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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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 תודות

סיונם המקצועי יאותנו בנ תפויש אשר "תבת" בתכניות מעסיקיםה קשרי רכזי לכל נתונה תודתנו

 ובתובנות שרכשו בשנות עבודתם. 

 לנו פקהישס הרב המידע על, "תבת"ב מעסיקים קשרי פיתוח תחום מנהלת, סלבין ליעלמיוחדת  תודה
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