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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים
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  תמצית המחקר

והשירותים  הרווחה במשרד השיקום אגף שפיתחאחת מתכניות התעסוקה  אהי "נתמכת"עבודה 

 חלק מיישוםוהיא  ,מקצועי-במסגרת השירות לשיקום תעסוקתי)להלן: משרד הרווחה(  החברתיים

 עם לאנשיםהיא לסייע  תכניתה מטרת. מוגבלות עם אנשים של בתעסוקה לשילוב בנוגע לרון דוח המלצות

 למשתתפים מגוונים תמיכה שירותי מספקתהיא  כך לצורך. החופשיבשוק  להשתלב בעבודה מוגבלות

במציאת עבודה, ליווי  סיוע, החופשילמשתתפים כוללת הכנה לעבודה בשוק הניתנת . התמיכה ולמעסיקים

 בתהליך יכוללת הכנה וליוו יםמעסיקלהניתנת . התמיכה העבודהבקליטה בעבודה וליווי מתמשך במקום 

  .העובד רכיולצקליטת עובד עם מוגבלות והפניה לגורמים רלוונטיים מסייעים בהתאמת תשתיות וציוד 

ציא מכרז חדש ווהונהליה  המשרד הרווחה את רכיביעדכן  2011בשנת  .2008החלה לפעול בשנת  תכניתה

. השירות מופעל ארציתה סובפריבפורמט החדש התכנית לפעול החלה  2012בשנת . לאיתור זכיינים

 מכרז. ה באמצעותגופי השמה שנבחרו ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות באמצעות 

העיסוק הרחב של ן כחלק מ ,מחקר הערכהבברוקדייל התבקש ללוות את התכנית -ג'וינט-מכון מאיירס

טרת המחקר היא לספק מידע שיסייע לקובעי המדיניות לבחון את מ. חוק לרוןהמכון בהערכת יישום 

 :האלהולסייע בפיתוחה. לצורך מימוש מטרה זו, המחקר בוחן את הנושאים של התכנית תרומתה 

תוך בחינת פעולתם של הגורמים  ,והטמעתה ברשויות המקומיותתה ספריהפעלת התכנית, פן או (1

 המעורבים

  למשתתפים ולמעסיקים  תכניתהניתנות בתשומות ה (2

  על המשתתפים בה  תכניתהשפעת האופן  (3

 . הבפני הניצביםאתגרים הושל התכנית חוזק הנקודות  (4

 המחקרבמסגרת . 2015-2012בשנים יישום התכנית ל מתייחסוהוא  ,המחקרמציג את ממצאי הנוכחי  דוחה

-תעסוקתילשיקום יעודיים עו"סים עם  ,התכנית של הבכיר הצוותעם  למחצה ראיונות מובניםנערכו 

הכול -סך .גורמי מפתח נוספיםעם וזכיינים עם יים במחלקות הרווחה השונות, נללוסים כעו"עם  ,מקצועי

-2016שנים השני בסבב בראיונות  24-ו, 2013-2012שנים ראיונות בסבב הראשון ב 40 :ראיונות 64נערכו 

 משתתפים 104 :בשתי נקודות זמן ,שאלון פי על טלפוני איוןילר השיבו , המשתתפים בתכניתכן כמו. 2015

 כשנה נוספת פעם רואיינו מהם 72-ו, (2013-2012 השנים במהלך) תכניתל םהצטרפות מועדל סמוךרואיינו 

 הראשון.  איוןיהר לאחרוחצי 

 ממצאים עיקריים

 המשתתפים בתכנית

אגף משרת  םאותש ,מוגבלויותרחב של טווח בעלי  55-18בני מענה ל " מספקתהתכנית "עבודה נתמכת

 40% עלהוא קביעה של המוסד לביטוח לאומי בתכנית תנאי נוסף להשתתפות . במשרד הרווחה השיקום

 דיווחו( 78%)המשתתפים שרואיינו  מרביתש אף .זכאות לשיקוםהמיצוי על ו לכל הפחות, נכות קבועה

של  העיקריתכי מגבלתם "סים ועובדי הזכיינים דיווחו העומרבית  ,פיזית או חושיתלהם מגבלה ש

 .רבים קשיים בעלתלאוכלוסייה מענה נותנת התכנית כי  נראה היא דווקא הנמכה קוגניטיבית.המשתתפים 
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רכי קיום בסיסיים, כגון וקושי לספק צהם חווים קשיים כלכליים משמעותיים, וב המרואייניםן מרבים 

 מזון ודיור.

 יותרמעולם לא עבדו  המרואיינים ןמ 69% לדוגמה כךשוק העבודה, ל חלשקשר  המרואייניםן לרבים מ

ה ארוכה במיוחד, תקופבמשך עבודה  במקום( עבדו 12%) מעטים מרואיינים .עבודהמקום  ושנה באותמ

 .שניםשלוש מ יותר

כי הם זקוקים  ם השיבומה 64%יכולתם להשתלב בשוק העבודה מוגבלת: על כך ש המרואייניםעוד מדווחים 

 ציינו כי הם זקוקים להפחתה בדרישות התפוקה.  24%-ולהפחתה בשעות העבודה כדי להשתלב בעבודה, 

 מיעוט בשל גם הנראה כפי במיוחד נמוך זה נתון. יהודים אינם במחקר שרואיינו המשתתפים קרבמ 3% רק

 של יצוגי-תת יש, והזכיינים "סיםהעו דיווח פי על, זאת עם. וחיפה הצפון ממחוז למחקר שהופנו משתתפים

 .תכניתב הערבית היהאוכלוסי

במערך ת ות נוספותכני .לאנשים עם מוגבלותמיועדות ה תעסוקהתכניות מערך חלק מהיא  נתמכת" "עבודה

אפשרות למשתתפים  מתןמערך התכניות היא בבסיס זה הן תכניות לתעסוקה מוגנת. למרות שהחשיבה 

 לאחר"עבודה נתמכת"  תכנית אל שהגיעו המשתתפים הם מעטים, רכיהםוצפי  עלבין המסגרות  לעבור

 שתיההפרדה החדה בין  היא לכך"סים מציינים כי הסיבה העומוגנת.  תעסוקהשל שהועסקו במסגרת 

להתחיל בתכנית יש באפשרותו  ורק לאחר מכן המוגנת במסגרת עבודתואת  סייםל משתתףה על: התכניות

 אפשרי.לרוב אין הדבר  ,למסגרת המוגנתנוסף לכך, אם עולה צורך לשוב  ."עבודה נתמכת"

 יםהסוציאלי יםהעובד

את מפנים ם ההרווחה. מחלקות ב"סים העועל ידי איתור המועמדים ובחינת התאמתם לתכנית נעשה 

 על ,ם בתכניתהתקדמותשוטף אחר המעקב העל  םיאאחרה, והם שירותהלזכיין  המתאימים יםמועמדה

הראיונות עם העו"סים עולה, כי בפועל מעטים ן מ .ועל מתן מענה לזכיין על פי הצורך םעמ הזכיין פעילות

פעילות הזכיין. כך גם עולה  את הבוחןפועלים כגורם  או ניםולזכיי פיםלמשתתמהם מספקים ליווי ותמיכה 

העו"ס לא פנה אליהם כדי  ,לאחר שהופנו לזכייןמהם דיווחו כי  69% –שרואיינו  מתשובות המשתתפים

 לשאול האם הם זקוקים לעזרתו.

העו"סים שאלון האינטייק. מרבית על  מתבסס"סים עוהל ידי הערכה של המועמדים לתכנית עהתהליך 

היעד של יותר לאוכלוסיית יתאים  ,קצר ופשוט יותרהיה יכדי ש לשאלוןסת שינויים ציינו שיש צורך בהכנ

 ישרת טוב יותר את מטרות התכנית. בכך התכנית ו

 זכייני השירות

פי למשתת לסייע שמטרתה, השיקומית הפעילות את המספקים הם)הארגונים המלווים(  רותיזכייני הש

 לתעסוקהה כנהאישית,  תכניתה של בניי. הפעילות כוללת החופשי בשוק עבודה במקום להשתלב התכנית

 סיונותינה מהלךוב בתכנית השתתפותהבמהלך תקופת  ותמיכהליווי אישי  מתןבשוק העבודה החופשי ו

תכנית אישית  ףכבסיס לתהליך הליווי, על זכייני השירות לבנות עם המשתת .למצוא עבודה ולהשתלב בה

שקיבלו  המרואיינים. מבין תכניתב ושתתפותלהפיק את המרב מה ולסייע לכדי  ,הכוללת יעדים מוגדרים בזמן

 .כזויתה להם תכנית י( דיווחו כי לא ה30) 51% ואילו כזותה להם תכנית ידיווחו כי הי (21) 41%, שירות
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מצב  .קבוענמוך ולא  היהזכיין משתתפים המופנים לכל המספר הוביל לכך ש זכיינים( 26) הזכייניםריבוי 

החלטת אגף השיקום לאפשר והוביל ל ,כנדרש במכרז ,קיום סדנאות והכשרות קבוצתיות זה הקשה על

השמה מהירה  , שכן לדעתםזכייניםבברכה מצד ה החלטה זו התקבלההדרכה אישית. המרת סדנאות אלה ב

אותו צת ומאל המשתתף את קשיי במהירות ובעוצמה לחשוף מאפשרתבכך שהיא יותר מסדנאות מועילה 

  ם.מלהתמודד ע

המתעוררים עם קשיים  למצוא עבודה, להשתלב בה ולהתמודד פיםלמשתתנועד לסייע הליווי האישי 

להם מלווה אישי  הכי הי ציינוו שהופנו לזכיין שירותדיווחו  (42) המרואייניםן מ 71%במקום העבודה. 

. המלווההעניק להם שסיוע הן על שביעות רצון מ מהם דיווחו 69% בה. שסייע להם לחפש עבודה ולהשתלב

חשיפה למקומות עבודה והבנת סוג העבודה המתאימה להם  היו במיוחדהם לשהליווי תרם  ההיבטים

 ממונה.המצד סמכות וביקורת  וקבלתעמם ביותר, הבנת הקשיים האישיים והתמודדות 

בקשר עם המלווה עדיין היו ( 22)המשתתפים שרואיינו מן  37% תכנית,הצטרפותם לכשנה וחצי לאחר 

נוגעות ברובן שצוינו  הסיבותהם אינם בקשר אתו. וה בעבר אך מלולהם היה דיווחו כי ( 20) 34%-, ויהאיש

  .יתן לושנהשירות ן חוסר שביעות רצון של המשתתף מלניתוק הקשר מצד הזכיין או ל

 ןמ 29%, לאלהנוסף לא קיבלו שירות שיקומי מזכיין שירות.  ( דיווחו כי כלל13) המרואיינים ןמ 18%

 השירות. מזכיין( דיווחו שלא היה להם מלווה אישי, אף על פי שהם קיבלו שירות שיקומי 17) המרואיינים

 המשתתפים ןמ 47% כי שנראההליווי האישי מהווה את בסיס התכנית, כך  ,חשוב לציין שבהעדר סדנאות

 .בפועל שירות לא קיבלו למחקר שרואיינו

 התכנית תוצאות

רכישת כלים והחופשי  בשוקעבודה השתלבות המשתתפים בהן התכנית אמות המידה שהוגדרו להצלחת 

תעסוקה, שאינם קשורים להשפעת התכנית על תחומים . נבחנה גם במקום העבודהלהם שיסייעו ומיומנויות 

 .חברתיים ומצב רוח יםכגון קשר

 12%: תכניתהצטרפו לשהזמן מאז ן פחות בחלק מ( עבדו בשוק החופשי ל38) שרואיינו המשתתפיםן מ 64%

 עבדו םמרבית. חדשה בעבודה השתלבו 52%-כניסתם לתכנית וטרם המשיכו בעבודה שהם עבדו בה 

מבין כלל ון. יעבודות ניקו ותאומחסנ ותמכירות, הכנת אוכל, סדרנ, ובהן מתן שירותיםעבודות שעיקרן ב

המשתתפים אשר עבדו במשרה חלקית.  55%-עבדו במשרה מלאה ו 45%המשתתפים שעבדו בשוק החופשי, 

, בממוצע, היהעבדו במהלך התכנית דיווחו על כך שמשך הזמן הארוך ביותר שהם עבדו באותו מקום עבודה 

 חודשים. עשרה

שלהם  העבודה את מקום למצוא להם תרמו תכניתב שרכשו הכלים דיווחו כי( 18) שעבדו המרואייניםן מ 58%

  .עבודהמקום הבהשתלבות מוצלחת  להשתלב להם סייעה תכניתשה דיווחו( 28) 67%-, ואליו ולהתקבל

 תכנית.במהלך השתתפותם בו כי עבדו בעבודה מוגנת דיווח המרואייניםן מ( 4) 7%

מציאת עבודה -איהן שדווחו הסיבות תכנית. לשהצטרפו מאז ו כי לא עבדו כלל דיווח( 17) המרואייניםן מ 29%

 .(2חוסר כיוון תעסוקתי )ו (3חוסר עניין בעבודות שנמצאו ), (מרואיינים 11המותאמת למוגבלות שלהם )
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תעסוקה "רכות"  ובמיומנויות עבודהבמיומנויות חיפוש שחל דיווחו על שינוי לא שרואיינו המשתתפים 

 בעקבות השתתפותם בתכנית. 

על  המרואייניםנשאלו לתעסוקה, ישירות שאינם קשורים תחומים על לבחון את השפעת התכנית  כדי

 מאזבהם  שחלשינוי לאישית בנוגע תחושתם העל בריאותם הנפשית ועל ים החברתיים שלהם, רהקש

כשנה חצי  לתשובותיהםלתכנית להצטרפותם  סמוך המרואייניםתשובות  השוואתהצטרפו לתכנית. ש

הקשר עם אנשים אחרים. לעומת זאת, איכות של ובריאות נפשית בהיבטים של הבדל העלתה לא לאחר מכן 

שינוי  שלהם, וכן על עצמיה ערךהתחושת בשחל  שינוי חיובי דיווחו על ()בממוצע המרואייניםן מ 39%

ם עם בני משפחה. הקשריוב שלהם חברתייםהקשרים ב, םבריאותב, שלהם מצב הרוחבבמצבם הכללי, 

 נשאלה בשאלון השני בלבד.כי שאלה זו  לציין חשוב

כי הם השיבו  המרואייניםמכלל  61%אשר לשאלה האם המרואיינים ימליצו לחבריהם להצטרף לתכנית, 

 בטוחים שלא ימליצוהשיבו כי הם  14%-אינם בטוחים שימליצו וציינו כי  25% על כך, לבטח ימליצו

 .לחבריהם להצטרף לתכנית

 סוגיות ביישום שיש לתת עליהן את הדעת וכיווני פעולה אפשריים

 העדר פיקוח על עבודת הזכיינים

במחלקות "סים העו, לכך . נוסףעל המפקחים המחוזייםמוטלת על עבודת הזכיינים לפיקוח אחריות ה

ודא שהם מקבלים מהם את התשומות ונו לזכיינים וללשירותים חברתיים אמורים לעקוב אחר האנשים שהפ

משתתפי התכנית מספק על פעילות הזכיינים, שכן חלק גדול מאין פיקוח בפועל . עם זאת, נראה כי הנדרשות

המרואיינים דיווחו ן מ 18% ,כך לדוגמה היו אמורים לקבל.אותן דיווחו שלא קיבלו את התשומות ששרואיינו 

-מטרות ויעדים אישיים וובה תה להם תכנית אישית ידיווחו כי לא הי 51%ידי זכיין שירות,  כי הם לא לוו על

בתכנית  "סיםומעורבותם של העעוד נמצא כי מידת  דיווחו כי לא היה להם מלווה אישי.מן המרואיינים  29%

. כמו כלל בין מעורבות רבה לחוסר מעורבות הונע האחיד ההשיקום של המשתתפים ובפעילות הזכיינים אינ

  פעילות המפקחים אינה עוסקת לרוב בפיקוח ישיר על פעולות הזכיינים.כן, 

כדי , השירות אל מול זכיינימדגישים את הצורך בבחינה מחודשת של אופן העבודה והבקרה ם אלה ממצאי

 תכנית.הלמשתתפי מתן שירות מיטבי להבטיח 

 אינטייקהשאלון 

אינה גדולה,  תכניתעם המועמדים להאינטייק  שאלון דיווחו שהתועלת הנובעת ממילוי"סים מרבית העו

 יםברור םאינ רבים מן הניסוחים בוומטרת המיון בין המועמדים, גוזל זמן רב  שכן אין הוא משרת את

לאחר  , שכןאינטייקה שאלוןבמידע שמתקבל ממשתמשים ן הם כי איציינו  ,מצדם ,. הזכייניםלמשתתפים

עקרונית יש לציין כי העו"סים אינם מתנגדים  כרות.יעורכים בעצמם שאלון ההם  קליטת המשתתפים

  משתתף, אלא למאפיינים מסוימים בשאלון הקיים.לשאלון קליטה העברת ל

את מטרותיו ניתן להשתמש בו כדי לקדם של הדרכים שבהן ואינטייק השאלון בחינה מחודשת של מטרות 

 .התכניתלשיפור  עשויה להוביל
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 מעבר המשתתפים בין מסגרות במערך שירותי התעסוקה לאנשים עם מוגבלות 

לאתר מועמדים פוטנציאלים, בין היתר גם ממסגרות של "ס על העו, תכניתההעבודה של  ינוהלעל פי 

עליו לסיים את  ,ה נתמכת"כדי שמועמד שעובד במפעל מוגן יתקבל לתכנית "עבודתעסוקה מוגנת. אולם 

יהיה עליו  ,תעסוקה מוגנתלשוב הוא ירצה לבו ש. במקרה יישמרלא  הבבמסגרת המוגנת ומקומו  תועבוד

 .מעבר בין שתי התכניותחששם של המשתתפים ממצב כזה מונע את הזמן רב.  לכך להמתין

 ,תעסוקה מוגנתתכניות של מקרב המשתתפים ב "עבודה נתמכת" כניתהמשתתפים בתכדי להגדיל את מספר 

  מוגנת. תעסוקהמסגרת ל לשובאפשרות  מתן, כמו גם המסגרותר הדרגתי בין שתי אפשרות למעב אפואנדרשת 

 מתן שירות לאוכלוסייה הערבית והבדואית

כמו משיעורם באוכלוסיית היעד של התכנית.  תקטן משמעותימקרב משתתפי התכנית יהודים -מספר הלא

. נראה כי יש המספקים שירותים לאוכלוסייה הערבית "סיםעובבכל המחוזות צוין מחסור בזכיינים וכן, 

 צורך בנקיטת פעולות שיאפשרו לצמצם פערים אלה.
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 תודות

 להודות לאנשים שסייעו בתכנון המחקר, בביצועו ובהכנת דוח זה: נוברצונ

באיסוף מידע עדכני וביצירת הקשר עם  סייעושעל עובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ל

העומדות וסייעו בכך להבנתן של סוגיות רבות  בראיונות השתתפו, וכן לעובדים הסוציאליים שהמשפחות

  בבסיס המחקר.

לד"ר שלי נורדהיים, על  :לכל אורכו שליוו את המחקרוהשירותים החברתיים ממשרד הרווחה  לעובדי

בפתרון סוגיות רבות ולמירי שמחון על עזרתם  ד"ר אסי אהרונובהשירות, לפתיחותה לבחינה מתמשכת של 

תודה . פתיחותהעל והערותיה המעמיקות ולעו"סית רחל אלגרבלי על שהתעוררו במשך עריכת מחקר זה, 

 ם מנסיונם הרב.להתראיין ולתרו לעובדי זכייני השירות שהסכימו מיוחדת אנו מכירים

שרה חנה גולדנברג ותמיר מצוות עבודת השדה ולמראיינות -לחן צוקיל. תודה לעמיתינו במכון ברוקדי

 על נון-תודה גם לרונית בן .תממשלההיה  יכול שבלעדי התמדתן ועבודתן המסורה מחקר זה לא טוויטי

 עריכת הלשון של הדוח וללסלי קליינמן על הפקתו והבאתו לדפוס.
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 מבוא. 1

, בחברה להשתלבות תורמת העבודהפרנסה, הנוסף על . לכל אדם ותחשוב יהעל ושמירה בעבודה השתלבות

 ;Rimmerman, Araten-Bergman, 2009) החיים איכות ולשיפור העצמי הערך להעלאת, עצמאותה לקידום

Griffin et al., 1996; Freedman & Fesko, 1996.)  

מדיניות שמטרתה להרחיב את השתתפותם של , פותחה בעולם בישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות

 יצירת תשתית חוקתית לעיגון היתר בין אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה. מדיניות זאת כוללת

(, 1998"ח, התשנ) מוגבלויות עם לאנשים זכויות שוויון חוק באמצעות מוגבלויות עם אנשים של זכויותיהם

 הביטוח לחוק 109)תיקון  לעבודה לצאת כללית נכות קצבת מקבלי לעודד מטרתםשיצירת תמריצים 

 התעסוקה של אנשים עם מוגבלות , צו ההרחבה של משרד הכלכלה לעידוד והגברת(2009 משנת הלאומי

 נכים לענייני וגיבוש מסגרות ארגוניות לסיוע להעסקת אנשים עם מוגבלות )בהתאם להמלצות הועדה (2014)

 לרון(.  דוח :להלן) 2005ל, "ז לרון השופט בראשות

 הרווחה במשרד השיקום אחת מתכניות התעסוקה אשר פותחו על ידי אגף אהי "נתמכת"עבודה  תכניתה

 יישוםמכחלק  ,מקצועי-תעסוקתיבמסגרת השירות לשיקום )להלן: משרד הרווחה( והשירותים החברתיים 

 לרון. דוח המלצות

חלופי החלו כמודל המספקות תמיכה בהשתלבות של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה החופשי  תכניות

אנשים עם מוגבלויות בשוק העבודה  לשלבוביעדיהן  לעמודות תעסוקה מסורתיות שלא הצליחו לתכני

בארצות הברית ומשם הופץ ברחבי  80-פותח לראשונה בתחילת שנות הכזה המודל לתכניות מסוג החופשי. 

י להתקבל יועד לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לשירותי שיקום מקצועיים כדהמודל  .בישראלגם  העולם, כמו

שירותי מערך חוליה ב תמהוותכניות כאלה לאורך זמן. אנשים ללא מוגבלות, ולהתמיד בה  דלעבודה, לצ

 (. Jenaro et al., 2002) ללא סיוע התעסוקה, הכולל מפעלים מוגנים, עבודה נתמכת ועבודה בשוק החופשי

יועדה התכנית . 2008בשנת "עבודה נתמכת" אגף השיקום במשרד הרווחה החל להפעיל את התכנית 

 תפקוד קשיי, למידה ליקויי, נוירולוגיות או חושיות, פיזיות נכויות עם של האגף: אנשיםלאוכלוסיית היעד 

ה רכיביוהוגדרו מחדש  תכניתה דרישות הפעלת שונו 2011בשנת . קוגניטיבית הנמכה והסתגלות או בעלי

הגופים  26 כל. זכייניםידי  על הפעלתהלפירט את הדרישות ש הוצא מכרז חדש 2011. ביולי הלי הפעלתהוונ

גופים  נמנו הזכיינים עם. תכניתה ניגשו למכרז זכו בו וקיבלו אישור להעניק ליווי והשמה למשתתפיאשר 

, חלקם גופים חדשיםכן למשתתפים במסגרת המכרז הקודם והתעסוקתי אשר סיפקו את שירותי הליווי 

  .2012 שנת הנוכחית בתחילתהתכנית החלה לפעול במתכונתה . שירותי השמהניסיון בהספקת בעלי 

העיסוק הרחב של ן ברוקדייל התבקש ללוות את התכנית במחקר הערכה, כחלק מ-ג'וינט-מכון מאיירס

לבחון את הם שיסייע למידע לקובעי המדיניות המחקר היא לספק  מטרתחוק לרון. יישום המכון בהערכת 

אופן  האלה:לצורך מימוש מטרה זו, המחקר בוחן את הנושאים פתחה בעתיד. תרומתה של התכנית ול

; תוך בחינת פעולתם של הגורמים המעורבים ,הפעלת התכנית, פריסתה והטמעתה ברשויות המקומיות

נקודות ; אופן השפעת התכנית על המשתתפים בה; התשומות הניתנות בתכנית למשתתפים ולמעסיקים

  החוזק של התכנית והאתגרים הניצבים בפניה.
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יישום על ממצאי המחקר , ובו נכללו 2013בנובמבר  מקצועי-קתיתעסולשיקום דוח ביניים הועבר לשירות 

והוא מתייחס ליישום , המחקרממצאי הנוכחי מסכם את  דוחה .התכנית בחצי השנה הראשונה להפעלתה

 . 2015-2012בשנים התכנית 

 1תיאור התכנית. 2

בהם שבמקומות עבודה בשוק החופשי  לשילוב אנשים עם מוגבלות תהמסייעא תכנית הי "עבודה נתמכת"

 גיסא, מחד מוגנת במסגרת לעבוד מתאימים שאינם לאנשים מיועדת תכניתמתקיימים יחסי עובד/מעביד. ה

 היא תכניתמטרת ה. סיוע וללא עצמאי באופן החופשיהעבודה  בשוק להשתלב מסוגלים אינםגיסא,  ומאידך

העבודה  בשוק לעבוד להם יאפשרו אשר אישיות-ןובי תעסוקתיות מיומנויות לפתח לסייע למשתתפים בה

 .לכל היותר שנתיים של לתקופה ניתנים מתאימים. שירותים אלה וליווי תמיכה באמצעות החופשי

 לביטוח שהמוסד 55-18 בני, השיקום אגף של היעד אוכלוסיית מקרב לאנשים מענה לתת נועדה התכנית

 לביטוח במוסד מקצועי-תעסוקתי לשיקום זכאותם את מיצו אשר, נכות 40% לפחות להם קבע לאומי

 .בכוחות עצמם זאת לעשות מסוגלים אינם אך החופשי בשוק בתעסוקה להשתלב ומעוניינים לאומי

 .ישא 1,200-כהתכנית מספקת שירות ל 2016נכון לאוגוסט  ,מקצועי-על פי נתוני השירות לשיקום תעסוקתי

את  ניםוממיי יםהמאתר יםהסוציאלי יםהעובדמרכזיים: נסמך על שלושה צירים ( 1)תרשים התכנית מודל 

המספקים את הפעילות השיקומית המתמשכת במסגרת  הזכייניםהמועמדים להשתתפות בתכנית; 

  .הפועליםשל הגורמים  המבקרים את הפעילות והמפקחיםהתכנית; 

המאתר והממיין משתתפים לתכנית הוא עו"ס  ברשויות מסוימות )הגדולות יותר( העו"ס .העובד הסוציאלי

לשיקום תעסוקתי, כלומר, עו"ס ייעודי לתכנית. ברשויות האחרות עו"ס כוללני או עו"ס שיקום הוא המבצע 

לתכנית;  מועמדים ( איתור1על ההיבטים האלה:  אחראי את התפקידים הדרושים ליישום התכנית. העו"ס

 משתתפים שבה, מקומית תעסוקה ( כינוס ועדת3ת שאלון האינטייק; ( גיבוש חוות דעת על המועמד באמצעו2

 ( מעורבות בעיצוב5  ( הפניית המועמד לזכיינים לקבלת שירותי התכנית;4 ס, גורם מפקח והמועמד;"לרוב העו

 התקדמותו בה ואחר השירות הניתן לו על ידי הזכיין שנבחר. אחר , מעקבהמשתתףעבור תכנית השיקום 

הזכיין:  באחריות גופים מורשים לפעול כזכיינים. 26משמש גוף ליווי והשמה למשתתף. כיום יין הזכ .הזכיין

( לבנות עבורו תכנית שיקומית מפורטת הכוללת הכשרה וסדנאות להקניית 2 ;( לבחון את נתוני המועמד1

התואם את למשתתף מקום עבודה, ( לאתר 3 ;כגון הגעה בזמן וקבלת סמכות ,כישורי עבודה "רכים"

הם  השירות זכייני. ( לספק למשתתף ליווי ותמיכה מתמשכים במקום עבודתו4כישוריו ואת יכולותיו; 

. החופשי העבודה בשוק להשתלב יוכלו שאלה כדי למשתתפים הנדרשות התשומות מתן על אחראיםה

 .8 פרק ראו אלה תשומות על לפירוט

                                                   
 העוסקים הרלוונטיים הממצאים לצד, רקיםבכל אחד מן הפ הליה יובאמפורט יותר של רכיבי התכנית ונ תיאור 1

 .  אלה ברכיבים
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 2"עבודה נתמכת"מודל התכנית  :1 תרשים

 

לבצע  תפקידו. הרווחה משרד של השיקום באגף התעסוקה שירות של מחוזימפקח  הוא המפקח. המפקח

, ועל הטמעת בתחומי המחוזשוהזכיינים ברשויות המקומיות "סים העו ם שלפיקוח ובקרה על פעילות

  .התכנית במחלקות הרווחה

 אמצעותב ראשוניתאותו הערכה  מעריךו מוע כרותיה ךעור"ס העו, תכניתל והפנייתו המועמד איתור לאחר

ושיקול הדעת  יכולותיו על בהסתמך, תכניתנמצא מתאים ל המועמד אם(. אינטייקה שאלון) יעודייטופס 

 מסלול( 1: השירות זכייני ידי על הניתנים ההכשרהמסלולי  משלושת לאחד מופנה הוא, "סהעוהמקצועי של 

 בסיומןש ,בעבודה השתלבות לקראתמיומנויות תעסוקה "רכות"  להקנייתמערך סדנאות  הכולל – סדנאות

 מסלול( 3 ;בעבודהשכר  ללאתנסות ה ןסדנאות וה הן הכולל – משולב( מסלול 2 ;מושם בעבודה המשתתף

 שירותה לקבלת המרבית התקופה .מקדימות סדנאות ללא, עבודהפרטני במקום ה ליווי הכולל – בעבודה ליווי

 .וזימחה מפקחה ראישוב השירות קבלת משך את להאריך אפשרות ישהצורך  במידת אולם ,חודשים 24 יאה

                                                   
רות יאגף השיקום, השמבוסס על תרשים מתוך: "נוהל עבוד נתמכת", משרד הרווחה והשירותים החברתיים,  2 

 לשיקום מקצועי ותעסוקתי.

 איתור מועמדים

קבוצת 
עמיתים 
 אחה"צ

 אינטייק עו"ס

תכניות ועדת תעסוקה  

 

 הפניה לזכיין

 בניית תכנית שיקום תעסוקתי

 מסלול

 משולב

 מסלול

 סדנאות

 השמה בעבודה

בניית אופק 
 תעסוקתי

ליווי 
בעבודה, 

 24עד 
 חודשים

ליווי, עדכון 
ומעקב 

שוטף של 
העו"ס 

 התעסוקתי

מסלול 
 פרטני
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 מחקר ההערכה. 3

 מטרות המחקר ושאלות המחקר 3.1

המחקר היא לספק לקובעי המדיניות מידע על יישום התכנית, אשר יסייע להם לבחון את תרומתה  מטרת

 :האלההמחקר את הנושאים בחן  ,מטרה זו. לצורך מימוש בעתיד פתחהולשל התכנית 

תוך בחינת פעולתם של הגורמים  ,והטמעתה ברשויות המקומיותתה ספריהפעלת התכנית, אופן  (1

 המעורבים

  למשתתפים ולמעסיקים  תכניתהניתנות בתשומות ה (2

  על המשתתפים בה  תכניתהשפעת האופן  (3

 . הניצבים בפניהאתגרים הושל התכנית חוזק הנקודות  (4
 

 כמותיה המידע ואיסוף המחקר אוכלוסיית 3.2

. להערכת 2013-2012הוגדרה כלל המשתתפים שהצטרפו לתכנית במהלך השנים אוכלוסיית המחקר 

 משתתפים.  360-כהצטרפו לתכנית בתקופה זו  ,מקצועי-תעסוקתי לשיקוםהשירות 

, ולאחר במחקרליטול חלק הסכמת המשתתפים  השגתהיה אמון על באמצעות המפקחים,  משרד הרווחה,

הכול הועבר לצוות -על העברת פרטי ההתקשרות עמם לצוות המחקר. סךהסכמתם לכך, היה אחראי 

 72-היענות( ו 0T ,%75איון הראשון )ימהם הסכימו להתראיין בר 104 ;משתתפים 139המחקר מידע על 

היענות(. יש לציין שהועברו לצוות המחקר פרטי התקשרות  1T ,%52איון השני )יברהסכימו להתראיין 

המשתתפים על הנעשה במחוז חיפה והצפון של דיווח הממחוז חיפה והצפון, ועל כן של משתתפים מועטים 

  .הוא חלקי בלבד

 .לפי מחוז המגורים המרואייניםמתאר את התפלגות  1לוח 

 ( N=96, 0Tבמספרים ובאחוזים, ) המגורים מחוז לפי, שרואיינוהתכנית  משתתפי :1 לוח

  יםאחוזב יםמספרב מגוריםהמחוז 

 100 96 הכול-סך
 15 14 ירושלים

 58 56 תל אביב והמרכז
 6 6 חיפה והצפון

 21 20 דרום
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 כלי המחקר 3.3

שיטות מחקר כמותיות  במחקר שולבו, תוצאותיהעל יפה על יישום התכנית ותמונה מקכדי לקבל 

 . לתקף את ממצאי המחקריחד מאפשר  שתי השיטות שילובת. ואיכותניו

 איכותניים כלי מחקר 

 רשימת בעזרת נוהלואלה  .תכניתהקשורים ל שונים תפקידים בעלי עם למחצה-מובנים ראיונות נערכו

 להקשר להתאימןובכך  שאילתן דרךואת  השאלותלקבוע את סדר  גמישות ניתנהלמראיין  ;מוכנות שאלות

לחלץ  םהם מאפשרי שכן, תכניות להערכת במיוחד מתאימים כאלה ראיונות(. Robson, 2002, 231) בשיחה

הניתנת לנושא הנחקר המשמעות  אתרואים את סביבתם החברתית, מן המרואיינים מידע על האופן שבו הם 

בין היתר הראיונות עסקו (. Berg, 1998)מפרשים את המציאות ואת תפקידם בה  הםבו שהאופן כן על ו

צרכים ניתן למשתתפים וגיוס המשתתפים, תהליך האבחון, תקצוב התכנית, הליווי הבנושאים האלה: 

  מסופקים.שאינם 

 פרשנות, הרכבה, פירוק, ליקוט: שלבים מחמישה המורכב ()תמטי נושאי ניתוח למידע האיכותני בוצע

, השונים שלביםה בין ונשנה חוזר מעבר דורש אלא ליניארי אינו הנתונים ניתוח תהליךמאחר ש .וסיכום

 המרכזיים זוהו הנושאיםתחילה : (Miles & Huberman, 1994; Yin, 2011) לזה זה חופפים השלביםחמשת 

 ניתוחהחוקרים ערכו התמות שזוהו; לכל תמה על פי וצל ורוכז מחדש תוכן הראיונות פ ;שעלו בראיונות

 , תוך התחשבות בתפקיד המרואיין והשפעת התפקיד על צורת התייחסותו לנושא השיחה. בנפרד תוכן

והם נועדו  ,נבחרו ככאלה המייצגים את דעת מרבית המרואיינים דוחה לאורך המוצגים הציטוטיםכי  ,יצוין

 לצורך המחשת הנאמר בלבד.

השני , והסבב 2013מאי  – 2012אוקטובר  בחודשיםהראשון בוצע  הסבב .ראיונות של סבבים שני בוצעו

 (:2)לוח  להלן כמפורט, 2016פברואר  – 2015ספטמבר  בחודשיםבוצע 

 )במספרים( עם בעלי התפקידים הראיונות שנערכו :2 לוח

 
מרואיינים שרואיינו 

 ראשוןה סבבב
מרואיינים שרואיינו 

 שניה סבבב
 שרואיינו מרואיינים

 הסבבים בשני

 12 24 40 הכול -סך
 1 1 3 והמפקחים התכנית מטה

 2 3 3 עו"ס לשיקום תעסוקתי
 3 5 9 ורכזות שיקום מחלקות מנהלות

 2 6 8 כוללניעו"ס שיקום ועו"ס 
 3 8 14 זכיינים

 1 1 3 *גורמים המלווים את התכנית
 , כגון ג'וינט ישראל ואשנ"ב.תכניתהשל יישום התכנון וה* גורמים המלווים את תהליך 
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 3כמותיים מחקר כלי

 :למשתתפי התכנית הועברו שני שאלונים

אישיים הבמאפיינים בין היתר השאלון עסק  :(0Tשאלון טלפוני למשתתף בעת ההצטרפות לתכנית ) .א

 .לתכנית םסיבת הצטרפותורכיהם ובצב, שלהם תעסוקתיתה היסטוריהב של המשתתפים,

 בהשתתפות היתר ביןהשאלון עסק  :(1Tתכנית )ההצטרפות ללאחר  וחצי שאלון טלפוני למשתתף שנה .ב

   .התעסוקתי םובמצבהתכנית למשתתפים , בתרומת הםשביעות הרצון מובהשונים  תכניתרכיבי הב

 בדרך הזו:נותח  הכמותי המידע

 . תיאורית סטטיסטיקה לקבלת הבסיסית השיטה :שיעורים הצגת .א

שונות ובדיקה  בקבוצות השוואת שיעורים ותמאפשרשיטות אלה מובהקות:  ובדיקת נתונים הצלבת .ב

 מבטאים דפוס מסוים או שהם אקראיים. האם ההבדלים

 אינטרוולים( נעשתה באמצעות מבחן סטודנט )בחינת ה( שערות למשתני רווחt.למדגמים תלויים ) 

  השערות למשתני סדר )אורדינליים( נעשתה באמצעות מבחן בדיקתWilcoxon .למדגמים תלויים  

                                                   
המרואיינים התבקשו לאפשר לצוות המחקר לערוך ריאיון עם בני משפחתם וריאיון נוסף עם המעסיק הישיר  3

אישרו לראיין את המעסיק הישיר שלהם.  3ק אולם ר מהם אישרו עריכת ראיון עם בני משפחתם 16שלהם: 
אך בשל מיעוט ההסכמות אין התשובות שניתנו בהם מתוות תמונה משקפת  הראיונות עם בני המשפחה בוצעו,

יעוט ההסכמות לראיין את המעסיק הישיר, ראיונות אלה לא מדייה. מסיבה זו הם אינם מוצגים בדוח זה. בשל 
 בוצעו כלל.
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 המשתתפים בתכנית. 4

  הממצאים עיקרי

מיצו את זכאותם לשיקום במוסד נכות קבועה ואשר  40% לכל הפחות שלהם, 55-18 בניהתכנית מיועדת לאנשים 

 מגוונת. , שכן אוכלוסיית היעד של אגף השיקוםהתכנית מספקת מענה לטווח מוגבלויות רחבלביטוח לאומי. 

 םמחציתכו, (76%לא נשואים )מרביתם . (58%גברים )הם שרואיינו במסגרת המחקר המשתתפים מרבית 

והמבוגר ביותר  19, כאשר הצעיר ביותר בן 33 הוא המרואייניםהגיל הממוצע של . (56%)גרים עם הוריהם 

 . אינם יהודיםהמרואיינים ן מ 3%רק . 59בן 

למדו  34%-ו ,טיפולית או מקדמת, מיוחדת בכיתה או מיוחד לחינוך בבית ספר למדו המרואייניםן מ 66%

 ם בגרות מלאה.המ 17%-רק לשנות לימוד, אם כי  12סיימו  המרואייניםן מ 78%בבית ספר רגיל. 

רכי קיום בסיסיים, וקושי לספק צהם רבים מבין המשתתפים בתכנית חווים קשיים כלכליים משמעותיים, וב

)שאינם גרים עם הוריהם או בהוסטל( דיווחו  מן המרואיינים 67%-. דוגמה אחת לכך היא שכגון מזון ודיור

 מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית. נםאיכי 

 יל פי דיווחעם זאת, ע .(78%)חושית  פיזית אושלהם  שהמגבלהדיווחו שרואיינו מרבית המשתתפים 

  קוגניטיבית.הנמכה  לרוב תכנית היאההבעיה העיקרית של משתתפי  ,העובדים הסוציאליים

ו מקום באותשנה מ יותרמעולם לא עבדו  םמה 69%קשר חלש עם שוק העבודה:  מן המרואייניםלרבים 

מבין אלה ; שניםשלוש מ יותרעבודה לתקופה ארוכה במיוחד, ו מקום ( עבדו באות12%)ומעטים עבודה, 

עדות נוספת לקשר  .משרה חלקיתעבדו ב היתרו עבדו במשרה מלאה 36%, לפני כניסתם לתכניתשעבדו 

יותר משלושה ) קבועה עבודהב( לא עבדו 48%) םרבים מההרופף של המשתתפים עם שוק העובדה היא ש

 ( לפחות שנתיים לפני כניסתם לתכנית.ברציפותחודשים 

נוספים  24%-, ום זקוקים להפחתה בשעות העבודהכדי להשתלב בעבודה הכי  ציינו המרואייניםן מ 64%

מועסקים העובדים מן  שיעור גבוהלצד הנתון ולפיו נתון זה,  זקוקים להפחתה בדרישות התפוקה.ציינו כי הם 

 במשרה חלקית, מעיד על כך שלרבים ממשתתפי התכנית משרה חלקית היא האפשרות המועדפת והעדיפה.
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  התכנית של היעד אוכלוסיית 4.1

ווח מוגבלויות עם טאנשים , הכוללת הרווחה במשרדמיועדת לאוכלוסיית היעד של אגף השיקום  התכנית

 :(2010, , אברהם ושגיבבקיןיר)רחב 

 פוליו-מסקולריות, כגון טרשת נפוצה, פוסט-מוטוריות ונוירו-לוקו-נוירו פיזיות נכויות עם אנשים .1

 ניוון שריריםו

 ראייה ולקויי העיוורים אוכלוסיית, שמיעה ולקויי החירשים אוכלוסיית: חושית נכות עם אנשים .2

המתייחסת לתפקוד שכלי גבולי  קוגניטיביתעם לקויות למידה, תפקוד והסתגלות, ועם הנמכה  אנשים .3

 (, ועם הפרעות רגשיות רבות81-ל 70)מנת משכל שבין 

 ווילי פראדרכגון תסמונת  ,עם טווח רחב של מגבלות תפקודיות ועם תסמונות תורשתיות אנשים .4

 תסמונת טורט.ו

 ירודה תעסוקתית"יכולת  עם אנשיםמוגדרת תכנית  שלהשיקום, אוכלוסיית היעד  אוכלוסיית אגף מתוך

  .4"החופשי בשוק העבודה במסגרת להשתלב מהם המונעים הסתגלות וקשיי

 לתכנית הן:לקבלת מועמדים  אמות המידה

  55-18אנשים בני. 

  ושלא לאומי לביטוח במוסד לשיקום זכאותם את מיצו אשר,  קבועה נכות 40%לפחות  שלהםאנשים 

 .אחרת תקנה או חוק שום הםעלי חל

 ותמיכה ליווי הדורשים הסתגלותיים וקשיים ממומשתבלתי או  מוגבלת תעסוקתית יכולת בעלי 

 .החופשי בשוק בעבודה השתלבות לצורך שיקומיים

 ליווי תוך, העבודה במקום עמיתים ועם סמכות בעלי עם אישיים-בין יחסים וקיום פיתוח יכולת יבעל 

 .שיקומיים ותמיכה

  בתעסוקה השתלבות מהם שמונעת היאמגבלתם  אשראנשים. 

 פוטנציאל בעליוהנם , מוגנת עבודה של במסגרת המשתתפים מוגבלות עם לאנשים גם מיועדת התכנית

 .נתמכת בעבודה להשתלבות תעסוקתי

 המשתתפיםדמוגרפיים של -סוציומאפייני  4.2

מבוססים על . הנתונים (3)לוח  של משתתפי התכנית שרואיינו מוצגים להלןדמוגרפיים -סוציוהם המאפייני

 .תכניתהצטרפותם למועד לסמוך  ,(0Tשאלון הראשון )השיבו למשתתפים ש 104תשובותיהם של 

                                                   
מקצועי רות לשיקום ינתמכת", משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום, הש המתוך: "נוהל עבוד 4

 ותעסוקתי.
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 (N=104, 0T ,אחוזיםבו יםמספרב)המרואיינים  שלדמוגרפיים -סוציומאפיינים  :3 לוח
 יםאחוזב יםמספרב  מאפיין

    מין
 58 60 גברים 
 42 44 נשים 

 גיל
 27 28 (19ומטה )הצעיר ביותר בן  25 
 30-26 19 18 
 35-31 15 14 
 45-36 30 29 
 12 12 (58ומעלה )המבוגר ביותר בן  46 
  33.4 גיל ממוצע 

 משפחתי מצב
 24 25 עם בן/בת זוג /הנשוי/אה או חי 
 65 68 רווק/ה 
 11 11 גרוש/ה 

   יותר מתשובה אחת()תיתכן  מגורים 
 56 58 הורים 
 26 27 בן/בת זוג 
 9 9 בהוסטל 
 10 10 לבד 
 6 6 עם בני משפחה אחרים או עם שותפים 

    עם המשתתף בביתשגרים  18מתחת לגיל ילדים 
 21 22 עם ילדים 
 79 84 לא ילדיםל 

 לידה ארץ
 80 84 ישראל 
 9 9  לשעבר המועצות ברית 
 3 3 אתיופיה 
 8 8 אחר 

    דת
 97 101 יהודי 
 2 2 מוסלמי 
 1 1 נוצרי 

   מחוז מגורים*
 15 14 ירושלים 
 58 56 תל אביב והמרכז 
 6 6 חיפה והצפון 
 21 20 דרום 

משתתפים רק ממחוז זה הופנו . אינו משקף את פריסת השירות בצפוןוהצפון ממחוז חיפה מרואיינים * מיעוט ה
 צוות המחקר.בקשות רבות של חרף להשתתף במחקר,  מעטים 
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 58%  הם גבריםמן המרואיינים. 

 33הוא של המרואיינים הממוצע  םגיל. 

 24% 11%-ו רווקים 65%, נשואים המרואייניםן מ 

 . גרושים

 שגר אתם  18ילד מתחת לגיל  מן המרואיינים 21%-ל

 .זוג( בן/בתכולל ילדים של בבית )

 80% ן . חלק גדול מישראלנולדו ב המרואייניםן מ

 . ברעברית המועצות לש ילידיהם העולים 

 ואחד נוצרי.מוסלמים שניים אינם יהודים:  המרואיינים ןמ שלושה רק 

. נתוני המגוריםחוז מ , לפית התפלגות משתתפי התכנית והמשתתפים שרואיינו במחקרמוצג 2בתרשים 

 .2015 ,אוקטוברהמשתתפים נכונים ל

מגורים, אוקטובר הלפי מחוז  ,המרואיינים במחקרהתפלגות תכנית וההתפלגות משתתפי  :2 תרשים
 (N=96, מרואיינים N=727תכנית המשתתפי באחוזים, ) 2015

 

איש הוגדרו משתתפים פעילים  962, 2015נכון לאוקטובר 

, מרכז פעילות מרכזי 2בתרשים  בתכנית. כפי שניתן לראות

תכנית משתייכים המכלל משתתפי  47% ;הוא מחוז צפון

למחוז זה. ראוי לציין את הפער המשמעותי בין אחוז 

לעומת אחוז המשתתפים שהופנו המשתתפים במחוז צפון 

בלבד, זאת על אף  6%למחקר ממחוז זה, שעומד על 

 מחוז צפון.עם לחיזוק שיתוף הפעולה  צוות המחקרהפצרות רבות של 

47%

28%

19%

6% 6%

58%

15%

21%
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70%

דרוםירושליםתל אביב והמרכזחיפה והצפון

(2015אוקטובר )משתתפים  מרואיינים

משתתפים נטלו חלק במחקר והשיבו  104
 על השאלון הראשון 

 מן המרואיינים הם גברים 58%

 הגיל הממוצע של המרואיינים הוא 33

 מן המרואיינים הם רווקים  65%

מן המשתתפים בתכנית משויכים  47%
 למחוז מרכז

 מן המרואיינים משויכים למחוז צפון 6% 
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  ת המשתתפיםהשכל 4.3

ספרית שבה הם למדו -נשאלו המרואיינים על מסגרת הלימודים הביתהם, כי שלכדי ללמוד על הרקע החינו

 (.3התעודה הגבוהה ביותר שיש בידם )תרשים על ושלהם (, על מספר שנות הלימוד 4)לוח 

 (N=104 ,0Tבמספרים ובאחוזים, )המרואיינים  שלספרית -הביתהלימודים מסגרת  :4 לוח

 יםאחוזב  יםמספרב  הלימודים סגרתסוג מ

 46  48  ספר לחינוך מיוחד בית
 20  21 כתה מיוחדת, מקדמת או טיפולית בבית ספר רגיל

  12   כיתה ללקויי למידה 

  4   כיתה לילדים עם בעיות רגשיות/בעיות התנהגות 

  2   כיתה ללקויי שמיעה 

  3   לא יודע/זוכר 

  34  35 כיתה רגילה בבית ספר רגיל

 

 מיוחד לחינוךספר  ביתב למדו המרואיינים ןמ רבים

בבית ספר  טיפולית או מקדמת, מיוחדת בכיתה או( 46%)

 מן 66%הכול -ךסב(. 20%) שאינו לחינוך מיוחד

  .הללו המסגרות מן באחת לפחות למדו המרואיינים

 

 *(103N= ,0T, אחוזיםב)של המרואיינים  לימוד והתעודה הגבוהה ביותרה שנות :3 תרשים

 
 *תואר אקדמאי: משאבי אנוש, משפטים ומוזיקה

 .בגרות מלאההמרואיינים ן מ 17%-לעם זאת, רק שנות לימוד.  12סיימו המרואיינים ן מ 78%

 של המשתתפים כלכליה םמצב 4.4

מבין הפונים לתכנית חווים קשיים כלכליים רבים כי ציינו  ואנשי המקצוע האחרים שרואיינו"סים העו

דורשת  תכניתהכי ציינו העו"סים . דיוררכי קיום בסיסיים, כגון מזון ווקושי לספק צ הםמשמעותיים, וב

למשתתפים כי  ציינו מהם רביםלעבור תהליך של למידה עצמית ולמידת עולם העבודה.  ממשתתפיה

22%

61%

11%

3%

3%

0%10%20%30%40%50%60%70%

שנות לימוד12-פחות מ

שנות לימוד ללא תעודת בגרות12

שנות לימוד עם בגרות מלאה12

תיכונית-השכלה על

תואר אקדמי

למדו בבית ספר לחינוך  המרואייניםן מ 66%

 תה מיוחדת, מקדמת או טיפוליתיכבמיוחד, 

למדו בכיתה רגילה  המרואייניםן מ 34%

 בבית ספר רגיל
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לקבל את התכנים  ,לתהליך כזה רכי קיום בסיסיים קשה להתפנות נפשית ומנטליתוהמתקשים לספק צ

  :םמולהפני השירותהמועברים להם על ידי זכייני 

 , לצערי,עד כה הם תכנית"רוב האנשים שמגיעים ל
להם מה לאכול, חיים על  אנשים שזקוקים לכסף כי אין

שקל בחודש. אין להם את הרצון ממש  1,500קצבה של 
לעשות תהליך של שיקום. הם מחפשים עבודה אז הם לא 

הזאת יכולה להכין אותם לעבודה  תכניתמבינים שה
ם לעשות תהליך. הם רוצים עבודה מחר שהם צריכי

בבוקר ואז לפעמים אתה אומר וואלה זה יותר שהפרה 
 5(, סבב ראשוןעו"ס) רוצה להניק מאשר שהעגל רוצה לינוק. הרבה פעמים אני מרגישה ככה."

הכנסה מקצבת נכות  86%-ל, עבודתם או מעבודת בן הזוגכנסה ממשתתפי התכנית שרואיינו המ 42%-ל

חלק מן המרואיינים מקבלים קצבאות  .ניידות קצבת או מיוחדים שירותים קצבת גם מקבלים וחלקם

המשתתפים מקורות ההכנסה של ובו פירוט  א בנספח 12לוח  )ראו הכנסההבטחת ו דמי אבטלהאחרות כגון 

 .(זוגם ובני

 בתרשיםבית. המרואיינים נשאלו על המידה שבה הם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק ה

  ות תשובותיהם. מוצג 4

 (N=40 ,0T, אחוזיםבהצלחה בכיסוי ההוצאות החודשיות של משק הבית ) :4 תרשים

 

או לא כל כך  מצליחיםכלל לא  הם כי דיווחו( בהוסטל או הוריהם עם גרים)שאינם  המרואיינים ןמ 67%

 ,לעומתם .טלפוןו חשמל, מזון עלובהן הוצאות  ,יתהב משק של החודשיות ההוצאות את לכסותמצליחים 

 .לעשות זאת מצליחים הם כי דיווחו 33%

 מרוציםשהם מרוצים או  דיווחו מהם 41%. הכלכלי ממצבם רצונם שביעות על המרואייניםעוד נשאלו 

 .ממנו מרוצים כך כל לאכי הם כלל לא מרוצים או  דיווחו 59%-ו הכלכלי ממצבם מאוד

                                                   
 לצורך נועדו והם המרואיינים מרבית דעת את המייצגים ככאלה נבחרו הדוח לאורך המוצגים הציטוטים כי ,יצוין 5

 .בלבד הנאמר המחשת
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 של המשתתפים צב בריאותי ותפקודימ 4.5

, נכות או נשאלו האם יש להם בעיות בריאותהמרואיינים 

 (9) 10%-ו, שכן דיווחו( 94) ם מה 90%. נפשית או פיזית

  .לאש דיווחו

שעליה  הבריאותית המוצהרתהבעיה מציג את  5תרשים 

 .רואייניםדיווחו המ

 (N=94, 0T באחוזים,)עליה דיווחו המרואיינים שהבריאותית המוצהרת  הבעיה :5 תרשים

 

, להבדיל מבעיה נפשית או , פיזית או חושיתבריאותית בעיה עלהמשתתפים דיווחו מן  78%זאת, בשאלה 

 לרובבתכנית היא  המשתתפיםהעיקרית של  הבעיה, י העו"סיםל פי דיווחעזאת, יצוין כי  עם. קוגניטיבית

זה לא  . כפי הנראה, אנשים שיש להם מוגבלות מסוגלתפקודם שמפריעה זו והיאהנמכה קוגניטיבית, 

 עצמם ככאלה. מגדירים בהכרח 

 :ספות שמהן הם סובליםונ תוספציפי ותבעי עלנשאלו  נוסף לכך, המרואיינים

 36% (37 ) בעבר הם אובחנו כסובלים מלקות כי דיווחו

 ת קשב וריכוז.ילמידה או בעי

 31% (32)  הקשורה למצב נפשימחלה או בעיה על דיווחו, 

  כמו דיכאון וחרדות.

 27% (28 )כי יש להם קושי שנמשך לפחות חצי שנה  ודיווח

  בתנועות גוף, למשל להתכופף.

 27% (28) .דיווחו כי הם סובלים ממחלה כרונית 

 11% (11) .דיווחו כי יש להם קושי שנמשך לפחות חצי שנה להשתמש באצבעות כדי לתפוס  

 11% (11 )היראי כלקויי הרווחה משרדידי  על מוכרים. 

 3% (3 )ככבדי שמיעה או כחרשים הרווחה משרדידי  לע מוכרים. 

6%
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2%
3%
3%

6%
11%
11%

14%
14%
14%

35%

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

לא יודע או מסרב לענות
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מחלה פנימית

עיוורון/ בעיית ראייה 

נפשי/ קושי רגשי 

בעיות בגב, בעיות בגפיים, שיתוק

דיווחו שיש  המרואייניםמרבית  דיווח עצמי:
 .נפשית או פיזית בעיהלהם 

לרוב   :על פי דיווח העובדים הסוציאליים
תכנית הנמכה קוגניטיבית, וזו ב המשתתפים

 הבעיה העיקרית שלהם.

אובחנו כסובלים  המרואיינים מן 36%

 מלקות למידה או מבעית קשב וריכוז

 סובלים ממחלה או בעיה נפשית 31%

 סובלים ממחלה כרונית 27%
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 הערכת העובדים הסוציאליים והזכיינים את מוגבלותם של המשתתפים 4.6

 של יחסית נמוך שיעורקרב משתתפי התכנית ב כי דיווחו)הזכיינים( ועובדי גופי ההשמה "סים העו מרבית

ם נוספים, בעלי קשיי אנשים הם תכניתהמשתתפים ב ושמרבית, או חושיות בלבד פיזיות בעיות עם אנשים

 אלה מאפיינים להתמודדות עם הבעיות הפיזיות,נוסף כך ש .חברתיים קוגניטיבית או קשיים הנמכה כמו

ד עם לפשט לשונית את התוכן המועבר, להנמיך את דרישות התכנית ולהתמוד השירות מנותני דורשים

אשר  דחיות רבותבעבר אופיינו כאנשים שחוו  תכניתכמו כן, הפונים לחברתיים של המשתתפים. הם הקשיי

 ם האובייקטיבים:הקשיינוסף למקשה עליהם ה. עובדה שלהםפגעו בדימוי העצמי 

 סעיף להם אין אם גם... קוגניטיבית מבחינה גבוליים[ "לתכנית המגיעים והמופנים רוב האנשים]
 (, סבב שניעו"ס)." גבוליים םרוב, זאת המתאר

 ."רגילים שאנחנו ממה נמוכה יותר הרבה הרבה, נמוכה יותר הרבה קוגניטיבית ברמה אוכלוסייה זו"

 (, סבב ראשוןזכיין)

"הרבה פעמים המוגבלות המוצהרת זה לא באמת מה שמגביל בעולם העבודה. כמו למשל בחור עם 
 זה, שלו הקשיים ראייהלקות ראייה, בשבילנו זה היה שוק טוטלי, זה כאילו בכלל לא קשור ללקות 

 (ראשון סבב, זכיין)."נפשי

 של המשתתפים עבודה כושר ואובדן נכות אחוזי 4.7

מציג את  6תרשים לאומי.  בביטוחואחוזי אובדן כושר עבודה  נכות אחוזי נקבעו המרואיינים מרביתל

 בביטוח לאומי. ואת התפלגות אחוזי כושר העבודה המוכרים המרואייניםשל התפלגות אחוזי הנכות 

 (N=104 0T, באחוזים,מוכרים בביטוח לאומי )הנכות ואחוזי אובדן כושר עבודה האחוזי  :6 תרשים

 

  שלהם נע  העבודהן כושר דאובאחוז ביטוח לאומי ככאלה ש ל ידיע הוכרו( 58%)המרואיינים מרבית

 .79%-ל 60%בין 

 25% שלהם העבודה כושר את איבדוש ככאלה לאומי ביטוח ידי עלוכרו הלא  המרואיינים ןמ. 

 כושר את 100%-ב שאיבדו ככאלההוכרו  (11%) מעטיםרק  ,נכות 100%מרואיינים המן  32%-אף של 

 . שלהם העבודה
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 לשוק העבודה המשתתפיםשל  קשרה 4.8

 עבר תעסוקתי

על ציפיותיהם ועל הרגלי יהם, וממנו ללמוד על יכולותהמשתתפים כדי להכיר את הרקע התעסוקתי של 

דו באותו מקום עבודה הם עבעל פרק הזמן הארוך ביותר שבו בין היתר העבודה שלהם, נשאלו המרואיינים 

   . (9על השכר שלהם במקום עבודתם האחרון )תרשים ו (8(, על היקף משרתם האחרונה )תרשים 7)תרשים 

, תכניתלהצטרפותם לפני , עבודהבאותו מקום  המרואייניםפרק הזמן הארוך ביותר שבו עבדו  :7 תרשים
  (98N= ,0T, אחוזיםב) חודשיםב

 

 

( דיווחו כי הם מעולם לא עבדו 69%)המרואיינים מרבית 

דיווחו כי  12% ,באותו מקום עבודה יותר משנה. לעומתם

 13%-עבדו בעבר יותר משלוש שנים באותו מקום עבודה ו

ה יותר נוספים דיווחו כי בעבר עבדו באותו מקום  עבוד

 משנה וחצי.

שבה הועסקו  אחרונההמשרה הקף יה :8 תרשים
 (N=87 ,0Tבאחוזים, ) המרואיינים

 

 במשרה עבדו לא הם כי דיווחו המרואיינים רביתמ

עבדו כי דיווחו  36% :ןהאחרו עבודתם מקוםב מלאה

בו  עבדודיווחו כי  21%, שעות בשבוע 31-בו יותר מ

 תםעבודבמקום כי דיווחו  31%-ושעות בשבוע  30-21

  .לכל היותרשעות בשבוע  20עבדו האחרון הם 
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ציג את השכר מ 9תרשים  .מכך פחות, או מינימום שכרעבודתם  על קיבלוכי  דיווחו המרואיינים מרבית

 . שעליו דיווחו המרואיינים המוצהר לשעה

 

 (N=90 ,0T)שבו הועסקו המרואיינים שכר לשעה במקום העבודה האחרון  :9 תרשים

 

 מדוברכי  נראהבעבר הערכה לצורך התאמת שכר מינימום ולכן לא  עברוכי  דיווחו (14) המרואיינים מן 13%

; שכר 50% של הערכה קיבלו 2; שכר 0-25% של הערכה קיבלו מרואיינים 8: כעובדים זכויותיהם בהפרת

  .שכר 76% של הערכה קיבלו מרואיינים 4-ו

  תכניתל הכניסה בעת מדווח מקצוע

( דיווחו כי בידיהם 21) נוספים 20%, ( דיווחו כי יש בידיהם מקצוע שהם הוסמכו בו30)המרואיינים ן מ 29%

כי דיווחו ( 19) 37%-ודיווחו כי הם עבדו בעבר במקצוע זה  (28) המרואייניםמן  55% ללא הסמכה. מקצוע

, גינון, צורפות, גרפיקה, האינסטלצי, אפייהאדריכלות פנים, הם:  המקצועות שדווחו .ום יכולים לעבוד בנאי

רכב, מסגרות,  ותרפואית, מחסנאות, חשמלאמזכירות , ות בנייןהנהלת חשבונות, טכנאות מחשבים, טכנא

  .שרטוט ממוחשבו ספרות ריכת דין,ע

 אז עזיבת מקום העבודה האחרוןמשחלף משך הזמן 

זמן פרק חולף העבודה. ככל שבשוק מחדש להשתלב יכולתו עובד משפיע רבות על  אינומשך הזמן שאדם 

לבחון  עבודה גדולים יותר. כדימקום הלהתקבל ולשמור על  בניסיונותיו ובפניהניצבים יותר הקשיים ארוך 

 לעבוד הפסיקו מתי הריאיון עתב עבדו ושלא חודשים שלושהמ יותר שעבדו בעברנשאלו המרואיינים  ,זאת

 .(10)תרשים  קביעותב

בין הפסיקו לעבוד  17%מן המרואיינים הפסיקו לעבוד בקביעות בשנה שקדמה למועד קיום הריאיון,  35%

 קיום מן המרואיינים הפסיקו לעבוד שנתיים או יותר טרם 48%-והריאיון,  קיום שנה לשנתיים ממועד

   .הריאיון
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 (N ,0T=52, אחוזיםב) ןהעבודה הקבוע האחרועזיבת מקום מאז חלף הזמן שמשך  :10 תרשים

  

 

 

 העסקה-סיבות לאי

כדי לעמוד על קשייהם של משתתפי התכנית בשוק העבודה, המרואיינים נשאלו על הסיבות שבעטיין הם 

 . תשובותיהםמפרט את  11עובדים או הפסיקו לעבוד בקביעות. תרשים לא 

    קביעותב לעבוד והפסיק או ועבד לאהמרואיינים  עטיההעיקרית שב הסיבה :11 תרשים

 (N=48 ,0T, אחוזיםב)       

 

דיווחו על  40% ;שלהם מוגבלותהלהפסקת עבודתם היא העיקרית שהסיבה  יווחון המרואיינים דמ 38%

ושי במציאת מקום עבודה דיווחו על ק 21%-ואו עובדים;  פיטורים ועל קשיים בקשר שלהם עם מנהלים

   .פוטנציאלי בודהממקום ע מרחקעקב מתאים, בין היתר 

 

 סיוע בעבר המשתתפים קיבלו ן בהשמסגרות  4.9

מהם  (45) 43%: יקיבלו סיוע בעבר לצורך יציאה לעבודה או שיקום תעסוקתהמרואיינים ן חלק גדול מ

מרכז אבחון ושיקום של משרד הרווחה משתתפים(,  27) ביטוח לאומי: האלה המסגרותן קיבלו סיוע כזה מ

  (.7( וארגונים אחרים )5)רות התעסוקה יש(, 6)

 

 שיקומי או במועדון תעסוקה.-מן המרואיינים המשתתפים דיווחו כי עבדו במפעל מוגן, במפעל תעסוקתי 10%
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 עבודה במקום ההתאמות בבסיוע ו המשתתפיםשל  צורךה 4.10

על ההתאמות ועל תנאי נשאלו המרואיינים  ,עבודהמקום כניסתם ל המשתתפים בעתקשיי כדי להבין את 

 .12ם בתרשים מוצגי ואלהעיקריים,  נושאיםל קובצו תשובותיהם. זקוקיםמיוחדים שלהם הם  עבודה

  (25N= ,0T ,אחוזיםב) המרואיינים זקוקים שלהם מיוחדים עבודה ותנאי התאמות :12 תרשים

 

 64% (16 ) דיווחו כי הם זקוקים מן המרואיינים

על כך  ודיווח (9) 24%-להפחתה בשעות העבודה ו

 שהם זקוקים להפחתה בדרישות התפוקה.

 28% מקום לדיווחו כי הם זקוקים ן המרואיינים מ

בקשה בין היתר עבודה "רגוע יחסית"; נתון זה כולל 

קטן, עם מנהל טוב ומתחשב, ללא  מקום לעבוד ב

 .עובדיםעם מספר קטן של לחץ ו

 8% דיווחו כי הם זקוקים לטכנולוגיה ן המרואיינים מ

ית של זעל התאמה פידיווחו נוספים  4%-מסייעת ו

 מקום העבודה. 

  

4%
8%

24%
28%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

התאמת מקום  
העבודה במובן  

הפיזי

טכנולוגייה  
מסייעת

הפחתה 
בדרישות  
התפוקה

מציאת מקום  
רגוע  "עבודה 

"יחסית

הפחתה בשעות  
העבודה

זקוקים להפחתה  מן המרואיינים 64%

 כדי להשתלב במקום העבודה בשעות העבודה

זקוקים להפחתה מן המרואיינים  24%

כדי להשתלב במקום  בדרישות התפוקה
 העבודה
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 הסוציאלי העובד עבודת. 5

 הממצאים עיקרי

 לאחר עריכת .איתור המועמדים ובחינת התאמתם לתכניתהם האמונים על במחלקות הרווחה "סים העו

, תכניתמתאים ל הואמחליטה האם התעסוקה  תועדהמועמד מוזמן לו העו"ס,ל ידי עהאינטייק  שאלון

את שהוועדה מאשרת הזכיינים. לאחר ל ידי מסלולי ההכשרה הניתנים עוממליצה על אחד משלושה 

 יכול לבחור. הוא מתוכם ואו לכמה זכיינים  לזכיין שירותאותו העו"ס מפנה  לתכנית,של המועמד הצטרפותו 

 הראיונות עם העו"סיםן מ על פעילות הזכיין.ו ף אחר התקדמותו של המשתתףטי על מעקב שואאחרהעו"ס 

פועלים כגורם המבקר את ים ליווי ותמיכה למשתתף ולזכיין או מספקם המ מעטיםרק  עולה, כי בפועל

ה אליהם כדי לשאול לא פנדיווחו כי העו"ס ם מה 69% :כך גם עולה מתשובות המשתתפים פעילות הזכיין.

 האם הם זקוקים לעזרתו.

עו"ס ייעודי לשיקום של פותח תפקיד  ,תעסוקההעורבות מחלקות הרווחה בנושא מכדי להגביר את 

 משובציםהם העוסק בתעסוקה של אנשים עם מוגבלות.  עוברים קורס מיוחדתעסוקתי. עו"סים אלה 

 .ןתאחריובהרווחה ופועלים  מחלקותב

הרווחה;  מחלקותב"סים איתור המועדים מבוצע על ידי העו גורם מרכזי בהתנהלות התכנית.הוא "ס העו

שאלון באמצעות  לתכניתהמועמד יכולותיו והתאמתו של  לאחר איתור מועמדים, העו"ס בוחן את

לוועדת תעסוקה המחליטה על אותו מפנה הוא , לתכניתמתאים העו"ס סובר כי המועמד אם . האינטייק

או לכמה שירות  מופנה המועמד לזכייןה וועדהקבלתו לתכנית ועל המסלול המתאים לו ביותר. לאחר אישור 

מועדף עליו. זכיינים אלה הם שמפעילים את מערך השיקום זכיין האת ה יכול לבחורהוא מתוכם שזכיינים 

 .התכנית במסגרת הניתןוהליווי 

של העו"ס להיות שותף בבניית תכנית השיקום האישית  על לזכיין,ההפניה התכנית, לאחר מתווה לפי 

במרבית המקרים פועל, ואולם ב .הזכיין של פעילותו ואחר מותוהתקדאחרי ולבצע מעקב שוטף המשתתף 

וקבלת משוב תקופתי  שאלון האינטייקבעזרת  הנעשות על ידי העו"ס הן איתור המועמדים, מיונםפעולות ה

כמו כן ועו"סים מעטים מספקים ליווי ותמיכה למשתתף ולזכיין, רק הראיונות עולה כי ן הזכיין. מן מ

 .ניםהזכיי ם שלכגורם המבקר את פעילותמעטים פועלים 

 תכניתל משתתפים איתור 5.1

בקרב  תכניתל)עו"ס לשיקום תעסוקתי או עו"ס כוללני( אחראי לאתר מועמדים "ס לפי מודל התכנית, העו

בתי ספר לחינוך מיוחד, במחלקות השיקום במוסד לביטוח לאומי, בהרווחה,  מחלקותמקבלי שירותים ב

 עמותות הפועלים בקרב אנשים עם מוגבלות ועוד. בגופים ובמפעלים מוגנים, במרכזי שיקום, ב

הובילה כאחראי על איתור המשתתפים לתכנית, מיונם והפנייתם הכוללני במחלקות הרווחה הגדרת העו"ס 

לעבודת  להתפנות םעליהדיווחו כי עומס העבודה מקשה אלה  יםעו"סלקושי בגיוס משתתפים לתכנית. 
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ם מאמינים ורוצים בו גם כאשר השהעו"סים הייתה כי מחסור מתמשך בתקנים יוצר מצב ת טענ האיתור.

, הובע החשש כי איתור מועמדים לכך את המשאבים המתאימים לכך. נוסף םלקדם תכניות חדשות, אין לה

. על העו"סיםנוסף מוכרים למחלקות הרווחה, יכניס אנשים נוספים לטיפול המחלקה ויוביל לעומס שאינם 

 בכירה: ס"זאת עו כך הציג

"כשבאו עם תכניות 'מעבר' ו'עבודה נתמכת' ישר אמרתי שזה הכי חשוב אך כל המקבילים 
לי ברשויות האחרות אמרו 'מפתחים עוד ועוד שירותים ואנחנו נשארים באותו כח אדם'. 

מהשעות האלה ויש עבודה ליותר.  50%שעות נוספות בחודש ומקבלת רק על  40אני עושה 
ואנחנו כבר מתמוטטים ומביאים לנו עוד  [ויותר]נכות  20%אנחנו מטפלים באנשים עם 

אוכלוסיות. היה מאבק בין השלטון המקומי המייצג את הרשויות ומשרד הרווחה 
 .והשירותים החברתיים וקיבלנו הבטחות שווא. שלוש שנים של מאבק על עניין התקינה"

 )עו"ס, סבב ראשון(

 מחלקותעם רבות ממיוחד משרד הרווחה והשירותים החברתיים הגיע להסדר  ,תמכת"במקרה של "עבודה נ

אושר באמצעות חוזר מנכ"ל שההסדר )ן בתכנית. כחלק מהמחלקות הרווחה בארץ ובכך הסדיר את פעילות 

עבור כל אדם המופנה לתכנית, מחלקת הרווחה פעמי ל-( משרד הרווחה מעביר תשלום חד2010, 16מיוחד 

)יש לציין כי בפועל התשלום ניתן גם עבור  לא היה מוכר עד כה למחלקה לשירותים החברתייםאם הוא 

  .(אנשים אשר היו מוכרים למחלקה

 :תכניתהטמון בהרווחה אינן מנצלות את הפוטנציאל  מחלקותכי  מדווחים ,מצדם ,הזכיינים

"לא פשוט לשווק את התכנית תעסוקה נתמכת לעובדות הסוציאליות, הן עדיין לא מאמינות או 
מקובעות על האפשרות שבה אדם יצא לתעסוקה וזה ישפר את חייו וישפיע על תחומים אחרים שיש 
איתם בעיות. עדיין אין מספיק הפניות, אין הרבה הפניות. וזה לא בגלל שאין דרישה בשטח, הרבה 

 )זכיין, סבב שני( באופן עצמאי."אלינו  פונים

 שאלון האינטייק 5.2

 שאלון. את התהליך, המתבסס על מובנה מיון תהליךלעבור  נדרש תכניתל להצטרף המעוניין אדם כל

הערכה  כליולשמש  המועמדמעמיקה עם  היכרות לערוך לולאפשר  נועד השאלון "ס.העו מבצע, האינטייק

הכנסת שאלון האינטייק לתהליך העבודה  6.אחרות תעסוקה לתכניות אוזו  לתכניתלצורך בחינת התאמתו 

חלק  יתהשבעבר לא הי מטלה בצעל הםכלי מקצועי ושימושי שיאפשר ל םנועדה להעניק לה יםשל העו"ס

 תעסוקתית.-תפקיד: הערכה תפקודיתן המ

, קשיים הנוגעים לאופן מילויונתקל בהתנגדות מצד העו"סים, שכן התעוררו אינטייק שאלון ההשימוש ב

 ככלי בו השימוש תועלתלו התכנית של היעד לאוכלוסיית בוש התכנים התאמתלהרב הדרוש לשם כך, לזמן 

 העיקריים שהועלו:קשיים האלה הם  .וממיין מאבחן

                                                   
: פרטים אישיים של המועמד, שאלות על מידת ניידות, השכלה, ן הרכיבים האלההאינטייק מורכב משאלון  6

 אישיות, מצב רפואי ומוכנות לתכנית.-תעסוקתית, מיומנויות ביהכשרות מקצועיות, מכוונות 
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על השיב ל על כך שהמועמדים מתקשיםדיווחו "סים העו קשיים של אוכלוסיית היעד עם נוסח השאלות: .א

 הקוגניטיביות: יהםבין יכולותוהשאלות מנוסחות בה שהפער בין השפה הגבוהה בשל , בשאלוןהשאלות 

 צריכה והייתי השאלות את הבינו ממש לא, קוגניטיבית ירידה עם רובם. קשה מאוד היה זה"לרובם 
 הייתי אז חרשים שהם חמישהלי  היו... באמצע סבלנות איבדו חלק, להם להסביר פעם ועוד פעם עוד

 )עו"ס, סבב ראשון(בך העניינים." מס יותר עוד זה ואז מתורגמנית עם זה את לעשות צריכה

מורכב מאוד מבחינה לשונית, ישנם היגדים שלי אפילו לקח פעם ופעמיים ושלוש "]שאלון האינטייק[ 
 )מפקחת, סבב ראשון(." לקרוא ולהבין למה התכוון המשורר

משקף במדויק לא בהכרח שאלון הטענו כי "סים העו :ככלי מאבחן וממייןאינו מספק שאלון האינטייק  .ב

 .הטמונים בואת היתרונות  יםרוא םאין הכי מצב המועמד ואת 

"התוצאות לא מייצגות את המציאות בהכרח, יש מעט מקום לחוות הדעת של העובד הסוציאלי. חבל 
הדעת של העובדת. לא לנטרל ולמחוק ]צריך[ לתת הרבה יותר מקום לחוות ...לא להשתמש במידע הזה

 ". )עו"ס, סבב ראשון(  לגמרי את כל העבר העשיר שלה עם הבן אדם

מועמדים ממלא את ייעודו ככלי למיון  אינו ,הנוכחית במתכונתו, אינטייקהשאלון כי השימוש באפוא נראה 

ברשות גדולה דיווח כי רק  "ס. כך לדוגמה, עותכניתהתאמתם ללתכניות תעסוקתיות שונות ולצורך בחינת 

  לא מתאימים לתכנית עבודה נתמכת. מועמדים שרואיינו נמצאו 26מתוך  2

בשנתיים האחרונות אגף השיקום משקיע מאמצים רבים בהדרכה על אופן מילוי שאלון האינטייק. נראה 

"סים של העוהשימוש בכלי, הובילו להפחתת התנגדותם מאז החל חלף הזמן שפרק שהדרכות אלה, כמו גם 

התועלת הנובעת ממילוי כי מרבית העו"סים דיווחו  לשימוש בו. עם זאת, גם בסבב השני של הראיונות

ם ו אינישאלון אינה גדולה, שכן אין הוא משרת את מטרת המיון בין המועמדים, גוזל זמן רב וניסוחה

המשתתפים אלא עורכים לאחר קליטת ו כי אינם משתמשים בדיווחו  ,מצדם ,הזכייניםדיים. ברורים 

 כרות.יבעצמם שאלון ה

 לשיקום תעסוקתי יייעודבד סוציאלי עו 5.3

במטרה להוביל להגברת פותח ש, תפקיד חדש יחסית לשיקום תעסוקתי הוא הייעודי"ס העו תפקיד

לעסוק בכל  םה הייעודי"ס העושל  יותפקיד. תעסוקה בנושאי הרווחה מחלקות של והמקצועיותהמעורבות 

 ייעודייםה"סים עוהברשות המקומית. של משרד הרווחה  השיקום אגף ידישירותי התעסוקה הניתנים על 

 .ןאחריותב ופועליםהרווחה  מחלקותב משובציםלשיקום תעסוקתי 

לשיקום השירות  יזםהקורס את לשיקום תעסוקתי.  יםהראשון המכשיר עו"סהמחזור  נערך 2012 בשנת

 התקייםהשלישי של הקורס  י רווחה. המחזורוהוא מתקיים בבית הספר המרכזי לעובד מקצועי,-תעסוקתי

הוא פתוח למגוון בעלי תפקיד  .לשיקום תעסוקתי ייעודייםאינו מוגבל לעוסקים  קורסה. 2015שנת ב

תכניות התעסוקה, במגוון השירותים  ן שללקדם את המודעות לחשיבותומטרתו ברשויות המקומיות, 

 .מחלקותהניתנים ב
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 עם העובד הסוציאלישל המשתתפים קשר ה 5.4

. אליהאותם עם העו"ס שהפנה שלהם על הקשר נשאלו המרואיינים  תכנית,ההצטרפות לנה וחצי לאחר כש

  תשובותיהם.מציג את  5לוח 

שהצטרפו לאחר , שנה וחצי לתכנית אותםעם העובד הסוציאלי שהפנה של המרואיינים קשר ה :5 לוח
 (95-3N=5 ,1Tבאחוזים, )אליה 

 לא כן 

 37 63 פעמיים או יותר במהלך התכנית "סהעובקשר עם היה  המשתתף

 69 31 ום הוא זקוק לעזרתאפנה אל המשתתף כדי לשאול ה "סהעו

 15 85 לוזקוק  הואבמידה ו "סהעויכול לפנות אל  הואמרגיש ש משתתףה

ציינו כי  85%-, ופעמיים או יותר במהלך התכנית"ס היו בקשר עם העון המרואיינים דיווחו כי הם מ 63%

"ס דיווחו כי העון המרואיינים מ 31%רק  ,זאתעם . כךזקוקים ליו אם הם שהם יכולים לפנות אלהם חשים 

 במיוחד ממצא זה משמעותי כדי לשאול האם הם זקוקים לעזרה.יהם ביוזמתו פנה אלשהפנה אותם לתכנית 

 . הזכייניםן מ לא קיבלו ליווי בפועל תכניתמשתתפי הלאור העובדה שרבים מ
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  הזכיינים עבודת על פיקוחה. 6

לעקוב אחר קיום מתווה  יוהאחריות על בקרת פעילות הזכיינים מוטלת על העו"ס: עלהתכנית,  יעל פי נוהל

העסקתו וכן את , להבטיח את תקינות תהליך הליווי והתאמתו למשתתף, תכניתהשיקום של המשתתף ב

ל לפקח בתדירות של אחת לחודש ע יולשם כך על השתתפותו בה. של המשתתף בתכנית לאורך כל תקופת

מחוייב לעדכן את  , מצדו,זכייןהליידע את המפקח. יו , עלבמקרה של חריגות .פעילות הזכיין עם המשתתף

 אודות השירות שניתן למשתתף.-על העו"ס אחת לחודש

 המחוזי של התכנית משמש רובד בקרה נוסף: המפקח

האם ]מול העו"ס והזכיין[. כך לדוגמה: התפקיד שלי כמפקחת זה גם לרדת לרזולוציות של בדיקה "
, שאלון האינטייקמתחילים תהליך לפני שהם מקבלים את  הזכייניםלכל אדם יש תיק אישי, האם 

עולים התכנים להטיפול שהם שולחים למחלקה התייחסות  תכניתמתייחסים ב זכייניםהאם ה
דורש שלמשתתף צורך מסויים כלומר אם עובדת סוציאלית אומרת שיש  ,]שאלון[ האינטייק

 )מפקחת, סבב ראשון( ".כוללת גם את הנושא הזה של הזכיין הטיפולית תכניתהשאז התיחסות 

בתכנית השיקום של "סים העואין פיקוח על פעילות הזכיינים. כמו כן, אופן מעורבותם של  בפועל נראה כי

: מגמה מעורבתראיונות עם גורמים שונים בתכנית עולה ן ההמשתתפים ובפעילות הזכיינים אינו אחיד. מ

ין, אולם אחרים משאירים את הטיפול לזכי יש עו"סים המעורבים באופן מתמשך בשירות הניתן למשתתף,

 ללא ביקורת או מעורבות בתפקודו: 

"הקשר מאוד אינטנסיבי גם עם הזכיין וגם עם המשתתפים. בתחילה עושים פגישה משותפת עם 
שלושה חודשים עושים פגישה לבחון מה קורה וקרה. לאחר הזכיין והמשתתף ועושים תיאום ציפיות. 

 )עו"ס, סבב שני( פגישה נוספת עושים אחרי חצי שנה בסיום שלב א'."

ברשות המקומית אין פניות. הם שולחים לך את העבודה, וזה אתה מול "ס "התחושה היא שלעו
 )זכיין, סבב שני( המתמודד ואין קשר."

 :להם הכלים או הזמן לבצע בקרה מספקת על השירות הניתן למשתתפיםכי אין העו"סים מדווחים 

יתית. כל המעקב והניהול על הנעשה בתכנית, זה המון "לדעתי רמת הפיקוח על הזכיינים היא שערורי
עבודה שאני לא מסוגלת לעשות. לא ברור מי צריך לעשות את הפיקוח: המפקח או העו"ס. העדכון 
שמתקבל מהזכיין הוא תקופתי. בגלל מחסור בזמן לא ניתן לבדוק לעומק את הפעילות שנעשית עבור 

תוב בדוח שזכיין השירות שולח לי הוא נכון, הזכיין יכול כל אדם, אני גם לא יכולה לבדוק אם מה שכ
 )עו"ס, סבב שני(לומר שהכל בסדר, ואנו לא נדע אם האדם באמת מקבל את השירות או שלא." 

אגף השיקום עומל על הקמת מערכת ממוחשבת לביקורת על פעילות זכיני השירות. משיחות עם זכיינים 

שאין היא אף מש נדבך נוסף בביקורות על פעילות זכייני השירות, לשעשויה ועו"סים עולה כי מערכת כזו 

 יכולה להוות תחליף לביקורת מעמיקה ברמת הפרט.

ללמוד על  היאהפורטל  הכוונה של ., אך בפועל זה עוד לא עובדבקרה חדש כניסו ּפֹוְרָטללאחרונה ה"
. העיקרון מסורבלהביצוע של הפורטל אך  ,מול המשתקמים היא טובה ]זכייני השירות[ העבודה שלנו
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עשה יישבהן  ,וועדותיותר קשר אישי, כמו . יש צורך בליפורטל הוא לא יעשאנו צרכים להזין נתונים ל
 )זכיין, סבב שני(בשירות שאנו מספקים, גם לנו כמפעילים."  סדר

ל מקרה זו הביקורת האמתית. אין דרך אחרת אלא לבחון כ ,"אין תחליף לביקורת ברמת הפרט
 )זכיין, סבב שני( לגופו."

האמונה נמצאת הספקת שירותים חברתיים באמצעות ספקים חיצוניים יסוד הרעיון של בכי  חשוב לזכור

 אתאת האפקטיביות ו מגדילה ממשלתייםשירותים  בהספקתשל השוק הפתוח  מאפייניםכי הכנסת 

שכן, ספק  בנסיבות מסוימות בלבד. מתממשתזו  הנחה אולם(. Hood, 1991) אותם שירותיםיעילות של ה

 הםוב ,אתגרים וקונפליקטים בזמן הספקת השירותים כמהעם  מתמודד פרטי של שירותים ציבוריים

 ,Plantingaלעומת האינטרסים שלו עצמו )התכנית ולמטרותיה מידת המחויבות לעקרונות הנוגע לקונפליקט 

De Ridder & Corra, 2008). עולה אפוא ינים יפעלו לקדם את האינטרסים של התכנית, כדי לוודא שהזכי

 .פעילותם לע בקרההמערכת חיזוק צורך ב

 והבדואית הערבית לאוכלוסייה שירות מתן. 7

יהודים המקבלים שירות -הערבית. מספר הלא מסופקים באופן מצומצם לאוכלוסייה תכניתה שירותי

המשתתפים בתכנית  104מתוך  3רק משיעורם באוכלוסיית היעד של התכנית.  תבתכנית קטן משמעותי

שיעור האנשים עם מוגבלות חמורה שלנוכח העובדה פער זה מתעצם  7שהופנו למחקר לא היו יהודים.

 (. 2011נקודות אחוז משיעורם באוכלוסייה היהודית )הלמ"ס, הסקר החברתי,  5-באוכלוסייה הערבית גדול ב

 מותאמים ונגישים לאוכלוסיות אלה. כך לדוגמה, בירושלים"סים עובבכל המחוזות צוין מחסור בזכיינים ו

     תעסוקתי"ס עו העסקת לעומת, ירושלים מזרח על האחראי תעסוקתי"ס כעו משרה 1/4-ב"ס עו מועסק

 .העיר מערב עבור משרה 3/4-ב

  

                                                   
ערבים המקבלים שירות בכלל, שכן לא מדובר במדגם -במחקר זה לא ניתן לקבוע את יחס המשתתפים יהודים 7

 חיפה והצפון. למחקר מאזור, בעיקר בשל מיעוט המשתתפים שהופנו מייצג
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 עבודת הזכיין והשירות הניתן למשתתפים בתכנית. 8

  הממצאים עיקרי

, את הפעילות השיקומיתתכנית ה למשתתפיהמספקים . הם אלה רותיזכייני ש 26נבחרו  התכנית להפעלת

 הענקת ליווי אישי ותמיכה כוללת השיקומית. הפעילות ם עבודה בשוק החופשילהשתלב במקוהם מטרתה לסייע לש

  הספקת הכשרה תעסוקתית.וכן למצוא עבודה ולהשתלב בה,  ניסיונותיומשתתף לאורך שהותו בתכנית ובזמן ב

 על זכייני השירות לבנות יחד עם המשתתפים תכנית אישית, הכוללת יעדים מוגדרים ,שיקום התעסוקתיכבסיס ל

תה ידיווחו כי הי 41%קיבלו ליווי, כי שדיווחו  המרואייניםמבין  .להפיק את המרב מהשתתפותם בתכניתכדי , בזמן

 .לשאלה זו השיבידעו להיתר לא  .כזונית כת להם הייתהלא דיווחו כי   51%לעומתם, . כזולהם תכנית 

עקב כך הזכיינים לכל זכיין נמוך ולא קבוע.  רות הוביל לכך שמספר המשתתפים המופניםיריבוי זכייני הש

למשתתפים בתכנית יכולים להעניק  זכייניםהתקשו לקיים סדנאות קבוצתיות. אגף השיקום החליט כי ה

השמה  ,הזכיינים, שכן לגישתםצדם של תמיכה מזכתה לגישה זו הדרכה אישית במקום סדנאות קבוצתיות. 

הקשיים התמודד עם אותו ל צתמהירה מאפשרת לחשוף במהירות ובעוצמה את קשיי המשתתף ומאל

אגף לפני שהתחילו את עבודתם החדשה.  הבסדנ נטלו חלקשתתפים המן מ 15%רק  ,שנחשפו. בפועל

המחייבים  תכניתה הליונוקיבל החלטה לשנות בעתיד את מהירה  הגישה של השמההשיקום אימץ את 

  לערוך את הסדנאות לפני השמת המשתתפים במקום עבודה. 

 והשתלבות בבעבודה, מקום תמיכה במציאת להם למשתתפים בתכנית נועד לספק  הניתןהליווי האישי 

כי היה להם מלווה אישי ציינו ו שהופנו לזכיין שירות דיווחש המרואייניםן מ 71%ובהתמודדות עם קשיים. 

 סייע להם לחפש עבודה ולהשתלב בה.ש

של המלווה. הנושאים סיוע הן הם מרוצים או מרוצים מאוד מכי שקיבלו ליווי ציינו  המרואייניםן מ 69%

שהליווי תרם בהם במיוחד היו חשיפה למקומות עבודה והבנת סוג העבודה המתאימה להם ביותר, הבנת 

 ממונה.המצד וקבלת סמכות וביקורת עמם הקשיים האישיים והתמודדות 

ו כי היה דיווח 34% עם המלווה האישי.בקשר  עדיין היו המרואייניםמן  37% כשנה וחצי לאחר תחילת התכנית,

 לא היה להם מלווה אישי.כלל דיווחו ש המרואייניםן מ 29% , ואילוהם אינם בקשר אתוכיום מלווה בעבר אך להם 

. נוסף לכך, לפחות בתדירות של פעם בחודשנפגשו עם המלווה ( 93%שקיבלו ליווי ) המרואייניםמרבית 

שקיבלו ליווי דיווחו כי תדירות  המרואייניםקרב מ 62%. ןשיחות טלפוגם  עמםקיים דיווחו כי המלווה  74%

כי הם היו  ציינו 5%-גדולה יותר ו תכיפותכי היו מעדיפים את הליווי בהשיבו  33%הליווי מתאימה להם, 

בקשר עם המלווה. מרבית הסיבות שצוינו  אינםבעת הריאיון השני כי הם דיווחו  48% מעדיפים פחות ליווי.

 השירות הניתן.ן או חוסר שביעות רצון של המשתתף מניתוק הקשר מצד הזכיין היו 

 . זכיין שירותהופנו לדיווחו כי כלל לא  ן המרואייניםמ 18%
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 תפקיד זכייני השירות 8.1
להשתלב  פים, שמטרתה לסייע למשתתיקומית הכוללתהם המספקים את הפעילות השרות יזכייני הש

אישית ומפורטת, הענקת ליווי אישי ותמיכה אלה כוללים הכנת תכנית במקום עבודה בשוק החופשי. 

ותדירותה  תכניתהמשתתפים בהזכיין עם  אופן פעולת והשתתפות בסדנאות שונות הקשורות לתעסוקה.

 .8תעריף שונה, המתוקצבים לפי שונה בשלבי התכנית השונים

 שלב א'

 משני באחדמעניק שירות  הזכיין. חופשיה עבודהה בשוק להשמהשלב זה מיועד להכנת המשתתף 

 :(תכניתה נוהל)מתוך  האלההמסלולים 

 העצמתלהשתלבות בעבודה, כגון  כליםבו במיומנויות העוסק מרוכז סדנאות מערך – סדנאות מסלול 

מועברים ברמה קבוצתית  התכנים .בעבודה וקידום קונפליקטים ניהול, אסרטיביות פיתוח, הפרט

לא פחות  הוא הסדנאות להפעלת הנדרש השעות היקףהתכנית  לקיוםופרטנית. בחודשיים הראשונים 

חודשים או יותר. בארבעת ה , בתדירות של פעמיים בשבועשעות שבועיות( 12בחודש ) שעות 48-מ

 שעות שבועיות. 4 הוא הנדרש הפעילותהיקף שעות  הנותרים

 שונים בקהילה,  עסקיםבאו  בארגונים התנסויות תעסוקתיות כולל זה מסלול – משולב מסלול
הנדרשים במסלול הסדנאות,  התכניםבמסלול זה משולבים  .החופשי בשוק עבודה המדמה בסביבה

 לאפשר אמורה התעסוקתית ההתנסות. קבוצתיות סדנאותמסגרת הם אינם מועברים בהכרח באולם 

דה ולהתמודד עם דרישות שהוא עתיד להיתקל בהן ומגוון מטלות במקום העבבלמשתתף להתנסות 

התנסות וימים בשבוע או יותר,  שלושהבעתיד. המשתתף במסלול זה נדרש לעבוד  עבודהמקומות ב
 .שכר ללא להיותהמשתתף יכולה 

 חודשים. שישהשלב זה הוא משך 

 שלב ב'

בו מתקיימים יחסי שהתואם את כישוריו ויכולותיו ו בשלב זה על הזכיין לאתר עבור המשתתף מקום עבודה
 עובדכבסיס לליווי,  .ובשילובו בו אמון על ליווי המשתתף בקליטתו במקום העבודה הזכיין .מעביד-עובד

תדירות הפגישות . תעסוקה אישית עם המשתתף חזון תעסוקתי אישי ותכנית יחד בונההזכיין מטעם 

  .צורכי המשתתףעל פי פוחתת עם הזמן, המינימלית בין עובד ההשמה למשתתף היא פעם בחודש, והיא 

 חודשים. 18זה הוא משך שלב 

 שלב ג'

. תכניתל יםבהמוקצ החודשים 24-יותר מלליווי ארוך טווח, זקוקים מיועד לליווי משתתפים הזה  שלב

פי  על קבענהמשתתף במקום העבודה פוחתת ומשכו אינו מוגבל, שכן הוא  ליווי של תדירותה זה בבשל

 שהם בעבודה מועסקיםכשהם כבר  תכניתל המגיעים משתתפים .המפקח באישור מותנהו המשתתף רכיוצ

 .זה משלב ישירות אליה צטרףהל םבה אך זקוקים לליווי, יכולי מעוניינים להמשיך

                                                   
 לחודש  ₪ 450,1 –( משולבהכנה להשתלבות בעבודה והשמה )מסלול סדנאות או מסלול  – שלב א' 8
 לחודש ₪ 850 –ליווי וייצוב במהלך תקופת העסקה הראשונה  – שלב ב'  
 לחודש ₪ 350 –פחות(  ליווי ומעקב במקום העבודה )ליווי אינטנסיבי –שלב ג'   
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 זכייני השירות 8.2

מרכז, אזור הב 20 ,באזור ירושליםזכיינים  15: מלווים( )ארגונים שירותזכייני  26להפעלת התכנית נבחרו 

  .נבחרו, בתנאיו ושעמדו למכרז שניגשו הארגוניםצפון. כל אזור הבזכיינים  15-דרום ואזור הב 10

אוכלוסיות רים; חלקם משרתים ואחרים מלכ" : חלקם גופים פרטייםםזכייניהשונות רבה במאפייני קיימת 

לחלקם ; רביםבלבד, כגון חרשים, עיוורים, חרדים או ע מסוימותוחלקם משרתים אוכלוסיות מגוונות 

 מועט.ניסיון לאחרים עם משרד הרווחה ו רב בעבודה ניסיון

רב של זכיינים נועדה "לטלטל" את שוק  מספרב הבחירה, מקצועי-תעסוקתיהשירות לשיקום לדברי מנהלי 

 שחקנים ישנים שאינם פועלים כראוי.  חדשים לזירה ולהוציא להכניס שחקנים ,נתמכתההעבודה 

התחרות אלמנט  להכניס את אלאהמצב שנוצר בקרב הזכיינים במודל הקודם לא היה מנוס "לאור 
 (, סבב ראשוןמנהלת השירות) ".לתוך העניין

זכיינים ואנחנו הרגשנו שהם לא ממצים,  13"אפשרנו כמעט לכל אחד להיכנס למכרז. בזמנו היו לנו 
לא היה מספיק גיוון, לא היו מספיק התמחויות בנכויות ספציפיות והרגשנו שאנחנו צריכים להגדיל 

 (, סבב ראשוןבשירות מפקח)את השורות". 

השירות הוביל לאתגרים  ריבוי זכייני ,קי שירותבהכנסת גופים חדשים כספהטמונים לצד היתרונות 
 בהמשך מסמך זה.. אלה יפורטו חדשים

 על ידי המשתתף שירותה זכיין בחירת 8.3

ובכך  ,ריבוי הזכיינים נועד להעשיר את אפשרות הבחירה של המשתתפים וליצור תחרות בין הזכיינים

 ולתמוך בבחירתזכיינים  כמהלמשתתף להיפגש עם  להציע הוא"ס העותפקידו של . השירות שיפורלהוביל ל

אנשי המקצוע השונים הביעו את תמיכתם בגישה זו ותיארו אותה כמעצימה את ביותר. לו  םהזכיין המתאי

 המשתתפים כצרכני שירות.

עצם זה שיש לאדם היום בחירה לאיזה זכיין הוא הולך זה כבר שינוי מאוד משמעותי, גם בתפיסה "
לא איזה משהו פטרוני שמנחיתים זה ש ,ל האדם בתהליך הזה וגם בתפיסה של העובדהשותפות ש של

 (, סבב ראשוןעו"ס)" עליו מלמעלה.

להתערב מונמנעים בחירה כי הם מאפשרים למשתתפים "סים מרבית העודיווחו הראשון הראיונות בסבב 

"סים מרבית העו ;בסבב השני של הראיונות, דפוס פעולה זה התהפך לאחר מכן, . כשנה וחצי םבבחירת

 העידו כי לרוב הם אלה שבוחרים את הזכיין עבור המשתתף.שרואיינו 

, ני השירות. בדוח צויןילצורך בליווי בחירתם של המשתתפים את זכי התייחסדוח הביניים של מחקר זה 

ל ידי שירותים חברתיים הגדלת אפשרות הבחירה ע כי בהספקתדוח זה, ואת נושא זה חשוב להדגיש גם ב

יש צורך במתן מידע, ו לצורך העצמת, וכי מעצימה את מקבל השירות בהכרחאינה חלופות הגדלת מספר ה

 (.Dowding & John, 2009) עבורו הנדרש כדי שיוכל לקבל את ההחלטה הנכונהבסיוע עצה וב

לא נתנו  ם כי מרבית נראה, ן למתן השירותבבחירת הזכיי למשתתפיםהעו"סים נדרשו לסייע ש בעוד

חלק  ם שלפעילות כי נראה למשתתף אפשרות בחירה ובחרו עבור המשתתפים את הזכיין הטוב בעיניהם.

 .בחירה אפשרות מתןייעוץ ו היא המיטבית ההתנהלות כאשר, האחר קצהל אחד מקצה נעה"סים העו ןמ



 

28 

 השירות לזכייניהפניה  8.4

שהעניקו  הזכיינים התפלגותאת  13תרשים  .זכייןמ ליווי קיבלו או מקבלים הם כי דיווחו מרואיינים 59

 .שהשתתפו במחקר התכנית משתתפישירות ל

 (N=72 ,1T, אחוזיםב) של המשתתפים במחקר השירות זכייניהתפלגות  :13 תרשים

 

 .2015אוקטובר לפי זכייני השירות, נכון למשתתפים בתכנית, מוצגת התפלגות ה 14בתרשים 

 (N=727)השירות של כלל המשתתפים בתכנית  התפלגות זכייני :14 תרשים
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מציג את שכיחות  14איש הוגדרו משתתפים פעילים בתכנית. תרשים  962, 2015אוקטובר חודש נכון ל

  .מהם 727השימוש בזכייני השירות של 

  שני הזכיינים הגדולים ביותר הם: אלווין ישראל

 51%-ואדנמ שילובים. יחד הם מספקים שירות לכ

 מכלל מקבלי השירות.

  קים,רעות, א: הם ארגונים נוספיםחמישה 

מרכז ישראלי ו מגדלור, האגודה לבריאות הציבור

נוספים  31%-לכשירות מספקים . אלה לתעסוקה

 מכלל מקבלי השירות.

 14  משתתפייתר שירות למספקים ארגונים אחרים 

. בממוצע, כל אחד מארגונים אלה מספק התכנית

 משתתפים. 12-שירות ל

 הופנו לזכיין שלא משתתפים 

לצורך שיקום  הופנו לזכייןלא דיווחו כי ( 13מן המרואיינים ) 18%

משיבים , נשאלו וודא את אמינות תשובותיהםל כדי .תעסוקתי

 ךשער"ס נפגשת עם עו התכנית"בתחילת שאלה משלימה:  אלה

לארגון או למספר ייתכן שהופנית איון. לאחר הריאיון יר אתך

לארגון  ארגונים כדי שתקבל סיוע להשתלב בעבודה. האם הופנית

לא נשאלו על  אלה זו בשלילההשיבו לששמשתתפים ה" כזה?

 תשומות התכנית. 

 החלפת זכיין במהלך התכנית

דיווחו  (7) מרואיינים %10. תכניתה במהלךאת זכיין השירות , משתתף רשאי להחליף תכניתה יעל פי נוהל

, זמני מראש היה "זה; אצלם" תקציבים היה שלא בגלל "החלפתיאלה הן הסיבות שצוינו:  9.עשו זאתכי 
 חיפשו באמת לא עבודה. לי מצאו "לא; אחר" משהו "חיפשתי; בכלל" לי עזרו לא הם ,כלום מזה לי יצא לא
 .עבודה" למצוא לי עזרו "לא; לי" עזרו "לא; לי"

 תכנית אישית ויעדיםגיבוש  8.5

תכנית אישית, הכוללת עמם על זכייני השירות לבנות של המשתתפים, שיקום התעסוקתי הכבסיס לתהליך 

 ך.כ על שאלונ המרואייניםיעדים המוגדרים בזמן. 

 41%  תה להם תכנית י( דיווחו כי הי24)מן המרואיינים

רובם ככולם  מטרות ויעדים אישיים.ובה אישית 

 נבנתה במשותף עמם. כי התכנית דיווחו 

                                                   
 .תעסוקה בדרך אחרתו, אקים, אשנב, המשקם אלוויןנמנו שהוחלפו  עם הזכיינים 9

מן המרואיינים דיווחו כי לא  18%

 לצורך שיקום תעסוקתי הופנו לזכיין
 

משתתפים החליפו זכיין  10%

 במהלך התכנית

 הייתה להם תכנית  כזו כןדיווחו כי  41%

 הייתה להם תכנית כזו לאדיווחו כי  51%

הוא זכיין השירות הגדול  אלווין ישראל

 מנתח השוק 31%-בישראל, עם כ

הוא זכיין השירות השני  אדנמ שילובים

 מנתח השוק 20%-בגודלו בישראל, עם כ

מן  31%-ארגונים נוספים מספקים שירות לכ 5

 המשתתפים
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 51% מטרות ויעדים אישייםובה תה להם תכנית אישית י( דיווחו כי לא הי30) מן המרואיינים. 

 8% תה להם תכנית כזו.יאם היזוכרים ם שאינאו ודעים אינם י( דיווחו כי 5) מן המרואיינים  

 וסדנאות הכשרות 8.6

 והפעלתן בשטחההכשרות והסדנאות  תכלית

 תעסוקהשתכין אותם ל ההכשרלהם לספק זכיין השירות על עם כניסתם של המשתתפים לתכנית )שלב א'( 

 זו אמורה לכלול פעילויות ברמה פרטנית וברמה קבוצתית, באמצעות סדנאות. . הכשרהבשוק החופשי

. מיעוט המופנים קבועמספר משתתפים המופנים לכל זכיין נמוך ולא ( זכיינים 26רות )יעקב ריבוי זכייני הש

אינם מקיימים . כתוצאה מכך, מרבית הזכיינים קבוצתיות סדנאות והכשרות קיוםואקראיות הגעתם מקשה על 

 .מיד לאחר מפגשי ההיכרות המשתתף תמתחילים בחיפוש עבודה ובהשמאלא סדנאות הכנה לעבודה 

צריך קבוצה של אנשים. סדנה "אני לא יודעת עד כמה באמת עושים סדנאות. כל הזכיינים אמרו לי של
. הסדנשתהיה לו אז הם ביקשו להפנות אליהם יותר אנשים. אז אני לא אפנה לזכיין כמה אנשים כדי 

בוא נחשוב שיש לי כרגע אמרנו אולי גג חד את התכנית המתאימה לו. אני באמת מנסה לתפור לכל א
אנשים  3זכיינים אז  7זכיינים אז אפילו נוריד חלק, יש לי רק  15אנשים שהצלחתי לכוון. יש לי  30

 (, סבב ראשוןעו"ס)." הלסדנלזכיין. זה לא מספיק 

ניתן לעשות ש. זה לא משהו במבנה החדש של התכנית בעייתית הדרישה לעשות סדנאות וקבוצות"
עשינו כשהיו מספיק אנשים באזור גאוגרפי  וכו' הכנה לעבודה, מחשבים. סדנאות לאורך כל הדרך

 (שני, סבב זכיין)" הפניות בודדות.במדובר לרוב סביר. 

 10השתתפותם בסדנה.עם כניסתם לתכנית נשאלו המרואיינים על 

השתתפו ( 16) 27%-ו תתפו בסדנהלא הש (43) 73% יכמתשובותיהם עולה 

-, ובסדנאות לפני שהתחילו את עבודתם השתתפומרואיינים  7: בסדנה

 את עבודתם. שהחלולאחר נוספים עשו זאת  9

 מקצועי-תעסוקתיהוחלט בשירות לשיקום , המופנים קטן כאשר מספרלהפעיל סדנאות קושי הבעקבות 

, החלטההזכיינים קיבלו בברכה את . הדרכה אישית במקום סדנאות קבוצתיותלהעניק זכיינים לאפשר ל

היא השמה מהירה ככל האפשר. השמה דעתם ל שכן רבים מהם העידו כי האסטרטגית הסיוע הטובה ביותר

בין תפיסת היא חושפת את הפערים וולהתמודד עם המציאות, קשיי המשתתף  מאפשרת לחשוף את כזו

 :להתאים את עצמם למציאותדורשת מהם היא . כך בפועל המסוגלות שלוובין של המשתתף המסוגלות 

שם עולות הבעיות. אפשר לשבת בחדר ולדבר, אבל אז  , כיס'תכל"אין לנו הרבה סדנאות אלא יותר 
 (, סבב שניזכיין)ברגע שהוא מתחיל ]לעבוד[ אז אפשר להתמודד." 

]בהתייחסות להשמה של אחת מהמשתתפות בתכנית[ "זאת הייתה עבודה זמנית, זאת הייתה 
ער מאוד מאוד התנסות מאוד חשובה ... לי היה מאוד חשוב ... לנסות את זה בכל זאת בגלל שהיה פ

                                                   
שאלה זו עונים למשיבים ה" כדי לוודא שאין בארגון?המשתתפים נשאלו "האם השתתפת בסדנה עם עוד אנשים  10

"האם אתה בטוח שלא השתתפת דרך הארגון נשאלו המשיבים בשלילה: בסדנה, השתתפותם בשלילה למרות 
 פים אחרים?"בסדנאות העוסקות בעבודה, יחד עם משתת

נטלו המרואיינים   מן 27%

  בסדנת הכנה לעבודה חלק
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גדול בין הציפיות שלה לעבודה. היא רצתה להיות מזכירה, טענה שהיא יודעת טוב מאוד מחשבים 
 (ראשון, סבב זכיין) ובפועל היא לא ידעה להשתמש במחשב, היא הקלידה בצורה אטית באופן קיצוני."

 ותרומתהסדנה רכיבי ה

הנושאים  שלושת. 11בנושאים שבהם הן עסקותרומתן מידת  עלנשאלו  בסדנאותנטלו חלק ש המרואיינים 16

מקום לשמור על איך לעבוד עם אנשים אחרים )בצוות(, כיצד ללמוד הם: הסדנאות תרמו במיוחד בהם ש

 גם הנושאים שמספרהם אלה כי  חשוב לציין בטיחות במקום העבודה.לשמור על ה דוכיצ עבודהה

ארבעת הנושאים שהסדנאות  (.38%-50%) היה הנמוך ביותר הםב ועסק אותשהסדנ שדיווחו המשתתפים

להתמודד עם לחץ במקום העבודה, איך להתמודד עם הקשיים שלך, כיצד  :להם במידה נמוכה הםתרמו 

 .ייםלחפש עבודה בכוחות עצמאיך להגביר את המוטיבציה לעבוד ווכיצד 

 9. (15)תרשים  עבודה ולהשתלב בה למצואלהם  וסייע אותהמידה שבה הסדנעל נשאלו המרואיינים  16

שלא או להם  ולא כל כך עזרהן דיווחו כי  7, ואילו דיווחו כי הסדנאות עזרו להם או עזרו להם מאודמהם 

 .כלללהם עזרו 

  (N=16 ,1Tאחוזים, בלמצוא עבודה ולהשתלב בה )סייעו למרואיינים הסדנאות בה ש המידה  :15 תרשים

 

 

 

 שכרקבלת  ללא תעסוקתית התנסות 8.7

 התנסות תעסוקתית ללאהם השתתפו בעבודה השתלבות בהכנה להן מ קכחלכי  דיווחו מרואייניםשישה 

 2.5עמד על  ,שכר קבלתללא  ,משך העבודה הממוצע של העובדיםעולה כי אלה הראיונות ן המקבלת שכר. 

 .בכךלהם  כי היא לא סייעה ודיווח 3-סייעה להם בעבודה ו הזוכי ההתנסות  ודיווחמרואיינים  3חודשים. 

                                                   
 .13א בלוח  נספחמוצג בתשובות הפירוט  11
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הסדנאות מן המרואיינים דיווחו כי  56%

 סייעו להם למצוא עבודה ולהשתלב בה

מן המרואיינים דיווחו כי הסדנאות  44%

 סייעו להם למצוא עבודה ולהשתלב בה לא
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 הניתן למשתתפים הליווי האישי 8.8

 מטרות הליווי האישי

 הן:  למשתתפים בתכניתהניתן הליווי האישי מטרותיו של 

 הצבת יעדים  יםהכולל, המשתתףה, בשיתוף תכנית תעסוקבניית וחזון אישי תעסוקתי  של ניסוח

 .בזמן מוגדרים

 יכולותיו של המשתתףאת את כישוריו ומקום עבודה התואם  איתור 

 המשתתף למקום העבודה המיועד ליוויהעבודה. מיומנויות הנדרשות להשתלבות במקום ה חיזוק, 

 .הסכם עבודה י בין הצדדים וקביעתכרות, העברת מידע רלוונטילצורך ה

  עולות במקום העבודה.העבודתו וסיוע בפתרון בעיות במהלך ליווי ותמיכה במשתתף 

 מידת הספקת הליווי האישי

 עבודה לחפשלהם  שסייע אישי מלווהזכיין שירות נשאלו האם היה להם הופנו לכי ו דיווחשהמרואיינים 

 הם עדיין בקשר עם המלווה.בעת קיום הריאיון שקיבלו ליווי נשאלו האם מרואיינים  .12בה ולהשתלב

 מציג את תשובותיהם. 16תרשים 
 

  (59N=, 1Tאחוזים, באישי )המלווה הקשר עם ה :16 תרשים

להם מלווה  הדיווחו כי הי( 42) המרואייניםמן  71%

מהם  37% אישי שסייע להם לחפש עבודה ולהשתלב בה.

ציינו כי  (20) 34%-ו עמו עדיין בקשר ציינו כי הם  (22)

 עמו. בקשר אינם 

 

 

  

                                                   
המראיינים לשאול את מי תודרכו , קיבלו ליוויששאלה זו בשלילה למרות המרואיינים משיבים לכדי לוודא שאין  12

על חיפוש עבודה, ביקר  אתךלחפש עבודה, או דיבר הכוונה למישהו שעזר לך זו: "בשלילה את השאלה ההשיב ש
 . האם היה מישהו שעשה את הדברים האלה?"וכדומהאותך בעבודה 

מן המרואיינים דיווחו כי לא היה להם מלווה  29%

 אישי שסייע להם לחפש עבודה ולהשתלב בה

לא היה 
מלווה אישי

29%

היה מלווה  
אישי והקשר 

עמו נפסק
34%

בקשר עם  
המלווה  
האישי
37%
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  םמפגשיהתדירות ו האישי משך הליווי

 : למשתתפים תכנית נדרשים לספקבהליווי זכייני 

 '13שני מפגשי ליווי בשבוע. :חודשים( 6) שלב א  

 'בתום . לכל הפחותפעם בשבוע מפגש ליווי  – בשלושת החודשים הראשונים :חודשים( 18) שלב ב

 . בחודש פעם עד למינימום שלראשונים מופחתת בהדרגה תדירות מפגשי הליווי, השלושת החודשים 

 'מנקודת יצאו מחקר צוות ה חברי .תכניתבתדירות הליווי הנדרשת בשלב זה אינה מוגדרת : 14שלב ג

 זה.החודשית אחת היא המינימום הנדרש גם בשלב ת ליווי הנחה שפגיש

, 18ותרשים  17)תרשים  המפגשים תדירות עלו הליווימשך  על המרואייניםבמועד הריאיון השני נשאלו 

  בהתאמה(.

 (42N= ,1Tאחוזים, ב)בחודשים  ,הליווי משך  :17 תרשים

 

פחות  נמשךדיווחו שהליווי  %33דיווחו כי הליווי שהם קיבלו נמשך פחות משנה, ואילו מן המרואיינים  80%

 15-22בשלב ב' של התכנית ) המשתתפים היו בושהשני נערך במועד  הריאיוןכי  ,יצוין 15משלושה חודשים.

 (.אליה הצטרפותם מיוםחודשים 

בעת שרואיינו היו כל . (18)תרשים  נשאלו גם על תדירות הפגישות שלהם עם המלווה המרואיינים

 .לפחות פעם בחודש הליווי אמורים להתקייםבשלב ב' של התכנית, שבו מפגשי  המרואיינים

                                                   
ניתנה , לפחות. כפי שצוין הזכיין לספק למשתתף בתכנית סדנה בתדירות של פעמיים בשבוע מכרז, עלהתנאי על פי  13

אליה כמפגשי ליווי  להתייחסהכשרה פרטנית, שניתן הקלה המאפשרת לזכיין להעניק במקום סדנאות קבוצתיות 
 אישיים.

 .לכך מעבר אף השלב את להאריך אפשר המפקח באישור. חודשים 12 עד להימשך יכול' ג שלב 14
של המשתתפים שקיבלו סדנה לפני תחילת העבודה,  הליווי המצופה משךחודשים מגם כאשר מפחיתים שישה  15

 נתון זה אינו תואם את הגדרות התכנית.

מן המרואיינים ציינו כי קיבלו ליווי  %54

 חודשים או פחות 9במשך 

המרואיינים ציינו כי קיבלו ליווי מן  26%

 חודשים 12-10במשך 

מן המרואיינים ציינו כי קיבלו ליווי  20%

 חודשים 15-במשך יותר מ

33%

21%

26%

10% 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

חודשים3עד  חודשים9-4 12-10
חודשים

18-15
חודשים

חודשים24
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 (42N= ,1Tאחוזים, ב) מפגשי הליווישל תדירות ה  :18 תרשים

 

מן  74% ( לוו בתדירות של פעם בחודש או יותר. נוסף לכך,39שקיבלו ליווי ) מן המרואיינים 93%

 .ןטלפובדיווחו כי המלווה ליווה אותם גם באמצעות שיחות ( 31)משתתפים ה

מספר מספר הפגישות ו –הליווי נשאלו האם המשתתפים 

 מן 62%. להם מוהתאי – שיחות הטלפון עם המלווה

 ( היו מעדיפים יותר14) 33% ,שכןהשיבו ( 26) המרואיינים

( היו 2) מן המרואיינים 5%מפגשים ושיחות ואילו 

 מפגשים ושיחות.  מעדיפים פחות

 

 

 

 סיבות לסיום הקשר עם המלווה

בעבר היה להם קשר  כי (20מן המרואיינים ) 34% , דיווחוכניסתם לתכניתבעת שרואיינו כשנה וחצי לאחר 

  :ןכלשונ ותמובאו נושאיםמקובצות לפי  . הסיבות שדווחועם מלווה אישי אך קשר זה נפסק לפני קיום הראיון

 :שולחת "אני; קשר" אתי ניתקה "היא; להם" מתאימה לא שאני "אמרו ניתוק הקשר מצד הזכיין 

 מוצאת "לא; שלי" המלווה הוחלפה "כי; עצמאי" היהא שאני "ביקשו; לי" נהוע לא היא ,מיילים לה

 ."תכניתהאת  עזבה מלווהה "כי; קשר" אתי ניתקה "המלווה; שלה" מספראת ה

 :למה, עזרה "לא; הזה" קשראת ה צריך לא ,דבר בשום לי עזרה לא "כי ניתק הקשר מצד המשתתף 
 ."התייאשתי"; צריך" "לא; אותה?" אראה שאני

 :תכניתה"נגמר ; "תכניתה את סגרו וגם ,עבודה כבר "מצאתי; "תכניתה נגמרה "כי סיום התכנית 
 .תכנית"את ה סגרו "כי; "וזהו

 :אחרת" תכניתל מעבר באמצע אני "עכשיו; יודעת "לא אחר. 

  

7%

21%

36%

29%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

יותר מפעם בשבוע פעם בשבוע פעם בשבועיים פעם בחודש פחות מפעם בחודש

מן המרואיינים ציינו כי נפגשו עם  93%

 המלווה פעם בחודש או יותר

ינו כי תדירות המרואיינים צימן  62%

 הליווי התאימה להם

כי תדירות מן המרואיינים ציינו  33%

 הליווי לא הייתה מספקת
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 ומן הסיוע המלווהן רצון מהושביעות  הליווי במסגרת שניתן סיועה

שבהם  תחומיםה נשאלו על אישיקיבלו ליווי שמרואיינים ה

 מן 69%. ן הסיועשביעות רצונם מסייע להם ועל  המלווה

 הסיוע ן( ציינו שהם מרוצים או מרוצים מאוד מ29) המרואיינים

 מרוצים לא בכלל שהם ציינו( 13) 31%-ו, המלווה להם שהעניק

 .מן הסיוע מרוצים כך כל לא או

דיווחי המרואיינים על הסיוע שהעניקו להם מפורטים  6בלוח 

  המלווים בתחומים נבחרים.

 (N=42, 1Tאחוזים, ב) דיווחי המרואיינים, לפי נבחרים המלווה בתחומיםהסיוע של  :6 לוח

 אחוז המדווחים על הסיוע ....לי עזר המלווה: הסיוע סוג

 79 העביר לי הצעות עבודה

 69 עזר לי להבין איזה סוג עבודה מתאימה לי 

 67 לדעת איך להתלבש לעבודה

 55 להבין את הקשיים שלי

 55 לדעת איך להתמודד עם הקשיים שלי

 55 לקבל ביקורת

 52 לקבל סמכות של ממונה עלי

 45 לחפש עבודה בכוחות עצמי

 45 להבין איך מקובל להתנהג במקום העבודה

 43 על עבודה, לאחר שמצאת אותהלדעת איך לשמור 

 40 לעבוד עם אנשים אחרים )בצוות(

 40 להתמודד עם עימותים במקום העבודה 

 40 לגלות יוזמה במקום העבודה

 40 להקפיד על עבודה איכותית

 40 לעמוד בלוח זמנים

 40 להגביר את  המוטיבציה

 33 להתמצא בסביבת העבודה

 31 להתמודד עם לחץ במקום העבודה 

 31 לשמור על בטיחות במקום העבודה

 31 לדעת לעבוד בצורה עצמאית וללא לווי

 26 להתכונן לראיונות עבודה 

 14 איון עבודה יהשתתף אתי בר

מן המרואיינים מרוצים מן הסיוע  69%

 של המלווה

מן המרואיינים אינם מרוצים מן  31%

 הסיוע של המלווה
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 למקומות עבודה ולהבין איזה סוג עבודה מתאימה  להיחשף: הם שהליווי תרם בהם במיוחד הנושאים

 ביקורת ולקבל עמם ולהתמודד האישיים הקשיים מהם, לדעת איך להתלבש לעבודה, להבין ביותר

 .הממונה מצד סמכותו

 וסיוע שלו  העבודהאיון י: נוכחות המלווה ברהם ביותר הפחותה במידה בהם תרם שהליווי הנושאים

 במקום לחץ עם ולהתמודד בטיחות על לשמור, ליווי ללאו עצמאית לעבוד לדעת, איוןילר להתכונן

  .העבודה

לשאלה "האם יש תחומים שהמלווה לא עזר בהם 

מרואיינים השיבו בחיוב. תשובותיהם עסקו  19מספיק?" 

ברובן בכך שהמלווה לא עזר להם בנושאים הקשורים 

ציאת עבודה: הפנייה של המלווה למקומות עבודה, למ

עבודה יחד עם המשתתף על מציאת עבודה, סיוע לבצע 

 מבחן התאמת שכר ועוד. 

על ביקורי שעבדו במהלך התכנית עוד נשאלו המרואיינים 

המלווה ביקר אותם במקום העבודה פעם אחת או כי ציינו ( 20)הם מ 48%המלווה במקום העבודה שלהם. 

 .יותר או אחת פעם, העבודה במקום עליהם הממונה עם דיבר שהמלווה ציינו (17) 40%-ו ,יותר

 

 

  

מן  48% במקום העבודה של ביקרהמלווה 

 שעבדו במהלך התכניתהמרואיינים 

מן  40% דיבר עם הממונה שלהמלווה 

 המרואיינים שעבדו במהלך התכנית
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 התכנית תוצאות. 9

  הממצאים עיקרי

רכישת כלים ומיומנויות המסייעים במקום , השתלבות המשתתפים בתעסוקההוגדרו  התכנית תוצאות

 תעסוקה, כגון הקשר עם בני משפחה וחברים.לישירות נוגעים והשפעת התכנית על תחומים שאינם  העבודה

המשיכו  12%: בתכניתפרק הזמן שבו השתתפו מלאורך חלק בשוק החופשי עבדו  מן המרואיינים 64%

בעבודות מרביתם  .בעבודה חדשה החלו 52%-לעבוד בעבודה שהם עבדו בה לפני כניסתם לתכנית ו

עבדו  מרואיינים שניון. יעבודות ניקו ותאומחסנ ותסדרנמכירות, הכנת אוכל, , ובהן הקשורות למתן שירותים

 45%מבין כלל המשתתפים שעבדו בשוק החופשי,  ם, בעבודה שהיתה להם לפני תחילת התכנית.כעצמאיי

דיווחו על כך המשתתפים אשר עבדו במהלך התכנית . עבדו במשרה חלקית 55%-עבדו במשרה מלאה ו

 . חודשיםעשרה היה  , בזמן שהותם בתכנית,עבודה באותו מקוםשמשך הזמן הארוך ביותר שהם עבדו 

 .אליה ולהתקבלעבודה  למצוא להם תרמו תכניתב שרכשו הכלים שעבדו דיווחו כי מן המרואיינים 58%

  .בהצלחהבעבודה  להשתלב להם סייעה תכניתשה דיווחו 67%

 בתכנית.עת שהשתתפו ב עבודה מוגנתו כי עבדו בדיווח מן המרואיינים 7%

יאת עבודה מצ-אי הסיבות לכך הן: בתכנית.עת שהשתתפו לא עבדו כלל בו כי הם דיווח מן המרואיינים 29%

 .כיוון תעסוקתי חוסרו שנמצאוחוסר עניין בעבודות  ,המותאמת למוגבלות שלהם

כדי לבחון את השפעת התכנית על המיומנויות של המשתתפים בחיפוש עבודה ובמיומנויות הנדרשות 

שנה וחצי כן לפני תחילת התכנית ו יכולות אלהעל המרואיינים  נשאלו, (מיומנויות 15)העבודה בעולם 

ש משרות ופחיקורות חיים,  : הכנתלחיפוש עבודה יהםמיומנויותב שיפורלא נמדד . הצטרפותם אליהלאחר 

את הנקודות החשובות להם במהלך  יכולת להבהירהולהעסקתם  ע מעסיקיםושכנהאינטרנט, פנויות דרך 

 .העבודה בעולם הנדרשות במיומנות שיפור נמדד לא כן כמו ראיון עבודה.

הקשיים  על מרואייניםה, נשאלו לתעסוקה ישירותלבחון את השפעת התכנית בתחומים שאינם קשורים  כדי

הצטרפו שמאז  בהם שחלשינוי ל בנוגעתחושתם הסובייקטיבית  עלבריאותם הנפשית ו עלהחברתיים שלהם, 

 בתשובות הבדלהעידה על  לאמכן  לאחרתחילת התכנית ושנה וחצי  לפני יהםתשובות השוואתלתכנית. 

)בממוצע(  המרואיינים מן 39%שלהם עם אחרים. לעומת זאת,  יםהקשר איכותבהעוסקות בבריאות נפשית ו

, םבריאותב, שלהם מצב הרוחבבמצבם הכללי, שלהם, וכן  העצמי הערך בתחושתדיווחו על שינוי חיובי 

 עם בני משפחה. חשוב לציין כי שאלה זו נשאלה בשאלון השני בלבד.שלהם קשרים בחברתיים, והם הקשריב

אינדיקטור היא  ושאלה ז .לחבר המתמודד עם קשיים דומים תכניתהאם ימליצו על ההמרואיינים נשאלו  עוד

ציינו כי  25% ,כי הם לבטח ימליצוכלל המרואיינים השיבו מ 61% התכנית.ן שביעות רצונם מבחינת לנוסף 

 .לחבריהם על התכנית בטוחים שלא ימליצודיווחו כי הם מן המרואיינים  14%-שימליצו ו אינם בטוחים
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 בוש, כגון משך הזמן בתעסוקה המשתתפים השתלבותבשלושה היבטים:  תכניתה תוצאות תא בחן המחקר

 בשוק להשתלבות הקשורים לתחומים התכנית תרומת; העבודה מן נםושביעות רצו שכרםהם עבדו, 

תחומים שאינם  עלהתכנית  השפעתו ;העבודה במקום המסייעים ומיומנויות כלים רכישת גוןכ, העבודה

  .חברים עםו משפחהעם בני  המשתתפים של קשרה כגון, תעסוקהלישירות  נוגעים

 (1T) השני שאלוןמרואיינים שהשיבו ל 59 של תשובותיהםמתבססים על  זה בפרקהמוצגים  הנתונים

 .םזכיינין הקיבלו שירות מאחד מכי ושהעידו 

 כניתהכניסה לתלאחר מצב תעסוקתי כשנה וחצי  9.1

העולה  את מציג 19. תרשים התעסוקתיכשנה וחצי לאחר שהצטרפו לתכנית נשאלו המרואיינים על מצבם 

 .מדיווחיהם

 (N= ,1T 59במספרים,) המרואיינים, כשנה וחצי לאחר הצטרפותם לתכנית של התעסוקתי מצבם :19 תרשים

 

 

סך המרואיינים שהשיבו לשאלון  
T1 ושהופנו לזכיין שירות 

N=59 

ביצוע  עבדו בעת 
 הריאיון

29 

עבדו במהלך  
השתתפותם  

 בתכנית
9 

לא עבדו במהלך  
השתתפותם  

 בתכנית
17 

במשרה  
 מלאה

17 

במשרה  
 חלקית

21 

לא  עבדו בעת  
 הריאיוןביצוע 

26 

עבדו מאז כניסתם  
 לתכנית

38 

חיפשו עבודה באופן  
פעיל בארבעת  

 השבועות האחרונים
13 

בעבודה שבה  
עבדו לפני תחילת  

 התכנית
7 

 בעבודה חדשה
22 

לא חיפשו עבודה  
בארבעת השבועות  

 האחרונים
13 

 

עבדו בעבודה  
ביצוע  מוגנת בעת 

 הריאיון  
4 
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 ם המ 24%-, והחופשיבעבודה בשוק  כי הם עובדים ( דיווחו29) מן המרואיינים 49% ,במועד הריאיון

  .תכניתתחילת הבה עבדו לפני שדיווחו כי הם עובדים בעבודה  (7)

 51%  ( דיווחו כי 4) 7% :מתוכם. החופשי וקבעבודה בש עבדו לא הםכי  דיווחו( 30) המרואייניםמן

במהלך  ( דיווחו כי עבדו9)  15% ,עבדו בעבודה מוגנת

( דיווחו כי לא 17) 29%-ו את עבודתם אך הפסיקו התכנית

 מציאת-אישצוינו הן: הסיבות . תכניתבמהלך העבדו 

חוסר , (משתתפים 11) שלהם עבודה המותאמת למוגבלות

חוסר כיוון , (משתתפים 3)עניין בעבודות שנמצאו 

 .(1) השכר שהוצע נמוך מדיוהיות  (2) תעסוקתי

 22% ( דיווחו שהם לא עובדים ולא 13) מן המרואיינים

א חיפשו עבודה לשהם  גםכמו  ,עבדו במהלך התכנית

על מעידות צוינו ש הסיבותהאחרונים. בארבעת השבועות 

המגבלה, ן קושי רב הנובע מעל , חסור בכיוון תעסוקתימ

הסיכוי ן ייאוש מכן על שימצאו להם עבודה והמתנה על 

 למצוא עבודה.

 עבדו  (21) 55% הם,מ .החופשיבעבודה בשוק  ( עבדו מתחילת התכנית38) מן המרואיינים 64%הכול -סך

: הסיבות לכך הןעובדים במשרה חלקית דיווחו כי ה .16עבדו במשרה מלאה (17) %45-ו ,במשרה חלקית

מציאת עבודה במשרה מלאה -אי(, 10חוסר יכולת לעבוד יותר שעות מסיבות של מחלה או מוגבלות )

 (.1( והקדשת זמן ללימודים )2(, פחד מאיבוד קצבת הנכות )2העדפה לעבוד במשרה חלקית )(, 6)

 מרביתם החופשיבשוק  ו עשו זאתשעבדקרב המרואיינים מ 93%: החופשישוק עבודה בשילוב ב ,

דיווחו כי עבדו במסגרות של עבודה ( 4מקרב המרואיינים ) 7% כעצמאיים.מהם עבדו  שניים .כשכירים

 מוגנת.

 כניתלת כניסתם מאז, עבודה מקום באותו המרואיינים בדוע שבו ביותר הארוך הזמן פרק

. הצטרפותם לתכניתעבודה, מאז ו מקום באותפרק הזמן הארוך ביותר שבו הועסקו נשאלו על המרואיינים 

  את תשובותיהם. מציג 20תרשים 

                                                   
 .בשבועשעות  35 משרה שבה עובדיםמשרה מלאה הוגדרה  16

מן המרואיינים  שלוו על ידי  64%

 זכיין עבדו או עובדים בשוק החופשי 

זכיין  ידי על מרואיינים שלווה מן 7%

 עבדו בעבודה מוגנת במהלך התכנית

מן המרואיינים  שלוו על ידי  29%

 זכיין לא עבדו במהלך התכנית
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פרק הזמן הארוך ביותר )בחודשים( שבו הועסקו המרואיינים באותו מקום עבודה, מאז  :20 תרשים
 (48N= ,1T)אחוזים,  הצטרפותם לתכנית

 47% הצטרפו שעבדו מאז  מן המרואיינים

ו מקום באותברציפות לתכנית יותר מחצי שנה 

 עבודה. 

 24%  עבדו מאז הצטרפותם מן המרואיינים

מחצי שנה ברציפות באותו  פחותלתכנית 

  .מקום עבודה

 29%  לאורך כל מן המרואיינים לא עבדו

 .בתכנית השתתפותםתקופת 

 

 

 

 העבודהמקום  אופן מציאת

 (N=42 ,1Tהעבודה )מקום אופן מציאת  :21 תרשים

נשאלו על מידת המעורבות של ם יהמרואיינ

הזכיין בחיפוש ובמציאה של מקום עבודתם 

 (. 21)תרשים 

מקום ל הופנו כי דיווחוהמרואיינים  מן 48%

 במהלך בה שעבדו או בהשהם עובדים  עבודהה

ציינו כי  33% ., על ידי הארגון המלווההתכנית

 המלווה הארגון בסיועהעבודה מקום את  מצאו

 .בעצמםאותו  מצאודיווחו כי  19%-ו

 

 

 

הוא פרק הזמן הממוצע שבו  חודשים 10

הועסקו המרואיינים שעבדו באותו מקום עבודה, 
 מאז הצטרפותם לתכנית.

הופנה  
לעבודה על 

ידי הזכיין
מצא את  48%

העבודה בסיוע  
של הזכיין

33%

מצא את  
העבודה 

בעצמו
19%

29%

14%

10%

7%

17%

12%

7%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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 העבודה מקוםב העיקרי העיסוק

 (. 7המרואיינים נשאלו מה היה העיסוק העיקרי שלהם במקום עבודתם )לוח 

 (N=35 ,1T) במקום העבודהשל המרואיינים  העיקרי העיסוק :7 לוח

השתלבו בעבודות הקשורות למתן שירותים ובהן מחסנאות וסדרנות, הכנת  םעולה כי מרבית תשובותן המ

 מכירות ועבודות ניקיון. ,אוכל

 בתחום התעסוקה רכישת כלים ומיומנויותל תכניתתרומת ה 9.2

תרומת בנוגע לם יהתווסיועה להם, כמו גם תחוש תרומת התכניתשהביעו המרואיינים בנוגע לת ותחושה

תשובות המרואיינים בנוגע ג את מצי 22תרשים  .הםרכיוהתאמת התכנית לצ, מעידות על הכלים שהם רכשו

מציג את  23התקבל אליה. תרשים יכולת לעבודה ול יאתבתכנית למצרכשו הם הכלים שלתרומת 

 .שאליו התקבלו עבודהבהצלחה במקום הלהשתלב ה שבה התכנית סייעה להם מידבנוגע ל יהםתותחוש

ה התקבל אלייכולת לעבודה וליאת למצ ,בתכניתרכשו המרואיינים הכלים ש תתרומ :22 תרשים
 (*N=31 ,1Tאחוזים, ב)

 
 .אליהרואיינים שהמשיכו במהלך התכנית לעבוד במקום שבו עבדו טרם הצטרפותם למיחסים יתאינם מ* הנתונים 

6%

52%

19%
23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

תרמו מאוד תרמו לא כל כך תרמו כלל לא תרמו

 N=35מספר משתתפים  העיסוק

 10 מחסנאות וסדרנות

 7 מלצרות והכנת אוכל

 4 מזכירות/פקידות

 3 מכירות

 3 ניקיון

 2 חלוקת עיתונים

 2 עובד ייצור במפעל

 1 שליחויות

 1 חשמלאי

 1 עורך דין

 1 מרצה
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 (N=42 ,1Tאחוזים, בעבודה )במקום ההצלחה ב להשתלבהמידה שבה התכנית סייעה למרואיינים  :23 תרשים

 

 ולהתקבל למצואאו תרמו להם מאוד  להם תרמו תכניתב שרכשו הכלים כי דיווחו( 18) המרואיינים מן 58%

 המרואיינים מן 42% ,לעומתם. העבודה למקום

 לא כלל בתכנית שרכשו הכלים כי דיווחו( 13)
  .בכך להם תרמו כך כל לאש אולהם  תרמו

 תכניתשה דיווחו( 28) מן המרואיינים 67%

בהצלחה  להשתלבאו סייעה להם מאוד  סייעה

 כי דיווחו( 14) 33% , ואילועבודההבמקום 

לא כל כך  או להם סייעהכלל לא  התכנית

 בכך.  להם סייעה

 בעבודה ותנאים שכר 9.3

 ממוצעת חודשית הכנסה

 .(24)תרשים  החודשית הכנסתם על נשאלו תכניתב השתתפותם במהלךעבדו ש המרואיינים

השתתפותם בתכנית  במהלך אשר עבדורואיינים של מ( בשקלים) חודשיתההכנסה ה :24 תרשים
 (*34N= ,1T, אחוזיםב)

 
 .שכר ללא שעבדו מרואייניםושלושה  מוגנת עבודהב עבדוש מרואיינים ארבעהכולל לא * 

17%

50%

12%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

סייעה מאוד סייעה לא כל כך סייעה כלל לא סייעה

9%

18%

6%
3%

6%

3%

12%
24%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5,000 ₪4,200-3,001 ₪3,000-2,001 ₪2,000-1,001 ₪1,000-120 ₪

משרה מלאה משרה חלקית

מן המרואיינים דיווחו כי הכלים שנרכשו  58%

 בתכנית תרמו להם למצוא מקום עבודה ולהתקבל אליו  

מן המרואיינים דיווחו כי התכנית סייעה להם  67%

 להשתלב בהצלחה במקום העבודה
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של  שכר הממוצעה ,לאחר שהצטרפו לתכניתכשנה וחצי 

העובדים  ושל, לחודש ₪ 3,060עמד על  העובדים במשרה מלאה

 .לחודש ₪ 1,670על  – במשרה חלקית

 הערכה לצורך התאמת שכר המינימום

 שכר התאמת לצורך הכלכלה משרד של הערכה מרואיינים חמישה , עברובתכנית השתתפותם במהלך

 הערכת עברו נוספים מרואיינים ארבעה .המינימום משכר 34% על עומד להם שנקבע השכר אחוז. מינימום

 .(4.7סעיף  וראלפירוט ) לתכנית כניסתם לפני שכר

  עבודההמקום שביעות רצון מ

במהלך השתתפותם  שעבדוהמרואיינים  נשאלו, עבודתםמקום  וביןבחינת ההתאמה בין המשתתפים  לצורך

 .25 בתרשים מוצגות תשובותיהםבעבודתם.  שונים היבטיםמ רצונם שביעות על תכניתב

 (42-37N=, 1T, אחוזיםב) בעבודתם שונים מהיבטים המרואיינים של רצוןה שביעות :25 תרשים

 

 אהישל המרואיינים הרצון הגדולה ביותר  שביעותכי  נמצא

 מדדיםאשר ל(. 81%) לעבודה החברים של היחס מן

הביעו  המרואיינים מן 63%הקשורים לעבודה עצמה: 

של  היחס מןשביעות רצון מסוג העבודה שהם מבצעים ו

 היכולת ןמ רצון שביעות הביעו 57%; עליהםהממונים 

הביעו  53%-כ ;שלהםלנצל את הידע והכישורים  םשלה

 הסוציאליים לתנאים הקשור בכל נמוכה רצון שביעות

  .העבודה במקום להתקדם שלהם ייםהסיכו ןמ רצון שביעות הביעו 41%; והשכר

 מיומנויות לחיפוש עבודה 9.4
יכולתם אליה, נשאלו המרואיינים על בשני המועדים, לפני כניסתם לתכנית ושנה וכחצי לאחר הצטרפותם 

 :8בלוח . תשובותיהם מוצגות חיפוש עבודהלפעולות הקשורות  לבצע

41%

52%

53%

57%

63%

63%

66%

81%

59%

48%

47%

43%

37%

37%

34%

19%

הסיכויים להתקדם במקום העבודה

השכר

התנאים הסוציאליים וההטבות

היכולת לנצל את הידע והכישורים

סוג העבודה שאתה עושה

היחס  מצד הממונים

התנאים הפיזיים והסביבתיים

היחס מצד החברים לעבודה

מרוצה ומרוצה מאוד לא כל כך מרוצה וכלל לא מרוצה

מן העובדים הרוויחו לכל היותר  70%

 לחודש, מרביתם במשרה חלקית 3,000₪

חיפוש  מיומנויותנמדד הבדל מובהק ב לא

העבודה של המרואיינים לפני כניסתם 
לתכנית לעומת מיומנויותיהם כשנה וחצי 

 לאחר הצטרפותם אליה
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, ההצטרפותוכשנה וחצי לאחר לפני הכניסה לתכנית  ,של המרואיינים עבודהה חיפוש מיומנויות  :8 לוח
 *(1T-ו N=57 ,0T-59, אחוזיםב) עצמי דיווח

 לא מסוגל עם עזרהמסוגל  מסוגל בעצמי 
 0T 1T 0T 1T 0T 1T 

 6 6 29 28 23 23 הניסיון והכישוריםבהם מפורטים שלהכין קורות חיים 
       

 5 12 26 22 27 25 לחפש משרות פנויות דרך האינטרנט
       

 שאתה מעוניין לעבוד אצלם,  ,לשכנע מעסיקים
 4 5 28 32 26 20 לקבל אותך לעבודה

       

להבהיר את הנקודות החשובות לך ביותר במהלך ראיון 
 6 2 24 30 28 27 קבלה לעבודה

 תלויים לא נמצא שינוי מובהק בקטגוריות השונות למדגמים זנבי-דו Wilcoxon מבחן לפי בבדיקת מובהקות* 

(p>0.05.) 

להכין  יהםתוחל שיפור מובהק ביכוללא  בעקבות השתתפותם בתכנית ,יהם של המרואייניםעל פי דיווח

ולהבהיר את הנקודות החשובות  לשכנע מעסיקים או קורות חיים, לחפש משרות פנויות דרך האינטרנט

 איון הקבלה לעבודה.ילהם במהלך ר

 תעסוקתיותיומנויות מ 9.5
שהצטרפו אליה לפני כניסתם לתכנית וכשנה וחצי לאחר 

מיומנויות הנדרשות בעולם  11מרואיינים על הנשאלו 
  (.9)לוח  העבודה

, ההצטרפותוכשנה וחצי לאחר לתכנית  הכניסהלפני של המרואיינים, תעסוקתיות ה מיומנויותה :9 לוח
 *(1T-ו N=59 , 0T, אחוזיםב)דיווח עצמי 

 
 לא קשה בכלל 

 קצת קשהאו 
 קשה מאוד 

 לא יכול בכללאו 

 0T 1T 0T 1T 
 14 5 86 95 בהתאם להוראות  ,לבצע עבודה באופן עצמאי

 10 8 90 92 אותהלביצוע העבודה ולהשלים  לארגן את הזמן הדרוש
 10 15 90 85 לעבוד בצוות עם אנשים

 7 3 93 97 כל יום לעבודהבלהגיע 
 10 2 90 98 להגיע בזמן לעבודה

 7 7 93 93 לציית להוראות של הממונה 
 10 5 90 95 הממונה ן לקבל ביקורת מ

 2 3 98 97 בו אתה משתמששלהיות אחראי על ציוד 
 3 5 97 95 לסיים את העבודה שהטילו עליך

 8 12 92 88 להתמיד באותה עבודה לאורך זמן
 22 17 78 83 צפויים בעבודה לאלהתמודד עם בעיות או שינויים 

 9 7 91 93 ממוצע

(. הבדיקה נעשתה p>0.05זנבי למדגמים תלויים לא נמדד שינוי מובהק, חיובי או שלילי )-דו Wilcoxon* לפי מבחן 
 ולכל שאלה בנפרד. לארבעת הדירוגיםביחס 

 : "לא קשה בכלל", "קשה קצת", "קשה מאוד", "לא יכול בכלל".* סולם התשובות

 על פי דיווחיהם, לא חל שיפור מובהק באף אחת מן המיומנויות בין שתי נקודות הזמן.

מיומנויות העבודה של ב מובהק הבדל נמדד לא

 התכנית תחילתכשנה וחצי לאחר  המשתתפים
 יהם לפני כניסתם אליהמיומנויות לעומת
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 מדדים נוספים 9.6

על גם בתחומים נוספים. כדי לבחון את השפעת התכנית  הפרטשפר את חיי עשויה להשתלבות בתעסוקה 

ים החברתיים רהקשהמרואיינים על נשאלו , לתעסוקהישירות תחומים שאינם קשורים ביה גם משתתפ

הצטרפותם מאז שחל בהם שינוי בנוגע לתחושתם הסובייקטיבית על בריאותם הנפשית ועל , (10לוח )שלהם 

 (.11)לוח  תכניתל

 קשר עם אנשים ואיכות חיים

 *(N=41-58, אחוזיםב)( 1T-ו 0T) עם אנשים אחריםהמרואיינים  שלבקשר שחל השינוי  :10 לוח

 לטובהשינוי  ללא שינוי לרעהשינוי  
 5 90 5 נפגש או מדבר בטלפון ניחברים שאתם א לייש 

    

 24 54 22 חברים עם בטלפון ותשיחהו ותפגישה תכיפות
    

 19 61 19 מרגיש בדידות אניבהם שמצבים  קיימים
    

 משבר או מצוקה, יש אנשים שעל עזרתם  של במצב
 6 83 11 לסמוך יכול אני

 (.p>0.05זנבי למדגמים תלויים לא נמדד שינוי מובהק, חיובי או שלילי )-דו Wilcoxon* לפי מבחן 

 לאחר הצטרפותםשנה וחצי כניסתם לתכנית לתשובותיהם כלפני של המרואיינים השוואת תשובותיהם 

הקשר שלהם עם חברים וביכולתם לפנות תכיפות , בהםבתחושת הבדידות שלהבדל אינה מעידה על 

  לאחרים בשעת מצוקה.

 (GHQ) ןלדיכאויה ינט

, והוא קליני כאוןילד יהינט על המעידים בסימפטומים עוסקGHQ (General Health Questionnaire )-ה שאלון

של  הרגשי במצב שינויים למדידת כלי שימשבמחקר זה הוא לסינון ראשוני של הפרעות נפשיות.  מיועד

 עומק איוןיר דורשת כזו. יש לציין כי אין כלי זה מספיק כדי לאבחן הפרעה נפשית, אבחנה משתתפי התכנית

 .פסיכיאטרי

אינה לאחר ההצטרפות וחצי  שנהכלתשובותיהם  התכנית כניסתם לפני המרואייניםתשובות  השוואת

 .מצבם הרגשישחל בל שינוי מעידה ע

 תכניתהצטרפות לתחושת שינוי מאז 

הם כשנה וחצי לאחר כניסתם לתכנית זמן, הבשתי נקודות של המרואיינים נוסף להשוואת תשובותיהם 

 . אליהשינוי בתחומים שונים מאז הצטרפותם חשו נשאלו אם 

 (N=55, 1T-57, אחוזיםב) לתכניתהצטרפותם דיווחי המרואיינים בנוגע לשינוי שחל בהם מאז  :11 לוח

 לטובה שינוי מרגיש שינוי מרגישלא  לרעה שינוי מרגיש 

 39 57 4 מצב כלכלי
 43 46 11 מצב רוח

 53 44 4 תחושת ערך עצמי
 35 53 13 בריאות

 36 58 5 קשרים חברתיים
 29 68 4 קשרים עם בני משפחה
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 הרוח במצב, הכללי במצבם וכן, שלהם העצמי הערך בתחושת חיובי שינוי על דיווחו מן המרואיינים 39%-כ

 .משפחה בני עם שלהם ובקשרים החברתיים בקשריהם, בבריאותם, שלהם

 התכניתן שביעות רצון כללית מ 9.7

המתמודד לחבר יה ימליצו עלהאם נשאלו המרואיינים  ,התכנית מןהכללית הרצון שביעות לצורך בחינת 

  (.26)תרשים  דומיםעם קשיים 

 (N=59 ,1T, אחוזיםב)המתמודד עם קשיים דומים  לחבר התכנית על כונות להמליץהנ  :26 תרשים

 

 14%-ו עליה לא ידעו אם ימליצו 25%על התכנית,  ימליצון המרואיינים מ 61%תשובות עולה כי ן המ

  .על התכנית לחבר המתמודד עם קשיים דומים בטוחים שלא ימליצו

 בתכנית לשפר ישאותם ש הדברים 9.8

תשובותיהם כללו בין היתר את ההצעות שפר בתכנית. שאותם יש הדברים לדעתם נשאלו מהם המרואיינים 

יותר, לקיים  מתאימות אויותר  איכותיות עבודות לחפש, מתאימה עבודה בחיפוש יותר לעזורהאלה: 

 תחלופה רבה של המלווים. ולמנוע יותר ארוך ליווילספק , המלווה עם יותר רבות פגישות

 "נתמכת עבודה"למוגנת  תעסוקהמבין מסגרות: מעבר . 10

רותי התעסוקה לאנשים עם מוגבלות כולל מועדוני תעסוקה, מפעלים מוגנים ועבודה נתמכת. ירצף ש

המעבר על פני רצף שירותי על  ,(2005הוועדה הציבורית לבדיקת ענייני הנכים )דוח לרון,  דוחבהתאם ל

או יחסית )"תעסוקה נתמכת"( הה תעסוקה ברמה גבובתכניות  השתלבות כיווני:-דו התעסוקה להיות

 צרכיו ויכולותיו של המשתקם.על פי , )תעסוקה מוגנת( נמוכה יותר

( בעניין שירותי תעסוקה מוגנת, המסגרות לתעסוקה מוגנת משמשות מקום 1997לפי הוראת התע"ס )

ויות מיומנאמור לעבור "תהליך שיקומי שמטרתו פיתוח בהן תעסוקה זמני עד כמה שאפשר, ומי ששוהה 

מלבד מטרות אלו המסגרות  ,תעסוקתיות, אימון והכנה למעבר לעבודה בשוק החופשי". אולם בפועל

העבודה לתעסוקה מוגנת משמשות גם מקום תעסוקה למי שאינם מסוגלים להתמודד עם דרישות שוק 

קה נתמכת בתעסוקה מוגנת מועסקים בעלי מוגבלות שלא ניתן לשלבם בתעסועל כן החופשי והתחרותי. 

 (.2002, המדינה )מבקר
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בזכויות העובדים פגיעה ה נגעו לעיקרי .בשנים האחרונות הופנתה ביקורת כלפי מסגרות התעסוקה המוגנת

לעובדה  ,נמוך הניתן למועסקים בהם )הנמוך משמעותית משכר מינימום(השכר ל ,באותן מסגרות

המפעל המוגן לתעסוקה בשוק החופשי  בין ניידותחוסר הלשהפעילות היצרנית של מסגרות אלה מיושנת ו

בין הגורמים שהובילו להחלטה לצמצם את מערך העבודה המוגנת זו הייתה (. ביקורת 2004)רימרמן וכץ, 

ולהקפיא את מספר המכסות למפעלים המוגנים. כיום לא ניתן לצרף אנשים נוספים עם מוגבלויות למפעלי 

 המפעל המוגן.ן מאחר הוצאת אדם  – ה המוגנת ללא "שחרור" מכסה קיימתהתעסוק

, בין היתר גם תכניתלאתר מועמדים פוטנציאלים ל"ס מגדיר כי על העו "עבודה נתמכת"נוהל העבודה של 

מציבה  "עבודה נתמכת"כיוונית מתעסוקה מוגנת ל-ממסגרות של תעסוקה מוגנת. אולם התנועה החד

צטרף לההוא רשאי , שכן על האדם לסיים את העבודה במסגרת המוגנת ורק לאחר מכן דילמה בפני העו"ס

מצב זה היא שמקומו בתעסוקה מוגנת אינו נשמר, ולמעשה נתפש של משמעות ה. "עבודה נתמכת"תכנית ל

 לתעסוקה מוגנת.שיבו התאמת האדם לעבודה בשוק החופשי לא ניתן יהיה לה-על ידי אחר. במקרים של אי

אם אני רואה משהו, קושי מרכזי אז באמת ההיעדר  .עקב אכילסה בעיניי זלאדם.  רשת ביטחון אין"
הוא ]אם הוא נכשל[ עושה איזה שהוא צעד של יציאה לשוק החופשי  אדםשאם  ,ביטחון הזאתהרשת 

 (, סבב ראשון)מפקחת" כמו תעסוקה מוגנת. ,יוכל לקבל שירותים שהוא קיבל בעבר

אפוא מקרב המשתתפים בתעסוקה מוגנת נדרשת  "נתמכת עבודה" תכניתלהמופנים  כדי להגדיל את מספר

חדש בתכנית, שיצא אפשרות למשתתף  ןלכך היא מת דרך אחתאפשרות למעבר הדרגתי בין שתי התכניות. 

. דרך הוא חווה קשיים רבים מדי בהשתלבות בשוק החופשיאם מפעל המוגן לשוב לעבוד בממפעל מוגן, 

 הםובכך לאפשר ל במפעל מוגן, לצד העסקתם "נתמכת עבודהמשתתפים לתכנית "נוספת היא לקבל 

 החדשה.מסגרת לסתגל בהדרגה לה

 סיכום. 11

ועד  ,, עת גיבושה הראשוני2012כארבע שנים, משנת מחקר זה מלווה את התכנית "עבודה נתמכת" לאורך 

ות בכל מקבלי שיר 1,200-כבתה באופן משמעותי ולהקיף מפעילי התכנית הובילו להרחכש, 2016לתחילת 

 זמן נתון.

החלה , היו שנים מכריעות לקביעת אופן התנהלותה. בשנים אלה 2013-2012השנים הראשונות של התכנית, 

הנהלת דרשה מהתכנית בפורמט חדש הפעלתה של לאיתור זכייני השירות. חדש התכנית לפעול לאחר מכרז 

. בין אלה החלק מרכיבילהתאים ולשנות  הובילו אותה אשר ואילוצים רביםהתכנית להתמודד עם אירועים 

הקושי הרב של המשתתפים בתכנית להשתלב בשוק העבודה: קשר חלש לשוק העבודה, ניתן למנות את 

קבלי ביטוי קשיים פיזיולוגיים המונעים מהם לעבוד במשרה מלאה וחסמי התנהלות נוספים שאינם מ

 השירות התמודדותהנמכה קוגניטיבית וקשיים רגשיים;  כמובהגדרת המוגבלות של המשתתפים בתכנית, 

לגיוס מועמדים העו"ס ברשויות המקומיות לתוספת העבודה הנדרשת  מאורגנת לכאורה של עם התנגדות

באופן ש, עסוקההת ים לתחוםהעו"סו האינטייק; הצורך לחשוף את מחלקות הרווחהוביצוע  תכניתל

לשירות לשיקום מקצועי תעסוקתי  יםגיוס מפקח; בו פעילות, ולהכשירם לילותםמסורתי לא היה חלק מפע

 הזכיינים הפועלים במסגרת התכניתכרות עם י; בניית הוהתמודדות עם מחסור כוח אדם עד לגיוסן
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בניית ויאות בשטח; המצאת , ומן הצד האחר ות המכרזאת דרישמצד אחד והנחייתם לפעולה התואמת 

 הלי עבודה המאפשרים לגורמים השונים הקשורים לתכנית לעבוד יחד.ונ

אלה השינויים הן את רכיבי התכנית. חלק מהנהלת התכנית להתאים ולשנות ונוספים דרשו מ אילוצים אלה

 השירותהמפקחת הארצית של , אשר נכתב על ידי עדכונים בדבר תכנית "עבודה נתמכת"במסמך מופיעים 

 . ב( )נספח

 עבודה בשוקהשתלבות המשתתפים ב יאהצלחת התכנית המדידת ל העיקרית שהוגדרהת המידה אמ

לתכנית, פחות בחלק מן הזמן מאז שהצטרפו עבדו בשוק החופשי ל ושרואיינ המשתתפים מרבית. החופשי

דיווחו על כך שמשך הזמן הארוך ביותר  אלהבמשרה חלקית. כמחציתם ועבדו במשרה מלאה הם מכמחצית 

 חודשים. עשרה, בממוצע, שהם עבדו באותו מקום עבודה היה

שלהם  העבודה מקוםאת  למצוא להם תרמו תכניתב שרכשו הכלים דיווחו כי שעבדו המרואיינים רוב

  .עבודהמקום הבהשתלבות מוצלחת  להשתלב להם סייעה תכניתהכי ואליו  ולהתקבל

לא קיבלו ליווי  שרואיינו המשתתפים מן 47%-סית זאת, יש לציין שממצאי המחקר מגלים שלצד הצלחה יח

המשתתפים שקיבלו ליווי ן רבים מתכנית. כמו כן, הבסיס הליווי האישי הוא  ,בהעדר קיום סדנאות .אישי

 על משך ליווי קצר מזה שהגדרות התכנית מכתיבות.דיווחו אישי 

אלה שינויים לא ברור האם עם זאת,  על ידי השירות הם ראויים ורצויים.המקודמים השינויים ן רבים מ

האלה המרכזית מבין הסוגיות מוצגות בקצרה להלן(. ו)המפורטות לאורך המסמך  מענה מספק לסוגיותיתנו 

על פעולת יעיל  פיקוח ללא כי החוקרים היא דעתהפיקוח והבקרה על עבודת הזכיינים. היא סוגיית 

 .בעתיד עצמם על יחזרו לא זה בדוח המוצגים קשייםהשניתן להבטיח  הזכיינים, לא

 סוגיות ביישום שיש לתת עליהן את הדעת וכיווני פעולה אפשריים. 12

 העדר פיקוח על עבודת הזכיינים 12.1

במחלקות העו"סים , האחריות לפיקוח על עבודת הזכיינים מוטלת על המפקחים המחוזיים. נוסף לכך

נו לזכיינים ולוודא שהם מקבלים מהם את התשומות חברתיים אמורים לעקוב אחר האנשים שהפלשירותים 

הנדרשות. עם זאת, נראה כי בפועל אין פיקוח מספק על פעילות הזכיינים, שכן חלק גדול ממשתתפי התכנית 

המרואיינים דיווחו ן מ 18%, כך לדוגמהשרואיינו דיווחו שלא קיבלו את התשומות שאותן היו אמורים לקבל. 

-מטרות ויעדים אישיים וובה תה להם תכנית אישית ידיווחו כי לא הי 51%כי הם לא לוו על ידי זכיין שירות, 

עוד נמצא כי מידת מעורבותם של העו"סים בתכנית  דיווחו כי לא היה להם מלווה אישי.מן המרואיינים  29%

ה בין מעורבות רבה לחוסר מעורבות כלל. כמו ונע הדאחי השיקום של המשתתפים ובפעילות הזכיינים אינה

 כן, פעילות המפקחים אינה עוסקת לרוב בפיקוח ישיר על פעולות הזכיינים. 

כדי , השירות אל מול זכיינימדגישים את הצורך בבחינה מחודשת של אופן העבודה והבקרה ם אלה ממצאי

 תכנית.הלמשתתפי להבטיח מתן שירות מיטבי 
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 אינטייקשאלון ה 12.2

אינה גדולה, עם המועמדים לתכנית האינטייק  שאלון דיווחו שהתועלת הנובעת ממילוי"סים מרבית העו

מטרת המיון בין המועמדים, גוזל זמן רב ורבים מן הניסוחים בו אינם ברורים  שכן אין הוא משרת את

האינטייק, שכן לאחר  למשתתפים. הזכיינים, מצדם, ציינו כי אין הם משתמשים במידע שמתקבל משאלון

קליטת המשתתפים הם עורכים בעצמם שאלון היכרות. יש לציין כי העו"סים אינם מתנגדים עקרונית 

 להעברת שאלון קליטה למשתתף, אלא למאפיינים מסוימים בשאלון הקיים. 

מטרותיו ושל הדרכים שבהן ניתן להשתמש בו כדי לקדם את אינטייק שאלון הבחינה מחודשת של מטרות 

 .התכניתלשיפור  עשויה להוביל

 מעבר המשתתפים בין מסגרות במערך שירותי התעסוקה לאנשים עם מוגבלות  12.3

לאתר מועמדים פוטנציאלים, בין היתר גם ממסגרות של "ס על העוהתכנית, העבודה של  ינוהלעל פי 

ודה נתמכת", עליו לסיים את כדי שמועמד שעובד במפעל מוגן יתקבל לתכנית "עבתעסוקה מוגנת. אולם 

עבודתו במסגרת המוגנת ומקומו בה לא יישמר. במקרה שבו הוא ירצה לשוב לתעסוקה מוגנת, יהיה עליו 

 .מעבר בין שתי התכניותחששם של המשתתפים ממצב כזה מונע את הלהמתין לכך זמן רב. 

 ,תעסוקה מוגנתתכניות של כנית "עבודה נתמכת" מקרב המשתתפים בהמשתתפים בתכדי להגדיל את מספר 

  מוגנת. למסגרת תעסוקה לשובאפשרות  מתן, כמו גם המסגרותאפשרות למעבר הדרגתי בין שתי  אפואנדרשת 

 מתן שירות לאוכלוסייה הערבית והבדואית 12.4

מקרב משתתפי התכנית קטן משמעותית משיעורם באוכלוסיית היעד של התכנית. כמו יהודים -מספר הלא

. נראה כי יש המספקים שירותים לאוכלוסייה הערבית "סיםחוזות צוין מחסור בזכיינים ובעוכן, בכל המ

 צורך בנקיטת פעולות שיאפשרו לצמצם פערים אלה.
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 לוחותא:  נספח

במספרים ובאחוזים, בחודש האחרון ) ,בתכנית ושל בן/בת זוגהמרואיינים מקורות הכנסה של  :12 לוח
N=104 ,0T) 

 אחוזיםב יםמספרב 

 86 89 *קצבת נכות
 42 44 הכנסה ממקום עבודה

 33 34 קצבה מביטוח לאומי )ילדים, ילד נכה, סיעוד או שארים(
 27 28 רותים מיוחדים או שירותים אישייםיקצבת ש

 19 20 קצבת ניידות
 10 10 אחר )הכנסה משכר דירה, פנסיה, עזרה כספית מקרובי משפחה וכדומה(

 9 9 הבטחת הכנסה או מזונות
 2 2 דמי אבטלה

 1 1 תמיכה או קצבה ממשרדי ממשלה
 * קצבת הנכות הינה קצבת נכות של המשתתף בתכנית בלבד.

והצהרתם של אלה על מידת התרומה של  ,המפורט בנושא עסקה שהסדנה שדיווחו המרואיינים :13 לוח
 (N=16, 1T, אחוזיםבהסדנה בנושאים אלה )

 תרם בנושא העיסוק בנושא עסקה הסדנה  

 100 50 לעבוד עם אנשים אחרים )בצוות(

 100 44 לדעת איך לשמור על עבודה, לאחר שמצאת אותה

 100 38 לשמור על בטיחות במקום העבודה

 90 63 להבין איך מקובל להתנהג במקום העבודה

 89 56 לדעת איך להתלבש לעבודה

 88 50 לקבל סמכות של ממונה עליך במקום העבודה

 82 69 זמניםלעמוד בלוח 

 75 50 להתמצא בסביבת העבודה

 75 50 לדעת לעבוד בצורה עצמאית וללא לווי

 73 69 לקבל ביקורת

 71 44 להקפיד על עבודה איכותית

 60 63 לגלות יוזמה במקום העבודה

 57 44 להתמודד עם עימותים במקום העבודה 

 55 69 להבין את הקשיים שלך

 55 69 הקשיים שלךלדעת איך להתמודד עם 

 55 69 להתמודד עם לחץ במקום העבודה 

 54 81 להגביר את  המוטיבציה שלך לעבוד
 לחפש עבודה בכוחות עצמך

 81 46 
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 2016דבר השירות: עדכונים בדבר תכנית "עבודה נתמכת", אוגוסט   נספח ב:

 

 

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה
 אגף השיקום

 לשיקום מקצועי תעסוקתיהשירות 

 

 

 

 חלו שינויים ועדכונים בתכנית "עבודה נתמכת", ואלה הם:  2014החל משנת 

 . פיתוח כלים מקצועיים1

ואת הדיווח השוטף  פיתוח תיק משתתף, הכולל את שאלון האינטייק הושלם 2015ניהול תיק משתתף: בשנת 

של הזכיין. מטרת הכלי המקצועי הזה היא ליצור אחידות בשפה המקצועית ובכלים המקצועיים, וכן לבצע מעקב 

מיומנויות רוחב תעסוקתיות, המשמשות כלי עבודה מרכזי, ממוקד  11ובקרה. השפה המקצועית מושתתת על 

כי תהליך הליווי מתמקד הן בעובד והן במעביד  מטרות ותוצאות, בכל תכניות השיקום התעסוקתי. יש לציין

לאורך כל תקופת התכנית. הכלי מספק מידע הן ברמת המיקרו )כגון התכנית האישית של המשתתף, קצב 

ההתקדמות שלו בפרמטרים שונים ומדדי הצלחה אחידים(; וברמת המקרו )כגון קבלת תמונה מלאה על כלל 

 גזירת מדיניות ובקרה(.המשתתפים בתכנית לצורך קבלת החלטות, 

בדים פוצל שאלון האינטייק לשני חלקים. החלק הראשון ממולא על ידי העו 2016אינטייק: במהלך שנת 

סוציאליים של המועמד, תמיכה -במחלקות לשירותים חברתיים מתמקד בהיבטים הפסיכו הסוציאליים

ל השאלון ממולא על ידי הזכיינים, והוא משפחתית וקהילתית, עירור המוטיבציה ומוכנות לשינוי. חלקו השני ש

מתמקד בהיבטים מעמיקים של השיקום התעסוקתי. כך, במהלך החודש הראשון של ההיכרות עם הלקוח 

מתקבלת תמונה הוליסטית המסייעת לזכיין להכיר לעומק את הלקוח, על כל ההיבטים, ולהבנות תכנית 

 מתאימה שיקום תעסוקתי.

 ומעקב. ִמחשוב כלים מקצועיים 2

תיק המשתתף )כמו יתר הכלים המקצועיים של השירות( מתחיל לעבור בימים אלה תהליך מקוון של ִמחשוב, 

כך שהמידע יהיה אינטראקטיבי, נגיש לעובד הסוציאלי ולזכיין ויאפשר עיבודים והפקת דוחות. כמו כן, לכלי 

יה הלימה בין ההליכים הממוחשב יהיה ממשק עם מערכת המרכבה והמסר של משרד הרווחה כך שתה

 המקצועיים המתקיימים בתכנית ובין התשלום עליהם.

 . קורסים והדרכות3

מתקיים אחת לשנה קורס של זכייני "עבודה נתמכת". עד כה התקיימו שלושה מחזורים. לצד  2014החל משנת 

שירותים זה התקיים, זה המחזור השלישי, קורס של עובדים סוציאליים לשיקום תעסוקתי במחלקות ל

חברתיים. הקורסים מתקיימים במסגרת בית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים, והם מפותחים ומלווים על ידי 

הפיקוח הארצי של השיקום התעסוקתי והסגל המקצועי של בית הספר המרכזי לעובדים סוציאליים. לקראת 

 וקה.שנת הלימודים הקרובה עתידה להיפתח תכנית לימודים כוללת לתחום התעס
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מתקיימות הדרכות שוטפות ברמה מחוזית וארגונית על התכנית בכללותה, בדגש  2015נוסף לכך, החל משנת 

על העבודה עם תיק המשתתף, על פיתוח תכניות קידום אישיות, על גזירת מטרות ועל עבודה ממוקדת תוצאה. 

 ההדרכות נערכות על ידי גב' מינה רז, המלווה המקצועית של השירות.

 שינוי מודל העבודה בשלב א'. 4

לאחרונה פותח מודל עבודה חדש עבור שלב א' של התכנית. ששת החודשים הראשונים לתכנית נחלקים 

לשניים: בחודש הראשון מתקיים תהליך עמוק ומובנה של היכרות תעסוקתית, ובחמשת החודשים שלאחר מכן 

וחותיו, לצורך הכנתם המיטבית לקראת יציאה פריסה רחבה של שירותי חובה ורשות שעל הזכיין לספק ללק –

 לשוק העבודה.

  . שינוי מודל התגמול לזכיינים 5

בעקבות לקחים שהופקו מהפעלת התכנית, גובשה תפיסה חדשה של המודל אשר תתבטא במכרז החדש 

. על פי המודל החדש, הזכיין יקבל תשלום בסיסי קבוע למשך שנתיים, אך כדי 2016שעומד להתפרסם בשנת 

לים, בין היתר, גיוס לזכות בתשלום נוסף )בונוס( יהיה עליו להשיג יעדים שהותוו על ידי המשרד. יעדים אלה כול

מספר נקוב של משתתפים חדשים בתכנית בכל שנה, עדכון תיקי המשתתפים במחשב, השמה של משתתפים 

והתמדתם במקום העבודה ויציאה של משתתפים להכשרה מקצועית. מוצעת לזכיינים שורה של המלצות בדבר 

שיטות התערבות אחרות וחדשניות פעילות הכנה וליווי אך ניתנת להם גם יד חופשית בהפעלת יוזמות ו

 המותאמות לצורכי המשתתף. 

 . כוח אדם6

לקראת המכרז החדש הוגדר, לצד תפקיד רכז הקידום בתעסוקה )המלווה(, גם תפקידו של עובד סוציאלי מטעם 

סוציאליים של המשתתף -הזכיין. אחריותו של העובד הסוציאלי מטעם הזכיין היא לטפל בהיבטים הפסיכו

מערכתיים עם גורמי תמיכה וטיפול אחרים בקהילה. עליו לזהות חסמים בתחומים -העבודה הרב ובממשקי

אלה, לבצע התערבויות מקצועיות ולעדכן את העובד הסוציאלי במחלקה לשירותים חברתיים. זאת במטרה 

מלווה(. ליצור תנאים מיטביים לתהליכי השיקום התעסוקתי הנמצאים באחריותו של רכז הקידום בתעסוקה )ה

העובד הסוציאלי מטעם הזכיין אחראי בין היתר גם על תהליכי הפיתוח המקצועי של צוות העובדים, על הדרכות, 

 על ליווי ובקרה של איכות התכניות האישיות, על הכשרת הרכזים ועל בניית תכנית הדרכה ארגונית שנתית.

 . הקמת מרכז קידום קריירה7

מי תכנית "עבודה נתמכת". המרכז יעקוב אחר התפתחותם המקצועית של בקרוב עתיד לקום מרכז עבור מסיי

מסיימי התכנית ויספק להם "רשת ביטחון" באמצעות תמיכה קבוצתית והתערבות במצבי משבר. במסגרת 

המרכז תיערך גם בקרה על התשומות שניתנו למשתתפים פעילים, באמצעות שיחות טלפון שייערכו בכל חודש 

שייבחרו אקראית. זאת במטרה לוודא את קבלת השירות מן הזכיין, לבחון את שביעות משתתפים  50-עם כ

הרצון ממנו ולבדוק את סטטוס ההעסקה של המשתתף )כגון מקום עבודה ותפקיד(. יש לציין כי רכיב זה מתווסף 

ומילוי דוח לתהליכי הפיקוח הבקרה הנוספים )מילוי תיק ממוחשב, ביקורי פיקוח מדגמיים של המפקח המחוזי 

 אישי שנתי עבור כל אחד ממשתתפי התכנית(.-מסכם שמי

 . תקצוב8

 2013-2012הורחב משמעותית התקציב של תכנית "עבודה נתמכת", זאת לאחר שבשנים  2014החל משנת 

נתקלה התכנית בקשיים תקציביים. על אף העדנה באפיק זה, סוגיות הקושי של רשויות שונות לשלם את חלקן 
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סום קשירות. בהעדר חוק לאוכלוסיית השיקום, סוגיות אלה עדיין נותרו בעינן והן מהוות אבן נגף בִמ במימון ה

 הפוטנציאל של התכנית.

 . נוהל קבלת מידע מן המוסד לביטוח לאומי9

הושק נוהל שפותח על ידי השירות בשיתוף אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי, שעיקרו העברת  2015בשנת 

 מוסד לביטוח לאומי בדבר מועמדים לתכניות השיקום אל המחלקות לשירותים חברתיים. מידע מסניפי ה

 . מודלים משותפים 10

פותחו מודלים המאפשרים מעבר חלק יותר בין תכניות השיקום התעסוקתי )למשל, בין  2016במהלך שנת 

בין "עבודה נתמכת"  מפעלים מוגנים ל"עבודה נתמכת", בין תכניות המעבר לתלמידים ל"עבודה נתמכת",

 לקורסים מקצועיים ובין יחידות ההכשרה במפעלים מקדמי התעסוקה ל"עבודה נתמכת"(. 

 . מודלים חדשים בעבודה נתמכת11

לאחרונה מתפתחים במסגרת התכנית מודלים חדשים כגון יזמות עסקית, קהילה עובדת, השתלבות בעסקים 

 שיותר לצרכים, לנטיות ולשאיפות של כל משתתף.חברתיים ועוד, במטרה לאפשר מענה רחב כמה 

 . שותפויות בקהילה12

האיץ השירות את קשרי העבודה השוטפים עם גופים שונים, ובהם ההסתדרות החדשה,  2014החל משנת 

התאחדות התעשיינים )בו השירות יושב כחבר בוועדת "קשרי תעשיה קהילה" ומשפיע כדרך קבע על נושא 

בלויות בתעשייה, משנה עמדות בתחום, מגדיר את הנושא כמדד מרכזי בזכייה ב"אות העסקת אנשים עם מוג

קהילה בהיבט הרחב של אחריות תאגידית(, משרדי ממשלה -התעשיין" ומהווה גורם ייעוץ לממשקי תעשיה

שונים, עמותות, מיזמים ועסקים חברתיים. זאת במטרה לקדם את העסקת עובדים עם מוגבלויות ואת הקמת 

ינגיש את אשר של מרכזי תעסוקה עירוניים שבכל אחד מהם יימצא גם עובד סוציאלי לשיקום תעסוקתי  רשת

 השירות "עבודה נתמכת" לקהל הלקוחות הרלוונטיים של המרכז. 

עוד חשוב לציין, כי צו ההרחבה בנושא חובת ההעסקה של אנשים עם מוגבלויות מעורר גל של מודעות בקרב 

ירת קשר בלתי אמצעי בין השירות ובין המעסיקים במשק. בשנה החולפת התקיימו כמה מעסיקים ומוביל ליצ

מפגשים עם מנהלי משאבי אנוש של חברות גדולות במשק כדי להסביר את מהות השירות ולהתניעו בחברות 

 שונות.

  

 מפקחת ארצית שגב, נוריתד"ר 

 השירות לשיקום תעסוקתי מקצועי, אגף השיקום

 והשירותים החברתייםמשרד הרווחה 

 2016יוני 
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