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תקציר

שכלי. בפיגור הלוקים לאנשים העיקריות התעסוקה מסגרות הן בישראל המע"שים מסגרות
שהייתו חברתית. פעילות וכן טיפוליתשיקומית פעילות גם תעסוקה, מלבד מספקות אלה מסגרות
מן ביום שעות למספר אותה משחררת שהיא בכך משפחתו על גם מקילה במע"ש החניך של
להפנות ולא בבית החניך את ולהחזיק להמשיך המשפחה ליכולת תורם המע"ש כך, בחניך. הטיפול

מוסדי. לסידור אותו

בפיגור הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת לצורך המודעות גוברת האחרונות בשנים
בסוגי שינויים ביצוע נוספות, מוגנות מסגרות הקמת אופנים: בכמה ביטוי לידי באה זו מגמה שכלי.
עבודה של שונים מודלים כגון התעסוקתיות החלופות הרחבת המוגנות, המסגרות בתוך התעסוקות
של ייחודיים מודלים מתפתחים כתוצאה, החופשי. בשוק אפשרי, כשהדבר להשמה, וניסיון נתמכת
העבודה. בשוק שכלי בפיגור הלוקים האנשים של קליטתם את לעודד המנסים והכשרה תעסוקה

לו ומחוצה המע"ש בתוך התעסוקה הזדמנויות את ולפתח להמשיך ועלמנת אלה, תמורות לאור
שונים מודלים על המשורתת, האוכלוסייה מאפייני על המע"שים, של תפקידם על ללמוד היה חשוב
מידע בסיס ליצור יאפשרו אלה כל אלה. מסגרות מתמודדות שעמם הקשיים ועל הפעלה של
הלוקים אנשים של לצורכיהם מענה שיינתן כך תעסוקה, פתרונות של העתידי בפיתוח שיסייע

שונות. תפקוד ברמות שכלי בפיגור

שמונה הארץ. ברחבי הפועלים מע"שים 45 מתוך ב42 שבוצע מסקר ממצאים מציג הנוכחי הדוח
מגיע אלה במע"שים המשתתפים החניכים מספר הערבי. במגזר נמצאים האלה המע"שים מן

ביותר הקטן גודלם: מבחינת מאלה אלה שונים המע"שים .405 הוא הצוות אנשי ומספר ל2,079
חניכים. ל60 30 בין מאכלסים המע"שים רוב אך חניכים, 184  ביותר והגדול חניכים 16 מאכלס

חינוך גיל מעל שהם וקשה בינוני מפיגור הסובלים לאנשים מיועד המע"ש סעד, לענייני התקנון לפי
נמצא זאת, ועם קשה, בפיגור  ו0?20 בינוני בפיגור לוקים השירות מחניכי 5570 ואכן, חובה. י

2270 למשל, כך, יעד. אוכלוסיית מהווים אינם התקנון שלפי חניכים של מבוטל לא שיעור במע"שים
מתקבלים מהמע"שים ב2496 לכך, בנוסף עמוק. בפיגור ו0?3 קל בפיגור לוקים במע"שים מהחניכים
צעירים חניכים המע"שים כל כמעט מקבלים הלאיהודי במגזר .18 לגיל מתחת צעירים, חניכים
תעסוקה במסגרות מתאימים פתרונות אין זו שלאוכלוסייה כך על אולי, המצביע, דבר כאלה,
מריבוי לעתים, סובלת, שכלי בפיגור הלוקים אוכלוסיית החינוך. במערכת פתרונות או אחרות
אין בתקנון ואולם, שונות. חומרה ברמות נפשית, נכות או פיזית מוגבלות בעיקר בולטות נכויות.
פנו אליהם מהמע"שים ש^70 נמצא שכלי. פיגור על נוספים תפקודיים למאפיינים התייחסות

נפשיות. הפרעות עם חניכים דוחים 80£9מהמע"שים כמוכן, סיעודיים. חניכים דוחים חניכים

נמצאו אלה בנושאים גם במע"ש. התעסוקה וסוגי השכר רמת הם לעומק שנבדקו נוספים נושאים
החניך, תפוקת את השכר, בתשלום בחשבון לוקחים (8070) המנהלים רוב הפעלה. של מודלים ריבוי



כגון נוספים בקריטריונים מתחשבים רובם התקנון. להוראות להיצמד נוהגים שליש רק אך
המע"שים ובתוך השונים המע"שים בין השכר בתשלום גדולה שונות קיימת ומוטיבציה. התנהגות
השכר המע"שים במחצית במשק. המינימום משכר בהרבה נמוך השכר המע"שים ברוב עצמם.
לחודש, ש"ח ל200 ש"ח 100 בין הוא השכר  בשליש לחודש, לחניך ש"ח מ100 פחות הוא השכיח
במגזר המשולם השכר לחודש. ומעלה ש"ח ל200 מגיע השכר  מ2070 פחות  המע"שים ובשאר
800 לבין ש"ח 3 בין נע במע"שים השכר טווח הערבי. במגזר המשולם מזה כלל, בדרך נמוך, היהודי
הפשוטות העבודות סוגי את גם לעתים משקף והסמלי הנמוך העבודה שכר לחודש. לחניך ש"ח
בגלל עבודות בהשגת אלה מסגרות מתמודדות איתם הקשיים את כן וכמו במע"ש המתבצעות
והאריזות ההרכבות בתחום הן (859?<) העבודות מרבית אחרות. מוגנות מסגרות עם התחרות
שירותים, הספקת או הייצור בתחום יותר גבוהות מיומנויות הדורשות העבודות, יתר הפשוטות.

.{A570) מהמע"שים בחלק ורק קטן מידה בקנה מתבצעות

המהווים חדשים, חניכים 239 הסקר שנת במהלך קלטו המע"שים מן אחוזים וחמישה תשעים
לקליטת במקביל .207" נדחו למע"ש שפנו חניכים 300 מקרב המע"שים. של החניכים מכלל כ1270

יצאו נוספים 3 ו£9 אישיות מסיבות המע"ש את הוותיקים מהחניכים >£ל5 עזבו חדשים, חניכים
שעזבו החניכים ממספר 1.5 פי גדול היה במע"שים הנקלטים שמספר מכאן הפתוח. בשוק לעבודה
חניכים לקלוט ניתן שלהם שבמע"ש ציינו המע"שים ממנהלי כמחצית מזו, יתירה תקופה. באותה
השירות. זמינות של בעיה שאין לפיכך, נראה נוספים. חניכים כ200 לקלוט ניתן ובסה"כ נוספים

שניתן, כמה עד "רגילה", בעבודה מוגבלים אנשים של בשילוב הדוגלות החדשות המגמות לאור
ששיעור נמצא, נוסף. חיזוק הפתוח בשוק לעבודה מהמע"ש חניכים יציאת של הנושא מקבל
מכלל 396) חניכים 67 נמוך: היה האחרונה, השנה במהלך הפתוח בשוק לעבודה שיצאו החניכים
זה ממצא חלקית. לעבודה יצאו {\yo) חניכים 21 ועוד הפתוח בשוק מלאה לעבודה יצאו החניכים)
משקפים אלה ממצאים קל. בפיגור כלוקים אופיינו המע"ש מחניכי שכ^20 בכך בהתחשב גם נמוך
עבודה מקום להוות הוא המע"ש שתפקיד סבורים המע"שים מנהלי רוב המנהלים. תפיסות את
בשוק לתעסוקה מעבר תחנת להוות עשוי שהמע"ש סבורים מחציתם רק החניכים. למרבית קבוע

מעטים. חניכים לגבי רק זאת וגם החופשי

אלה מבין חניכים 55 האחרונות שבשנתיים נמצא הפתוח, בשוק לעבודה חניכים ליציאת במקביל
הכנתו אופן את החניך, יכולות את דברים: מספר כנראה, משקפת, זו עובדה למע"ש. חזרו שעזבו,
ממסגרת יציאתו כלפי משפחתו עמדות את גם ואולי השמתו, לאחר ליוויו אופן את לעבודה,

מוגנת. תעסוקה

לפיתוח בסיס משמשים והם המע"שים, ומנהלי המדיניות קובעי בקרב בהרחבה הופצו הממצאים
התעסוקה אפשרויות מגוון את והמרחיבים תעסוקה הזדמנויות של רצף היוצרים חדשים מודלים

המע"שים. בתוך



תודה דברי

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

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

העבודה במשרד במפגר לטיפול מהאגף המע"שים, על הארצי המפקח ישראל, ליהודה מודים אנו
בו. ותמך למחקר סייע אשר והרווחה,

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

לחנה מיוחדת תודה ובהערות. בעצות העבודה במהלך שסייעו המכון צוות חברי לכל מודים אנו
מנובן ולאלה שטרוסברג לנורית מודים אנו ומבנהו. הדוח עיצוב על בהערותיה רבות שעזרה פרימק
אנו כמוכן המידע. באיסוף שסייע אופיר ולאבי הכלים, בניית של הראשונים בשלבים שעזרו יוסף

בהדפסתו. העזרה על שיזגל ולאילנה הדוח עריכת על אלון לבלהה מודים
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ובעולם בארץ שכלי בפיגור ללוקים תעסוקה שירותי .1

הלוקה העבודה, בגיל לאוכלוסייה המיועדת מוגנת יום מסגרת הוא  שיקומי עבודה מפעל  מע"ש
בידי ומופעלת והרווחה העבודה משרד של סעד לענייני תקנון לפי פועלת המסגרת שכלי. בפיגור

ציבורית. אגודה או מקומיות רשויות

את המדגיש שיקומי טיפולי "מודל לפי מופעל המע"ש והרווחה, העבודה משרד של התקנון פי על
דרך במלואה, זו יכולת לנצל כדי ולמידה. התפתחות גדילה, יכולת בעל הוא פרט שכל העובדה
בישראל המע"שים מרבית פרט". כל של האישי ולקצב לצרכים בהתאם להיקבע צריכה הטיפול
במסגרת תקינים חיים לנהל וכן יכולתו, לפי איש איש לעבוד, לחניכים המאפשר זה, מודל אימצו
ביום שעות לכמה אותה משחררת היא כי המשפחה, על מקילה במע"ש השהייה כמוכן, המשפחה.

בחניך. מהטיפול

בהם. המבקרת לאוכלוסייה עבודה בהשגת קשיים עם מתמודדים המע"שים האחרונות בשנים
במקביל ואריזות. פשוטות הרכבות כגון פשוטות כלל, בדרך הן, במסגרתם המתבצעות העבודות
הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת הצורך לגבי המודעות גוברת אלה, לקשיים
ביצוע נוספות; מוגנות מסגרות הקמת ובהם: אופנים בכמה לביטוי באה זו מגמה שכלי. בפיגור
ניסיון נתמכת; עבודה כגון התעסוקתיות החלופות הרחבת המוגנות; המסגרות בתוך שינויים
תעסוקה של ייחודיים מודלים מתפתחים מכך כתוצאה החופשי. בשוק אפשרי, כשהדבר להשמה,
קליטת את שניתן כמה עד ולעודד התעסוקתיות, ההזדמנויות מגוון את להרחיב המנסים והכשרה

העבודה. בשוק הזו האוכלוסייה

לתכנית אחת דוגמה מועט. מספרן עדיין כי אם כאלה תכניות מספר בישראל גם פותחו לאחרונה,
בחסות שהופעל הארץ, בצפון מע"שים בארבעה מוצרים של עצמי ושיווק לייצור הפרויקט היא כזו
לחניכים לאפשר נועד זה פרויקט הלאומי. לביטוח והמוסד ג'וינטישראל והרווחה, עבודה משרד
המסורתית מהעבודה יותר ומגוונות מורכבות יצרניות, בעבודות לעבוד גבוהה תפקוד רמת בעלי
.(1995 ואחרים (נאון עצמו המע"ש בתוך התעסוקתיות ההזדמנויות את להרחיב ובכך במע"ש
מע"ש או ירושלים, "אלווין" מע"ש כמו נתמכת עבודה של תכניות פיתחו מע"שים מספר בנוסף,
אחרת", בדרך זאת "נסה התכנית בארץ מופעלת כמוכן, נתניה. מע"ש או אביב, תל "צ'יימס"
שתפקידו אישי, מדריך חניך לכל מוצמד זו בתכנית לאומי. לביטוח במוסד לשיקום האגף בחסות
הראשונים, עבודתו בשלבי וללוותו לתפקיד להכשירו החופשי, בשוק עבודה מקום לחניך למצוא

.(1990 ושות' ברנזון ;Biran 1987) עצמאי באופן לתפקד מסוגל שיהיה עד

בשיתוף ג'וינטישראל מפתחים לו, ומחוצה המע"ש בתוך ייחודיות תעסוקה תכניות לפיתוח בנוסף
תעסוקה. שירותי רצף של דגם נוספים, וגורמים לאומי לביטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד עם
למוגבלים המיועדות השונות המסגרות בין לקשר מנסה אחד שמצד כוללנית, תעסוקה תכנית זוהי
המסגרות הרצף, גבי על הקיימות. המסגרות סוגי את להרחיב מנסה שני ומצד שונות, ברמות
הניתנת העצמאות במידת מספקות, שהן הליווי ובמידת התומכים השירותים במידת מזו זו נבדלות
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מרכז נמצא הרצף של האחד בקצהו ממנו. והדרישות בקהילה השילוב במידת וכן בפיגור ללוקה
המע"שים נמצאים אלה קצוות שני בין הפתוח. בשוק תעסוקה  השני ובקצהו הטיפולי, היום
הולם מענה למצוא יכול מוגבל אדם שכל היא זה בדגם ההנחה נתמכת. לתעסוקה ומסגרות
הוא  נוספים כישורים מפתח הוא וכאשר שאם וכמוכן, הרצף, גבי שעל המסגרות באחת לצרכיו
באופן מתבצע זה מסוג כוללני דגם של פיתוח פחות. ממוסדת למסגרת הרצף פני על להתקדם יוכל

בארץ. מקומות בחמשה ניסיוני

של לצורכיהם מענה שיינתן כך לו ומחוצה המע"ש בתוך התעסוקה תחום את ולפתח להמשיך כדי
כמסגרות המע"שים תפקיד על ללמוד צורך יש שונות, תפקוד ברמות שכלי בפיגור הלוקים אנשים

האוכלוסייה. מרבית מועסקת שבהן עיקריות תעסוקה

אשר מע"שים ב42 שבוצע סקר של ממצאים מציג זה דוח מע"שים. 45 פועלים הארץ ברחבי
של המאפיינים את המע"שים, פעילות את לבחון היא הסקר מטרת חניכים. 2,079 משרתים
בדוח אלה. מסגרות מתמודדות שעמם והקשיים הפעלה של מודליםשונים המשורתת, האוכלוסייה
שירותי פיתוח על הממצאים ולהשלכות המע"שים לתפקוד הקשורים המרכזיים לנושאים נתייחס זה

בעתיד. שכלי בפיגור הלוקים לאנשים תעסוקה

מוגנת תעסוקה של מסגרות 1.1
העבודה מסגרות שכלי. בפיגור ללוקים עיקרית תעסוקה מסגרת מהווים המע"שים בישראל כאמור,
הלוקים שאנשים ההנחה בסיס על עשורים, מספר לפני אחרות, ובארצות בארץ התפתחו המוגנות
לאורך הפתוח בשוק בעבודה להתמיד יכולים אינם ו/או עבודה להשיג מסוגלים אינם שכלי בפיגור
היום. עד ונמשך השישים בשנות המע"שים פיתוח התחיל אחרות, לארצות בדומה בישראל, זמן.
.1993 בשנת הוקם ביותר החדש והמע"ש ב1962 פעילותו את החל ביותר, הוותיק הראשון, המע"ש
המע"ש חדשים. מע"שים כעשרה נוספו עשור בכל כאשר הדרגתית בצורה נעשתה המע"שים הקמת

.1983 בשנת הוקם הערבי במגזר הראשון

בזכות 19801960 השנים בין ניכר באופן גדל בארצותהברית המוגנות העבודה מסגרות מספר
עם .(Bellamy et al. 1986) ותפעולן להקמתן תמריצים וסיפקה עודדה אשר הפדרלית החקיקה
שונים סקרים לפי השכיח. התעסוקתי הפתרון הפכו הן המוגנות המסגרות של המואץ הפיתוח
ביקרו כלשהי תעסוקתית בתכנית שהשתתפו שכלי בפיגור מהלוקים 85?£ לבין 60fo שבין נמצא

.(Schalock et al. 1989; Kiernan et al. 1988) מוגנות במסגרות

החיים מפיגור הסובלים לאנשים המיועדת העיקרית הממוסדת המסגרת הוא שהמע"ש מכיוון
התעסוקה, בתחום במיוחד תפקודי, כושר הערכת ושונים: רבים תפקידים עליו הוטלו בקהילה,
חברתית, פעילות וחינוך, הוראה המשך מוגנת, תעסוקה הפתוח, בשוק השמה עבודה, לחיי הכנה
עם ההתמודדות .(1980 המע"שים מסגרות לבדיקת ועדה (דוח ועוד ונפשי סוציאלי טיפול ספורט,
אינם שלעתים רבים, משאבים השקעת דורשת לפעמים, המנוגדים, האלה, התפקידים מכלול

המסגרת. ברשות נמצאים
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דפוסי למידת עלידי תפקודם את לשפר במטרה מדריכים מלווים במע"ש החניכים של פעילותם את
כאמצעי מאשר יותר שיקומי, טיפולי ככלי נתפסת העבודה המוגנות במסגרות רצויים. התנהגות
קבלנית עבודה מבצעים המוגנות העבודה במסגרות כלל, בדרך שירותים. הספקת או מוצרים לייצור
השכר כמוכן, .(Levy et al. 1977) החופשי בשוק לעבודה המפגר האיש את מכשירה שאיננה פשוטה
Schuster 1990; Bordieir £ Comninel) במשק המינימום לשכר מתקרב ואינו ביותר נמוך המשולם

.(1987

המשורתת לאוכלוסייה עבודה בהשגת קשיים עם מתמודדות המוגנות המסגרות האחרונות בשנים
ומסחריים. תעשייתים מגופים שמתקבלות פשוטה קבלנית עבודה על מתבססות שהן מאחר בהן
גדלים המערב, ארצות של בכלכלתן הפשוטה התעשייה של בחלקה מירידה כתוצאה הזמן, עם
התחרות לכך מתוספת .(DeFazio et al. 1983) עבודה להשיג המוגנות המסגרות של הקשיים והולכים
וקשישים. פיזית מבחינה מוגבלים נפש, חולי כגון נכים של שונות קבוצות המשרתות המסגרות בין
מוגנים מפעלים מצוידים יותר, גבוהה טכנולוגית ברמה ציוד לרכישת משאבים העדר בגלל כמוכן,
.(Wehman et al. 1988 ;1994 (רימרמן עבודה כמקומות נראים ואינם מיושנת בטכנולוגיה רבים

המסגרת. קיום על בשמירה גדולים מאמצים משקיעים המוגנות המסגרות מנהלי כתוצאה,

והיא מישורים, במספר שהתנהלה לביקורת המוגנת התעסוקה מסגרות נחשפו ה80' משנות החל
נוספות. תעסוקה חלופות של פיתוחן את זירזה אשר

רואים בפיגור, הלוקה האיש לחיי "נורמליזציה" בהכנסת אידיאולוגית מבחינה הדוגלים האנשים
מסגרות לדעתם, לכן, החברה. לבין בינו ההפרדה את המנציחה מסגרת המוגנת העבודה במסגרת
העבודות סוגי לכך, בנוסף .(Rusch 1986; Brown et al. 1986) רצוי שיקום אמצעי מהוות אינן אלה
כשלעצמה, העבודה מחשיבות מפחיתים הנמוך והשכר אלה במסגרות שמבוצעות הפשוטות
יתרה .(1980 המע"שים מסגרות לבדיקת (ועדת "נורמלית" סביבה לספק אלה מסגרות של ומיכולתן
הראו שונים הערכה מחקרי נמוכים. הפתוח בשוק המוגנותלעבודה מהמסגרות היציאה סיכויי מזו,
כאשר הפתוח, בשוק לעבודה שנה מדי יוצאים מוגנות במסגרות המשתתפים מבין בלבד ש£129

יותר, ארוכה המוגנת במסגרת שהשהייה ככל כמוכן, שנתיים. לאחר בה מתמידים מהם £39 רק
.(Bellamy et al. 1986) הפתוח בשוק להשתלב הסיכוי יותר נמוך כך

המוגבלים, העסקת ששיעור נמצא המוגנות, העבודה מסגרות במספר הגידול למרות לכך, בנוסף
U.S. Congress) לשנה $10. סביב ונע נמוך אלה, במסגרות בפרט, שכלי, מפיגור והסובלים ככלל,
שכלי, בפיגור הלוקים כלל בקרב האבטלה שיעורי .(1987; U.S. Department of Labor 1977, 1979

הלוקים הצעירים בקרב אפילו במיוחד. גבוהים נמצאו קשה, שכלי בפיגור הלוקים אלה ובעיקר
9070 לבין 5070 בין שונים, אומדנים לפי נעים, והם האבטלה, שיעורי מאוד גבוהים שכלי בפיגור

.(Hasazi et al. 1985; Wehman et al. 1985; Rusch 1986)
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בהפעלתן. הכרוכה הגבוהה לעלות קשורה המוגנת העבודה מסגרות כלפי המופנית נוספת ביקורת
אינן בפיגור, הלוקים אוכלוסיית של הנמוכה ההשתכרות רמת לעומת הגבוהות, הפעלתן הוצאות
של בתקופה לכן, המשולמות. הנכות קיצבאות של משמעותית הקטנה או מס ניכוי מאפשרות

הללו. במסגרות שינויים בעריכת בצורך המודעות התחזקה תקציביות מגבלות

מסגרות של הפיתוח בתקופת השנים. במהלך התרחב השיקומי בתחום המחקרי הידע לבסוף,
שיטות ועל בפיגור, הלוקים אנשים של השיקום תחום על תיאורטי ידע קיים היה לא מוגנות
Cobb ;Wolfensberger 1967) חלופיים תעסוקתיים פתרונות בחיפוש מאמץ הושקע לא ולכן הכשרה,
אנשי עלידי שיושם האנושית הלמידה בתחום ידע להצטבר החל ה0ד שנות בתחילת X& Epir 1966

סיכוי יש מיוחדות הכשרה בשיטות נוקטים שאם הראו מחקרים המיוחד. החינוך בתחום מקצוע
וקשה בינוני בפיגור הלוקים אלו של בעיקר שכלי, בפיגור הלוקים של ההעסקה יכולת את להגדיל

.(Tizard 1974; Gold 1973; Bellamy 1975)

המע"ש, של ותפקידו בכלל, פיגור, בעלי אנשים של התעסוקה נושא לגבי בישראל הגוברת המודעות
חקיקה ועדת של ובדוח (1980) המע"שים מסגרות את שבדקה ועדה של בדוח ביטוי מצאו בפרט,
מהמע"שים, בחלק שלפחות כך על מצביעים הדוחות .(1993) שכלי פיגור עם באנשים לטיפול
שלהם הביצוע ויכולת שהפוטנציאל בעוד מגוונות, ולא שגרתיות בעבודות עובדים בפיגור הלוקים
נכבד חלק כמוכן, .(1980 המע"ש מסגרות לבדיקת הוועדה (דוח בפועל מהם הנדרש על עולים
הזאת הקבוצה מן ומעטיםבלבד הארץ, ברחבי במע"שים שוהים כלשהו תעסוקתי פוטנציאל מבעלי
ניצול אי .(1993 שכלי פיגור עם באנשים לטיפול חקיקה ועדת (דוח חלופיות בתכניות משולבים
בהכרח שאינם ורבים שונים בגורמים תלוי המע"שים במסגרות שכלי בפיגור הלוקים אנשים כישורי
המפעלים שבעלי לכך לעתים גורם זה דבר מתאימה. עבודה בהשגת קשיים כגון למע"ש קשורים
המע"ש מסגרות לבדיקת הוועדה (דוח זול עבודה ככוח שכלי בפיגור הלוקים האנשים את מנצלים

.(1980

בקהילה תעסוקה של מודלים פיתוח 1.2
את לשלב הרצון שלהן, הגבוהה העלות המוגנות, במסגרות הנמוכים ההעסקה שיעורי על בתגובה
הנפוצות תעסוקה. חלופות מספר התפתחו חדשות, הכשרה ושיטות הקהילה בחיי בפיגור הלוקה

החופשי. בשוק בעבודה ושילוב נתמכת", "תעסוקה מעבר", "תעסוקת הן ביותר

משכר נמוך הוא בהן השכר בלבד. מוגבלת לתקופה הכשרה שמספקות מסגרות הן מעבר מסגרות
בשוק לעבודה שכלי בפיגור הלוקה את להכשיר היא האלה המסגרות מטרת במשק. המינימום

הפתוח.

עבודה במקומות מתבצעת זמן, לאורך אינטנסיבית תמיכה שדורשת תעסוקה היא נתמכת "תעסוקה
המצדדים במשק. המינימום משכר נמוך והשכר רגילים עובדים גם מועסקים בהם הפתוח בשוק

בקהילה בתעסוקה השמה בר הוא מגבלותיו, לרמת קשר ללא נכה, שכל טוענים זה במודל

4



בתכנית מקום אין (1990) Rogan 8c Hagner לדעת לכן, .(Hill et al. 1987; Kieman 1986; Rusch 1986)
"התעסוקה במסגרת יידחה. או לתכנית יתקבל הנכה אם יכריע אשר תעסוקתי לאבחון זו
לנכים המיועד אינדיבידואלי", "דגם  (1994 (רימרמן מודלים במספר מבחינים הנתמכת"
"הצוות מודל ;(enclave) העבודה" "תחנות מודל קבוצתיים: דגמים ושלושה גבוהה ברמה המתפקדים
ברמות לנכים המיועדים  (the benchwork) הקבועה" העבודה ו"קבוצת ;(the mobile crew) הנייד"
אותו. ומלווה מדריך הנכה, למען עבודה מוצא המדריך האינדיבידואלי" ב"מודל נמוכות. תפקוד
פעמיים או לפעם עד העבודה במקום ביקוריו ואת התמיכה מידת את מפחית הוא הזמן במשך
עבודתם החופשי. בשוק ביחד עובדים נכים כשמונה של קבוצה העבודה", "תחנות במודל בחודש.
"הצוות מודל העבודה. בתקופת ולאימון לתמיכה זוכים הם אך נכים שאינם אלה של לזו דומה
לכן, קבוע. במקום לתפקד שמתקשים לנכים מיועד שהוא אלא הקודמים, למודלים דומה הנייד"
שירותים או גינון ניקיון, כמו בעבודות בקהילה שונים במקומות עובדת הנכים קבוצת זה, במודל
"קבוצת מודל בזמן. קצובים עבודה חוזי פי על המדריך, מן ותמיכה אימון קבלת תוך אחרים,
נמוכה תפקוד ברמת לנכים מיועד שהוא אלא העבודה", "תחנות למודל דומה הקבועה" העבודה
מסוים. מוצר בהספקת או מוגדרת במטלה מתרכזים הם לכן, מרובים. ולאימון להדרכה הזקוקים
אלה של לעבודתם הדומה בעבודה החופשי בשוק אמנם עובדים הקבוצתיים במודלים הנכים
לעומת לביצועיה. אחראי והוא העבודה זמן כל הקבוצה את מלווה המדריך אך נכים, שאינם
מתגמל גם אך עבודה, שעות יותר העובד מן דורש האינדיבידואלי" "הדגם הקבוצתיים, הדגמים

הקבוצתיים. במודלים הנכים לו שזוכים מזה יותר גבוה בשכר אותו

או נתמכת תעסוקה אכן הם הקבוצתיים המודלים האם המקצוע ואנשי החוקרים בין מחלוקת יש
של הצורך את מבטלת המדריך של שחסותו מאחר מוגנות, תעסוקה מסגרות של שלוחות שהם
האחריות מן החניכים את ומנתקת נכים שאינם עובדים עם ישירים עבודה יחסי לקיים הקבוצה

העבודה. לביצוע הישירה

ממנו גבוה או במשק המינימום לשכר שווה התשלום בה תעסוקה  הפתוח בשוק "תעסוקה
התפתחותיים, שנכים היא בתחום העוסקים של שאיפתם .(Schalock et al. 1989; Kieman et al. 1988)

מדינות החופשי. בשוק מתאימה בעבודה ישתלבו יחסית, גבוהה תפקוד רמת בעלי נכים במיוחד
החופשי. בשוק בעבודה מוגבלים לשלב מעסיקים לעודד שמטרתן שונות בשיטות לכן נוקטות שונות

בעולם: שונים במקומות הנהוגות שונות, שיטות נתאר להלן,

כדי מענקים מקבלים המעסיקים וביפן בבריטניה בגרמניה, מס. והחזרי ממשלתיים מענקים (1)

וכלים, ציוד לרכישת גם מיועדים המענקים הנכים. לקליטת העבודה מקומות את להכשיר
הסעות למימון כספית עזרה מקבלים הנכים בבד, בד העבודה. את לעשות לנכים המאפשרים
בארצותהברית גם .(Robins 1982) וכו' רשמקולים גלגלים, כיסאות כגון מסוימים, עזרים ולרכישת
במס. הטבות באמצעות בעקיפין נכים של מסוים שיעור העסקת על המעסיקים את לתגמל נוהגים
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הציבורי במגזר ליצור ונועדה ובהולנד, בשבדיה נהוגה זו שיטה הנכים. שכר של ממשלתי סבסוד (2)

דיווח (1975) Redkey החופשי. בשוק לתעסוקה בהמשך שיובילו למוגבלים, זמניים עבודה מקומות
ספריות מוזיאונים, כמו: ציבור במוסדות ארכיב בעבודות מוגבלים כ21,000 הועסקו שבשבדיה
שב1980, דווח בהולנד ל10096. 33?? שבין בשיעור שכרם בתשלום השתתפה הממשלה ובתיחולים.
הפכה בפועל, הממשלה. מטעם מסובסדות תעסוקה בתכניות מוגבלים עובדים 47,000 הועסקו

.(Burkhauser 1985) למענם קבועה לתעסוקה המסובסדת הזמנית התעסוקה

דבר, לכל עסקיים מפעלים הם אלה מפעלים .(Affirmative industires) למוגבלים עבודה מפעלי (3)

מוגנות, עבודה למסגרות שבניגוד העריך (1983) Conte כאחד. מוגבלים ולא מוגבלים בהם ועובדים
ברובו הוא שלעיל המפעלים של מימונם ,£10096359 שבין בשיעור ציבורי, מימון על שנשענות

למטרות שלא בארגונים רשמית מבחינה מוגדרים אלה מפעלים זאת, למרות עצמי. {90701570)

בעלת מעניינת עבודה מספקים אלה מפעלים ממשלתי. סבסוד לקבל להם לאפשר כדי  רווח
בסידני יחד. גם מוגבלים וללא למוגבלים ההספק, פי על הנקבע שכר, ומשלמים חדישה, טכנולוגיה
ו400 מוגבלים 300 והמעסיק התקשורת, בתחום העוסק זה, מסוג מפעל יש לדוגמה, באוסטרליה,
טכניים עזרים באמצעות עובדים המוגבלים כי אם עבודות, באותן מועסקים כולם מוגבלים. לא
קנזאס במדינת האחד מתכונת. באותה שעובדים מפעלים שני על דווח בארצותהברית מתאימים.
אלה מפעלים של הגבוהה רווחיותם ליפן. גם הועתק זה רעיון .(Vash 1977) אילינוי במדינת והאחר

.(Cho £ Schuerman 1980) לקיומם ההצדקה על מעידה

חוקים מספר נחקקו בארצותהברית בחקיקה. גם ביטוי קיבל שונות, תעסוקה חלופות לעודד הרצון
וסיפקה חוקית גושפנקה שהעניקה (P.L. 99506 1986) 1986 משנת החקיקה כולל השיקום, בתחום
קיבלו הנתמכת התעסוקה מסגרות ואילך, מכאן נתמכת. תעסוקה של תכניות להקמת מימון
בתחום סיכוי לתת לרצון נוסף תחיקתי ביטוי ארצותהברית. בכל לגיטימי שיקומי כאמצעי הכרה
ציבוריים מעסיקים זו שיטה לפי .(Quota Systems) "המכסות" שיטת הוא הפתוח בשוק נכים העסקת
מסוימות ארצות נכים. של מסוים אחוז להעסיק חוק, פי על מחויבים, מסוים מהיקף החל ופרטיים
שוני יש זו. שיטה אימצו וארצותהברית, ישראל מצרים, אירלנד, אנגליה, הולנד, איטליה, יפן, כגון
שיעור מוגבלים, להעסיק שחייב הארגון של גודלו מבחינת זה חוק המפעילות המדינות בין
המוגבלים שיעור העסקתם. אי על לשלם שיש הקנס גודל וכן להעסיק, חייב שהארגון המוגבלים
יש ויותר, עובדים 67 המעסיקים עבודה במקומות ביפן, .£15961.59 בין נע להעסיק מחייב שהחוק
35 המעסיקים עבודה במקומות באיטליה, שכלי); פיגור בעלי (לא מוגבלים £1.59 להעסיק חובה
הצליחה זו שגישה למרות .(Kulkami 1983) מוגבלים £159 להעסיק המעסיקים על ויותר, עובדים
בפיגור הלוקים נכים ופחות וחושיים פיזיים נכים בעיקר הם העיקריים הנהנים מעטות, במדינות

שכלי.

מוגנת לתעסוקה החלופיות התכניות הערכת 1.3
מעניין מוגנת, לתעסוקה חלופיות תעסוקה מסגרות לפיתוח הוקדשו רבים ותמיכה שמשאבים היות

השנים בין היעד. אוכלוסיית על ההשלכות ואת הללו המסגרות של היישום היקף את לבחון
למסגרות כחלופה שפותחו תעסוקה תכניות של הצלחתן את מעקב מחקרי מספר בחנו 19931985
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בתכניות שנקלטה האוכלוסייה היקף כגון קריטריונים מספר לפי נמדדה ההצלחה מידת המוגנות.
במסגרת חברתי שילוב וכמוכן, השכר, וגודל עבודה שעות מספר בעבודה, ההתמדה מידת אלה,
של עלותתועלת של בדיקות מספר נעשו כמוכן, המוגנות. למסגרות בהשוואה אלה כל העבודה.
במרכזים או המוגנות במסגרות תעסוקה לתכניות בהשוואה בקהילה המשולבות תעסוקה תכניות

טיפוליים.

חלופיות בתכניות עובדים של קליטה 1.3.1
הלך מוגנת לתעסוקה חלופיים תעסוקה פתרונות פיתוח של שהתהליך עולה המעקב ממחקרי
או נתמכת עבודה של השונים בדגמים נקלטו אנשים ויותר יותר כלומר, השנים, לאורך והתחזק
בארצות מדינות ב27 שנערכה מבדיקה ממצאים לדוגמה, .(Kieman et al. 1988) הפתוח בשוק
מפיגור הסובלים האנשים שמספר הראו נתמכת, תעסוקה לפיתוח כספית תמיכה שקיבלו הברית
Shafer et al.) 19881986 השנים בין שנים, שלוש במשך ב^157 גדל אלה בתכניות שנקלטו שכלי
תעסוקתי לשיקום תחנות עלידי המשורתת האוכלוסייה על השנים לאורך מעקב כמוכן, .(1989
המוגנות. למסגרות מחוץ בתעסוקה הושמו ל^20 קרוב שנה שבכל הראה מוגנות במסגרות או
שהושמו האנשים במספר הגידול נמשך בארצותהברית, ה90' בשנות הכלכלי המיתון למרות
Kieman et al. 1988; Schalock et al. 1987) במעט ירד הגידול קצב כאשר גם נתמכת, בעבודה

.(McGaughey 1995

הדגמים גם כי עולה חופשי, בשוק או נתמכת בעבודה שנקלטו האנשים במספר הגידול על בנוסף
קבועה", עבודה "קבוצות או עבודה" "תחנות נייד", "צוות כמו מודלים התרחבו. חלופית תעסוקה של
עבודה של או אינדיבידואלית, נתמכת עבודה של לדגמים בהשוואה במיוחד, מהיר באופן התפתחו
Kieman et) מוגנת עבודה של למודל פרט יחידים הכמעט הדגמים שני בעבר שהיו החופשי, בשוק
המסגרת של לדגם פרט ביותר, הרווח התעסוקה דגם זאת, עם יחד .(al. 1988; Shafer et al. 1990

פתרון שמצאו אלה כמחצית נקלטו בו הפתוח בשוק עבודה של הדגם להיות ממשיך המוגנת,
.(Kieman et al. 1988; Schalock et al. 1989; Shafer et al. 1990) בקהילה תעסוקתי

פיגור בעלי עובדים קליטת של והמגמות תעסוקתיים פתרונות של המואץ הפיתוח שלמרות לציין יש
השכיח. התעסוקתי הפתרון להיות ממשיכה מוגנת שתעסוקה נמצא קהילתיות, במסגרות שכלי
בתכנית שהשתתפו שכלי בפיגור מהלוקים ל^85 60^ שבין כאמור, נמצא, שונים סקרים לפי
.(Schalock et al. 1989; Kieman et al. 1988) מוגנות מסגרות של בדגם חלק נטלו כלשהי, תעסוקתית
גידול גם חל נתמכת, בעבודה המשתלבים האנשים במספר לגידול שבמקביל נמצא מזו, יתרה
תעסוקתיות אופציות שפיתוח ייתכן .(McGaughey 1995) המוגנות במסגרות הפועלים אנשים במספר
הפניות ולכן תעסוקה, לשירותי קודם פנו שלא פיגור בעלי אנשים העבודה לשוק מושך חדשות

משמעותי. באופן קטנות אינן מוגנות למסגרות

למסגרת פרט תעסוקה בחלופות שכלי פיגור עם אנשים להשמת בהקשר שנשאלת נוספת שאלה
בחלופות להשתלב מסוגל רמה בכל שכלי בפיגור הלוקה אדם כל האם היא המוגנת, התעסוקה
קשר ללא נכה, שכל הוא, הקהילה במסגרת תעסוקה חלופות פיתוח של המנחה העיקרון אלה.
על התפתח נתמכת עבודה של המיוחד הדגם בקהילה. בתעסוקה ברהשמה הוא מגבלותיו, לרמת
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קל מפיגור הסובלים כאשר קשה, מפיגור הסובלים לאלה בקהילה תעסוקתי מענה לתת מנת
פיגור בעלי של שייצוגם מראים רבים מחקרים זאת, למרות החופשי. בשוק ברובם להיקלט אמורים
שהנהנים מתברר הפתוח. בשוק או נתמכת בעבודה שנקלטו אלה בקרב נמוך הוא עמוק או קשה
עד קל פיגור בעלי הם בפרט, נתמכת, ומעבודה בכלל, בקהילה, תעסוקתיות מתכניות העיקריים
בעלי היו השונים הקהילתיים בדגמים שהשתלבו מאלה ל8096 0ד5ר בין שונים סקרים לפי בינוני.
Kieman et al. 1988; Schalock et al. 1989, 1993; Shafer et al. 1990; Botuck et al.) בינוני עד קל פיגור

.(1992

בעבודה ההתמדה m'D 1 .3.2
מידת גם מהווה הפתוח, בשוק בעבודה או נתמכת בעבודה שנקלטו המוגבלים שיעור על בנוסף
אחרי שעקבו המחקרים של המסקנות האלה. התכניות להצלחת מרכזי קריטריון בעבודה ההתמדה
עבודתם, במקומות והתמדתם נתמכת, ובעבודה החופשי בשוק העבודה במקום אנשים של השמתם
בשוק או נתמכת עבודה של בתכניות האנשים העסקת של שהתהליך נראה חדמשמעיים. אינם
Kregei et al. 1988;) האנשים של התעסוקתי בסטטוס זמן לאורך שינויים ושחלים דינמי, הינו הפתוח
נשארים אינם נתמכת בתעסוקה העובדים שרוב אחד, מצד מצא, (1991) Shafer .(Shafer et al. 1991
חודשים, שישה לאחר עבודה מקום באותו נמצאים מ7070 פחות ממושכת. לתקופה עבודה באותה
מאלה חלק שני, מצד שנתיים. לאחר מקום באותו נמצאים בלבד ו^30 שנה לאחר %50n פחות
החניכים מחצית מעל שנתיים, לאחר בסךהכל, חלופי. עבודה מקום מצאו העבודה ממקום שפוטרו
להיות המשיכו מבוטל לא שיעור כלומר, חדשה. לעבודה בהמתנה היו כ^30 ועוד מועסקים,
לאחר התמיכה נפסקה החניכים מכלל ל496 רק כמוכן, הראשונה. בעבודתם לא אם גם מועסקים
ול^15 תומכים, שירותים בהמשך צורך ללא בעבודתם להמשיך מסוגלים שנמצאו לאחר שנתיים,
או התנהגות בעיות בגלל בתכנית להשתתף מסוגלים לא שאובחנו לאחר העזרה נפסקה נוספים
נתמכת עבודה תכניות של בבדיקה נמצאו דומים ממצאים .(Shafer et al. 1991) בעבודה עניין חוסר
הראשונים, החודשים תשעת במהלך העבודה מקום את עזבו בפיגור מהלוקים 50X  ניויורק בעיר

יותר. גבוה שכר המשלם או יותר מעניין חדש, עבודה למקום לעבור כדי עזבו חלקם אך

של פוטנציאל על אולי, המצביע, דבר בעבודה, להתמדה הפיגור דרגת בין קשר נמצא שלא לציין יש
.(Tines et al. 1990; Shafer et al. 1991) מאוד מוגבלת לאוכלוסייה גם זה מסוג פתרונות פיתוח
ניתנים בה התקופה ואורך התמיכה היקף לבין ההתמדה מידת בין קשר זאת, לעומת נמצא,

.(Botuck et al. 1992; Shafer et al. 1991; Hill et al. 1987) תומכים שירותים

עצמם העובדים על התעסוקה תכניות ny91'/n 1 .4
חשוב אלה, בתכניות השימוש ולהיקף מוגנת, לתעסוקה חלופיות תכניות של הפיתוח למידת בנוסף

שכלי. בפיגור הלוקים האנשים לרווחת תרומתן את לבחון

במקום שכלי בפיגור הלוקה האדם של החברתי השילוב מידת הוא התכניות להצלחת חשוב מדד
זה בתחום גם החלופות. פיתוח את שהנחתה העיקריות המטרות אחת שזאת מאחר העבודה,
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העובדים עם מסוים קשר שנוצר מצאו (1989) Schalock et al. חדמשמעיים. אינם הממצאים
קשורה החברתית ההשתלבות שמידת נמצא הצהריים. ארורות או ההפסקות בזמן הרגילים
בשוק המועסקים אלה בקרב נמצאה יותר גבוהה השתלבות רמת השונים. התעסוקתיים למודלים
בקרב יתר עוד וקטנה ,(£899) נתמכת בעבודה המועסקים אלה בקרב יותר קטנה ,(97.7^ הפתוח
החלופיות במסגרות שנקלטו שאלה נראה זאת, עם יחד (£ל76.2). הכשרה במסגרות שנמצאים אלה
לפעמים, שלהם, הבדידות והרגשת האחרים העובדים בקרב חברתית מבחינה משתלבים אינם
מאפייני כי נמצא, .(Caughirn et al. 1993) מוגנות במסגרות הנמצאים אלה של מאשר יותר גדולה
החברתי. השילוב במידת השוני את החניכים מאפייני מאשר יותר טוב מסבירים העבודה מקום
כגון העבודה, במקום להשתלב בפיגור הלוקה לאדם לעזור העשויות אסטרטגיות של בחינה לכן,
להיות הופכות החברתית, הרשת תמיכת וגיוס העבודה במקום הפיזית בסביבה שינויים ביצוע

.(Schalock et al. 1989) תעסוקה תכניות בפיתוח מרכזיות נקודות

המסגרות לעומת לעובד, מעבודה בהכנסות משמעותית לעלייה תרמו בקהילה התעסוקה תכניות
מהעלייה והן העבודה שעות במספר מהעלייה הן נבע בהכנסות הגידול .(Parmenter 1993) המוגנות
הולכת העובד של בהכנסות העלייה .(Schalock et al. 1989; Kieman et al. 1988) עבודה לשעת בשכר
נתמכת. בעבודה שנקלטו אלה בקרב והן הפתוח, בשוק שנקלטו אלה בקרב הן הזמן, במשך וגדלה
מוגנות ממסגרות השונות, התעסוקה חלופות ברצף בהדרגה עולה עבודה לשעת הממוצע השכר
של הכנסתם אחת שנה שבתום מצאו (1990) Tines et al. לדוגמה, החופשי. בשוק לעבודה
Noble <cf Conley מוגנת. בתעסוקה העובדים של מזו ב£ל37 גבוהה נתמכת בתעסוקה המשתתפים
על מדווחים שכלי, פיגור בעלי אנשים כ7,500 מועסקים בהם עבודה מקומות כ240 שבדקו (1987)
בתכניות מהשכר חצי עד לשליש רק מגיע מוגנות במסגרות השכר משמעותיים. יותר עוד הבדלים

הקהילה. במסגרת חלופיות תעסוקה

כארבעים כלומר, מלאה, במשרה עבדו החניכים שכמחצית נמצא, עבודה שעות מספר מבחינת
להנחיות בניגוד שבועיות, שעות מ20 פחות עבדו ב2570 זאת, עם יחד בממוצע. שבועיות שעות
במסגרות שגם נמצא זאת, עם יחד .(Shafer et al. 1990) למוגבלים מלאה תעסוקה על המורות
פחות ב£209 עבדו מוגנת בתעסוקה אנשים מלאה. במשרה עבדו מהחניכים כשליש רק מוגנות
Schalock et al.) שבועיות שעות 34 לעומת בשבוע שעות כ25  נתמכת בעבודה מאשר בשבוע שעות

.(1989; Kiernan et al. 1988

בתחום למשל, השירותים, בתחום הן מפיגור הסובלים העובדים נקלטו בהן העבודות שרוב לציין יש
אחת .(Schalock et al. 1989) בתעשייה נקלטו כ£ל11 ורק העובדים) מכלל 569?,) והמלונאות המזון
אנשים לקלוט מוכנים והמעסיקים ביותר, גבוהה זה בתחום העובדים שתחלופת היא לכך הסיבות
עבודה במקומות אפשרי שאינו דבר צמוד, מדריך עם לעבוד ניתן אלו בעבודות כמוכן, פיגור. עם

.(Botuck et al. 1992) אחרים רבים
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עבודה שעות מספר לבין  פיגור ורמת מין גיל,  החניכים של דמוגרפיים מאפיינים בין קשר נמצא
בשבוע יותר רבות שעות לעבוד נטו קל פיגור ובעלי צעירים גברים עבודה. לשעת ולשכר שבועיות,
פיגור ובעלי יותר צעירים שהם שאלה בכך בחלקם מוסברים אלה הבדלים יותר. גבוה שכר ולקבל
Kieman et ai. 1988; Schalock et al.) יותר גבוה השכר בו הפתוח בשוק יותר טוב נקלטו יותר קל

.(1989

הוא כך יותר, רב היה למשתתף התמיכה שעות שמספר שככל גם נמצא הפתוח בשוק בתעסוקה
זאת, לעומת בעבודה. יותר התמיד והוא יותר גבוה היה שכרו שעות, של יותר רב מספר עבד
עם לקשר והן השכר לרמת הן שלילי באופן קשורות נמצאו התמיכה שעות מספר נתמכת, בעבודה

.(Schalock et al. 1989) רגילים עובדים

הקיצבאות בהקטנת לעתים, מלווה, מעבודה ובהכנסות העבודה בשכר העלייה זאת, עם יחד
ממחצית שיותר מצאו, (1988) Kiernan et al. הזו. מהאוכלוסייה משמעותי לחלק המשולמות
קיבלו שהם מכך כתוצאה נפגעה שלהם שהגימלה דיווחו בקהילה משולבות במסגרות העובדים
שעות מספר בין שלילי קשר נמצא מזו, יתרה המוגנת. למסגרת שמחוץ בתעסוקה יותר גבוה שכר
ועוד, זאת לקיצבה. שלו בזכאות לפגוע לא העובד של רצונו על המעיד דבר קיצבה, לקבלת העבודה
מחשש יצרניות בעבודות בפיגור הלוקים קרוביהם של לשילובם מתנגדים המשפחה בני לעתים

.(Wehman et al. 1983) בקיצבאות לפגיעה

חלופיות תכניות של עלותתועלת בדיקת 1 .5
להערכת מרכזי מדד מהוות בקהילה תעסוקתיות חלופות פיתוח של התקציביות ההשלכות
בהשמת הכרוכות ההוצאות את לאמוד ניסו רבים מחקרים פיתוחן. להמשך חשוב וגורם התכניות
בהפעלת הכרוכות להוצאות בהשוואה בקהילה, תעסוקה בתכניות שכלי בפיגור הלוקים אנשים
באמצעות עלותתועלת בדיקת של הניתוח את להרחיב ניסו חלקם מזו, יתרה מוגנות. מסגרות

העובדים. שברווחת התועלות כימות

הן התייחסות כללה המוגנות המסגרות לבין השונות החלופיות התכניות בין העלויות השוואת
את משקפים ביחד ששניהם מאחר הציבוריות, בהוצאות להבדלים והן העובד בהכנסות להבדלים
התכניות של הכלכליים היתרונות על ומצביעים מעודדים זה בתחום הממצאים החברתית. התועלת
Tines et) זמן לאורך בעיקר מוגנות, במסגרות לתעסוקה בהשוואה הקהילה במסגרת תעסוקה של
באופן גבוה אלה במסגרות לעובד המשולם השכר הקודם, בסעיף צוין שכבר כפי ראשית, .(al. 1990

של או החלופיות, התכניות של הפעלתן הוצאות שנית, מוגנות. במסגרות המשולם מזה משמעותי
Wehman) הזמן עם וקטנות הולכות אך הראשונה בתקופה גבוהות אמנם החופשי, בשוק ההשמה
מהקטנת כתוצאה גם הציבוריות בהוצאות ירידה ישנה שלישית, .(1985; Tines et al. 1990

שזו לציין, יש העובדים. הכנסות על המסים בגביית ומגידול לאוכלוסייה המשולמות הקיצבאות
מוגנת עבודה שבמסגרות משום זאת הכנסה, מס משלמים המועסקים שמרבית הראשונה הפעם
קטנות ההוצאות שנה, שלאחר נראה מסים. תשלומי לצורך הנדרש למינימום הכנסותיהם הגיעו לא
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של הציבוריות בהוצאות משמעותי חיסכון כבר קיים שנים מספר ולארור משמעותי, באופן
שברוב מאחר זאת, עם יחד המוגנות. המסגרות של להוצאות בהשוואה החלופיות המסגרות
נגדם נטען קהילתיות, ובתכניות מוגנות במסגרות מקרי באופן הושמו לא האנשים המחקרים
עצמם. העובדים בין מההבדלים אלא המסגרות בין מההבדלים לא נובעים בתוצאות שההבדלים
קבוצת מהווים אינם ולכן יותר, גבוהה תפקוד ברמת הם החלופיות בתכניות שנקלטו אלה כלומר,

בעלויות. ההבדלים מבחינת ביקורת

עשרה אחר שנים חמש במשך עקבו הם זו. ביקורת על להתגבר ניסו (1993) McCaughirn et al.
דומים מאפיינים בעלי אנשים משני מורכב צמד כל כאשר שכלי מפיגור הסובלים אנשים של צמדים
אחד הושם צמד בכל מגורים. והסדרי פיזיות ומוגבלויות התנהגות פיגור, רמת מין, גיל, מבחינת
יתרון יש עצמו העובד שמבחינת נמצא נתמכת. בעבודה  והאחר מוגנת במסגרת מהשניים
ועולה יותר גבוה ששכרו היות הראשונה השנה מן החל מוגנת תעסוקה פני על נתמכת לתעסוקה
מספר מבחינת גם המוגנת מהתעסוקה יותר יעילה נמצאה הנתמכת התעסוקה בנוסף, הזמן. עם
בקרב רק בעבודה. ועצמאות רגילים עובדים עם קשר ליצירת הזדמנויות כמו חיים איכות של מדדים
מאשר נתמכת בתעסוקה העובדים בקרב יותר גבוהה בדידות הרגשת נמצאה קשה פיגור בעלי
מהתעסוקה יותר זולה הנתמכת שהתעסוקה נמצא בסךהכל, מוגנת. בתעסוקה העובדים בקרב
עובדים של מצומצם מספר על כאמור, נערך, זה מחקר זאת, עם יחד שנים. ארבע לאחר רק המוגנת

יותר. רחבות באוכלוסיות הסוגייה את ולבחון להמשיך צורך יש הנושא חשיבות ובגלל

בקהילה לתעסוקה מודלים של לפיתוח כב0י0 המוגנות המסגרות 1.6
לאוכלוסייה ביותר השכיח התעסוקתי הפתרון את לספק כאמור, ממשיכות, מוגנות מסגרות
המוגנות המסגרות של מקומן לגבי שאלות מעלים הספרות מתוך הממצאים שכלי. בפיגור הלוקה
האוכלוסייה לגבי חדמשמעיות מסקנות אין פיגור. עם לאנשים התעסוקתיים הפתרונות ברצף
עם יחד המוגנות. במסגרות ולשלב להמשיך שרצוי והאוכלוסיות חלופיות בתכניות לשלב שרצוי
יש לכן, העיקריים. התעסוקתיים הפתרונות אחד להוות ימשיכו המוגנות שהמסגרות נראה זאת,
הצרכים על שיענו כך המוגנות, מסגרות של תפקודן את להרחיב ניתן כיצד לבחון צורך
בתוך התעסוקות מגוון את להרחיב ניתן כיצד לבחון צריך במיוחד האוכלוסייה. של הדיפרנציאליים
לצורך מתאים ציוד לרכישת משאבים דרושים כך, לשם היצרני. ההיבט את יותר ולפתח המע"ש
בארבעה שהוקמה עצמי ייצור של לתכנית בדומה יותר, גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות ביצוע
(נאון לאומי לביטוח והמוסד ג'וינטישראל והרווחה, העבודה משרד בחסות הארץ בצפון מע"שים

.(1995 ואחרים

מדריכים של גדול צוות ומעסיקות רחבה אוכלוסייה משרתות המוגנות שהמסגרות מאחר כמוכן,
מודלים בפיתוח מרכזי תפקיד לשחק יכולות הן שכלי, פיגור בעלי אנשים עם בעבודה המנוסים

בקהילה. בעבודה שכלי פיגור עם אנשים המשלבות תעסוקה חלופות של שונים
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החלופיות. בתכניות המשתתפים של ולהשמה להכשרה גם לתרום יכולות המוגנות המסגרות
לפיכך, מוגנות. מסגרות בתוך פותחו החלופיות מהתכניות (6670) משמעותי שחלק נמצא למעשה,
מתאימה מקצועית הכשרה שעבר כוחאדם למשל, כמו, למשאבים זקוקות המוגנות המסגרות
באופן מעורבות כבר בארצותהברית (כשליש) המוגנות מהמסגרות חלק .(Rogan <ef Hagner 1990)
תכניות קיימות בישראל, גם כאמור, .(Whitehead 1987) נתמכת עבודה של תכניות בפיתוח משמעותי
הפתוח בשוק שנקלטו מאלה משמעותי שחלק נמצא כמוכן, מוגנות. מסגרות במספר כאלה
במסגרות להשתתף הזמן ביתר ממשיכים קשה, עד בינוני פיגור בעלי בקרב בעיקר חלקיות, במשרות
עד העבודה מקום את שעוזבים העובדים את קולטות המוגנות המסגרות כמוכן, המוגנות.
לאנשים זמני פתרון להוות ממשיכות המוגנות המסגרות כלומר, חלופית. עבודה להם שנמצאת

נתמכת. בעבודה או הפתוח בשוק משולבים הם כאשר גם מפיגור הסובלים

חברתית, לפעילות מקום גם תעסוקה על בנוסף מספקות המוגנות שהמסגרות לזכור יש לבסוף,
וייתכן אלה לפעילויות הזדמנות מספקת בהכרח אינה הפתוח בשוק ההשתלבות ולפנאי. לחינוך
יש לכן, .(Parmenter 1993) ביותר חשובות פעילויות הן אלו שכלי בפיגור הלוקים העובדים שלגבי
דרכים לעומק ולבחון רצויה תעסוקתית השמה על מחליטים כאשר זה היבט בחשבון לקחת צורך

חלופית. תעסוקה תכניות פיתוח עם אלה בתחומים פגיעה למנוע כדי

ושיסתו המחקר מסרת .2

המחקר מטרת 2.1
את ולבחון ה90', שנות באמצע בישראל המע"שים מערכת את לתאר היא המחקר של מטרתו

הבאים: לנושאים המחקר מתייחס מפורט יותר באופן הפעלתם. אופן

המע"ש, של הפעילות ומימון המפעילים הארגונים הבאות: הבחינות מן המע"ש וארגון מבנה
בעיות וכמוכן, נשירה; וקבלה, הפניה תהליכי חניכים, לקבלת קריטריונים גיאוגרפית, פריסה

ובציוד. הפיזי במבנה

תפיסות וכן לכוחהאדם הקשורות בעיות המע"ש, את המפעיל כוחהאדם והרכב מאפיינים
המע"ש. תפקיד לגבי המנהלים

במע"שים. החניכים אוכלוסיית של התפקוד ורמת דמוגרפיים אפיונים 

הפתוח. בשוק לעבודה חניכים ויציאת החניכים שכר תעסוקה,

חברתית. ופעילות הסעות, ארוחות, כגון במע"ש הניתן השירותים סל
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המחקר שיטת 2.2
מתנהלת בהם מע"שים 45 מתוך בארץ. הפועלות המע"ש מסגרות כל את כללה המחקר אוכלוסיית
אלינו העבירו לא מע"שים שלושה מע"שים. מ42 נתונים 1994 בסוף התקבלו תעסוקתית פעילות

היהודי. במגזר אחד ומע"ש הערבי במגזר שניים מהם נתונים

מנהלי כל רואיינו שבאמצעותו מפורט שאלון היה המידע לאיסוף השתמשנו בו המחקר כלי
לעיל. שהוזכרו והסוגיות הנושאים כל לגבי המע"שים

וארגונם המע"שים מבנה .3

נוספות מסגרות ושלוש שיקומיות עבודה כמסגרות הפועלים מע"שים 45 כאמור, ישנם, בישראל
(אילת, מועדון כשל חברתית היא העיקרית פעילותן אך והרווחה העבודה ממשרד מימון המקבלות

מע"שים. ל42 מתייחסים להלן המובאים הנתונים כאמור, שבע). בבאר כהן ובית כסיפה

פתוחים המע"שים בשבוע. ימים שישה  היתר בשבוע, ימים חמישה פועלים (כ£ל80) המע"שים רוב
השעות בין ומסיימים ל8:00 7.30 השעות בין פעילותם את מתחילים ומרביתם ביום שעות שמונה
ובכל השבוע ימי בכל שבמע"ש בפעילויות משתתפים החניכים המע"שים בכל כמעט ל16:00. 15:30
לפעילויות מוקדש הזמן ויתר ביום שעות כ5 בעבודה עוסקים החניכים המע"ש. של הפעילות שעות
שיפור בחברה, מקובלים התנהגות הרגלי לימוד והכתיבה, הקריאה שיפור כגון שיקומיותטיפוליות

חברתית. ופעילות אוכל להפסקות וכן החיצונית ההופעה

המע"שים את נתאר וכן פעילותם, את ומממנים המע"שים את המפעילים הגופים את נציג זה בפרק
ומגזר. במע"ש החניכים מספר גודל, גיאוגרפית, פריסה מבחינת בארץ

ומימון מפעילים גופים 3.1
בעיריות חברתיים לשירותים המחלקות בידי ומופעלים המקומיות הרשויות בבעלות הם המע"שים
המע"שים מטעמן. ומופעלים ציבוריות אגודות בבעלות שהם לשישה פרט המקומיות, במועצות או
מבחינה והרווחה. העבודה במשרד המפגר באדם לטיפול האגף של המקצועי לפיקוחו נתונים
הצפון מחוז אזורים: לשלושה מחולק והרווחה העבודה במשרד המקצועי הפיקוח מינהלתית,
ירושלים). עד (מאילת הדרום ומחוז כולל) לא חדרה, ועד (מרחובות המרכז מחוז צפונה), (מחדרה

והרווחה, העבודה משרד בידי ממומנים המע"ש של השוטפת מפעילותו אחוזים וחמישה שבעים
ומשפחותיהם החניכים אמורים (תע"ס), סעד לענייני התקנון לפי המקומיות. הרשויות בידי ו2570
מימון לצורך הלאומי, הביטוח עלידי להם הניתנת הנכות מקיצבת 1090 המקומית לרשות להעביר
הסעות, ארוחות, כגון ופעילויות הצוות אנשי של משכורותיהם את מכסה המימון המע"ש. פעילות
המוסד ובסיוע המקומיות הרשויות בידי ממומנת ובציוד במבנים ההשקעה וכר. חברתית פעילות

הפיס. ומפעל הרשויות קרן לאומי, לביטוח
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גודל מגזר, גיאוגרפית, פרי0ה 3.2
אם אלא גיאוגרפית, מבחינה בקרבתם הנמצאת האוכלוסייה את כלל בדרך משרתים המע"שים
המע"ש), של הגיאוגרפי לאזור מחוץ מתגוררת (ומשפחתם בהוסטל המתגוררים בחניכים מדובר כן
יש מע"ש קיים בו בארץ יישוב בכל מגוריהם. למקום מחוץ מע"ש מעדיפים שהוריהם בחניכים או
המערבית, בירושלים אחד מע"שים: שלושה ישנם בה לירושלים פרט בלבד, אחד מע"ש כלל בדרך
לבנות אחד  חרדיים מע"שים שני יש בה לבניברק לבנות; חרדי ואחד המזרחית בירושלים אחד

כמועדון. יותר פועל מהם שאחד מע"שים, שני יש בה שבע ולבאר לבנים; ואחד

הדרום. באזור ו£219 המרכז באזור >?ל43 הצפון, באזור נמצאים מהמע"שים אחוזים ושישה שלושים
וכרבע הצפון באזור כרבע המרכז, באזור מחציתם היהודי, במגזר הם בישראל המע"שים מן כ^80
באזור נמצאים מהם כששלושהרבעים הערבי, במגזר הם כ£209, המע"שים, יתר הדרום. באזור

הצפון.

בלוח .20+ בני ישראל אוכלוסיית מכלל כ6ל0.07 הוא המע"שים במסגרת הנמצאים החניכים שיעור
אזור לפי במע"שים המשתתפים החניכים והתפלגות 20+ בני אוכלוסיית התפלגות מובאת 1

אזור; בכל הכללית האוכלוסייה לשיעור דומה השונים באזורים החניכים ששיעור נמצא גיאוגרפי.
השונים. באזורים דומה האוכלוסייה של הכיסוי שיעור כלומר,

(באחוזים) גיאוגרפי אזור לפי המע"שים וחניכי 20+ בני ישראל אוכלוסיית התפלגות :1 לוח
המע"שים חניכי 20+ בני ישראל אוכלוסיית

(N = 2,079) (N = 3,137,000)

33 30 צפון
45 47 מרכז
22 23 דרום

.1994 לישראל, הסטטיסטי השנתון הוא; האוכלוסייה לנתוני המקור *

העובדים החניכים מספר לפי גם נבדקו הם השונים באזורים פריסתם לפי המע"שים לבדיקת בנוסף
18419 בין נע הוא היהודי במגזר כאשר חניכים, 18416 בין נע בארץ המע"שים שגודל נמצא בהם.
חניכים, 94 באחד במיוחד, גדולים מע"שים שלושה ישנם חניכים. 6416 בין הערבי ובמגזר חניכים

חניכים. 184 ובשלישי 104 בשני

(באחוזים) גיאוגרפי ואזור גודל לפי המע"שים התפלגות :2 לוח
הדרום אזור המרכז אזור הצפון אזור מע"שים סה"כ

(N=9) (N=18) (N=15) (N=42) המע"ש גודל
44 11 13 19 חניכים 3016
33 44 60 48 חניכים 5031
11 22 20 19 חניכים 7051

17  7 חניכים 9071
U 6 7 7 חניכים 18491
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הם המע"שים כשמחצית חניכים 5031 משרת המע"ש של השכירו שהדגם לראות ניתן לעיל 2 מלוח
המרכז באזור רובם נמצאים חניכים 71 מעל המונים הגדולים שהמע"שים לציין יש זה. בגודל

היהודי. למגזר ושייכים

שבמגזר הוא הראשון ההבדל המגזרים: שני בין המסגרת בגודל עיקריים הבדלים שני קיימים
היהודי במגזר המע"שים מבין כ>£ל20 הערבי. במגזר בנמצא שאינם גדולים מע"שים ישנם היהודי
שגם הוא השני ההבדל הערבי. במגזר למע"ש המרבי החניכים מספר שהוא חניכים, 64 מעל מונים
היהודי במגזר הצפיפות כלומר, הערבי, במגזר מאלה יותר גדולים היהודי במגזר המע"שים יתר
המע"שים שני (ללא היהודי במגזר למע"ש הממוצע החניכים מספר הערבי. שבמגזר מזו גבוהה

הערבי. במגזר חניכים 39 לעומת חניכים 46 הוא הגדולים)

וקבלה הפניה תהליכי 3.3
מתקבל חניך לדחייתו. או למע"ש חניך לקבלת ואמותהמידה התהליך נבחנו המחקר במסגרת
סוציאלית. עובדת כמו מטפל, גורם של או הוריו, של פנייה בעקבות או פנייתו, בעקבות למע"ש
על ודיווח סוציאלי, דוח רפואי, דוח פסיכולוגי, דוח מתקבלים למע"ש החניך של קבלתו בתהליך
הוריו. בהשתתפות לעתים החניך, עם קבלה ריאיון נערך לכך, בנוסף קודמת. במסגרת החניך תפקוד
מתרשמים הם בה ניסיון לתקופת למע"ש החניך את לקבל נוהגים המנהלים המע"שים מן ב>$60

לו. המתאימה מסגרת מהווה המע"ש אם להחליט יכול והחניך החניך, של מתפקודו

שכלי מפיגור כסובל והרווחה העבודה במשרד המפגר באדם לטיפול האגף עלידי שהוכר חניך כל
פי על מתקבל. אמנם למע"ש הפונה חניך כל לא זאת, עם בו. להתקבל כדי למע"ש לפנות רשאי
מתוך פיגור. ולרמת לגיל מתייחסים למע"ש חניכים לקבלת הקריטריונים (תע"ס), סעד לענייני תקנון
מעל לחניכים התקנון, פי על המע"ש, מיועד ועמוק, קשה בינוני, קל, המוגדרות: הפיגור רמות ארבע
המע"שים מנהלי שבפועל, לראות ניתן 3 מלוח וקשה. בינוני בפיגור שלוקים חובה חינוך גיל
נמצא כמוכן, למע"ש. החניך קבלת בתהליך פיגור ורמת גיל מלבד נוספים קריטריונים מפעילים

השונים. במע"שים מופעלים שונים שקריטריונים

שונים קריטריונים לפי חניכים הדוחים המע"שים שיעור :3 לוח
חניכים הדוחים המע"שים שיעור למע"ש חניך לדחיית קריטריונים

80 בהתנהגות והפרעות מחלתנפש
70 ל18 מתחת גיל
68 ניידות) (למעט פיזית מוגבלות
53 עמוק או קל רמתפיגור:
33 ניידות בעיות
18 פסיבית התנהגות אפילפסיה, כגון נוספות בעיות
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נפש מחלת עם חניכים מקבלים אינם ,8070 המע"שים, שרוב עולה המנהלים דיווחי מתוך
האחרים, ואת עצמו את ומסכן באלימות מתנהג שחניך נמצא אם התנהגות. בהפרעות המתבטאת
לשרת אמור שהמע"ש למרות למע"ש. מתקבל אינו הוא הפיגור, בעיית על וגוברת בולטת זו ובעייתו
לפי כאמור, יותר. צעירים חניכים מקבלים מהמע"שים ש3070 נמצא חובה, חינוך גיל מעל חניכים
המע"שים מן כמחצית שרק נמצא זאת, למרות וקשה. בינוני מפיגור לסובלים מיועד המע"ש התקנון
במסגרת להימצא מיועדים אינם שהם למרות קל, בפיגור או עמוק בפיגור הלוקים חניכים דוחים
הם התקנון שלפי אף על קשה בפיגור הלוקים חניכים דוחים המע"שים מן 0ךר\ מאידך, המע"ש.

למע"ש. להתקבל אמורים

משום סיעודיים, חניכים בעיקר פיזית, מבחינה המוגבלים חניכים דוחים המע"שים מרבית כמוכן,
בהם. לטפל ערוך אינו שהמע"ש

במע"שים חניכים תחלופת 3.4
מספר בחינת באמצעות וממנו, המע"ש, אל חניכים של תנועה יש מידה באיזו נבדק במחקר

והעוזבים. המתקבלים מספר הפונים,

האחרונה השנה במהלך ומהם אליהם חניכים תנועת לפי המע"שים שיעור :4 לוח
מע"שים במע"ש חניכים תנועת

95 אליהם פנו שחניכים מע"שים
60 חניכים שדחו מע"שים
95 . חדשים חניכים שקלטו מע"שים
76 אישיות מסיבות מהם נשרו שחניכים מע"שים
71 הפתוח בשוק לעבודה מהם יצאו שחניכים מע"שים

מרבית אל ומהם. המע"שים אל תנועה היתה האחרונה השנה שבמהלך לראות ניתן לעיל 4 מלוח
למע"שים שפנו החניכים מספר חדשים. חניכים קלטו (9570) ורובם חניכים של פניות היו המע"שים
למע"שים פנו האחרונה השנה במהלך בסךהכל, למע"ש. ממע"ש שונה אליהם והתקבלו השונים
המע"ש. חניכי מכלל כ^12 המהווים חדשים, חניכים 239 התקבלו ומתוכם חניכים, 300 השונים
חדשים חניכים כ6 ובממוצע חניכים 241 בין נע ומע"ש מע"ש בכל שהתקבלו החניכים מספר

למע"ש.

מלהצטרף פונים שדחו דיווחו המע"שים מן כ£ל60 נדחו. הפונים מן שחלק לציין יש זאת, עם יחד
שפנו מהחניכים כ2090 מהווים והם 61 היה הנדחים מספר האחרונה. השנה במהלך אליהם
אצל נפש מחלת קיום היתה המקרים מן בכמחצית לדחייה העיקרית הסיבה למע"ש. להתקבל
נדחו המקרים מן וכ1570 החניך של הפיגור רמת היתה לדחייה הסיבה המקרים מן בשליש החניך.
דחו (8870) הערבי במגזר המע"שים רוב האחרונה השנה שבמהלך לציין מעניין פיזית. מוגבלות בגלל
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רבות. סיבות להיות יכולות זו לתופעה היהודי. במגזר מהמע"שים בלבד למחצית בהשוואה חניכים
פניות ישנן ולכן השירות של היעד אוכלוסיית לגבי ידע פחות יש הערבי שבמגזר ייתכן היתר, בין

זו. למסגרת מתאימים שאינם אנשים של יותר רבות

שינוי כגון אישיות סיבות בגלל אם המע"ש את שעזבו חניכים היו חדשים, חניכים לקליטת במקביל
בגלל ואם למוסד; מעבר שחייב הבריאותי במצב החמרה וכן אחר, להוסטל מעבר מגורים, מקום
אישיות מסיבות מהמע"ש נשרו האחרונה השנה במהלך הפתוח. בשוק לעבודה המע"ש מן יציאה
מספר מבחינת המע"שים בין שוני נמצא החניכים. מכלל כ596 כלומר בסךהכל, חניכים 102

חניכים נשרו בהם המע"שים מן ב>?709 השונים. במע"שים 101 בין נע ומספרם הנושרים החניכים
הפתוח בשוק לעבודה מהמע"ש יצאו (כ^3) חניכים ושבעה שישים חניכים. שלושה עד עזבו

למע"ש. חניכים 21 בין ובממוצע

המתנה ורשימות במע"ש התפוסה 3.5
לעבודה שיצאו החניכים של מספרם עם יחד אישיות, מסיבות מהמע"ש שנשרו החניכים של מספרם
מספר כלומר, האחרונה, בשנה למע"ש שהתקבלו החדשים החניכים ממספר נמוך הפתוח, בשוק
חדשים חניכים לקלוט פוטנציאל יש למע"שים כי נראה התפוסה. גדלה ואיתו גדל במע"ש החניכים
מע"שים) (ב21 המע"שים ממנהלי שמחצית מאחר הערבי במגזר והן היהודי במגזר הן נוספים
חניכים כ200 לקלוט שניתן דווח אלה במע"שים מלאה. אינה שלהם במע"ש שהתפוסה דיווחו
בכ>$9 החניכים מספר את להגדיל יכול היהודי המגזר השונים). במע"שים חניכים 302) נוספים
מבחינת השונים האזורים בין משמעותי הבדל אין גיאוגרפית מבחינה בכ£149. הערבי והמגזר

חדשים. חניכים לקלוט יכולתם

היא הכוונה ההמתנה. רשימות גודל הוא לשירות הביקוש לאמידת המקובלים המדדים אחד
מחכים עדיין אך הרווחה במחלקת הראשוני המיון תהליך ואת ההפניה תהליך את שעברו לחניכים
לשירות, הממתינים חניכים ישנם בכלל האם לבדוק קושי היה המחקר במסגרת למע"ש. להפניה
ברחבי רבות רווחה מחלקות בידי נמצא אלא אחד גורם בידי מרוכז אינו זה שמידע בגלל וזאת
לגבי מידע היה מהם לשליש שרק התברר אך המע"שים מנהלי אצל המידע את לאתר ניסינו הארץ.

ההמתנה. היקף על כאן לדווח נוכל לא ולכן הממתינים, מספר

ובציוד הפיזי במבנה בעיות 3.6
דיווחו (כ"807), המנהלים שמרבית לראות ניתן 5 מלוח במע"ש. הפיזיים התנאים נבחנו במחקר
את ממלא שאינו עצמו, הבניין תכנון באופן קשורות העיקריות הבעיות בחסר. לוקים שהמע"שים
של המיוחדים הצרכים ראיית מתוך תוכננו לא למע"שים המשמשים הבניינים מרבית יעדיו. כל
טיפולית בפעילות והן בתעסוקה הן ביום שעות שמונה לבלות הצריכים מוגבלים אוכלוסיית
של יחסית גדולים שטחים ישנם לעתים, מדי צפופים הייצור אולמות לדוגמה, כך, חברתית.
בבניינים אין כמוכן, חברתית. או טיפולית לפעילות או לתעסוקה לניצול ניתנים שאינם פרוזדורים
והמוצרים החומרים אחסון של בעיה שיש כך מדי, קטנים הקיימים שהמחסנים או מחסנים

17



כמו מדי. קטנים והמטבחים מלתחות, אין מספקת, במידה שירותים חדרי בבניינים אין המוגמרים.
חדרי מעליות, אין ניידות: ממגבלות הסובלים נכים חניכים לקליטת תוכננו לא הבניינים כן,

גלגלים. כיסאות למעבר מתאימים ואינם דיים רחבים אינם והפרוזדורים השירותים

שיש ציינו המנהלים מן שליש לכך, בנוסף המנהלים. ממחצית יותר עלידי הוזכרו בתחזוקה בעיות
תקין. אינו הקיים שהציוד או העבודה לביצוע בסיסי בציוד חוסר

(באחוזים) במע"שים ובציוד הפיזיים בתנאים בעיות :5 לוח
הבעיה עם המע"שים שיעור הבעיה תיאור

81 המע"ש של הבנייה בצורת בעיה
64 מדי קטנים אחסון שטחי או אחסון שטחי חסרים
50 שירותים חדרי מיעוט
33 מלתחות חוסר
33 . לנכים נוחה גישה חסרה
33 קטן מטבח
12 מעלית חסרה
52 אוורור) קירור, חימום, רטיבות, (כגון: אחזקה בעיות
33 העבודה לביצוע בסיסי ציוד חוסר
19 כיסאות) (שולחנות, למע"ש בסיסי ציוד חוסר

למע"ש, גדר אין החשמל, מערכת על עומס (כגון: נוספות בעיות
26 חצייה) מעבר אין

כוחאדם .4

הדמוגרפיים והמאפיינים כוחהאדם היקף מבחינת במע"שים כוחהאדם מערך את נציג זה בפרק
כפי ובהכשרתם, עובדים בהעסקת הכרוכות העיקריות הבעיות את נציג כמוכן, העובדים. של

המע"שים. מנהלי בידי שהועלו

ומאפייניו כוחהאדם היקף 4.1
הצוות אנשי הרכב כוחהאדם. היא המע"ש נשען שעליה והעיקריות הבולטות התשומות אחת

המע"ש. פועל שלפיה החברתיתטיפולית התפיסה על מעידים והכשרתם .

מורים, מדריכים, מנהלים, הכוללים צוות אנשי 405 מעסיקים במחקר שהשתתפו שהמע"שים נמצא
ומרפאים עו"סים, יועצים, כגון המע"שים מן בחלק הנמצא נוסף מקצועי צוות וכן מינהלה עובדי

בעיסוק.
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(באחוזים) במע"שים כוחהאדם של דמוגרפיים ומאפיינים היקף :6 לוח
יועץ/עו"ס/מרפא עובדת

בעיסוק מזכירה הזנה/ניקיון מורים מדריכים מנהל
(N9) (N13) (N58) (N=92) (N191) (N=42) דמוגרפיים מאפיינים

78 100 91 72 79 27 נשים

גיל
56 38 77 88 56 76 40 גיל מעל
22  59 64 20 32 50 גיל מעל

השכלה
81  10 3 יסודי

 78 19  64 18 תיכון
100 23  100 26 79 סמינר/אוניברסיטה

 35 51 90 רלוונסית קורסים/הכשרה

בעבודה וותק
67 67 58 37 42 30 שנים מ5 פחות
 8 21 35 15 45 שנה 15 מעל

משרה היקף
31 58 11 75 97 מלאה משרה

הנשים. ממספר שלושה פי גדול המנהלים קבוצת בקרב הגברים שמספר לראות ניתן שלעיל 6 מלוח
ומועסקים בסמינר למדו או אוניברסיטאית השכלה בעלי ,40 גיל מעל הם המנהלים מרבית
ותיקים כמחציתם אך שנים, מ5 פחות במע"ש נמצאים מהם כשליש ותק, מבחינת מלאה. במשרה

שנה. 15 מעל במע"ש ונמצאים

לכל חניכים כ11 יש בממוצע מדריך. צמוד קבוצה לכל כאשר לקבוצות מחולקים במע"ש החניכים
השכלה בעלי רובם ,40 גיל מעל כמחציתו נשים, שמרביתם בכך מתאפיין המדריכים צוות מדריך.
שנים 5 מעל ותק בעלי מרביתם לתפקידם. הרלוונטיים בקורסים השתתפו וכמחציתם תיכונית

מלאה. במשרה מועסקים מהם ושלושהרבעים במע"ש,

למלאכה, למוזיקה, מורה (כגון מורים המע"שים במרבית יש והמדריכים, המע"ש מנהל מלבד
את מפעילים וכן מגבלותיהם, לשיפור החניכים עם העובדים לספורט), בית, לכלכלת לחקלאות,
במע"ש. לעבודתם רלוונטיים בקורסים השתתפו מהם כשליש חברתיות. בפעילויות החניכים
החינוך. משרד עלידי משולמת משכורתם המע"שים במרבית חלקיות. במשרות מועסקים מרביתם

סוציאלי. עובד יועץ, בעיסוק, מרפא נוספים: תפקידים בעלי יש המע"שים מן בכ^20
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שמשמשת הזנה עובדת נמצאת מע"ש בכל עזר. כוח גם במע"ש יש המקצועי לכוחהאדם בנוסף
משרות כ1.4 בממוצע יש מע"ש בכל בנפרד. ניקיון עובדת ישנה ולעתים ניקיון, כעובדת גם לעתים

מזכירה. גם מועסקת מע"שים ב13 בנוסף, אלה. לתפקידים

חודשי. או יומי שבועי, בסיס על ניתנת שעזרתם במתנדבים. גם נעזר הצוות המע"שים מן בכמחצית
"מחויבות של התכנית במסגרת בתלמידים או הלאומי בשירות במתנדבות נעזרים המע"שים בנוסף,
מתנדבים שמגיעים או המע"ש בפעילויות לעזור מתנדבת עצמה המשפחה מעטים במקרים אישית".

מאיל"ן. או מאקי"ם

בכוחהאדם בעיות 4.2
בתחום והאחרת מדריכים גיוס בתחום האחת כוחאדם: בנושא עיקריות בעיות שתי ציינו המנהלים

העובדים. הכשרת

לא מכך כתוצאה הדרכה. לתפקידי בעיקר כוחאדם בגיוס קשיים על דיווחו המנהלים מן כמחצית
בגלל נוספים. חניכים לקלוט ניתן לא וכן במע"ש הנמצאים בחניכים פרטני באופן לטפל ניתן
יוצאים הקבועים המדריכים כאשר במיוחד זו בעיה מחריפה מקום ממלאי במדריכים מחסור
לצרף המנהל את לעתים מחייב זה מצב זאת, מלבד מחלה. בגלל נעדרים או למילואים לחופשה,
לביטול לעתים וגורם המתוכננת הפעילות תכנית את המשבש דבר חניכים, קבוצות מספר יחד

חברתיות. פעילויות

צוות גיוס מאפשר שאינו תקנים של מוגבל ממספר הן נובע במדריכים המחסור כי ציינו המנהלים
מתאימה. הכשרה בעלי אנשים ומהיעדר להם המשולם הנמוך השכר בגלל בגיוס מקשיים והן נוסף,
שכלי, פיגור עם באנשים לטפל כיצד יודעים ואינם מיומנים שאינם אנשים להעסיק נאלצים לפעמים

הניתן. הטיפול מאיכות המפחית דבר

שבתקופת נמצא העובדים. לצוות הניתנת ההכשרה היתה המנהלים עלידי שצוינה השנייה הבעיה
בעיקר עיון, וימי בהשתלמויות השתתפו המע"שים מדריכי צוות מכל כמחצית רק במע"ש עבודתם
להשתלם צריכים שהמדריכים סבורים המנהלים כל כמעט זאת, עם יחד מע"ש. למדריכי בקורס
מגבלותיו קבלת החניך, עם הקשר מבחינת בחניכים הטיפול אופן מיוחד, וחינוך פיגור בנושאי
בעבודה. השחיקה ועם לחץ מצבי עם התמודדות טכניקות ללמוד עליהם בנוסף, הפעלתו. ואופן

בשנה עיון ימי או בהשתלמויות השתתפו הם כי המנהלים מן £909 ציינו הם, להכשרתם באשר
לקידום דרכים מיני, חינוך מיוחד, חינוך כגון המע"ש לאוכלוסיית הקשורים בנושאים האחרונה
מעוניינים שהם ציינו מהמנהלים שנישלישים וכד/ קטן כעסק המע"ש כמו ניהול נושאי וכן החניך
החלים השינויים לאור וזאת חשבונות, וניהול המע"ש ניהול בתחום בעיקר נוספת, בהכשרה
ידע ברכישת מעוניינים הם כמוכן, הניהולי. בתחום יותר רבים כישורים המחייב המנהל בתפקיד
תרופות. של לוואי ותופעות מחלות הפיגור, של הרפואי ובהיבט החריג באדם הטיפול בתחום נוסף

נוספת. בהכשרה מעוניינים שאינם ציינו המנהלים מן שליש בובזמן,
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החניכים אוכלוסיית .5

תפקודיים אפיונים וכן ולאום מין גיל, כגון החניכים של הדמוגרפיים האפיונים את נתאר זה בחלק
התנהגות. והפרעות פיזיות מגבלות פיגור, רמת כגון

דמוגרפיים מאפיינים 5.1
קיימת כלל שבדרך יצוין ערבים. הם ו>?ל15 יהודים הם מהחניכים 8570 כי לראות ניתן 7 מלוח
היהודי. במגזר במע"שים בודדים ערבים חניכים יש זאת ועם ולערבים ליהודים מע"שים בין הפרדה

נמצאו האוכלוסייה. מסה"כ כ4170 מהוות והן החניכים של מזה נמוך במע"שים החניכות מספר
נשים הן החניכים כל מתוך $43< היהודי במגזר החניכים. מין מבחינת המגזרים שני בין הבדלים
הערבית שהחברה העובדה לאור מפתיע אינו זה נתון .(7 (לוח נשים הן 0דר1 רק הערבי שבמגזר בעוד

המשפחתית. המסגרת מן תצאנה שנשים נכונות פחות בה ויש מסורתית חברה עדיין היא

עשר במע"ש שוהים ורבע שנים חמש מעל במע"ש שוהים החניכים מן מחצית כי לראות ניתן עוד
בפיגור הלוקה לאדם לתעסוקה קבועה מסגרת מהווה שהמע"ש היא הדבר משמעות ויותר. שנים

ארוכה. שהות במע"ש לשהות היא והנטייה שכלי

(באחוזים) מגזר ולפי בסה"כ, החניכים, של דמוגרפיים מאפיינים :7 לוח
ערבי מגזר יהודי מגזר סה"כ
(n=308) (n=1/771) (N=2,079) החניכים מאפייני

לאום
 85 יהודים

ס'1
27 43. 41 נשים

במעש ותק
34 23 25 שנתיים עד
30 24 25 שנים חמש עד שנתיים
35 24 26 שנים עשר עד חמש
: 28 24 ויותר שנים עשר

של מפורט גיל כולל אינו זה מאפיין על בידינו שיש המידע החניכים. גיל הוא נוסף דמוגרפי מאפיין
צעירים חניכים שמשרתים המע"שים שיעור ואת השכיח הגיל את כאן נציג ולכן, וחניך, חניך כל
(ראה המגזרים שני בין החניכים גיל מבחינת הבדלים נמצאו במיוחד. מבוגרים וחניכים במיוחד
החניכים של השכיח הגיל היהודי במגזר שנים. 3525 בין נע המע"שים במרבית השכיח הגיל .(8 לוח
מן ב$24 זאת, עם יחד שנים. 2520 בין נע השכיח הגיל הערבי שבמגזר בעוד שנים, 3525 בין נע
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(ראה 50 מעל חניכים ישנם המע"שים מן ובכשנישלישים 18 לגיל מתחת חניכים ישנם המע"שים
שבמגזר בעוד מ18 פחות הוא שגילם חניכים משורתים היהודי במגזר המע"שים מן 9 ב96 .(8 לוח
היהודיים המע"שים מן ב8296 כמוכן, זה. בגיל חניכים משורתים המע"שים מן ב£889 הערבי
גיל מקבוצת חניכים משורתים הערביים המע"שים מן ב£139 שרק בעוד 50+ בגיל חניכים משורתים
מן שחלק ייתכן, היהודי. במגזר מהחניכים בולט באופן יותר צעירים הערבי במגזר החניכים זו.
ה80'י שנות באמצע פעילותם את החלו הערבי במגזר שהמע"שים בעובדה טמון לכך ההסבר
לא שעדיין צעירים חניכים בעיקר קלטו והם היהודי, במגזר מהמע"שים שנה בכעשרים יותר מאוחר
אוכלוסייה היא הערבי במגזר למע"ש הפונה שהאוכלוסייה גם ייתכן בנוסף, להתבגר. הספיקו
ממערכת יותר רבה נשירה בגלל והן. זה, במגזר מתאימים חינוכיים פתרונות העדר בגלל הן צעירה

יותר. צעירים בגילים החינוך

(באחוזים) החניכים גיל לפי והערבי היהודי במגזר מע"שים :8 לוח
ערבי במגזר מע"שים יהודי במגזר מע"שים מע"שים סךהכל

(N=8) (N=34) (N=42) גיל

88 9 24 18 לגיל מתחת חניכים
13 82 69 50 גיל מעל חניכים

תפקודיים מאפיינים 5.2
פיגור, רמת ממדים: שלושה עלפי המע"שים מנהלי עלידי הוערכה החניכים של התפקוד רמת

התנהגות. והפרעות פיזיות מגבלות

בעלי הם נוספים וכ2096 בינוני פיגור בעלי הם (5596) החניכים מן מחצית שמעל נמצא 9 לוח לפי
לפי המע"ש של היעד לאוכלוסיית משתייכים החניכים מן שלושהרבעים כלומר, קשה. פיגור
ונשאלת עמוק, פיגור בעלי הם וכ396 קל פיגור בעלי הם החניכים מן כ£229 זאת, עם יחד התקנון.

אלה. לקבוצות המתאים התעסוקתי הפתרון הוא המע"ש מידה באיזו השאלה

מגבלות כבעלי המע"שים מנהלי עלידי אופיינו החניכים) מכלל 1396) החניכים מן ש263 נמצא
בעזרת נעים החניכים) מכלל 0.570) חניכים 11 מתוכם, השוטף. לתפקוד המפריעות בולטות פיזיות
התנהגות מהפרעות סובלים החניכים) מכל (כ1096 חניכים ש217 נמצא כמוכן, גלגלים. כיסא
ומגבלות פיגור רמות מבחינת המגזרים בשני החניכים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא בולטות.
ובמגזר מהמע"שים בכשליש מפוזרים עמוק בפיגור הלוקים החניכים היהודי שבמגזר נמצא פיזיות.

אחד. במע"ש מרוכזים הם הערבי
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(באחוזים) מגזר ולפי בסה"כ החניכים, של תפקודיים מאפיינים :9 לוח
הערבי במגזר חניכים היהודי במגזר חניכים חניכים סה"כ

(N=3O8) (N=1J71) (2,079=א) תפקודיים מאפיינים
פיגור

19 23 22 קל
60 54 55 בינוני
20 19 20 קשה
1 4 3 עמוק
14 12 13 פיזיות מגבלות
7 n 10 התנהגות הפרעות

npiovn .6

בתקופות המע"ש תפקוד ואופן העבודות השגת תהליך במע"שים, העבודות סוגי את נבחן זה בפרק
החניכים שכר לגבי הממצאים את נציג כמוכן, בעבודה. לחץ של ובתקופות תעסוקה חוסר של

החופשי. לשוק חניכים של יציאתם מידת את ונבחן

תעסוקה סוגי 6.1
שונות אלה עבודות בוזמנית. עבודות סוגי כארבעה בממוצע מבצעים מע"ש שבכל נמצא במחקר
סכו"ם ממתקים, אריזת כגון הפשוטות האריזות בתחום הן ,($85.) העבודות מרבית למע"ש. ממע"ש
חלקי הרכבת כגון הפשוטות ההרכבות ובתחום ברגים; אריזת לחגים, מתנות צבעים, מפלסטיק,
וכשני אריזה עבודות סוגי כשני מבצעים מע"ש בכל כמעט לדלתות. מברזל וצירים רוכסנים שקעים,
או המפעל בעל כאשר קבלני, בסיס על מתבצעות האלה העבודות בוזמנית. הרכבה עבודות סוגי
שהם ציינו המנהלים הנחיותיו. לפי העבודה את מבצע והמע"ש למע"ש החומרים את מספק העסק
את לעורר עלמנת שניתן כמה עד וצבעוניות מגוונות תהיינה למע"ש המגיעות שהעבודות משתדלים
יותר יצרני בתחום עבודות גם מתבצעות וההרכבה, האריזה לעבודות בנוסף בעבודה. החניכים עניין
עבודות ביצוע בסביבה, אבות לבתי מוכן אוכל מנות המספק מטבח הפעלת כגון שירותים במתן או
ומכבסה. מתפרה למיניהן, מלאכה ועבודות נגרייה דפוס, פרטיים, גופים או העירייה בעבור דיוור
הללו מהעבודות קטן חלק הדיוור. למשל, כמו, קבלני בסיס על ברובן מתבצעות אלה עבודות
לאומי לביטוח המוסד או המקומית הרשות כשהעירייה, עצמו, המע"ש של עצמי במימון מתבצעות
קטן בקנהמידה מתבצעות האלה העבודות זה, בשלב הנדרש. הציוד לקניית מיוחד מימון מספקים
ובשל להפעלתן, הנדרש המימון בגלל המנהלים, מצד הנדרשת הסיכון נטילת בגלל סיבות: ממספר
הזה, הסוג מן עבודות שבביצוע הקושי שלמרות לציין מעניין לחניכים. מיוחדת הכשרה במתן הצורך
והאריזה ההרכבה עבודות לצד כזו עבודה של אחד סוג לפחות מבצעים המע"שים מן ב^45

במע"ש. התעסוקתית הפעילות עיקר את שמהוות
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תפקוד יכולת בעלי חניכים שלהם. היכולת על מבוסס השונות לעבודות החניכים של השיבוץ תהליך
במע"ש שונים בתפקידים אחריות עליהם מוטלת ולעתים יותר, מורכבות בעבודות עובדים גבוהה
מדריך. סגן או קבוצה ראש האוכל, בחדר או במטבח עבודה למע"ש, מחוץ ושליחויות סידורים כגון
בצמוד עובד המדריך ולעתים, מורכבות, פחות בעבודות משובצים בתפקודם שמתקשים חניכים
מלאכה,  לעבודה קשורות שאינן בפעילויות בעיקר עוסקים במיוחד שמתקשים חניכים אליהם.

לשטח. ויציאה משחקים

שהדרך דיווחו המנהלים מן כ^80 למע"ש. עבודה להשגת התהליך גם נבחן המחקר במסגרת
זה דבר שונים. ולעסקים למפעלים שלהם ישירה פנייה עלידי היא למע"ש עבודות להשגת העיקרית
ציינו המנהלים מן שליש לכך, בנוסף השונים. העבודה ספקי עם מתמיד בקשר להיות מהם דורש
המע"ש. עם שנים רבת היכרות בזכות עבודה לו ומציעים למע"ש הפונים ועסקים מפעלים שישנם
שהדרך נראה לפיכך, אחרים. ממע"שים עבודות מקבלים שהם ציינו המנהלים מן נוספים כ1670

המגיעה העבודה סוג מבחינת והן העבודה כמות מבחינת הן למע"ש, עבודות להשגת העיקרית
המנהלים. של ביוזמתם מבוטלת בלתי במידה תלויה למע"ש,

כמחצית בעבודה. לחץ של תקופות על וכן תעסוקה חוסר של תקופות על דווח המע"שים במרבית
עבודות והשגת איתור בתהליך בקשיים נתקלו האחרונות השנתיים שבמהלך ציינו המנהלים מן
שכלי. מפיגור סובלים שהחניכים משום סטיגמה למע"ש שיש מכך בעיקר נובעים הקשיים למע"ש.
בתיסוהר נפש, לחולי בתיחולים בתיאבות, כמו אחרים מוגנים גופים עם מתחרה המע"ש כמוכן,
את מייקר המרכז מן הרחק הנמצאים מע"שים של הגיאוגרפי הריחוק עבודות. סוגי אותם על וכד'
קשיי ביותר. נמוך הוא למע"ש המוצע התשלום ולכן, כדאית, לבלתי העבודה את והופך ההובלה
הכנת לצורך מלאי בספירת עסוקים המפעלים כאשר האזרחית השנה בסוף יותר חריפים התעסוקה
מועסקים במע"ש, תעסוקה חוסר של בתקופות למע"ש. עבודות מעבירים ואינם השנתי המאזן
ב>$40 וכמוכן חברתיות, פעילויות ציור, מלאכה, ספורט, בפעילויות המע"שים מן ב^80 החניכים

תחזוקה. בפעילויות מועסקים החניכים המע"שים מן

במהלך תקופות גם ישנן כי המע"שים ממנהלי כ^90 ציינו תעסוקה, חוסר של לתקופות במקביל
מכינים והעסקים המפעלים כאשר חגים לפני בעיקר הן אלה תקופות בעבודה. לחץ של השנה
ללחץ המע"ש את שמכניסות מיוחדות הזמנות גם ישנן כמוכן, בחגים. למכירה מיוחדות מתנות
יותר, רבות שעות שעובדים בכך במע"ש העבודה קצב את מגבירים אלה בתקופות עבודה.
וכן הקבוצות בין חניכים שמעבירים חברתיות, תכניות שמקצצים יותר, עובדים עצמם שהמדריכים

אחרים. למע"שים עבודות שמעבירים

השכר 6.2
השכר לתשלום הקריטריונים נבדקו לחניכים. המשולם השכר הוא במחקר שנבדקו הנושאים אחד
השכר תשלום תדירות התקנון; על המנהלים של דעתם ובפועל; (תע"ס), סעד לעניני התקנון לפי

האלה. הבחינות מן המע"שים בין שוני שיש נמצא השכר. ורמת
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קבלני, בסיס על הספקו פי על חודשי תשלום מקבל חניך כל והרווחה, העבודה משרד הוראות לפי
ביטוח תשלום לצורך מנוכים חניך כל של משכרו $20, כאמור, עבודה. סוג לכל שנקבע מחיר ולפי

המחוז. על המפקח בידי המאושרות המע"ש הוצאות ולמימון לאומי

לחודש, ש"ח מ100 נמוך המע"שים ממחצית בלמעלה המשולם השכיח שהשכר עולה 10 מלוח
הוא השכיח השכר ובנותרים לחודש, ש"ח ל200 100 בין הוא השכיח השכר נוספים מע"שים ב3270

לחודש. ש"ח 200 מעל

שונות יש מע"ש כל שבתוך וכן לחניכים, המשולם בשכר המע"שים בין גדולה שונות שיש נמצא
במע"שים החניכים כלל של החודשי השכר שטווח נמצא בסה"כ השונים. לחניכים המשולם בשכר
ש"ח ל300 לחודש ש"ח 30 בין השכר טווח נע המע"שים במרבית אך, ש"ח. 800 לבין ש"ח 3 בין נע
למרות שונות. בעבודות החניכים משיבוץ נובע מקבלים שהחניכים בשכר מההבדלים חלק לחודש.
שהבעיות הדגישו ומרביתם לבעיות, גורמים השכר שהבדלי דיווחו המנהלים מן שליש רק זאת,

ערכו. ואת השכר משמעות את המבינים חניכים אותם אצל מתרכזות

חודשי שכר לפי הערבי ובמגזר היהודי במגזר מע"שים המע"שים, סךכל התפלגות :10 לוח
(באחוזים).

במגזר המע"שים במגזר המע"שים
הערבי היהודי המע"שים סךכל
(N=8) (N=34) (N=42) שכר

שכירו שכר
29 59 53 . ש"ח 100 עד
58 26 33 200101
13 15 14 201 מעל

מינימלי שכר
38 59 55 ש"ח 30 עד
38 29 31 ש"ח 5031
24 12 14 ש"ח 50 מעל

מקסימלי שכר
25 44 41 ש"ח 200 עד

  41 33 ש"ח 300201
75 15 26 ש"ח 300 מעל

רמת הערבי במגזר כאשר הערבי, המגזר לבין היהודי המגזר בין גם נמצאו השכר ברמות הבדלים
אחוזים ותשעה חמישים השכר. בטווח והן השכיח בשכר הן מתבטא הדבר יותר. גבוהה השכר
%57a השכיח השכר הערבי במגזר ואילו לחודש, ש"ח 100 עד משלמים היהודי במגזר מהמע"שים
היהודי במגזר D<\'rvnnn 59%a כמוכן, לחודש. ש"ח ל200 לחודש ש"ח 100 בין הוא מהמע"שים
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המע"שים מן וב£759 הערבי, במגזר 3870 לעומת לחודש ופחות ש"ח 30 המשתכרים חניכים ישנם
במגזר מהמע"שים £159 לעומת לחודש, ומעלה ש"ח 300 המשתכרים חניכים יש הערבי במגזר
יותר רבה תמיכה למשל, כמו, סיבות ממספר לנבוע יכולים השכר ברמת ההבדלים היהודי.
גבוה בעבורן שהשכר בעבודות עיסוק שכר, לתשלום נוספים מקורות שמעמידה המקומית מהרשות

יותר. מוגברת ותעסוקה יותר,

מן כשליש השכר. לתשלום בפועל שמשמשים הקריטריונים לגבי המע"שים בין הבדלים נמצאו
לפיהן פועלים לא שהם השיבו היתר התקנון, לפי לחניכים שכר לשלם נוהגים שהם ציינו המנהלים
שכר משלמים (£809) המע"שים במרבית התשלום. באופן השונים המע"שים בין גיוון והיה במדויק
בנוסף אך עבודה, וסוג חודש באותו בעבודה השקיע שהחניך עבודה שעות תפוקה, לפי אמנם,
הופעה, בזמן, הגעה החניך, התנהגות כגון נוספים בנתונים גם המע"שים מן במחצית מתחשבים
ואשר בעבודה, המתקשים חלשים לחניכים משולם נמוך סכום כמוכן, לחברים. עזרה מוטיבציה,
החניכים משכר £209 מנכים אינם מהמע"שים חלק שכר. כל לקבל זכאים היו לא התקנון פי על
משכר 2070 מנכים או נמוך, ממילא הוא שהשכר משום בלבד £109 אלא לאומי ביטוח לתשלום

וכד'. טיולים חברתיות, פעילויות ומממנים החניכים

מגוונות היו הצעותיהם השכר. לתשלום התקנון את לשנות שיש סברו ,(£759) המנהלים מרבית
נושא סביב התרכזו ההצעות מרבית בפועל. שלהם התשלום אופן את תאמו כלל ובדרך
ובמוטיבציה בהתנהגות להתחשב הומלץ החניכים. משכר £209 של והניכוי לתשלום הקריטריונים
החלשים לחניכים גם תשלום ולהבטיח תפוקה, של הקריטריון על נוסף כקריטריון החניך של
חוסר של בתקופות שכר בתשלומי קשורה שעלתה, נוספת סוגייה תפוקה. לספק שמתקשים
שכרם אם אלא עבודה, אין כאשר לחניכים שכר לשלם אין מהמנהלים, כ£209 לדעת תעסוקה.
או £209 של הניכוי על לוותר המליצו מהמנהלים חלק כמוכן, המקומית. הרשות עלידי יסובסד
הניכוי בכספי להשתמש הציעו אחרים ממילא. נמוך החניכים של שהשכר משום אותו, להקטין

לחניכים. ונעליים בגדים רכישת לצורך או המע"ש הוצאות לצורך

מדי לחניכים לשלם נוהגים המנהלים מרבית השכר. תשלום בתדירות המע"שים בין שוני נמצא
בשנה פעמיים משלמים מהם מצומצם ומספר חודשים, שלושה או חודשיים מדי  אחרים חודש,

החגים. לפני

תעסוקה. חוסר של בתקופות גם מתבטאים התשלום ובתדירות השכר בגובה האחידות חוסר
מן ב£509 שכיח. זה שמצב למרות אלה, בתקופות לנהוג יש כיצד במפורש מציין אינו התקנון
המע"שים מן 25 ב£9 הרגיל. השכר למחצית מגיע הוא כלל ובדרך יורד החניכים שכר המע"שים
העירייה עלידי ממומן שהוא משום משתנה לא החניכים שכר תעסוקה חוסר של שבתקופות דיווחו
תעסוקה. חוסר של תקופות שאין משום בשכר ירידה אין הנותרים ובמע"שים המקומית, הרשות או
עלמנת לחניך. לחודש ש"ח 1500 בין נע תעסוקה חוסר של בתקופות במע"שים השכר טווח
לעתים חודשים, שלושה או בחודשיים פעם לחניכים לשלם נוהגים כאלה תקופות על להתגבר

כלל. משלמים שלא או יותר, רחוקות
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למע"ש וחזרה החופשי בשוק לעבודה יציאה 6.3
קבוע עבודה מקום מהווה המע"ש החניכים מרבית שבעבור סבורים (£939) המנהלים מרבית
לבוש התנהגות, הרגלי ללמוד נורמלי, באופן לתפקד שכלי מפיגור הסובלים לאנשים המאפשר
ביום שעות ל8 המשפחה את משחררת במע"ש השהייה לדעתם, כמוכן, עבודה. הרגלי וכן ואוכל,
ברמה המתפקדים החניכים לגבי אפילו הבריאותי. במצבם הידרדרות מפני החניכים על ושומרת
מחוץ מתקדמת לעבודה ליציאה תחנה מהווה שהמע"ש מהמנהלים בלבד 609?< סבורים גבוהה
רוב זאת, עם יחד המע"ש. אוכלוסיית בקרב מיעוט מהווים אלה שחניכים לציין יש למע"ש.
ולכלול התעסוקות מגוון את להרחיב ניתן נוספים משאבים שבעזרת סבורים (85fc) המנהלים
מומחים מקצועי, כוחאדם לגיוס דרוש הנוסף המימון יותר. גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות

מתאים. במיקום ומבנה יצרנית לפעילות מתאים ציוד רכישת שוק, סקרי לביצוע

נמצא המנהלים, מרבית בקרב הרווחת המע"ש, תפקיד של הטיפוליתשיקומית לתפיסה בהתאם
החיים עם להתמודד כלים גבוהה תפקוד יכולת בעלי לחניכים להקנות נוהגים המע"שים שבמחצית
יצאו האחרונה השנה במהלך החופשי. בשוק מתאימה מסגרת בשבילם לחפש או למע"ש, מחוץ
לעבודה יצאו מהם ואחד עשרים המע"שים. מן משלושהרבעים החופשי בשוק לעבודה חניכים 88

לעבודה יצאו ו67 במע"ש, נמצאים הזמן ויתר למע"ש מחוץ ימים מספר עובדים כלומר חלקית,
מנהל עלידי המקרים ברוב מתבצע החופשי בשוק לחניך המתאימה העבודה מסגרת איתור מלאה.
מתגורר בו ההוסטל מטעם או המע"ש, מטעם השמה עובד זה בתהליך מעורב לעתים המע"ש.
המקומית. הרשות מטעם סוציאלית עובדת או לאומי לביטוח המוסד מטעם מדריך או החניך,
בשוק החניך תפקוד אחר מעקב מתקיים כלל, בדרך המשפחה. בני זאת עושים המקרים במקצת
במקום ביקורים באמצעות בעיקר נערך המעקב ויותר. לשנה חודשים מספר בין הנמשך הפתוח,
כמוכן, בהשמה. המעורב המדריך עלידי או המע"ש צוות אנשי עלידי שנעשים החניך של העבודה

עצמו. החניך מן וכן העסק מבעל החניך תפקוד על דיווח מתקבל לעתים,

למע"ש חזרו האחרונות בשנתיים למע"ש. חוזרים החופשי בשוק לעבודה שיוצאים מהחניכים חלק
אחוזים שמונים למע"ש. חזרו הפתוח בשוק לעבודה שיצאו מהחניכים %40d כלומר, חניכים. 55

בגלל חזרו \670 החדשה, למסגרת הסתגלות ואי התאמה אי בגלל חזרו למע"ש החוזרים מבין
משום חזרו ר0?4 אותם, שמנצלים תחושה בגלל או המפעל, סגירת בגלל או רפואיות, בעיות
שהמע"ש מראים אלה ממצאים המע"ש. של המוגנת המסגרת את העדיפו החניך או שהמשפחה
את מכינים שהם דיווחו שהמנהלים למרות וזאת חניכים, למיעוט רק מעבר מסגרת מהווה

מהמע"ש. ליציאה הגבוהה היכולת בעלי החניכים
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שירותים 0ל .7

מספק וכן שכלי, בפיגור הלוקים לחניכים תעסוקתית מסגרת המע"ש מהווה ליעדיו, בהתאם
במרבית ולהסעות. לארוחות בנוסף וחברתיות לימודיות פעילויות הכוללים מגוונים שירותים
ומבחינת ביום, שעות כ5 לה, המוקדש הזמן מבחינת מרכזי מרכיב התעסוקה מהווה המע"שים
הניתנים, השירותים יתר וכן שלהם, המורכבות ומידת התעסוקה סוגי זאת, עם יחד חשיבותה.

המע"ש. פועל לפיה הטיפוליתשיקומית הגישה על מעידים

והסעות ארוחות 7.1
ממומנות הארוחות המע"שים מן במחצית המע"שים. בכל יום מדי ארוחות מקבלים החניכים
מספקים המע"שים מן אחוזים ואחד שמונים המקומית. הרשות מתקציב  וביתר המע"ש, מתקציב
מן 11701 למע"ש. עצמם בכוחות מגיעים החניכים המע"שים ביתר יום. מדי לחניכים הסעות
בא המימון בשאר, המקומית. הרשות במימון הן ההסעות החניכים, את מסיעים בהם המקרים
או המקומית, והרשות ההורים של או והמע"ש, ההורים של משותף ממימון או המע"ש מתקציב

זה. שירות במימון משתתפים ההורים המע"שים מן ב^10 ואקי"ם. ההורים של

וחברתית שיקומית פעילות 7.2
של שיקומית פעילות גם בהם מתנהלת תעסוקה, שעיקרה במע"שים השוטפת הפעילות מלבד
מן 95 ב70 אלה, מלבד וכד'. וכתיבה קריאה כמו לימודים ספורט, חי, בפינת טיפול גינון, מלאכה,
במימון בלבד, חברתית שמטרתה פעילות גם לו, מחוצה או המע"ש, במסגרת מתנהלת המע"שים

בקהילה. גורמים או המע"ש

היו דווח עליהן העיקריות הפעילויות חברתיות. פעילויות כשתי בממוצע מתנהלות מע"ש בכל
וחברה ספורט פעילויות הפעילויות; מסה"כ 2570 המהוות והצגות, קייטנות, טיולים, כגון פעילויות
מסה"כ 2170 מהוות הולדת וימי חגים מסיבות הפעילויות; מסה"כ 2370 המהוות למע"ש מחוץ
להקת קיום המע"ש, בתוך וחברה ספורט בפעילויות התרכזו דווח עליהן הפעילויות יתר הפעילויות.

תמיכה. וקבוצת ריקודים

בתקופת קייטנה בשנה, פעמים מספר טיולים מארגנים מהמע"שים אחוזים ושלושה שישים
וביתר המע"ש בידי המקרים מן בשליש ממומנות אלה פעילויות להצגות. משותפת יציאה החופשה,
במימון משתתפים ההורים מהמע"שים ב>?79 ואקי"ם. ההורים של משותף במימון או אקי"ם בידי

אלה. פעילויות

פעולות המקרים במרבית למע"ש. מחוץ וחברה ספורט פעילות מתנהלת מהמע"שים בכשנישלישים
ממומנות האלה הפעולות לו. ומחוצה המע"ש של הפעילות שעות אחרי בשבוע פעם נערכות אלה
ספורט פעילות נערכת המע"שים מן ברבע לכך, בנוסף המע"ש. בידי או המקומית הרשות בידי
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מן במחצית המע"ש של הוא המימון בשבוע. פעם לפחות המע"ש במסגרת חברתית ופעילות
ההורים. במימון  המקרים ויתר המקרים, מן בשליש המקומית הרשות במימון או המקרים,

חופשות, לפני ולעתים בחגים שבת, לפני מסיבות לערוך נוהגים שהם דיווחו המע"שים מן מחצית
וכל העבודה שעות במסגרת נערכות אלה מסיבות לחניכים. הולדת ימי מסיבות וכן האם יום חגיגת

המע"ש. של הוא כלל, בדרך אלה, לפעילויות המימון בהן. משתתפים המע"ש של החניכים

מזנון ניהול שחייה, נבחרת או ריקודים להקת למשל, כמו, נוספות פעילויות על גם דיווחו המע"שים
פנויים/פנויות. מועדון קיום וכן תמיכה, קבוצת לחניכים, הכסף משמעות הוראת חברתית, שמטרתו

ודיון סיכום .8

תעסוקה, מלבד שכלי. בפיגור הלוקים לאנשים עיקרית תעסוקה מסגרת מהווה בישראל המע"ש
החניך של שהייתו חברתית. פעילות והן שיקומית טיפולית פעילות הן לחניך מספקות אלה מסגרות
בחניך, מהטיפול ביום שעות למספר אותה משחררת שהיא בכך המשפחה, על גם מקילה במע"ש
מוסדי. לסידור להפנותו ולא בבית החניך את ולהחזיק להמשיך המשפחות ליכולת בכך ותורמת

הלוקים לאנשים התעסוקתיים הפתרונות בהרחבת הצורך לגבי המודעות גוברת האחרונות בשנים
ביצוע נוספות; מוגנות מסגרות הקמת ובהם: אופנים בכמה לביטוי באה זו מגמה שכלי. בפיגור
ניסיון נתמכת; עבודה כגון התעסוקתיות החלופות הרחבת המוגנות; המסגרות בתוך שינויים
תעסוקה של ייחודיים מודלים מתפתחים מכך כתוצאה החופשי. בשוק אפשרי, כשהדבר להשמה,
קליטת את שניתן, כמה עד ולעודד, התעסוקתיות, ההזדמנויות מגוון את להרחיב המנסים והכשרה

העבודה. בשוק הזו האוכלוסייה

על מענה שיינתן כך לו, ומחוצה המע"ש, בתוך התעסוקה תחום את ולפתח להמשיך עלמנת
תפקיד על יותר ללמוד צורך יש שונות, תפקוד ברמות שכלי בפיגור הלוקים אנשים של צורכיהם
בארצות והן בארץ הן הזו, האוכלוסייה מרבית מועסקת בהן העיקריות המסגרות שהם המע"שים
תפקידו את המע"ש ממלא כיצד (1) כגון: שאלות בחשבון לקחת צריך העתידי הפיתוח אחרות.
פתרון המע"ש מהווה מידה באיזו (2) פעילותו? את לשפר ניתן וכיצד ותעסוקתית שיקומית כמסגרת
תעסוקתיים לפתרונות ומעבר הכשרה מסגרת גם להוות יכול הוא מידה ובאיזו קבוע, תעסוקתי
קיימים קשיים ואלו המע"ש, בתוך התעסוקתיות ההזדמנויות את להרחיב ניתן כיצד (3) בקהילה?

זה? בתחום

אשר מע"שים ב42 שבוצע סקר של ממצאים מציג הנוכחי הדוח מע"שים. 45 פועלים הארץ ברחבי
של המאפיינים המע"שים, פעילות את לבחון היא הסקר מטרת חניכים. 2,079 משרתים
אלה. מסגרות מתמודדות איתם והקשיים הפעלה של שונים מודלים המשורתת, האוכלוסייה
פיתוח על הממצאים ולהשלכות המע"שים לתפקוד הקשורים המרכזיים לנושאים נתייחס בסיכום

שכלי. בפיגור הלוקים לאנשים תעסוקה שירותי של עתידי

29



המעייש של היעד אוכלוסיית 8.1
שאלות: למספר נתייחס זה בתחום

של המוצהרת היעד אוכלוסיית היא במע"שים המבקרים החניכים אוכלוסיית מידה באיזו (1)

השירות?
בקביעת נוספים שיקולים בחשבון, להילקח צריכים או בפועל, בחשבון נלקחים מידה באיזו (2)

בעתיד? היעד אוכלוסיית
גם להם שיש שכלי בפיגור הלוקים אנשים של אוכלוסייה לשרת המע"ש יכול מידה באיזו (3)

וכד'? רבות מוגבלויות בעלי או גלגלים, בכיסא משתמשים כלומר, פיזיות, מוגבלויות
בעיות קיימות והאם הפוטנציאלית, היעד אוכלוסיית כל את משרת המע"ש מידה באיזו (4)
של נגישות, של בעיות כגון הפוטנציאלית האוכלוסייה כל את לשרת באפשרות הפוגעות

ארוכות? המתנה רשימות קיימות האם זמינות?

ולרמת לגיל למע"ש חניכים לקבלת הקריטריונים מתייחסים (התע"ס), סעד לענייני התקנון פי על
בעלי לחניכים התקנון, פי על המע"ש, נועד ועמוק, קשה בינוני, קל, פיגור: רמות ארבע מתוך פיגור.
קריטריונים מפעילים המע"שים שמנהלי נמצא בפועל חובה. חינוך גיל מעל שהם וקשה בינוני פיגור
בכל אחידה איננה השונים הקריטריונים שהפעלת נמצא וכמוכן בתקנון, צוינו שלא נוספים

המע"שים.

מהחניכים כ470 קשה, או בינונית ברמה שכלי מפיגור הסובלים לאנשים מיועד שהמע"ש למרות
אנשים לקבל מוכנים המע"שים מחצית ואמנם, קל. מפיגור סובלים (22^1) במע"ש היום המבקרים
המתאים התעסוקתי הפתרון הוא המע"ש מידה באיזו השאלה, נשאלת קל. מפיגור הסובלים
תעסוקתיים פתרונות העדר בגלל במע"ש מבקרים אכן אלה חניכים מידה ובאיזו זו, לאוכלוסייה
ברור הפתוח. בשוק לעבודה ועד מוגנת תעסוקה ממסגרת הנע התעסוקה אפשרויות ברצף חלופיים
במע"ש לבצע ומאפשרת לתפקודו תורמת במע"ש יחסית גבוהה יכולת בעלי חניכים של שהחזקתם
ברמה חניכים לקבל נוטה המע"ש שמנהל מכאן הזמנים. בלוח ולעמוד גבוהה יותר ברמה עבודות
ועם אחרות תעסוקה בתכניות להשתלב יכולים היו אלה שחניכים ייתכן זאת, עם יחד גבוהה.
קשה פיגור עם חניכים נדחים מהמע"שים ב90ד\ זאת, לעומת הפתוח. בשוק גם  מספקת תמיכה
תעסוקתית חלופה קיימת לא שכמעט ולמרות למע"ש, לקבלם צריך היה התקנון פי שעל למרות
אלה. חניכים לדחות המנהלים את המנחים הם המע"ש תפקוד של ששיקולים ייתכן זו. לאוכלוסייה
יותר שכיח הדבר .18 לגיל מתחת חניכים מתקבלים המע"שים מן ב^30 התקנון, למרות כמוכן,
במערכת זו לאוכלוסייה אחרים פתרונות העדר של תוצאה שזו מאוד וייתכן הלאיהודי, במגזר

הלאיהודי. במגזר החינוך

היא המוצהרים לקריטריונים והתאמתם למע"ש חניכים לקבלת המדיניות את לבחון נוספת דרך
פנו האחרונה בשנה חניכים. של דחייה או קבלה על ההחלטות ואת למע"ש הפניות את לבדוק
קיומה הוא מפיגורשכלי הסובל חניך לדחיית ביותר החשוב שהקריטריון נמצא חניכים. 300 למע"ש
העיקרית הסיבה כאשר למע"ש החדשות מהפניות כ^20 נדחו האחרונה בשנה נפש. מחלת של
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וכן עצמו החניך את המסכנות התנהגות בהפרעות המתבטאת נפש מחלת היתה חניכים לדחיית
החניכים. יתר את

חניכים דוחים מהמע"שים כ^70 בפועל, החניך. של הפיזית למוגבלות התייחסות אין בתקנון
ממוקם בו הבניין המע"שים במרבית למשל, כך, בהם. לטפל ערוך אינו שהמע"ש משום סיעודיים
 יום כל שעות שמונה בו לשהות שצריכים מוגבלים אנשים של לאוכלוסייה מותאם אינו המע"ש
שיש נראה וכדומה. נכים, לעגלות מותאמים ושירותים רחבים פרוזדורים מעליות, מלתחות, בו אין
לאפשר ויש מפיגור הסובלים אנשים בקרב שכיחות פיזיות שבעיות מאחר זה לנושא הדעת את לתת

תעסוקתית. במסגרת להשתלב להם

לא כלומר, המוגנות. המסגרות עלידי היעד אוכלוסיית של הכיסוי למידת באשר מדויק אומדן אין
רצינו תעסוקתית. מסגרת בשום משתתפים אינם וקשה בינוני מפיגור הסובלים אנשים כמה ידוע
השירות של ההיענות למידת אינדיקטור מהוות למסגרת המתנה רשימות של קיומן האם לבדוק
היה ניתן לא וכמוכן, המע"שים מנהלי לרוב זמין היה לא זה מידע גם האוכלוסייה. של לצרכים
לכלל ביחס בארץ, אזור בכל החניכים מספר את בדקנו אחר. מגורם מרוכז באופן לקבלו
המוגנות. המסגרות עלידי הכיסוי למידת אפשרי כאינדיקטור אזור באותו המבוגרת האוכלוסייה
הכיסוי מידת ועל האוכלוסייה של הכיסוי במידת הבדלים על להצביע עשוים האזורים בין הבדלים
נמצא שונים. באזורים דומה שכלי מפיגור הסובלים האנשים ששיעור בהנחה זאת, השונים. באזורים
הגיאוגרפיים האזורים בשלושת דומה הבוגרת, האוכלוסייה לכלל ביחס במע"ש, המקומות שמספר
האזורים. בכל אחידה היא איכיסוי, של בעיה קיימת אם שגם נראה כלומר, ודרום. מרכז צפון, 

החניכים מספר את להגדיל ממשיכים שהמע"שים מאחר זמינות, של בעיה שאין נראה מזו, יתרה
קלטו (95^ המע"שים כל כמעט האחרונה השנה במהלך חדשים. חניכים של קליטה באמצעות
1.5 פי גדול זה מספר החניכים. מכלל כ^12 מהווים שנקלטו החדשים החניכים חדשים. חניכים
לקלוט שניתן ציינו המנהלים כמחצית בנוסף, תקופה. באותה המע"ש את שעזבו החניכים ממספר

נוספים. חניכים כ200 השירות במסגרת לקלוט ניתן בסךהכל נוספים. חניכים שלהם במע"ש

בולט הדבר הנשים. ממספר יותר גדול במע"ש המבקרים הגברים שמספר עולה הממצאים מן
נשים. הן בהם מהמבקרים 0ךר1 שרק לאיהודית, אוכלוסייה המשרתים המע"שים בקרב במיוחד
זה, בשירות משתמשות אינן שכלי מפיגור הסובלות מהנשים מבוטל לא ששיעור לכן להניח ניתן
הן כיצד אלה, נשים של מצבן על הרבה ידוע לא וחברתיות. תרבותיות מהשפעות כתוצאה כנראה
מבחינת חשוב נושא זהו המטפלות. המשפחות על זו לתופעה יש השפעה ואיזו היום את מבלות

הנשים. לאוכלוסיית המסופקים השירותים תכנון

מתרכזת היא  קיימת שהיא ובמידה השירות, זמינות של חמורה בעיה קיימת שלא נראה בסיכום,
מאיהתאמת נובע הדבר מספק אינו האוכלוסייה של שהכיסוי במידה בלבד. מסוימים במקומות
הפיזית ההתאמה מבחינת הן הנגישות, מבחינת הן האוכלוסייה של הייחודיים לצרכים המסגרות

במקום. המתבצעות הפעילות מבחינת והן המקום, של
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השכר רמת 8.2
במע"שים המבקרים החניכים של השכר רמת הוא הסקר במסגרת לעומק שנבדק השני הנושא

שאלות: מספר על לענות ניסינו התשלום. ואופן
ואת השונות המסגרות צורכי את הולמים שכר לתשלום הקיימים הקריטריונים מידה באיזו (1)

החניכים? צורכי
בחשבון נלקחים והאם בתקנון המופעים הקריטריונים לפי משולם השכר מידה באיזו (2)

נוספים? קריטריונים
כיום? במע"שים הקיימת הנמוכה השכר רמת את להעלות ניתן כיצד (3)

ברוב לחניכים. המשולם השכר בגובה ובתוכן, השונות, המסגרות בין גדולה שונות שקיימת נמצא
סמלי תשלום כלל בדרך ומהווה בחוק הקבוע המינימום משכר בהרבה נמוך השכר המע"שים
השכר המע"שים מן בשליש לחודש. ש"ח מ100 פחות הוא השכיח השכר המע"שים במחצית בלבד.
הוא השכיח השכר מהמע"שים מ^20 בפחות ורק לחודש, ש"ח ל200 ש"ח 100 בין הוא השכיח

לחודש. ש"ח 200 מעל

יותר הגבוה השכר הערבי. במגזר המשולם מזה כלל, בדרך נמוך, היהודי במגזר המשולם השכר
המרבי בשכר והן השכיח, בשכר הן המשולם, המינימום בשכר הן משתקף הלאיהודי במגזר
פחות המשתכרים חניכים ישנם היהודי במגזר מהמע"שים 59701 לדוגמה, אלה. במסגרות המשולם
במגזר מהמע"שים ב^15 רק כמוכן, הלאיהודי. במגזר מהמע"שים 38X לעומת לחודש ש"ח מ30
%75a זאת, לעומת לחודש. ש"ח מ300 הגבוה לשכר להגיע שמצליחים חניכים ישנם היהודי
המע"שים ממחצית ביותר בנוסף, זה. סכום המשתכרים חניכים ישנם הלאיהודי במגזר מהמע"שים
במגזר ש"ח ל200 ש"ח 100 בין הנע השכר לעומת ש"ח מ100 נמוך השכיח השכר היהודי במגזר

הלאיהודי.

בסוגי משוני במסגרת, המבוצעות העבודות בהיקף משוני סיבות מכמה לנבוע יכולים אלה הבדלים
התמיכות בהיקף ומשתי עבודה, מאותה המע"ש של השונות מההכנסות גם וכתוצאה, העבודה,

אחרים. ומגורמים המקומית מהרשות מסגרת כל שמקבלת

טווח מסגרת. כל בתוך השונים החניכים בשכר שונות גם יש המסגרות, בין לשונות בנוסף כאמור,
נע המסגרות ברוב אך בחודש, ש"ח ל800 ש"ח 3 בין בסךהכל נע בשירות החניכים כלל של השכר
בתפוקה כלומר, שכר, לתשלום בקריטריונים מוסברת זו משונות חלק ש"ח. ל300 ש"ח 30 בין השכר

משובץ. הוא אליה העבודה ובסוג החניך של

שהם טענו המנהלים מן שליש רק החניכים, שכר את לחשב כיצד המורה תקנון שקיים למרות
שעות ומספר החניך תפוקת את בחשבון אמנם לוקחים (£ל80) רובם לתקנון. להיצמד נוהגים
מוטיבציה בזמן, הגעה כגון נוספים קריטריונים מוסיפים הם אך התקנון, שמורה כפי העבודה
לעבוד המתקשים חלשים, לחניכים נמוך סכום לשלם נוהגים המנהלים כמוכן, לחברים. ועזרה
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שכר לתשלום בקריטריונים השכיח השימוש שכר. כל לקבל זכאים היו לא התקנון פי על ואשר
של לצרכים הקריטריונים של ההתאמה מידת על מצביע בתקנון שמופיעים אלה על הנוספים
השונות. המסגרות בין לשונות הגורם דבר רב, דעת שיקול למנהלים נשאר כזה, במצב המסגרות.
המע"שים, בין אחידות יותר להבטיח עלמנת הקריטריונים של מחודשת בבחינה צורך שיש נראה

השכר. אותו את יקבלו דומה עבודה שמבצעים שעובדים כך

את והן העבודות בביצוע החניכים של הקשיים את הן משקף במע"ש המשולם הסמלי העבודה שכר
ייתכן זאת, עם יחד המע"ש. פעילות של ההיבטים אחד רק הוא התעסוקתי שההיבט העובדה
אלה מסגרות מתמודדות איתם הקשיים כגון נוספים גורמים של תוצאה הוא הנמוך שהשכר
למוגבלים נפש, לחולי מוגנות מסגרות כמו אחרות מסגרות עם התחרות בגלל עבודות בהשגת
נמוך הוא מהמזמין מקבלים שהמע"שים התשלום כתוצאה, ולאסירים. לקשישים פיזית, מבחינה
מחיר את להוריד למנהלים גורם לחניכים תעסוקה להשיג הרצון סמלי. וכמעט לעתים, ביותר,

סמלי. בתשלום ולהסתפק משמעותית בצורה העבודות

ברמה עבודות לבצע היא אחת אפשרית דרך במע"ש? השכר רמת את להעלות זאת בכל ניתן כיצד
לעזור יכולה זה מסוג עבודה יותר. גבוהות מיומנויות הדורשות עבודות כלומר יותר, גבוהה
בעלי החניכים של שכרם לעליית לפחות השכר, לעליית לתרום וגם עבודה הזמנות להשיג למע"שים
השנתיים במשך המופעלת זה, מסוג ניסיונית תכנית הערכת של ממצאים יחסית. הגבוהה היכולת
לחניכים המשולם לשכר חיובית תרומה על מצביעים בצפון, מע"שים בארבעה האחרונות
ולהקטין לתשלום, הקריטריונים את לשנות ניתן בנוסף, .(1995 ואחרים (נאון בפרויקט המשתתפים
המנהל מע"שים במספר בפועל, הכללית. הפעילות למימון המע"ש מהכנסות המנוכה השיעור את
החניכים. של השכר את להגדיל כדי וזאת בתקנון, שמופיע כפי ,j7)DJDnrrx20 £9 את מנכה אינו

והחברתי השיקומי ההיבסים לצד התעסוקתי ההיבס והרחבת חיזוק 8.3
הנע תעסוקה פתרונות רצף ולפתח המע"ש, בתוך התעסוקה הזדמנויות את להרחיב הרצון לאור
בעבודה מוגבלים אנשים לשילוב ועד נתמכת, לתעסוקה המסגרות דרך המוגנות, מהמסגרות
התעסוקה מסגרות של בתפקודן ביטוי לידי באות אלה מגמות כיצד לבדוק מעניין היה "רגילה",

הן: זו בסוגייה המרכזיות השאלות המוגנת.
מידה ובאיזו שכלי מפיגור הסובלים לאנשים יחיד תעסוקתי כפתרון המע"ש נתפס מידה באיזו (1)

תעסוקה? אפשרויות של ברצף כתחנה נתפס הוא
גבוהה יכולת בעלי חניכים של יציאה שמעודדים מנגנונים במע"ש קיימים מידה באיזו (2)

הפתוח? בשוק לעבודה מוגנת במסגרת עבודה בין ברצף חלופיים תעסוקה לפתרונות
וכיצד התעסוקה, על או שיקומית, חברתית פעילות על הוא עצמו במע"ש הדגש מידה באיזו (3)

אלה? במסגרות המתבצעות העבודות בסוגי ביטוי מוצא הדבר
על ומקשים המע"שים מנהלי בפני עומדים קשיים ואלו היצרני, ההיבט את לחזק ניתן האם (4)

כך?
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את תופסים המנהלים בה מהדרך מכריע באופן מושפע מוגנת תעסוקה של המסגרות של תפקודן
עבודה מקום להוות הוא המע"ש שתפקיד סבורים המע"שים מנהלי רוב אלה. מסגרות של ייעודן
והרגלי התנהגות הרגלי וללמוד לעבוד לחניכים שיאפשר שכלי, בפיגור הלוקים למרבית קבוע
החופשי בשוק לתעסוקה מעבר תחנת להוות עשוי שהמע"ש סבורים המנהלים מן מחצית רק עבודה.

החניכים. מן למיעוט רק דעתם, לפי זאת, וגם

המוקדשות הרב השעות במספר מתבטאת טיפולי השיקומי להיבט במע"ש הניתנת החשיבות
כלל, בדרך מוקדשות, במע"ש שוהים שהחניכים השעות שמונה מתוך שעות כשלוש אלה. לפעילויות
יום מדי עוסקים במע"ש החניכים חברתית. ולפעילות אוכל להפסקות טיפולית, שיקומית לפעילות
ספורט חי, בפינת טיפול גינון, מלאכה, וכתיבה, קריאה לימודי כגון שונות שיקומיות בפעילויות
טיולים, כגון מגוונת חברתית פעילות ובעידודו לו מחוצה והן במע"ש הן מתנהלת לכך, בנוסף וכר.
ריקודים. ולהקת שחייה נבחרת ספורט, פעילויות הולדת, וימי חגים מסיבות וכן הצגות, קייטנות,

שוהים אכן ורובם החניכים רוב לגבי קבוע תעסוקתי פתרון אכן הוא שהמע"ש מראים הממצאים
בו שוהים והם יותר, גבוה החניכים של גילם כך יותר, ותיק שהמע"ש ככל ארוכה. תקופה במע"ש
בלבד מועטים חניכים שנים. חמש מעל במע"ש מבקרים החניכים מן מחצית יותר. רבות שנים
בשוק מלאה לעבודה יצאו האחרונה השנה במהלך הפתוח. בשוק לעבודה המע"ש את עוזבים
כלומר חלקית, לעבודה יצאו נוספים (196) חניכים ו21 החניכים) מכלל (כ370 חניכים 67 הפתוח
שנמצאו לאלה דומים אלה ממצאים במע"ש. נמצאים הזמן ויתר למע"ש מחוץ ימים מספר עובדים
לעבודה יצא משנתיים יותר מוגנת במסגרת שנמצא שאדם ההסתברות בעולם. אחרים במקומות
נמוך הפתוח לשוק שיוצאים חניכים של זה שיעור .(Bellamy et al. 1986) $3< היא הפתוח בשוק
שמהווים אלה הם קל מפיגור שסובלים מהחניכים ומעלה ש^20 העובדה לאור בעיקר מהציפיות,

למע"ש. מחוץ בעבודה לשילוב היעד אוכלוסיית את

אין ראשית, סיבות. מכמה לנבוע עשוי הפתוח, בשוק לעבודה שיוצאים חניכים של הנמוך השיעור
המשאבים שנית, העבודה. בשוק להשתלב אלה חניכים של היכולת לגבי הצוות של מספקת מודעות
ומתן מעקב וביצוע הפתוח בשוק לעבודה חניכים להכשרת בציוד והן בכוחאדם, הן הדרושים,
לגבי בארצותהברית שנעשו מעקב מחקרי במע"ש. קיימים אינם ההסתגלות, בתקופה תמיכה
על הצביעו נתמכת, בתעסוקה או הפתוח, בשוק מוגנות במסגרות שהשתתפו אנשים של השמה
ארוכה תקופה במשך ובמימונם תומכים, שירותים בהקמת משמעותיים משאבים בהשקעת הצורך
המשולבות התעסוקה תכניות הצלחת את לטרפד עלול לכך משאבים העדר ההשמה. לאחר
אדם להעסיק אותם יעודדו אשר למעסיקים הטבות מספיק ניתנות לא לבסוף, .(Wehman 1988)

חלופיים. תעסוקה פתרונות למצוא מתקשה המע"ש ולכן, אחרת, במוגבלות או שכלי בפיגור הלוקה

לא ושיעור בעייתית היא הפתוח העבודה בשוק החניכים של השתלבותם שאכן מראים הממצאים
אחוז כארבעים כלומר, חניכים, 55 למע"ש חזרו האחרונות בשנתיים למע"ש. חוזרים מהם מבוטל
למסגרת הסתגלות חוסר היתה לחזרתם העיקרית הסיבה למע"ש. מחוץ לעבודה שיצאו מאלה
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מצאו בארצותהברית בעבודה ההתמדה נושא את שבדקו הערכה מחקרי הפתוח. בשוק העבודה
כמוכן, .(Shafer et al. 1991) גבוהה בתכיפות העבודה משוק ויוצאים נכנסים בפיגור שהלוקים
Kiernan et) המוגנת למסגרת חוזר הראשונה בפעם הושם בה במסגרת נקלט שאינו שאדם נמצא
לעבודה, יציאתם לקראת החניכים את יותר להכין מקום שיש נראה הממצאים, לאור .(al. 1988

כדי ההסתגלות, בתקופת הולם לליווי וכן יכולתם, את שתהלום עבודה למסגרת לדאוג יש וכמוכן,
הפתוח. בשוק בתעסוקה בהצלחה ייקלטו מתוכם יותר גבוה ששיעור

את לחזק אפשרות ישנה הפתוח, בשוק גבוהה יכולת בעלי חניכים של לשילובם למאמצים במקביל
הדורשות בעבודות עובדים הכשרת עצמן. המוגנות במסגרות התעסוקה של היצרני ההיבט
שהם ולעניין החניכים לקידום הן לתרום עשויה במסגרות היום מהנהוג יותר גבוהות מיומנויות
מחוץ לעבודה יותר רבים חניכים של בעתיד ליציאתם והן בשכר, לעלייה הן בעבודה, מוצאים

הפתוח. לשוק ואפילו מוגנות פחות למסגרות למע"ש,

שאר הפשוטות. והאריזות ההרכבות בתחום הן החניכים עוסקים בהן (8570) העבודות מרבית
אוכל המספק מטבח הפעלת כגון שירותים הספקת בתחום או ודפוס, נגרות עבודות כגון העבודות,
עבודות של אלה סוגים זה, בשלב יותר. גבוהות מיומנויות דורשות בסביבה, אבות לבתי מוכן
המנהלים. של ליזמה הודות בעיקר ,($45<) המע"שים מן בחלק ורק קטן בקנהמידה מתבצעים
מורכבים תעסוקה סוגי לפיתוח הדרושה התשתית מימון של הבעיה קיימת היזמה, נטילת על בנוסף

זה. בכיוון להתפתח אחרים ממע"שים מונעת זו שבעיה וייתכן יותר,

היצרניעסקי, ההיבט את במע"ש לפתח שניתן סבורים המע"שים ממנהלי 85?£ זאת, עם יחד
לתרום ובכך יותר גבוהות מיומנויות הדורשת בעבודה להשתלב שיכולים חניכים ושישנם
ועזרה ציוד לרכישת מימון דרושים כך לשם המע"ש. הכנסות על ולהוסיף החניכים להתפתחות
הארץ בצפון מע"שים בארבעה הניסיונית בתכנית נעשה שהדבר כפי העובדים, להכשרת מקצועית

.(1995 ואחרים (נאון מקצועי מדריך והועסק חדש ציוד נרכש בהם

שוטפת בהפעלה סוגיות 8.4
הפתרון להיות ממשיך המע"ש חלופיות, תעסוקה תכניות פיתוח של המגמות עם יחד לבסוף,
הרצוי הפתרון  שכלי מפיגור הסובלים מהאנשים חלק לפחות ולגבי ביותר, השכיח התעסוקתי
לתרום יכולים השונות ההתמודדות ודרכי המע"שים של השוטף בתפקוד הקשיים זיהוי ביותר.
בתחומים והן התעסוקה בתחום הן אלה במסגרות המסופקים השירותים ולשיפור לפיתוח

וחברתיים. שיקומיים

משמעותית. הכנסה להם שתביא עבודה בעיקר לחניכים, עבודה השגת היא העיקריות הבעיות אחת
בשנים גם ואולם האחרונות. השנתיים במהלך עבודה בהשגת לקשיים נקלעו מהמע"שים כמחצית
עסוקים ועסקים מפעלים כאשר האזרחית, השנה בסוף בעיקר התעסוקה קשיי מתרכזים אחרות
רוב צוין, שכבר כפי לכך, בנוסף למע"ש. עבודות מעבירים ואינם מאזן הכנת לצורך מלאי בספירת

ביותר. נמוך לתשלום בתמורה נעשות העבודות
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שהדרך דיווחו המנהלים מן אחוזים שמונים המסגרות. מנהלי על ברובה מוטלת העבודות השגת
השגת כלומר, ולעסקים. למפעלים שלהם ישירה פנייה באמצעות היא עבודות להשגת העיקרית
המנהלים. שנוקטים ביזמה רבה במידה תלויה וגיוונה, היקפה העבודה, סוג כולל העבודה,
שיקומי הטיפולי הדגש הרווחה. שירותי עלידי בעולם והן בארץ הן מופעלות המוגנות המסגרות
בתחום ולא הרווחה בתחום מקצועות בעלי הם אלה במסגרות הצוות אנשי שרוב לכך הביא
העבודה בתחום הכשרה יש המנהלים לרוב בארץ, .(Parmenter 1993) המקצועית וההכשרה העסקים
בקורסים מרביתם השתתפו האחרונה השנה במהלך אמנם, המיוחד. החינוך בתחום או הסוציאלית
לניהול הקשורים בנושאים נוספת בהכשרה מעוניינים שהם ציינו הם אך במע"ש, לעבודה רלוונטיים

המע"ש. של היצרני ההיבט לפיתוח לתרום עשויה עסק ניהול של בנושא הידע העמקת עסק.

נמצא מתאים. כוחאדם והכשרת גיוס של הבעיה היא המע"שים מתמודדים שאיתה נוספת בעיה
מינהלה, עובדי מורים, חברתיים, מדריכים מנהלים, הכוללים צוות אנשי 405 מועסקים שבמע"שים
כמחצית במע"שים. מהעובדים ניכר חלק מהווים החברתיים המדריכים נוסף. מקצועי צוות ולעתים
המחסור ובשל המשולם, הנמוך השכר בגלל מתאימים מדריכים בגיוס קשיים על דיווחו המנהלים
תקנים, הגדלת באמצעות המדריכים על המוטל העומס את להקטין ניתן האם לשקול יש בתקנים.

חדש. כוחאדם בגיוס קשיים על להתגבר כדי מאידך, התנאים, שיפור ובאמצעות מחד,

מתאימות בהשתלמויות השתתפו מהמדריכים כ^50 רק הצוות. הכשרת של הבעיה ישנה בנוסף,
את שתכלול כך ההכשרה את להרחיב יש המנהלים לדעת המפגר. באדם הטיפול בתחום בעיקר
רוסר החניכים, של המקצועית בהכשרה לעזור אמורים שהמדריכים מאחר כמוכן, המדריכים. כל
מדריכים למע"שים להוסיף או המדריכים בהדרכת להשקיע יש לכך. הדרוש הידע לעתים להם
שגורם נמצא בארצותהברית שנערכו הערכה במחקרי היצרני. ההיבט את לפתח עלמנת מקצועיים
כך המדריכים ושל המנהלים של שוטפת הכשרה הוא החלופיות התעסוקה תכניות בהצלחת חשוב
;Wehman 1988) מהמע"ש ליציאה חניכים ולהכשיר המע"ש בתוך שינויים לבצע מסוגלים שיהיו

.(Parmenter 1993

ייעודן את תואמים שאינם הבניינים תכנון הוא במע"ש היצרני ההיבט פיתוח על המקשה נוסף גורם
במחסור ובעיקר לעבודה, הפיזיים התנאים מבחינת בחסר לוקים המע"שים מרבית המסגרות. של
ובעיקר עבודות, של מסוימים סוגים לקבל באפשרויות פוגם אחסון שטחי העדר אחסון. בשטחי

הזמנות. שאין בתקופות מלאי לצבירת לעבוד מאפשר אינו

כלפי משפחותיהם בני ושל החניכים של עמדתם היא זה, סקר במסגרת נבחנה שלא נוספת, סוגייה
רצוי יהיה שבעתיד ייתכן אלה. במסגרות המתבצעות מהפעילויות שביעותרצונם ומידת המע"ש
בפיגור הלוקים לאנשים תעסוקה בפיתוח החדשות המגמות לאור במיוחד זה, להיבט גם להתייחס

שכלי.
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Abstract

Sheltered workshops are the major source of employment for individuals with mental retardation
in Israel. In addition to employment, the workshops provide workers with rehabilitative activities
and social activities. They also lighten the burden of workers' families, who for several hours
a day are relieved of the responsibility of caring for their relatives. In this way, the workshops
help families continue looking after their relatives at home, rather than having them placed in an
institution.

There has been growing awareness in recent years of the need to expand employment solutions
for the mentally retarded. This has led to the establishment of additional sheltered frameworks,
changes in the types of employment available in sheltered workshops, and the expansion of
employment alternatives, e.g., different models of sheltered employment and attempts at
placement, where possible, in competitive employment. As a result, innovative employment and
training models have been developed to promote the integration of mentally retarded individuals
into the labor market.

In light of these developments, and in order to continue developing employment opportunities
both in and outside sheltered workshops, it was important to study the roleof the workshops, the
characteristicsof the population they serve, different modes of operation and the dififculties the
workshops face. The information collected will be used to create a data base to assist in the
future development of employment solutions for individuals with different degrees of mental
retardation.

This report presents findings from a survey of 42 of the 45 sheltered workshops in Israel, eight
of which are located in the Arab sector. The workshops serve 2,079 workers, and employ 405
staff. The number of workers per workshop varies: the smallest workshop serves 16 workers
and the largest 184, although most serve between 30 and 60.

According to recent social welfare legislation, the target population of sheltered workshops
comprises individuals past the age of compulsory education suffering from moderate to severe
retardation.It was found that55 % of workshop workers suffer from moderate retardation, while
20 9£ suffer from severe retardation. However, a substantial proportion of the workers do not
meet the defining criteria for the target population: 229S> of the workers suffer from mild
retardation, and 39S from profound retardation. Moreover,24 9£of the workshops have workers
aged under 18. In the nonJewish sector nearly all the workshops accept workers aged under 18,
which may indicate a lack of suitable employment and education facilities for this population.
Mentally retarded individuals often have more than one disability, with physical as well as mental
handicaps of varying degrees of severity. However, the legislation does not refer to functional
characteristics other than degree of mental retardation. It was found that70 $> of the sheltered
workshops reject nursing workers, while80 ^> reject mentally disturbed workers.

Other aspects of the workshops examined in the survey were salary levels and types of
employment. Here, too, different modes of operation were identified. The majority of the
workshop directors (8070) take worker output into account when calculating salaries, as stipulated
in the legislation. However, only onethird of the directors adhere to the regulations regarding
criteria such as worker behavior and motivation. There is great variation in salary levels both



among, and within, the workshops. Salary levels in the Jewish sector are generally lower than
those in the Arab sector. In the majority of the workshops, salaries are considerably lower than
the minimum wage. In half of the workshops, the monthly salary is usually less than NIS 100;
in onethird, it is between NIS 100 and NIS 200; and in the remainder  less than 209$. of the
workshops  it is NIS 200 or more. Salaries in the workshops range from NIS 3 to NIS 800 per
worker per month. The low, often token, salaries are linked to the typesof jobs performed by
the workers, and to the competition for employment opportunities between sheltered workshops
and other sheltered frameworks. Most of the jobs (8596) involve the performance of simple
assembly and packaging tasks. The other jobs, which require greater skill and involve production
or service provision, are performed only to a small degree and in less than half of the workshops
(4590). Another reason for the low salaries is the strong competition for simple jobs from other
sheltered frameworks such as old age homes, prisons, institutions for the mentally ill, and
sheltered workshops for other population groups.

In the year examined in the survey, 239 new workers were enrolled in 9590 of the workshops,
representing some 1290 of the total number of workshop workers. Of the 300 individuals who
applied to the workshops,20 90 were rejected. During the same period, 590 of the veteran
workers left the workshops for personal reasons, while 390 moved into competitive employment.
In other words, the number of new workers who enrolled in the workshops was one and a half
times greater than the number of workers who left them. According to the workshop directors,
half of the workshops could together accept an additional 200 workers. This indicates that there
is no problem with availability of the service.

The recent trend towards integrating disabled individuals into "regular" placesof employment has
reinforced the issue of workers moving from sheltered workshops into competitive employment.
However, the proportion of workers who moved from the workshops into competitive
employment during the periodof the survey was low: only 67 workers (390of the total) moved
into fulltime competitive employment in the open market, while only 21 (190) moved into part
time competitive employment. This figure is low, especially considering that20 90 of the workers
suffer from mild retardation. These findings reflect the attitudes of sheltered workshop directors.
Most of the directors feel that for the majority of the workers the role of the workshops is to
offer a permanent place of employment; only half of the directors feel that the workshops are a
"stepping stone" to competitive employment, and then only for a minorityof the workers.

The survey findings indicate that during the two years prior to the survey, 55of the workers who
moved from the workshops into competitive employment have returned to the workshops. This
relates to a number of issues: worker ability, the way in which workers are prepared for
competitive employment, the monitoring of workers after job placement, and perhaps also the
attitudeof workers' families to the move from sheltered employment.

The findings have been broadly disseminated among policymakers and sheltered workshop
directors. They have served as a basis for developing new models to create a continuum of
employment opportunities and to improve employment opportunities within the workshops.
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