקשר עם המעסיק 

 אישי בין הרכז לבין נציג העסק.
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מ הוא איש הקשר המרכזי עם מעסיקים, אבל גם שאר אנשי הצוות יוזמים קשרים ": רכז פק2 דפוס

מ אחראי לקשרים עם מעסיקים גדולים, ושאר אנשי הצוות "למשל, רכז פק "ב"אשנ"עם מעסיקים. ב

  יוצרים קשרים עם מעסיקים קטנים מקומיים. 

הוא יותר בגדר אחראי להנחיית אנשי  ;מ אינו איש הקשר המרכזי עם המעסיקים": רכז פק3 דפוס

עם , גם רכז הפרט ומנהל הסניף יוזמים קשרים "מפתח"הצוות כיצד לעבוד בעצמם עם מעסיקים. ב

עבר הייתה צטרף לפגישות, אם רכז הפרט או מנהל הסניף זקוקים לתמיכה. בממ "רכז פק ;מעסיקים

רכזת קשרי מעסיקים שעסקה בנושא בחצי משרה ובניהול מקצועי בחצי משרה, אבל כיום  "מפתחב"

בניהול מקצועי, כלומר היא מנחה את שאר אנשי הצוות כיצד לפתח קשרי  בעיקר היא עוסקת

למי יש יכולת לדבר בשפה בסוגיה ם. התכנית מגייסת אנשי צוות פוטנציאליים בלי להתחשב מעסיקי

יכולת לשווק את התכנית למגזר העסקי. בדרך זו יצירת קשר עם מעסיקים היא למי יש העסקית או 

 מטרה שבה נוטלים חלק כל אנשי צוות התכנית. 

, הרכזת היישובית "אשת חיל"חברי הצוות. בהאחריות לפק"מ נחלקת בין  - מ": אין רכז פק4 דפוס

פעולה. המנהלת האזורית  ףאחראית לקשרים עם מעסיקים, לגיוס משרות וליצירת תשתיות לשיתו

אחראית למציאת מעסיקים באזור הדרום ומלווה את רכזי היישוב לפגישות עם המעסיקים במטרה 

  לספק תמיכה ולהראות למעסיק כמה חשוב הקשר לתכנית.

  ארצי מ"פק מנהל 1.1

פיתוח קשרי מעסיקים תחום של  (מנהלת – המחקרובתקופת )"תבת" ב הארצי המנהלברמת המטה, 

 אווה ,מעסיקים והן עםתכניות צוותי ה הן עםקשר ישיר  וליש עובד מעל לכל התכניות הבודדות. 

 . תכניותלמעסיקים בין להתאים מנסה 

 מעסיקים כוללת: עםהעבודה 

 יצירת הקשר  - מעסיקים גדולים ואסטרטגיים ברמה הארצית, וטיפוחם יצירת קשרים עם

עם בעלי תפקידים רלוונטיים  המנהלהראשון עם מעסיק מתבססת במידה רבה על היכרות של 

בארגון, כגון מנהל גיוס, מנהל משאבי אנוש, מנהל אחריות תאגידית ו/או המנכ"ל. קשר ראשוני 

 (, וכו' "המעל  "ום )כמו הכנס של ארגון נוצר גם בשיחות טלפון, בכנסים בתח

 גשים עם מפ ןמארג מפק"תחום  מנהל -" תבת"היכרות של המעסיקים עם האוכלוסיות של דאגה ל

החברה המרכזית ") CBCכך, למשל, בקבוצת  .מיעוטקבוצות המעסיקים ועם הנציגים של 

 החרדי ( התקיים מפגש עם נציגי תכניות מהמגזר הערבי והמגזר"קלים למשקאות

  שני מודלים למציאת  פיתח מפק"תחום  מנהל -" תבת"בין מעסיקים לבין תכניות התאמה

נציג לבין כל נציגי התכניות הרלוונטיות  ביןהתאמות בין מעסיקים לבין תכניות: א( ייזום מפגשים 

מעסיק אם המנהל יודע מראש על בין מעסיק לבין תכנית ) קישורהעסק כדי למצוא התאמה, ב( 

 עוניין להעסיק אנשים מאוכלוסייה מסוימת(מה
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 דוגמה לשותפות מוצלחת היא  - הפניה של מעסיקים לפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה

 מנהלתפנייה של  בעקבותלפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה  "ישראל סאנדיסק"ההצטרפות של 

 קשרי המעסיקים 

  הפורום ", "המעל  ", ארגון "עולים ביחד", "הקו משוו", "0000ציונות "שיתוף פעולה עם גופים כמו

למשל, רצתה לגייס ערבים, ולכן ", סאנדיסק"וחברות כוח אדם.  "הישראלי לגיוון בתעסוקה

ומשתתפי תכניות  "0000ציונות ", "קו משווה"לבין  החברהפגישה בין  ארגנה מ"פקתחום  תמנהל

 "תבת"

  להרחיב את  כדאי התכנית לבין המעסיקלאחר יצירת הקשר בין  -הרחבת הקשר עם המעסיק

הקשר עם המעסיק ליותר תכניות וליותר אוכלוסיות. למשל, אם המעסיק הביע נכונות לקלוט 

ליצור פלטפורמה אצל  לנסותפק"מ תחום מנהל תפקידו של , מקבוצות המיעוטקבוצה מסוימת 

 נוספות קבוצותאותו מעסיק גם בעבור 

 נושא גיוון ולקורסי הכשרה שתבת מקיימת בעבור הצוותים הזמנת חלק מהמעסיקים לסדנאות ב

 יות(.הדמאת נקודות המבט של מעסיקים )בלהציג להעלות את השיקולים ו כדישל התכניות 

 כוללת: "תבת"תכניות  עםהעבודה 

  מנהלת אחד מעקרונות הפעולה של - עם מעסיקים ראשי התחומים ומנהלי התכניותארגון פגישות 

 שיתוף מנהלי התכניות הרלוונטיות בפגישות עם המעסיק יהה בתקופת המחקר"מ פקתחום 

  הפצת פרטים על המעסיק )סוג התאגיד, תחום עיסוק, שם איש קשר ותפקידו, מיקום גאוגרפי

הרלוונטיות )לראשי התחומים, למנהלי  "תבת"וכו'( וסוג השותפות שבה הוא מעוניין, לתכניות 

מ יכולים ליצור "רכזי פקבעקבות הפצת פרטים אלו  – מ בשטח("פקהצוות הגרעיני בתבת ולרכזי 

 קשר עם המעסיק כדי לקבל פרטים על משרות

 עם צוות "פיתוח ידע  מ"פקתחום  מנהלתהמחקר עבדה  בתקופת – פיתוח מודלים חדשים לפק"מ

 והדרכה", למשל, על שיטות חדשות לניהול פגישות ראשונות עם מעסיקים.

  מ"פק רכזי של והתעסוקתי ההשכלתי הרקע 1.1

 :מגוון רקע בעלי הםבתפקידם בתקופת המחקר  ששימשו הרכזים

 שני תואר בעלי ועדבלבד  בגרות תעודת בבעלי החל, הרכזים בין גדולה שונות ישנה - השכלתי רקע .

 ארגוני וייעוץ עסקים מינהל, החברה במדעי הם הרכזים של האקדמיים התארים

 עבדו בחברות כוח אדם תבת"ב מ"הפק, רוב רכזי תבתלפני עבודתם בתכניות  -תעסוקתי  רקע "

וגיוס, במשך שנה עד שלוש שנים. לרובם לא היה ניסיון בפרויקטים חברתיים וגם  הבנושא השמ

 .בהן מטפלת "תבת"ש האוכלוסיות מגוון עם בעבודה לא
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  מ"פק לרכזי הכשרות 1.1

 – בתפקיד העבודה ובמהלך, לתפקיד הכניסה בעת התכנית מצוותימקבלים הכשרה בסיסית  הרכזים

 ". תבת"ב" והדרכה ידע"פיתוח  מצוות

 :כוללת התפקיד בתחילת הבסיסית ההדרכה

 הרכז מקבל הדרכה בסיסית ממנהל התכנית או  התפקיד קבלת עם - התכנית ממנהל הדרכה

 ממנהל אחד הסניפים של התכנית, בקשר לתכנית עצמה ובקשר למושגים הבסיסיים של פק"מ 

 הוא הרכז אם. החדשים רכזים עם בחפיפה בדיםוע ותיקים רכזים - תכנית באותה מרכזים הדרכה 

ניפים אחרים. הרכזים בס מ"פק מרכזי הדרכה מקבל, הוא בסניף"מ פק של הראשוןרכז ה

את הרכזים החדשים לפגישות עם מעסיקים על מנת שילמדו לנהל פגישה   מלוויםגם הוותיקים 

 באופן עצמאי

 בתכניות  מעסיקים קשרי פיתוח" בשם כתובה חוברת -" תבת"בעל פק"מ שהוכנה  חוברת

 צורכי ., במעסיקים עםמודלים של פעולה בעבודה  .מידע על: א מכילה( 0030, תבת" )תעסוקה

 "מ בפק הצלחה סיפורי( ד"מ, לפק עבודה כלי .ג, המעסיק

 כתובה על מודל העבודה בתחום פק"מ  חוברת - ספציפיות לתכניות –מקוצרות על פק"מ  חוברות

, לדוגמה. תכנית לאותהבתכנית כדי להכשיר רכזים עתידיים  מרכזי פק" שהכינובתכנית ספציפית 

רכז תחום קשרי מעסיקים  -" כתבו חוברת כזאת שנקראת "תיק כניסה ליישוב ריאן"ב"מ פק רכזי

 .הרכזים בין, יעדי התפקיד וחלוקת האחריות ומטרותיו התפקיד הגדרות אתויזמות", המכילה 

 ":תבת"ב" והדרכה ידע"פיתוח  צוות שמעביר קורסים על מידע להלן

 תפקיד בצוות, משתתף בקורס מבוא עובד חדש בתבת, בכל  כל - "תבת" לתכניות מבוא קורס

 מרצהמאחת התכניות  מ"פק רכז"מ. פק כולל, התעסוקהשעוסק במגוון נושאים בתחום תכניות 

 התחום על

 העמקת ההיכרות עם הגדרת תפקיד  .מטרות הקורס היו  - 0030-מ, תעסוקה למקדמי מ"פק קורס

 עבודה שיטותעם  היכרות .0"מקדם התעסוקה" בתבת ותרגול מיומנויות ליבה בתחום פק"מ; 

היכרות עם עולמות הידע והתפיסות המנחות את עבודת  .6"מ וביסוסם; בפק מרכזיים וכלים

 להתמודדות ודרכים"מ בפק מרכזיות סוגיות העלאת .5"מקדם התעסוקה" בתבת בתחום פק"מ; 

 מעסיקים עם ההתקשרות סוגי של הרחבה .4-ו; עמן

 גיבוש הגדרת תפקיד המנהל  .3 היו הקורס מטרות - 0030-מ", תבתלמנהלי תכניות " מ"פק קורס

שיטות  עםהיכרות  .0)עם מעסיקים(;  ץכלפי חו הן)עם הצוות( ו םכלפי פני הן"מ, פקבתבת בתחום 

גישות מקצועיות המנחות את המנהל  עםהיכרות  .6"מ ותרגולם; פקעבודה וכלים מרכזיים ב

העלאת  .4-הכניסה וסוגי ההתקשרות עם מעסיקים; והרחבה של ערוצי  .5"מ וביסוסן; פקב

 "מ ודרכים להתמודדות עמןפקסוגיות מרכזיות ב

 הקורס מטרות - 0030נערך בדצמבר  – מוגבלויות עם לאנשים תעסוקה בארגוני מ"פק רכזי קורס 

 .0; ותמוגבל עם םלאנשי תעסוקה בארגוני"מ לפקגיבוש תפיסת התפקיד של האחראי  .3 הן
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 יצירת .6-ו; קידום העסקה מגוונתהקניית ידע, כלים וביסוס שיטת עבודה בפק"מ לשם 

 וגבלות פעולה בין ארגוני התעסוקה לאנשים עם מ וףלשית פלטפורמה

 מארגנת קורסים לתכניות שמטפלות באוכלוסייה תבת" – ייעודיים לפי אוכלוסייה קורסים "

. הקורסים מיועדים לכל התפקידים בצוותי תכניות שמטפלות באוכלוסייה החרדיתלהערבית ו

 משתתפים 34 יש הערבית לאוכלוסייה שמיועד בקורס. מ"פק", לא רק לרכזי תבתתכניות "

  הכוון מרכזי מתכניות

 תבת"בידי צוות "פיתוח ידע והדרכה" -ללמידה שמועברים על פורומים" 

 מ"בפק לעוסקים עמיתים ללמידת פורום -( 0033, )הופסק בסוף אזורי מעסיקים קשרי פורום 

)פורומים במרכז, בדרום  אוגרפייםומעמותות לפי אזורים ג "תבת"נציגים מתכניות  בהשתתפות

 העוסקים תפקידים בעלי ועם תכניות עם ההיכרות העמקת .3: היו הפורום מטרות(. ובצפון

 איסוף .6; עמן להתמודדות ודרכים מהעלאת סוגיות מרכזיות בפק" .0; האזורי במרחב מ"בפק

פעולה אזורי עם מעסיקים. כל מפגש  לשיתוף פלטפורמה יצירת .5-ו; מ"בפק עבודה ושיטות כלים

 ולמידת, מ" ושיטת העבודה שלה בפק"תבתהיה מורכב משני חלקים: היכרות עם אחת מתכניות "

  נבחרת סוגיה סביב עמיתים

 לכל שמיועדים" עמיתים"התייעצות  קבוצת של לרכזים מפגשים": עמיתים"התייעצות  קבוצת 

מאפשרים לרכזים לשוחח עם רכזים אחרים על עבודתם,  המפגשים -" תבתמתכניות " מ"פק רכזי

 הםעל הצלחותיהם ועל קשייהם. המפגשים האלה גם מחברים בין הרכזים, ואם רצונם בכך, 

 גם ליצור קשר עם רכז אחר להתייעצות.  יכולים

  החדשים התפקידיםשהטמיעו את  "תבת"תכניות  1.1

. הרכזים עובדים במשרה אחד או שניים – מ"פקיש רכזי  "תבת"בהתעסוקה  בכל אחת מתכניות

 "מ בתכניות השונות:פקרכזי של מלאה או בחצי משרה. להלן מוצג היקף המשרות 

 יש רכזת אחת במשרה מלאה "תל אביב-סטרייב"ב 

 לעבודה  ההתקבל –יש רכזת אחת במשרה מלאה ורכזת נוספת בחצי משרה  "חיפה-סטרייב"ב

 "נייד סטרייב"באזור הצפון במסגרת נוספים שובים יהתכנית לחמישה י התרחבות בשללאחרונה 

 יישובב תרכז פק"מ והכשרו .0האזורי,  טה"מ במפקמנהל תחום  .3היו שלושה רכזים:  "ריאן"ב 

 ,רכז פק"מ ויזמותו תרכז פק"מ והכשרושניים מתוכם, שלום. רכז פק"מ ויזמות בשגב  .6, חורה

-רכז חדש ל גייסו "ריאן"ב"מ. פקעזבו את התכנית בשנה האחרונה, והשאירו רק את מנהל תחום 

, מפני שהתכנית מתרחבת. מנהל 0035-ב רביעיורכז  0036-להוסיף רכז שלישי ב ותכוננהו 0030

 "מ עובד במשרה מלאה והרכזים העתידיים יעבדו גם הם במשרה מלאה פקתחום 

 (צוות בניהול עובדת היא המשרה)בשאר  חלקית במשרה רכזת יש ""באשנ"ב 

 בשנה הראשונה של התכנית הרכזת  - (היו שתי רכזות 0033-יש רכזת בחצי משרה )ב "עתידה"ב

לתפקיד ליווי אישי, לכן היא  "מ במשרה מלאה, אבל מתחילת השנה הוחלט להוסיףבפקעסקה 

 "מ בחצי משרה ובליווי אישי בשאר המשרה בפקעוסקת 

 קים שעסקה בנושא בחצי משרה ובניהול מקצועי של התכנית יהייתה רכזת קשרי מעס "מפתח"ב

 מקצועי בניהול עוסקת בעיקר היא וכיום, משרה בחציכולה 
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 ואחד בנגב הצפוני.  "דרומי נגב-מעברים" בתכנית שניים, מ"פקיש שלושה רכזי  "מעברים"ב

 "מ ובחצי משרה בפיתוח יזמות.בפקהרכזת בנגב הצפוני עובדת בחצי משרה 

אחד יש חלוקה באחריות בין הרכזים בהתאם לאזור, לגודל ולסוג  מ"פקשבהן יש יותר מרכז  בתכניות

 היה והשני יהודים למעסיקים אחראי היה אחד, מ"פקהיו שני רכזי  "עתידה"בהמעסיק. למשל, כש

 .ערבים למעסיקים אחראי

  . דרכי העבודה של הרכזים עם מעסיקים5

שונים אלה מאלה מבחינת ענף, גודל, גיל החברה  "תבת"ם קשר עם תכניות יש לההמעסיקים ש

בנק ", "בנק הפועלים", "שטראוס", "טבע", "בזק"ומיקום. המעסיקים הגדולים העיקריים הם 

שירותי ", "קלים החברה המרכזית למשקאות", "הריבוע הכחול", "יוניליוור", "דרך ארץ", "לאומי

 ."מיקרוסופט"ו "מנפאוור", "סאנדיסק", "בריאות כללית

  "תבת"הגישה השיווקית של  1.1

( וגישת win-winעסקית )-רכזי פק"מ נוקטים מול המעסיקים שתי גישות שיווק: הגישה הכלכלית

עסקית מדגישה את הרווח שהמעסיק מפיק משיתוף הפעולה -ליתהאחריות התאגידית. הגישה הכלכ

קבלת מועמדים שעברו מיון והכשרה  גון: קבלת שירותים רבים ללא תשלום, כ"תבת"עם תכניות 

המיומנויות בתיאור התפקידים ו תמוכנות של צוותי התכניות לעזור למעסיק בבניי ,בתכניות תעסוקה

ההשמה כדי לסייע להסתגלות ההדדית ולפתור בעיות. לעומת הדרושות וליווי העובדים לאחר שלב 

זאת, גישת האחריות התאגידית מתחברת לצורכי התדמית ולמצפון של המעסיקים ולרצונם לתרום 

כדי  החלטות עסקיותבוחברתיים הכללת שיקולים אתיים  פירושה תאגידית אחריות לקהילה.

מגוון רחב של  יםכולל יםחברתי שיקולים. ים מצופיםרק על רווח ותמבוססיהיו החלטות לא שה

  .העסקה מגוונתו צדק חברתי/שוויון ,חינוך, בריאות, רווחה, איכות סביבה :נושאים

לפיתוח הקשר עם מעסיקים כיום משלב את שתי הגישות הנ"ל. הגישה שבה  "תבת"המודל של 

דיווחו שהם משתמשים  נוקטים עם המעסיקים מותאמת לאופי ולצרכים של המעסיקים. רכזי פק"מ

, כשהם מרגישים שהמעסיק יהיה פתוח בפעם עסקית מול כל המעסיקים, ומדי פעם-בגישה הכלכלית

ם שמכנים אחריות תאגידית "סולידריות לשיחה על אחריות תאגידית, הם מעלים את הנושא. יש רכזי

 קורה כךבחוץ )תעסוקתית" כדי לעודד מעסיקים להעדיף להעסיק אנשים מהאזור מאשר אנשים מ

עם בשיחות (. הרכזים מוכנים הרבה יותר להעלות את גישת האחריות התאגידית "מעברים"ב למשל

 זוטרים יותר, מאחרעובדים , מאשר עם המנכ"ל וראש משאבי אנושלמשל  ,בכירים בהנהלת העסק

עסקיים  ארגוניםהם נוטים יותר להעלותם בשיחות בכן  וכמ ;מכירים את המושגים הללורים הבכיש

. שבהם בדרך כלל יש יותר מודעות חברתית , משוםלאומיים מאשר בארגונים עסקיים מקומיים-בין

 ישנם כמה רכזים שאינם מדברים על אחריות תאגידית אלא עם מנהל אחריות תאגידית.

של בעלי  ההרכזים הסבירו שגישת האחריות התאגידית חשובה במיוחד כשמדברים על השמ

פעמים רבות צורך שהמעסיק יגמיש את הקריטריונים לקבלה יש  ה כזאתהשמכי ב ,מוגבלויות

התאמות במקום העבודה שדורשות יותר זמן וכסף מאשר בהשמת ב צורךלתפקיד, ולפעמים יש 

 אנשים אחרים.
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עסקית משכנעת יותר מאשר גישת האחריות -מ רבים מאמינים שהגישה הכלכלית"לא רק שרכזי פק

במקום העבודה שנעשות אך ורק מסיבות של העסקה מגוונת מינים שיוזמות התאגידית, אלא שהם מא

הנעשית בעיקר מטעמים של  הבטווח הארוך. כדי להצליח, השמ אחריות תאגידית אינן בנות קיימא

 תהפנגדולות בארץ אחת החברות הבעיית שיבוץ אמיתית. למשל,  פתורל הצריכ העסקה מגוונת

מפני שהיה לה עניין עסקי בהעסקת חרדים אלא מפני שרצתה  בי העסקת חרדים, לאלג "מפתח"ל

שיתוף  ;לתרום לכלכלה הישראלית באמצעות העסקת מגזר אוכלוסייה שאינו מועסק באופן כרוני

אנוש הלתכנית, ראש משאבי הפנייה כן, זמן קצר לאחר -על-לא עלה יפה, ויתרחברה זו הפעולה עם 

שהתכנית לא הייתה מושרשת  מאחרכך,  ;עסקת חרדיםבחברה הוחלף במישהו שהתנגד נחרצות לה

ולהתקיים  וסיףכאסטרטגיה עסקית רווחית, אפילו כאשר הצליחה בתחילה, לא היה לה סיכוי לה

   אנוש.הלאחר החלפת ראש משאבי 

 יצירת הקשר הראשון עם מעסיקים  1.1

כמעט לכל התכניות יש קשרים עם מעסיקים גדולים, בינוניים וקטנים. אבל, בדרך כלל, צוותי 

, לדוגמה, עבדו עם מעסיקים "סטרייב"התכניות מעדיפים קשרים עם מעסיקים בינוניים וגדולים. ב

 , ובמקביל גם עם מפעלים קטנים בדרום"שירותי בריאות כללית"ו "מעריב", "פלאפון" ובהם ,גדולים

תל אביב, אבל בשנה האחרונה החליטו להתמקד במעסיקים גדולים. הסיבות להעדפת מעסיקים 

יש צורך בעובדים רבים, הם מוכנים לקלוט אנשים חסרי למעסיקים כאלה שבינוניים וגדולים הן 

מיומנויות, יש להם המשאבים לספק הכשרה מקצועית ספציפית במסגרת העבודה, ובדרך כלל יש להם 

אגפים לאחריות תאגידית או במסגרת הארגון חלקם יש  לאצוהות יותר של מודעות חברתית )רמות גב

 השמהלקשרי קהילה(. הצורך בעובדים רבים והנכונות לקלוט אנשים חסרי מיומנויות מאפשרים גם 

 השמה כזאת ;(השמה של מספר משתתפים יחד באותו מקום עבודה ובאותה יחידה) קבוצתית

 אזורים פני-על פרוׂשיםשארגוניהם ארציים  יקים, מעסעל כך . נוסף"ריאן"וב "מפתח"ב תבצעתמ

 מענה לתכניות תעסוקה רבות.  גאוגרפיים רחבים יכולים לספק

 ;גדולים לבין יצירת קשר עם מעסיקים קטנים-ישנו הבדל בין יצירת הקשר עם מעסיקים בינוניים

יוצרים קשרים עם מעסיקים קטנים דרך  רכזיםפחות.  פורמלי עם מעסיק קטן אופן יצירת הקשר

עבודת שטח. הם עושים מיפוי אזורי של מעסיקים פוטנציאליים באמצעות סיורים ברגל בשכונות 

'(. הרכז מסתובב באזור, נכנס לעסק ללא תיאום דהמגורים ביישוב )בחנויות בגדים, במכולות וכ

יוזמת  "מפתח"למשל, הרכזת בתכנית  כךמראש, מדבר עם הבעלים, ושניהם מחליפים כרטיסי ביקור. 

למשתתפים שמחפשים עבודה  תעסוקה למצואם כדי יקשרים עם עסקים שכונתיים באזורים חרדי

 מיידית ובאזור המגורים שלהם.
 

   :זה לזה מ לבין מעסיק גדול או בינוני דומים"השלבים הראשונים של מיסוד קשר בין רכז פק

גאוגרפי, הם ממ ממפה את המעסיקים לפי מקו"ם באזור: רכז פקימיפוי מעסיקים פוטנציאלי .1

וצורכי המשתתפים. הרכז מחפש מעסיקים שעשויים להיות מעוניינים  בו הם עוסקיםהתחום ש

בשיתוף פעולה עם התכנית ושיכולים לספק משרות שהמשתתפים מחפשים. החיפוש יכול 

, המלצות מתכניות "דפי זהב"ת דרושים, אינטרנט, קשרים אישיים, מודעו: להיעשות במגוון כלים

 תעסוקה אחרות וכו'.
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אופני פגישה עם המעסיק: הרכז מציג את התכנית ואת אוכלוסיית המשתתפים בה ומפרט את כל  .2

הפעולה האפשריים בין המעסיק לבין התכנית ו/או לבין רכז פק"מ. אם יש התאמה בין  ףשיתו

מעסיק שבו ליק, מתנהל מעין משא ומתן בין הרכז הצרכים של משתתפי התכנית לבין צורכי המעס

יחד הם הרכז מנסה להגמיש את תנאי הסף של המעסיק )שעות עבודה, שכר וסביבת העבודה(, ו

 כדי שהתהליך יהיה מותאם לתרבות של משתתפי התכנית. ,חושבים על תהליך הגיוס

 סיור של הרכז אצל המעסיק כדי לראות את מקום העבודה )נדיר(  .3

 לקבל ִעדכונים על משרות פנויות כדי קשר עם המעסיק מעת לעת  תיציר .4

, הרכז שולח לו מספר הצעות עבודה מ"שליחת קורות חיים למעסיק: כשהמעסיק שולח לרכז פק .5

קורות חיים של משתתפים שיכולים להתאים למשרה. המעסיק יוצר קשר עם הרכז ומציין איזה 

 משתתף הוא רוצה להזמין לריאיון 

מ יוצר קשר עם המעסיק כדי לשאול "שיחת טלפון: יום או יומיים לאחר הריאיון רכז פקמעקב ב .6

 איך התנהל הריאיון.

-כמה סניפים של תכנית אחת, הקשר מתנהל עלטפל ביכול להוא ארצית, ולכן ה ספרימעסיק יש ל אם

אחד שמחבר את המעסיק לשאר הרכזים כשיש משרות או פעילויות. למשל, לתכנית  מ"ידי רכז פק

לשלוח מועמדים " סטרייב"לכל שלושת מרכזי  מאפשרה "בנק לאומי"יש קשר עם הנהלת  "סטרייב"

 לראיונות בסניפי הבנק. 

ם הוא יוצר קשר עבהם עם מעסיקים, אבל יש מקרים ש ותישירמ יוצר קשרים "בדרך כלל רכז פק

ם בצפון ועדיין לא היו יהתחיל לפעול ביישובים ערבי "סטרייב נייד"מעסיק דרך גורם שלישי. כש

את הקשרים של מרכז  "סטרייב נייד"מ של "רכז פקניצל לתכנית שום קשרים עם מעסיקים באזור, 

 קשר עם מעסיקים ולאתר משרות.יצור הצעירים האזורי עם מעסיקים כדי ל

היא אם התכנית פועלת באזור מספר שנים ו :עם התכנית קשר ם בעצמםלפעמים מעסיקים יוזמי

מ. למשל, "יוזמים קשר עם התכנית ושולחים הצעות עבודה לרכז פק יש שהםרת למעסיקים, כמּו

יחסית באזור( וכשהם ותיקה )תכנית  "מעברים"באזור הנגב מעסיקים רבים מכירים את התכנית 

 .שלה מ"פק רכזיוצרים קשר עם הם  מחפשים עובדים חדשים

 ההתאמה  שלב 1.1

מ בודק את "בין צורכי המעסיקים לבין צורכי המשתתפים, רכז פק ְמרביתלהבטיח התאמה  כדי

 צורכיהם של המעסיק ושל המשתתף. 

  מעדיף  ואואם ה זקוקעובדים המעסיק  כישורי לואילבדיקת הצרכים של המעסיק: הרכז בודק

מסוימת. הוא בוחן גם את תנאי התעסוקה )שכר, שעות עבודה וסביבת  הקבוצאנשים מלקלוט 

 עבודה(. דרישות התפקיד מוגדרות לגבי המשרות הפנויות

  נם, בניסיושלהם השכלההבדיקת הצרכים של המשתתף: צורכי המשתתפים תלויים ברמת 

מצריך במיומנויות וברצון האישי שלהם. חיפוש עבודה למשתתף בעל מקצוע  וכן התעסוקתי
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חיפוש ממוקד כדי למצוא עבודה שתתאים לכישוריו. בניגוד לכך, משתתף שאינו בעל מקצוע 

 נמוכות יכול להתאים לעבודות בלתי מקצועיות שונות כמו גם להשמה קבוצתית. יוומיומנויות

לפני הריאיון עוד  – כל התהליךלרכז קשרי המעסיקים, רכז הפרט והמשתתף ים שותפ, "סטרייב"ב

 :התהליך ותתנהלה להלןלוודא את התאמת המשתתף למשרה.  והם מנסיםאחר ההשמה, ועד ל

 רכז הפרט.המשרה לפרטי מעביר את מ "רכז פק .1

 התפקיד. לצורך קבלת יותר פרטים על דרישות הרלוונטי מ"פק רכז עםרכז הפרט יוצר קשר  .2

עוברים יחד על  רכז הפרטו מ"להתאים למשרה, רכז פקיש משתתפים שיכולים  לרכז הפרטאם  .3

מכיר את המעסיק ואת  מ", זאת משום שרכז פקמי לשלוחאת  יםמחליטרשימות המשתתפים ו

 . פיםמכיר את המשתת רכז הפרטו המשרה

 .ושולחים את קורות החיים שלהם מועמדים 6-0על בדרך כלל מסכימים  רכז הפרטו מ"רכז פק .4

סיק בשל מגוון סיבות, למשל, מספר לא תמיד מגיעים להתאמה אופטימלית בין המשתתף לבין המע

 מביאמ שוקל אילו משתתפים לשלוח למעסיק לראיונות עבודה, הוא "מוגבל של משתתפים. כשרכז פק

בחשבון את טיב הקשר בין התכנית לבין המעסיק ואת רמת שביעות הרצון של המעסיק מהתכנית עד 

מ ", רכז פקמהם לא קלט אפילו אחדהמעסיק מועמדים רבים אבל הוא  הופנו אל . כך, אםאותו מועד

יוודא שיפנו אליו רק מועמדים ברמת התאמה גבוהה כדי להעלות את הסיכוי שהמשתתפים ייקלטו. 

רכז קשרי המעסיקים אפילו  שלחי של משתתפי התכנית מעסיק שכבר היו אצלו השמותאל , מנגד

 .ובהתלבטות של את המעסיקשתף יויותר  משתתפים ברמת התאמה נמוכה

 מ עם המעסיק לאחר ההשמה "הקשר של רכז פק 1.1

 המעסיק עםהקשר רכזי פק"מ שמים דגש על ליווי המעסיק והמשתתף לאחר שלב ההשמה. תדירות 

שהרכז יש מעסיקים : ן הרכז למעסיקורמת היחסים בי המעסיק רצוןאחרי שלב ההשמה משתנה לפי 

רכז פק"מ יכול  .קשר לאחר ההשמה אתםשלא נשמר  מעסיקיםויש  אינטנסיבי,קשר על תם ִא  שומר

מעסיק אם על תפקוד המשתתף במשרה החדשה.  משוב ליצור קשר עם המעסיק כדי לקבל ממנו

מתלונן על אחד המשתתפים, הרכז יכול להיפגש עם המשתתף כדי להתערב ולהסביר את תלונת 

יוצר  "סטרייב"ב"מ קפרכז  לאחר ההשמה, ,לדוגמה; המעסיק ולנסות לתקן את ההתנהגות הבעייתית

הפרט  רכזו"מ פק רכזעל אחד המשתתפים,  תלונה מעסיקל יש אםו ,קשר עם המעסיק אחת לחודש

  .המשתתף עםבירור  פגישת מקיימים

 "תבת"מעורבות מעסיקים בתכניות . 6

מתגבשים לאחר מיסוד הם בדרך כלל . שוניםיש סגנונות  הפעולה בין התכנית לבין המעסיקים ףשיתול

. רכזי פק"מ מפתחים דרכים יצירתיות לשיתוף פעולה ההשמ נותכמה מפגשים וניסיובעקבות  הקשר

המועמדים, בהכשרות לתפקידים הנחוצים למעסיקים,  גיוס בתהליךש המיון עם מעסיקים בשלב

פני ל נושאים שהמעסיקים הרצאות על עולם העבודהבבסיורים שהמעסיקים מקיימים במפעלים, 

השתתפות בחונכות למחפשי עבודה ו, בלראיונות עם משתתפים עם המעסיקים יותדמבה, משתתפיםה

 .מפעילות תכניות התעסוקהש בפורומים
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 התאמה תרבותית של תהליך המיון יזומה בידי מעסיקים  6.1

עובדים עם מעסיקים על התאמה תרבותית של תהליך המיון למשתתפי התכניות. הם  מ"רכזי פק

בוחנים את תהליך המיון של מעסיק ספציפי כדי לזהות את החסמים לקבלת משתתפי התכנית. אחרי 

זיהוי החסמים הם עובדים עם המעסיק כדי לנסות ולהגמיש את חלקי התהליך שמונעים 

על יישום תהליך  "בנק לאומי"תל אביב עבדה עם -"סטרייב"דוגמה, מהמשתתפים לעבור את המיון. ל

בחנו את  "סטרייב"למשרות של מוקד השירות הטלפוני. אחרי שב "סטרייב"מיון מותאם למשתתפי 

הערכה, האת הקושי של המשתתפים להצליח במרכז  "בנק לאומי"מ הציג לנציגי "התהליך, רכז פק

הערכה הלכמה התאמות בשלב המיון: שריון ימים במרכז  "בנק לאומי"בהסכימו ובעקבות זאת 

אחד בחדר הריאיון ולא -על-כדי לקיים קבוצת שווים, סימולציות של אחד "סטרייב"בעבור משתתפי 

משתתפים  33מתוך  8-מבחנים. התוצאה הייתה שמה המכהקבוצה כולה, והארכת הזמן בנוכחות ב

 וקד השירות הטלפוני.התחילו לעבוד במ 5-עברו את מרכז ההערכה, ו

 מעורבות מעסיקים בהכשרת המשתתפים לפני ההשמה 6.1

מנהל תחום ו מ"כשלמעסיק ספציפי יש צורך בגיוס עובדים רבים לתפקיד מסוים, רכז פק

קבוצתית  הקורסי הכשרה למשתתפים בתכניות תעסוקה. השמאו  הדרכה/הכשרות מארגנים סדנאות

אלה מועמדות, ומתקבלות,  לוסיותאוכ .במיוחד לאוכלוסיות בעלות מיומנויות ברמה נמוכה המתאימ

במשרות בעלות דרישות נמוכות, כלומר, בעבודות פשוטות, יש בדרך  למשרות שבהן הדרישות נמוכות.

מעדיפים  מ"רכזי פק .מספר גדול של משתתפיםכלל ביקוש למספר עובדים ואז ניתן להשים בהן 

כוח  בניהול משא ומתן על תנאי העבודה של המשתתפים )הסעות, להם  הל, מקנ יאכי הגם  והשמה כז

הטבות, שעות עבודה, מקום עבודה וכו'( ומאפשרת תמיכה הדדית של המשתתפים בעבודה. לפעמים 

ל התכנית מחייבת את המעסיק לקלוט אחוז מסוים של המשתתפים בסוף הקורס. למשל, הקורסים ש

מבוגרי  40%עם מעסיקים ספציפיים כרוכים בהתחייבות של המעסיק להעסיק לפחות  "מרכז ריאן"

 הם קבוצות משתתפים מתכניות תעסוקה ה והשמ המעסיקים שהשתתפו בהכשרמה אחדיםס. הקור

 ."טבע"ו "מקדונלד'ס", "כי"ל", "קולה קוקה", "חשמלהחברת ", "פלאפון", "בזק"

 

 השמה קבוצתית של נשים בדואיות בתפקיד מוקדניות טכניות בחברת בזק  :א מקרה לדוגמה

ה אף עבדכדי להתאים את מבחני המיון וכדי לאפשר לבדואיות לעבור אותם )לפני כן לא  "בזק"עבדה עם  "ריאן"

לא הצליחו לעבור את מבחני המיון(. המועמדות שעברו את מבחני המיון נשים , כי ה"בזק"אישה בדואית ב

 "בזק"הבדואיות בבניין עבדו לתפקיד של מוקדניות טכניות. בתחילת השותפות  "בזק"השתתפו בקורס הכשרה של 

ממשמרת לילה )התרבות הבדואית אינה את הנשים  פטורלכדי  "בזק"הרכזים ניהלו משא ומתן עם ; בבאר שבע

הסעות במימון המעסיק ישירות לבתיהן אם הן מסיימות את  , כדי לארגןלצאת מהיישוב בלילה(לנשים שרת מאפ

היה תמקום העבודה בשהיא שביקשה הקהילה הבדואית   ;"בזק"לסדר להן חדר נפרד בכדי עבודתן מאוחר ו

ארגן ביישוב חורה, בקומה  "בזק"לעבוד במוקד ש הנשים הבדואיות התחילו 1021גברים. ביוני להפרדה בין נשים 

בדואיות, שקודמו לתפקידן ממשרות  , גם הןעם שתי מנהלות צוותעובדות  ארבעים :התחתונה של המסגד

של כסף וזמן שלא  הגדול הדורשות השקע דעשתה כדי לאפשר לבדואיות לעבו "בזק"התחלתיות. ההתאמות ש

 השמה קבוצתית. הכדאית אלמלא הייתה  יתההי
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 לתפקידים בתחום השירות והמכירה  "מעריב"ידי -על "סטרייב"הכשרת משתתפי  :במקרה לדוגמה 

  לצורך השמה קבוצתית בעיתון

בסדנת הכנה לעבודה, שכל המשתתפים משתתפים בה בתחילת התכנית, הוחלט לכלול  "מעריב"וב "סטרייב"ב

החלקים את היו שותפים בתכנון לוח הזמנים של הסדנה, ו "מעריב"תכנים שקשורים לתחום השירות והמכירה. 

. הסדנה כללה גם יום סיור בבניין מעריב כדי "מעריב"רו נציגים מיבסדנה הקשורים לתחום השירות והמכירה העב

 20". מעריב"שסיימו את הסדנה רואיינו ב "סטרייב"שהמשתתפים יוכלו להתרשם ממקום העבודה. משתתפי 

 מהם התמידו בה.  5-התקבלו לעבודה ו
 

 סיור למשתתפי התכנית 6.1

 עלנותנים הרצאות  המקוםמ םונציגי, עבודתם במקוםאת משתתפי התכנית לסיור  לוקחיםמעסיקים 

. משתתפים במקום אפשרויות לפיתוח קריירההתפקידים וההתרבות התאגידית של החברה, 

 "לבמסגרת סיור בחברת כי, לדוגמה. בסוף הסיור להתראיין םכוליי מקוםבשמעוניינים לעבוד 

ארגן  וכן למפעל המשתתפים המעסיק מימן את הסעות  ,"ריאן" שארגן צוות ,("לישראל ימיקליםכ")

לבסוף אפשר . ומנהלים בחברה על סגנון העבודה וההכשרה לפני תחילת העבודה םשיחות עם עובדי

 להתראיין במקום. ניםמעונייהלכל 

 ולם העבודההרצאות המעסיקים על ע 6.1

מגוון נושאים הקשורים לעולם התעסוקה, כגון פני המשתתפים על לים הרצאות נושאהמעסיקים 

סוגי התפקידים  למשל על וכן ההיצע והביקוש בשוק העבודה או מאפייני החברה שהם מייצגים

 .המוצעים בחברה

 משתתפים -מעסיקים –סימולציות ראיונות עבודה  6.1

פרטניות עם כל  סימולציותמדובר בשל ראיונות עבודה. פרטניות  סימולציות לעתיםמעסיקים עורכים 

כוללות משוב של המעסיקים על חולשות המשתתפים. למשל, הן , ומשתתף לקראת ראיונות עבודה

שעות למטרת סימולציות של  6-מעסיקים ל 33הגיעו למקום הסדנה  0033-ב "מעברים"בתכנית 

 ראיונות עבודה.

 למחפשי עבודה חונכות  6.6

מעסיקים משמשים חונכים למשתתפי התכנית. המעסיקים נפגשים עם מחפשי עבודה ומלווים אותם 

, בעלי עסקים תושבי כמו כןכתיבת קורות חיים.  גוןתכנית, כלמדו בבשימוש בכלים התעסוקתיים ש

ראשונה ה תםבשניזמים האזור משמשים מנטורים ליזמים חדשים ממשתתפי התכנית ומלווים את ה

ת העסק מלהקמת העסק. המעסיקים נפגשים עם היזמים ועוזרים להם לבנות תכנית עבודה להק

 חזון העסק, מטרות העסק וכו'.  ת אתכוללה

 פורומים של מעסיקים  ..6

נושאים לת המודעות במגזר העסקי גברמארגנות פורומים של מעסיקים לשם: א( ה "תבת"תכניות 

ת המודעות במגזר העסקי לקיום תכניות גבר, ב( ההעסקה מגוונת למשל ,שקשורים לאחריות תאגידית
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ישומיים למעסיקים כדי לקדם פרויקטים תעסוקתיים. הפורומים גם יהתעסוקה באזור, ג( מתן כלים 

נותנים לצוותי תכניות תעסוקה הזדמנות להקשיב לצרכים, לדאגות, לחששות ולבעיות של מעסיקים 

תעסוקה יכולים לזהות טוב העובדים. בעקבות זאת, צוותי תכניות של ם בתחומי גיוס, שימור וקידו

 יותר את זווית הראייה והצרכים של המעסיקים.

 "סטרייב"שני פורומים של מעסיקים: "פורום מעסיקים משפיעים" של מציעות  "תבת"תכניות 

 . "מעברים"ו"פורום קבוצת עמיתים למנהלי משאבי אנוש במפעלים בדרום" של 

  הפורום מתקיים אחת לרבעון בכל אחד ממרכזי "סטרייב""פורום מעסיקים משפיעים" של :

. הפורום מיועד למעסיקים שיש להם קשר או פוטנציאל לקשר לגבי השמה של "סטרייב"

למען הצרכים התעסוקתיים של  נםמשתתפים, או שהם מקיימים התנדבות של עובדים מארגו

מעסיקים, ובעיקר מגיעים אליהם מנהלים,  60-00שתתפים משתתפי התכנית. במפגשים האלה מ

 ארבעה-שלושה "סטרייב"מנהלי משאבי אנוש ורכזי גיוס. בשנה האחרונה התקיימו בכל מרכז 

 מפגשים שעסקו בגיוס, בקליטה, בשימור ובפיתוח של עובדים. המפגשים מחולקים לשני חלקים: 

 שלסבר ובה ה ",סטרייב"צוות  נחייתבההרצאה חיצונית להעשרת הידע בנושא, ב( סדנה  (א

 .בנושאים אלה. ההשתתפות בפורום היא ללא תשלום "סטרייב"נקודת המבט של 

  ידי -על 0007-"פורום קבוצת עמיתים למנהלי משאבי אנוש במפעלים בדרום": הפורום הוקם ב

ני פגש מורכב משמ; כל יש מפגש מיועד למנהלי משאבי אנוש. פעם בחודשהוא ו ",מעברים"

או  העסקה מגוונת ןוגכ ,מנחה מקצועי על נושא הקשור לשוק העבודה מפיחלקים: א( הרצאה 

והחברות כרוכה  ,מעסיקים 50-קיימא, ב( התייעצות עמיתים. הפורום מונה כ-כלכלה מקומית בת

 בתשלום דמי חבר.

 מיושמותאינן  בחו"ל ביותר של מעורבות מעסיקים בתכניות תעסוקה השכיחות מהצורות כמה

 בעיצוב מעסיקים של תשומות, תעסוקה תכניות בהקמת המשתתפיםמקומיים  כגון עסקיםבישראל, 

 .בהשמותסיוע  שמספקיםמעסיקים בענף  ארגוניכן ו תכניות

 פק"מ  של רכזי קשריהם. 7

קשר עם רכז הפרט, משתתפי התכנית,  ישמ "רכז פקל מחקר כיהעלה ה קשר עם מעסיקיםה לענוסף 

 מ ארצית."מ מתכניות אחרות ומנהלת פק"מ אחרים מאותה תכנית, רכזי פק"רכזי פק

  טמ לבין רכז הפר"הקשר בין רכז פק 1..

( "סטרייב", במשללמ עם רכז הפרט משתנה מתכנית לתכנית. קשר הדוק )"טיב הקשר של רכז פק

חח על כל אחד לשוכדי נפגשים  מתקיים כאשר שני הרכזים עובדים יחד בכל שלבי תהליך ההשמה. הם

 .לכל אחד מהםאו פעמיים בשבוע וחושבים יחד על סוג המשרות שיכולות להתאים  מהמשתתפים פעם

יש  הפרט לרכז ואם, הפרט, הוא מעביר אותה לרכז מהמעסיק פנויה משרה מקבל פק"מ רכז כאשר

לו משתתפים יהם מחליטים א ויחד פק"מ רכז עם קשר יוצר הואמשתתף שיכול להתאים לתפקיד, 

חוות דעת אישית של ובה למעסיק,  ףהמשתת שולח את קורות החיים של מ"פק רכזלשלוח לריאיון. 

(, "ריאן", "מעברים", "מפתח"קשר רופף בין הרכזים )לדוגמה, בזאת, במצב של  לעומתרכז הפרט. 

אחראי  מ מספק את פרטי המעסיקים והמשרות לרכז הפרט ואז יוצא מהתמונה. רכז הפרט"רכז פק
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לאיתור משתתפים מתאימים למשרות, שליחת קורות חיים, קבלת משוב ממעסיקים על קורות 

ליווי אחרי שלב ההשמה. לאחר שלב ההשמה רכז כן החיים, סיוע לוגיסטי בתהליך המיון והגיוס, ו

מ רק "יצור קשר עם רכז פקימ מלווה את המעסיק. רכז הפרט "פקההפרט מלווה את המשתתף ורכז 

 רצה להזמין מעסיקים לכנס או להשתתף בפעילויות המרכז. יאם 

 מ לבין המשתתפים "קשר בין רכז פקה 1..

מ יכולים להיות בקשר עם המשתתפים. "רכז הפרט הוא איש הקשר של המשתתפים, אבל גם רכזי פק

יכול להיפגש עם משתתפים כדי להסביר להם על עולם העסקים ולייעץ להם איך להתנהג  מ"רכז פק

בריאיון עבודה. לפעמים הרכזים מתקשרים למשתתפים ישירות כדי לספר להם על משרות פנויות 

(. הרכז "עתידה"( ומלווים אותם לריאיון העבודה כדי לתת להם תמיכה סמוך לריאיון )"סטרייב")

 "ריאן") ן המשתתף לבין המעסיק כשהמעסיק אינו מרוצה מהתפוקה של המשתתףבי יכול לגשר

מ ורכז הפרט יכולים להיפגש עם המשתתף ולהתערב כדי לנסות לתקן "כן, רכז פק (. כמו"סטרייב"ו

נים (. שיתוף הפעולה צריך להביא בחשבון הבדלי גישות המובְ "סטרייב"את ההתנהגות הבעייתית )

 בייצגו, מ"הפרט אמור לתמוך במשתתף ולתת לו משוב חיובי, בעוד שרכז פק בעצם התפקידים: רכז

 .יותר נוקשהלהיות  עשויאת המעסיק, 

   הארצי מ"פק מנהלרכז פק"מ לבין הקשר בין  1..

מעסיק שיש לו משרות שיכולות להיות רלוונטיות לתכניות  תמ הארצית מאתר"פק תלאחר שמנהל

עם  לבד תנפגש או ,יחדִאתה  ,מ לפגישות עם המעסיק"את רכזי פקלהזמין  תהגוהיא נ "תבת"

צר קשר עם ואם רכז פק"מ יככלל,  משרות פנויות.והמעסיק האת פרטי לרכזים ושולחת  המעסיק

לח את הפרטים עליו ועל משרות פנויות אצלו ורכי התכנית שלו, הוא שומעסיק שאינו מתאים לצ

עוץ נקודתי לרכזי יי מספק הארצי מ"פק הארצי לשם הפצה לתכניות אחרות. מנהל מ"למנהל פק

 הכשרה או הדרכה פורמליות. מספק ואינ אוה ;וימ שפונים אל"פק

 מ מאותה התכנית"הקשר בין רכזי פק 1..

מ "משרות שהם מקבלים ממעסיקים. לדוגמה, רכז פקב משתפים זה את זהרכזים מאותה התכנית 

בירושלים ובחיפה. כאשר מדובר במעסיק  "סטרייב"תל אביב שולח משרות לרכזים ב "סטרייב"מ

יחד. אתו ו יפגשגדול, היכול להעסיק משתתפים מכמה שלוחות של התכנית, רכזים מסניפים שונים י

פגישה ראשונית עם בנק דיסקונט. בו יחד שתתפתל אביב, ירושלים וחיפה ה "סטרייב"כך, הרכזים מ

על הסניפים האחרים של התכנית כדי שהמעסיק  ולבד עם מעסיק, הוא יספר ל נפגשמ "אם רכז פק

יוכל לשלוח מידע על משרות גם לרכזים מסניפים אחרים. ככל שהסניפים קרובים יותר זה לזה 

הדוקים יותר, כי יש סיכוי גבוה יותר שמשרות שמעסיקים  מ"מבחינה גאוגרפית, היחסים בין רכזי פק

בבני ברק ופתח תקווה חולקים פרטים  "מפתח"שולחים רלוונטיות לא רק לסניף אחד. למשל, סניפי 

 רבים על מעסיקים בשל קרבתם הגאוגרפית.

  "תבת"מ מתכניות שונות ב"הקשר בין רכזי פק 1..

הסיבות לחוסר להלן דרך כלל קשר שוטף זה עם זה. לא מקיימים ב "תבת"מ מתכניות "רכזי פק

הרכז רוצה להישאר איש הקשר היחיד של המעסיק כדי לשמור על איכות הקשר;  .3שיתוף הפעולה: 
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את הסיכוי שמשתתפים מהתכנית  גבירהרכז רוצה להיות מודע בלעדית למשרות שמתפנות כדי לה .0

תכניות שונות פועלות באזורים גאוגרפיים שונים, כך שהמשרות שהרכזים  .6שלו יתקבלו לעבודה; 

יש רכזים בעלי קשרים רבים עם  לפיכךמקבלים בתכנית אחת אינן רלוונטיות לתכניות האחרות. 

 מעסיקים ויש רכזים בעלי קשרים מועטים.

יכול להיות שימושי כי שיתוף פעולה כזה  סבורים שיתוף פעולה בין תכניות, הרכזים איןשבפועל  אף

ן משרתות. שיתוף פעולה כזה האוכלוסיות שב חפיפהחפיפה גאוגרפית או ביניהן מאוד לתכניות שיש 

 יכול לסייע בנושאים הבאים:

 ר של משתתפים למשרות התאמה טובה יות 

  ש משרות מיידיולמעסיקים שצריכים אי מהיר מענהמתן 

  מעסיקים ) ידי כמה רכזים-על קשר עם אותו מעסיק בקשר למשרות פנויות תרייצ -כפילות מניעת

, עת ובעונה אחתהמשתתפים בפורומים האזוריים התלוננו שתכניות רבות יוצרות אתם קשר ב

 .(ועדיף שיהיה תיאום ביניהן

 מ"פק רכזי מתמודדים עמםש. קשיים 8

מסלול, מספר מוגבל של משתתפים: תכניות  :/האלה הקשיים על תםִא  בראיונות דיווחו מ"פק רכזי

אנשים בכל מחזור(  50-ל 34עובדות עם מחזורים של משתתפים )בדרך כלל בין , "סטרייב" ןוגכ

של  קבועים לתכנית בזמנים קבועים בשנה. בניגוד לחברות כוח אדם, אין לתכנית זרם מצטרפש

ם מעסיקיה ולא אחת ,נה למעסיקיםיכולות לספק מע התכניות בכל נקודת זמןפים. לפיכך לא צטרמ

 מ. "מתאכזבים ומפסיקים לשלוח מידע על משרות לרכזי פק

מעסיקים שוכחים שחלק  :בעבודה המשתתפים יכולות לגביאליות של המעסיק ציפיות לא ר   .1

 םהכנתנדרשת גם מהמעסיק השקעה במהמשתתפים שהו מחוץ למעגל התעסוקתי זמן רב, ולכן 

 .לעבודה

בדרך כלל לא מוכנים לקבל עבודה במפעלי  " למשלריאן"משתתפי  :המשתתפיםות של בררנ .2

 . להציע אזורשיש ל המתעשייה ורוצים משרות באיכות גבוהה מ

 ,משתתפים בלתי מקצועיים: רכזים צריכים לצמצם נזקים בקשר שלהם עם מעסיקים .3

 מגיעים ,לריאיון עבודה לא באים למשלכשהמשתתפים שהפנו מתנהגים בצורה בלתי מקצועית, 

עבודה בלי להודיע מראש. נדיר שהתנהגות בלתי מקצועית מצד המשתתפים  יםזבוע או באיחור

מקרה ששתי משתתפות בתכנית למשל תנתק את היחסים בין התכנית למעסיק, אבל היה 

עזבו את העבודה לאחר זמן קצר ובלי להודיע מראש למנהל.  "פארם-סופר"תעסוקה שהושמו ב

 קבות המקרה, מנהל הסניף כעס מאוד וניתק קשר עם התכנית.בע

סטיגמות ודעות קדומות: הרכזים צריכים להתגבר על סטיגמות ודעות קדומות בקרב מעסיקים  .4

 לגייס אנשים מאוכלוסיות אלה.נמנעים מהם שבגללן ייחודיות מסוימות קבוצות כלפי 

תרבותיים: מעסיקים שאין להם ידע הבדלים על בסיס  ,פרשנות מוטעית של התנהגות המשתתף .5

בהבדלים תרבותיים ושאינם מגלים רגישות תרבותית בראיונות יכולים לפרש באופן מוטעה 
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לדוגמה, מעסיק התלונן שאישה  ;התנהגות של משתתף ולפסול עובד בעל כישורים מתאימים

המעסיק  לש ובחוסר מודעות מקורה של התלונה .חרדית לא יצרה קשר עין אתו במהלך הריאיון

 נשים חרדיות להימנע מכל קשר עין עם גברים.לדרישה החברתית מ

קריטריונים שפוסלים קבלת עובד: מעסיקים מאמצים לפעמים קריטריונים מפלים נגד קבוצות  .6

מגורים בסביבה גאוגרפית ספציפית. כך, למשל, לשירות צבאי או גון דרישה ל, כייחודיות

קבוצות אוכלוסייה שאינן משרתות בצבא )למשל משתתפות הקריטריון של שירות צבאי פוסל 

ו מסביבה גאוגרפית בואדרישה שמשתתפים י ;("מפתח"או משתתפים חרדים ב "עתידה"ערביות ב

מלעבוד  גרים בשגב שלום או בחורההפסילת מועמדים בדואים ידי ללמשל ספציפית עשויה להביא 

 .בבאר שבע

וימות יש מגבלות תרבותיות או דתיות המחייבות את התאמות במקום העבודה: לאוכלוסיות מס .7

סידורים אלה דורשים  .המעסיק לעשות סידורים מיוחדים בעבורן או התאמות במקום העבודה

, הספקת משלליש מעסיקים שאינם יכולים או שאינם מוכנים לעמוד בתנאים אלה, ו ,זמן וכסף

 ים.עובדההפרדה מגדרית בחדרי או  מטבח כשר לעובדים חרדים

 . תובנות רכזי פק"מ לגבי ביצוע התפקיד9

 .שלהם לגבי הדרכים היעילות לפיתוח קשרי מעסיקיםתובנות ה ו בריאיון עלנשאל רכזי פק"מ

 :צריך לנהוג כך מ"רכז פק ,הםלדברי

  התאמה טובה בין צורכי המשתתף לצורכי המעסיק למעןלטפח קשר הדוק ומקצועי עם רכז הפרט 

  להציע למעסיקים כבר בפגישה הראשונה פעילות ספציפית במסגרת התכנית כדי שיוכלו להיות

מתאכזבים שהם אקטיביים באופן מיידי. רכזי פק"מ מרגישים שהמעסיקים מוכנים לעזור אבל 

 כשאין פרויקט זמין

 להציג למעסיקים את כל טווח השירותים ואת כל סוגי שיתוף הפעולה שהתכנית מציעה 

 מכיוון שתכניות תעסוקה מטפלות על - הבטיח למעסיקים יותר ממה שהתכנית יכולה לספקל לא-

שנות לימוד מעטות, ניסיון תעסוקתי דל, ניתוק ברוב באוכלוסיות קשות להשמה, המאופיינות -פי

ממושך משוק העבודה וכו', כדאי ליידע את המעסיקים שלפעמים דרושה גמישות בקריטריונים 

 מההתחלהמאוד צריך שיהיה תיאום ציפיות ברור קבלה. הובתנאי 

 לטפח את הקשר עם מעסיקים לאורך זמן 

 התפקיד חדש יחסית, ועדיין לא ברור אילו אסטרטגיות יעילות לגבי אילו  -- להיות יצירתי

 מעסיקים.

יתוח החדש של פהעבודה מודל הקשר עם מעסיקים ב :. הערכת הרכזים11

  עסיקיםמשרי הק

 העריכו שבעקבות עבודתם: מ"רוב רכזי פק

  יותר  איכותי יםהמעסיקלבין הקשר בין התכנית 

  תבת" מתכנית משתתפיםמעסיקים פתוחים יותר לקבל" 
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  את המונח של "אחריות תאגידית" יותר מעסיקים מכירים 

  לעזור ולתרום לתכניות באמצעות הרצאות על עולם העבודה, סימולציות, יותר מעסיקים מוכנים

 .יות וכו', בזכות הקשר האישי בין הרכז לבין מעסיקתרומות כספ

"יוזמת הממשלה  גוןחלק מהרכזים ייחסו את הגידול בהשמת משתתפי התכניות שלהם לגורמים כ

(, או "עתידה"מ של תכנית "לתת מענקים כספיים למעסיקים בעבור העסקת ערבים" )רכז פק

(, יותר מאשר "מפתח"פק"מ בתכנית  ש"העסקת חרדים בשנתיים האחרונות הפכה לטרנדית" )רכז

 לתפקיד החדש של רכז פק"מ. 

 . סיכום 11

 העבודה דרכי על ומקיף שיטתי ידע התגבשתבת -'וינטג במסגרת המופעלות התעסוקה בתכניות

לקבוצות )המשתייכים  הללו התכניות משתתפי את בתעסוקהלשלב  כדי מעסיקים עם היעילות

 שלא אף. מעסיקים קשריל רכזה בתפקיד והתמקצעות הכשרה, הבניה מאפשר הזה הידע. (ייחודיות

 רוב, הללו הרכזים עבודת בזכות התכניות משתתפי בקרב ההשמות בשיעור גידול שחל להוכיח ניתן

 עם לפתח שהצליחו האישי והקשר עבודתם שבעקבות העריכו המחקר במסגרת שרואיינו הרכזים

 מעסיקיםה. "תבת" בתכניות המשתתפים את בעבודה לקלוט יותר פתוחים אלה, מעסיקים

, םלמשתתפי הרצאות מתן אמצעותב גם לשילוב בתעסוקה התכניות בביצוע מעורבים ישראליםה

יש גם גילויים  .סימולציות של ראיונות עבודה עם המשתתפים ביצועוארגון סיורים במקום העבודה 

. בשונה מהדפוסים בחו"ל, מעורבות המעסיקים נכונות להתאמה תרבותית של תהליך המיוןשל 

הישראלים בתכניות תעסוקה כמעט שאינה מתבצעת במסגרת של ארגוני מעסיקים אלא באופן פרטני. 

 היקף על נתונים בידינו אין .פורומים של מעסיקים הקשורים לתכניות מסוימותעם זאת, יש ניצני 

  הברית. בארצות לא ףוא בישראל תעסוקה בתכניות מעסיקים של המעורבות
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