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 תודות 

למנהלי התכנית  ,לצוות של "בעצמי", העמותה שהפעילה את התכנית ובראשונה ברצוננו להודותבראש 

ששת ועמיר קשי, ולכל העובדות הסוציאליות התעסוקתיות שניהלו את התכנית ביישובי -דתיה בר

הפיילוט, על שיתוף הפעולה היוצא מן הכלל בביצוע מחקר ההערכה. תודה על עזרתכן ביצירת הגשר 

עידודם לשתף פעולה עם המחקר ועל הפתיחות והתובנות , על בין משתתפי התכניתוו, החוקרים, בינינ

על העניין שגיליתם  ,שהעברתן לנו בראיונות הארוכים שקיימנו אתכן. תודה מיוחדת לדתיה ועמיר

 בממצאי המחקר במטרה ללמוד ולשפר את התכנית ועל הערותיכם המועילות לטיוטת הדוח.

בהתנהלות העוסק שאלון העל העזרה בגיבוש פרק  ,שרון וליאיר רון מעמותת פעמוניםתודה לנעמי 

 כלכלית של משק הבית.ה

שלושה סבבים של וניהלו בפרקי זמן שונים עמנו חמישה רכזי עבודת שדה ממכון ברוקדייל עבדו 

תודה על העבודה ראיונות: מרק מלקוביץ', תמר גולן, ניקול טליאס, תמרה יהלום וטל ברקוביץ'. לכולם 

 המסורה והמקצועית.

 שמשה אשר, והמשפחה הפרט לרווחת בשירות ארצית מפקחת, נקאש-ויסברג לנורית בל מקרב תודה

 הערותיה ועל הסוציאלית העבודה במבוכי עינינו את שהאירה על, בוועדות התכנית הרווחה משרד נציגת

-יים, חדבמשרד בתחום סמך מקצוע ארציתמפקחת ללינדה דגן, גם  תודה. לטיוטת הדוח המועילות

העידוד. כמו כן ברצוננו להודות למנהלות על , על ההתעניינות במחקר ותכניות תעסוקהו הוריות

אותו להקדיש מזמנן ולספק לנו את הראייה המקצועית שלהן על ימדריכות הצוות אשר נלהמש"חים ו

 התכנית. 

צבע, מנהל אגף מחקר ותכנון במשרד הרווחה, על ההתעניינות במחקר, ולד"ר  תודתנו נתונה לד"ר קותי

השאלות שהובילו אותנו על אסי אהרונוב, מנהל המחקר באגף, על הערותיו המועילות לטיוטת הדוח ו

 להעמיק את הבדיקה בסוגיות שונות. 

וקה במכון, על הצעותיה לדניז נאון, ראש תחום תעסברוקדייל: -ג'וינט-תודה לעמיתינו במכון מאיירס

וללסלי קליינמן  על עריכת הלשון של הדוחנון -הערותיה לטיוטת הדוח, לרונית בןעל בניתוח הנתונים ו

 לדפוס.   על הפקת הדוח והבאתו 

ושיתפו אותנו בהתנסויותיהם  ,ולבסוף יבואו על הברכה משתתפי התכנית אשר הקדישו לנו מזמנם

 התכנית.כלפי בתחום התעסוקה ובעמדותיהם 
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 הרקע לתכנית. 1

ים המוכרים לשירותי של בלתי מועסק"תעסוקה לרווחה" היא תכנית לקידום שילובם בתעסוקה 

 , במטרה להביא להפחתת תלותן של המשפחות במחלקות לשירותים חברתיים )מש"חים(.הרווחה

הכלכלית התנהלות מטרה נוספת של התכנית היא להקנות למשפחות כלים שיביאו לשיפור ה

וחה(, ועמותת את התכנית יזם משרד הרווחה והשירותים החברתיים )להלן משרד הרו .משפחתיתה

 .0030-0033ובים ברחבי הארץ, במהלך השנים ייש השרעפיילוט בכ הזכתה במכרז להפעלת"בעצמי" 

פיתוח תשתיות של מתוך הכרה בחשיבות  ,בהמשך חברה לתכנית הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון

 קהילתיות לשם העצמה כלכלית וחברתית של לקוחות הרווחה.

הוריות, בגילי העבודה -המוכרות למש"חים, זוגות וחד 38ילדים עד גיל התכנית יועדה למשפחות שלהן 

 .(, שבהן לפחות אחד מבני הזוג אינו מועסק יותר מחצי שנה. משך התכנית נקבע לשנה54-04העיקריים )

 במחקר הערכה.  התכנית לוותה

ה מיעדיה משרד הרווחה עוסק מזה שנים אחדות בתכנון רפורמה במחלקות לשירותים חברתיים. כמ

העיקריים של הרפורמה מיושמים בתכנית "תעסוקה לרווחה": א( מתן דגש לשיקום תעסוקתי 

 case manager-; ב( מיצוב עו"ס המשפחה כעוני ובמצבי חלשות במשפחותכאסטרטגיה מרכזית בטיפול 

. אחד מן המומחים עו"סים מומחים בתחומים שוניםל ידי עהמבוצע את הטיפול במשפחה המתכלל 

האחראי על הובלת תכנית ההתערבות  (,ת"עוס –להלן )הללו הוא העובד הסוציאלי התעסוקתי 

ח, לקומדידות עבור ה תוצאותלהשגת  מכוונותה התעסוקתית ברמת הפרט והמשפחה; ג( קידום תכניות

 כגון השמה בעבודה והגדלת ההכנסה המשפחתית.

 מודל ההתערבות של התכנית. 2

ת המשמשת "ס המשפחה והעוס"מבני הזוג מוגדר, בהסכמת המשפחה, עובכל משפחה משתתפת, אחד 

מקבל את מרב התשומות. עם זאת, מאחר שהנחת היסוד של ה, כ"משתתף עיקרי" והוא 1רכזת התכנית

התכנית היא שבן/בת הזוג הוא גורם המושפע וגם משפיע על התקדמות התהליך התעסוקתי של המשתתף 

מודל ההתערבות של התכנית כולל תהליך  (.התממש לא זה בני הזוג )רכיבהעיקרי, תוכננה גם עבודה עם 

 סדנאות קבוצתיות, סל אישי של שירותים תומכי תעסוקה ופיתוח מערך קהילתי תומך. , פרטני

 התהליך הפרטני 

האישיות  . הפגישותת"התהליך הפרטני כולל בעיקר ליווי אישי של המשתתף העיקרי על ידי העוס

מוקדשות לנושאים כמו הגדרת מטרות תעסוקתיות ובניית תכנית אישית למימושן בטווח המיידי 

עצמית ה החוללותחיזוק  ,עבודהחיפוש לפיתוח מיומנויות  ףעבודה עם המשתתובטווח הארוך, 

אישי תהליך הליווי ה וסיוע בהתמודדות עם סוגיות ספציפיות בתהליך חיפוש העבודה.שלו  תעסוקתיתה

כולל יסודות טיפוליים )סיוע במצבי משבר תעסוקתי(, אימוניים )הצבת מטרות והבניית תכנית עבודה 

 ברורה להשגתן( וייעוציים )העברת מידע ומתן עצות מקצועיות בתחום התעסוקה(. 

                                                   
 ות סוציאליות תעסוקתיות )עוס"ת/יות(. עובדזה הרכזות היישוביות של התכנית מכונות בדוח  1
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 סדנאות קבוצתיות

י מנחים המודל המקורי כולל שלוש סדנאות ליבה: סדנה לניהול תקציב משפחתי המועברת על יד

, סדנת מיומנויות חיפוש עבודה וסדנה להגדרת מטרה תעסוקתית "פעמונים"מומחים מעמותת 

המועברת על ידי מנחים מומחים מטעם עמותת "בעצמי". במהלך הפעלת התכנית נוספו שתי סדנאות: 

סדנה ללימוד מיומנויות מחשב בסיסיות וסדנת יישום המיועדת למי שהגדירו מטרה תעסוקתית אך 

 אינם יודעים כיצד להוציאה לפועל.

 

 פרטני למשתתפים הזקוקים לכך טיפול

 חונך לקבל יכולות הבית משק של כלכלי ניהול של בהקשר מורכבות סוגיות עם המתמודדות משפחות

 מטרה לעצמם להגדיר יצליחו שלא משתתפים .השירותים סל מתוך תקציב", פעמונים" מעמותת אישי

 מן 30% עד) תעסוקתיים פסיכולוגים בידי אישי תעסוקתי לאבחון יופנו הסדנה בתום תעסוקתית

 בסיום, יכולים העבודה בעולם להשתלבות בשלים אינם שעדיין משתתפים (.יישוב בכל המשתתפים

 מן המשתתפים 60% עד) תעסוקתי אישי אימון לקבל, יישום בר תעסוקתי כיוון הגדרת ולאחר הסדנאות

 (.יישוב בכל

 

 שירותים אישיסל 

לרכישת שירותים תומכי עבודה שלא ניתן להשיגם  ₪ 30,000לרשות כל משפחה עומד תקציב ממוצע של 

. הסל כולל קורסים ללימוד מקצוע ממשלתיים גופים במסגרת או ח"המש של הרגילות במסגרות

סידורי השגחה עברית;  אנגלית,וקורסים אחרים לשיפור ההון האנושי, כגון קורסי מחשב מתקדמים, 

תחבורה ורכישת ציוד לעבודה. המשפחה מחויבת  על ילדים בזמן הסדנאות ובתחילת העבודה; פתרונות

 לפחות מעלות השירות. 30%בהשתתפות עצמית בגובה של 

 

 מערך קהילתי תומך

המודל מייחד מקום חשוב לפיתוח מערך קהילתי תומך שיסייע למשתתפים בתהליך ההשתלבות בעבודה. 

בין היתר באמצעות זיהוי מנהיגים פורמליים ובלתי פורמליים היכולים לסייע באיתור מענים זאת 

תעסוקתיים ביישוב ובקידום הזדמנויות תעסוקה, יצירת קבוצת מעסיקים שתירתם לסייע למשתתפים, 

קישור המשתתפים לרשתות חברתיות תומכות תעסוקה, גיוס והפעלת מתנדבים והתארגנות קבוצתית 

 ת של המשתתפים, למשל בנושא התמודדות עם קשיי הגעה למקומות עבודה.עצמאי

 

 מחקר ההערכה. 3

ההערכה מתייחסת  רד הרווחה אל מכון ברוקדייל בהצעה להעריך את התכנית.שפנה מ 0030בשנת 

הראשונה )שנת הפיילוט(, ולתוצאות מבחינת משתתפי התכנית בתום  לאופן היישום של התכנית בשנה

 שנה זו ולאחר שנה נוספת. מטרות הערכה העיקריות היו:

לבחון את אופן היישום של המודל ביישובים השונים, לעמוד על הקשיים שהתעוררו במהלך הפעלת  .1

ויים שהוכנסו במודל בשנת לזהות את דרכי הפתרון שגובשו תוך כדי ההפעלה ואת השינוהתכנית, 

 הפיילוט על מנת להתמודד עם הקשיים.
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ללמוד את מאפייני התפקיד של העובד הסוציאלי התעסוקתי )עוס"ת( אשר מתגבש תוך כדי עבודה  .2

 ועדיין אין לו מסלול הכשרה במסגרת לימודי העבודה הסוציאלית.

 מסגרת התכנית.רה קיבלו המשתתפים בללמוד אילו שירותים ואילו סוגי עז. 3

לבחון את תוצאות התכנית עבור המשתתפים בתחום התעסוקתי ובתחום הניהול הכלכלי של משק  .4

 הבית, ולאמוד את השפעתה על השגת התוצאות בתעסוקה.

נשמרות   שנצפו בסוף התכנית, כלומר לאחר שנה, הלבדוק באיזו מידה התוצאות במצב התעסוק .5

 עסקים התקדמו בעבודתם.לאחר שנתיים והאם משתתפים מו

 לראות האם משתתפים שלא השתלבו בעבודה לאחר שנה היו מועסקים לאחר שנתיים. .6

 .שנתיים ולאחר הראשונה השנה בסוף, לעלותה ביחס, התכנית מן למשק התועלת את להעריך .7

ראש העין כרמיאל, נצרת, בני ברק,  מסיבות תקציביות נעשתה בדיקת היישום בחמישה יישובים בלבד:

והמועצה האזורית מרחבים. היישובים נבחרו על ידי הוועדה המקצועית הארצית של התכנית ובחירתם 

נעשתה במטרה לייצג סוגים שונים של יישובים: פריפריה צפונית, אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, 

 מרכז הארץ ופריפריה דרומית כפרית.
 

 רות מידע וכלי מחקר:לצורך ההערכה נעשה שימוש במגוון מקו

סמוך למועד  -  0tיישובים בשלוש נקודות זמן:  ראיונות טלפוניים עם כל משתתפי התכנית בעשרה .1

 בשני מחזוריםהופעלה התכנית . לאחר שנה נוספת - 2t;. כשנה לאחר מכן - 1tתכנית; הצטרפותם ל

של מחזור א'  0tראיונות בהפרש של כחצי שנה והראיונות נערכו בהתאם, בשלוש נקודות הזמן. 

 . 0030פברואר -בחודשים ינואר – ושל מחזור ב' ,0033יוני -נערכו במהלך החודשים מאי

 אמודעל מנת לא להסתפק במדידת התוצאות עבור המשתתפים אלא לראיונות עם קבוצת ביקורת:  .2

רת כללה קבוצת ביקורת. קבוצת הביקולעל התוצאות הללו נערכה השוואה  תכניתאת השפעת ה

, אשר הוגדרו ליישובי התכנית דומיםבעלי מאפיינים משפחות המוכרות לשירותי הרווחה ביישובים 

להשתתף פוטנציאלית העובדים הסוציאליים באותם יישובים כמשפחות המתאימות על ידי 

השמות ומספרי הטלפון של חברי קבוצת הביקורת הועברו לידי צוות המחקר לאחר קבלת . תכניתב

איון טלפוני יהביקורת רואיינה ר להבטחת סודיות. קבוצת בכפוף ,קצרהסכמתם להשתתף בריאיון 

  .חודשים לאחר קבלת פרטי המשתתפים 7-4-פעם אחת, כרק 

בל יהשירותים שקעל  ", וכללו מידע בעצמי"עמותת על ידי  אלה הועברו ניתוח נתונים מינהליים: .3

 סל השירותים בתכנית.במסגרת אחד מן המשתתפים כל 

ברמת המטה  תכניתמנהלי הרואיינו  ראיונות עומק עם מפעילי התכנית ברמת המטה והשטח: .4

ביישובים אלה  חים"המשמנהלות , שנבחרו לבדיקת היישום היישובים בחמשתהעוס"תיות ו

הכול -בסך .ח"המשרכזות התכנית מטעם את  וכישהדר (מדר"ציותמדריכות ראשי הצוותים )להלן ו

שעה עד שלוש  ראיונות עומק, וכל אחד מהם ארך 39 0030אוגוסט -נערכו במהלך החודשים אפריל

 .שעות
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ת בדואר האלקטרוני "בחודשים הראשונים להפעלת התכנית נשלחה אל העוס "שאלת החודש": .5

החודש", שהתייחסה בכל פעם לנושא אחר הקשור ליישום התכנית. המטרה הייתה לקבל  "שאלת

מידע "טרי" ובלתי מעובד על התנסויותיהן בשלבים הראשונים ובסוגיות מרכזיות, כגון כניסתן 

 למש"ח וגיוס המשתתפים.

ישיבות של  הבכמנערכו תצפיות בישיבות ועדת ההיגוי והוועדה המקצועית הארציות וכן  תצפיות: .6

 הישיבות. הועדות המקומיות. נוסף לכך הועברו לצוות המחקר סיכומי

 התכנית של היישום הערכתהמחקר:  ממצאי. 4

 שינויים שחלו במודל במהלך היישום –התפתחות התכנית "תוך כדי תנועה" 

 שינוי והגמשת הקריטריונים לקבלה לתכנית . 1

להגדיר ביתר דיוק את פרופיל  רצוןהו, גיסא מחד האינטייקבעקבות קשיי הגיוס והנשירה לאחר 

, 0033המשתתפים שטובים סיכוייהם להגיע לתוצאות המקוות בתכנית מאידך גיסא, הוחלט בספטמבר 

כחמישה חודשים לאחר תחילת התכנית, לעדכן את הקריטריונים לקבלת המשתתפים לתכנית במחזור 

 ב'. השינויים העיקריים היו:

  מעתה המשפחה אינה חייבת להיות מוכרת במש"ח, אך היא מחויבת להירשם במש"ח )"לפתוח

 תיק"( כתנאי להשתתפות.

  שנות לימוד", כלומר, ניתנת אפשרות גם  30-8שנות לימוד שונה ל"לפחות  30-8הקריטריון של

 שנות לימוד או יותר להשתתף בתכנית. 36לבעלי 

  תעסוקה.-שונה למצב נוכחי של אבטלה או של תתתעסוקה -תתבבאבטלה או  חצי שנההתנאי של 

 את  תסלופאינה הגעת הבעל -טל התנאי בדבר חובת השתתפות של שני בני הזוג בתכנית. איוב

 האישה מהשתתפות בתכנית. 

  בעייתיות -רבבמצב של הוחלט שלא לכלול בתכנית משפחות הנמצאות במשבר אקוטי או

נוסף לתעסוקה(. הנימוק היה שהתכנית במתכונתה הנוכחית )מתמודדות עם יותר משלוש בעיות 

אינה בנויה לסייע למשפחות כאלה מאחר ששיקומן דורש השקעת משאבים רבים ועבודה 

 אינטנסיבית יותר.

 . שינויים שבוצעו בתגובה לכמה קשיים בגיוס משתתפים2

 גיוס: הפתרון .טניםקושי באיתור מועמדים מתאימים מקרב לקוחות הרווחה, בייחוד ביישובים ק 

מביא חבר" וכיו"ב. אנשים אלה  חבר, "אחרות תעסוקה תכניות באמצעות ח"למש מחוץ משתתפים

מן המשתתפים לא היו מוכרים  39%נדרשו "לפתוח תיק ברווחה" כתנאי להצטרפותם לתכנית. 

נעשה  למש"ח. כדי להתגבר על סטיגמה אפשרית של התכנית כתוצאה משיוכה למחלקת הרווחה

וסבר בפלאיירים ובשיחות הסברה עם מועמדים בשם "המחלקה לשירותים חברתיים" והשימוש 

 שזה אחד מתפקידי המחלקה, מעבר לתפקידיה המסורתיים.

 משום שהם אינם מעוניינים בסדנאות תהליכיות. קושי בגיוס גברים לתכנית כמשתתפים עיקריים ,

גברים שלא רצו להשתתף בסדנאות או לא חשו בנוח ת עם "הפתרונות: א( עבודה פרטנית של העוס
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בקבוצה שרובה נשים; ב( צירוף הגברים המעטים שבתכנית לסדנא ייעודית לגברים במסגרת תכנית 

 תעסוקה אחרת. לאחר שלב הפיילוט פותח על ידי עמותת "בעצמי" מודל מיוחד עבור גברים.

 לקה באיתור משפחות פוטנציאליות שיתוף פעולה בלתי מספיק מצד העובדות הסוציאליות במח

זיהוי קבוצת עו"סיות שלהן עמדה חיובית כלפי התכנית וגיוסן  (א :הפתרונות .המתאימות לתכנית

כדי שיאתרו מועמדים ויקדמו את הנושא מול חברותיהן; ב( סגירת המחלקה  על ידי מנהלת המש"ח

 לשבוע ימים לצורך מיון התיקים ואיתור פונים מתאימים לתכניות.

 . שני מחזורים בשנה במקום מחזור אחד בשנה 3

הוחלט להתחיל את הסדנאות עם פחות ממחצית ממספר המשתתפים המתוכנן מחשש שהתארכות משך 

א לנשירת מועמדים מתאימים טרם תחילת התכנית, ולקיים מחזור נוסף כעבור חצי שנה. כמו הגיוס תבי

זמנית -משתתפים בו 40כן התברר כי לא ניתן היה לבצע את העבודה האינטנסיבית הנעשית בתכנית עם 

מחזור חדש בשלב שבו העבודה עם של ת אחת. הפיצול לשני מחזורים מאפשר הצטרפות "על ידי עוס

 ור הראשון תובענית פחות.המחז

 

 . ביטול העבודה עם שני בני הזוג 4

ת עם שני בני הזוג למטרת עיבוד סוגיות "המודל המקורי של התכנית כלל מפגשים תקופתיים של העוס

בתחום הזוגיות והמשפחתיות המשפיעות על התהליך התעסוקתי. מפגשים אלה לא התקיימו, בעיקר 

 ן. התערבות עם שני בני הזוג התרחשה רק כשהמשפחה נמצאה על סף משבר. משום שבני הזוג לא גילו עניי

 

 . הוספת סדנת יישום 5

סדנה זו נוספה לאחר שמנהלי התכנית נוכחו לגלות כי אין די בהגדרת מטרה תעסוקתית וברכישת 

מיומנויות חיפוש עבודה כדי "להתניע" את המשתתפים לפעילות מעשית לקראת השתלבות בתעסוקה. 

סדנה הנוספת מיועדת רק למי שהגדירו מטרה תעסוקתית יציבה אך אינם יודעים איך לפעול כדי ה

 היא אינה תחליף לאימון אישי.ביצוע,  יעדים ברילהוציאה אל הפועל. אף שהיא ממוקדת בעבודה על 

 

 . הוספת קורס להכרת המחשב וללימוד מיומנויות מחשב בסיסיות 6

, כשירות לקהילה מטעם במחיר מסובסדהקורס הועבר על ידי עמותת "תפוח" השייכת למיקרוסופט, 

. עמותת "בעצמי" מימנה את השכירות של כיתות המחשוב בקהילה ואת התשלום חברת מיקרוסופט

 למורים. 

 . הארכת ההשתתפות בתכנית 7

ת על מנת להשלים את תהליך בעקבות ההבנה כי למשפחות שלהן בעיות מורכבות לא די בשנה אח

ההשתלבות בעבודה, הסכים משרד הרווחה להאריך את ההשתתפות בתכנית למשך שישה חודשים לכל 

. המשך השתתפותםמתועלת היותר עבור עד מחצית מן המשתתפים הזקוקים לכך ועשויים להפיק 

דה, היו שהחלו בתקופת ההארכה, היו משתתפים שהשלימו את לימודיהם וקיבלו עזרה במציאת עבו

ת, אולם אופי "את לימודיהם, ואחרים קיבלו אימון תעסוקתי אישי. כל הממשיכים היו בטיפול העוס

 הטיפול היה אינטנסיבי פחות ואינסטרומנטלי יותר בהשוואה לשנה הראשונה בתכנית. 
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 . הגמשת המודל בהתאם לצורכי המשתתפים ברמה המקומית8

   .שינוי סדר הסדנאות 

 למשתתפים שהגיעו לתכנית מנקודת פתיחה גבוהה יותר בנושא  ההשתתפות בסדנ"פטור" מ

טרה עסוקתית למשתתפי התכנית שלהם מלדוגמה, "פטור" מסדנת מטרה ת –התעסוקה 

 תעסוקתית מוגדרת. 

  הוספת סדנה: סדנת העצמה, מעין "מכינה" לתכנית, לנשים שמבחינת דפוסי חייהן כלל לא היו

 ם של הבית והילדים.  מוכנות ליציאה מהעול

 המשתתפים טרם סיום סדנאות הליבה, מתוך הבנת הצורך שלהם  תמיכה בחיפוש עבודה של

 בהכנסה.

 . הקמת מערך קהילתי תומך 9

רכיב זה כמעט ולא בוצע, בעיקר משום שצוות התכנית לא כלל עובד קהילתי, ורכזת התכנית ביישוב, גם 

קהילתית, לא יכלה להקדיש לכך זמן. ההיבטים היחידים שבוצעו אם הייתה בעלת רקע מקצועי בעבודה 

הכשרת הרכזות, ובעקבותיהן גם , והיו: מיפוי גורמים תעסוקתיים בקהילה לצורך בניית שיתופי פעולה

המשתתפים, בבניית רשת אישית תומכת תעסוקה. לאחר שלב הפיילוט פותחו כמה יוזמות מוצלחות: 

ידידים למשתתפי -שבמסגרתה מנהלים מתנדבים משמשים חונכים יצירת שותפות עם חברת הייטק

התכנית ולמסיימיה; "נאמני תעסוקה" המספקים ליווי בתהליך חיפוש העבודה ובחודשים הראשונים 

פעילות בנושא תעסוקה עם בני המשפחה של המשתתפות, שכללה סיורים במפעלים, , ולקליטה בעבודה

פחה. יש לציין כי במבנה המתהווה של הרפורמה במש"חים במטרה לחברם לתהליך שעוברת אם המש

 תכנית.בזוריות עובדים קהילתיים, ואלה יוכלו לקדם את הרכיב הקהילתי עתידים להשתלב במחלקות הא

 

 כפי שהתעצב במסגרת התכנית  ,תפקיד העוס"ת

הוא תפקיד חדש שעדיין אין מסלול הכשרה עבורו והוא  )עובדת סוציאלית תעסוקתית(ת "תפקיד העוס

 קשנויבמתעצב תוך כדי הפעלת כמה תכניות תעסוקה שאוכלוסיית היעד שלהן היא לקוחות המש"חים. 

ללמוד כיצד התעצב תפקיד זה במסגרת התכנית תעסוקה לרווחה בהתייחס לקריטריונים לקבלה 

ת במש"ח ולקשר שלה עם תכניות תעסוקה "וב העוסלתפקיד, להכשרה לתפקיד, לתוכן התפקיד, למיצ

 אחרות ועם גופים רלבנטיים מחוץ למש"ח.

 . הקריטריונים לקבלה לתפקיד1

קריטריון שהוכתב על ידי משרד הרווחה הוא שרכזי התכנית חייבים להיות עובדים סוציאליים. עמותת 

"בעצמי" הוסיפה את הקריטריונים האלה: יכולת להיות מכווני תוצאות ומשימתיים ובד בבד יכולת 

בשעות  לעבוד באופן תהליכי, פרטני, קהילתי וגם מערכתי; יצירתיות ואנרגטיות )נמרצות(; גמישות

נכונות לעבוד אחר הצהריים; ניידות )הכרחי לרכז התכנית במועצה אזורית(; דוברי ערבית  –העבודה 

 )לרכזים ביישובים ערביים(. מנהלי המש"ח היו שותפים בבחירת הרכזים.

 

לדברי מנהלי התכנית, עלה קושי לגייס רכזים מתאימים בשל כמה סיבות: שילוב התכונות הנדרש; 

בדים סוציאליים אינם תופסים את תפקיד הרכז כתפקיד של עובד סוציאלי מאחר שאין העובדה שעו
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הרכזים שנבחרו קרב בסטטוס טיפולי; השכר המוצע שאינו גבוה; סטטוס של העסקה על ידי עמותה. 

 בניסיון המקצועי בעבודה סוציאלית בכלל ובעבודה בתחום השילוב בתעסוקה בפרט. שונות רבה נמצאה 

 

 רה לתפקיד. ההכש2

תיות עברו הכשרה אינטנסיבית של שלושה ימים לקראת כניסתן לתפקיד והשתלמויות "העוס

כמו כן הועברו הדרכה אישית והדרכה קבוצתית על בסיס תקופתיות במהלך עבודתן, בתדירות משתנה. 

לפון אזורי על ידי מנהל התכנית. נוסף להדרכה הפורמלית התקיימו התייעצויות בלתי פורמליות בט

 ובדואר האלקטרוני בין העוס"תיות, ושיתוף במידע ובכלים שנמצאו מוצלחים. 

 

 . תוכן התפקיד3

  עבודה פרטנית עם המשתתף הכוללת עיבוד פרטני של תוכני הסדנאות, בניית תכנית אישית ועזרה

 ם.ביישום בפועל של מיומנויות שנלמדו בסדנה, כגון חיפוש משרות באינטרנט וכתיבת קורות חיי

 נכחו תיות "העוס ה.התבטאה בעיקר באחריות להגעתם לסדנעבודה מול המשתתפים כקבוצה ש

  .מנחות(-בכל הסדנאות אך בדרך כלל לא פעלו כמנחות משותפות )קו

 שריון מקום למפגשי הקבוצה, הכנת חומרים לסדנאות, ארגון ארגונית, כגון -עבודה מינהלית

 .תיעוד כל פגישה עם משתתף בגיליון הליוויו היישובית פגישות של ועדת ההיגוי

 ת במש"ח". מיצוב העוס4

יחידה להכשרה . למשל, הנושא התעסוקהליות לצוותים שלהם יש קשר כלשהו ת"עוסהעל פי רוב צוותו 

שניים מחבריו בקיאים שהצוות של שיקום שכונות  , אומחלקה לעבודה קהילתיתלת שייכמקצועית, ה

. המשפחה "סיותהוא עם עות במש"ח "של העוסביותר אינטנסיבי קשר הה. בנושא שילוב בתעסוקה

היחסים  משתתפים ספציפיים.ל בנוגע שוטפים התייעצויותבבעדכונים ובמהלך התכנית הקשר מתבטא 

: א( הבדלי גישה וחילוקי האלההסיבות בשל ים מורכבם להיות עשוייהמשפחה  "סיותלעו ת"העוסבין 

מאוד אימהיות, מכילות, נוטות להיות "משפחה היות ס"לדברי אחת המרואיינות, עו – דעות מקצועיים

"מכריחה את המשתתפים להיות ממוקדים, לבצע משימות, לקבל  ת"בעוד שהעוסמחבקות", 

שמצד אחד, בתקופת התכנית  מאחר המשפחה"ס את העומס על עו; ב( התכנית עשויה להגביר החלטות"

המשפחה שלהם ולא פעם מגלה בעיות שזו לא הייתה  ס"עום יותר מנפגשת עם המשתתפי ת"העוס

מן הצד האחר, העוס"תיות ממלאות פונקציה של הקשבה ולפעמים . דורשות את טיפולהמודעת להן ו

גם עזרה בפתרון בעיות שאינן קשורות לתעסוקה; מן הראיונות עם המשתתפים עולה כי יותר ממחצית 

 או)רמשפחה לפני התכנית הפחיתו את ביקוריהם במש"ח בעקבותיה  מן המשתתפים שטופלו בידי עו"ס

(. בכמה מן היישובים הגיעו עו"סיות המשפחה והעוס"תיות להסכמה בנוגע לחלוקת פרק התוצאות

 . העבודה והסמכויות ביניהן

 

תוכני )מדריכת ראשי צוות( הממונה עליה במש"ח.  מקיימת קשר שוטף גם עם המדר"צית ת"העוס

 מעוטות יות הצעירותת"עוסם עדכונים על התכנית והתייעצות והדרכה בהתאם לצורך. ההקשר ה

לפיתוח תפיסת התפקיד הנכונה אצלן ולשיפור  כתורמת הזו וההתייעצות ההדרכה את רואות הניסיון

כפופה  ת"בעוסמנהלות המש"ח רואות  התנהלותן במחלקה ומול המשתתפים. מן הראיונות עולה כי
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" ולא דווח על קונפליקט בינו ובין המדר"צית. יש בעצמי"מבחינה מקצועית למנהל התכנית מטעם 

שהעוס"תית משתפת פעולה גם עם עובדים אחרים במחלקה, ובהם רכז הכשרה והכוון לימודי, מרכז 

 נושא התעסוקה במחלקה לעבודה קהילתית וביחידה להתנדבות באגף הרווחה. 

 

 גופים רלבנטיים מחוץ למש"ח ועם תכניות תעסוקה אחרות ת עם". הקשר של העוס5

 המתבטא ,התעסוקה שירות עם טוב פעולה שיתוף על דיווחו יותת"מן העוס כמה: התעסוקה שירות ,

 .התכנית אל בהם, לטפל ערוך אינו שהשירות במיוחד חלשים עבודה דורשי בהפניית, למשל

 ביישוב מקצועית הכשרה מוסדות עם בקשר נמצאותתיות "העוס כל: מקצועית הכשרה מוסדות 

 של הכלים ניצול, לכך בניגוד. השירותים סל במימון בקורסים המשתתפים לימודי אישור לצורך

 המשתתפים של עמידה-באי נעוצה לכך הסיבה, התכנית הנהלת לדברי. ביותר דל הכלכלה משרד

 .בכך הכרוכה רוקרטיהוהבי עם להתמודד יכולתם ובחוסר לזכאות בקריטריונים

 אליו והפנו (עסקית יזמות טיפוח מרכזי) י"מט עם בקשר היומעטות  יותת"עוס: אחרים גופים 

, פילנתרופיות בקרנות נעזרו אחרות. עסק לפתוח קשויב אשר משתתפים והדרכה ייעוץ למטרת

 לאבחון משתתפיםכמה  הפנתה אחת "תעוס. משתתפים עבור לעבודה ציוד לרכישת למשל

 עמותות כל של הגג ארגון עם קשר קיימה תרואח ,מקצועי אבחון במכון מקצועי/תעסוקתי

 .ביישוב המתנדבים

 השלמה, התכניות בין פעולה שיתוף של תמונה עולה הראיונות ממרבית: אחרות תעסוקה כניותת 

 סיוע קבלתיו לאל הופנו התכנית משתתפי, אנושי הון מרכז יש שבו ביישוב, לדוגמה. משאבים ואיגום

 בסדנת השתתפו לא זה ביישוב המשתתפים, ואכן) ואנגלית מחשבים וללימודי עבודה במציאת

 .המרכז של מעסיקים קשרי ברכז אף נעזרה ת", והעוס(התכנית במסגרת תפוח עמותת של המחשבים

 תקופת המחקר בתכנית לאחר  עיקרייםשינויים 

, והוכנסו בה כמה שינויים יישובים נוספיםלעשרה בהתאם לתכנון, לאחר שנת הפיילוט הורחבה התכנית 

 על סמך הלקחים שנלמדו בשנה הראשונה ובסיוע של מקורות כספיים נוספים:

  הוספת תפקידים: בסיוע תרומה מקרן אריסון, יצרה עמותת "בעצמי" שני תפקידי רוחב המשרתים

משרות עם  את כל תכניות העמותה: רכזת קשרי מעסיקים המופקדת על פיתוח קשרים ואיתור

ותגבור( שלהן סניפים ברחבי  ORSמעסיקים גדולים )למשל, שטראוס( וחברות כוח אדם )למשל, 

הארץ; רכזת הדרכה המופקדת על ההשתלמויות של כל צוותי התכניות. תפקיד נוסף שהוסף הוא 

 הדרכתי, בדרג ניהול ביניים. -תפקיד ניהולי –רכזות אזוריות 

  ושינוי מיקומה בתכנית.  "יםפעמונ"שינוי השיטה של סדנת 

 פיתוח מודל עבודה מותאם לגברים הפועל בעיקר בשיטת אימון אישי(coaching)   בקבוצה, פיתוח

והשמה בעבודה בשלב מוקדם   (ODT – Out Door Training)סדנאות ייחודיות ממוקדות תעסוקה

 בתכנית.

 וף עם הסוכנות לעסקים קטנים בשית פיתוח מודל עבודה מותאם ליישובים ערביים קטנים/כפריים

 במשרד הכלכלה, עם סניפי מט"י מקומיים ועם היישובים.
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  התכנית בהפעלת העיקריותהחוזק  נקודות

שילוב בתעסוקה ושיפור ההתנהלות הכלכלית של משק הבית קביעת שתי מטרות עיקריות לתכנית:  .א

 מטרות המשלימות זו את זו ותומכות זו בזו בתהליך קידום היחלצותה של המשפחה מן העוני.  –

 מגוון כלים שלכל אחד מהם תרומה ייחודית: עבודה משלב התכנית מודל: התכנית של אופי המודל .ב

קבוצתיות, אבחון תעסוקתי אישי, אימון תעסוקתי אישי,  סדנאות ת,"העוס )ליווי אישי( של פרטנית

 על בשאלה המשתתפים תגובות ונך משפחתי בתחום ההתנהלות הכלכלית וסל שירותים נדיב.ח

 הליווי: שהם הפיקו משני הכלים הראשונים שניתנו לכולם על התועלת מלמדות התכנית הערכת

 להם וסייע בחייהם שינויים לחולל מוטיבציה בקרבם פיתח, העצמי ביטחונם את חיזק האישי

 וניהול יעיל עבודה לחיפוש וכן מיומנויות העבודה עולם על ידעלהם  הקנוהסדנאות  .מטרות להגדיר

סל  ולקבל תמיכה חברתית. חברות קשרי ליצור להם אפשרו ואף, הבית משק של נכון כלכלי

 השירותים אפשר, בין היתר, לימוד מקצוע ללא הצורך להתגבר על חסמים ביורוקרטיים שונים.

קיום מודל פעולה מובנה  מצד אחד וגמיש ודינמי מן הצד האחר: וברור מובנה פעולה מודל קיום .ג

 תיות, שכמעט כולן היו חסרות ניסיון בתחום התעסוקה, ללמוד ולמלא את תפקידן."הקל על העוס

הגמשת המודל ופיתוחו בתגובה לקשיים שהתעוררו בהפעלת התכנית מחד גיסא והזדמנויות 

 נה לצרכים מקומיים ושיפרו אותו.שנוצרו מאידך גיסא, סיפקו מע

 וכלה האזוריות הרכזות דרך, במנהלים החל –הבחירה התכנית:  צוות של קפדנית בחירה .ד

 .ומלוכד מסור, מקצועי צוותביסוס ל הביאה – תיות"בעוס

מרבית של  הניסיוןחוסר נוכח חשוב מאוד היבט  תיות והדרכתן השוטפת:"העוס הכשרת .ה

הכינה בהתחלה  האינטנסיבית ההכשרהבתחום התעסוקה בשלב כניסתן לתפקיד. העוס"תיות 

 משתנות בתדירויותלאורך כל התקופה המתמשכת  ההדרכה; לתפקיד הכניסה לקראתאותן 

להן  האותן מבחינה מקצועית וסייע ההעשירו ה( פיתחוקבוצתית אישית) שונות ותובמסגר

בין  פורמליות הבלתי התייעצויותכנית. לעם בעיות העולות בתהליך הפעלת הת להתמודד

 יםבפתרון בעיות, בהפצת כלים לעבודה עם המשתתפים ובמתן חיזוקתיות הייתה תרומה "העוס

  .ותמיכה רגשית

 שחשוב לתת עליהן את הדעת  ביישוםסוגיות 

  לתכנית היישובים בבחירת הקריטריונים. 1

 כדי , ח"למש פונים של מספיק מספרהקריטריונים היה  אחד :ח"המשהלקוחות של  מספר

שמתוכם אפשר יהיה לבחור מועמדים מתאימים. מאחר שהכוונה היא להפעיל את התכנית ביישוב 

במשך כמה שנים, נחוץ מאגר גדול דיו של לקוחות מדי שנה. ביישובים קטנים, זה תנאי שבדרך כלל 

שנתיים או שהיא תקלוט -קשה לעמוד בו, ובמצב זה יש סיכון שהתכנית תיסגר כעבור שנה

שאינם נמנים עם אוכלוסיית היעד שלה. פתרון אפשרי הוא הפעלת מודל אזורי, כפי  משתתפים

 שמתקיים במועצה אזורית מרחבים, אם כי מודל זה מעלה קושי עקב צורך בהסעות לסדנאות.  

 השאלה היא האם כדאי או נכון יותר להפעיל את  תעסוקה נוספות ביישוב: תכניותאו העדר  קיום

בהם עדיין אין תכניות תעסוקה או ביישובים שבהם כבר קיימות תכניות התכנית ביישובים ש

כאלה. בחירה באפשרות הראשונה תחייב עבודת הכנה ממושכת וקשה במטרה לגייס את התמיכה 
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והמעורבות של ראש העיר, המש"ח וגופים נוספים, בעוד שביישובים שבהם קיימת תשתית 

כמה תכניות תעסוקה באותו  הפעלת חשש שולם, קיים אתעסוקתית, שלב זה צפוי להיות קל יותר. 

יישוב יביא לתחרות ביניהן על משתתפים פוטנציאליים או ל"מחזור" משתתפים, כלומר, אותם 

 . חשש זהאנשים המשתתפים בכמה תכניות דומות משום שכולן פונות לרוב לאותן אוכלוסיות יעד

נית "תעסוקה לרווחה" שיתפה פעולה עם התבדה במחקר הנוכחי. ביישובים שנבדקו נמצא כי תכ

תכניות תעסוקה אחרות: בחלק מהן הופעל תהליך סינון משותף שבו המועמדים נותבו לתכנית 

המתאימה ביותר, השירותים שנתנו בתוכניות השונות השלימו זה את זה והסגל המקצועי שיתף 

 יישוביות.  ההיגוי הפעולה בוועדות 

   

 "חלמשתכנית תעסוקה  לכניסת"ח המשהכנת עובדי . 2

 באיתור ח"במש הסוציאליות העובדות מצד מועט פעולה שיתוףמצאנו  התכנית של הפיילוט בשלב

ההסבר שהוצע לכך הוא שהן לא נחשפו מספיק לנושא  .לתכנית המתאימות פוטנציאליות משפחות

בו שתפקידן לעסוק בכך. השילוב בתעסוקה במסגרת לימודיהן ועבודתן, לא ראו בו ערוץ שיקום ולא חש

רובן לא עברו הכנה לקראת כניסת התכנית למש"ח מעבר לקבלת מידע פורמלי על התכנית. נראה כי 

הכנה מעמיקה של עו"סי המשפחה, הבנת הפוטנציאל השיקומי של תכנית תעסוקה והגדרת תפקידם 

 בתכנית היא תנאי להצלחת התכנית ולהטמעתה במש"ח.

 

 לעומת נטו"  . משך התכנית "ברוטו3

בתכניות וולונטריות ובהן תכנית "תעסוקה לרווחה", הכנת המש"ח לקראת התכנית, משך גיוס 

המשתתפים ולעתים גם גיוס הצוות המקצועי והכשרתו, נוטים להתארך מעבר למתוכנן. הדבר מעורר 

שמונה חודשים  בעיה: כשמשך התכנית מוגדר שנה, אם שלב הגיוס נכלל בחישוב השנה, נותרים לכל היותר

 לעבודה עם המשתתפים ולהשגת התוצאות שהוגדרו על ידי מפעיל התכנית, מה שנראה בלתי אפשרי. 

 

 . קבלת משתתפים שאינם נמנים עם אוכלוסיית היעד, כפי שהיא מוגדרת בתכנית 4

 על רקע הקושי בגיוס משתתפים מאוכלוסיית היעד, וכדי להימנע מדחיית התחלת התכנית מעבר לפרק

זמן מסוים ובכך לגרום לנשירת מועמדים מתאימים שכבר הסכימו להשתתף, יש נטייה בתכניות 

וולונטריות לקלוט גם משתתפים שאינם נמנים עם אוכלוסיית היעד המקורית. שאיפתם של מפעילי 

ת שמנת( ובכך לחטוא למטרות )גריפ creaming-ל להביא להשהתכנית מוצלחת עלו התכנית להראות

, במכרז שהוגדרה כפי, היעד גם ב"תעסוקה לרווחה" גויסו משתתפים מחוץ לאוכלוסיית התכנית.

 39%) משפחה"ס עו להם היה שלא המשתתפים מאפייני בבדיקת"ח. במשכלומר, אנשים שאינם מוכרים 

 ושיעור"ח מבחינת רמת השכלתם, המש לקוחות המשתתפים מן נבדלו לא הם כי נמצא( המשתתפים מן

 אחרים משאבים מבחינת יותר חזקה קבוצה היו הם אולם. לעבוד היכולת על בריאותית מגבלה בעלי

נפשיות -הסיכון לבעיות רגשיות מבחינת( והעבודה משוקבזמן  ריחוק, מקצוע בעלי)שיעור  לתעסוקה

 כאן שאין ייטען אם גםדיור, קושי בתפקוד הורי ועוד.  מצוקתובעיות משפחתיות, כגון בעיות כלכליות, 

creaming, ס"עו ללא למשתתף, המשפחה ס"ועו ת"עוס של משולב טיפול על המבוסס שבמודל הרי 

 עלול ח"במש משפחה עובד של caseload-ל כזה משתתף הוספת של הפתרון. השני הרכיב חסר, משפחה

        .זו לסוגיה פתרון למצוא יש ולכן, העמוס המשפחה ס"עו מצד הן המשתתף מצד הן בהתנגדות להיתקל
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 . הקושי לגייס גברים לתכניות תעסוקה 5

במרבית תכניות התעסוקה, הרוב המוחלט של המשתתפים הן נשים. בתכניות של תבת, לדוגמה, למעט 

. ב"תעסוקה לרווחה" היוו הנשים בשלב %932-ל %30התכניות לאנשים עם מוגבלות, שיעור הנשים נע בין 

השכיחים אינם מושכים גברים, והאתגר של תכניות התעסוקה הוא . נראה שהמודלים 70%-הפיילוט כ

   והוא מופעל כיום באופן ניסיוני. לפתח מודל מתאים עבורם. עמותת "בעצמי" פיתחה מודל כזה
 

 . נשירת משתתפים 6

מן המועמדים שעברו אינטייק והתקבלו לתכנית נשרו טרם תחילתה, עובדה שהובילה בעיקר לצורך  30%

מן  30%תתפים נוספים ולדחייה )נוספת( של התחלת התכנית. במהלך הפעלת התכנית נשרו לגייס מש

זו יכולה להיות מוגדרת  –מהם התחילו לעבוד או ללמוד  04%-המשתתפים שהתחילו את הסדנאות. כ

מן המועמדים עזבו בשל סיבות הקשורות לתהליך היישום, כגון קושי להגיע  40%-כנשירה חיובית. כ

י תחבורה, קושי עם הילדים, שעות לא מתאימות ותכנים לא מעניינים או לא רלבנטיים בשל קשי

 למשתתף. יש  מקום אפוא לתת את הדעת כיצד אפשר לצמצם את הנשירה. 
 

 . הקמת מערך קהילתי תומך בהעדר עובד קהילתי בתכנית 7

הרשות המקומית, כגון "רשות מקדמת  המבוססים על מעורבות פעילה של תעסוקה מודלים של תכניותב

תעסוקה", "מעברים" ו"תעסוקה לרווחה", מושם דגש על יצירת תשתית קהילתית תומכת תעסוקה. 

הנחת העבודה היא שבקהילה מצוי הון חברתי בדמות ארגוני מתנדבים, ארגונים קהילתיים אחרים 

השילוב של משתתפי התכנית )כגון מתנ"ס( ורשתות חברתיות שונות שניתן להיעזר בהם לקידום 

 הפעלתמציינות כמה  דוגמאות אפשריות להפעלת הרכיב הקהילתי:  3(0030בתעסוקה. מנדלר וקינג )

 את שילוו מתנדבים הפעלת ;מועסקים בלתי לתושבים עבודה במציאת לסייע כדי קשרים בעלי תושבים

 פורום הקמת ;עבודה קוםבמ הקליטה לאחר הראשונים ובשלבים העבודה חיפוש בתהליך המובטלים

 או סדנאות להפעלת ס"המתנ של במתקנים שימוש ;העיר תושבי להעסקת עדיפות שיתנו מעסיקים

המודל של "תעסוקה לרווחה" כולל התארגנות עצמית של המשתתפים, למשל, לצורך  .קורסים

 –, וחיבורם לתפקידי ההתנדבות בקהילה. בשתי התכניות התמודדות עם קשיי הגעה למקומות עבודה

"רשות מקדמת תעסוקה" ו"תעסוקה לרווחה", הרכיב הקהילתי כמעט ולא בוצע, להוציא מספר קטן 

 של דוגמאות. להערכתנו, הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שבצוות התכנית לא נכלל עו"ס קהילתי. 

  המשתתפים קרבבהתכנית  הערכת תוצאותהמחקר:  ממצאי. 5

 מאפייני המשתתפים בתחילת התכנית

 דמוגרפיים-. מאפיינים סוציו1

 80% בדואיותהם יהודים והשאר ערבים או  ממשתתפי התכנית 

 70%  ,הוריות-חדמתוכן  59%הן נשים 

                                                   
 .לא פורסםו, 0008שנת ברוקדייל בדוח תכנון אסטרטגי שהוכן במכון מתוך  2
השכלה וקהילה: הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות רשות מקדמת תעסוקה, . 0030וקינג, י.   ',מנדלר, ד 3

 .מכון ברוקדייל-ג'וינט-. ירושלים: מאיירסמקומיות ועירוניות
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 53%  ויותר 50הם בני  68%-, ו67-60הם בני 

  מהם יש ילד אחד או שניים ול 57%-. ל38ילדים מתחת לגיל  0.8למשתתפי התכנית יש בממוצע-

 מהם ארבעה ילדים או יותר. 03%

 מן המשתתפים יש לפחות ילד אחד מתחת לגיל חמש. 43%-ל 

 . משאבי הון אנושי2

 יש תעודה על 7%-מהם יש תעודת בגרות ול 06%-שנות לימוד, אך רק ל 30מן המשתתפים  86%-ל-

 תיכונית

 30% סיון מעשי בעבודה במקצועם או במקצוע קרוביש ני 90%-מדווחים כי יש להם מקצוע, ול 

 44% ( או "טוב" 04%המשתתפים מעידים על עצמם שהם יודעים לעבוד על מחשב "טוב מאוד" )ן מ

 יודעים לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני. 49%-יודעים להשתמש באינטרנט, ו 33% ;(60%)

 הבריאות . מצב3

 70% מציינים  09%טוב מאוד" או "טוב", אולם דווחים כי מצב בריאותם הוא "מן המשתתפים מ

 סוג העבודהכי יש להם לפחות מגבלה אחת על היכולת לעבוד, בעיקר מגבלה מבחינת 

 56% רגשיות על פי שאלון -מן המשתתפים זוהו כנמצאים בסיכון לבעיות נפשיותGHQ General 

Health Questionnaire – Goldberg & Hillier, 1979)). 

 משפחתיים על היכולת לצאת לעבודה. חסמים 4

 וגורם )טענה מקובלת היא שילדים קטנים מהווים חסם ליציאה לעבודה עבור נשים קטנים:  ילדים

הוריות גדול מזה של נשואות, היות שאין -. טענה נוספת היא שהקושי של חד(מדרבן עבור גברים

העדר סידור מוסדי לילדים יותר  אנו טוענים כי החסם הואלהן שותף בנשיאת נטל הטיפול בילדים. 

 במסגרת מתמודדותמאשר עצם קיומם של הילדים. כלומר, אמהות שילדיהן הקטנים נמצאים 

 בהימצאות ילדים קטנים בבית.  החסם הקשור עם פחות

 יש לפחות ילד אחד  39%-מהמשתתפות בתכנית יש לפחות ילד אחד מתחת לגיל שלוש; ל 68%-ל

 .7-4יש לפחות ילד אחד בגיל  43%-; ול)הגיל שבו מתחיל חינוך חובה חינם( 5-6בגיל 

 מכלל המשתתפות, ובכללן נשים שאין מועסקות, אין חסם של העדר סידור לילדים: או שיש  46%-ל

 , או שאין להן ילדים בגילים אלה. 7-0 להן סידור לכל ילדיהן בגילים

 54%-מהן )כולל בלתי מועסקות(, בהשוואה ל 34%-להוריות טוב מזה של הנשואות: -מצבן של החד 

 מן הנשואות, אין חסם של העדר סידור ילדים.

 מן המשתתפים דיווחו כי בביתם גר ילד או בן משפחה אחר הסובל  35% מוגבלות: עם משפחה בן

יש סידור מוסדי,  טיפול מיוחד. במחצית המקרים הללוממוגבלות או ממחלה כרונית ושעבורו נדרש 

 ו מסגרת טיפולית או מטפלת מטעם ביטוח לאומי.כמ
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 המשתתפים מתמודדים שעמן נוספות . בעיות5

ת התעסוקה. הבעיות יתיות, המשתתפים מתמודדים עם מגוון בעיות נוסף לבעי"על פי דיווחי העוס

 ,(, בעיות בריאות ובעיות משפחתיות50%השכיחות ביותר הן בתחום הכלכלי, בעיקר חובות כבדים )

 (. 65%בעיקר קושי בתפקוד הורי )

 . היסטוריה תעסוקתית6

 היו מועסקים במועד כניסתם לתכנית 63% :רוב משתתפי התכנית אינם רחוקים משוק העבודה 

אמנם לא היו מועסקים במועד  53%-ו ,את איכות עבודתם( דרגהצטרפו לתכנית כדי לנסות לשהם )

עבדו יותר מחמש שנים לפני תחילת התכנית. רק  7%זה אך עבדו במהלך חמש השנים שקדמו לו. 

 מעולם לא עבדו בארץ.ממשתתפי התכנית  7%

 35%  ותיציבעבדו רק בעבודות מן המשתתפים שהיו מועסקים במהלך חמש השנים שקדמו לתכנית 

דפוס , ועבדו רק בעבודות זמניות 06% לפחות שלושה חודשים רצופים של עבודה באותו מקום. –

 הן עבודות יציבות הן עבודות זמניות. –תר הוא דפוס עבודה מעורב העבודה של הי

 תפוקות: קבלת שירותים מסל השירותים בתכנית

ניהול כלכלי של משק הבית, הגדרת  – במסגרת התכנית קיבלו כל המשתתפים שלוש סדנאות ליבה

 על ידיטיפול פרטני אינטנסיבי . המשתתפים אף קיבלו מטרה תעסוקתית ומיומנויות חיפוש עבודה

 . מי שהיה להם צורך בכך, קיבלו גםכני הסדנאות ובנושאים אחריםותית בנושאים הקשורים לת"העוס

סל שירותים אישי שמתוכו משתתפים מנהנו ה. נוסף לכך סדנת יישום וקורס מיומנויות מחשב בסיסיות

 .מפקח המחוזיולאישור ה ת"עוסכפוף להסכמת הבלבחור,  היה כל אחדיכול 

 33% .מן המשתתפים קיבלו לפחות שירות אחד שעשוי להביא לשיפור משאבי התעסוקה שלהם 

 40% לימוד מקצוע, אנגלית, נהיגה או הכשרה מן המשתתפים קיבלו קורס מתקציב סל השירותים :

לימודי הנהיגה נועדו לשפר את הנגישות, בעיקר של תושבי הפריפריה, בסיסית ביזמות עסקית. 

 למקומות עבודה פוטנציאליים מחוץ ליישוב שבו הם גרים.

 37% מקצועי או  עברו אבחון אישי, בעיקר אבחון תעסוקתי 8%-בלו אימון אישי תעסוקתי ויק

  ובמקרים בודדים אבחון דידקטי ואבחון הפרעות קשב וריכוז.

 30% .קיבלו סיוע ברכישת ביגוד וציוד לעבודה 

 63% לאפשר להם כדי  קיבלו מימון לסידורי שמרטפות 00% –ילדיהם קיבלו לפחות סידור אחד ל

לחפש עבודה בשעות לעבוד או על מנת לאפשר להם ר הצהריים להשתתף בסדנאות )שנערכו אח

 כגון מעון וצהרון.  ,סידורי ילדים לטווח ארוך יותר קיבלו סיוע במימון 36%-, והבוקר(

 הכניסה לתכנית: מעקב לאחר שנה ממועד תוצאות בתחום התעסוקה

 1t)המצב בכניסה לתכנית( ועל  0tמשתתפים שעבורם יש בידינו נתונים על  633-ניתוח התוצאות מתייחס ל

שהפסיקו את השתתפותם בתכנית בטרם סיימו  משתתפים 59)המצב לאחר שנה( ואינו כולל את הנושרים )

  (.שלא הצלחנו לראיין, בעיקר בשל אי איתור משתתפים 53)ואת הנפל  את שלוש הסדנאות הראשונות(
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  0(הכניסה לתכנית  –גידול באחוז המועסקים בקרב כלל המשתתפים בין שתי נקודות זמן(t  ולאחר

 08לאחר שנה, כלומר, גידול של  %33-תחילת התכנית לב %68-שיעור המועסקים גדל מ :t)1(שנה 

  (.3)ראו גם נתוני השוואה לתכניות אחרות, בתרשים  נקודות אחוז

 : גידול באחוז המועסקים בקרב כלל משתתפי התכנית1תרשים 

 

 1-אחוז המועסקים בt 0( מקרב הבלתי מועסקים בתחילת התכנית(t )"המועסקים החדשים"(: 

לאחר שנה היו מועסקים  %44( מכלל המשתתפים לא עבדו בתחילת התכנית. מתוך אלה, 370) %33

(1(t(.0)תרשים  שולבו בתעסוקה %38הכול -ך. ס 

 

 שעבדו במהלך השנה 0t-: אחוז הבלתי מועסקים ב2תרשים 

 

38

25 23

30

66

39

65 63

תעסוקה לרווחה ב"מהל אשת חיל העצמת נשים

t0 t1

לא עבדו
34%

עבדו במהלך  
4t-התכנית לא ב

13%

4t-עבדו ב
55%

לא עבדו 4t-עבדו במהלך התכנית לא ב 4t-עבדו ב
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 1-אחוז הבלתי מועסקים בתחילת התכנית שלא היו מועסקים בt  אך עבדו לפחות שבוע ברציפות

( 1tבעת הראיון )אמנם לא היו מועסקים  0t-הבלתי מועסקים בן מ %36 :לאחר הצטרפותם לתכנית

 אך עבדו במהלך התכנית. 

 הבלתי מועסקים בתחילת התכנית שולבו בתעסוקה בשלב כלשהו ן מ 38%הכול -כלומר, בסך

 . במהלכה

  0(גידול בהיקף התעסוקה בקרב משתתפים שהיו מועסקים בכניסה לתכנית(t  וגם לאחר שנה 

)1(t )"מהם   %58משתתפים עבדו הן בתחילת התכנית והן במועד הראיון.  77 :)"הממשיכים

 לא שינו את היקף התעסוקה 34% ,שעות שבועיות בממוצע 33-את היקף תעסוקתם בהגדילו 

 (.6)תרשים  בממוצע שעות 7-ב צמצמו את שעות עבודתם 69%-, ושלהם

 1t-וב 0t-ב: הגדלת היקף התעסוקה בקרב משתתפים שהיו מועסקים 3תרשים 

 
 

 לעבודה של  כניסה – השינוי בתעסוקה בקרב משתתפי התכניתעל  התכנית השפעת

 "מועסקים חדשים" והרחבת היקף התעסוקה בקרב "ממשיכים":  

 הרווחה שירותי של לקוחות של דומה קבוצה לאתר עלינו היה התכנית השפעת את לבחון כדי -

"חים ביישובים למשלשם כך פנינו  .ביקורת כקבוצת תשמש אשר ,בתכנית השתתפו שלא
שלא השתתפו בתכנית ואשר היו דומים ליישובי התכנית מבחינת המאפיינים האלה: אשכול 

כלכלי, גודל אוכלוסייה, מחוז, אחוז הנשים המועסקות, אחוז מקבלי גמלת הבטחת -סוציו
ם "חימשהכנסה ואחוז המשתכרים מתחת לשכר מינימום. העובדים הסוציאליים באותם 

זוגות או  –התבקשו לאתר משפחות שענו על הקריטריונים להשתתפות בתכנית: משפחות 

, בעלות מוטיבציה לחולל שינוי בחייהן, ההורה המשתתף 38עם ילדים עד גיל  –חד הוריות 

, בעל השכלה של שמונה שנות לימוד לפחות, בלתי מועסק או נמצא 40-04הפוטנציאלי בגיל 

 קבוצת להשיג הצלחנו שלא ומאחר, קטן היה בתכנית הגברים שמספר מאחר תעסוקה.-בתת

48

15

37

הגדילו לפחות בשעה ללא שינוי הפחיתו שעות
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 על תיעשה הביקורת לקבוצת שההשוואה הוחלט, והבדואיות הערביות למשתתפות ביקורת
 נשים. 90קבוצת הביקורת מנתה  .בלבד יהודיות נשים

-סוציו מאפיינים מגוון על נתונים נאספו הביקורת בקבוצת הנשים עם שנערכו ראיונותב -

 בקבוצת הנשים מאפייני כי נמצא הללו המאפיינים בהשוואת. ותעסוקתייםדמוגרפיים 

 בוצע הקבוצות לשתי. בתכנית שהשתתפו היהודיות הנשים למאפייני דומים היו הביקורת
 .הזמן נקודות שתי בין התעסוקה במצב שינוי של זהה ניתוח

. היא שיפרה את מצבן ניכרת השפעה הייתה לתכנית כי נראה ביקורתהקבוצת ל השוואה בסיס על
 נקודות אחוז מעבר לשינוי שחל בקבוצת הביקורת.   07-התעסוקתי של המשתתפות בתכנית ב

 איכות התעסוקה של "המועסקים החדשים( "0-ב עבדו שלא מיt 1-ב מועסקים והיוt): 

 מהם מועסקים במשרה חלקית. 35% -

, נקלטה בעבודות מכירות ושירותים. 56%הקבוצה הגדולה ביותר בקרב המועסקים החדשים,  -

 נקלטו בעבודות בלתי מקצועיות. 30%-השתלבו בעבודות פקידות, ו 08%

ממנו ושכרם של  304%-( לבתקופת המחקר לשעה ₪ 00.05משתכרים בין שכר המינימום ) 36% -

 גבוה יותר.  08%

מבטאים תחושה  44%-"מרוצים"(, ו 53%-"מרוצים מאוד" ו 65%מרוצים מעבודתם ) 80% -

חזקה של ביטחון תעסוקתי, כלומר, אינם חוששים כלל שיאבדו את מקום עבודתם בשנה 

 רואים בה עבודה רצויה בטווח הארוך. 54%הקרובה. עם זאת, רק 

 האם "הממשיכים( "0-ב הן שעבדו משתתפיםt 1-ב והןt )את איכות עבודתם? שיפרו 
מועסקים גם שנה לאחר מכן שיפרו את עבודתם: חלק מן המשתתפים שעבדו בכניסה לתכנית והיו 

שיפרו את שכרם, הגם שלא באורח  30%מהם התקדמו מבחינת סוג העבודה,  00%-אף שרק כ

 .ארוך דרמטי. למרות זאת, מחצית מן הממשיכים אינם רוצים להישאר בעבודתם בטווח

 תוצאות ביניים  
יים בתהליך ההשתלבות בתעסוקה בקרב חיפוש עבודה פעיל ולימודים יכולים להיחשב תוצאות בינ

 אנשים שאינם מועסקים. באשר למועסקים, ניתן לראות בהן פעילויות המכוונות לשדרוג תעסוקתי. 

 אינם מחפשים עבודה אך לומדים. %04-מחפשים עבודה ו 1t-במקרב הבלתי מועסקים  %50 -

 .לומדים %00-מחפשים עבודה אחרת ו 1t-במקרב המועסקים  %66 -

 עצמית חוללות 

חוללות עצמית גבוהה השפעה על אופן התנהלותו של הפרט בתחומי חיים שונים ובהם תחום ל -

שיפור החוללות העצמית של המשתתפים הוצב כאחת ממטרות התכנית. ואכן, התעסוקה. על כן, 

בקרב כלל המשתתפים נמצא שיפור מובהק סטטיסטית בשניים מתוך שלושת הממדים של 

 חלה ה בערך עצמי ואמונה עצמית ביוזמה. כלומר, לאחר שנה בתכניתחוללות עצמית: אמונ

 . הקשיים נוכח לוותר ולא להתמודד ובמוטיבציה שלהם העצמי בערך המשתתפים באמונת עלייה

 להשתלבות להוביל שיכולה ביניים תוצאתהעצמית גם  חוללותה שיפוראפשר לראות ב -

חל שיפור מובהק  1t-בוהייתה מועסקת  0t-בבתעסוקה. בקרב הקבוצה שלא הייתה מועסקת 
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אפשר לשער . כזה לא נמצא שיפור 1t-בהיוזמה בעוד שבקבוצה שלא הייתה מועסקת  במידת

השתלבות בתעסוקה. להוציא ממצא זה ובין הצלחה בקשר בין אמונה ביוזמה אישית קיומו של 

 השתלבות בתעסוקה.ללא נמצא קשר בין חוללות עצמית 

 הבית בקרב משתתפי התכנית  משק של הכלכלי הניהול תוצאות בתחום

יחד עם . היבט זה, הייתה שיפור הניהול הכלכלי של משקי הבית של המשתתפיםאחת ממטרות התכנית 

עוני. משימה זו הופקדה בידי עמותת ן ההשילוב בתעסוקה, אמור לקדם את חילוץ המשפחות מ

האם חלו שינויים בשני מישורים: א( המודעות  במסגרת ההערכה בדקנו , המתמחה בנושא."פעמונים"

כני וכני השאלון מבוססים על תות .ב( ההתנהלות הכלכלית )ההתנהגות( של המשתתפים ;הכלכלית

  הסדנאות.

  בלבד. נראה  35%אחוז המשתתפים ששיפרו את מודעותם הכלכלית בעקבות התכנית עומד על

גבוהה כבר לפני שנטלו חלק בסדנת היו בעלי מודעות כלכלית  םרובשההסבר לכך הוא ש

 ."פעמונים"

  מן  60%. בניגוד לכך, 06%במישור ההתנהלות הכלכלית, אחוז המשפרים גבוה יותר ועומד על

יתכן שהשפעת יהתנהלו בצורה לא נכונה לפני התכנית והמשיכו בכך גם לאחר שנה. המשתתפים 

 התרגול בתקופת הסדנה נחלשה עם הזמן. 

 לי של משתתפי התכנית לאחר שנהשינוי במצב הכלכה

מטרה נוספת של התכנית הייתה הגדלת ההכנסה המשפחתית באמצעות היציאה לעבודה. עקב מספר לא 

קטן של ערכים חסרים בדיווח על גובה ההכנסה המשפחתית ממקורות שונים, לא יכולנו לבדוק את השינוי 

בהשוואת מקורות ההכנסה. הממצא בגובה ההכנסה המשפחתית לאחר שנה ועל כן נאלצנו להסתפק 

הבולט הוא עלייה בשיעור המקבלים הכנסה מעבודה וירידה בשיעור הנתמכים בגמלאות מחליפות שכר 

 ואחרות של המוסד לביטוח לאומי.

 33%-ל 68%-מ ודות אחוז,נק 08-שיעור מקבלי הכנסה מעבודה גדל ב. 

 34%-ל 39%-ל המשתתפים ירד משיעור מקבלי גמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה בקרב כל . 

 ל 00%-נקודות אחוז )מ 3-מועסקים לאחר שנה, גדל שיעור מקבלי הגמלה ב נותרו בלתיבקרב מי ש-

-(. לעומת זאת, בקרב מי שהושמו בעבודה והיו מועסקים לאחר שנה, ירד שיעור מקבלי הגמלה ב08%

 (.36%-ל 00%-נקודות אחוז )מ 7

  ירד בקרב כלל המשתתפים.גם שיעור מקבלי דמי אבטלה 

 ידי המשתתפים להערכת התכנית ע

 העוס"תקשר עם . ה1

  עמה באופן פרטני או שוחחו עמה נפגשו  50%-כהיה חזק:  "תעם העוסהקשר של המשתתפים

  .בקשר פעם בשבועיים אתההיו  04%-ובטלפון לפחות פעם בשבוע, 

 באה לביטוי בתמיכה רגשית בתהליך , להערכת משתתפי התכנית, "תעזרה העיקרית של העוסה

חיפוש העבודה, שעלול להיות רצוף אכזבות, ובסיוע למשתתף בהבהרה לעצמו מהי העבודה הרצויה 
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תפקידו של העוס"ת.  אחד עם הגדרת בקנה עולהמבחינתו ומה עליו לעשות כדי להשיגה. ממצא זה 

רת קשר עם מעסיקים, לא העזרה האינסטרומנטלית בתחום התעסוקה, כגון מציאת עבודה ויצי

 הוגדרה כתפקידה של העוס"ת, ובכל זאת צוינה על ידי מיעוט מן המשתתפים. 

  כמעט כל המשתתפים הסכימו כי העוס"ת התייחסה אליהם בכבוד, היוותה אוזן קשבת עבורם

 והבינה את קשייהם.

 ר חלק ניכר ת, במידה מסוימת, תחליף לעו"ס המשפחה עבו"נראה שבתקופת התכנית שימשה העוס

עו"ס משפחה דיווחו כי מאז הצטרפותם לתכנית  בטיפולהמשתתפים שהיו ן מ 49%מן המשתתפים. 

ס על עו"ס המשפחה פחת בעקבות ייתכן כי העומ .יוהם הפחיתו את תדירות הפניות שלהם אל

 התכנית.

 שלהם מן התכנית רצון התרומת התכנית למשתתפים ושביעות . 2

 התכנית עזרה להם )רובם ציינו כי היא עזרה להם מאוד( מבחינת הגברת ציינו כי  80%-יותר מ

והקניית ידע קה המוטיבציה לעבודה, הקניית מיומנויות חיפוש עבודה, מתן מידע בנושאי תעסו

 . וכישורים מקצועיים. היא עזרה קצת פחות בשיפור יכולותיהם לניהול פיננסי של משק הבית

  ,היו מרוצים ממנה  04%-היו מרוצים במידה רבה מאוד מן התכנית ומן המשתתפים  39%באופן כללי

 .ההיו ממליצים לאנשים במצב דומה למצבם להשתתף ב 73% במידה רבה.

  פתוחות סיפרו המשתתפים על שינויים חיוביים שחלו בהם עצמם ו"חלחלו" גם הבתשובה לשאלות

, ביטחון העצמיחיזוק ה ,נחיתותרידה בתחושת הידיווחו על  33%בעקבות התכנית.  לבני משפחתם

תייחסו לשינויים ה 37% גילוי עצמי של יכולותיהם האישיות, חיזוק האמונה בעצמם וכד'.

התחילו לחפש עבודה  ,דקים את החשבונותהם בו: "פעמונים"בהתנהגותם, בעיקר בהשפעת סדנת 

למד לנהל את התקציב הזוג . נשים דיווחו כי בן אסרטיביות יותרהן )נשים( ואו שהם עובדים, 

לו עצמו יש שאיפות או ש עוזר יותר בבית ,המשפחתי, הוא לוקח אחריות לדאוג לפרנסת המשפחה

 להתקדם. כמה מבני הזוג  התחילו ללמוד ואחרים שינו את מקום עבודתם. 

 הם בהתנהגות ילדיאף שינויים חיוביים חלו בעקבות התכנית כי ן המשתתפים ציינו מ 30%-כ

, עצמאיים יותר, עוזרים בבית, מבינים את הקושי הכלכלי ולא דורשים כסףהם  :הנפשיובמצבם 

. האווירה בבית רגועה יותר ולילדים יש יותר תחושת מעודדים את האם ועוזרים לה בלימודיה

 ביטחון. 

 ממועד שנתיים לאחר: מעקב וכמה תחומים משיקים תוצאות בתחום התעסוקה

  לתכנית הכניסה

 מידה באיזו( א: תעסוקה תכניות בהערכת חשובות סוגיות שתי לבדוק קשנויב עקבהמ באמצעות

 משתפרות אפילו או נשמרות  ,(1t) שנה לאחר כלומר, התכנית בסוף שנצפו התעסוקתי במצב התוצאות

, שנה לאחר – בעבודה השתלבות – המצופה לתוצאה הגיעו שלא משתתפים האם( ב? (2t) שנתיים לאחר

 ?שנתיים לאחר זאת עשו

 (5)ראו תרשים  ועסקים לאחר שנתייםממן המשתתפים היו  34%הכול, -בסך.  
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 80% ( התמידו בתעסוקה כעבור  44%מן המשתתפים שהיו מועסקים לאחר שנה )מכלל המשתתפים

 מתוכם באותו מקום עבודה. 37%שנתיים, 

 הגדילו את  06% מובנים שונים:תום שנתיים בחלק משמעותי מן המתמידים שיפרו את עבודתם ב

עברו מעבודה מקצועית פחות לעבודה  60%; )במיוחד כאלה שהחליפו מקום עבודה( היקף משרתם

דיווחו שבתפקידם הנוכחי יש להם יותר אחריות  37%דיווחו כי שכרם עלה;  60%מקצועית יותר; 

יעוט לא נתונים אלה מראים כי מ קיבלו יותר אחריות על ציוד או על תקציב. 54%-על עובדים ו

 מבוטל זכה לקידום בעבודה בתוך שנתיים, במישור הניהולי או במישור אחר. 

 1-ב מועסקים היו שלא %50-מתוך הt  ,שנתיים לאחר בתעסוקה השתלבו %65אך חיפשו עבודה. 

 (5)ראו תרשים  שנתיים לאחר לא וגם שנה לאחר עבדו לא המשתתפים מן 03%, לכך בניגוד. 

 בהעובדים  ןמ %38תמדה: ה( 0מועד הכניסה לתכניתt ) המשיכו להיות מועסקים לאחר שנה וגם

 (.  5 תרשיםאו לאחר שנתיים )ר

  :במועד הכניסה לתכניתהלא עובדים  ןמ %59השמה והתמדה (0t ) היו מועסקים לאחר שנה וגם

 .(5תרשים  אולאחר שנתיים )ר

 במועד הכניסה לתכניתהלא עובדים  ןמ %09צלחה: ה-אי (0t )לתי מועסקים לאחר שנה וגם נותרו ב

 .(5לאחר שנתיים )תרשים 

 2t (253=N*)-המרואיינים ב של 2t-ו 0t, 1t-ב התעסוקה מצב תמונת: 4 תרשים

 

 .2t-המשתתפים שרואיינו ב כול-כל האחוזים מחושבים מתוך סך* 
 

 38% לאחר  לאומי לביטוח מהמוסד מזונות דמי או הכנסה הבטחת גמלת מן המרואיינים שקיבלו

 מאלו 4%לעומת זאת, . לאחר שנתיים קצבאות לקבל הפסיקו( המרואיינים מכלל 4% שהם)שנה 

הקצבאות לאחר  מקבלימכלל המרואיינים( הצטרפו למעגל  5%) לאחר שנה גמלה קיבלו שלא

 .שנתיים
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 44% לפני התכנית לא פנו  (מש"חמחלקה לשירותים חברתיים )מהמשתתפים שהיו מוכרים ל

. ייתכן שניתן לראות בכך המשך מגמה של צמצום 2t-למש"ח במהלך ששת החודשים שקדמו ל

 .1t-התלות במש"ח שנמצאה ב

 התכנית מנקודת מבט של המשק שלעלות -תועלת ניתוח

במסגרת המחקר ערכנו בחינה ראשונית של התועלת מול העלות מבחינת התרומה הכלכלית למשק של 

ת של הפעלת התכנית. לצורך אמידת התועלות התבססנו על ממצאי עבודת המשתתפים לעומת העלו

 השנה בסוף כי נמצא בניתוחהמחקר אך יש לציין כי החישוב מבוסס גם על הנחות לגבי מידע חסר. 

 השנה בסוף. העלות מסך ₪ 7,900-ב נמוכה משתתפת למשק בגין הממוצעת התועלת הייתה הראשונה

 הייתה הראשונה בשנה, עלות-תועלת יחס במונחי. ₪ 6,900-ב העלות על הזו התועלת עלתה השנייה

 מחזירה התכנית, כלומר. 3.0 פי העלות מן גדולה הייתה היא שנתיים לאחר אך, העלות מן 50% התועלת

 .תוך תקופה קצרה יחסית המשק של המבט מנקודת בה ההשקעה את

 לפעולה  וכיוונים סיכום. 6

 התכנית . יישום1

 מוגדרת, הן עבור  עבודה תכנית ברור ובוקיומו של מודל לערך רב  יש .התאמות עם, ברור מודל

מפעילי התכנית ברמת השטח והן עבור המשתתפים. עם זאת, נודעת חשיבות להגמשת המודל 

המשתתפים אשר מתגלים במהלך ההפעלה ו/או  ולהתאמתו לאילוצים חיצוניים ולצרכים של

ום והמסקנות העולות ממנה. כך, למשל, ב"תעסוקה בעקבות בדיקה מתמשכת של תהליך הייש

מונים, על מנת להגיע לדפוס מספר בעיתוי ההעברה ובמבנה של סדנת פע לרווחה" נעשו שינויים

הכלכלי  בניהול התנהגותם את הטיפול המיטבי שנועד לחזק את המודעות של המשתתפים ולשפר

 של משק הבית. 

 תת של ויש צורך לפתח מודל חדש המותאם לצורכיהן ייתכן שלא די בהגמשה .חדש מודל פיתוח-

קבוצות בקרב המשתתפים. כך בתכנית "תעסוקה לרווחה", לאחר שהתאמות חלקיות לגברים נמצאו 

בלתי מספיקות, פותח מודל חדש לעבודה עם גברים. המודל נוסה במחזורים אחדים לאחר תקופת 

לפתח מודלים לעבודה עם  נוספות מוזמנות הפיילוט ומצוי עדיין בשלבי גיבוש. תכניות תעסוקה

 גברים ולתרום לניסיון המצטבר.

 הכשרה במיומנויות חיפוש עבודה, יסודית ומעמיקה ככל שתהיה, לעתים אין  .מעסיקים קשרי רכז

בה די כשמדובר באוכלוסיות חלשות. רצוי שבצוות התכנית יהיה רכז השמות או רכז פיתוח קשרי 

מעסיקים, שיספק הצעות עבודה קונקרטיות למשתתפים שאינם מסוגלים למצוא עבודה בכוחות 

 עצמם.

 נראה כי לעוס"תים יש ערך מוסף בטיפול  .מועסקים בבלתי הטיפול רךבמע עוס"תים של מקומם

אנשים מאוכלוסיות חלשות שלהם בעיות מרובות. להעצמה שעברו המשתתפים,  תבשילוב בתעסוק

על פי דיווחיהם, ולהגדרת כיוון בחייהם, צפויות להיות השלכות על יכולת ההתמודדות שלהם בתחומי 

האתגר הוא יצירת דפוסים של שיתוף פעולה בין הגופים הממשלתיים חיים שונים ובכללם תעסוקה. 

המופקדים על שילוב בעבודה, כגון שירות התעסוקה, הפועלים על פי קריטריונים ונהלים 
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מסוגלים לטפל בדורשי ואשר ובין העוס"תים המתמחים בעבודה פרטנית וכוללנית  ,אוניברסליים

 פים הממשלתיים אינם ערוכים לשרת.עבודה שלהם חסמים ייחודיים, שאותם הגו

 מוצהרת בחשיבות התרומה של משאבים  הכרה תכניות תעסוקה רבות ישב .תומך קהילתי מערך

אנושיים )מעסיקים ידידים, מתנדבים המלווים את משתתפי התכנית  –קהילתיים למיניהם 

בתהליך חיפוש העבודה וכו'( וחומריים )למשל, חדרי מחשבים במתנ"ס(. הערכת התכנית "תעסוקה 

לרווחה" שבה והוכיחה כי מערך קהילתי תומך לא יוכל להתקיים ללא עובד סוציאלי קהילתי 

 בצוות התכנית.

 גופים ממשלתיים וציבוריים נוטים להעדיף הפעלת  .תעסוקה תכניות להפעיל יש יישובים באילו

תכניות תעסוקה חדשניות ביישובים שבהם כבר קיימת תשתית תעסוקתית. מצב זה עלול להביא 

לתחרות בין תכניות התעסוקה ביישוב על גיוס משתתפים ועל משאבים שונים. עם זאת מצב זה עשוי  

בין התכניות אשר יהיו לטובת כולם, כפי שנמצא בתכנית "תעסוקה לרווחה" שיתופי פעולה  להניבגם 

במועצה אזורית מרחבים ובכרמיאל. נוסף לסימפטיה אישית בין צוותי תכניות )שיכולה להיות 

קיימת או לא( נכון יהיה להגדיר ולהבנות תחומים של שיתופי פעולה בין התכניות שיאפשרו השלמה 

 ביניהן, ולא תחרות.

 יש הסכמה רחבה בקרב מפעילי תכניות תעסוקה כי שימור הצלחות מצריך המשך  .הצלחות מוריש

ליווי המשתתפים לאחר סיום השתתפותם בתכנית, ובשלבים הראשוניים של השתלבותם בעבודה. 

והיו מועסקים גם לאחר  בעבודה מן המשתתפים שעבדו לאחר שנה התמידו 80%כפי שצוין לעיל, 

מהם היו בקשר עם העוס"ת לפחות פעם בשלושה  50%. תםיפרו את איכות תעסוקשנתיים, וחלקם ש

 חודשים. אפשר לשער שהמשך הליווי המקצועי תרם להתמדתם בעבודה ואולי אף לקידומם. הבעיה

 . לו אחראי מי ברור ולא מתוקצב אינו לרוב הוא, הנושא בחשיבות מכירים שהכול שלמרות היא

 שנה במשך בירוקרטיות ותקציביות, במקרים רבים תכניות מופעלותבשל סיבות  .התכנית משך 

בתכנית "תעסוקה לרווחה" הכיר מנכ"ל משרד הרווחה בכך שפרק זמן זה עלול שלא להספיק  .אחת

מן המשתתפים שטרם  40%למשתתפים מרובי בעיות ואישר הארכה של עד שישה חודשים לעד 

בתום שחיפשו עבודה מהבלתי מועסקים  65%-ך ששולבו בעבודה. ממצאי ההערכה מצביעים על כ

שנה היו מועסקים כעבור שנתיים. ממצא זה מעיד על כך שגם אם ההשתלבות בתעסוקה מתרחשת 

בעיקר בשנה הראשונה של התכנית, יש הזקוקים לזמן רב יותר כדי להשלים את התהליך, 

 וההשקעה בליווי ובמתן תפוקות נוספות נושאת פרי.

 מטרת התכנית הייתה לשלב בתעסוקה את לקוחות שירותי  .מעוני לחילוץ כאמצעי בעבודה שילוב

 מכלל 48%-ו שנה כעבור מן המועסקים 34% כי נמצא ההערכה הרווחה כדי לחלצם מעוני. במחקר

 יכולתם את בספק מעמידה זה משרה בהיקף עבודה. חלקית במשרה עבדו שנתיים כעבור המועסקים

 .מלאות במשרות אימהות, רובם אם גם, התכנית משתתפי את לשלב מאמץ לעשות יש. מעוני להיחלץ

 חלק מן המשתתפים בתכניות תעסוקה  .תעסוקה-בתת המועסקים למשתתפים התכנית תאמתה

תעסוקה, כלומר, בעבודות לא מקצועיות ובמשרות חלקיות, והמניע -הם אנשים עובדים אם כי בתת

מחקר העלה כי מקרב המשתתפים הת עבודתם. א דרגשלהם להצטרפות לתכנית הוא רצון לש

כעבור  בעת הכניסה לתכנית והן הן קודם, כבר עבדו שנתיים כעבור המועסקים מן 50%בתכנית, 

מהם עבדו שלוש מתוך חמש השנים  37%שנה. משתתפים אלה מתאפיינים בדפוס תעסוקה רציפה: 
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מהם עבדו רק בעבודות רציפות )לפחות שלושה חודשים רצופים  39%שקדמו לכניסתם לתכנית; 

מהם התמידו כעבור שנתיים בעבודה שבה עבדו בעת כניסתם לתכנית.  34%באותו מקום עבודה(; 

עולה השאלה: האם התכנית מתאימה להם? תוכני התכנית, להוציא קורסי ההכשרה בסל 

אוריינטציה של השמה בעבודה של אנשים הרחוקים משוק העבודה, ורק השירותים, היו בעיקר ב

תכנים מעטים עסקו בקידום אנשים שלהם היסטוריה תעסוקתית רציפה. על מפעילי תכניות 

או להמשיך התקדם, אנשים עובדים שמטרתם ללבנות תכנית ייחודיות עבור תעסוקה להחליט האם 

בעלי לכלול בתכנית תכנים ושיטות הדרכה  מומלץ לשתפם בתכניות הקיימות. במקרה האחרון,

  אורינטציה של קידום בעבודה.

 . מדידת תוצאות התכנית והגורמים המשפיעים עליהן2

 הורית, -נהוג לראות בילדים קטנים חסם ליציאת האם, במיוחד החד .נשים לתעסוקת כחסם ילדים

 הילד 'גיל או לגיל מסוים' מתחת ילדים מספר'לעבודה. על בסיס זה משתמשים החוקרים במשתנה 

כמדד לחסם, כאשר בעצם לא ידוע באיזה מובן הילדים מהווים חסם: העדר סידורים  'ביותר הצעיר

מוסדיים לילדים )למשל, מעונות, צהרונים(? שעות הפעילות הבלתי מספיקות של הסידורים 

דפת האם לטפל בעצמה המוסדיים? עלותם הגבוהה הגורמת לעבודת האם להיות בלתי רווחית? הע

? במחקר הנוכחי התמקדנו בבחינת או אולי לחץ של בני המשפחה המורחבת לעשות כן בילדיה

משתני -על תעסוקת אימותיהם. בניתוח רב 7-0ההשפעה של העדר סידור מוסדי עבור כל הילדים בני 

וריות( לא ה-מן החד 34%מן המשתתפות ) 46%-לא נמצאה השפעה שלילית מובהקת, אולי משום של

( או 0-0היו מסודרים יום שלם במעונות/משפחתונים )בני  7-0הייתה בעיה בנושא: כל ילדיהן בני 

(. מן הראוי להמשיך ולהעמיק בבדיקת החסם לתעסוקת אימהות 7-6בגנים, בתי ספר וצהרונים )בני 

פיתוח הנובע מהימצאות ילדים קטנים בבית. לתשובות שתתקבלנה תהיינה השלכות שונות על 

 שירותים תומכים עבור אמהות המעוניינות לצאת לעבודה.

 מחקרי תעסוקה עוסקים בעיקר בחסמים הנובעים מתכונות  .בתעסוקה לשילוב נוספים חסמים

רקע דמוגרפיות )מגדר, גיל, מוצא/גזע, ילדים קטנים אצל נשים וכיו"ב(, ממיעוט הון אנושי )מיעוט 

עסוקתי וכיו"ב( וממגבלות בריאות. מאחר שמשתתפי השכלה, חוסר מקצוע, העדר ניסיון ת

"תעסוקה לרווחה" הם לקוחות של המש"חים, מצאנו לנכון לבחון גם בעיות אחרות שעמן הם 

מתמודדים, ואשר עלולות ליצור קשיים נוספים בתהליך חיפוש העבודה וההסתגלות למקום 

 בהןהשכיחות ותחומים, ה שלושה או ארבעהתמודדו עם בעיות ב מן המשתתפים 06%העבודה. 

(. 65%( וקושי בתפקוד הורי )65%(, בעיות בריאות ותפקוד של הילדים )50%היו: חובות כבדים )

 שלא המשתתפים סיכויי על משפיעיםממאפייני הפרט  ערכנו כדי לזהות אילוש משתני-בניתוח רב

השפעת הבעיות לא נמצאה , מכן לאחר שנה מועסקים להיות תכניתל מועד כניסתםב עבדו

הכנסתן למודל הגדילה את יכולת  עם זאת,  .בעיות בריאות של המשתתף עצמו למעטמובהקת, 

חשוב להמשיך ולהעמיק בחקירת ההשפעה של קשיים מסוג אנו סבורים שההסבר שלו פי שניים. 

 זה על השילוב בתעסוקה של אנשים מאוכלוסיות חלשות.

על כן  .ודיות למחקר ההערכה הנוכחי, אולם הן נובעות גם ממנואינן ייחשיובאו להלן שתי המסקנות 

 סיכום זה.מסגרת להעלותן בהחלטנו 
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 יש לזכור שבחלק ניכר מן התכניות, מיעוט  .תעסוקה תכנית של האמתיות התוצאות מדידת

. (0t) תעסוקה, כבר בעת הצטרפותם לתכנית-משמעותי מן המשתתפים מועסקים, ייתכן שבתת

( 1tנכון אינו שיעור המועסקים בתום התכנית או כעבור תקופה מוגדרת )הלפיכך, מדד התוצאה 

במצב התעסוקה של המשתתפים  השיפורמדד אלא הגידול שחל בו בין שתי נקודות הזמן האלה. 

כניסתם לתכנית ששולבו בעבודה בתום עת שיעור הבלתי מועסקים ב( מורכב משני רכיבים: א

( גידול בהיקף התעסוקה )מספר שעות העבודה( בקרב מי ב; בור תקופה מוגדרתהתכנית או כע

להיות מדדי תוצאה נוספים כגון  , כמובן,יכולים שעבדו הן בכניסה לתכנית והן בתום התכנית.

 שיעור המועסקים בשתי נקודות הזמן ששיפרו את איכות תעסוקתם.

 בבדיקת התוצאות וביקשנו גם לאמוד את במחקר הנוכחי לא הסתפקנו  .התכנית השפעת מדידת

התכנית, השווינו אותן לתוצאות שהתקבלו  השפעת התכנית. כדי לייחס את התוצאות להשפעת

, (תמיד לא)קיימות אפשרויות שונות ליצירת קבוצת השוואה  השוואה )קבוצת ביקורת(. בקבוצת

להניח שהתכנית עזרה אך אין כי יש  אולם בהעדרה יש להציג בזהירות את תוצאות התכנית ולציין

 אפשרות לאמוד את השפעתה במונחים כמותיים.  

 החברתיים והשירותים הרווחה משרד ל"מנכ פנילו התכנית של ההיגוי ועדת פניל הוצגו המחקר ממצאי

 ותרמו, התכנית של המקצועית הוועדה בפני שוטף באופן נתונים הוצגו כן כמו. המשרד של בכיר וצוות

 .ולשיפורה התכנית לעיצוב בכך


