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תקציר

בתחום הקהילה. בחיי שכלי בפיגור הלוקים אנשים לשלב המגמה במערב מתחזקת האחרונות בשנים
החופשי. בשוק בעבודה זו אוכלוסייה האפשר, ככל לשלב, בנטייה משתקפת המגמה התעסוקה
שיקומי עבודה מפעל  המע"ש היא שכלי בפיגור הלוקים לאנשים הרווחת התעסוקה מסגרת בישראל,

מע"שים. 48 פועלים הארץ ברחבי מוגנת. לעבודה יום מסגרת שהיא

הופעלה מוגנת, תעסוקה במסגרת הנמצאים גבוהה, תפקוד ברמת חניכים לקדם ובניסיון זו מגמה ברוח
הארץ. בצפון האלה המסגרות מן בארבע ניסיונית תכנית

העבודה משרד של בחסותו שהופעלה הזאת, הניסיונית התכנית של ההערכה ממצאי את מתאר זה דוח
רמת בעלי לחניכים לאפשר נועדה היא ישראל. ג'וינט ושל לאומי לביטוח המוסד של ובסיועם והרווחה
שתוצרתן במע"ש, המסורתית מהעבודה יותר ומגוונות מורכבות יצרניות, בעבודות לעבוד גבוהה תפקוד
החניכים של העצמי ובדימוים בשכרם ממש של לעלייה לתרום עשויות אלה עבודות לשיווק. ניתנת

החופשי. בשוק בעבודות היקלטותם את להקל אף בהמשך ואולי בה, המשתתפים

על התכנית בהשפעות למעשה; הלכה התכנית, הפעלת באופן התמקדה הניסיונית התכנית הערכת
החופשי, בשוק קליטה נשירה, רצון, שביעות עצמי, דימוי שכר, עבודה, מיומנויות מבחינת החניכים
במע"ש. החניך החזקת עלות על השפעתה כן, וכמו בה; השתתפו שלא החניכים על התכנית השפעות

התכנית כאשר ,1994 שנת של השני ברבעון  הראשון מועדים: בשני נעשתה הניסיונית התכנית הערכת
הרביעי ברבעון מכן, לאחר שנה חצי  והשני וחצי. כשנה רביעי ובמע"ש מע"שים בשלושה כשנה פעלה

.1994 שנת של

לאחר כשנה כריכייה.  וברביעי מתפרה  בשלישי נגרייה, מע"שים בשני הוקמה התכנית במסגרת
בה לעבוד שנבחרו החניכים בתכנית. חניכים 104 בין מע"ש בכל עבדו התכנון, ולפי התכנית הפעלת
גבוהה, אחריות ברמת איכות, בעל מוצר ביצירת דיוק המאפשרת טובה, בקואורדינציה מתאפיינים
בעבודה התנסות תוך נעשה ההכשרה תהליך חריגות. התנהגות בעיות ובהיעדר סמכות לקבל בנכונות
מסוגלים היו שלא חניכים היו שנה לאחר וגם לחניך, חניך בין שונה היה הלמידה שקצב נמצא עצמה.

החדשה. לעבודה הקשורות הפעילויות רוב את לעשות

שהשתתפו החניכים של הכללי לתפקודם התכנית תרמה המע"שים שבכל נמצא המנהלים, דיווח לפי
בשיפור רצון, בשביעות בעלייה עבודה, בהרגלי בשיפור ההיעדרויות, בהיקף בירידה התבטא השיפור בה.

הצוות. לבין החניכים ובין עצמם לבין החניכים בין ביחסים

הייתה האחרים שבשניים בעוד החניכים, בשכר עלייה הייתה מע"שים בשני שרק נמצא זאת, עם יחד
או לרווחיותה קשור אינו והוא השכר משולם שלפיהם השונים, הקריטריונים מן נובע ההבדל ירידה.

התכנית. של רווחיותה לחוסר



השפעותיה נבדקו ולכן עסקית, מטרה גם יש החדשה לתכנית שיקומיות, חברתיות מטרות מלבד
שנערכה בבדיקה המסורתי. במע"ש חניך החזקת לעומת בתכנית חניך החזקת עלות על הכלכליות
ההחזקה עלות הייתה כשנה התכנית פעלה שבהם המע"שים שבשלושת נמצא ,1994 של השני ברבעון
.%26%118 שבין בשיעור  המסורתי במע"ש נטו ההחזקה עלות מאשר יותר גבוהה בתכנית לחניך נטו
נמוכה לחניך נטו ההחזקה עלות הייתה וחצי, שנה כבר התכנית פעלה שבו א', במע"ש זאת, לעומת
.1994 שנת של האחרון ברבעון מכן, לאחר חודשים שישה המסורתי. במע"ש החזקתו מעלות ב^5
נפסקה בתכנית הפעילות האחרים המע"שים שבשני מאחר בלבד, מע"שים בשני ההחזקה עלות נבדקה
הניסיונית. התכנית בהכנסות גידול נמצא מכן לאחר וחודשו שנבדקו המע"שים בשני זמני. באופן
מעלות ב3896 נמוכה לחניך נטו ההחזקה שעלות נמצא משנתיים, יותר התכנית פעלה שבו א', במע"ש
מהעלות ב396 נמוכה הייתה העלות וחצי, כשנה שפעלה ב', במע"ש ובתכנית המסורתי, במע"ש החזקתו
הנוספות ההוצאות את לכסות שעשויות הכנסות, של פוטנציאל לתכנית שיש נראה המסורתי. במע"ש
בשכר ממש של לעלייה להביא או במע"ש חניך החזקת עלות את להוריד ואפילו סביר, זמן בפרק

לחניך. המשולם

בקביעת דילמה על מדווחים המע"שים מנהלי בעתיד, עוד והצפויים עכשיו כבר הנראים היתרונות למרות
חניכים של העברתם כי חוששים, הם המע"ש. של המסורתית פעילותו לבין התכנית בין הרצוי האיזון
ואף המסורתי, המע"ש של התפתחותו את תעכב לתכנית המסורתי מהמע"ש גבוהה תפקוד רמת בעלי

\ מזעריים. בתכנית להשתלב שסיכוייהם נמוכה, תפקוד רמת בעלי לחניכים תעסוקה למצוא תקשה
; התכנית שתרומת לכך לב תשומת לייחד יש במע"שים, בתכנית הפעילות היקף הרחבת בעת לפיכך,

החניכים. ביתר דבר של בסופו תפגע לא גבוהה תפקוד רמת בעלי לחניכים

י 1
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תודה דברי

זה. דוח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות לנו נעימה חובה

בשלבי וסייעו שלהם המקצועי מהידע תרמו אשר מג'וינטישראל, בכר ולניסים רמות לאבי מודים אנו
השונים. המחקר

הצפון, במחוז תעסוקה מפקח דרורי, ולשמעון המע"שים, על הארצי המפקח ישראל, ליהודה מודים אנו
בו. ותמכו למחקר סייעו אשר במפגר, לטיפול האגף

המע"שים, מנהלי לו שייחדו הרב והזמן הפעולה שיתוף ללא מתאפשר היה לא למחקר הנתונים איסוף
מיוחדת. תודה להם חבים אנו כך ועל

ואיסוף הכלים בניית של הראשונים בשלבים שעזרו יוסף מנובן ולאלה שטרוסברג לנורית מודים אנו
המידע.

לענת מודים אנו כן כמו ובהערות, בעצות העבודה במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל מודים אנו
בהדפסתו. העזרה על שיזגל ולאילנה הדוח עריכת על ברבריאן
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מבוא .1

הלוקה העבודה, בגיל לאוכלוסייה המיועדת מוגנת, יום מסגרת הוא  שיקומי עבודה מפעל  מע"ש
או מקומית רשות בידי ומופעלת והרווחה העבודה משרד תקנות לפי פועלת המסגרת שכלי. בפיגור

שנה. כשלושים בארץ פועל השירות ציבורית. אגודה

ירוד שכלי. בפיגור הלוקים לאנשים בלבדי הכמעט התעסוקתי הפתרון הן אלה מסגרות בארץ היום עד
בתחום  הקהילה בחיי שכלי בפיגור הלוקים אנשים לשלב המגמה מתחזקת האחרונות בשנים זאת עם
את יותר מדגישים אשר תעסוקה, של שונים מודלים לפתח בניסיונות משתקפת זו מגמה התעסוקה.
ולסייע גבוהה תפקוד רמת בעל חניכים לקדם היא אלו ניסיונות מטרת התעסוקה. של היצרני ההיבט

החופשי. בשוק בעבודה להשתלב האפשר ככל להם

על המושתתת ניסיונית, תכנית הארץ בצפון מע"שים בארבעה הופעלה אלה, חדשות מגמות ברוח
ממצאי את מתאר זה דוח המסורתי. במע"ש המקובלת מזו יותר ומגוונת מורכבת בעבודה התנסות
של ובסיועם והרווחה העבודה משרד של בחסותו שהופעלה הזאת, הניסיונית התכנית של ההערכה
לעבוד גבוהה תפקוד רמת בעלי לחניכים לאפשר נועדה היא ישראל. ג'וינט ושל לאומי לביטוח המוסד
עבודות לשיווק. ניתנת שתוצרתן במע"ש, המסורתית מהעבודה יותר ומגוונות מורכבות יצרניות, בעבודות
ואולי בה, המשתתפים החניכים של העצמי ובדימוים בשכרם ממש של לעלייה לתרום עשויות אלה

החופשי. בשוק בעבודות היקלטותם את להקל אף בהמשך

נתמקד מכן ולאחר ובעולם בארץ מוגבלים לאנשים תעסוקה מסגרות של שונים דגמים נתאר ראשית
בצפון. מע"שים בארבעה המופעלת הניסיונית בתכנית

בתחום צורכיהם את ממלאת ליכולתם, בהתאם לעבוד שכלי בפיגור ללוקים המאפשרת המע"ש, מסגרת
המע"ש זאת, עם יחד זו. לאוכלוסייה המוצעים העיקריים התעסוקתיים הפתרונות אחד והיא התעסוקה
שהן ההגנה במידת נבדלות המסגרות התעסוקה. שירותי ברצף הקיימים מהמסגרות אחד רק הוא
בהשתלבותו וכלה המפגר בפני מועטות דרישות והעמדת מרבית הגנה ברמת החל לעובד: מעניקות
עבודה למסגרות בנוסף עיקריים בסוגים להבחין אפשר הרצף גבי על החופשי. בשוק בעבודה המלאה
והשמה מקצועית הכשרה נתמכת, עבודה כגון: למחצה, מוגנות עבודה מסגרות המע"שים:  מוגנות

החופשי. בשוק מלאה ועבודה אינדיווידואלית;

בעולם למוגבלים תעסוקה שירותי רצף 1.1
בעולם. מוגבלים להעסקת שונים דגמים נסקור להלן

1



מוגנות תעסוקה מסגרות 1.1.1
אלה, מסגרות מוגנות. תעסוקה במסגרות בעיקר מועסקים המוגבלים הברית בארצות גם בארץ, כמו
בשוק לעבודה להתקבל מסוגלים אינם שהמוגבלים ההנחה על מושתתות מספר, עשורים לפני שהוקמו
ולא שיקומיחינוכי כאמצעי נתפסת בהן העבודה לפיכך בה. להתמיד מסוגלים אינם או החופשי
במסגרות נעשית כלל, בדרך החופשי. בשוק לעבודה הכנה בהן ואין שירותים, או מוצרים לייצור כאמצעי
משכר בהרבה נמוך תמורתה והתשלום והרכבה, אריזה כגון וחדגונית, פשוטה קבלנית עבודה אלה

.(Schuster, 1990) המינימום

.(Whitehead, 1979) כלל מועסקים אינם המוגבלים של המכריע שרובם ה70 שנות באוה"ב.ל1מצ<?1>זוף
(כ מרביתם שהועסקו, המוגבלים בקרב כי ונמצא מוגנת, לתעסוקה רבות מסגרות הוקמו ה80 בשנות
שמבחינה טענה הביקורת קשה. ביקורת אלה מסגרות ספגו זאת עם אלה. במסגרות הועסקו (£589

הולמת חלופה למוגבלים נותנות אינן (הכתמה), סטיגמה יוצרות הן יחד גם ומעשית אידאולוגית
גבוהות מיומנויות הדורשות בעבודות המוגנת במסגרת להעסיק אפשר לפחות מקצתם את וכי לעבודה,
מוגנת במסגרת שעבד אדם של שהסיכוי נמצא כן כמו החופשי. בשוק בעבודה לשלבם ואפילו יותר,
אלה שמסגרות העובדה עם יחד זו, ביקורת .(Bellamy et al., 1986) מזערי הוא החופשי בשוק לעבוד
הנתמכת התעסוקה רעיון של ולהפעלתו לצמיחתו הביאו המוגבלים, מבין בלבד קטן שיעור מעסיקות

.(Supported Employment)

נתמכת לתעסוקה naror) 1.1.2
בעבודה הנכה את לשלב כדי תומכים, שירותים לבין עבודה בין שילוב היא הנתמכת התעסוקה מסגרת
לעבודה אותו המכשירות הנכה, של מיומנויותיו את לפתח אפשר אמנם זו, גישה פי על החופשי. בשוק
מתאים, עבודה מקום במציאת פעילה מעורבות השיקום מאיש נדרשת זאת בכל אך החופשי, בשוק

ההיקלטות. שלב לאחר זמן במשך ובמעקב ובליווי העבודה במקום הדרכה במתן
אינדיווידואלי, דגם :(1994 (רימרמן, עיקריים עבודה דגמי ארבעה יש הנתמכת התעסוקה במסגרת
;(enclave) העבודה תחנות מודל קבוצתיים: דגמים ושלושה גבוהה ברמה המתפקדים לנכים המיועד
במודל נמוכות. תפקוד ברמות לנכים המיועדים ,(the work crew) הנייד הצוות ומודל היזמות מודל
מפחית הוא הזמן במשך אותו. ומלווה מדריך הנכה, עבור המשרה את מוצא המדריך האינדיווידואלי
תחנות במודל בחודש. פעמיים או פעם לכדי עד העבודה במקום ביקוריו ואת התמיכה מידת את
אך נכים, הלא של לזו דומה עבודתם החופשי. בשוק ביחד עובדת נכים שמונה עד של קבוצה העבודה,
שהוא אלא העבודה, תחנות למודל דומה היזמות מודל העבודה. בתקופת ולאימון לתמיכה זוכים הם
מוצר בהספקת או מוגדרת במטלה מתרכזים הם לכן, מרובים. ולאימון להדרכה הזקוקים לנכים מיועד
לתפקד שמתקשים לנכים מיועד שהוא אלא הקודמים, למודלים דומה הנייד הצוות מודל מסוים.
ניקיון, כמו בעבודות בקהילה שונים במקומות עובדת הנכים קבוצת זה, מודל לפי לכן, קבוע. במקום
אמנם בזמן. קצובים עבודה חוזי פי על המדריך, מן ותמיכה אימון קבלת תוך אחרים, שירותים או גינון
המדריך אך נכים, הלא של לעבודתם הדומה בעבודה החופשי בשוק עובדים הנכים הקבוצתיים במודלים
הדגם הקבוצתיים, הדגמים לעומת לביצועה. אחראי והוא העבודה זמן כל הקבוצה את מלווה
שזוכים מזה יותר גבוה בשכר אותו מתגמל גם אך עבודה, שעות יותר העובד מן דורש האינדיווידואלי

הקבוצתיים. במודלים הנכים לו
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שהם או נתמכת תעסוקה אכן הם הקבוצתיים המודלים אם המקצוע ואנשי החוקרים בין מחלוקת יש
הקבוצה של הצורך את מבטלת המדריך של שחסותו מאחר מוגנות, תעסוקה מסגרות של שלוחות
לביצוע הישירה האחריות מן אותם ומנתקת נכים שאינם העובדים עם ישירים עבודה יחסי לקיים

העבודה.

במימון נתמכת", "עבודה התכנית פועלת לדוגמה, בירושלים נתמכת. לעבודה מסגרות מעט יש בישראל
החופשי. בשוק לעבודה המע"ש מן לצאת המסוגלים לחניכים מיועדת זו יחידה ים. ואלווין הג'וינט
בארץ זאת, מלבד קבוצה. כל מלווה שיקומי ומדריך בקבוצות, שונים עבודה במקומות עובדים החניכים

לאומי, לביטוח במוסד לשיקום האגף בחסות אחרת", בדרך זאת "נסה התכנית: מופעלת
/.הכשירו החופשי, בשוק עבודה מקום לו למצוא ותפקידו אישי, מדריך חניך לכל מוצמד זו בתכנית

עצמאי. באופן לתפקד מסוגל שהוא עד הראשונים, עבודתו בשלבי וללוותו לתפקיד

מעבר מסגרות 1.1.3
המקובל התעסוקה לפתרון הברית בארצות הנתמכת התעסוקה מסגרת הפכה ה80, שנות מאמצע
כמו לנכים, נוספות מסגרות גם הברית בארצות נהוגות זאת, מלבד התפתחותית. בנכות ללוקים
מכשירות הן בלבד. זו לתקופת מוגבלת בהן השהייה ולכן בלבד, להכשרה מיועדות הן מעבר. מסגרות

.(F.E.G.S., 1986) החופשי בשוק לעבודה או נתמכת עבודה במסגרות לעבודה הנכים את

החופשי בשוק עבודה 1.1.4
יחסית, גבוהה תפקוד רמת בעלי אלה במיוחד התפתחותיים, שנכים היא בתחום העוסקים של שאיפתם
שונים במקומות הנהוגות שונות, שיטות ארבע נתאר להלן, החופשי. בשוק מתאימה בעבודה ישתלבו

החופשי: בשוק בעבודה מוגבלים לשלב מעסיקים לעודד ושמטרתן בעולם,

ופרטיים, ציבוריים מעסיקים המחייבת חקיקה על מבוססת nawn .(Quota Systems) המכסות עקרון א.
זו שיטה המפעילות המדינות בין רב שוני יש נכים. של מסוים אחוז להעסיק מסוים, מהיקף החל
הקנס גודל כן וכמו להעסיק שחייבים המוגבלים שיעור מוגבלים, להעסיק שחייב הארגון היקף מבחינת
במצרים, ובאירלנד, באנגליה בהולנד, באיטליה, ביפן, כזאת חקיקה יש לדוגמה, איהעסקתם. על
עבודה במקומות ביפן, J5£/.J$ בין נע להעסיק מחייב שהחוק המוגבלים שיעור ובארה"ב. בישראל
שכלי); פיגור בעלי (לא מוגבלים 1.596 להעסיק חייבים המעסיקים ויותר, עובדים 67 המעסיקים
מוגבלים 159& להעסיק המעסיקים על  ויותר עובדים 35 המעסיקים עבודה, במקומות  באיטליה

.(Kulkarni, 1983)

להכשיר כדי מענקים מקבלים המעסיקים וביפן בבריטניה בגרמניה, מס. והחזרי ממשלתיים מענקים ב.
המאפשרים וכלים, ציוד לרכישת מיועדים המענקים כן, כמו הנכים. לקליטת העבודה מקומות את
עזרים ולרכישת הסעות למימון כספית עזרה מקבלים הנכים בבד, בד העבודה. את לעשות לנכים
את לתגמל נוהגים הברית בארצות גם .(Robins, 1982) וכר רשמקולים גלגלים, כיסאות כמו מסוימים,

במס. הטבות במתן נכים של מסוים שיעור העסקת על בעקיפין המעסיקים
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הציבורי במגזר ליצור נועדה היא ובהולנד. בשוודיה נהוגה זו שיטה הנכים. שכר של ממשלתי סבסוד ג.

דיווח (Redkey, 1975) רדקיי החופשי. בשוק לתעסוקה בהמשך שיובילו למוגבלים, זמניים עבודה מקומות
בעבודות ובתיחולים ספריות מוזאונים, כמו: ציבור במוסדות מוגבלים 12,0000 הועסקו שבשוודיה
הועסקו שב1980, דווח בהולנד ל10096. 3396 שבין בשיעור שכרם בתשלום השתתפה הממשלה ארכיב.
התעסוקה הפכה בפועל, הממשלה. מטעם מסובסדות תעסוקה בתכניות מוגבלים עובדים 74,000

.(Burkhauser, 1985) עבורם קבועה לתעסוקה המסובסדת הזמנית

והם דבר, לכל עסקיים מפעלים הם אלה מפעלים .(Afifrmative industires) למוגבלים עבודה מפעלי ד.
מוגנות, עבודה למסגרות שבניגוד העריך (Conte, 1983) קונט כאחד. מוגבלים ולא מוגבלים מעסיקים
(90967596) ברובו הוא שלעיל המפעלים של מימונם ,100963596 שבין בשיעור ציבורי, מימון על שנשענות
לאפשר כדי  רווח למטרות שלא בארגונים רשמית מבחינה מוגדרים אלה מפעלים זאת, למרות עצמי.
ומשלמים חדישה, טכנולוגיה בעלת מעניינת עבודה מספקים אלה מפעלים ממשלתי. סבסוד לקבל להם
מפעל יש באוסטרליה בסידני לדוגמה, יחד. גם מוגבלים וללא למוגבלים הספק, פי על הנקבע שכר,
באותן מועסקים כולם מוגבלים. לא ו400 מוגבלים 300 והמעסיק התקשורת, בתחום העוסק זה, מסוג
שני על דווח הברית בארצות מתאימים. טכנים עזרים באמצעות עובדים המוגבלים כי אם עבודות,
רעיון .(Vash, 1977) אילינוי במדינת והאחר קנזאס במדינת האחד מתכונת. באותה שעובדים מפעלים
Cho and) לקיומם ההצדקה על מעידה אלה מפעלים של הגבוהה רווחיותם ליפן. גם הועתק זה

.(Schuerman, 1980

בארץ v)"ynr\ 1.2
בני מתוךכ13,000 שכלי. מפיגור לסובלים העיקריות התעסוקה מסגרות את המע"שים מספקים בארץ
קשה או בינונית פיגור רמת בעלי מבוגרים כ3,000 פיגור, כבעלי שאובחנו ומבוגרים) (ילדים אדם
חניכים; כ705 בהם בצפון, 17  הארץ ברחבי מע"שים ב48 מועסקים כ2,200 מהם בקהילה. מתגוררים
מע"שים ארבעים חניכים. כ571 בהם ובדרום, בירושלים ו14 חניכים; כ895 בהם ובמרכז, אביב בתל 17

מפעילותו אחוזים וחמישה שבעים ציבוריות. אגודות בבעלות והיתר מקומיות רשויות בבעלות הם
לפי המקומיות. הרשויות בידי וכ2596 והרווחה העבודה משרד בידי ממומנת המע"ש של השוטפת
לרשות הלאומי הביטוח של הנכות מקצבת 1096 להעביר אמורים ומשפחותיהם החניכים התקנות,
ופעילויות הצוות אנשי של משכורותיהם את מכסה המימון המע"ש. פעילות מימון לצורך המקומית
הרשויות בידי ממומנת ובציוד במבנים ההשקעה וכר. חברתית פעילות הסעות, ארוחות, כגון:

הפיס. ומפעל הרשויות קרן לאומי, לביטוח המוסד ובסיוע המקומיות

החניך של תפקודו את לשפר ומטרתה חברתיים מדריכים מלווים במע"ש החניכים של פעילותם את
הרכבות כגון: פשוטות, בעבודות עובדים החניכים המע"ש במסגרת רצויים. התנהגות דפוסי בלמידת
למע"ש מספק הלקוח קבלני. בסיס על שונים, יצרנים מספקים העבודות את ובריכה. אריזה פשוטות,
הלקוח. הנחיות לפי העבודה את לבצע אחראי והמע"ש להרכבה, החלקים את או לאריזה המוצרים את
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החניכים ההספק. ולפי העבודה סוג לפי נקבע והוא במשק המינימום משכר בהרבה נמוך החניכים שכר
(תע"ס), הסוציאלית העבודה תקנות פי על וכר. לפנסייה לפיצויים, בקרנות זכויות צוברים אינם
ביטוח דמי לתשלום משמשים הנותרים ו^20 עבודה, כשכר עבודתם משכר 8070 מקבלים החניכים

המחוזי. המפקח בידי המאושרות הוצאות למימון וכן לאומי

המתגוררים בחניכים מדובר כן אם אלא הקרובה, האוכלוסייה את משרתים המע"שים כלל, בדרך
מחוץ מע"ש מעדיפים שההורים או המע"ש) של הגאוגרפי לאזור מחוץ מתגוררת (ומשפחתם בהוסטל

מגוריהם. למקום

העובדה את המדגיש שיקומי טיפולי "מודל לפי מופעל המע"ש והרווחה, העבודה משרד תקנות פי על
צריכה הטיפול דרך במלואה, זו יכולת לנצל כדי ולמידה. התפתחות גדילה, יכולת בעל הוא פרט שכל
המודל את אימצו בישראל המע"שים מרבית פרט". כל של האישי ולקצב לצרכים בהתאם להיקבע
במסגרת תקינים חיים לנהל וכן יכולתו, לפי איש איש לעבוד, לחניכים המאפשר הטיפולישיקומי,
ביום שעות לכמה אותה משחררת היא כי המשפחה, על מקלה במע"ש השהייה זאת, מלבד המשפחה.
את לחזק מגמה התגבשה מכריע, שנשאר הטיפולי ההיבט לצד האחרונות, בשנים בחניך. מהטיפול

הבאות: הסיבות בעקבות במע"ש העבודה של היצרני ההיבט

בכלל בחברה ההתפתחותיים הנכים של מעמדם כלפי בגישה גדולות תמורות התחוללו במערב א.
תעסוקה ברמות ההתפתחותיים הנכים לשילוב ודגמים אלה תמורות בפרט. העבודה ובמסגרת
את לקדם שאפשר דעתם את ומחזקים בארץ המדיניות קובעי על משפיעים החופשי בשוק שונות
את להעלות העשויה יותר, מורכבת בעבודה העסקתם באמצעות גבוהה תפקוד רמת בעלי החניכים

הכללית. תפקודם רמת את ולשפר העצמי דימוים את שכרם,

מע"שים, (כגון: למיניהן המוגנות המסגרות בין התחרות בעקבות למע"ש עבודות בהשגת הקשיים ב.
להגדיל משתדלים המע"שים מנהלי לכן, זה. בתחום עבודות קבלת על וכו') בתיסוהר בתיאבות,
תעסוקה האפשר, במידת להם, להבטיח ובכך לעשות, מסוגלים שהחניכים העבודות מגוון את
מרבית אולם חדשים, תעסוקה דגמי אחדים במע"שים בארץ התפתחו זו גישה בעקבות שוטפת.

המסורתי. הדגם לפי פועלים עדיין המע"שים

כגון: נמוכות, מקצועיות דרישות על המבוססים שירותים מתן הוא מזמן לא שהתפתחו הדגמים אחד
במע"ש לדוגמה: כריכייה. או משתלה כביסה, שירותי מוכנות, ארוחות המספקים תעשייתיים מטבחים
שתי וכן דרכה בראשית תעשייתית מכבסה פועלת ראשון במע"ש כריכייה. וכן תעשייתי מטבח יש לוד

חממות.

של ייצור פס מעביר המפעל זה מודל לפי המע"ש. אל כלשהו ממפעל ייצור פסי העתקת הוא אחר מודל
הם החשבונות והנהלת המכירות ההדרכה, הייצור, על הפיקוח המע"ש. אל ממנו חלק או מוצר
בתשתית בהשקעה חיסכון במפעל, פיזי מקום פינוי הם המפעל לבעל היתרונות המפעל. באחריות
במע"ש. מהמקובל יותר וגבוהה קבועה הכנסה אבטחת הם למע"ש היתרונות העבודה. בעלות וחיסכון
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כמו שלו. הייצור פס את אנטנות לייצור מפעל העביר שאליו הכרמל, טירת במע"ש הונהג זה מסוג ניסיון
בהתאמה. ולרהיטים, לתמרורים ייצור פסי הקמת על ומתן משא מתנהל ובטבריה בצפת במע"שים כן

המע"ש מן חלק שבו עצמי, ולשיווק לייצור מודל הוא הארץ, בצפון מע"שים בארבעה שנוטה מודל, עוד
בחסות הופעל זה דגם המע"ש. מנהל על מוטלת היחידה לניהול האחריות שיווקית. יצרנית ליחידה הופך
נעסוק הדוח בהמשך לאומי. לביטוח והמוסד הג'וינט של משותף ובמימון והרווחה העבודה משרד

לגביו. ההערכה ממצאי את נציג כן וכמו בהרחבה, זה בדגם

ומסרותיה עצמי ולשיווק לייצור התכנית תיאור 1.3
בעלי לחניכים לאפשר נועדה עצמאית כלכלית ליחידה המע"ש מן חלק הפיכת של הניסיונית התכנית
שתוצרתן המסורתיות, מהעבודות יותר ומגוונות מורכבות יצרניות, בעבודות לעבוד גבוהה תפקוד רמת
ובדימוים בשכרם גדולה לעלייה לתרום עשויות יותר גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות לשיווק. ניתנת
בעבודה החניכים של שילובם את בהמשך תקל אף חדשות מיומנויות שרכישת להניח יש כן, כמו העצמי.
המע"שים הפיכת כלכלית. מבחינה עצמה את תישא שהתכנית בשאיפה לוו אלה מטרות החופשי. בשוק
לחניכים. מתאימה הדרכה ומתן מקצועיים מדריכים גיוס מתאים, ציוד רכישת דרשה יצרנית ליחידה

(להלן היהודי, במגזר שניים מהם הארץ, בצפון מע"שים בארבעה ניסיוני באופן ב1993 הופעלה התכנית
שמנהליהם משום נבחרו אלה מע"שים וד'). ג' מע"שים (להלן הערבי במגזר ושניים וב') א' מע"שים
ההשקעה את הקטינה אשר מסוימת, יצרנית תשתית בהם הייתה כן וכמו בניסוי, להשתתף מוכנים היו

התכנית. הפעלת לשם שנדרשה

כדלהלן: מיישומה הצפויות התפוקות את הגדירו התכנית יוזמי
יותר גבוהה מיומנות הדורשות בעבודות חניכים הכשרת 

לשיווק שניתנת תוצרת ייצור 

. החניכים של בדימוים עלייה 

החניכים בשכר עלייה 

החניכים יתר ועל המע"ש על חיובית השפעה 

המחקר מסרת 1.4
את מע"שים בארבעה עצמי ולשיווק לייצור היחידה דגם השיג אכן האם לבחון נועד הזה המחקר

מטרותיו.

הן: במחקר שנבחנו הספציפיות השאלות
התעוררו בעיות אילו היצרנית); התשתית הוקמה (האם למעשה הלכה התכנית, הופעלה האם א.
תוצרת יש האם והוכשרו, נבחרו החניכים האם מקצועיים; מדריכים גויסו האם יישומה; במהלך

שנמכרת.
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של רצונם שביעות ועל העצמי דימוים על שכרם, על העבודה, מיומנויות על התכנית השפעות מהן ב.
החופשי. בשוק נקלטו אכן החניכים האם התכנית; מן נשירה הייתה האם החניכים;

בה. משתתפים שאינם החניכים על התכנית השפעות מהן ג.

את לבדוק מעניין ולכן עסקית, מטרה גם יש החדשה לתכנית חברתיותשיקומיות, מטרות מלבד
מכסות הכנסותיה מידה באיזו התכנית; הפעלת עלות נבדקה ההערכה במסגרת הכלכליים. היבטיה
אמנם בה. משתתף שאינו לחניך העלות לעומת בתכנית חניך כל עבור העלות ומהי הוצאותיה את
היחידה אמתהמידה אינן אלה בדיקות ברווחיותו, היא לקיומו שההצדקה כלכלי, מעסק להבדיל
עשויות בהחלט תוצאותיהן אך  חברתיתטיפולית ובראשונה בראש כאמור, שהיא,  התכנית להצלחת

פיתוחה. המשך על להשפיע

המחקר שיטת 1.5
מישורים: בשלושה נעשתה התכנית הערכת

את בדקנו למטרותיה. בהשוואה והישגיה התכנית התקדמות אחר משוב, מתן תוך מעקב, ערכנו א.
כמו החדשה. בעבודתם השתלבותם אופן ואת הכשרתם תהליך את החניכים, לבחירת הקריטריונים

שיווק. בני מוצרים מייצרים החניכים מידה באיזו בדקנו כן

בשכרם שינויים חדשות, מיומנויות רכישת מבחינת החניכים על התכנית השפעת את ניתחנו ב.
רצונם. ובשביעות

החניך. של החזקתו עלות על התכנית השפעת את בדקנו ג.

ממקורות כלכליים נתונים קובצו זאת, מלבד המע"ש. למנהל שהופנה שאלון באמצעות נאסף המידע
החניך. של החזקתו עלות על התכנית בהשפעות הדן בפרק יפורטו הם שונים.

החניכים מאפייני העבודות, סוג מבחינת התכנית, הופעלה שבהם המע"שים, ארבעת את נתאר בתחילה
דיווחו שעליהן הבעיות תוצגנה כן כמו וכוי. עבודות ומציאת שוטפת הפעלה ושכרם, קבלתם ותהליך
כל מיושמת שבה הסביבה להבנת רקע לשמש נועד זה תיאור אלה. מהתחומים אחד בכל המנהלים

מהן. אחת כל של וההצלחות הקשיים בהבנת ולסייע התכניות מן אחת

הפעלת לפני המע"שים ארבעת של כללי תיאור  המסורתי המע"ש .2
התכנית

המבנה מבחינת שנבחרו, המע"שים ארבעת של המסורתית פעילותם על הממצאים את נציג זה בפרק
וכן לחניכים נותן שהמע"ש נוספים שירותים ושכר, עבודות סוגי החניכים, מאפייני הצוות, והארגון,

הקהילה. מן מקבל שהוא שירותים
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וארגון מבנה 2.1
לכן יחד. גם ומעשית רעיונית מבחינה לשינוי להסתגל המע"ש מן דורשת עצמי ולשיווק לייצור התכנית
שכלי. בפיגור ללוקים כמסגרת המע"ש של לתפקידו בנוגע המע"שים מנהלי של עמדותיהם את בדקנו
רוכשים הם וכי החניכים עבור שיקומית מסגרת הוא שהמע"ש סבורים שהם אמרו המנהלים ארבעת

עבודה. הרגלי וכן וכי) אכילה הרגלי לבוש, אישית, היגיינה (כגון: התנהגות הרגלי בה

לפיקוחו ונתונים המקומית במועצה או בעירייה הרווחה למחלקת כפופים שנבדקו המע"שים ארבעת
מארבעת אחד בכל החניכים מספר .rinivim rnnyn במשרד המפגר באדם לטיפול האגף של המקצועי
נוצרים והיתר מוסלמים החניכים מרבית אחד במע"ש  הערבי במגזר .60 בין># נע שנחקרו המע"שים
החניכים כל היהודי שבמגזר המע"שים בשני מוסלמים. והיתר נוצרים החניכים מרבית  ובאחר ודרוזים,

שנים. 24  והרביעי שנים, 129 פועלים המע"שים מבין שלושה יהודים.

להפסקות מיועד הזמן ויתר שעות, כ65 עובדים יום; מדי שעות כ8 שוהים החניכים המע"שים בארבעת
בשבוע. ימים שישה  רביעי מע"ש בשבוע, ימים חמישה פועלים מע"שים שלושה חברתית. ולפעילות אוכל
במע"ש, הפיזיים התנאים נבדקו במחקר לו. השייך פתוח מתחם ומוקף לו המיועד בבניין שוכן מע"ש כל
שאינו עצמו, בבניין בעיקר קשורות הבעיות בחסר. לוקים המע"שים ארבעת המנהלים, של דיווחם ולפי
ממגבלות הסובלים נכים חניכים לקליטת תוכננו לא הבניינים ובראשונה בראש יעדיו. כל את ממלא
כיסאות למעבר מתאימים ואינם דיים רחבים אינם והפרוזדורים השירותים חדרי מעליות, אין ניידות:
לעבוד ניידות ממגבלות הסובלים חניכים שני נאלצים מעלית, בו שאין למשל, המע"שים, באחד גלגלים.
יצרנית גישה מתוך נבנו לא המע"ש של שהבניינים היא נוספת בעיה הראשונה. בקומה רק בקביעות
המוצרים כמוכן, יותר. רבות עבודה הזמנות לקבל שמקשה מה  מחסנים בהם תוכננו לא לכן עסקית;
הייתה מע"שים בשני שהועלתה שלישית בעיה השונים. הבניין באגפי פזורים הגלם וחומרי המוגמרים
קירור ודי בחורף חימום די שאין המע"שים באחד התלוננו זאת, מלבד בהם. ששוררת היתר צפיפות

בקיץ.

למע"ש. חניך לקבלת המידה ואמות התהליך נבדקו המע"שים הפעלת אופן בדיקת במסגרת

מתוך ולגיל. פיגור לרמת מתייחסים למע"ש חניכים לקבלת הקריטריונים סוציאלית, עבודה תקנות פי על
בינוני בפיגור הלוקים לחניכים המע"ש נועד ועמוק, קשה בינוני, קל, המוגדרות: הפיגור, רמות ארבע
יש לקבלה. בקריטריונים מזה זה נבדלים המע"שים בפועל, חובה. חינוך גיל מעל הם ואשר וקשה,
המקבלים יש זאת, מלבד עמוק. או קל פיגור בעלי גם אלא וקשה בינוני פיגור בעלי רק לא המקבלים
שמקבלים מע"שים יש כן, כמו שלא. כאלה ויש התנהגותיות או נפשיות בהפרעות הלוקים חניכים
תלויה פיזיות ממגבלות הסובלים חניכים קבלת שלא. כאלה ויש פיזיות מבעיות הסובלים חניכים

במע"ש. הפיזיים בתנאים רבה במידה

עובדת (כמו מטפל גורם של או הוריו של פנייה בעקבות או פנייתו בעקבות למע"ש מתקבל חניך
רפואי, דוח פסיכולוגי, דוח החניך: על הבא המידע את הרווחה מלשכת מקבל המע"ש מנהל סוציאלית).
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החניך את מזמין הוא זאת, מלבד כזו). הייתה (אם קודמת במסגרת תפקודו על והמלצות סוציאלי דוח
ממנו. מתרשם הוא ובו קבלה, לראיון הוריו ואת

תהליך את סיימו או התקבלו מתוכם חניכים. ל10 3 בין למע"שים פנו האחרונה השנה שבמהלך נמצא
ו2 1 (מתוכם חניכים, ו3 2 אחרים מע"שים ובשני אחד במע"ש חניכים 8 להתקבל ועומדים הקבלה
ומתכננים חניכים, התקבלו לא האחרונה השנה במהלך רביעי, במע"ש חדשים). עולים בהתאמה חניכים
נמצאו לא הבנייה. תסתיים כאשר להתקבל, הממתינים חניכים, 12 לקלוט כדי נוספת קומה בו לבנות

המע"שים. ליתר ממתינים חניכים

עמידה אי בגלל פונים) 2 מהם אחד (בכל מע"שים בשני פונים ארבעה נדחו האחרונה השנה במהלך
אחרים במקרים מפגר, אינו שהוא התרשמות בעקבות חניך נדחה אחד, במקרה לקבלה. בקריטריונים
לעצמו נזק להסב עלול הוא וכי בהתנהגות, ומהפרעות קשה מפיגור סובל שהחניך התרשמות בעקבות
האחרונה. השנה במהלך פונים נדחו לא האחרים המע"שים בשני לקויה. בריאות בשל או ולאחרים,

קשה. במצב מועמדים אליהם פנו שלא טענו האלה המע"שים מן באחד

ונשירת המע"שים תפוסת כמו נושאים גם נבדקו וקבלתם, למע"ש חניכים של פניותיהם בדיקת מלבד
לסיים מצפים מהם באחד כאמור, מלאה. בתפוסה שבהנהלתם שהמע"ש דיווחו מנהלים שני חניכים.
עדיין להם שיש המנהלים דיווחו האחרים המע"שים בשני חניכים. עוד לקלוט כדי נוספת, קומה בניית
חדשים חניכים קבלת עם בבד בד מקומות. 4  ובאחר מקומות 6  באחד נוספים: לחניכים מקומות
שלא משום קל, בפיגור הלוקה חניך עזב אחד במע"ש מע"שים. בשני נשירה גם האחרונה בשנה הייתה
או נמוכה הייתה שמשכורתם משום חניכים 4 עזבו אחר במע"ש המע"ש. חניכי יתר עם לשהות רצה

בריאותם. במצב הידרדרות שחלה משום

אדם כוח ובעיות הצוות 2.2
כן כמו המשרות. ומספר העובדים מספר מבחינת במע"שים האדם כוח מערך את וננתח נציג זה בפרק

המע"שים. מנהלי בידי הועלו שהן כפי ובהכשרתם, עובדים בהעסקת הבעיות את נציג

והכשרתם הצוות אנשי הרכב אדם. כוח היא המע"ש נשען שעליה והעיקריות הבולטות התשומות אחת
עבודה היא המנהלים של הכשרתם המע"ש. פועל שלפיה החברתיתטיפולית התפיסה על מעידים
סיימו גם מהם כמה תיכונית, השכלה בעלי הם החברתיים המדריכים מרבית הוראה. או סוציאלית

והרווחה. העבודה משרד מטעם מע"ש מדריכי קורס

מורים חברתיים, מדריכים ממנהל, המורכב צוות, אנשי של גרעין יש מע"ש שבכל לראות ניתן 1 מלוח
ומספר עבודה, לקבוצות מחולקים החניכים מלאה. במשרה מועסק המנהל מע"ש בכל מנהלה. ועובדי
שבו המועד מאי, בחודש חברתי. מדריך צמוד קבוצה לכל קבוצה. בכל חניכים 12 הוא המרבי החניכים
לכל אחד חברתי מדריך  למדריך החניכים מספר שבין היחס מע"שים בשלושה היה הראיונות, נעשו
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עובדים משרות עובדים משרות עובדים משרות עובדים

L© .י * 1.0 1 1.0. 1 1.0 1 , המע"ש מנהל
4.7 5 r 5.0 5 3.8 4 3,0 1 חברתיים מדריכים
$1 . 8 1.0 1 1.5 2 1.0 1 מקצועיים מדריכים
0.6 ■" / י 2.0 ■ 1 2.0 5 1.0 1 מורים

ניקיון עובדת הזנה, עובדת 0
1.3 2 2.0 3 1.3 1 1.0 2 ומזכירה ~

עו"ס יועץ, נוסף: צוות
  1^4 2 ש"ש* 2.0 1   בעיסוק מרפה

/. " שבועיות שעות  ש"ש *



מלאה. מועסקיםבמשרה המדריכים שמרבית לציין יש חניכים. 8 לכל מדריך  רביעי במע"ש חניכים. 12

מדריך יש מע"שים בשלושה תופרת). כורך, (נגר, מקצועי מדריך מע"ש בכל גויס התכנית הפעלת עם
וחצי. משרה של כולל בהיקף מדריכים שני יש הרביעי ובמע"ש אחד, מקצועי

בית), לכלכלת לחקלאות, למלאכה, מורות למוסיקה, מורה (כגון: מורים יש מע"ש בכל זאת, מלבד
יש חברתיות. בפעילויות החניכים את מפעילים וכן מסוימות במגבלות הלוקים חניכים עם העובדים
להעסקת המימון שמקור משום זאת שלהם. המשרות ובהיקפי המורים במספר המע"שים בין הבדלים

השונים. המקומות בין אלה תקציבים בהיקף הבדלים ויש החינוך, משרד הוא המורים
הלוח מתוך חלקית. במשרה מזכירה גם עובדת מע"שים בשני הזנה. ועובדת ניקיון עובדת יש מע"ש בכל
משרות. לשתי אחת משרה בין נע ומזכירה ניקיון עובדת הזנה, עובדת של משרותיהן שהיקף לראות ניתן

המע"שים מן באחד סוציאלי. עובד יועץ, בעיסוק, מרפא נוספים: תפקידים בעלי יש המע"שים במקצת
לצוות. עוזרים והם מתנדבים גם פועלים

מדריכים. גיוס בתחום והאחרת העובדים הכשרת בתחום האחת בעיות: שתי עלו המע"ש צוות בנושא

לחץ" במצבי "התמודדות בנושא נוספת להכשרה זקוקים שהם המנהלים ציינו הם, להכשרתם באשר
להשתתף צריכים שהמדריכים המנהלים ציינו המע"שים בארבעת חריגות". התנהגות "בבעיות ובטיפול
בלשונם). התנהגות" ("עיצוב חניכים של התנהגות בבעיות לטפל להכשירם המיועדים נוספים בקורסים
 המע"ש של המיועד לתפקידו בהתאם הכשרה לקבל צריך שהצוות המנהל הדגיש המע"שים באחד

יצרני. או חברתי

נמצא ולא לתכנית והוצמדה המע"ש מן הוצאה אשר חברתית מדריכה שחסרה דווח המע"שים באחד
מקום. ממלא עדיין לה

המע"שים. מן אחד לא באף כבעיה צוינה לא צוות תחלופת

החניכים 2.3
פיזיות. ומגבלות התנהגות בעיות פיגור, רמת דמוגרפיים, אפיונים מבחינת החניכים את נתאר זה בפרק
המע"ש. של פעילותו לזמן קשור המרבי הגיל .18 הוא החניכים של המינימלי גילם המע"שים בכל
הגיל שנים, 24 הפועל ובמע"ש שנים, 3445 הוא המרבי החניכים גיל שנים, כ129 הפועלים במע"שים

.50 הוא המרבי
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(באחוזים) פיזיות ומגבלות התנהגות בעיות פיגור, רמת מין, לפי החניכים, מאפייני :2 לוח

ד' מע"ש ג' מע"ש ב' מע"ש א' מע"ש

44 60 50 36 (במספרים) חניכים סהיכ
100 100 100 100 (באחוזים) חניכים סהכ
66 90 60 56 גברים

14 20 33 25 קל פיגור

52 60 33 36 בינוני פיגור
23 20 33 31 קשה פיגור

11   8 עמוק פיגור
14 דווח לא 20 11 התנהגות בעיות
18 דווח לא 4 8 פיזיות מגבלות

שאחוז לראות ניתן כן, כמו .6036 בין נע שנבדקו המע"שים בארבעת החניכים שמספר עולה 2 מלוח
שבהם וד'י ג' הערבי שבסקטור במע"שים בעיקר בולטת זו נטייה הנשים. מאחוז גדול הגברים החניכים
נשים מעודדת איננה הערבית שהחברה משום שזאת ייתכן בהתאמה. ו6696 9096 היא הגברים שיעור

ה6096. סביב הגברים שיעור נע היהודי בסקטור במע"שים המשפחתית. המסגרת מן לצאת

חניכים גם קולטים המע"שים בפועל כאמור, ל$80. $67. בין נע וקשה בינוני פיגור בעלי החניכים שיעור
החניכים. מכלל ל^33 עד להגיע עשוי קל פיגור בעלי החניכים ששיעור נמצא ועמוק. קל פיגור בעלי

עמוק. מפיגור סובלים החניכים מן שכ^10 נמצא מע"שים בשני

כאמור החניכים. מכלל ל2070 £119 בין נע התנהגותיות או נפשיות מהפרעות הסובלים החניכים שיעור
החניכים. מכלל ל^18 £49 בין נע ושיעורם פיזיות ממגבלות הסובלים חניכים גם שוהים במע"שים

התעסוקה 2.4
שכר החניכים, בין עבודות חלוקת וקבלתה, עבודה חיפוש במע"שים: העיסוק סוגי את נתאר זה בפרק

החופשי. לשוק חניכים ומעבר

של צבעים, של תחתונים, של אריזה כגון: הפשוטות וההרכבות האריזות בתחום הן במע"שים העבודות
לדלתות, מברזל צירים רוכסנים, חלקי הרכבת וכן רפואי, לשימוש מקלונים ושל ברגים של קרפ, נייר

ואריזתם. נייר תיקי והרכבת פשוטות הלחמות
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עבודה. להם שמספקים הארגונים עם רבות שנים מזה עבודה קשרי יש שנחקרו המע"שים לארבעת
ולחלופין המפעל, אל או העסק אל המע"ש מנהל של מטעמו נעשית כלל, בדרך עבודה, להשגת הפנייה

המע"ש. אל המפעל מן

תקופות אין כן, כמו השנה. לכל הזמנות ויש תעסוקה קשיי שאין דווח הערבי שבסקטור המע"שים בשני
יש מהם באחד תעסוקה. קשיי על דווח היהודי שבסקטור במע"שים זאת, לעומת תעסוקה. חוסר של
קשיי המנהל, לדעת לחניכים. תעסוקה לספק כדי רווחיות שאינן זמניות עבודות לקבל צורך אפילו
את המוצר. במחיר הכלול ההובלה, מרכיב את שמייקר מה מריחוקו; נובעים זה מע"ש של התעסוקה
בעובדים צורך אין שבעקבותיה הטכנולוגית, בהתפתחות אחד, מצד תלו, תעסוקה די להעדר הסיבה
לקבל המוכנים בסביבה, אבות ובתי למפגרים מוסדות של בתחרות  אחר ומצד מקצועיים, בלתי
נעזרים ובהן בעבודה, לחץ תקופות גם יש המע"שים בכל זאת, לעומת תשלום. ללא דומות עבודות
עבודות מעבירים ולעתים העבודה קצב את ומגבירים עובדים, המדריכים גם אלה בתקופות במתנדבים.

משנה. לקבלני או אחרים למע"שים

על החניכים, בין נחלקים העבודה סוגי מהם בשלושה עבודות. סוגי בכמה עובדים המע"שים בארבעת
נוהגים רביעי במע"ש בה. לעסוק נכונותם ומידת הפיזי כוחם שלהם, הקואורדינציה מידת יכולתם, פי
כדי יותר, מורכבת או יותר פשוטה אחרת, לעבודה מסוימת בעבודה מיומנות שרכש חניך להעביר

נוספות. מיומנויות שירכוש

אחריות להטיל נהוג המע"שים בארבעת מורכבותן, ברמת בהרבה מזו זו נבדלות אינן שהעבודות היות
בולט חניך אם מדריך. לסגן או קבוצה לראש אותם ולהפוך השאר משל גבוהה שרמתם חניכים על

החופשי. לשוק ליציאה אותו מכינים ביכולתו, במיוחד

עזרה מקבלים הם כן, כמו נמוכה. ביצוע רמת נדרשת שבהן בעבודות עובדים מאוד שמתקשים חניכים
בעיסוק. ריפוי במסגרת מלאכה, בשיעורי

רמת הוא הניסיונית התכנית לגבי להשוואה קריטריון בהמשך משמשים ואשר שנבדקו הנושאים אחד
לחודש ש"ח 200180 הוא לחניכים המשולם הממוצע השכר הערבי בסקטור התשלום. ואופן השכר
ובסקטור ש"ח 50050 בין הוא הערבי בסקטור השכר טווח לחודש. ש"ח 150100 הוא היהודי ובסקטור

לחודש. ש"ח 20050 בין היהודי

ולפי קבלני בסיס על הספקו, פי על חודשי, תשלום מקבל חניך כל והרווחה, העבודה משרד הוראות לפי
לאומי ביטוח תשלום לצורך מנוכים חניך כל של משכרו אחוזים עשרים עבודה. סוג לכל שנקבע המחיר
השכר תשלום ששיטת טענו המע"שים מנהלי המחוזי. המפקח בידי המאושרות המע"ש הוצאות ולמימון
מזערי) שכרם הזו השיטה (לפי חלשים חניכים נאות באופן לתגמל להם מאפשרת איננה היום הנהוגה
וכר. מוטיבציה נוכחות, כגון: הספק) (מלבד רצויות התנהגויות לתגמל להם מאפשרת איננה כן וכמו
בהוראות המופיעים הקריטריונים לפי ורק אך השכר את לחשב נהוג אחד במע"ש רק זאת, בעקבות
במע"שים השכר. בחישוב נוספים גורמים כוללים המנהלים האחרים במע"שים והרווחה. העבודה משרד
נוכחות, עבודה, בכל להשתלב יכולת לעבוד, הרצון לזולת, עזרה כמו גורמים גם בחשבון מובאים אלה
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חודש מדי לחניכים לשלם נוהגים שבהם מע"שים יש תעסוקה חוסר של בתקופות ומוטיבציה. משמעת
הדחק. בתקופות שכר לשלם כדי דורשות שהתקנות כפי ה£209 את מפרישים לא או וחצי,

המנהלים, לדעת החופשי. בשוק לעבודה החניכים של יציאתם מידת גם נבדקה שלעיל, הנושאים מלבד
החניכים, מרבית עבור בחברה. כמקובל נורמלי, באופן לתפקד שכלי מפיגור לסובלים מאפשר המע"ש
הוא המע"ש בתקשורת, חמורים ובקשיים קשות מוטוריות בבעיות קשה, בפיגור הלוקים אלה בעיקר
שאמנם ציינו המנהלים החופשי. לשוק מעבר תחנת הוא המע"ש מיעוטם, עבור רק קבוע. עבודה מקום
החברתית, מהבחינה והן שכרם מבחינת הן אותם, מקדמת החופשי בשוק לעבודה החניכים הכשרת

הפעלתו. את ומקשה גבוהה תפקוד רמת בעלי מחניכים המע"ש את מרוקנת אבל

שמקובל ממה יותר בולט מעבר כתחנת המע"ש שתפקיד נראה הממצאים, פי על זאת, כל למרות
החופשי. בשוק לעבודה חניכים יצאו המע"שים, ארבעת מבין בשלושה האחרונה, השנה במהלך לחשוב.
וביתר בשבוע יום לגננות כעוזרות עובדות חניכות 2  נוסף ובמע"ש חניכים 3  באחר חניכים, 7  באחד

במע"ש. נמצאות הימים

השנה במהלך למע"ש, שחזרו מי גם היו החופשי, בשוק לעבודה החניכים של יציאתם עם בבד בד
באותה החופשי. לשוק שיצאו החניכים ממחצית יותר שהם ל4, 2 בין חזרו מע"שים בשלושה האחרונה.
וכן, התאמה, חוסר היעדרויות, איחורים, החדשה, למסגרת הסתגלות חוסר היו: לחזרה הסיבות שנה
קליטתן סיכויי הערבית בחברה חניכות. שלוש למע"ש חזרו הערבי בסקטור נכות. קצבת מאיבוד חשש
להיחשף הזדמנויות פחות להן שיש משום הבנים, של אלה מאשר יותר קטנים החופשי בשוק בנות של
לחזרתן נוספת סיבה בבית. נמצאות הן במע"ש הפעילות שעות אחרי החופשי. בשוק העבודה לדרישות

המיני. מניצולן המשפחה של חששה היא

מספק שהמע"ש נוספים שירותים 2.5
גינון, מלאכה, של שיקומית פעילות בהם מתנהלת עבודה; שעיקרה במע"שים, השוטפת הפעילות מלבד
שמטרתה פעילות גם יש זאת, ומלבד וכד'. וכתיבה קריאה כמו לימודים ספורט, חי, בפינת טיפול
גורמים במימון או המע"ש במימון לו, מחוצה או המע"ש במסגרת מתנהלת והיא בלבד חברתית

בקהילה.

ימים יארך הטיולים מן שאחד משתדלים לטיולים. בשנה פעמים כמה לצאת נוהגים המע"שים בארבעת
בחלקם ממומנים הטיולים למצרים. לטיול ובאחר לאילת לטיול יצאו המע"שים באחד לדוגמה, אחדים.

ההורים. בידי ובחלקם המע"ש מטעם

בידי שממומנת לקייטנה יוצאים החניכים מע"שים בשני סגור, המע"ש כאשר הגדול, החופש בתקופת
המועדון מהם באחד המע"ש. פעילות שעות אחרי במועדון פעילות מתקיימת מע"שים בשלושה אקי"ם.
מחוץ המועדון האחרים בשניים השונות. בפעילויות משתתפים החניכים וכל המע"ש, בשטח מתנהל
 באחר בה. משתתפים החניכים וכל בשבוע פעמים שלוש מתקיימת מהם באחד הפעילות למע"ש.
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לערוך נוהגים אחד במע"ש בה. משתתפים המע"ש מחניכי שלישים וכשני במתנ"ס מתנהלת הפעילות
למע"ש. מחוץ מתקיימת זו פעילות מחול. קבוצת פועלת אחר במע"ש שבת. קבלת שישי בימי

הסעות מספקים מע"שים בשני כן, וכמו ארוחות, מקבלים החניכים המע"שים בכל אלה, פעילויות מלבד
מגיעים החניכים  ברביעי מרחוק. המגיעים לחניכים הסעות מספקים השלישי ובמע"ש החניכים לכל

ברגל.

בשבוע. פעמים שלוש  ובאחר יום מדי  באחד הלאומי, השירות של מתנדבת מגיעה מע"שים בשני
חברתית. פעילות ועורך שבוע מדי מתנדב מגיע מהם באחד זאת, מלבד

במסגרת עצמי ולשיווק לייצור החדשנית העבודה תכנית הערכת .3
המעש

המע"שים בארבעת עצמי ושיווק ייצור של הניסיונית התכנית הערכת של הממצאים את נציג זה בפרק
יישומה בתהליך הבעיות מהן מע"ש; בכל למעשה, הלכה התכנית, מופעלת כיצד נתאר ראשית, בצפון.
החניכים, של שביעותרצונם מידת על התכנית השפעת את נציג בהמשך בהפעלתה. כרוכים קשיים ואילו

בכלל. המע"ש על השפעותיה את נתאר כן וכמו שכרם, ועל העצמי דימוים על

כחצי שוב, נתונים נאספו כן, כמו התכנית. הפעלת לאחר כשנה שנאספו נתונים על מבוססים הממצאים
מכן. לאחר שנה

בפועל התכנית הפעלת 3.1
מנהלי רואיינו כאשר ,1994 מאי חודש עד .1993 בשנת התכנית בהפעלת הוחל המע"שים בארבעת
חודשים. 17  וברביעי בקירוב, כשנה מע"שים בשלושה התכנית פעלה הראשונה, בפעם המע"שים
ארבעת רכשו דורון וקרן לאומי לביטוח המוסד ישראל, ג'וינט של משותף ובמימון התכנית במסגרת

התכנית. להפעלת נדרש ואשר להם שהיה זה מלבד נוסף ציוד המע"שים

התכניות. ליתר בהשוואה ביותר הוותיקה והיא 1993 ינואר בחודש החלה א' במע"ש התכנית הפעלת
תפירה מכונות וארבע הג'וינט במימון בדים על להדפסים ומכונה בדים לחיתוך מכונה נרכשו במע"ש
פי על הדפסים, ומדפיסים וחולצות חלוקים תופרים ובה מתפרה פועלת במע"ש שלם. קרן במימון

בסביבה. המפעלים של לשימושם ישנים בגדים חותכים זאת, מלבד הלקוח. הזמנות
נרכשו הלאומי הביטוח ובמימון הג'וינט במימון שנה. באותה מאי בחודש התכנית הופעלה ב' במע"ש
מעמדים עץ מלוחות יוצרים ובה נגרייה בו פועלת כן כמו ומלטשת. קנטים לחיתוך מכונה מקצוע, בו

ולסמלים. לאותות
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הביטוח במימון  (גיליוטינה) נייר לחיתוך מכונה בו נרכשו אוגוסט. בחודש התכנית הופעלה ג' במע"ש
את וכותבים ספרים בה כורכים כריכייה, מפעילים ג' במע"ש הג'וינט. במימון  עבודה וכלי הלאומי;

הספר. כריכת גבי על הכותרת

אוויר (קומפרסור) מדחס מחרטה, רכישת מימן הג'וינט יולי. בחודש התכנית הופעלה ד' במע"ש
בה שמרכיבים נגרייה, פועלת במע"ש קנטים. לחיתוך מכונה רכישת מימן הלאומי והביטוח ומקצוע,

הלקוח. הזמנת עלפי נוספות, עץ עבודות עושים כן, כמו למיטות. עץ ומסגרות מגירות

חלוקים לספרים, כריכות (מגירות, מוגמרים מוצרים התכנית במסגרת מייצרים המע"שים ארבעת בכל
של בעיה נוצרת שלא כך הזמנות, לפי עובדים ארבעתם לסמלים). מעץ מעמדים חולצות, על והדפסים
בנוגע שלו הניסיון פי על המע"ש, מנהל קובע המוצרים לאספקת הזמנים לוח את נמכר. שלא מלאי
המוצרים באספקת לעמוד קשה שיהיה מראש יודע המנהל אם עבודות מתקבלות לא החניכים. להספק

בזמן.

רבות עבודה הזמנות בקבלת מתקשים הם לכן, לאחסון. מקום די להם שאין ציינו המע"שים מנהלי כל
במע"ש. שונים באגפים מפוזרים המוגמרים והמוצרים הגלם וחומרי יותר,

שכפול, מכונות להדפסות, ציוד כגון: בציוד, מחסור  האחת העיקריות: הבעיות צוינו ומלאי ציוד בנושא
למעמדים עץ לוחות כמו גלם, חומרי של במלאי מחסור  האחרת במכשירים. מחסור גרפית, תוכנה

עבודה. הזמנת מגיעה כאשר בלחץ לעבוד מחייב זה מחסור לסמלים.

מלבד לתכנית. נוספים חניכים לצרף יכולתם חוסר כאמור, היה, המנהלים מרבית שציינו נוסף קושי
כזו, אפשרות אין המע"שים ביתר לתכנית, חדשים חניכים שני בקרוב לצרף עומדים שבו אחד, מע"ש
קווי להוסיף מעוניינים מע"שים בשני הייצור. באולם מקום אין שפיזית או תפוסות, המכונות משוםשכל

יצרנית. בעבודה המשתתפים החניכים מספר את להגדיל כדי ייצור

זו בבדיקה .1994 שנת של האחרון ברבעון  מכן לאחר שנה כחצי האלה הנושאים את ובדקנו חזרנו
האחרונה, לבדיקה עד התכנית בהפעלת המשיך ג' מע"ש שינויים. חלו לא וב' א' שבמע"שים נמצא
המדריך של התכופות היעדרויותיו בגלל וכן ההזמנות בהיקף צמצום בעקבות להפסיקה, החליט ואז
חדשים, חניכים עשרים קלט שהוא משום בקיץ, כבר התכנית הפעלת את הפסיק ד' מע"ש המקצועי.

לקליטתם. משאביו כל את להפנות עליו והיה

הצוות 3.1.1
וד' ב' מע"שים תופרת;  א' מע"ש מקצועי: מדריך העסיק בתכנית שהשתתפו מהמע"שים אחד כל
חניכי את ללמד היה ותפקידם הג'וינט במימון הועסקו המקצועיים המדריכים כורך.  ג' ומע"ש נגרים
מדריכה גם המע"שים אחד העסיק מקצועי, מדריך מלבד הייצור. תהליך לאורך אותם וללוות התכנית
יש חברתי. מדריך של התפקיד גם המקצועי המדריך על הוטל האחרים המע"שים בשלושת חברתית.
אנשים עם עבודה לגבי הכשרה עברו לא ובפרט מיוחדת הכשרה עברו לא המקצועיים שהמדריכים לציין

16



העובדים לחניכים האחראית החברתית, המדריכה הוכשרה זאת, לעומת שכלי. בפיגור הלוקים
לבין המקצועי המדריך בין העבודה חלוקת המנהל, דיווח לפי מקצועית. עזרה לתת גם בכריכייה,
ויהיו לעצמאות יגיעו התכנית שחניכי למצב להגיע שואף המנהל זאת עם טובה. החברתית המדריכה

הקרוב. בטווח אפשרי נראה שאיננו דבר חברתי; מדריך של ליוויו ללא לעבוד מסוגלים

בייצור העוסק ד', מע"ש אך לתכנית, עובדים במציאת התקשו שלא המנהלים דיווחו מע"שים בשלושה
המשולם השכר לעומת במע"ש המשולם הנמוך השכר בגלל מקצועי, מדריך למצוא התקשה מגירות,

אדם. בכוח מחסור על התלוננו לא המנהלים ככלל, החופשי. בשוק

מפעלים עם קשרים ליצור היה תפקידו שיווק. איש גם הועסק לעיל, שתואר התכנית לצוות בנוסף
איש של שתרומתו נמצא המוצרים. בשיווק לעזור וכן התכנית לחניכי עבודות לספק כדי שונים וארגונים
זאת, עם עצמם. המע"שים מנהלי בעיקר עסקו התכניות מוצרי בשיווק מוגבלת. הייתה לתכניות השיווק
דווקא לאו בצפון; שונים מע"שים לבין אחדים מפעלים בין קשרים השיווק איש יצר עבודתו, במסגרת

שונות. לעבודות הזמנות והשיג בתכנית, שהשתתפו אלה עם

הניסויית. התכנית לניהול אותם להכשיר כדי זעירים, עסקים לניהול בקורס השתתפו המע"שים מנהלי
עסק, ניהול בתחום נוספת להדרכה יזדקקו הם המע"ש, של היצרני אופיו יתבסס אכן שאם ציינו הם

מחשב. באמצעות ועבודה מסים דיני

הפסקת מלבד וג', ב', א', במע"שים הצוות בהיקף שינויים נמצאו לא 1994 שנת של האחרון ברבעון
השיווק. איש של עבודתו

החניכים 3.1.2
רמת בעלי חניכים ל10 5 בין לתכנית להיבחר צריכים היו המע"שים מן אחד בכל המתוכנן, פי על
שברבעון לראות ניתן ,3 מלוח תכנית. בכל חניכים 104 בין עבדו 1994 מאי לחודש נכון גבוהה. תפקוד
במע"ש וב'. א' במע"ש בתכנית המשתתפים החניכים בהיקף שינויים נמצאו לא ,1994 שנת של האחרון

חניך. עוד התווסף ג'

1994 שנת של והרביעי השני ברבעונים בתכנית החניכים מספר :3 לוח

ד' מע"ש ג' מע"ש ב' מע"ש א' מע"ש

4 6 10 10 שני רבעון
7 10 10 רביעי רבעון
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של המדריך ואת המקצועי המדריך את המנהל, את שכלל צוות, בידי החניכים נבחרו מע"ש בכל
אף השתתפה חברתית, מדריכה בו שהייתה במע"ש החניך. על אחראי שהיה המסורתי, במע"ש הקבוצה

הבחירה. בתהליך היא

אפשרות להם ניתנה הסבר, עליה קיבלו הם בה, לעבוד מתאימים שנראו החניכים בפני הוצגה התכנית
לתכנית. להצטרף מעוניינים היו אכן הם כלל ובדרך בה, להתנסות

דיוק שמאפשרת טובה, קואורדינציה היא המע"שים בארבעת שנבחרו החניכים של הבולטת תכונתם
יתר עם טוב ביןאישי קשר גבוהה, אחריות רמת היו: נוספות תכונות איכות. בעל מוצר ויצירת בעבודה
מבעיות שסבלו חניכים לתכנית התקבלו לא הצוות. אנשי של סמכותם את לקבל ונכונות החניכים

מסוכנים. מכשירים בהפעלת כרוכה בחלקה שהעבודה משום נפשיות, ומבעיות התנהגות

את ולקיים להמשיך הרצון היה בתכנית החניכים בשילוב החשובים השיקולים אחד כי נמצא כן כמו
תרמו, התכנית ליישום שעד מי, הם הגבוהה התפקוד רמת בעלי החניכים כי לזכור יש המסורתי. המע"ש
בתפקודו; לפגוע עלולה הייתה בתכנית לעבודה והוצאתם המע"ש, לעבודת ממש של תרומה למעשה,
למרות דבר, של בסופו המוצרים. איכות רמת ומבחינת זמנים בלוח עמידתו מבחינת במיוחד
מירידה חששם לבין גבוהה תפקוד רמת בעלי החניכים את לקדם רצונם בין המנהלים של התלבטותם

התכנית. הופעלה המע"ש, של בתפקודו

Onthe job) מעשית בעבודה התנסות כדי תוך הכשרה, תהליך עברו הם לתכנית החניכים שנבחרו לאחר
החניך שוהה שלב בכל כאשר שונים, לשלבים וההדרכה הייצור תהליך את לפצל היה העיקרון .(training
הייצור. שלבי כל את לבצע מסוגל יהיה ההכשרה תהליך את שסיים שחניך צפוי טובה. ביצוע לרמת עד
ממושכת, הכשרה תקופת לאחר גם וכי שונה והכשרה למידה קצב לחניכים כי התגלה ההכשרה במהלך
בכריכייה העבודה חולקה לדוגמה, כך, העבודה. בתהליך מועטים שלבים רק לעשות מסוגלים מרביתם
שני השלבים, כל את לעשות מסוגל היה שישה מבין אחד חניך רק כשנה, שלאחר נמצא שלבים. לשבעה
תימשך זמן כמה להעריך קשה השלבים. מן יותר או כמחצית ביצעו היתר שלבים. שני ביצעו חניכים

השלבים. כל את מבצעים אינם שעדיין החניכים של הכשרתם

פעולת כגון כלשהו, סיכון בה שכרוך בעבודה לעבוד החניכים על להטיל אפשר שאי נמצא כן, כמו
על הדפסים הדפסת כמו דיוק, הדורשות פעולות או ובכריכייה, בנגריות גיליוטינה) עם (עבודה החיתוך
עושים האלה הפעולות את כי לציין יש הספרים. כריכות גבי על הכותרת כתיבת או וחלוקים חולצות גבי

המקצועיים. המדריכים

בעבודה. החניכים של מיומנותם ברמת מזה זה נבדלים 1994 שנת של האחרון והרבעון השני הרבעון

מלא. בהיקף עובדות והן ההכשרה שלבי את חניכות שתי סיימו חניכים עשרה מתוך א', שבמע"ש נמצא
שלבי את סיימו בתכנית רצוף באופן עובדים אשר כשבעה כלומר החניכים, כל שכמעט נמצא ב' במע"ש
בתכנית בעבודות חניכים כשישה עוד משתתפים זה במע"ש זאת, מלבד מלאה. בצורה ועובדים ההכשרה
מנהל מיומנותם. את לשפר כדי נוספת להכשרה זקוקים אלה חניכים ההזמנות. בהיקף עלייה יש כאשר
התקדמו שהחניכים נמצא ג' במע"ש גם שנה. עד שנה כחצי תימשך ההכשרה תקופת כי העריך ב' מע"ש
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הראשון ברבעון שצוינו הפעולות, שאת נמצא זאת, עם יחד לבצע. מסוגלים שהם השלבים במספר
האחרון. ברבעון גם המקצועי המדריך עשה דיוק, כדורשות או כמסוכנות

אותה עזבו בה, להשתלב גבוה סיכוי בעלי הם לתכנית שנבחרו שהחניכים אף כי התגלה זאת מלבד
חניכים כ51 התכנית מן נשרו האחרונה השנה במהלך קואורדינציה. של בעיות בגלל בעיקר מקצתם

במע"ש. המסורתית לעבודה וחזרו

התכנית הפעלת של ההשפעות 3.2
שביעותרצונם המקצועית, מיומנותם רמת מבחינת החניכים על התכנית בהשפעת נדון זה בפרק
בהשפעת גם נדון כן, כמו במע"ש. האחרים החניכים עם הקשר ושיפור העצמי דימוים שכרם, מעבודתם,

כולו. המע"ש של הדימוי ועל המסורתי במע"ש החניכים על התכנית

בה המשתתפים החניכים על התכנית השפעת 3.2.1
עבודת כי התברר החניך. של המקצועית מיומנותו רמת את להעלות הייתה התכנית של ממטרותיה אחת
העבודות של מורכבותן מידת כי ציינו והמנהלים יותר, גבוהות מיומנויות דרשה אכן בתכנית החניכים
וכי במע"ש גבוה יותר מעמד רכשו בתכנית שהחניכים המנהלים, דיווחו כן כמו יותר. גבוהה הייתה
ברמת החניכים, של העצמי בדימוים שחל שיפור על המנהלים דיווחו כן, כמו יותר. רבה רצונם שביעות
ברבעון שנערך ובמעקב חודשים, שישה לאחר גם נמשך זה תהליך המוטיבציה. וברמת בעבודה העניין
תפקודם מבחינת חיובית תרומה לתכנית הייתה המע"שים שלושת שבכל נמצא 1994 שנת של האחרון
חיצונית, הופעה על הקפדה עבודה, בהרגלי שיפור ההיעדרויות, ברמת ירידה הייתה החניכים. של הכללי
ובדימוים רצונם בשביעות עלייה וכן והצוות החניכים ובין עצמם לבין החניכים בין ביחסים שיפור

בתכנית. החניכים של העבודה שכר את להעלות הייתה התכנית של נוספת מטרה העצמי.

בעבודה מרבי ושכר 1994 שנת של והרביעי השני ברבעונים לחניך לחודש ממוצע שכר :4 לוח
מסורתית

ד' מע"ש ג' מע"ש ב' מע"ש א' מע"ש

167 271 121 200 שני רבעון

150 238 רביעי רבעון

500 700 150 200 המסורתית בעבודה מרבי שכר
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המע"שים בשני זאת, לעומת וב'). א' (מע"שים מע"שים בשני התממשה זו שציפייה לראות ניתן 4 מלוח
ממוצע 1994 שנת של השני שברבעון לראות ניתן ירד. בתכנית החניכים שכר וד') ג' (מע"שים האחרים

י לתכנית שעברו החניכים לחודש. ש"ח 271167 בין נע וד' ג' במע"שים בתכנית שמשתתף לחניך השכר
לשכר להגיע מסוגלים שהיו אלה הם ולכן, במע"ש, גבוהה תפקוד רמת בעלי חניכים כלל, בדרך הם,
בעבודה לחודש ש"ח 700 עד ל500 להגיע יכול חניך ,4 מלוח שרואים כפי מסורתית. בעבודה המרבי
ו200 ב' במע"ש 120 היה השני ברבעון לחניך לחודש הממוצע השכר וב' א' במע"שים מסורתית.
לחודש המרבי לשכר זהה ואף המתקרב שכר זהו ש"ח; 238150 בין נע הוא הרביעי וברבעון א', במע"ש

. ש"ח 200150 בין  מסורתית בעבודה לחניך

הוא שלפיהם הקריטריונים רקע על בעיקר להסביר ניתן המרבי השכר לבין המשולם השכר בין הפער את
מיומנות, רוכשים שהחניכים עד בתחילה, ההספק. מידת לפי משולם השכר וד' ג' במע"שים משולם.
כלל בדרך היה המסורתית בעבודה החניכים אותם של הספקם נמוך. השכר גם ולכן יותר, נמוך ההספק
הוחלט שונה. באופן נקבע בתכנית לחניכים התשלום וב' א' במע"שים יותר. השתכרו ולכן יותר, גבוה
מסורתית, בעבודה המרבי לשכר דומה שכר יקבל בתכנית, שמשתתף חניך כל ההכשרה שבתקופת
נשארו הרביעי ברבעון השכר לתשלום שהקריטריונים נמצא יותר. אף לקבל יכול מיומן חניך ובהמשך,

השני. שברבעון לאלו זהים

או התכנית של לרווחיותה המע"שים בארבעת המשולם בשכר ההבדלים את לייחס שאין נמצא כן, אם
המע"שים מנהלי אותו. לשלם הוחלט שלפיה בשיטה תלוי בשכר השינוי החניכים. של מיומנותם לרמת
יוכל שהשכר כך הרווחיות, תעלה ואתה הזמן, עם תגדל בתכנית העבודה שכמות זאת, עם מקווים,

משמעותי. באופן לגדול

כולו הסעש ועל המסורתי המעש חניכי על התכנית השפעת 3.2.2
חניכי יתר על השפעתה מהי לבדוק מעניין היה בה, המשתתפים החניכים על התכנית השפעת מלבד

המע"ש.

רוצים היום, המע"ש. חניכי יתר של קנאתם את התכנית עוררה שבתחילה דווח היהודי במגזר במע"שים
המתאימים חניכים אין שעדיין משום אפשרי, בלתי זה שעה לפי אולם, נוספים. חניכים אליה להצטרף
זכה הוא  הערבי במגזר המע"ש של קרנו עלתה התכנית הפעלת בעקבות מקום. חוסר ומפאת לתכנית

בכלל. המע"ש של דימויו לשינוי כאמצעי ונתפס הקהילה בתוך יותר חיובי ליחס

התפקוד רמת בעלי החניכים ינותבו עבודה קבוצת מכל שאם חששם, את המנהלים הביעו זאת, עם
היהודי שבמגזר במע"שים המסורתיות. בקבוצות התפוקה תרד הניסיונית, בתכנית לעבודה הגבוהה
ברמת החניכים בו התחזקו אחד מצד אמנם  המסורתי המע"ש על השפעה הייתה שלשינוי נאמר

העבודה. קצב בו הואט אף אחר מצד אך בינונית תפקוד
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החזקת עלות על התכנית השפעת  התכנית של כלכלית nmyn A
החניך

מטרת החדשנית לתכנית ובראשונה, בראש אמנם בתכנית. חניך של החזקתו בעלות נדון זה בפרק
עצמאית כלכלית יחידה מע"ש כל בתוך ליצור גם נועדה היא זאת עם יחד אך שיקומית, חברתית על
הכלכלי. הפן את גם לבדוק וחשוב מעניין מטרתהעל, הושגה אכן האם הבדיקה מלבד לכן, יותר.
את מכסות הכנסותיה אכן האם דהיינו כדאית, התכנית מידה באיזו לבחון אפוא, נועדה, זו בדיקה

הפעלתה. עלות

המע"שים ארבעת בין השוואה החניך: החזקת עלות של השוואות שלוש נערוך הממצאים בניתוח
עלות לבין בתכנית חניך של החזקתו עלות בין והשוואה התכניות ארבע בין השוואה המסורתיים,

בנפרד. מע"ש בכל המסורתי, במע"ש חניך של החזקתו

הבאים: והעקרונות ההנחות על התבסס להלן שיוצג העלות ניתוח
אלה הן במע"ש; פעילותו במסגרת לחניך הניתנים והשירותים התשומות כל נכללים בעלות א.
סוציאלית עובדת לדוגמה: בקהילה, גורמים מטעם הממומנים אלה והן למע"ש ישירות המתוקצבים

החינוך. ממשרד ומורים המקומית ברשות הרווחה מלשכת

ותפעול, לחניכים משכורות הסעות, ארוחות, אדם, כוח של שוטפות מהוצאות מורכבת העלות ב.
התפקידים בעלי של שכרם עלויות נכללו האדם כוח בעלות ומבנה. מכונות של קבועות ומהוצאות
מרפאים סוציאליים, עובדים מקצועיים, מדריכים חברתיים, מדריכים מזכירה, מנהל, הבאים:

ומסייעים. מורים בעיסוק,

בשיווק לסייע כדי נשכר אמנם הוא בחשבון. כאן הובאה לא השיווק איש של שכרו עלות כי יצוין
בהשגת בעיקר עסק בלבד, קצר זמן שעבד השיווק, איש כי מתברר, אך התכניות, של מוצריהן
בידי נעשה התכניות מוצרי שיווק ולמעשה בצפון, המע"ש מסגרות כל של מוצריהן ובשיווק עבודות
ואין בעבר קיים היה לא כזה שתפקיד משום התכנית. הופעלה שבהם המע"שים, ארבעת מנהלי
עלותו את לזקוף שלא לנכון מצאנו התכנית, במסגרת כזה בתפקיד אדם להעסיק בעתיד כוונה

ההחזקה. לעלות

לחניך ההוצאות ולכן שווה, במידה המע"ש חניכי לכלל שניתנים שירותים שני הם והסעות ארוחות
של שכרם עלות ואת המזון מוצרי עלות את כללה הארוחות עלות אלה. שירותים שני לגבי שוות
ההסעות עלות צהריים). וארוחת עשר (ארוחת במע"ש המוגשות הארוחות כל עבור ההזנה עובדי

הנהגים. של עבודתם שכר עלות ואת בלאי) (כולל הרכב עלות את כללה

אותו לכלול ולא התכנית של מהתפוקות אחת כאל החניכים לשכר להתייחס אפשר עקרוני, באופן
בפיתוח להשקעה לשמש עשוי ההכנסות לבין ההוצאות בין הפער כזו, גישה לפי ההחזקה. בעלות
יכולת ביטוי לידי באה לא כך אך החניכים; בשכר לשינוי או בכלל, המע"ש של בפיתוחו או התכנית
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הניסיונית שבתכנית כיוון תפוקה. מהבדלי שנובעת החניכים, של הדיפרנציאלית ההשתכרות
ההוצאה, ממרכיבי כאחד השכר את לכלול הוחלט ביותר, הגבוהה התפוקה בעלי החניכים השתתפו

בתפוקה. השוני את ביטוי לידי להביא וכך

חולקו אלה הוצאות וכו'. ניקיון משרדיות, הוצאות גז, מים, טלפון, חשמל, כללו התפעול הוצאות
המע"ש. של הכולל בשטח חלק כל של שטחו לפי המסורתי, המע"ש לבין התכנית בין יחסי באופן

המע"ש שוכן שבהם המבנים מכונות. ועלות דירה שכר מרכיבים: שני כללו הקבועות ההוצאות
זאת, עם יחד בהם. השימוש בעבור דירה שכר משלמים אינם והמע"שים המקומית, לרשות שייכים
באזור הנכס שווי פי על דירה שכר מע"ש לכל זקפנו הכוללת, העלות של מקיפה תמונה לקבל כדי
המשמש השטח פי על יחסי באופן חושב המע"ש שאר ושל התכנית של הדירה שכר שוכן. הוא שבו
965.5 של ריבית שער ולפי שנים חמש של חיים אורך לפי חושבה המכונות עלות מהם. אחד כל

מהם. אחד שבכל המכונות מלאי לפי המסורתי, ולמע"ש לתכנית בנפרד חושבה היא לשנה.

חניך לגבי הן נמדדה זו יחידה של עלותה במע"ש. אחד חניך של ביקור חודש היא התפוקה יחידת ג.
קבוצת שימשו בתכנית השתתפו שלא החניכים בה. משתתף שאינו חניך לגבי והן בתכנית המשתתף

התכנית. יישום לפני החניך החזקת עלות את ייצגה החזקתם ועלות הביקורת,

לאחר עלויות מייצג השני הרבעון והרביעי. השני :1994 שנת של רבעונים לשני התייחסה הבדיקה ד.
על לעמוד כדי זאת, מכן. לאחר שנה חצי למעקב משמש הרביעי והרבעון ראשונה, הפעלה תקופת
ממשיכה או מתייצבת התכנית מידה באיזו לבדוק כלומר זמן; לאורך בתכנית השינויים מהות
ובהמשך הרבעון, מחודשי אחד בכל נמדדו העלויות במסגרתה. חניכים עוד ולקלוט להתפתח

שוטפים. במחירים רבעון לכל לחודש ממוצעות עלויות מוצגות

יחסית המסורתי, ובמע"ש בתכנית החניכים, של נוכחותם לפי חושב הממוצע החניכים מספר ה.
משום קבוע, היה לא בתכנית החניכים מספר רבעון במהלך כי לציין יש ברבעון. העבודה ימי למספר
חניכי התבקשו לעתים במע"ש. השגרתית בעבודה התכנית חניכי מקצת עבדו מהזמן שבחלק
וכן מראש, שנקבע זמנים לוח לפי להשלים, היה המע"ש שעל דחופות, עבודות לסיים לעזור התכנית
החניכים השתלבו ולכן למוצרים, הזמנות היו לא כי בתכנית, תעסוקה הייתה לא מהרבעון בחלק

במע"ש. הרגילה בתעסוקה

המע"ש. חניכי מעבודת הכנסות והן מוגמרים מוצרים ממכירת הכנסות הן כללו ממכירות ההכנסות ו.

הובלתם. ועלות הגלם חומרי עלות ניכוי לאחר נטו חושבו ההכנסות

התכנית. יושמה שבהם המע"שים, ארבעת מנהלי מריאיון שהתקבלו פרטים על התבסס העלות ניתוח
המע"שים, להפעלת הקשורים המקומיות, ברשויות תפקידים בעלי רואיינו הצורך, פי על זאת, מלבד

כספיים. דוחות ונבדקו
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השני ברבעון בתכנית, משתתף שאינו חניך ושל בתכנית המשתתף חניך של ההחזקה עלות מוצגת 5 בלוח
שוטפים. במחירים 1994 שנת של

המסורתי במע"ש חניך של ממכירות) הכנסות ניכוי (לאחר נטו ההחזקה עלות כי רואים אנו 5 מלוח
כלומר ;1994 של השני ברבעון לחודש בממוצע ש"ח 1,307 לבין ש"ח 867 בין נעה בלוח) המע"ש (שאר
ההוצאה סעיפי בכל בעלויות הבדלים יש זה. לפער שגורם אחד עיקרי מרכיב אין כ^50. של פער

ממכירות. בהכנסות והבדלים

השני ברבעון לחודש בממוצע ש"ח 1,887 לבין ש"ח 1,241 בין נעה בתכנית חניך של נטו ההחזקה עלות
וביתרונות לחניך האדם כוח בעלות בהבדלים ברובו מוסבר הפער כ5096. של פער כלומר ,1994 של
יש א') (מע"ש אדם בכוח ביותר הזולה בתכנית יותר. גדול החניכים מספר שבהן לתכניות שיש לגודל
חניכים. 2.3 רק בממוצע עובדים ד') (מע"ש זה במרכיב ביותר היקרה ובתכנית בממוצע חניכים 8.7

בעלות לפער גורם עוד הזולה. בתכנית המשאבים של יותר טוב ניצול על מעידות הנמוכות העלויות
לבין ג') (מע"ש ש"ח 339 בין נעות אלה הכנסות ממכירות. ההכנסות הוא בתכנית חניך של החזקתו
ההכנסות כי לציין יש זאת, עם מ^300. יותר של פער כלומר לחודש, בממוצע ד') (מע"ש ש"ח 1,067

גם עוסק הוא בהדרכה מלבד אשר המקצועי, המדריך ומעבודת החניכים מעבודת נובעות ד' במע"ש
לחניך. המכירות היקף את מעלה עבודתו בפועל. בייצור

שאינו חניך של החזקתו עלות לבין בתכנית המשתתף חניך של החזקתו עלות בין בהשוואה כעת נדון
ומוצגים המסורתי במע"ש לחניך העלות לבין בתכנית לחניך העלות בין הפער מוצג 6 בלוח בה. משתתף
נראה לחניך. לחודש בממוצע ש"ח 1,473 לבין ש"ח 351 בין נע הפער גודל זה. לפער התורמים המרכיבים
7096 לבין 4296 בין שהוא האדם, כוח של השכר עלות היא בעלויות לפער העיקרית התרומה כאן גם כי

בעלויות. הפער מכלל

המסורתי. במע"ש נטו ההחזקה עלות לבין בתכנית לחניך נטו ההחזקה עלות בין הפער מוצג 7 בלוח
בשלושת המסורתי. במע"ש מהחזקתו בכ^5 זולה א' במע"ש בתכנית חניך החזקת כי נראה הלוח מן
במע"ש 11896 לבין ב' במע"ש 2696 בין נע והפער יותר, יקרה בתכנית חניך החזקת האחרים המע"שים
אך האחרים. המע"שים בשלושת מאשר יותר רבה ביעילות מיושמת א' במע"ש התכנית כי נראה גי.

12 לבין 10 בין מופעלת היא המע"שים ובשאר וחצי כשנה מופעלת זה במע"ש התכנית כי לזכור צריך
חודשים.

שנה עד שנה חצי לאחר 1994 שנת של השני לרבעון כאמור, מתייחסים, לעיל שהוצגו הממצאים
זמן, לאורך בתכניות שחלים השינויים על ללמוד כדי המע"שים. בארבעת התכנית הפעלת מתחילת
במחירים 1994 של הרביעי לרבעון הנתונים את נציג ולהלן נוספת, שנה חצי כעבור דומה בדיקה בדקנו

שוטפים.

התקיימה לא כמעט וד' ג' שבמע"שים מכיוון זאת בלבד. וב' א' מע"שים לגבי נתונים מוצגים 8 בלוח
חזר ד' ומע"ש התכנית, עבור חדש ייצור תחום מחפש ג' מע"ש מנהל זה. ברבעון בתכניות פעילות

.1995 בתחילת בתכנית לפעילות
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שוטפים) במחירים (בש"רו 1994 של השני ברבעון לחודש, בממוצע המסורתי, ובמע"ש בתכנית חניך החזקת עלות :5 לוח
די מע"ש גי* מע"ש בי מע"ש א' מע"ש

המע"ש שאר התכנית המע"ש שאר התכנית המע"ש שאר התכנית המע"ש שאר התכנית
40.7 23 47.5 0$ 37.0 7.0 28.3 8.7 ממוצע חניכים מספר

1,025 2,498 1,056 2,226 1,409 1,995 1,383 1,734 npmn 77/>y

954 2,162 937 1,922 1,174 1,559 1,280 1,545 J1I9OK/ S7/AW7
606 1,567 450 1,270 771 1,084 737 883 אדם כוח
120 120 103 103 174 174 170 170 ארוחות
43 43 150 150 61 61 149 149 הסעות
103 265 81 128. 90 119 106 143 תפעול
82 167 153 271 78 121 118 200 חניכים שכר ^

71 336 119 304 235 436 103 189 קםע1ת הוצאות
65 167 105 167 227 300 80 112 דירה שכר
6 169 14 137 8 136 23 77 מכונות

133 1,067 189 339 128 375 76 493 ממכירות הכנסות

892 1,431 867 1,887 1,281 1.620 1.307 1,241 נטו החזקת עלות
בלבד. 1994 ומאי אפריל חודשים על מתבססים הנתונים *



שוטפים) במחירים (בש"ח 1994 של השני ברבעון לחודש, בממוצע המסורתי, במע"ש חניך החזקת עלות לבין בתכנית חניך החזקת עלות בין הפער :6 לוח
ד' מע"ש ג' מע"ש ב' מע"ש א' מע"ש

. ב&ל בש"ח ב$ בש"ח ב&ל בש"ח ב&ל בש"ח

100 1,473 100 1,170 100 586 100 351 סהכהפער

65 961 70 820 53 313 42 146 ביחאדם
11 162 4 47 5 29 11 37 תפעיל
6 85 10 118 7 43 23 82 חניכים שכר
7 102 5 62 13. 73 9 32 דירה שכר
11 163 11 123 22 128 15 54 מכונות ,"

.    ~~ (*



במע"ש לחניך נטו ההחזקה עלות לבין בתכנית לחניך נטו ההחזקה עלות בין הפער :7 לוח
שוטפים) במחירים (בש"ח 1994 של השני ברבעון המסורתי,

ד' מע"ש ג' מע"ש ב' מע"ש א' מע"ש

1,473 1,170 586 351 ההחזקה בעלות הפער סה"כ
934 150 247 417 בהכנסות הפער סה"כ
539 1,020 339 66 נטו ההחזקה בעלות הפער 0הכ

60£9 11896 269S 59c הפער שיעור
כשנה כשנה כשנה וחצי כשנה הפעלה תקופת

1994 של הרביעי ברבעון לחודש, בממוצע המסורתי, ובמע"ש בתכנית חניך החזקת עלות :8 לוח
שוטפים) במחירים (בש"ח

ב' מע"ש א' מע"ש

המע"ש שאר התכנית המע"ש שאר התכנית
חניכים) 40) חניכים) 9) חניכים) 25) חניכים) 10)

1,265 1,716 1,413 1.638 החזקת עלות

1,034 1,326 1,312 1,458 שוטפות הוצאות
728 918 724 764 אדם כוח
148 148 155 155 ארוחות

  152 152 הסעות
90 110 104 149 תפעול
68 150 177 238 חניכים שכר

231 390 101 180 קבועות הוצאות
223 270 77 110 דירה שכר

8 120 24 70 מכונות

169 653 206 892 ממכירות הכנסות
1,096 LQ63 1,207 746 נטו החזקת עלות
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1 1

חניך של נטו ההחזקה עלות והן המסורתי במע"ש חניך של נטו ההחזקה עלות הן כי נראה מהלוח
משום זאת השני. ברבעון לעלויות בהשוואה ,1994 של הרביעי ברבעון המע"שים בשני ירדו בתכנית
ל49 מ44 ב' במע"ש החניכים מספר עלה זאת ומלבד ממכירות, ההכנסות גדלו המע"שים שבשני

חניכים.

המסורתי במע"ש נטו ההחזקה עלות לבין בתכנית לחניך נטו ההחזקה עלות בין הפער מוצג 9 בלוח
.1994 של הרביעי ברבעון

במע"ש לחניך נטו ההחזקה עלות לבין בתכנית לחניך נטו ההחזקה עלות בין הפער :9 לוח
שוטפים) במחירים (בש"ח 1994 של הרביעי ברבעון המסורתי,

ב' מע"ש א' מע"ש
451 225 ההחזקה בעלות הפער סה"כ
484 686 בהכנסות הפער סה"כ
33 461 נטו ההחזקה בעלות הפער 0הכ

396 3896 הפער שיעור
וחצי כשנה כשנתיים הפעלה תקופת

במע"ש מהחזקתו ב3870 זולה אי במע"ש בתכנית חניך של נטו ההחזקה עלות כי נראה מהלוח
המסורתי. במע"ש מהחזקתו ב396 זולה ב' במע"ש בתכנית חניך של נטו ההחזקה ועלות המסורתי
ב', במע"ש התכנית כי יצוין אלה. מע"שים בשני התכנית בהפעלת ניכר שיפור על מעיד זה ממצא
א' במע"ש התכנית הגיעה שאליה רמה לאותה ההחזקה עלויות את צמצמה וחצי, כשנה כבר שפועלת

דומה. תקופה לאחר

היו לא המסורתי המע"ש לבין התכנית בין נטו ההחזקה בעלות הפער על הממצאים כי עוד לציין יש
ההוצאות. ממרכיבי כאחד החניכים שכר את כוללים היינו לא אם גם משמעותי באופן משתנים

ומסקנות סיכום .5

התכנית הארץ. בצפון מע"שים בכמה שהופעלה ניסיונית תכנית של ההערכה ממצאי את מתאר זה דוח
מפיגור הסובלים לחניכים המוגנת התעסוקה מסגרות של התעסוקתי ההיבט את לחזק נועדה הניסיונית
המע"ש ועל בניסוי שהשתתפו החניכים על התכנית של השפעתה את לבחון ניסינו זה במחקר שכלי.

כך. אחר חודשים כשישה  שני ומעקב 1994 באמצע  ראשון מעקב בדיקות: שתי נעשו כולו.
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במגזר ושניים היהודי במגזר שניים בהם ב1993, הארץ בצפון מע"שים בארבעה לניסיון הופעלה התכנית
הרביעי. במע"ש וחצי וכשנה מע"שים בשלושה כשנה כבר התכנית פעלה הראשון, המעקב בזמן הערבי.
קשיים בגלל פעילות של וחצי כשנה לאחר התכנית הופסקה המע"שים מארבעת שבאחד לציין יש

הקרוב. בעתיד אותה לחדש כוונה ויש מתאים, מקצועי מדריך במציאת

יצרנית, בעבודה לעבוד גבוהה תפקוד רמת בעלי לחניכים הזדמנות ניתנה הניסיונית התכנית במסגרת
תסייע שהתכנית היה צפוי זאת, בעקבות במע"ש. הנעשית המסורתית מהעבודה יותר ומגוונת מורכבת
בעבודה בשילובם ותסייע גבוהה תפקוד רמת בעלי חניכים של עבודתם ושכר העצמי דימוים להעלאת
ייצור הניהול, על האחראית יצרנית, ליחידה מהמע"ש חלק הפך התכנית במסגרת החופשי. בשוק

ושיווקם. המוצרים

הוקמה שלישי במע"ש נגרייה, הוקמה מע"שים בשני  התכנית להפעלת הדרוש הציוד נרכש ראשון בשלב
להכשיר שתפקידו מקצועי מדריך הועסק מע"ש בכל כן כמו כריכייה. הוקמה הרביעי ובמע"ש מתפרה
עם קשרים ליצור היה שתפקידו שיווק איש גם גויס זאת מלבד החדשה. בעבודתם החניכים את וללוות
המוצרים. בשיווק ולעזור המע"שים ארבעת בכל לתכניות עבודה לספק כדי שונים וארגונים מפעלים

בין החדשה בתכנית לעבוד מע"ש בכל התחילו לתכנון ובהתאם התכנית הפעלת לאחר שכשנה נמצא
גבוהה תפקוד רמת בעלי בחניכים המע"שים מנהלי בידי הוגדרו אלה חניכים חניכים. לעשרה ארבעה
רמת בעלי איכותי; מוצר וליצור בעבודה לדייק להם המאפשרת טובה, קואורדינציה בעלי כלומר

חריגות. התנהגות בעיות ובלי סמכות לקבל מוכנים גבוהה; אחריות

בין הלמידה בקצב גדול הבדל שהיה נמצא בעבודה. התנסות כדי תוך הכשרה תהליך עברו החניכים
הפעילויות רוב את לעשות מסוגלים היו שלא חניכים עדיין היו הכשרה שנת לאחר וגם לחניך, חניך
שהחניכים נמצא זאת, מלבד ההכשרה. תקופת משך את לחזות קשה לכן החדשה. לעבודה הקשורות
או בנגרייה, בגיליוטינה חיתוך כגון כלשהו, סיכון בהן שכרוך מסוימות עבודות לעשות יכולים אינם
אלה פעולות לכן הספרים. כריכות גבי על כותרת כתיבת כגון מדי, גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות
יש בעתיד, ולהרחיבן התעסוקות מגוון את לפתח כדי כלומר, המקצועיים. המדריכים בידי נעשות
אם במיוחד זאת החניכים. של ליכולתם אלה, לעבודות הנדרשות המיומנויות בהתאמת להתמקד

החופשי. בשוק לעבודה ולעבור עצמאי באופן לעבוד למקצתם לפחות לאפשר שואפים

בה שהשתתפו החניכים של הכללי תפקודם רמת את שיפרה אכן התכנית המע"שים שבכל נמצא
לבין החניכים ובין עצמם לבין החניכים בין היחסים השתפרו, העבודה הרגלי פחת, ההיעדרויות היקף 

החניכים. של הרצון שביעות רמת עלתה כן וכמו יותר, טובים הפכו הצוות

הייתה האחרים המע"שים ובשני החניכים, של עבודתם בשכר עלייה הייתה מע"שים בשני שרק נמצא
מנהלי של עקרונית החלטה בעקבות הדבר קרה השכר, עלה שבהם המע"שים בשני בשכר. ירידה
התכנית. של לרווחיותה קשר ללא בתכנית, המשתתפים החניכים של עבודתם שכר את להגדיל המע"שים
החניכים של לתפוקתם ורק אך קשורים אינם שכר לתשלום הקריטריונים אלה מע"שים שבשני לציין יש
השכר האחרים המע"שים בשני והתנהגות. מוטיבציה כגון נוספים קריטריונים גם בחשבון מובאים אלא
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בעבודות מנוסים היו בתכנית שהשתתפו החניכים בלבד. התפוקה פי על משולם שהוא משום ירד
דיווח לפי החדשה. בעבודה מאשר יותר גבוהות משכורות תמורתן לקבל הצליחו ולכן המסורתיות
הצפויה העלייה ועם ההכשרה, תהליך של סיומו שעם צופים אלה מע"שים בשני המנהלים, t

ששכר מאחר המשכורות. יגדלו אף זאת ובעקבות הייצור קצב יגדל החניכים, של במיומנויותיהם
לתת יש אחרים במע"שים דומות תכניות בפיתוח בתכנית, להשתלב ברצון חשוב מרכיב הוא העבודה

ההכשרה. בזמן משכורות תשלום דרכי על הדעת את

של ובתוספת מתאים ציוד של ברכישה משאבים של ראשונית השקעה דרשה התכנית הפעלת כאמור,
כלכלית. מבחינת עצמה את ותישא המע"ש של הכנסותיו את תגדיל שהתכנית בציפייה ולוותה אדם כוח
יש ושלמע"ש וחברתיות, שיקומיות מטרות לעצמה הציבה החדשנית התכנית כי לזכור יש זאת, עם
בחוגים השתתפות מדריך, בידי החניך ליווי ארוחות, הגשת כגון אלה, במטרות הכרוכות רבות הוצאות
בבדיקה לכן במע"ש. חניך של החזקתו הוצאות כל את תכסה שהתכנית לצפות אפשר ואי וכדומה,
האם המסורתי; במע"ש מהחזקתו יותר יקרה בתכנית חניך החזקת מידה באיזו בחנו שעשינו הכלכלית
בהכנסות תמורה יש האדם וכוח הציוד לתוספת הארוך, בטווח האם או תקציב, תוספת דורשת התכנית

יותר. גבוהות

מצביעה המסורתי במע"ש חניך של החזקתו עלות לבין בתכנית חניך של החזקתו עלות בין ההשוואה
שבשלושת נמצא 1994 של השני ברבעון בתכנית. שהשתתפו המע"שים ארבעת בין גדולים הבדלים על
עלות מאשר יותר גבוהה הייתה בתכנית חניך של החזקתו עלות כשנה, התכנית פעלה שבהם המע"שים
אחד, במע"ש רק .£1189 לבין 2696 בין נע לחניך נטו ההחזקה בעלות הפער החניכים. יתר של החזקתם
מעלות ב596 נמוכה הייתה חניך של החזקתו עלות וחצי, שנה כבר התכנית פעלה שבו א', מע"ש
בהכנסות גידול נמצא נוספים חודשים שישה לאחר במעקב המסורתי. במע"ש חניך של החזקתו
כשנתיים, בו פעלה שהתכנית א', במע"ש ההחזקה. בעלות יותר זולה נמצאה נוספת ותכנית מהתכנית,
כשנה שפעלה ובתכנית המסורתי, במע"ש החזקתו מעלות ב^38 זולה הייתה חניך של החזקתו עלות
עשויות התכנית הכנסות שבעתיד נראה ב396. יותר זולה הייתה נטו ההחזקה עלות ב', במע"ש וחצי
במע"ש חניך של החזקתו מעלות חלק לכסות ואפילו סביר, זמן בפרק הנוספות ההוצאות את לכסות

החניך. של בשכרו יותר גדולה לעלייה להביא או המסורתי

פוטנציאליים קונים לאתר לקוחות, עם קשר ליצור היה תפקידו שיווק. איש גם הועסק התכנית במסגרת
של שתרומתו נמצא המנהלים הערכת לפי למעשה, בשיווקם. ולסייע בתכנית המיוצרים המוצרים של
מסורתי באופן היה השיווק תפקיד ראשית, סיבות: מכמה זאת קטנה. הייתה לתכנית השיווק איש
המשיך טבעי ובאופן המזמינים, עם הקשרים את יצר הוא השנים במשך המע"ש. מנהל של תפקידו
מוצרים מייצרים החניכים מוגבל, בתכנית הייצור שהיקף היות שנית, התכנית. במסגרת גם בתפקידו
לספק היה שיכול ההזמנות בהיקף מוגבל השיווק איש היה כך, משום למלאי. ולא מיידית למכירה
התכנית עוד שכל נראה, הארץ. בצפון המע"שים כלל עבור קשרים ליצור זמנו רוב את ייחד ולכן לתכנית,
אכן אם שבעתיד, ייתכן עצמם. בכוחות במכירות לעסוק יכולים המנהלים מצומצם, בהיקף פועלת
איש על לחשוב אפשר לחלופין, השיווק. איש של העסקתו את שוב לשקול צורך יהיה התכניות, יתרחבו

קבועה. במשרה ולא הצורך לפי שיועסק שיווק
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לפי רק לעבוד ולא במע"ש מוגמרים מוצרים מלאי לצבור אפשר היה שלו המנהלים, ציינו זה בנושא
כדי תוך יותר גדול בהיקף הזמנות בקבלת יותר גמיש להיות יוכל המע"ש היום, שנהוג כמו הזמנות,

הלקוח. דרישות לפי זמנים בלוח עמידה

קושי על מדווחים המע"שים מנהלי בעתיד, עוד והצפויים עכשיו כבר הנראים היתרונות למרות לבסוף,
המנהלים כן כמו המסורתית. הפעילות ובין במע"ש התכנית הפעלת בין הרצוי האיזון בקביעת
בתכנית לעבודה הכשרתם אחד מצד אמנם גבוהה. תפקוד רמת בעלי בחניכים לנהוג כיצד מתלבטים
מצד אבל אותם, מקדמת החופשי, בשוק לעבודה ליציאה הכשרתם אפילו מסוימים ובמקרים החדשנית,
לתכנית יעברו גבוהה תפקוד ברמת החניכים כל אם כלומר, כולו. המע"ש את להחליש עשויה היא אחר
בסיכוייו בעתיד לפגוע עלול והדבר בהתחייבויות, לעמוד המסורתי המע"ש יתקשה לפעמים החדשה,
שבתקופות נמצא למעשה, יותר. קשה שמצבם בחניכים לפגוע אף דבר של ובסופו עבודה, לקבל
חניכים, של רב מספר של קליטתם בתקופת או המסורתית לעבודה גדולה הזמנה יש כאשר מסוימות,
היקף הרחבת הרגילה. לעבודה מוחזרים החניכים וכל התכנית, את להפעיל להמשיך מתקשה המע"ש
מיוחדת, לב תשומת דורשות נוספים במע"שים המודל והנהגת הופעלה היא שבהם במע"שים התכנית

האחרים. בחניכים דבר, של בסופו תפגע, לא גבוהה תפקוד ברמת לחניכים שהתרומה כדי
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Abstract

In recent years, the trend in the West of integrating people with mental retardation into
community life has been strengthened. In the area of employment, this trend is reflected in a
tendency to integrate this population, whenever possible, into jobs in the open market. In Israel,
the most common framework for employment of people with mental retardation is the sheltered
workshop, a day setting offering supervised employment. There are 48 sheltered workshops
operating around Israel.

In the spirit of this trend, and in an attempt to further workers in sheltered workshops with high
levels of functional ability and promote their future integration into the open market, an
experimental program was implemented in four sheltered workshops in the north of Israel.

This report describes the ifndings of an evaluation of the experimental program, which was
implemented under the auspices of the Ministry of Labor and Social Affairs and with the
assistance of the National Insurance Institute (social security) and JDCIsrael. The program was
intended to enable workers with a high level of functional ability to perform more complex,
varied tasks than those typical of sheltered workshops, and to produce products that could be
marketed. The program is likely to contribute to a real rise in the workers' salaries, as well as
their selfesteem, and to ease their subsequent integration into jobs in the open market.

Evaluation of the experimental program focused on how the program actually operated; on the
program's effect on participants' job skills, salary, selfimage, satisfaction, dropout rate and
absorption into the open market, as well as on workers who did not participate; and the impact
of the program on the cost of operating a sheltered workshop.

The evaluation of the experimental program was conducted at two times: during the second
quarter of 1994, when the program had been operating for about a year in three of the sheltered
workshops and for about a year and a half in one of the workshops; and half a year later, during
the fourth quarter of 1994.

As part of the program, a carpentry shop was set up in two of the sheltered workshops, a sewing
workshop in the third, and a book bindery in the fourth. About one year after implementation
of the program and according to plan, between four and ten workers were participating in the
program at each of the four sheltered workshops. The workers selected to participate in the
program had good coordination, which enabled them to do precision work, thereby producing
a highly reliable product; were willing to accede to authority; and displayed no abnormal
behaviors. Their training involved handson experience with the new jobs. It was found that
each worker learned at a different pace, such that even after one year, some workers were unable
to perform many of the tasks required by their new jobs.

According to the reports of the sheltered workshop directors, the program contributed to the
overall functioning of the participants. This was reflected in a decline in absenteeism, an
improvement in work habits, a rise in satisfaction, and an improvement in relations among the
workers and between workers and staff.

At the same time, there was an increase in workers' salaries in only two of the sheltered
workshops; in the remaining two, there was actually a decrease in salaries. This variance is a



result of differing criteria for paying salaries, and is unrelated to the profits  or lack thereof 
of workshops in the program.

In addition to its social and rehabilitative purposes, the new program had an economic purpose.
An examination was therefore made of its effect on the cost of maintaining a worker, as
compared to that of maintaining a worker in a traditional sheltered workshop. The examination
conducted during the second quarter of 1994 found that in the three sheltered workshops in which
the program had been operating for about a year, the net cost of maintaining a worker in the
program was between 26^>118X higher than that of maintaining a worker in a traditional
sheltered workshop. In contrast, in the sheltered workshop in which the program had been
operating for a year and a half, the net cost of maintaining a worker was 5 7o lower than the
comparable cost in a traditional sheltered workshop. Six months later, during the fourth quarter
of 1994, there was an increase in the program's income. In the sheltered workshop in which the
program had been operating for more than two years, the net cost of maintaining a worker was
38 9£ lower than the comparable cost in a traditional workshop, while in the sheltered workshop
in which the program had been operating for a year and a half, the net cost of maintaining a
worker was 39£ lower than the comparable cost in a traditional workshop. It thus seems that the
program has earning potential and that, within a reasonable period of time, earnings could cover
additional expenditures and even reduce the cost of maintaining a worker, or bring about a real
increase in his salary.

Despite the advantages already apparent and those anticipated, the directors of the sheltered
workshops reported facing a dilemma in determining the desired balance between implementing
the program and maintaining traditional methods of operation. It is feared that removing those
with a high level of functional ability from the traditional framework will hinder its operation and
make it more difficult to find employment for those with lesser functional ability, who could not
possibly participate in the program. Therefore, care should be taken to ensure that expansion of
the program to additional sheltered workshops not come at the expense of the traditional
framework.
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