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 פתח דבר
 
 

	 של מקבלי גמלה שילוב"אנו שמחי	 להגיש לעיונכ	 דוח מחקר המסכ	 את התוכנית 

 ".ה" מיז	 תלמ–להבטחת הכנסה בשוק העבודה 

 

הדוח מסכ	 ומערי� שתי תוכניות שיקו	 שיועדו לעודד מקבלי הבטחת הכנסה להשתת� 

במקביל באמצעות מרכז שיקומי בעכו , 2007�2005בשני	  שתי התוכניות פעלו. בשוק העבודה

הדוח מציג . לי	 לוינשטיי� ברעננהבית החו של הקר� למפעלי שיקו	 ומרכז השיקו	 שליד

מרכיבי התוכניות השיקומיות מבחינת התשומות ואת , בפירוט את מאפייני האוכלוסייה

 .תוצאות ההתערבויות בטווח קצר ובטווח בינוני

 

הקר� , המיז	 השיקומי הוא תוצאה של דיוני	 מקצועיי	 ממושכי	 בי� מרכזי השיקו	

 .ת"שירות התעסוקה ומשרד התמ, נסההאג� להבטחת הכ, למפעלי	 מיוחדי	

 

במקביל לגידול במספר מקבלי הבטחת הכנסה , 2000�דיוני	 אלה החלו כבר בתחילת שנות ה

 .וכוונות קובעי המדיניות לצמצ	 בצורה חריפה את מגמת הגידול

 

מטרת הדיוני	 היתה להציע תוכניות ומודלי	 מעשיי	 אשר יעודדו את השתתפות 

מטרת העל של היוזמה היתה לסייע . השתת� בשוק העבודהה החלשה ליהאוכלוסי

 .לאוכלוסיה זו לצאת ממעגל העוני

 

היוזמה לתוכנית התבססה על ההסכמה שהיתה מקובלת על קובעי המדיניות במוסד 

 .ובממשלה שקיצו� בגמלאות ללא פיתוח שירותי	 לא יביאו ליציאה ממעגל העוני

 

הוא חלק ממדיניות הקר� , ה"די	 לתוכנית תלמיש להדגיש כי סיוע הקר� למפעלי	 מיוח

. בשני	 האחרונות לתת עדיפות לתוכניות שבמרכז� שילוב אוכלוסיות מוחלשות בתעסוקה

ואת המגמה באר� ובעול	 , מדיניות זו תואמת כאמור את מדיניות המוסד לביטוח לאומי

 ".מרווחה לעבודה"להדגיש את הכיוו� 

 

בשני אזורי	 , בשני מרכזי שיקו	, �2007�2005 השני	 ה הופעלה כאמור בי"תוכנית תלמ

 מקבלי 115�על פי שני מודלי	 מובחני	 והשתתפו בה כ) צפו� ומרכז(גאוגרפיי	 שוני	 

עדכנו באופ� , הגורמי	 המפעילי	 תיעדו את התפתחות התכנית על כל שלביה הבטחת הכנסה



	 במהל� חיפוש קליטה שוט� את מסלולי השיקו	 התעסוקתי של המשתתפי	 וליוו אות

 .הכשרה ושימור מקו	 העבודה

התוכנית לוותה על ידי וועדת היגוי משותפת שקבעה את עקרונותיה ויישומה ודנה בקשיי	 

 .ובתוצאות הליווי המחקרי

 

טר	  מהמשתקמי	 בשני המרכזי	 אשר קיבלו הבטחת הכנסה 60%�מהדוח עולה שכ

הדוח מציג המלצות הנוגעות .  כחצי שנה ויותרמלה זו כעבורחדלו לקבל ג, כניסת	 לתוכנית

 .לשיפור המודל ה� מבחינה שיקומית וה� מבחינת מערכת המוסד לביטוח לאומי

 

ל קר� מפעלי "שהיה מנכ, ל"ברצוננו להודות ליזמי	 ולמפעילי	 בה	 מר אהרו� פרייבור� ז

,  עמי מגדסיומר, ית הקר�"סמנכל, ר רות נאור"ד, ד שהחלי� אותו"מר בומה ברח ,שקו	

המקצועיי	 בכל  אנו מודי	 למנהלי	 ולצוותי	 .מנהל מרכז שיקו	 ליד בית חולי	 לוינשטיי�

אחד ממרכזי השיקו	 על תרומת	 הרבה לפיתוח התוכניות ולהחזרת	 של מקבלי הבטחת 

אנו מודי	 ג	 לחברי ועדת  .הכנסה לחברה כחברי	 תורמי	 לעצמ	 ולכלכלת משפחת	

 . התוכניתההיגוי שליוותה את

 

אורי ינאי מבית הספר לעבודה סוציאלית וצוותו היו אחראיי	 על ביצוע הליווי ' פרופ

 .מביעי	 את הערכתנו לתרומת	 המקצועית ואנו, המחקרי המוגש כא�

 

אורנה ' בטחת הכנסה בראשותה של גבהמיז	 המשות� התבצע בסיוע	 המלא של ענ� ה

 ושל מינהל המחקר והתכנו� של המוסד לביטוח סימה חבר' ורקוביצקי ושל עובדת הענ� גב

טניה לי� שליוותה את המיז	 מטע	 הקר� ' תודה ג	 לגב.  ועל כ� נתונה לה	 תודתנו–לאומי 

 .על מסירותה ומקצועיותה, למפעלי	 מיוחדי	

 

נוספי	 מהאר� ומהעול	 אשר מעריכי	 מודלי	 ושירותי  דוח זה מצטר� לדוחות מחקריי	

 ".מרווחה לעבודה"לתוכניות שיקו	 ומתייחסי	 

 

לדיו� בסוגיות שהועלו בו ולשיפור השרותי	 , כי הוא יתרו	 להעמקת הידע בנושא, אנו תקווה

 .שמטרת	 להעמיק ולהרחיב את הביטחו� הסוציאלי

 

 

� מוראי�שרית ביי

 מנהלת הקר� למפעלי	 מיוחדי	



 חברי ועדת ההיגוי 
 
 
 )'ב	'לפי סדר א (

 
  שליד שיקו	 מקצועיוהמרכז להכשרה , מרכזת הפרויקט, רית אברמוביא' גב

 ת לוינשטיי� ח בי"ביה
 

 המוסד לביטוח לאומי, מנהלת הקר� למפעלי	 מיוחדי	, מוראי�שרית ביי�' גב
 

 ת"משרד התמ, סגנית מנהלת האג� להכשרה מקצועית, אנה גלוק' גב
 

 עכו, הקר� למפעלי שיקו	,  מקצועישיקו	אבחו� ומרכז , רכזת הפרויקט,  אורית האפט'גב
 

 ת"משרד התמ, מפקח פדגוגי ארצי, מר צבי הולנדר
 

 ת"משרד התמ, מחוז הצפו�, מרכזת הכשרה מקצועית, אביבה ונטורה' גב
 

 צוות המחקר המלווה, מר עופר זמל
 

  לביטוח לאומיהמוסד, רכזת הבטחת הכנסה, איריס זנגי' גב
 

 המוסד לביטוח לאומי, רכזת הבטחת הכנסה, סימה חבר' גב
 

 שירות התעסוקה, סג� מנהל הבטחת הכנסה ארצי, מר אורי חוגי
 

 ראש צוות המחקר המלווה, אורי ינאי' פרופ
 

� ת"משרד התמ, ממונה על הכשרת מבוגרי	, מר משה כ
 

 עכו, הקר� למפעלי שיקו	, מרכז אבחו� ושיקו	 מקצועימנהל , מר הלל לביא
 

 המוסד לביטוח לאומי, הקר� לפעלי	 מיוחדי	, רכזת מקצועית, טניה לי�' גב
 
 בית לוינשטיי�ח "שליד ביהשיקו	 מקצועי מנהל המרכז להכשרה ו, ר עמי מגדסימ
 
  רשת מרכזי אבחו� ושיקו	 מקצועי–קר� , לית"סמנכ, ר רות נאור"ד
 

 שירות התעסוקה, סה ואבטלהמנהלת הבטחת הכנ, חני נחמני' גב
 

בית ח "שליד ביהשיקו	 מקצועי המרכז להכשרה ו, הסוציאלישירות המנהלת , לאה ספיר' גב
 לוינשטיי�

 
 הצוות המחקר המלוו, עינת פאר' גב

 



 
 



 
 תמצית

 
נועדה לשלב אנשי	 מקבלי ) ה"תלמלהל� " (כנסההלהבטחת  ה לשילוב מקבלי גמלכניתוהת"

. במעגל העבודה בשוק החופשי, הבטחת הכנסה לקיו	 מהמוסד לביטוח הלאומיל גמלה

. ל הקר� למפעלי שיקו	"ל שהיה מנכ"ז אהרו� פרייבור� זו הייתה של תוכניתהיוזמה ל

שיקו	 בעכו  ופעלה במקביל במרכז השיקו	 של הקר� למפעלי 2005 החלה בדצמבר התוכנית

 עמדה ועדת היגוי בה תוכניתבראש ה. ובמרכז השיקו	 ליד בית החולי	 לוינשטיי� ברעננה

המסחר , נציגי משרד התעשייה, צוות מרכזי השיקו	, היו חברי	 נציגי הביטוח הלאומי

 על ידי שירות תוכניתמועמדי	 הופנו ל. רות התעסוקהיוש) ת"תמלהל� ה(והתעסוקה 

 מהמשתתפי	 בעבודה 60%יקט הוגדר מלכתחילה כשילוב	 של לפחות יעד הפרו. התעסוקה

 .לפחותלתקופה של שלושה חודשי	 

 

 הבטחת הכנסהל גמלהבלו י שק,50�20 נקבעו אנשי	 בגילאי תוכניתכאוכלוסיית היעד של ה

 וה	 בעלי "מחפשי עבודה"בעילה של )  חודש60�12במש� (הביטוח הלאומי לקיו	 מ

נציגי	 של  .תוכניתמכורי	 או בעלי תיק פלילי פתוח לא נתקבלו ל, י	נכ. מוטיבציה לשיקו	

את המתאימי	 ה	 . מרכזי השיקו	 פגשו בלשכות התעסוקה מאות מועמדי	 שהופנו אליה	

א� לא , לכל אחד ממרכזי השיקו	 בעכו וברעננה הגיעו מועמדי	. הזמינו למפגשי אוריינטציה

 65אבחו� המועמדי	 מרכז השיקו	 בעכו קלט לאחר . כול	 השתלבו בהלי� השיקו	 עצמו

 . משתקמי	50משתקמי	 ומרכז השיקו	 ברעננה קלט 

 

על יסוד אבחו� זה ובתיאו	 ע	 . המועמדי	 שהגיעו למרכז השיקו	 עברו בו אבחו� מקצועי

. 	 מסוי	בו השתלב בכוונה להכשיר אותו לעבודה בתחונבחר הקורס המקצועי המשתק	 

עיבוד , גרפיקה ממוחשבתבתחומי	 מגווני	 ביניה	 היו קמי	 למשתשהוצעו הקורסי	 

 נמצאו תוכניתמעט מהמתקבלי	 ל. מזכירות ועוד, ספרות,  פדיקור,מניקור, שבבי	

חלק אחר מהמתקבלי	 עזב . מתאימי	 כבר בשלב האבחו� לעבור ישירות להשמה מקצועית

שאר . לי� השמה כללללא ה, בעבודה שמצא בעצמו, בשלביו השוני	, והמיר את השיקו	

לא "היו ג	 מי שנמצאו בשל סיבות שונות כ .המשתקמי	 עברו קורסי	 מקצועיי	 כאמור

 .תוכנית ועזבו את ה"מתאימי	

 

, אישה הוא של תוכנית שהשתלב ב"משתק	"הפרופיל השכיח של מאפייני , סטטיסטית

התנסתה בעבודה ,  שנות לימוד12�למדה כאשר  ,ילידת האר�, הורית�חדא	 , רווקה, יהודיה

 פרופיל זה בשינויי	 קלי	 אפיי� . לקיו	הבטחת הכנסהל גמלהמקבלת , וכאמור, קודמת

 . ברעננהה�בעכו וה�  במרכזי השיקו	 "שכיח"משתק	 



 

 בת עשרה שלבי	" קריירה"ה כ" תלמתוכניתשעבר משתק	 בשיקו	 נית� להגדיר את מהל� ה

נשלחו תחילה ללמוד , נזקקו לכ�ר שא, יתתוכנחלק מהמתקבלי	 ל. המפורטי	 בגו� המסמ�

המועמדי	 השתלבו מרבית  .ת"באולפ� או להשלי	 השכלה בקורסי	 חיצוניי	 של התמ

נמדדו פרקי הזמ� שעברו בי� תארי� ההפניה מלשכת התעסוקה . ישירות בשיקו	 המקצועי

 ועד ומתחילת השיקו	, בי� תו	 האבחו� לכניסה לשיקו	, לסיו	 האבחו� במרכז השיקו	

נמצא שחלק מהמשתקמי	 עבר הלי� קצר יחסית ואחרי	 עברו . ההפניה הראשונה להשמה

מש� הלי� השיקו	 הותא	 לכל משתק	 על . תוכניתתהלי� מתמש� יותר בכל אחד משלבי ה

צוות מרכז השיקו	 והעובדי	 הסוציאליי	 קיימו קשר מתמיד ע	 כל . פי יכולתו וצרכיו

ו ואת צרכיו ולנסות לסייע עד כמה שנית� במטרה להעלות משתק	 מתו� כוונה להכיר אות

המשתקמי	 שנזקקו לכ� קיבלו טיפול ועידוד של אנשי , ואמנ	. את ההסתברות לשיקו	

 ). כולל השתתפות בנסיעות ומעו� לפעוטות(וג	 סיוע  הצוות המקצועי במרכזי השיקו	

 

את תהלי� השיקו	 . הבסופו הופנה המשתק	 להשמותהלי� השיקו	 כלל התאמות שונות 

 שהמשי� ללוות את המשתק	 ג	 בשלבי	 הראשוני	 של "עובדי השמה"כולו ליווה צוות של 

כאשר החל המשתק	 לעבוד ולהשתכר למחייתו הופסקה על פי רוב . ההשתלבות בעבודה

מימו� נסיעות ומעו� (ועמה הופסק ג	 הסיוע הנלווה , הבטחת הכנסה שקיבל כחוקל גמלהה

 השיקו	 המתועדות במערב מקובל לסייע למשתק	 תוכניותחשוב לציי� שברוב ). לפעוטות

,  לקיו	 וכ� בכסוי חלק מהוצאותיוגמלהבשלבי קליטתו הראשוני	 בעבודה בהמש� תשלו	 ה

 .וזאת על מנת להסיר מכשולי	 כספיי	 ולעודד את המשתק	 להמשי� ולהתקד	 בעבודה

 

ענ� הבטחת הכנסה : נאס� מידע מגורמי	 שוני	, תוכניתלבחו� את העמידה ביעדי העל מנת 

53%�כ מנתוני	 מעודכני	 עולה כי. מרכזי השיקו	 וא� המשתקמי	 עצמ	, בביטוח הלאומי 

 מהמשתקמי	 במפעל השיקו	 ברעננה שולבו 68%�מהמשתקמי	 במפעל השיקו	 בעכו וכ

ה חודשי	 שווהתמידו בעבודת	 של, בתו	 השיקו	 במעגל העבודה במשרה מלאה או חלקית

א� לא , מבי� המשתקמי	 אכ� שולבו בעבודה)  ברעננה8%� בעכו וכ6%�כ(אחוז קט�  .לפחות

 .מחודשת" השמה"התמידו בה ולא רצו לחזור לתהלי� השיקו	 ול

 

 מהמשתקמי	 בשני 60%� הבטחת הכנסה בביטוח הלאומי מראי	 שכתוכניתנתוני , כ��כמו

 חדלו לקבל ,נסה לקיו	 טר	 כניסת	 לתוכניתהבטחת הכל גמלהמרכזי השיקו	 אשר קיבלו 

כשליש . ה	 משתכרי	 בעצמ	ומאחר ) 2008נכו� למאי ( זו בתו	 התוכנית גמלה

תהלי� וחר�  מאחר גמלה להבטחת הכנסהה ממשי� לקבל את " תלמתוכניתמהמשתתפי	 ב



השלמת הכנסה בשל ל גמלההשיקו	 לא נקלט בעבודה או שהמשתק	 אכ� עובד א� זכאי ל

 . מעט מהמשתקמי	 מצויי	 עדיי� בהלי� השיקו	.  עבודתו הנמו�שכר

 

כוחה של . הבטחת הכנסה בעבודהל גמלהבטאת את הכוונה לשלב מקבלי ה מ" תלמתוכנית

. זאת לעשות ,המסוגלי	 להשתלב בעבודה, בהזדמנות שהיא מעניקה לנתמכי	 הוא זו תוכנית

ובעיקר להשמה בשוק העבודה , ו	חשיבות רבה קיימת בבחירת מועמדי	 המתאימי	 לשיק

בחירת מועמדי	 מתאימי	 מעלה את התועלת החברתית והכלכלית החשובה . המקומי

�חדא	 ריבוי משתקמי	 מבוגרי	 ואמהות ספק , א� שחשיבותה רבה.  זותוכניתהגלומה ב

 .  אכ� מיצו את מומחיות	 של מרכזי השיקו	 בתחו	 השיקו	 וההשמההוריות

 

 גמלהה. ה הא	 יש למשתק	 תמרי� כספי להשתלב בעבודה ולהשתכרעולה השאל, בנוס�

אשר לרוב הוא , והסיוע הניתני	 למשתק	 מופסקי	 מיד ע	 השתלבותו בעבודה וקבלת שכר

יתכ� שמצבו . לאחר השיקו	משתפר ספק א	 מצבו הכלכלי של המשתק	 . שכר מינימו	

 עליו לממ� עתה את .דהיציאה לעבוההכלכלי א� הורע בשל ההוצאות הכרוכות בעצ	 

עלול להקטי� את הכנסתו הפנויה ועמה התמרי� הדבר , ההוצאות הכרוכות בעבודה מכיסו

 חשוב לציי� שהסיוע הוריות�חדמאחר שרוב המשתקמי	 היו אמהות . להמשי� ולעבוד

 שקיבלו בעת תהלי� השיקו	 הופסק ע	 )טיפול בילדי	לדוגמא הוצאות ה(לכיסוי הוצאות 

 .ה ועליה� לממ� את ההוצאה משכר�צאת� לעבוד

 

מתאר את איסו� הנתוני	 , הגדרות ובתוכניותתיאור ההליווי המחקרי במסמ� זה פותח ב

, קליטת משתקמי	 ואבחונ	, ה"תלמ תוכניתגיבוש המדיניות והפעלת והממצאי	 ביחס ל

  בשני מרכזיוהתהליכי	 שעברו המשתקמי	" קריירה"ה, מאפייני	 אישיי	 של המשתקמי	

  .אבחו� ומסלולי שיקו	בשלב ההמלצות הקשר בי� הו, השיקו	

 

הליווי המחקרי .  של המשתק	"קריירה"ההתיאור והניתוח מסכמי	 את הצמתי	 בשלבי 

ה כולל אפוא מידע רב והוא מסתיי	 בתשע המלצות הנגזרות מלימוד " תלמתוכניתשל 

 : ומהלכהתוכניתה

בעל סיכויי	 גבוהי	 להשמה  אשר "עדמשתק	 י"ראוי להגדיר מראש פרופיל של  .1

 .ולהתמקד במשתקמי	 בעלי פרופיל זה ,השיקו	תוכניות בתו	 

 

 נית� להיעזר בנתוני	 מהימני	 המצויי	 במוסד לביטוח "משתקמי יעד"לצור� איתור  .2

  . בלשכת התעסוקה או בשניה	,) הבטחת הכנסהתוכנית(לאומי 

 



איתור משתקמי	 הניתני	 להשמה כבר  ראוי לשקול ,במדינות אחרותכמקובל  .3

 . תוכניתולשלב	 בתעסוקה מתאימה בתחילת ה) "שיקו	 מיידי" (תוכניתבתחילת ה

 

המלצות , מפגש היכרות(ראוי לשקול קירוב בני משפחה לתהלי� השיקו	 מתחילתו  .4

 .כשותפי	 מלאי	 לתהלי�) השמה, הכנה להשמה, לשיקו	

 

יש לעודד	 להשאר . תוכניתהנושרי	 ביוזמת	 מהחשוב למזער את מספר המשתקמי	  .5

 .נכשלובמקרה ו תוכניתולהציע לה	 דר� חזרה ל) א	 ה	 אכ� מתאימי	(

 

 ראוי לבחו� את משמעות ,נושרי	 במהלכוהביחס למתנגדי	 להשתלב בשיקו	 או  .6

 .של סנקציות אלההפעלת� הסנקציות שהוגדרו מראש ומשמעות 

 

 ולסייע למשתק	 בשלבי	 	יש לזהות.  יש תפנית ושינוי"קריירה"בכל אחד משלבי ה .7

 .ובעת היציאה להשמה, בתוכה,  השיקו	תוכניתבמעבר אל , אלה

 

בסיו	 השיקו	 ראוי שמרכז השיקו	 ילווה את המסיימי	 פרק זמ� ממוש� יחסית  .8

 .לקראת קשיי	 צפויי	המסיימי	  את להכי�ו, התמדה, לבחו� דפוסי השתלבות

 

ג	 , קו	 ובשלב ההשמה מומל� להמשי� וא� להרחיבי השתוכניתימו את לאחר שסי .9

 . את הסיוע הנית� למשתק	 כמענה לצרכיו וג	 כעידוד,א	 לזמ� מוגבל

 

ה עמדה " תלמתוכניתמהממצאי	 עולה ש. פרקי המחקרמשולבות בואחרות המלצות אלה 

אתגרי	 הרבי	 ומרכזי השיקו	 עמדו ביעדי	 שנקבעו וב, ביעדיה כפי שנקבעו תחילה

  .המפורטי	 במסמ� זה
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 מבוא
  

שעבודתו של אד	 היא בראש ובראשונה שיקו	 התעסוקתי היא הבסיסית ברעיו� הההנחה 

מבטאת ג	 השתתפות בסביבה ותרומה העבודה ". אד	 לעמל יולד"בבחינת , ער� מקובל

עבודתו של אד	 היא מקור המחייה , מעבר לער� ולשותפות.  כלכלית–לפעילות החברתית 

 היא עלתה באורח בולט לדיו� ,א� שנית� לבחו� ולדו� בהנחה זו. והקיו	 של כל פרט ומשפחתו

 .מתו� כוונה לשלב אנשי	 שאינ	 מועסקי	 בשוק העבודה ציבורי בשני	 האחרונות

 

רוב המדינות המתועשות במערב מתמודדות כיו	 בשאלת הזיקה הקיימת בי� רווחת , ואכ�

, שינויי	 שחלו בשוק העבודה. התעסוקה, פרטי	 ומשפחות לבי� הקשר שלה	 לעול	 העבודה

 השפיעו ,ניידות עובדי	ונוי בביקוש לעובדי	 מקצועיי	 ולא מקצועיי	 וכ� פתיחת גבולות שי

, אנשי	 לעבודהג	 רצו� , מאיד� .על שוק העבודה והביקוש לעובדי	 מקומיי	 ואחרי	רבות 

 משפיעי	 על הזיקה הקיימת בי� ,בה�ונכונות	 לעסוק במגוו� עבודות מוצעות ובשכר הנית� 

 .וחת פרטי	 ומשפחות בחברהשוק העבודה ורו

 

 במרכז עיסוקו של המוסד לביטוח לאומי מזה ההבטחת קיומ	 ורווחת	 של אנשי	 מצוי

 עלה עניי� לבחו� ,הבטחת הכנסה בשני	 האחרונות לגמלהעל רקע הגידול של מקבלי . שני	

 הכנסת	 של תחהיה בהבט עניי� זה .	מקבליהדרכי	 אלטרנטיביות להבטחת הכנסת	 של 

בהסתייע בלשכת ג	 ,  לא עלה ביד	 מתמש�י תעסוקה מתאימה אשר חר� חיפוש עבודהחסר

  .למצוא עבודה מתאימה, התעסוקה

 

 זו במעגל גמלהמחקר שיז	 המוסד לביטוח לאומי בדק את החסמי	 להשתלבות	 של מקבלי 

כגו� מבנה מערכות ההכשרה זיהה חסמי	 מוסדיי	 ) 2004, קינג(חקר זה מ. העבודה

 המונעי	 ,תיותהשכלה ובעיות בריאו,  חסמי	 אישיי	 כגו� כישורי	 אישיי	וכ�, הוההשמ

ו על ידי מת� לטענת המחקר נית� לפתור לפחות חלק מחסמי	 אל. מאנשי	 לצאת לעבודה

הסדר להבטחת מעונות יו	 , השלמת השכלה,  הכוונה וייעו�לדוגמא, מענה לצרכי	 השוני	

 . להשתלב בעבודהגמלהלי ובכ� לאפשר למקב, ומהלילדי	 וכד

 

באמצעות הקר� למפעלי	 לבחו� ולהערי� יוזמות שונות , המוסד לביטוח לאומי ערו� ליזו	

הקר� מיועדת לכלל .  הפועלת במסגרת האג� לפיתוח שירותי	 במוסד לביטוח לאומימיוחדי	

קע  על ר.אוכלוסיית המבוטחי	 של המוסד לביטוח לאומי ע	 עדיפות לאוכלוסיות במצוקה

 .זה נית� להבי� את החשיבות בסיוע לאוכלוסייה נתמכת להשתלב במעגל התעסוקה
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ברוב מדינות המערב המתועשות נעשי	 בשני	 האחרונות מאמצי	 מכווני	 לקד	 גברי	 

בתעסוקה , עד כמה שנית�, הנעזרי	 או התלויי	 בקיומ	 בגורמי רווחה ולשלב	, ונשי	

, לבי	 יעדי	 חברתיי	 של העצמה אישית וחברתיתבמאמצי	 אלה משו. במערכות יצרניות

מתלווי	 ג	 ות אלו לכוונ, ע	 זאת. הגברת עצמאות אישית וכלכלית, קידו	 הפרט וחיזוקו

אינטרסי	 ממלכתיי	 לחסו� בהוצאות המדינה בתחומי רווחה וסעד ולצמצ	 את ההוצאה 

 .החברתית בתחומי	 אלה

 

ו של אד	 לקבלת סיוע א	 הוא נזקק וזכאי לו  זכותעלאי� בדברי	 אלה להקטי� או לערער 

 מקנה ,1982לתקפו בשנת  1980א "התשמחוק הבטחת הכנסה  כניסתו שלמאז . על פי חוק

סיוע זה הוא ישיר ובלתי . סיוע לאנשי	 הזקוקי	 וראויי	 לוזכות לקבלת החוק בישראל 

סות שנועד לבחו� חייבי	 לעבור מבח� הכנ" הבטחת הכנסה"תובעי	 סיוע במסגרת ה. מותנה

א	 התובע יכול לעבוד הוכ� מבח� תעסוקה הבוח� , הא	 המבקש אמנ	 מצוי במחסור

רק תובעי	 שעברו את . או שמא אינו יכול לעבוד זמנית או לצמיתות, ולהתפרנס למחייתו

כלומר מצויי	 במחסור ואינ	 משולבי	 או , זכאי	ונמצאו מבח� ההכנסה ומבח� התעסוקה 

 כל עוד לא השתנה גמלה להבטחת הכנסה לקבל  עולה זכות	–בעבודה ניתני	 להשתלב 

המוסמ� , מבחני התעסוקה מופקד על פי חוק בידי שירות התעסוקה הממלכתיביצוע . מצב	

 . לקבוע את יכולת האד	 לעמוד בדרישות תעסוקתיות המקובלות בשוק העבודה המקומי

 

 שאינ	 חייבי	 נ	 תובעי	יש, )1980 (בחוק הבטחת הכנסה 2סעי� חשוב לציי� כי על פי 

דאגה לב� משפחה נזקק , אימהות, מחלה, גיל �בהלעמוד במבח� תעסוקה בשל סיבות שונות 

חוק הבטחת הכנסה הוא חוק ממלכתי המופעל על ידי המוסד לביטוח לאומי א� אינו . ועוד

 תוכניתוח ל ביטוחית שהרי אי� הציבור מבטח עצמו בו ואינו משל	 דמי ביטתוכניתכנחשב 

  .אוצר המדינה מממ� תוכנית זו באמצעות מיסי	 .זו

 

 או ותנכע	 הבטחת הכנסה אינה כוללת אנשי	  לגמלהחשוב לציי� שאוכלוסיית מקבלי 

 זכאי	 לקבל סיוע מתוק� ותמוגבל וא ות נכ ע	אנשי	.  בגופ	 או בנפש	ותמוגבלע	 אנשי	 

 השיקו	 שנבחנו במחקר זה נועדו תוכניות ".נכות כללית "ענ� ב)1953 (חוק הביטוח הלאומי

 . הלאומיביטוח חוק התוק� סיוע ממקבלי	 ה אלולולא נועדו " הבטחת הכנסה"למקבלי 
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ספרות סקירת  

 
 

, ראוי לבחו� גישות שונות לשילוב אנשי	 בעבודה המוצעות בשלבי חיי	 שוני	, מושגית

במסגרות חינוכיות שונות  הכשרה למקצוע מתקיימות תוכניות. בתחומי עיסוק שוני	

 הסבה המאפשרות וא� מסייעות לאד	 תוכניותקיימות . ומיועדות לצעירי	 בתחילת דרכ	

המותאמת , לאנשי	 מוגבלי	 מוצעות מסגרות של תעסוקה מוגנת. לשנות את תחו	 עיסוקו

, קיימות מסגרות שיקו	 תעסוקתי שנועדו להכשיר אנשי	בנוס�  .למגבלותיה	 בגו� ובנפש

תיה	 והחסרי	 כישורי	 תעסוקתיי	 בניסיו� להתאי	 את יכול, פי רוב בגיל העבודהעל 

  ).1988ענבר , 2004, קינג. (לדרישות שוק העבודה

 

מרווחה  "תוכניותבשני	 האחרונות המגמה הבולטת בטיפול בעוני ובעניי	 היא פיתוח 

שתלב בשוק המיועדות למקבלי קצבאות ומובטלי	 לטווח ארו� המתקשי	 לה" לעבודה

 אלה נועדו לסייע בשילוב	 של חלק מהבלתי מועסקי	 וממקבלי הקצבאות תוכניות. העבודה

 אלה תוכניותתחילת� של . במיוחד כאשר שוק העבודה ערו� ומסוגל לקבל עובדי	 חדשי	

לקשר הקיי	 בי� תחו	 המכוונות , workfare תוכניותורוב� הוגדרו כ' 70�כבר בשנות ה

 .)Paz – Fuchs, 2008( ווחההעבודה לתחו	 הר

 

 ,ע	 זאת . הכשרה אלהתוכניותמצאו שאי� אחידות במאפייני	 של ) 2007(גל ובראו� 

במת� טיפול פרטני ובפיתוח ההו� , השמה מהירה של האד	 בשוק העבודהשנועדו ל תוכניותה

בעיקר   המצליחות ביותרתוכניות ה� ה,האנושי בקרב האנשי	 החסרי	 כישורי	 חיוניי	

ניכר .  מתאימות עצמ� ומסתגלות לצרכי	 המאפייני	 את אוכלוסיות היעד השונות�הכאשר 

 .תוכניתהנלווי	 ל,  אלה תלויה במידה רבה במער� השירותי	 התומכי	תוכניותשהצלחת 

שירותי	 המיועדי	 לילדי המשתתפי	 ובמער� נלווה של סיוע כספי המיועד , לדוגמא

 .תפי	 בעת השתלבות	 המחודשת בשוק העבודהלהשלי	 ולהגדיל את הכנסות המשת

 

 בגיל לאנשי	בעיקר , מיועדות לקבוצות יעד מוגדרות באוכלוסייה" מרווחה לעבודה "תוכניות

 אלה היא לשלב את תוכניותכוונת . כשירי	 לעבודה א� אינ	 משולבי	 בהאשר , העבודה

הבדלי	 משמעותיי	 בי� קיימי	 . הנמני	 באוכלוסיית היעד עד כמה שנית� בעבודה יצרנית

.  שונות במדינות אלהתוכניותוא� בקרב , במדינות השונות" מרווחה לעבודה "תוכניות

להשתת� , את סיוע המדינה לקיו	מבקשי	 ההמוטלת על ) בחוק(בחובה  הבדלי	 קיימי	

נשללת או מוגבלת זכות	 לקבלת סיוע חובה זו  עומדי	 באלו שאינ	מ.  ההכשרהתוכניותב

נשללת הזכות לקבלת סיוע " מרווחה לעבודה "תוכניותמסרבי	 להשתלב במאלו ה .מהמדינה
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 תוכניתשנכנסו ללאלו כ� ג	 ביחס . או שהיא מוגבלת לפרק זמ� קצר בלבד, מהמדינה

 . ההכשרה א� אינ	 מתמידי	 בה או שאינ	 מצייתי	 לכללי	 שהיא מחייבת

 

במש� , ת היעדו מציעות לאוכלוסישונות בתחומי ההכשרה שה�" מרווחה לתעסוקה "תוכניות

 שיתו� האד	  ה� שונות במידתכ��כמו. בקורסי	 המוצעי	 במסגרת�ו ודרישותיה� תוכניותה

  החלטהתתנסות טר	 קבל פרק של ההמובטל בבחירת התחו	 בו הוא מגלה עניי� ובקיו	

עבור  השיקו	 השונות קיי	 הבדל בסובסידיה המוצעת לאד	 תוכניותב. באיזה תחו	 ישתלב

כוונת .  זותוכניתהתמדתו בה ועבור ביצועיו ב,  השיקו	תוכניתעצ	 ההשתתפות ב

להתמיד ולעמוד בדרישות ,  המוצעות לותוכניותהסובסידיה לעורר את המשתק	 להשתלב ב

 תועלת	מעניקות שירותי	 נלווי	 ש" מרווחה לעבודה"השיקו	  תוכניותב רו ,בנוס�. ש	

 יוכלו להתפנות מעונות יו	 והסעות אליה� כ� שהמשתקמי	מימו� רותי	 אלה יבי� ש .רבה

ייעו� אישי  השיקו	 תוכניותכ� נית� ברוב . ל בילדיה	 בפרק זמ� זהופילעבודה ולא ידאגו לט

 ת מת� סובסידיה למעסיק פוטנציאלי במטרה לעודד קבל וא�בבחירת מקו	 עבודה עתידי

מרווחה  תוכניתבקשה לבחו� את ועדת יערי אשר הת. משתק	 לתקופת ניסיו� או עבודה

קריטריוני	 סוציולוגיי	 והשוותה בי�  בחנה ,בישראל )ב"להל� מהל(להכנסה בטוחה 

ועדת ( ואנגליה ריתבצות האר, בישראל" מרווחה לעבודה "תוכניותוכלכליי	 המאפייני	 

 ).2007, יערי

 

 חוקי	 ,ות הבריתארצובראש� , מדינות רבות במערב' 90בשל סיבות שונות חוקקו בשנות ה 

המצמצמי	 את הזכות ואת היק� הסיוע שמעניקה מדינת הרווחה למסוגלי	 לעבוד ואינ	 

פי הממצאי	 ירדה על . עבודההכוונת המחוקק היא לעודד אנשי	 להשתלב בשוק . עושי	 כ�

, הדרישה הגואה לעבודהמ כתוצאה 4.2%� ל5.4%�מ) 2001 � 1996 (ארצות הבריתהאבטלה ב

ולו , עובדי	את הי המתגמל לומס הכנסה שלי) סעד(הזכות לסיוע מהמדינה הגבלת מש� 

השתנו מאפייני שוק , משבר הכלכלי העולמיבצמוד ל, לאחרונה). 2006, הזנפלד(חלקית 

השכר , השתנו תנאי התעסוקה, )מקצועיי	 ובלתי מקצועיי	(פחת הביקוש לעובדי	 , העבודה

קלה השתלבות  רקע מתאי	 לוזהספק א	 . יותר והמשק הפ� לתחרותי –והתנאי	 הנלווי	 

 . הכשרה מקצועיתלו שעברולא ,עבודהפשוטה בו

 

את הזכות המסורתית לרווחה המערב בשני	 האחרונות צמצמו כמה ממדינות , חר� זאת

ג	 מי שלכאורה נמצאו . עבודהמאמצי	 שעושי	 המבקשי	 למציאת  קבלת סיוע בווהתנ

, מאיד�. קצר בלבד, לת סיוע והוא נית� לפרק זמ� מוגבלזכאי	 לסיוע הוגבלה זכות	 לקב

מעונות , ביניה� הטבות במס,  המסייעות למבקשי עבודהתוכניותבמקביל פותחו תמריצי	 ו



 5

 תוכניותפותחו אירופה המערבית ג	 ב. ומהכדביטוח רפואי הנית� רק לעובדי	 ו, יו	 לילדי	

 ). 2007 ,גל ובראו�( תלבות בעבודהעידוד ההשקיצצו הטבות מסורתיות בתחו	 הרווחה וש

 

 מרווחה לעבודה יש תוכניותשל תרומת� מצייני	 שעל מנת לבדוק את ) ש	(גל ובראו� 

השפעת� השולית על משק (קרו אכמו ג	 רמת המ) השפעה על הפרט(להתייחס לרמת המיקרו 

וא ה	 מצייני	 כי בספרות המחקרית שפורסמה עד עתה לא נית� למצ, בנוס�). המדינה

קרו א לרמת המקשה היה למצוא בעיקר תשובות המתייחסות. תשובות לכל הסוגיות הללו

שעלות� גבוהה והתמורה תלויה ,  אלהתוכניותהכדאיות החברתית המצטברת של ו

 תוכניותנעשו על אשר רבי	  מחקרי הערכה, ואכ�. במאפייני	 משתני	 של כלכלה ושוק

ממצאי המחקרי	 .  אלותוכניותשל תרומת� ת  נערכו במטרה לבחו� א,"מרווחה לעבודה"

  אינה חד משמעית,"?הא	 משתל	 לעבור מרווחה לעבודה"התשובה לשאלה כי מעלי	 

)Danziger, Heflin, Corcoran, Oltmans & Wang, 2002( וחשוב לבחו� שאלה זו מנקודת 

 .כלכלההחברה הסובבת וה, הקהילה בה הוא מתגורר, משפחתו, הראות של העובד

 

 תוכנית
1

 PRWORAמדובר בנטילת "מעבודה לרווחה"מעבר  עודדה ארצות הבריתב 	בי� א 

 ג	 ביטוח רפואי מלא ליחידה תוכניתמלבד השתכרות הבטיחה ה. משרה מלאה או חלקית

. זו הטבה משמעותית ביותר ששווייה מוער� כיו	 כאל� דולר בממוצע לחודש. המשפחתית

 י קצבאות להשתלב בעבודה או במסגרת המכשירה הייתה לעודד מקבלתוכניתכוונת ה

 Job ב ושמה" ותיקה יותר בארהתוכנית זו הסתמכה חלקית על תוכנית. לעבודה

Opportunities and Basic Skills Training Program – JOBS  חוק מ נגזרהאשרFamily 

Support Act of 1988 . ההוראה המחייבת אבות לתמו� בילדיהתפתחה לצד החוק 	שנולדו 

לא נחשבת כתשלו	 מזונות אלא זו מיכה ת.  מחו� לנישואי�כתוצאה מיחסי	 ע	 נשי	 שונות

או עידוד זוגות , היה בכ� אולי עידוד עקי� להקטי� הולדת ילדי	 מחו� לנישואי�. סיוע לילד

מאיד� היה בכ� להקטי� את תמרי� הגברי	 להשתלב בעבודה בשכר מחשש שא	 . להינשא

עדי� לכ� לאב להימנע מעבודה מסודרת ובמקומה . הכנסת	 לילדיה	ישתכרו תועבר 

ספק ). Blank, 2002(מכשלה הייתה  זו תוכניתל. להשתלב בעבודות מזדמנות תמורת מזומ�

לו ג	 בישראל מעוקלת משכורתו של חייב ולכ� עדי� . לארצות הבריתא	 המכשלה נכונה רק 

 . לשל	 חובות שצברותחייב	" מסודרת"עבודה והשתכרות  .שלא ישתכר

 

  מסוגתוכניות מציגות דילמה לא פתורה בהוריות�חדמחקרי הערכה הראו שאמהות , כאמור

מתנגש  כדי להגביר הכנסת�) כולל שעות לילה(הרצו� שלה� לעבוד שעות רבות יותר . זה

                                                           

1. The Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act 
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את  וא� להוציא, ה�מכא� קצרה הדר� להאשימ� בהזנחת ילדי. ביכולת� להתמסר לילדיה�

  .רת הא	ו בחסות בית המשפט ממשמהילדי	

 

�אמהות חדגורל� של מהו מחקר שבדק  התמקדו ב)Danziger et al., 2002(דנציגר ואחרי	  

החוקרי	 השוו בי� הקבוצות תו� .  שיקו	תוכנית בעקבות "מרווחה לעבודה"הוריות שעברו 

נשי	 לצאת עשויי	 להקשות על ה ,ה� אישיותיי	 וה� טכניי	, לחסמי	 שוני	 התייחסות

 .  תוצאות המחקראתלעבודה ולפיכ� א� להטות 

 .פסקההבטחת הכנסה לוזכאות� התפרנסו ממשרת� ,  לשוק העבודהושיצאנשי	 נמצא כי 

 בסקר על מצב והכנסה דיווחהשלמת וקבלת  אלה ששילבו בי� עבודה חלקית  נמצא כיכ��כמו

שיצאו לעבודה הנשי	 . מנו והתקיימו רק מ לקבל סיועושהמשיכנשי	 כלכלי טוב יותר מ

חופש יחסי ברכישת מוצרי	 , ביטחו� עקב יציאה מעוניתחושת , דיווחו על הכנסה גבוהה יותר

 בדיקה חוזרת לאחר שנה הראתה כי כמחצית, ע	 זאת. ושירותי	 והקטנת תלות� באחר

יותר  כספיי	 ול"משברי	"לפחות שני שלווה ב  עוניתחווחזרו ל, חדלו לעבודמאות� המשיבות 

 החוקרי	 ניסו להסביר את ההבדל בי� הנשי	 שהמשיכו .ביטוח רפואיתוכ� אבד משליש מ

 . לעבוד לבי� מי שחדלו לעשות כ� א� לא מצאו הבדלי	 משמעותיי	 בתכונות אלה

 

 ,Riccio)ראה  (ידירסומחקר חשוב בתחו	 חזרה לעבודה נוהל בקליפורניה וכונה פרויקט ריו

Friedlender and Freedman, 1994. 	מסלול הראשו�ה. פרויקט זה כלל שני מסלולי ,

לימוד ורכישת כישורי	 בהלי� , הפנה את המשתקמי	 להשלמת השכלת יסוד, הניסויי

" עבודה תחילה"כונה , שנחשב לקבוצת הביקורת, המסלול השני.  יחסיתשיקומי מתמש�

שוק הירות יחסית בניסיו� להשתלב במבו מיידי ולו בשכר נמו� חיפוש עבודהוהתמקד ב

ההשקפה שעמדה בבסיס הפרויקט היא שעבודה כלשהי אפילו א	 היא בשכר נמו� . העבודה

בהמש� אולי לקידו	 תביא קריירה תעסוקתית ההנחה היא ש. העדר תעסוקהטובה יותר מ

תמריצי	 ייחודו של הפרויקט היה ב. יותרבמקו	 העבודה או לחיפוש תעסוקה בשכר גבוה 

 .עבודהמקו	 במציאת  תוכניתה מעורבות סגלוב

 

הסיוע כלל למשל מימו� , לפתור בעיות שהציגו המשתקמי	הצוות סייע  ,במסגרת הפרויקט

שיקפו הבדל ניכר בי� קבוצת הניסוי לקבוצת התוצאות לא  .לילדי	 יו	 סידורהסעות ו

 תאל מול קבוצת הביקור) שיקו	(בשנה השלישית למעקב נבדקו קבוצת הניסוי : הביקורת

 תוכניתמי שעברו שיקו	 ב הכנסת	 של הפרש לא גבוה בי� קיי	ונמצא כי ") עבודה תחילה("

שעברו את אלו מ) 19%(רק כחמישית ,  זאת ועוד.י� מי שנשלחו מיד לעבודה מזדמנתלב

  מקבוצת הביקורת16%לעומת ,  הגיעו להכנסה כוללת גבוהה מקו העוניתהלי� השיקו	
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עסקי	 בתו	 השנה השלישית שליש מקבוצת הניסוי היו מו רק ,לבסו�. שנשלחו מיד לעבודה

חשוב לציי� .  השני	 בה	 נוהל המעקבשליש כלל לא עבד במש� כל שלושואילו , לפרויקט

נבדקו .  ריוורסייד תרמה לחסכו� ממשלתיתוכנית, שיחסית להוצאה הציבורית למימונה

לופי� השכלה י או לח"ילהעבודה תח" תוכניתלסיוע שלושה מקומות בה	 שובצו מקבלי 

 לשיעורי והגיע" עבודה תחילה" לו שהופנ אלו נמצא כי.בסיסית כחלק מהשקעה בהו� אנושי

יותר ממעגל  מהר ויצאה	  כ��כמו . יותרתעסוקה גבוהי	 יותר וכ� רמות הכנסה גבוהות

 על הכרעת כפרויקט שהשפיעפרויקט ריוורסייד ההערכה מצביעה על . קבלת הקצבאות

 .לטובת המודל השני" ה תחילהעבוד"ח בי� הגישה של השקעה בהו� אנושי להויכו

 

 .גישה שונה בתכלית נהוגה במדינות סקנדינביה בה לא מעודדי	 אד	 שפוטר לשקוע באבטלה

 מתאר שיטה הנהוגה בדנמרק על מנת לעודד מעבר מעבודה Torfing, 1999)(טורפינג 

היא מתמקדת . ת במדיניות שיקו	 אקטיביתמדובר באסטרטגיה נמרצת המתאפיינ. לעבודה

מתו� זאת  .להלאלו הזקוקי	 הכשרה מקצועית והסבה מקצועית , בשיפור מיומנויות עבודה

 & labor( להתאימה לעקרונות של עבודה והו� ,כוונה לשמר את מדיניות הרווחה של המדינה

capital ( נת הרווחה ביצירת שוק עבודה גמיש מבלי לפגוע בעקרונות מדיולסייע

 state-guided(עידוד מערכת התעסוקה הוא  זו תוכניתגור	 נוס� להצלחת . הסקנדינאבית

governance (	בהתייחס לכוח אד 	ג 	משתני 	עצמה לצרכי 	אופי . להתגמש ולהתאי

 כה מקיפה שראוי ללמוד ממנה תוכניתמדינת הרווחה הסקנדינבית הוא שאפשר יצירת 

 .מות המונעות אבטלה דותוכניותולנסות ליצור 

 

מסכמי	 ממצאי מחקרי	 ) Bloom & Michalopoulos, 2001(ומיכאלופולוס בלו	 

, עידוד חזרה לעבודה ובוחני	 הא	 ה� אכ� אפקטיביות ל התערבותתוכניות 29�המתייחסי	 ל

כל מחקר התמקד . כשבמרכז� בחינת הכנסה וכ� השפעה על רווחת ילדיה	 של העובדי	

שירותי העסקה :  מתו� השלושה הבאי	תוכנית או יותר המאפיי� את הבאלמנט מפתח אחד

גובה לפי ) supplements( סיוע נוס� משלי	 הנית� למשתק	 ,)mandatory(המחייבי	 עבודה 

 ששילבו תוכניותהממצאי	 מורי	 כי . הכנסתו וכ� הגבלת פרק הזמ� בו הוא זכאי לקבל סיוע

אשר  תוכניותא� מועילות מה� היו ה, ו אפקטיביותהי) חובת עבודה(רק את האלמנט הראשו� 

הדגש על מציאת עבודה  .גישות לחיפוש ומציאת עבודהבחינו� וב,  בהדרכה בנוס�השקיעו

לופי� על אימו� והדרכה לקראת מציאת עבודה נבדק בשלושה מחוזות ונמצא כי יתחילה או לח

, יחד ע	 זאת. והשתכרותשתי הדרכי	 הניבו בסופו של דבר תוצאה דומה מבחינת העסקה 

 של מציאת עבודה תחילה סיפקה יתרו� מיידי וגדול יותר בממוצע לקבוצות תוכניתה

 השונות העלו את רמת תוכניותה, ככלל.  זו הייתה זולה יותר לביצועתוכנית, בנוס�. מקופחות
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 שהחלו לעבוד מצאו עצמ	 בעבודות שוליות  אלוא� רוב. התעסוקה בקרב הקבוצות השונות

 .לופי� עבודות במשרה חלקיתיהמספקות שכר נמו� או לח

 

 נוצרו חוקי	 שעל תוכניותללא מציאת עבודה וכ� ברוב הנשרו  תוכניותחלק ממשתתפי ה

 תוכניותכתוצאה מכ� ה. בשיעור השכר שהשתכרופיה	 הופחתו הקצבאות למקבליה� 

רו את המשפחות הותילרוב  ,)mandatory(המחייבי	 עבודה שסיפקו רק שירותי העסקה 

 תוכניותה.  והעבודה לא שיפרה את מצב	–) קבלת תמיכה(שבו היו במצב כלכלי דומה לזה 

העלו את הכנסת  אלו ש היו כלכלית שהפכו את מציאת העבודה לכדאית מבחינההיחידות

 שסיפקו תוספת שכר לנתמכי	 שכבר עובדי	 תרמו ג	 להעלאת תוכניותשתי . משק הבית

 תוכניתככל שה.  שבקבוצות הביקורתאלו גבוהה יחסית לזו שהשתכרו הההעסקה וג	 להכנס

ואיכות החיי	 הרמה הגדילה את ההכנסה הפנויה של המשפחה כ� היו לדבר השלכות ג	 על 

 . ילדי	 בלימודיה	של הכולל הישגי	 משופרי	 

 

גבלת ההמשפחות קטנה בשל הכנסת� של הראו שחלק מומיכאלופולוס ממצאיה	 של בלו	 

המפרנסי	 לא הצליחו הסיוע אכ� פסק חר� העובדה ש. תוכניתחלק מהנית� כ� הסיוע שזמ

לבחו� את , יש לעקוב אחר כל משפחה בנפרדכי לכ� טועני	 החוקרי	 . בעבודהלהשתלב 

 . מבלי לפגוע בה	,  השיקו	 לנזקקי	תוכניתולהתאי	 את מצבה 

 

 (חה לעבודהבחנה אסטרטגיות למעבר מרוו) (Hamilton, 2002 המילטו�
2
NEWWS( ואת 

 של מעבר מרווחה לעבודה שהתקיימו תוכניות 11היא בחנה .  שהוצעו לנזקקי	תוכניותה

הראשונה היא ניסיו� לשילוב : גישותה תבכול� הופעלו שלוש. בארצות הבריתבשבע מדינות 

ודה  בנייה ארוכת טווח של מיומנויות עבהשנייה היא, מהיר ועידוד להצטרפות למעגל העבודה

 . שלישית משלבת את שתיה�הו

 

כללה המחקר  ת אוכלוסיי.) שני	5�כ( ארו� טווח מקי�המילטו� ביצעה מחקר הערכה 

מקבלי הבטחת בחלק עיקרי המהוות ) המעקב היה אחרי כל המשפחה (הוריות�חדמשפחות 

 הפחתת ,תעסוקה הגברת ה,ההצלחה נמדדה בקיצו� מספר מקבלי הבטחת הכנסה. הכנסה

. ממשלתיסיוע  רווחת הילדי	 וחיסכו� ב, המשפחה וצעדי	 לשיפורואי הרעת מצב ,עוני

ע	 .  מספר מקבלי סיוע כספיובמקביל פחתעלה מספר המועסקי	  –התוצאות הראו הצלחה 

ה� לא .  לא עמדה במשימה לשפר את מצב	 החומרי של המשפחותתוכניותזאת א� אחת מה

 . עבדההא	 א� ש, כבעברותרה המשפחות הנזקקות נרווחת . הפחיתו עוניולא הגדילו הכנסה 

                                                           

2. National Evaluation of Welfare-to-Work  
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 ,Wisconsin Works תוכנית שזכתה אולי להכרה הרבה ביותר בישראל היא תוכניתה

,  כשכוונתה לתת למשתתפיה1995�זמה החלה בוהי".  ויסקונסי�תוכנית"המכונה בישראל 

. בקצבאותלות� תעצמאות כלכלית בהיות� מועסקות ולהוריד את , הוריות�חדבעיקר אמהות 

 תוכניתהמשתתפי	 ב .הכוונה היא לפתח הזדמנויות להעלאת הכנסת� מעל לקו העוני, ככלל

ובתמורה זכו למגוו� ,  הכשרה נתונהתוכניתחתמו על חוזה המפרט את המחויבות שלה	 ל

 .למשל בכל הקשור לטיפול בילדי	 וסיוע לבני משפחה נלווי	, הקלות והטבות

 

 בדקהזו נ.  ויסקונסי� המקוריתתוכנית התבססה על )"ונסי� הישראליתויסק"(ב " מהלתוכנית

החלה באוגוסט בישראל  תוכניתה. והופעלה ביוזמתובירושלי	 משרד האוצר מעל ידי צוות 

באמצעות חברות פרטיות זרות  ,אשקלו� וחדרה, נצרת, ירושלי	:  בארבעה אזורי	2005

המשתק	 .  אישי ומתמש� לכל משתק	 הציעה ליוויתוכניתה, בבסיסה. שהתמחו בתחו	

הייתה שבמהל� המטרה  .ממשי� לקבל גמלה א� חייב להוכיח נכונות להתייצב במרכז

ינסה להשלי	 השכלה , יתנסה בעבודה, יחפש עבודה באורח פעילהמשתק	  תוכניתה

,  שעות לשבוע40 � 30במסגרת של  כל זאת ,.בתחומי	 נבחרי	 וישתת� בסדנאות שונות

משתתפיה היו מקבלי הבטחת הכנסה החייבי	 במבח� . קו	 עבודה מקובלכנדרש במ

תעסוקה
3

  אישית לכל משתת� אשר היה שות� לתנאיהתוכניתמבח� התעסוקה הומר ב .

זה ניתנה למרכזי התעסוקה שהוקמו " חוזה" העמידה בתנאי ינת הסמכות לבח.וחת	 עליה	

 . על ידי מפעילי	 פרטיי	 בארבעת האזורי	

  

נוס� להמש�  . לכל משתת�תוכנית המהתאהו כללה אבחו� תעסוקתי שבאמצעותו תתוכניה

תשלו	 ,  סיוע בטיפול בילדי	:סיוע באמצעות שירותי	 שוני	 קבלת הגמלה נית� למשתק	

  אואיחורי	לדוגמא (א	 המשתת� לא עמד בתנאי	 . נסיעות לעבודה וסובסידיה למעסיקי	

 הופעלו סנקציות בדמות של שלילת גמלה, 	 מראששהתחייב עליה) היעדרויות לא מוצדקות

 היא  א� זותוכנית טר	 בוצעה הערכה סופית ל,למעשה. חודשיי	מש� וסירוב לקבל עבודה ל

 ). 2007(נלמדה באורח מקי� בידי צוות מקצועי בועדת יערי 

 

 ,בנוס�.  ויסקונסי�תוכניתה נבחרה במודע ביישובי	 שבה� לא הופעלה " תלמתוכנית

יציאה : א� יעדיה היו דומי	, ה היו שוני	 בתכלית" תלמתוכניתנות בבסיסה של העקרו

  .השתלבות בתעסוקה בשוק החופשיממעגל התמיכה ו

 

                                                           
3
 ".נמו�שכר "או " דורשי עבודה"זכאי
 לגמלה בעילה של  
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 הגדרות והסברי�
 

 בלתי תלוי זה בזה א� באותה עת,  שיקו	 שפעלו באורח נפרדתוכניותשתי בוח� מחקר זה 

המישור הראשו� הנבח� בעבודה . דההבטחת הכנסה במעגל העבול הלשילוב	 של מקבלי גמל

.  אשר נועדו לבצע מדיניות זותוכניותבחירת הלעקרונות ו, זו התייחס לקביעת המדיניות

 המישור .השיקו	 והתהליכי	 שעלו מהשטח תוכניותהפעלת תיאור המישור השני התייחס ל

ו ע	 ראיונות שבוצע על יסוד הנתוני	 שנאספו ומעט תוכניתהערכת ההשלישי מתייחס ל

 .משתתפי	

 

כוונת מחקר , מלכתחילה. תהליכי	 ותוצאות התערבות, מחקר הערכה קלאסי בוח� תשומות

ע	 תחילת המחקר התברר . ה על פי מתכונת מקובלת זו" תלמתוכניתזה הייתה להערי� את 

 שהפכו ליסוד ולקריירות אלה יש צמתי	,  שונות"קריירות" מציעות במהלכ� תוכניותשה

  .ההערכה

 

דרכו של אד	 לקראת הצלחות "מילו� אב� שוש� מגדירו כ.  נבחר לא במקרה"קריירה"ושג המ

אב� שוש� . (משרה, מעמד בעבודה, מקצוע; השגת רווחי	 או כבוד בפעולה מסוימת, חיצוניות

דר� "מגדיר קריירה כ) 520: 2000, אבניאו�(הישראלי " מלה במילה"ג	 מלו� ). 1225'  עמ1988

שתי ההגדרות משקפות את )". עבודה(תפקיד , תכלית, תיבה מקצועיתנ, מקצוע, חיי	

, רכישת מקצוע לש	 עצמאות, מעמד, חשיבות העבודה בעיקר באשר לבניית דר� חיי	

של המשתק	 במרכז השיקו	 " קריירה" ההערכה מתמקדת אפוא ב.אמצעי	 וכבוד

 . ובהשמתו בעבודה
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 איסו נתוני�
 
 

 ועדת ההיגוי : לתה השיקו	 והפעתוכניתמדיניות 

נקודות המוצא והעקרונות שהנחו , תוכניתחלק זה של המחקר מסתמ� על מסמכי הרקע של ה

,  מתחילתהתוכניתלצור� זה הוקמה ועדת היגוי שנועדה ללוות את ה.  הבסיסיתתוכניתאת ה

חברי ועדת ההיגוי שמות . וכ� לסייע לפתור בעיות,  ופרטיהתוכניתלקבוע את מדיניות ה

  .'עי	 בנספח אמופי

 

 תהלי� השיקו	

 א� המחקר המלווה החל רק בתו	 אותה ,2006ה החלה בתחילת " תלמתוכניתראוי לציי� ש

, הכרת המועמדי	 והפגישה עמ	, תוכניתהנתוני	 המתייחסי	 להפניית מועמדי	 ל .שנה

 :מקורות עיקריי	שה ולמשנאספו אבחונ	 והתהלי� שעברו 

 תוכניתשנמסרו בישיבות ועדת ההיגוי של זי השיקו	 ודיווחי	  נתוני	 שנאספו בידי מרכ .1

 . ה"למת

לגבי כל משתק	 ומקור	 בתיק האישי של כל צוות המחקר קיבל נתוני	 אישיי	 ש .2

 ועברו לשאלו� המחקרה, ללא ציו� פרטי	 מזהי	, הנתוני	.  במרכז השיקו	משתק	

כוו� ומלכתחילה מליצור קשר צוות המחקר נמנע במ .ועובדו במחשב כמקובל) 'בנספח (

החוקרי	 . וכל המידע נאס� כאמור מהקיי	 בתיקי המשתקמי	, ישיר ע	 המשתקמי	

כפי שתועדו , החלטות ושלבי	, כולל תאריכי	, הסתמכו אפוא על רישו	 הנתוני	

 .בתיקי	 אלה

מרכזי השיקו	 : בביטוח הלאומי" הבטחת הכנסה "תוכניתנתוני	 בדבר קבלת גמלה מ .3

 תוכניותירו לביטוח הלאומי את מספרי הזיהוי של המשתקמי	 לפי מעמד	 בהעב

 המידע שנתקבל .)ומהללא השמה וכד, השמה עצמית, שעברו השמהאלו (השיקו	 

 . מהביטוח הלאומי התייחס לכל קבוצה כאמור ללא ציו� פרטי	 אישיי	 מזהי	

  

 ראיו� המשתתפי	

שנשרו אלו כולל ,  השיקו	תוכניותתתפי	 בהכוונה המקורית הייתה לראיי� כל אחד מהמש

שעברו אלו וכ�   או בסופהתוכניתודה בעצמ	 במהל� השמצאו עבאלו , תוכניתבמהל� ה

על מנת שלא להתערב בתהלי� השיקו	 נעשתה . תהלי� של השמה ונקלטו בעבודה או לא

 את )ו עזבא( הוא סיי	 ולפימרכז השיקו	 פנייה למשתק	 רק לאחר קבלת אישור צוות 

מכתב מקדי	 ) 2007אוקטובר ב(ממרכז השיקו	 נשלח כ� לצור� .  ונית� לפנות אליותוכניתה
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 המכתב. כל אחד מ� המשתתפי	ביתו של ל ,מטע	 צוות המחקר באוניברסיטה העברית

מודיע לו על שיחת טלפו� צפויה בה יוצגו לו כמה שאלות המתייחסות לניסיו� האישי שלו ע	 

במכתב . למשיב הובטח חיסיו� מלא למידע האישי שימסור. י� שעבר השיקו	 והתהלתוכנית

לא יימסר לביטוח שיימסר לצוות המחקר מהאוניברסיטה העברית נאמר מפורשות שהמידע 

 . סטטיסטיקה מקיפהכלל ביילמרכז השיקו	 או לכל גור	 אחר אלא , הלאומי

 

ד של המשתק	 ולראיי� הפנייה הייתה טלפונית מתו� העדפה להתקשר למספר הטלפו� הניי

, שנעשו) ניכרי	 וחוזרי	(חר� המאמצי	 . ובשעה הנוחה לו, בכל מקו	 שיימצא, אותו אישית

הפנייה הייתה .  בתהלי� השיקו	 בעכו וברעננה לא צלחהמשתתפי	הניסיו� לראיי� את 

136�ב הניסיו� התמקד. כנו לבצע ראיונות אלהובאמצעות שני עוזרי מחקר שהוכשרו וה 

, ארבעה עשר משיבי	(למעשה רק עשירית . מי	 שמספר הטלפו� הנייד שלה	 היה ידועמסיי

 :הסיבות לאי מענה היו. השיבו ונענו לפנייה זומהמשתקמי	 שפנו אליה	 ) 11%

 .)61.0%, איש 83( שגויטלפו� מספר  או הטלפו� מנותק .1

 .)19.8%,  איש27( " שיקו	תוכניתלא מכיר ולא השתתפתי בשו	 " .2

  .)8.8%,  איש12" (אי� לי מה להגיד, ה לדברלא רוצ" .3

 

וחר� ההבטחה המפורשת שלא להעביר מידע לכל גור	 המקדי	 מכתב החשוב לציי� שחר� 

 . חו� לא צלח המאמ� לראיי� את המסיימי	
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 מהימנות הנתוני�

 
המוסד לביטוח ההנחה בבסיס מחקר זה היא כי הנתוני	 כפי שנמסרו לחוקרי	 על ידי 

 איסו� זו ג	 הסברה לאחר.  השיקו	 ה	 נכוני	 ומדויקי	רכזימירות התעסוקה וש, לאומי

 . עימות	 ובדיקת	, הנתוני	

 

נשמטו או , תועדו במועדקיימי	 משו	 שלא מאיד� נמצא כי חלק מהנתוני	 הנחוצי	 לא 

כ� למשל חלק מהשיחות שקיימו העובדות . תוכנית אצל השותפי	 השוני	 לרישומי	מה

.  לא תועדו בתיקי המשתקמי	,בעיקר אלה שנערכו באקראי,  או צוות ההשמההסוציאליות

 לא נעשה ניסיו� לשחזר או להסתמ� על אומדני	 ,להבטיח את מהימנות הממצאי	על מנת 

לציי� חשוב . על כ� חסרי	 חלק מהנתוני	 לגבי מקצת מהמשתקמי	. או קירובי	 משוערי	

 .ות אליה	התייחסבבסיס הנתוני	 ובמגבלה זאת בשל ה

 

התחלת כמחצית השנה לער� לאחר , 2006חשוב ג	 לציי� שהליווי המחקרי החל רק בנובמבר 

מקצת הנתוני	 חסרי	 משו	 שצוות מרכזי השיקו	 לא תיעד	 וכשהמחקר . ה"תלמ תוכנית

חר� כל זאת נעשה מאמ� להשלי	 את מירב . החל לא נית� היה להשלי	 את הנתוני	 לאחור

 . חקר זההנתוני	 לצור� מ



 14

 ממצאי�

 

) ב( , ועדת ההיגוי� ה"תלמ תוכניתגיבוש המדיניות והפעלת ) א(.  בחלק זה	פרקי�יתתששה 

ה בעכו " תלמתוכניות) ג(, קליטת משתקמי	 ואבחונ	: ה בעכו וברעננה" תלמתוכנית

והתהליכי	 " קריירה" ה–ה " תלמתוכנית) ד(, מאפייני	 אישיי	 של המשתקמי	 : וברעננה

 המשתקמי	 והתהליכי	 שעברו" קריירה" ה–ה " תלמתוכנית) ה( , עכו–המשתקמי	 שעברו 

 .המלצות אבחו� ומסלולי שיקו	: ה בעכו וברעננה" תלמתוכנית) 'ו (, רעננה–

 

  ועדת ההיגוי– תוכניתהגיבוש המדיניות והפעלת 

י אבחו�  רשת מרכז–הקר� "ל "ל שהיה מנכ"ז אהרו� פרייבור� של יוזמה היא ה"תלמ תוכנית

המרכז להכשרה ולשיקו	  "בשיתו� ע	 )הקר� למפעלי שיקו	: להל�" (קו	 מקצועייוש

הקר� למפעלי	 מיוחדי	 של  .) בית לוינשטיי�:להל�." (ר.י� עמקצועי ליד בית חולי	 לוינשטי

הבטחת ל השילוב	 של מקבלי גמליוזמה זו בשל חשיבות עודדה  המוסד לביטוח לאומי

 . החופשיהכנסה לעבודה בשוק 

 

 זו נובע מהכוונה לנסות ולהתנסות תוכניתתפקידו המרכזי של המוסד לביטוח לאומי ב

 203על פי סעי� .  לעבודה בשוק החופשי,הבטחת הכנסהל ה המכשירה מקבלי גמלתוכניתב

בהתקיי	 , מקבלי גמלת נכות מהמוסד לביטוח לאומי זכאי	, )1953 (לחוק הביטוח הלאומי

כולל השמה , ה אישית המיועדת להכשיר	 לתעסוקה הכשרתוכניתבור  לע,תנאי	 מסוימי	

החוק לא מקנה לה	 זכות . הבטחת הכנסהל הלא כ� מקבלי גמל. בתעסוקה מתאימה

ה היוזמה אפוא הייתה לנסות ולהכשיר מקבלי גמל. לשיקו	 מקצועי או הכשרה תעסוקתית

  . הכנסה לתעסוקה מתאימה בשוק העבודהלהבטחת

 

 תוכניתהמחקר מתבסס בעיקר על התכני	 שעלו בישיבות ועדת ההיגוי של חלק זה של 

 התייחסה, ההפרוגראמ,  הבסיסיתתוכניתהעיקרו� המנחה של הו, נקודת המוצא .ה"תלמ

 אשר תוציא את מקבלי תוכניתהכוונה הייתה להציע . למאפייני	 של מקבלי הבטחת הכנסה

בהתא	 לכ� נוצר קשר . ת	 למעגל העבודההכנסה מהמעגל בו ה	 נתוני	 ותכוו� אוההבטחת 

 סייעה בבחירת שירות התעסוקהיחד ע	  ותוכניתאת הליוותה ע	 מחלקת הבטחת הכנסה ש

 . זותוכניתהאוכלוסייה ל

 

את מדיניות התוותה ש) 'ראה נספח א (ועדת היגוי משותפתאפוא את התהלי� ליוותה 

 :  לדיו�נושאי	 הבאי	ה,  בי� השאר,עלובישיבות ועדת ההיגוי  . השיקו	 ופעולת�תוכניות
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 .תוכניתשיקו	 ספציפיי	 בה	 תפעל ה בחירת מרכזי .1

 .תוכניתקביעת מדיניות וכללי	 שינחו את ה .2

 . שיפעילתוכנית והשיקו	מרכז אישור העקרונות והמודלי	 של כל  .3

 .תוכניתזיהוי פרופיל תכונות של מועמד המתאי	 להשתלב ב .4

 .כולל סנקציות בהתייחס למסרבי	 ונושרי	, כניתתושאלת המוטיבציה של משתתפי ה .5

 .מאפייני המש� הקשר והזיקה לשירות התעסוקה .6

 .ת לאוכלוסיית הפרויקט"התאמת הקורסי	 של משרד התמ .7

 .זכאויות ועדכו�: בביטוח הלאומי" הבטחת הכנסה"המש� הקשר והזיקה למדור  .8

 .ותתוכניוניסיו� לאתר שותפי	 למאמצי ה,  השיקו	תוכניותמימו�  .9

 .משוב ופתרו� בעיות, דרכי תקשורת .10

 

 : מליאת ועדת ההיגוי התכנסה במועדי	 אלה

  2005,  דצמבר11 

 2006,  בינואר18

 2006,  בפברואר26

 2006,  באפריל23

  2006,  ביולי10

 )תחילת המחקר המלווה( 2006,  בנובמבר7

 2007,  בינואר18

 2007,  במרס28

 2007,  באוגוסט14

 )צוות הערכה ,ח ביניי	"דו( 2007,  בדצמבר17

 )צוות הערכה, ח ביניי	"דו( 2008,  במרס3

 2008,  במאי26

 

  תוכניתמטרת ה

  לקיו	גמלה, הבטחת הכנסהל גמלהה מקבלי יאה ה" תלמתוכנית של אוכלוסיית היעד

סייע לקבוצה נבחרת מתו� אוכלוסייה זו ל הייתה תוכניתמטרת ה. מהמוסד לביטוח לאומי

בשוק הפתוח תו� קידו	 כושר	 השתלב במעגל העבודה  הכשרה שתסייע לה	 לתתוכניעבור ל

 .ויכולת	 התעסוקתית
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  הנחות היסוד של הפרויקט

ההנחה . כולל בתעסוקה לפרנסתו, לכל אד	 הזכות להשתלב בחברהכי יו ההנחות היסוד 

וספת הנחה נ. הייתה כי אנשי	 מבקשי	 להשתלב בחברה ולהתקיי	 בכבוד באמצעות עבודה

שילוב זה מתבסס על . נית� לשלב אנשי	 בעבודה כאמור, גרסה שבהתקיי	 תנאי	 מתאימי	

 .כישוריו ומצבו האישי, תכונותיואישית ומתייחסת לאד	 מבחינת  מותאמת תוכנית

 

  אוכלוסיית היעד

ש	 לצור� רישו	 חלק	 מתייצב .  בישראלהעבודהשירות התעסוקה מכיר את ציבור מבקשי 

 ללשכת התעסוקה ה	 דורשי עבודה שלא י	מגיעה, ככלל . שבחוקבגמלאות	 המזכה אות

אישי מידע . "חותמי	"פע	 בשבוע ולשכת התעסוקה תייצבי	 בה	 מ. מצאו תעסוקה לבד	

 .בשירות התעסוקה י	נמצאשלו והיסטוריה תעסוקתית מאפייניו התעסוקתיי	 , על המועמד

 לקיו	 גמלהפסי תביעה לקבלת ולאי	 טממה  כלמידע אישי רב ומגוו� מוסרי	, בנוס�

שמקורו בביטוח הלאומי ובלשכת  ,מידע זה. לאומיהבביטוח " הבטחת הכנסה "תוכניתב

 . הכשרה והשמהתוכניותאמור לסייע בבחירת משתקמי	 מתאימי	 והפניית	 ל ,התעסוקה

 

 
 משתקמי	 ואבחונ	 הקליטת 

 

  קר� למפעלי שיקו	בניהול ה: המרכז לאבחו� הכשרה ושיקו	 תעסוקתי עכו

למפעלי לקר� שיי� ) מרכז השיקו	 בעכו: להל�(המרכז לאבחו� הכשרה ושיקו	 תעסוקתי עכו 

מאז הקמתו . 1965פועל משנת המרכז . שיקו	 מיסודו של אג� השיקו	 במשרד הרווחה

הוא צבר ניסיו� . הכשיר המרכז מאות משתקמי	 לעבודה במפר� חיפה ובאזור עכו והקריות

בעלי , עולי	 וותיקי	, יהודי	 וערבי	, רה של אוכלוסייה מעורבת של נשי	 וגברי	רב בהכש

 של מרכז שיקו	 זה וצוותו וניסיונ. וחסרי מקצוע שנזדקקו להכשרה, מקצוע שנזקקו להסבה

 . הביאו לכ� שנבחר כמרכז השיקו	 מטע	 הקר� למפעלי שיקו	 בפרויקט זה

 

, גליל עליו�, גליל מערבי, גרי	 בקריותהשרת	 של בשגרת עבודתו מרכז שיקו	 זה מסייע להכ

לצור� הכשרה מקצועית מקיי	 מרכז השיקו	 בעכו  .שובי	 יהודי	 וערבי	 כאחדיכולל י

 .ניהול מערכות משרדיות ועוד, גרפיקה ממוחשבת,  ביניה� אומנות הבישולסדנאות מגוונות

 .שתלבות בעבודה נית� לרכוש הרגלי עבודה וכישורי	 הנחוצי	 להסדנאות אלהב
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 עכו, מרכז השיקו	

 

הקר� הקשר ע	 . 2006ה בעכו החלה לפעול בחודש מאי " תלמתוכנית – תוכניתהצטרפות ל

  .יטוח לאומי החל קוד	 לכ�למפעלי	 מיוחדי	 במוסד לב

 

לקלוט משתקמי	 עד הייתה  עכו במרכז השיקו	ב ה"תלמ תוכניתכוונת  – תוכניתיעדי ה

 איש 50ולטפל בשיקומ	 של  ,2008בחודש מאי י	 את התוכנית לסי ,2007סו� דצמבר 

 60%היעד שנקבע הוא שיקומ	 של  .שיופנו מלשכת התעסוקה בעכו ובקריות

 .כלומר כשלושי	 איש, מהמשתקמי	

 ההכשרה בעכו החלה את עבודתה על בסיס פרוגראמה תוכנית – הכנה לקראת הפרויקט

תחילת ההלי� היה מול שירות התעסוקה . גויבסיסית משותפת שאושרה על ידי ועדת ההי

הבטחת  לגמלההד כללה בשלב זה את מקבלי אוכלוסיית היע. נהריה והקריות, של עכו

 ,התעסוקהמרכז השיקו	 שית� לצור� זה את המתא	 ע	 שירות . יישובי	 אלהכנסה בה

פקח מטע	 המרכז להכשרה מקצועית  נציגי המרכז ומ,אחראי מטע	 הבטחת הכנסה

,  נציגי מרכז השיקו	 הציגו את תפקיד מרכז השיקו	,במפגש בי� הגופי	). ת"רד התממש(

 –סה בהשתלבות בעבודה את החסמי	 העומדי	 בפני מקבלי הבטחת ההכנואת הפרויקט 

 . ומההכשרה מקצועית וכד, יהמוטיבצ, כגו� השכלה

 

נשכרו זו עד על מנת להתאי	 את כלי האבחו� והתהלי� לאוכלוסיית י, לקראת הפרויקט

חשוב לציי� . ומנחת קבוצות ע� ארגונייו, ת השמה עובד, שתי עובדות סוציאליות,פסיכולוג

הנראי	 כבעלי סיכוי מועמדי	 בחו� לעל מנת  ה"תלמ תוכניתשאותו צוות נשכר במיוחד ל

  .להקצות את מלוא המשאבי	 להצלחתה ותוכניתטוב להשתלב ב

  

 : שלביהה קבוצתית ואלו היוהקליטה היית – שלבי קליטה ואבחו�

 . ראשונילצור� מיו� בשירות התעסוקהי	 ע	 המועמדי	 יראשונמפגשי	 : 'שלב א

 נמצאו מתאימי	 על ידי 112, התעסוקהבשירות  אשר עברו את הראיונות 316מתו� 

 . והוזמנו לשבוע אוריינטציהה"תלמ תוכניתמרכז השיקו	 ל

 

שבמהלכו נוצר תהלי� של ,  שבוע אוריינטציה היהתוכנית ליכלי בחינה ייחוד: 'שלב ב

להשתלב היה לראות ולבחו� מי מעוניי� היה  אפשר  באמצעות כלי זהכ��כמו .גיבוש

 מספר.  כללמעוניי� להצטר�אינו לעידוד ומי  וזקוק "אינו בטוח בכ�"מי , תוכניתב

�כ( דדי	 היו מועמדי	 בומי	 לא היו מעונייני	 לשת� פעולה וכ�מועמדי	 שנראו מתאי

 . בשלב האוריינטציהתוכניתשנפלטו מה ) משתתפי	28



 18

 

 כמעודדת אתגר אישי ייחודי בדמות תוכניתגדרה ההראשונית ע	 המועמדי	 הוהכרות ב

נאמר   במקביל. המכבדת את האד	 שקיבל על עצמו אחריות זו"אחריות אישית"

ימצא מתאי	 מי שי: כי לשירות התעסוקה יש ג	 סנקציהשהשתתפו בהכנה למועמדי	 

ממנו להישלל עלולה הבטחת הכנסה ל גמלהה,  ההכשרה ולא ישת� פעולהתוכניתל

 יוכל לתבוע שוב בעילה זו או אחרת על מנת לשוב שלושה חודשי	 אשר לאחריה	למש� 

  .גמלהולקבל 

 

 ואבחו� זימו� לראיו� אישי ע	 פסיכולוגית תהלי� זה כלל .האבחו�תהלי� : 'שלב ג

קיבל במהלכ	 המשתק	 שלושה עד ארבעה ימי	 והאבחו� נמש� . קתיפסיכולוגי ותעסו

,  בלח� המשתק	ולת העמידה של יכנבדקהבאבחו�  .עליו לבצער היה שאמשימות שונות 

 את אותו מועמד פוטנציאלי שיתפו, בנוס�. עודיכולות מוטוריות וטכניות ו, יחסי עבודה

לאחר . העדפותיו ויכולותיו, תנטיותיו המקצועיו, אישיותואיתו על עמדו בתהלי� ו

חשוב . � שמתאי	 לוהמלצות לכיווהועברו תקיי	 דיו� שבסופו ששמעו את רצונותיו ה

 סלהיכנ, הזקוק לכ�  הייתה ג	 אפשרות למשתק	, ומטעמהה"תלמ תוכניתלציי� שליד 

ת ולהתחיל את השיקו	 לאחר "אשר הוצעו על ידי משרד התמשלמת השכלה אולפ� והל

 .ימודי זהסיו	 שלב ל

 

הכשרה התו� כדי . תוכניתטיפול בהחלט על המש� וו� העל פי תוצאות האבח :'שלב ד

בסיו	 שלב זה נמצאו כמה . סדנאות הכנה לקראת עבודההתקיימה סדנת העצמה ו

חשוב ג	 . ולגביה	 החלה ההשמה בשוק החופשי, משתקמי	 מתאימי	 להשמה מיידית

המירו אותו בהשמה , ו מבית	 לשיקו	לאחר שכבר יצא, משתקמי	שמספר לציי� 

ראוי לציי� , בנוס� .עצמאית בעבודה ולא נזקקו להשמה מטע	 מרכז השיקו	ואישית 

שעובד השמה במרכז השיקו	 מתחיל את הכרותו ע	 המשתק	 כבר בתחילת הדר� כ� 

  .בלתי נפרד מהלי� השיקו	 כולו, שתהלי� ההשמה יהא חלק אינטגרלי

 

  האפשרויות אשר עמדו בפני המשתק	: מסלולי קידו	 ושיקו	

אלו  ,למסלול לימודי מי	פחות מתאינמצאו  האבחו� סמ�שעל  אלולנועדו  :סדנאות

 להתמודד ע	 דרישות עול	 ה	שקשה ל אלו  או הרגלי עבודהי	 להקנייתזקוקה

את הסדנה ליוו מדריכה .  בומדובר בסימולציה למפעל אמיתי על כל מה שכרו�. העבודה

ות בסדנא. פרטנית והעצמה, עבודה קבוצתיתהתקיימה במהלכה . סוציאליתועובדת 

 הבמהל� הסדנ. עבודות בקבלנות משנהולאלו נחשפו המשתקמי	 לעבודה יצרנית 
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חלק מהמשתקמי	 . טופסי הערכה על המשתק	 לגבי תפקודו במישורי	 שוני	מילאו 

 . תו� זמ� מאוד קצר כבר לשוק העבודהיצאו

 

הכשרה לקראת : אשר כללו ת" אלו הכשרות המוכרות על ידי התמ:הכשרות מקצועיות

ניהול ;  אינטרנטבניית אתרי; עיצוב גרפי; ממוחשבת י גרפיקהקורס; תעודה מקצועית

ל פי  עההכשרה נקבעה. מניקור ועודופדיקור ; ספרות נשי	; )מזכירות(מער� משרד 

 .עיותעל כישורי האד	 ונטיותיו המקצוהתבססה ו, המלצות האבחו�

 

12�תעודת השלמה ל(ת .ג.ת; אומנות הבישול :ת"הכשרות שאינ� מוכרות על ידי התמ 

 תשע השלמה ל,)סדנה ללימודי עבודה(ע "סל; )לבגרות  לימודידותיח 3 + שנות לימוד

אשר שילבה שלושה ) פ� תעסוקתיאול( לעולי	 ת תעסוקתינהומכינת הכוו, שנות לימוד

 התקבלולפעמי	 א� (נסות תעסוקתית במקומות עבודה התשל יומיי	 ימי לימודי	 ע	 

 ).ש	 לעבודה בשלב ההשמה

ר� . ללא עזרת המרכז, לצאת לעבודה לבדבחרו  נ	 משתקמי	 אשריש :השמה עצמאית

רכז השיקו	 למשתקמי	 אלה ליווי בהנחה שאי� מדובר ממוטיבציה האישית הציע ה

 .בתהלי� קל

 

מקצועי מצוות מגוו�  ליווי  נית�ה"תלמ וכניתת ללמתקבלי	 – תוכניתליווי המשתק	 ב

 בהתייחס ת"פיקוח של משרד התמ ו עובד השמה,)מורה( מדרי� , עובד סוציאלי:כללר שא

עובד סוציאלי המתמחה בכל הקשור לשיקו	 . שנשלחו ללימודי	 במסגרתולאלו 

 עלהיה אחראי  תוכניתממונה מטע	 ה. הלי� השיקו	אחראי על היה התעסוקתי 

אשר ריכזה פרויקט הקשורה לאותו משתק	 בתקופת ההכשרה ומנהלת יסטיקה ההלוג

 .ומהישיבות צוות וכד ,דיווח, הדרכה,  הייתה אחראית על פיקוחתוכניתאת ה

 

 כשהמשתק	 היה נכו� לנסות ופעליווה את המשתק	 לאור� כל התהלי� לעובד ההשמה 

ישיבות הערכה בד סוציאלי ושיחות ע	 עו, " העצמהקבוצות"כ� התקיימו . השמה כאמור

חוות דעת עבר מידע ווהשבמהלכ� צוות ישיבות התקיימו .  בהלי� השיקומישוני	בצמתי	 

לווה , בנוס� לעובד ההשמה.  בהתייחס למשתק	 הבודדיעדי	ו שיפורי	,  ההתקדמותעל

עובדת סוציאלית אשר ו פסיכולוגית, מדרי�, יותראו מורה אחד  המשתק	 על ידי

 .המש� טיפולוקבעו יעדי	 ל, להתנסויות שעבר המשתק	חס התעדכנו בי

 

מרכז השיקו	 בעכו היה רגיש לצרכי המשתקמי	 צוות  – טיפול ומענה לצרכי	 מיוחדי	

סידוריי	 ,  אישיי	– חסמי	 אלה היו במישורי	 שוני	.  שעמדו בדרכ	והחסמי	



 20

 לרוב, ההורה מנעאשר מ ,או הילדי	  הילד"סידור" קושי ב כללו ג	החסמי	 .ומוסדיי	

� 900 תקציב של עד לש	 כ� הוקצה.  היו	למש�לבוא למרכז השיקו	 ולהתפנות , הא	 

תקציב לנסיעות היה בנוס� . לסייע בנושא זההיה באמצעותו נית� ר שא) ת(	למשתק

עות היומיות למרכז השיקו	 וחזרה לא היה ביכולת	 לממ� את הנסי ששתקמי	למ

ת היות	 בתהלי� השיקו	 העלו משתקמי	 רבי	 סוגיות  בע. בתחבורה ציבורית,לבית	

 השתדלו לקד	 ,ובעיקר העובדי	 הסוציאליי	 בו, אישיות ובעיות מטרידות שצוות המרכז

 .או בהסתייע בלשכת הרווחה במקו	 מגוריו של המשתק	, וא� לפתור א	 בכוח	 ה	

 

הנוגעי	 " ISO 9000"סטנדרטי	 של באורח וולונטרי השיקו	 בעכו אימ� מרכז  – תיעוד

חובות רישו	 , הצוותמחברי פקיד כל אחד ת, עבודהה תוכניות, לדרכי העבודה שלו

  .ותיעוד

 

ת ועובדשל ה �התיק האישי של כל משתק	 הוא באחריות – הנתוני	 בתיק האישי

הפנייה מהבטחת : כיל נפתח לכל משתק	 תיק שהתוכניתיו� לבשלב המ. תוסוציאליה

 וכ� העתק של )ג	 אינדיקציה ליכולות המועמדששימש (נימי  טופס ראיו� פ,הכנסה

. התבצע מאוחר יותר הועבר ג	 הוא לתיקר שאהאבחו� . כזההזמנה שניתנה לו על ידי המר

 .  על המשתק	בו דיווח שוט�ו" ד� טיפול" הכיל התיק ,כ��כמו

 

ע	 שיחות מידע על , נתוני	 על המשתקמי	 במהל� החודשהתיק האישי נועד לכלול 

 .  שהצטבר בהתייחס למשתק	תיעוד נוס� וכל רישו	 בתו� הסדנאות, המשתקמי	

 

אשר תפקידה היה מערכת הייתה , בעיני המרכז, ועדת ההיגוי – הציפיות מועדת ההיגוי

.  להשגת	"גלגל תנופה" כושימשהאת הצגת היעדי	 על פי ההגדרות בפרוגראמה לבחו� 

, זאת. רו� בעיות נקודתיות וארוכות טווח בפתצור�עלה לתת מענה כאשר הייתה מטרתה 

בתחילת הדר� תפקידה התייחס להתוויית הדר� . מה שהיא יצרהא על פי הפרוגר,כאמור

 ועדת ההיגוי הייתה, בהמש�. מדי פע	אשר עלו מה וטיפול בבעיות אביחס לפרוגר

 . משתקמי	רלוונטיות ג	 למעקב אחרי ה

 

המידע המפורט להל� מקורו במסמ� מרכז  – כוע ,קליטה שיקו	 והשמה, גיוס: סיכו	

 במרכז שיקו	 זה ה"תלמ תוכניתהסתיימה , על פי מסמ� זה). 26.5.2008(השיקו	 עכו 

תהלי�  עד תארי� זה המשיכו את ה"תלמ תוכניתא� מי שנכנסו ל, 2007בסו� דצמבר 

 . והשמת	תוכנית שילוב	 ב,המועמדי	קליטת מציג את ' תרשי	 א .השיקו	
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  והשמת	תוכניתשילוב	 ב, מועמדי	קליטת :  במרכז השיקו	 עכוה"תלמ תוכנית: 'י	 אתרש

 316 –ראיונות בלשכת התעסוקה 
מרואייני	

  מועמדי	 נמצאו מתאימי	 ועברו אבחו�70

  מרואייני	 השתלבו בתוכניות השיקו	65

 הופנו לתוכניות 60
 השיקו	

שירה  הופנו להשמה י5
 ללא תוכנית שיקו	

  נמצאו מתאימי	 לתוכנית112

  עברו שבוע אוריינטציה לתוכנית84
) עזבו בשלב זה מסיבות שונות28 (  

 סיימו 2
ללא 

 השמה

 עברו 3
 השמה

 סיימו 28
ללא 

 השמה
 עברו 32

 השמה
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 ) ר"ע(רעננה ,  לוינשטיי�ת החולי	ליד בי המרכז להכשרה ושיקו	 מקצועי

 שנה בצד פעולתו של 25�לפני כהוק	 ) מרכז השיקו	: להל�(המרכז להכשרה ושיקו	 מקצועי 

ת והלי� השיקומי נועד להקנאופי ה). קופת חולי	 של ההסתדרות(ינשטיי� בית החולי	 לו

 . טיפולי השמהו הרגלי עבודה

 

 לאחר אירוע , לוינשטיי�ת החולי	 בביי	אושפזהמעילותו בשיקו	 ישיר של המרכז החל את פ

לאחר שגבר הביקוש . אמורי	 להשתחרר מבית החולי	 חזרה לקהילהאשר היו  ,או מחלה

מרכז קיבל ה, )ביטוח לאומיממשרד הביטחו� ומבעיקר (יקו	 והשמה מגורמי חו� לשירותי ש

�עומד בפני מרכז אשר הפ� המרכז לעקב כ�  .להכשרה ושיקו	 יותר מועמדי	 מגורמי חו

אתגר מורכב יותר מתו� הבנה שאד	 הזקוק לשיקו	 והשמה חייב להתמודד ע	 ,  זאת.עצמו

 .  שיגרה בקהילהבהחזרת המשתק	 לחייהכרו�  ,מתעסוקה

 

 או א	 זו מגבלה פיזיתבי� , "אנשי	 ע	 מוגבלויות" כי	מוגדרה אנשי	המרכז פועל למע� 

ולא נכי	 " (אנשי	 ע	 מוגבלויות" הגדרת המשתקמי	 כ.נפשית המבטאת צרכי	 מיוחדי	

 רצו� לכוו� אות	 לפיתוח קריירה מקצועית ולא רק מבטאת גישה אנושית וכ�) מוגבלי	 וא

הכוונה להתאי	  .שבצוות ובקהילהתהלי� ההפניה מתבצע באמצעות עובדות שיקו	  .השמה

 .בהתחשב במגבלה הייחודית של כל פרט השיקו	 לכל נזקק תוכניתאת 

 

 רעננה, מרכז השיקו	

 

העבודה הייתה מול .  הייתה של המרכזתוכניתהיוזמה להצטרפות ל – תוכניתהצטרפות ל

ובה מידע  2003יולי המרכז שלח הצעה ראשונית ב. אומילההקר� למפעלי	 מיוחדי	 בביטוח 

באוקטובר לאחר הגשת הצעה שנייה . רכז בטיפול באוכלוסיות בעלי מוגבלותעל התנסות המ

 .2005סו� אושרה ב ה"תלמ תוכנית.  במלואהתוכנית הוגשה ה,הערות עליההו 2003

 

 השרה במרכז לאוכלוסייכל מסגרות השיקו	 וההכהעמידה את  תוכניתה – תוכניתעקרונות ה

בחו� תעסוקתי למועמדי	 ובהמש� קורס יא הציעה אה. החדשה של מקבלי גמלאות לקיו	

מכינות להשלמת . או השמה ישירה במקו	 עבודה קורס להשמה שיקומית, ללימוד מקצוע

 כגו�השכלה הומלצו לתלמידי	 פוטנציאליי	 שהיו זקוקי	 ללמידה או רענו� במקצועות 

 להעמיד את כל המרכז הרעיו� היה, ככלל. הבנת הנקרא ויישומי מחשב, גליתאנ, מתמטיקה

 ע	 ללכת"אפשרו  אחרות תוכניות קורסי	 ו21מגוו� של . תוכניתלרשות אוכלוסיית ה

קביעת לש	 . ומה	 רצונותיו) א	 בכלל(מה מתאי	 לו , יויכולותאת  לבדוק � "המשוק	

 . האבחוני	התקיימו  תוכניתהקורס או ה
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במרכז . האמצעי המרכזי בתהלי� השיקו	 המקצועי הוא מער� ההכשרה המקצועית, 	כיו

 , גרפיקה ממוחשבת, עריכת וידאו,האופטיק: השיקו	 קיימי	 קורסי	 שוני	 ביניה	

 מחס� , עיבוד שבבי ממוחשב– CNC ,לת חשבונות הנה, משרדאות,אלקטרוניקה חשמל

  . תחזוקת מבני	 ועוד,ממוחשב

 

בשיתו� ע	 אוניברסיטת (עובדי השמה הכשרת קורס ת למרכז שיקו	 זה היא  מיוחדתוכנית

זאת ,  זו מכשירה עובדי השמה כשיקו	 לאנשי	 הזקוקי	 להשמה בעצמ	תוכנית. )תל אביב

 –קשובי	 לה	 ועשויי	 להיות עובדי השמה מקצועיי	 , בהנחה שה	 רגישי	 לצרכי זולת	

 .וזאת לצור� שיקומ	 האישי

 

 בעבודה תוכניתממשתתפי ה 60%של  הגדירה לה כיעד שילוב תוכניתה – תיעדי התוכני

המשתתפי	 שביעות רצו�  כיעד שתוכניתקבע צוות ה, בנוס�.  חדשי	 לפחות3לתקופה של 

 . כלפי עול	 העבודהיה	עמדותפרו את ישתפי	 תהמשותהיה גבוהה  תוכניתמה

 

�מודדות ע	 האוכלוסייה לפרויקט הוקצו כלי	 נוספי	 להת – הכנה לקראת הפרויקט 

סוציאליי	 נוספי	 בשלבי   הוקצו עובדי	,כ��כמו. הוקצתה במרכז עובדת סוציאלית לריכוזו

כלי האבחו� .  האד	 הקיימות במרכזחכל אלה נוספו לתשתיות כו. המיו� והאוריינטציה

 .הפרויקטהועמדו בתשתית מרכז בשפותחו 

 

השלבי	 השוני	 שעברו המשתקמי	 מתאר את ' תרשי	 ב – שלבי הקליטה והאבחו�

  .ה"תלמ תוכניתב

 

ירות התעסוקה לצור� בשהתקיימו על ידי מרכז השיקו	  מספר ימי ראיונות :'שלב א

בראיונות בלשכת התעסוקה . מיו� ראשוני ובדיקת מוטיבציה והתאמה לתוכנית

 על  מועמדי	 הופנו209. השתתפו עובד סוציאלי ממרכז השיקו	 ורכז תעסוקה מהלשכה

 טר	 הזמנת	 ועברו בו הלי� של מפגש והכרה, ידי לשכת התעסוקה למרכז השיקו	

 .למפעל השיקו	 להכרות

 

 הנבחרי	 כמועמדי	 פוטנציאליי	 הוזמנו ליו	 הכרות שבמהלכו הוצגה :'שלב ב

. ג צוות המרכז והקורסי	 למיניה	 וכ� נער� סיור במרכזהוצ,  למשתתפי	תוכניתה

מולאו , בנוס�. 	 לשאלות ותשובות והסבר לגבי תהלי� האבחו�נית� מקובמהל� היו	 

 ולא ועגישלא האלו  של 	שמ. ור� המש� התהלי�לצעל ידי המועמדי	 שאלוני	 אישיי	 
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להמשי� בתוכנית  ני	 מעונייולא היאלו שג	 .  על כ� הועבר ללשכת התעסוקהוהודיע

 .ת התעסוקה חזרה ללשכוופנה

 

 מבדקי	 תעסוקתיי	 ואישיי	 במש� י	 המועמדובר� עחו באב. שלב האבחו�:'שלב ג

 לבדוק נתמל מבחני	 בתחומי	 שוני	 עהמועמדי	 עברו מגוו� . יו	 ארו� ואינטנסיבי

חלק . תכונות אישיות ומצב רגשי, נטיות מקצועיות, ידע והשכלה, יכולות וכישורי	

בחו� ברו אצאו בעלי פוטנציאל לימודי עבחו� ממוקד ואלה שנממהמשתתפי	 עברו א

 . מועמדי	 עברו את תהלי� האבחו�84. מורחב

 

 שיקו	 תוכניתלבנות הייתה עו� שמטרתה יוזמ� לשיחת משוב וי המועמד ה:'שלב ד

 והערכה בקורסי	 בהתא	  ג	 התנסותכלל שלב זה .המותאמת ליכולותיו ורצונו

יקת יותר וקבלת משוב מ� המדרי� בקורס התאמה מדובחו� לש	 לממצאי הא

וו� יהחלטה על הכהתקבלה שיחת סיכו	 והתקיימה בסיו	 תהלי� הייעו�  .משתת�ומה

 מועמדי	 50בשלב זה נשארו  . של המשתת� בקבלת ההחלטהבימרהמקצועי תו� שיתו� 

הייתה זו מכסת המשתקמי	 עליה הוסכ	 ע	 המוסד . אשר הופנו למסלולי	 השוני	

 .לביטוח לאומי

 

 אישית שנועדה לשילובו תוכנית לכל משתק	 תאי	הכוונה הייתה לה – מסלולי שיקו	

  :הבאי	מהמסלולי	  תו� שילובו באחד או יותר בתעסוקה מתאימה

 

 חס� השכלתי ה	 בעליכי   מועמדי	 שנמצא באבחו�:מכינות/ כיתות השלמת השכלה 

. למכינותהופנו מתמטיקה ויישומי מחשב , אנגלית, עברית: או יותר מהתחומי	באחד 

התמקדות יתר הייתה במכינה לעולי	 ר שאכ,  רגילה או מכינה לעולי	ההייתה מכינ

 דרישות כל לפי(לבחינות ס� לקורסי	 השוני	 הכינו את המשתק	 המכינות . בעברית

  ).קורס

 

קצב לפי , למידה אינדיבידואליתבקורסי	 אלו הייתה  הלמידה :הכשרה בקורסי	

ג	 לבחינות . תקד	 בקצב שלוהמשתקמי	 למדו בקבוצות קטנות וכל אחד ה. אישי

באופ� אישיניגשו 
4

 או קבוצתי י באופ� פרונטאלהתקיימוקורסי	 בלבד שלושה . 

 ). עובדי השמה ועריכת וידאו, אופטיקה(

 

                                                           
4
 .ת" בחינות של התמ– הכוונה ג
 לבחינות החיצוניות 
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ליווי של עובדת השמה  הציעה תוכניתה. מדובר בהשמה ישירה למקו	 עבודה :השמה

 א	 . יותראינטנסיביוא ההליווי הראשוני	 חודשי	 ה תשלושבכאשר , במש� חצי שנה

עד שלושה ניסיונות , שונה הוצעו לו השמות נוספותאהמשתק	 לא עמד בהשמה הר

 . שילוב בעבודה לכל משתק	

 

לקורס להשמה קבוצה נבחרת של משתקמי	 הופנתה  :קורס להשמה שיקומית

ורכב מסדנה אינטנסיבית של טיפול בחסמי	 נפשיי	 בת ההקורס  ."גור�"שיקומית 

 התקיימו, בנוס� . בעבודהותהשתלבליווי צמוד של עובדת השמה עד וחצי חודש ו

 .וקבוצות הכנה לקראת יציאה לעבודהתמיכה בתו� הסדנאות  קבוצות

 

  התהלי�

 תעסוקתי לאחר כחודשיי	 �ופנה שוב לייעומשתק	 שהיה במכינה של לימודי יסוד ה .1

די להוסי� מידע על זאת כ.  המדרי� על התקדמותו בלימודי	ילאשמבצירו� טופס 

.  השיקו	 הסופיתתוכנית הלמידה וקצב ההתקדמות לפני שנקבעה עבורויכולת 

היה מי שלא .  מיועד הואיגש המשתק	 לבחינת ס� לקורס אליוהמכינה נלקראת תו	 

 .כנס ישר לקורסזקוק למכינה ועמד בדרישות הס� נ

 מתחילת הקורס על וחצי ס נעשתה הערכה ראשונה לאחר כחודשה� במכינה וה� בקור .2

 הערכה.  המלווה את המשתק	העובד הסוציאליועל ידי  התעסוקתי ידי המדרי�

 נוספת לקראת תו	 הקורס בשיתו� עובדת נוספת נעשתה לאחר חצי שנה והערכה

בשוק החופשי  להערי� את יכולותיו של התלמיד לעבוד הייתההמטרה . ההשמה

 .מדא לבמקצוע אותו הו

ופנה המשתק	 לטיפולה של עובדת ידה בדרישות הגמר ה תו	 הקורס ועמלאחר .3

 .ההשמה

 

מקור אשר היוותה  לווה על ידי עובדת סוציאליתכל משתק	  – תוכניתליווי המשתק	 ב

האישי והמקצועי וליבו� קשיי	 בהתמודדות ע	 החומר  דימויהבחיזוק טיפלה , תמיכה לחני�

� כל התהלי� ליוותה רכזת התוכנית לאור, כ��כמו .הנלמד וע	 חסמי	 אישיי	 וסביבתיי	

שיחות סיכו	 הייעו� המקצועי בי� המשתת� רכזת התוכנית השתתפה ב. את המשתק	

 וציאליסבד ה והעולו יועדוהפסיכולוגית התעסוקתית ובשיחת המפגש ע	 מדרי� הקורס 

 .מהל� הקורסאת המשתק	 ב אשר ליווה

 

 ,ככל האפשר, מידע מקי�מנת לקבל ל ע ליווי של עובדת השמה הכשרה התחילסיו	 הלקראת 

בחיפוש מקו	 עבודה עזרה  תהלי� ההשמה כלל .משתק	 עוד בטר	 יצא לשוק העבודהעל ה
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דשי	 ו בח אחר המשתק	מעקבובבקשר  נשארה עובדת ההשמה. ותיוו� עד לשילוב בעבודה

  .הראשוני	

 

יוע למי שנזקקו על מנת לעזור בתהלי� השיקו	 נית� ס – טיפול ומענה לצרכי	 מיוחדי	

הוא  , כשבועיי	 ללא חיסורתוכניתהמשתק	 התמיד בא	 , כ� למשל. לפתרו� בעיות נלוות

נסיעות חופשי כרטיס א	 התמיד למעלה משבועיי	 קיבל  ,עבור כרטיס יומיקיבל תשלו	 

נית� היה (נית� תקציב לציוד לימודי עבור ההכשרה , בנוס�. ")חופשי חודשי("לכל החודש 

תשלו	 במי שנזקקו לסיוע לקבל החזר עבור היה וכ� נית� )  שקל300ר של עד לקבל החז

 .ילדי	יו	 ללמעונות 

 

תקני	  .2000 מאז יולי " 9001ISO"תקני איכות קיבל על עצמו וולונטרית את המרכז  – תיעוד

 . אלה מחייבי	 תיעוד ורישו	 מקיפי	

 

בטיפולה על פי מסלול אשר היו ציאלית מספר תיקי	 אישיי	 כל עובדת סו ל– התיק האישי

 רטי	 על משתתפיריכוז של כל הפהיה , ופיע בתיקי	 ויפורט להל�פרט לחומר שה. ההכשרה

 . במקו	 אחדתוכניתה

 

  הנתוני	 בתיק האישי

 בני ;ל" שירות בצה; מגורי	; מצב משפחתי;כיל פרטי	 אישיי	 ה:שאלו� מועמד �

 מצב תעסוקה ;ומות עבודה קודמי	 מק; היסטוריה של עבודה; שפות; השכלה;משפחה

 .)דומהוככמה זמ� /זמנית/עבודה סדירה/קטגוריות של עובד (בהווה

; שנות לימוד; נתוני	 אישיי	": שאלו� תעסוקה ",טופס שמולא בלשכת התעסוקה �

; מהי העבודה בה עבד הכי הרבה זמ�; כמה זמ� מחו� למעגל העבודה; עיסוק/מקצוע

הא	 משתמש ; הא	 נפתח לו תיק פלילי בעבר; עבודההא	 מעוניי� להשתלב במעגל ה

משרד /מביטוח לאומי(אחוזי נכות ; ")נקי"כמה זמ� , א	 בעבר(בסמי	 ואלכוהול 

אינו מצליח להשתלב , לדעתו, כמה זמ� מקבל הבטחת הכנסה וכ� מדוע; )הביטחו�

 .במעגל העבודה

 ).מאפייני אישיות( טופס השלמת משפטי	 �

נטיות ; אבחו� תעסוקתי; השכלה; רקע; טי	 אישיי	פר :ח סיכו	 אבחו�"דו �

 .סיכו	 והמלצות;  מבחני אישיות ;מבחני ביצוע; מבחני כושר וכישורי	; מקצועיות

אשר מולאו בסו� טופס שיתו� פעולה וטופס דיווח על התחלת שיקו	 : טפסי	 נוספי	 �

). תהלי�א	 הפסיק את ה, א	 יצא לעבוד,  את התוכניתבו מדווח א	 עזב(כל חודש 
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) בצירו� התארי�(מה הוחלט : ג	 את ההחלטות על מהל� הפרוצדורה הכילהתיק 

 . כתב בטופס הראשוני של פתיחת התיק נ– ופרטי	 על המש� טיפול

 

 מבעל התיק לחתו	 על טופס ויתורביקשו ללשכת התעסוקה  לשלוח אבחו�התבקשו במידה ו

מצבת המשוקמי	 האחרי	למחשב כחלק מהוכנסו הנתוני	 , בשלב הבא .סודיות
5

 לאחר .

מיועד היה טופס זה . צור� לתיק העובדת הסוציאלית טופס הפנייה שעל ידימולא מכ� 

מדוע ; מגבלות; קורסי	 מקצועיי	; השכלה: י� הסדנה והכיל את הפרטי	 הבאי	למדר

 . רקע משפחתי; תרופות שהמשתק	 לוקח; הופנה למרכז

 

 נעשה ה המעקב אחר נוכחות המשתק	 בסדנ– נתוני	 על המשתקמי	 במהל� החודש

� החודש למרכזת ועבר לבדיקה בסושהוחת	 בשעת הגעה ושעת יציאה והבאמצעות כרטיס 

אחראית ג	 על החזרי הוצאות נסיעה הייתה וציאה את הסיכו	 כפלט ו אשר התוכניתה

 .יטוח הלאומיהבטחת הכנסה בבאג� ודיווח שוט� ל

 

זה היה המדרי� . הדבר דווח לעובדת הסוציאלית, דשי	 במהל� החוחיסורהיו במקרה ו

מדי חודש בחודשו . בשיתו� ע	 העובדת סוציאלית, שדיבר ע	 המשתק	 בשלב הראשוני

  .מוסד לביטוח לאומיועבר ג	 דיווח לה

 

בתיק האישי תועדו  אשר התקיימו ע	 המשתק	 כל השיחות – מידע על שיחות ע	 המשתק	

 ג	 תועדו, בחלק� משמעותיות, ספק א	 שיחות אקראיות, יד�מא. על ידי עובדת סוציאלית

 .ה�

 

הדבר לא תועד ,  א� שכל מדרי� תיעד את ביצועיו של כל משתק	– רישו	 בתו� הסדנאות

הדבר נגע בעיקר . בתיק האישי של המשתק	 אלא במסמ� שהועבר למאבחנת התעסוקתית

י נעשה כל שינו.  שבאחריותו לקורסתאי	כי המשתק	 לא מצא להמלצה לשינוי קורס א	 מ

 . מנהלת התיקהאבחו� התעסוקתי והעובדת הסוציאלית שהייתה, אפוא בשיתו� המדרי�

 

מרכז השיקו	 תכנ� ליווי של כל משתק	 עד שנה לאחר שסיי	  – הסדרי	 שוני	 ע	 המעסיק

היה  ל המעסיק יכו.ליווי זה בוצע ביוזמתה של עובדת ההשמה ובאחריותה. את הכשרתו

 .בה ליוותה את המשתק	התקופה במהל�  ע	 עובדת ההשמהקשר ו	 ג	 הוא את הליז

עובדת ההשמה היה לקד	 את שילובו של המשתק	 במקו	 העבודה ולנסות לפתור תפקיד 

 .את הבעיות שהציג בתיאו	 ע	 המוסד לביטוח לאומי או לשכת הרווחה המקומית

                                                           
5
 .בצבע שונה על מנת להבדילו משאר המשתקמי
ו האישי היה תיק 
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שימשה עבור המרכז מתוות דר� לגיבוש ועדת ההיגוי , בתחילת הדר� – קשר ע	 ועדת ההיגוי

שימשה הועדה , בהמש�.  ולשילוב מרבי של מרכיבי השותפותתוכניתסופי של דרכי הפעולה ב

ועדת ההיגוי  כ��כמו . המקוריתתוכניתכמקור המאשר סטיות הכרחיות במידת הצור� מה

 .תוכניתהתקדמות בהדיווח על קיבלה 

 

מקורו במסמ� ' בתרשי	 בהמידע המפורט  – ננהרע, קליטה שיקו	 והשמה, גיוס: סיכו	

 . והשמת	תוכניתשילוב	 ב, קליטת מועמדי	ירוט פל� לה. רעננהמרכז השיקו	 
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  והשמת	תוכניתשילוב	 ב, קליטת מועמדי	:  במרכז השיקו	 רעננהה"תלמ תוכנית:  ברשי	ת

 

 

 

 

 

 

  –ראיונות בלשכת התעסוקה 
  מרואייני	209

84�  מועמדי	 נמצאו מתאימי	 ועברו אבחו� וייעו
) נמצאו לא מתאימי	 או לא שיתפו פעולה34 –בשלב זה (  

  מרואייני	 השתלבו בתוכניות השיקו	50

 יצאו 34
לעבודה 

בתו	 תוכנית 
 השיקו	

 נפלטו 8
:מהתוכנית  

. לא שיתפו פעולה4  

 חולה ומסרבת לפנות 1
. לביטוח לאומי  

 .אה ניש1
 . הופנו לנכות כללית2

 עברו 2
השמה 

 ישירה ללא 
תוכנית 
 שיקו	

 בתהלי� 3
 השיקו	 

)2 
 בתוכניות השיקו
) בשלב ההשמה1ו  

 עובדי	 3
בעבודה לא 

 מוצהרת

 התמידו 32
בעבודה יותר 

משלושה 
 חודשי	

 לא התמידו 4
בעבודה יותר 

משלושה 
חדשי	
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  מאפייני	 אישיי	 של המשתקמי	

ומרכז השיקו	 ברעננה תכנ� ,  מועמדי	 לשיקו	�60 שמרכז השיקו	 בעכו תכנ� לקבל א

נראה כי שני מרכזי השיקו	 פתחו את שעריה	 למספר גבוה יותר של ,  משתקמי	50לקבל 

ובחלק	 לא סיימו , מועמדי	 אשר החלו את התהלי� השיקומי א� שלא בהכרח התמידו בו

 . אותו

 

, לכאורה, מצאו מתאימי	 משתקמי	 אשר נ84�70 על וווחינה דרענעכו ובב השיקו	 ימרכז

משתתפי להל� סוקרי	 את התכונות האישיות של הנתוני	 המוצגי	 . ה"תלמ תוכניתל

התכונות שנסקרו ה� מי� המשתק	 . בעכו וברעננה, בשני מרכזי השיקו	 ה"תלמ תוכניות

מספר ילדי	 ומספר , )ביתמשק ה(דיור , מצב משפחתי, שפת א	, אר� לידה, גיל, )מגדר(

מספר מקומות עבודה שעבד , שנות לימוד, תעודת בגרות, שירות צבאי ,ילדי	 במשק הבית

רישו	 , התמכרות, מש� התקופה שלא עבד, הסיבות לעזיבת מקומות העבודה אלו, בעבר

מרכזי בשני הכוונה היא להציג את פרופיל משתקמי	 . אחוזי נכות, נטילת תרופות, פלילי

 .שכיח במרכזי השיקו	המשתק	 השל " פרופיל"נקדי	 בהצגת ה .קו	השי

 

והבדלי	 , זה ברעננהלבי� וכלוסיות המשתקמי	 במרכז השיקו	 בעכו בי� אחר� הבדלי	 

חשוב לנסות ולאפיי� את , בתו� אוכלוסיית המשתקמי	 בכל אחד ממרכזי שיקו	 אלה

 ,י השיקו	 מדובר בנשי	מרכז בשני.  בכל אחד מה	"שכיח"הפרופיל השכיח של המשתק	 ה

סיו� קוד	 בעבודות שונות י בעלות נ,)הוריות�חדאמהות (לה� ילד אחד בבית , לא נשואות

נתאר עתה ביתר דיוק את הפרופיל השכיח של משתק	  .מש� שנה עד חמש שני	בשלא עבדו 

 . בכל אחד ממרכזי השיקו	

 

 עכו: פרופיל משתק	 שכיח

בבית מתגוררת . ילידת האר� אשר שפת אימה עברית, ודיהיה,  1980�1976ילידת , אישה

 �ללא תעודת בגרות א, ל"לא שירתה בצה. ר עימהילד אחד הגלא	 אינה נשואה ו, הוריה

 סיבת עזיבת מקו	 עבודה ראשו� ושני .שלושה מקומות עבודה עברה . שנות לימוד12סיימה 

 .הבטחת הכנסהל גמלהבלת לא עובדת בי� שנה לחמש שני	 ומק. "ודה זמניתעב"הייתה 

 

 רעננה: פרופיל משתק	 שכיח

אינה  ,מתגוררת לבד. ילידת האר� אשר שפת אימה עברית, יהודיה, 1960נולדה לפני , אישה

 . שנות לימוד ובעלת תעודת בגרות12סיימה , ל"שירתה בצה. גר עימהלילד אחד ה נשואה וא	
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. ת מקומות העבודה הייתה פיטורי�סיבת עזיב. שניי	 או שלושה מקומות עבודההתנסתה ב

 .הבטחת הכנסהל גמלהלא עובדת בי� שנה לחמש שני	 ומקבלת 

 

 המש� פרק זה מציג את המאפייני	 האישיי	 של המשתקמי	 במרכזי השיקו	 בעכו ורעננה

  . השוואת	תו�

 

 )ובאחוזי	 בשכיחות (פי מגדרלהמשתקמי	  : בעכו וברעננהה"תלמ תוכניות: 1לוח 

 

  לו	 הכס עכו רעננהלו	 הכס עכו עננהר

 אחוזי� שכיחות מגדר

 79.3 93.5 65.9 126 72 54 נשי	

 20.7 6.5 34.1 33 5 28 גברי	

 100 100.0 100.0 159 77 82 ס� הכול

 

20%�כבעוד הגברי	 , מקרב המשתקמי	 80%�כהנשי	 היוו שני המרכזי	  עולה כי ב1מלוח . 

�כהיו ברעננה  ו גברי	6%�כרק  נשי	 ו94%�כ תוכניתבו הי ,בעכו: 	י קיי	 בשיעורההבדל

מאחר שלא .  השיקו	 היו אפוא נשי	תוכניותרוב המשתקמי	 ב . גברי	34%� נשי	 וכ66%

נקבעה מראש מדיניות ביחס למגדר המועד� לשיקו	 לא נית� לקבוע הא	 תא	 הדבר את 

  .המדיניות המקורית

 

  פי גיללמשתקמי	 ה:  בעכו וברעננהה"תלמ תוכניות: 2לוח 
 )אחוזי	 מצטברי	באחוזי	 וב, בשכיחות(           

 
לוס	 הכ עכורעננהלוס	 הכ עכורעננהלוס	 הכ עכו רעננה  גיל

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחותהמשתקמי�

 צעירי	
 20מגיל 

 2 2  2.6 1.3  2.6 1.3 

25�21 7 19 26 8.5 24.7 16.3 8.5 27.3 17.6 

30�26 8 23 31 9.7 29.8 19.5 18.2 57.1 37.1 

35�31 9 14 23 11.0 18.2 14.4 29.2 75.3 51.5 

40�36 14 10 24 17.1 13.0 15.2 46.3 88.3 66.7 

45�41 19 9 28 23.2 11.7 17.6 69.5 100.084.3 

 100.0 100.0 15.7  30.5 25  25  ומעלה45

    100.0 100.0 159 77 82 לוס� הכ
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כמחצית . עור מהמשתקמי	 ברעננהיהמשתקמי	 היו צעירי	 לאי� ש,  בעכוולה כיע 2מלוח 

 .45וקרוב לשליש מתוכ	 היו מבוגרי	 מגיל , 40המשתקמי	 ברעננה היו מבוגרי	 מגיל 

רק מיעוט מהמשתקמי	 בעכו היו . 30כמחצית המשתקמי	 בעכו היו צעירי	 מגיל , לעומת	

ש העדיפו משתקמי	 בגיל שלא עולה על חמישי	 הקריטריוני	 שנקבעו מרא .36מעל גיל 

  .וכ� אכ� בוצע, שנה

  

 שירתו )35%�כ(שליש מהמשתקמי	 כ , השיקו	תוכניותתי בשכי בבדיקה משלימה נמצא 

 לא )55%�כ(רוב המשתקמי	 , מאיד�. שירתו שירות לאומישה אחוז יחממלא וכצבאי שירות 

הבדלי	 . בא בצ שירתו שירות חלקי6%�כ א� , וג	 לא בשירות הלאומיבצבאכלל שירתו 

 . נמצאו בי� רעננה ועכו

 

 )בשכיחות ובאחוזי	 (פי אר� לידהלהמשתקמי	 :  בעכו וברעננהה"תלמ תוכניות: 3לוח 
 

לוס	 הכ עכורעננהלוס	 הכ עכורעננה  

 אחוזי� שכיחות אר� לידה

 73.4 70.1 76.5 116 54 62 ישראל

 20.3 23.4 17.3 32 18 14 א�'יזאזרב/ אוקראינה /מ"ברה/רוסיה

 6.3 6.5 6.2 10 5 5 אחר

 100.0100.0100.0 158 77 81 לוס	 הכ

 

שלשה רבעי	  כ	הילידי ישראל , בעכו וברעננה,  השיקו	תוכניותי תבש  עולה כי3 מלוח

ארצות ילידי והיו כחמישית מהמשתתפי	 ילידי ברית המועצות לשעבר . מהמשתקמי	

 . ה	 מ6%�כ 	האחרות 

 

א� כחמישית , היא עבריתקמי	 המשתשל רוב שפת אמ	 כי בבדיקה משלימה עלה 

בי� ההבדל הבולט . שפת אימ	 היא ערביתעשירית מה	 כו 	 רוסיתשפת אממהמשתקמי	 

  . ברעננה1%  בעכו אל מול13%� כ:כשפת א	 ביחס דוברי השפה הערבית יהההמרכזי	 
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 )בשכיחות ובאחוזי	(פי מצב משפחתי ל המשתקמי	 :בעכו וברעננה ה"תלמ תוכניות: 4לוח 

 לוס	 הכ עכו רעננה לוס	 הכ עכו רעננה
 מצב משפחתי

 אחוזי� שכיחות

 57.2 67.5 47.6 91 52 39 רווק

 8.0 6.5 11.0 14 5 9 נשוי

 32.0 24.7 39.0 51 19 32 גרוש

 0.6  1.2 1  1 אלמ�

 0.6 1.3 1.2 1 1 1 אחר

 100 100.0 100.0 159 77 82 לוס	 הכ

 

, )או יחידי	 ( רווקי	יוהמחצית המשתקמי	 כ השיקו	 תוכניותבשתי   עולה כי4מלוח 

בעכו . מצב משפחתי אחראו אלמני	 מיעוט	  נשואי	 ו)8%�כ(מעט  ,רושי	שליש מה	 גכ

ואילו ברעננה אחוז  ,)47.6%(לעומת רעננה ) 67.5%(של רווקי	 יותר אחוז גבוה נמצאו 

 יש השפעה משפחתיהמצב ל .עכואשר בגרושי	 היה גבוה משמעותית מיו משתקמי	 שהה

בתחומי	 השתלב בעבודה על החופש לומקשה א� מאיד� יתכ� , מחד מעודד הוא. רבה

 . ובהיקפי	 מסוימי	

 

 פי האנשי	 אית	 מתגוררלהמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות: 5לוח 
 )בשכיחות ובאחוזי	(            

 

ס	 הכול עכו רעננהס	 הכול עכו רעננה
� במשק הביתמגורי

 אחוזי� שכיחות

 27.9 36.2 17.4 29 21 8 ע� ההורי�

 13.5 15.5 10.9 14 9 5 ע� הא�

 38.5 27.6 52.2 40 16 24 לבד

 20.2 20.7 19.6 21 12 9 אחר

 100.0 100.0 100.0 104 58 46 לוס	 הכ

 

א� בעכו בלט שיעור	 של , ני מרכזי השיקו	 גרו לבדשבהמשתקמי	 מרבית   עולה כי5מלוח 

היה גבוה ) 36.2%(אשר גרו ע	 ההורי	 קמי	 בעכו אחוז המשת ,ואכ�. הורי	ה ע	 הגרי	

היה גדול ) 27.6%(ואילו ברעננה אחוז המשתתפי	 אשר גרו לבד ) 17.4%(מאשר ברעננה 

היעזר בה	 לצור� סביר שמשתק	 הגר ע	 בני משפחתו יכול ל . מאשר בעכומשמעותית

 מבדיקה .יש בכ� גור	 מסייע משמעותי בעיקר א	 הוא הורה לילדי	. השתלבות בעבודה

� כ, אחדדה	 הורי	 לילמהמשתקמי	  )45%�כ(כמחצית  	מרכזי השני בכימשלימה עולה 



 34

 נראה כי בעכו היו.  ה	 הורי	 לארבעה עד חמישה ילדי	12%� וכילדי	שני  ה	 הורי	 ל28%

ברעננה היו כשליש , לעומת זאת. 14%� כ–ילדי	 ) ויותר(	 שלושה ט הורי	 עמע

  .יותרמהמשתקמי	 הורי	 לשלושה ילדי	 ו

 

 רי	 בבית המשתק	גה הילדי	פי מספר להמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות : 6לוח 
 )באחוזי	 ובאחוזי	 מצטברי	, בשכיחות(

 

לוס	 הכ עכורעננהלוס	 הכ עכוהרעננלוס	 הכ עכורעננה
מספר ילדי� 

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות במשק הבית

לא גרי� 
 בבית

2  2 5.1  3.0 5.1  3.0 

1 18 15 33 46.2 55.5 50.0 51.3 55.5 53.0 

2 10 8 18 25.6 29.6 27.3 76.9 85.1 80.3 

3 6 3 9 15.4 11.1 13.6 92.3 96.2 93.9 

4 2 1 3 5.1 3.7 4.5 97.4 100.098.4 

5 1  1 2.6  1.5 100.0 100.0 

    100.0100.0 66 27 39 לוס	 הכ

 

,  שגר בביתאחדה	 הורי	 לילד המשתקמי	 ) 53%(מחצית כ,  בשני המרכזי	 עולה כי6מלוח 

ארבעה או שה	 הורי	 ל 15%�וכ,  ילדי	 שגרי	 בביתשניי	 או שלושה ה	 הורי	 ל40%�כ

 החל מהורי	 הגרי	 –אחוזי	 התפזרו על הטווח כולו הברעננה . ילדי	 שגרי	 בביתחמישה 

 בי� הורי	 – הטווח מצומצ	 יותר בעכו. ללא ילדיה	 וכלה בהורי	 הגרי	 ע	 חמשת ילדיה	

מספר הילדי	 במשפחה הוא  .הגרי	 ע	 ילד אחד וכלה בהורי	 הגרי	 ע	 ארבעת ילדיה	

 ה	נוספי	 משתני	 מתערבי	  . ביכולת הורי	 לצאת לעבודה,א� לא דומיננטי, מרכיב חשוב

 . קרבת המגורי	 של מבוגרי	 אחרי	 היכולי	 לסייע כשהמשתק	 מצוי בעבודהו, גיל הילדי	

 

  פי זכאות לתעודת בגרותלהמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות: 7לוח 
 )בשכיחות ובאחוזי	(

 
לוס	 הכ עכו רעננהלוס	 הכ עכו רעננה

 זכאות לתעודת בגרות
 אחוזי� תשכיחו

 אי� תעודת בגרות

17 32 49 27.8 52.5 40.2 

 חלקיתתעודה 

13 14 27 21.3 22.9 22.1 

 תעודת בגרות מלאה

23 13 36 37.7 21.3 29.5 

  אחרת)דיפלומה(השכלה 

8 2 10 13.1 3.3 8.2 

 100.0 100.0 100.0 122 61 61 לוס	 הכ
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תעודת בגרות הייתה  22%�לכ, רותתעודת בגמהמשתקמי	 הייתה  30%�לכ  עולה כי7מלוח 

.  אחרת)דיפלומהכולל (השכלה  ישנה 8%� תעודת בגרות מלאה ולכ אי�40%�לכ, חלקית

אחוז  ג	 ברעננה .עכומקבילי	 בהלער� מאחוז המשתקמי	 ע	 תעודת בגרות כפול רעננה ב

�כ  בשני המרכזי	ס� הכל כי מבדיקה משלימה עולה .עכומבגדול היה בעלי דיפלומה אחרת 

 מהמשתקמי	 אשר 16%�היו כ, כ��כמו.  שנות לימוד11� ל7 מהמשתקמי	 סיימו בי� 22%

 שנות לימוד א� האחוזי	 בקטגוריה זו 12השכיח בשני המרכזי	 היה .  שני	12�למדו יותר מ

אחוז , לעומת זאת ).46% לעומת 81%(בעכו היו גבוהי	 משמעותית מאשר ברעננה 

 בעכו היה גבוה משמעותית מהנמצא ברעננהות לימוד  שנ12המשתקמי	 אשר למדו מעל 

שהתפלגות  ונית� להערי� תוכניותהוגדרה מראש כוונת האכ� בתחו	 זה  ).8% לעומת 23%(

 . מתאימה לקריטריוני	המשתקמי	 

 

 פי מספר מקומות עבודה קודמי	להמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות: 8לוח 
 )צטברי	באחוזי	 ובאחוזי	 מ, בשכיחות(

 
לוס	 הכ עכורעננהולס	 הכ עכורעננהלוס	 הכ עכורעננה מספר 

מקומות 
עבודה 
 קודמי�

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

1 11 15 26 14.1 25.9 19.1 14.1 25.9 19.1 

2 21 17 38 26.9 29.3 27.9 41.0 55.2 47.0 

3 21 19 40 26.9 32.8 29.4 67.9 88.0 76.4 

4 17 6 23 21.8 10.3 16.9 89.7 98.3 93.3 

5 8 1 9 10.3 1.7 6.6 100.0100.0100.0 

    100.0100.0100.0 136 58 78 לוס	 הכ

 

 מהמשתקמי	 עבדו במקו	 )47%(כמחצית ,  השיקו	 בשני מרכזיס� הכל  עולה כי8מלוח 

מישה ארבעה או ח עבדו ב22%�וכ, מקומותשלושה  עבדו ב29%�כ, עבודה אחד או שניי	

 אחוז המשתתפי	 ע	 מקו	 עבודה אחד היה כפול כמעט מהמקבילה ברעננה ,בעכו. מקומות

אחוז בעלי ארבעה או חמישה מקומות עבודה היה , ברעננה, לעומת זאת). 14% לעומת 26%(

ראוי לראות נתו� זה לאור גיל	 הגבוה ). 12% לעומת 32%( מהמקבילה בעכו 3גבוה כמעט פי 

 הוא בעל משמעות) ופיטורי�(סביר שניסיו� קוד	 של עבודה . רעננה ב	משתקמיהיותר של 

סיו� קוד	 שאמור להיות נושא ישהרי המשתק	 בא לתהלי� זה ע	 נ, בהלי� שיקומי

 . להתייחסות וטיפול הצוות המשק	
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מקו	 העבודה  פי סיבת העזיבה שללהמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות: 9לוח 
 )בשכיחות ובאחוזי	 (שתק	לדברי המ, הראשו�

 

לוס	 הכ עכו רעננהלוס	 הכ עכו רעננה
 סיבת עזיבה

 אחוזי� שכיחות

 25.0 12.5 30.0 14 2 12 פיטורי�

 7.1 6.3 7.5 4 1 3 צמצומי�

 3.6 6.3 2.5 2 1 1 לידה/ היריו� 

 3.6  5.0 2  2 בריאות

 21.4 50.0 10.0 12 8 4  מראשזמניתהייתה עבודה ה

 14.3 6.3 17.5 8 1 7 עבודההמקו� ת סגיר

 25.0 18.7 27.5 14 3 11 אחר

 100.0 100.0 100.0 56 16 40 לוס	 הכ

  

,  פיטורי�הייתהסיבת העזיבה מהמשתקמי	  25%�ל ס� הכל בשני המרכזי	  עולה כי9מלוח 

 .לכתחילהמעבודה זמנית מאחר וה שהעזיבה הייתה 22%� אשר עזבו מסיבות אחרות וכ25%

 הקטגוריות השכיחות ברעננה, לעומת זאת.  הקטגוריה השכיחה הייתה עבודה זמניתובעכ

, אי יושר של המעסיק, פשיטת רגל של העסק, היו פיטורי	 וסיבות אחרות כגו� מעבר דירה

� ייתכ� וההבדלי	 .חזרה בתשובה וקושי נפשי להתמודד ע	 העבודה, שחיקה, עליה לאר

א� ברור שא	 , בעכו וברעננהקיי	 הבדלי	 בשוק העבודה ה מי	 העבודה נובעעזיבתעילות לב

האכזבה מעזיבת מקו	 העבודה שונה ,  מראשאו העבודה הייתה זמנית, מקו	 העבודה נסגר

 .מאשר א	 האד	 פוטר ממנו

 

בו המשתק	  )בשני	(פי מש� הזמ� להמשתקמי	 : ה בעכו וברעננה" תלמתוכניות: 10לוח 
 )אחוזי	 מצטברי	באחוזי	 וב, בשכיחות (לא עבד

 

 עכורעננה
ס	 

 לוהכ
 עכורעננה

ס	 
 לוהכ

 עכורעננה
ס	 

 	 הזמ�מש לוהכ
 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

 8.5 12.1 5.5 8.5 12.1 5.5 11 7 4 עד שנה

 77.0 93.1 63.8 68.5 81.0 58.3 89 47 42 שנה עד חמש

 95.5 98.3 93.0 18.5 5.2 29.2 24 3 21 שש עד עשר

 98.6  98.5 3.1  5.5 4  4עשר שני�מעל 

 100.0 100.0 100.0 1.5 1.7 1.4 2 1 1 לא עבד 

 100.0 100.0 100.0 130 58 72 לוס	 הכ
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לא עבדו עד מהמשתקמי	  )9%(עשירית  כ השיקו	בשני מרכזיס� הכל   עולה כי10מלוח 

�כ ,שש עד עשר שני	 לא עבדו 19%�כ,  לא עבדו בתקופה של שנה עד חמש שני	69%�כ, שנה

 שני	 לעומת 5 לא עבדו עד 93%בעכו  . לא עבדו א� פע	2%� לא עבדו מעל עשר שני	 וכ3%

 6אחוז הגבוה כמעט פי ,  שני	10 עד 6 לא עבדו 29%�ברעננה כ, לעומת זאת.  ברעננה64%

 שני	 לעומת 10אשר לא עבדו מעל  מהמשתתפי	 6%�ברעננה היו כ, כ��כמו. מהמקבילה בעכו

 .כו� לא משתק	 אחד בעא

 

 השיקו	 הייתה לשלב מועמדי	 שאינ	 תוכניתחשוב לציי� זאת כי הכוונה המקורית של 

בבדיקה משלימה . ותקופת אי התעסוקה שלה	 לא עלתה על חמש שני	, "כרוניי	"מובטלי	 

לכ� הייתה  היו מכורי	 בעבר לס	 ויתכ� ש8% ברעננה ,עולה כי מבי� העוני	 על שאלה זו

 ס� הכלהמשיבי	 מבי� בבדיקה נוספת שנעשתה עולה ג	 ש. עה על יכולת	 לעבוד בעברהשפ

תיק פלילי קמי	 שיש לה	  משתשניאמרו בעכו : תיקי	 פליליי	 משתקמי	 13�ל היו

 נתוני הביטוח הלאומי מצייני	 שכמה .קמי	 היה תיק כזה משת11�ברעננה לו "פתוח"

משמע שה	 , "אסיר ברשיו�"יות	 במעמד הבטחת הכנסה בהל גמלהמהמשתקמי	 קיבלו 

 .סר	 וה	 מצויי	 עתה בפיקוח מתקופת מא2/3שוחררו לאחר ריצוי 

 

קמי	 שה	 נוטלי	 משתבבדיקה אחרת השיבו . עקי� למצב בריאותימדד טילת תרופות היא נ

 12ברעננה  ו תרופותנטלו משתתפי	 שישהבעכו . חלק� פסיכיאטריות,  דר� קבערופותת

בשני מרכזי ,  מבי� המשיבי	 לשאלהכי בבדיקה נוספת עולה . תרופותלונטמשתתפי	 

 אחוזי 10כמחצית	 ע	 עד , מהמשתקמי	 בעלי נכות מוכרת) 9%( איש 14�השיקו	 היו כ

 ונכותלדבריו משתק	 אחד ש ביניה	 .היו מרעננהנכות הרוב המשתקמי	 בעלי . נכות

חשוב .  שיקו	 זותוכניתמו אכ� בספק א	 מקו, וא	 כ�, )100% (הרפואית הייתה מלאה

הכוונה הייתה לקבל . תוכניתלראות ממצאי	 אלה לאור הקריטריוני	 שנקבעו טר	 תחילת ה

מ� הנתוני	 ). חמש שני	( חודש 60 עד 12הבטחת הכנסה  לגמלה ושקיבלאנשי	 לשיקו	 רק 

ו ולכ� לכאורה לא התאימ, זו מעל חמש שני	 גמלהעולה שכשליש מהמשתקמי	 קיבלו 

  .ת וקיו	 תיק פלילייוכ� ג	 באשר להתמכרו. לקריטריוני	 שנקבעו מראש

 

 כו ע–והתהליכי	 שעברו המשתקמי	 " קריירה"ה

 והשוואת אוכלוסיית המשתקמי	 בשני מרכזי לאחר תיאור הרקע האישי של המשתקמי	

ותהלי� ההכשרה , בפרק זה את הרקע התעסוקתי שלה	נתאר , בעכו וברעננה, השיקו	

לי� האבחו� נשאלו לסיבה מדוע בה .תחילה בהתייחס למרכז השיקו	 בעכו. ודה שעברולעב

  .לדעת	 אינ	 עובדי	
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 המשתק	 לדברי, הסיבה לאי עבודה טר	 השיקו	: ה בעכו"תוכנית תלמ :11לוח 
  )אחוזי	בשכיחות וב(

 

 אחוזי� שכיחות הסיבה להעדר תעסוקה

 10.5 4 לא מוצא

 18.4 7 אי� עבודה

 18.4 7 ר לילדי�סידו

 2.6 1 גיל

 15.9 6 אי� ניסיו�

 2.6 1 אי� השכלה

 10.5 4 אי� מקצוע

 21.1 8 אחר

 100.0 38 לוס	 הכ

 

עקב סיבות כגו� בעיות לא עבדו יינו כי צ קמי	מהמשתחמישית כ עולה כי 11מלוח 

דה או  ציינו כי לא עבדו עקב מחסור במקומות עבו40%�קרוב ל. משפחתיות ולקות למידה

. ציינו כי לא עבדו עקב העדר השכלה מתאימה או גיל גבוה) 3%�כ(אחוז קט� . סידור לילדי	

תפישה , ה	 משקפי	 את תפישת המשתק	 את עצמו כעובדמאחר ונתוני	 אלה חשובי	 

 .בעלת חשיבות בהלי� השיקו	

 

בי� ) קלנדריי	 בימי	(פרק הזמ� שחל� פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :12לוח 
  המפגש בלשכת התעסוקה ועד לסיו	 האבחו�

  ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב(
 

מהפניית לשכת  טווח בימי� קלנדריי�
 התעסוקה לסיו� האבחו�

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

11�3 15 24.2 24.2 

18�12 15 24.2 48.5 

32�19 17 27.4 75.8 

 100.0 24.2 15 ומעלה 33

  100.0 62 לוס� הכ

 

 שעבר בי� הפניית לשכת התעסוקה לסיו	 האבחו� במרכז עבור פרק הזמ� עולה כי 12מלוח 

 מהמשתתפי	 עבר בי� 51%�עבור כ.  מהמשתתפי	 שענו על השאלה היה עד שבוע וחצי24%

 ימי	 11השכיח בקטגוריה זו עמד על . שבוע וחצי לחודש בי� לשכת התעסוקה לסיו	 האבחו�
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בי� המפגש בלשכת התעסוקה ) כמעט שלושה שבועות( ימי	 19והחציו� על ) שבוע וחציכ(

 .לסיו	 האבחו� במרכז

 

סו� בי� ) בימי	 קלנדריי	(פרק הזמ� שחל� פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :13לוח 
  האבחו� ועד תחילת תהלי� השיקו	

 ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב(
  

� תו� ביהימי� טווח 
 האבחו� ותחילת השיקו�

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

21�2 13 24.7 24.7 

38�22 14 26.6 51.3 

52�39 13 24.7 76.0 

 100.0 24.7 13 ומעלה 53

  100.0 53 לוס� הכ

 
 עבר פרק זמ� שונה עבור  השיקו	 עצמהתוכניתתו	 האבחו� ועד תחילת בי�  עולה כי 13מלוח 

פרק זמ� זה אפשר למשתקמי	 להתארג� א� חלק	 ג	 שקלו במהלכו הא	  . בעכוכל משתק	

תו	 קמי	 ממהמשת 25%�לכפרק הזמ� שעבר  עולה כי 13מלוח .  או לאתוכניתלהצטר� ל

 עבור רבע נוס� .של השיקו	 היה בי� יומיי	 לשלושה שבועות' שלב אתחילת האבחו� לבי� 

לרבע מהמשתקמי	 נמש� פרק זה ).  יו	38(שה שבועות ישה לחמושלבי� נמש� פרק זמ� זה 

 תחילת הלי�בי� סו� האבחו� ל) מעל חודש( ימי	 38החציו� מציג .  ימי	53 �למעלה מ

 . השיקו	

 

בי� ) קלנדריי	 בימי	(פרק הזמ� שחל� פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :14לוח 
  תחילת תהלי� השיקו	 להשמה ראשונה

 ) מצטברי	 ובאחוזי	אחוזי	ב, שכיחותב( 
  

 בימי� בי� תחילת תהלי	 טווח
 השיקו� להשמה ראשונה

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

49�26 4 28.6 28.6 

107�50 3 21.4 50.0 

155�108 4 28.6 78.6 

 100.0 21.4 3  ומעלה156

  100.0 14 לוס� הכ

 

תחילת הלי� עבר בי� , עבור כשליש מהמשתקמי	 לגביה	 יש נתוני	 עולה כי 14מלוח 

למעשה זה פרק הזמ� . השיקו	 להשמה ראשונה פרק זמ� שבי� ארבעה שבועות לחודש וחצי
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למחצית . אלא א	 כ� נזקקו להשמה חוזרת ומש� השיקו	 נתאר�, בו היו בשיקו	

.  בי� כשלושה חודשי	 לחמישה חודשי	,ובו תהלי� השיקו	, מהמשתתפי	 היה פרק זמ� זה

 . השיקו	 להשמה ראשונההלי�  יו	 בי� תחילת 110ב� החציו� בקטגוריה זו היה 

בתחילת  המלצה: ההמלצות לשיקו	פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :15לוח 
  )אחוזי	 ובשכיחותב( השיקו	 ובמהלכו

 

 עדכו� המלצה במהל	 השיקו� המלצה בתו� האבחו�
 המלצות לשיקו�

 אחוזי� שכיחות אחוזי� שכיחות

 2.3 1 36.1 22 שימושי מחשב

 2.3 1 1.6 1 השלמת השכלה

 15.9 7 3.3 2 מזכירות

   9.8 6 אולפ�

   4.9 3 סדנת בישול

   8.2 5 ספרות

 2.3 1 14.8 9  יצרניתהסדנ

 13.6 6 8.2 5 פדיקור

 13.6 6 1.6 1 גרפיקה ממוחשבת

 4.5 2   שיווק ומכירות

 45.5 20 11.5 7  ישירההשמההמלצה ל

 100.0 44 100.0 61 לוס	 הכ

 

ההמלצה הראשונה לגבי למעלה מעשירית מהמשתקמי	 הייתה לנסות  עולה כי 15מלוח 

כלומר להפנות	 להשמה בשל הכישורי	 , ולמצוא לה	 כבר בשלב מוקד	 זה עבודה מתאימה

לעשירית מהמשתקמי	 ההמלצה הראשונה הייתה . במהל� האבחו�שנתגלו והיכולת 

לשליש מבי� המשתקמי	 בעכו לגביה	 יש מידע .  באולפ�)שפה(יסוד להפנות	 ללימודי 

רניות צ רבי	 הופנו לסדנאות י).36%�כ(הומל� לעבור הכשרה בתחו	 שימושי המחשב 

  .) בהמש�17ראה לוח  (ותחומי הכשרה נוספי	

 

 .וה	 הופנו להשמה, מהמשתקמי	 עבודה 45.5% �הומל� למצוא ל, השיקו	המש� תהלי� ב

, של השיקו	 ולהכשיר	 במזכירותלמסלול אחר  הומל� להעביר	 לגבי שאר המשתקמי	

 . גרפיקה ממוחשבת או פדיקור

 

 מופיע בלוח שיתואר –תאמת השיקו	 במהלכו  השיקו	 והי�לתחילת ההקשר בי� ההמלצה ב

 .בהמש�
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שהתקיימו ע	 מספר שיחות מתועדות פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :16לוח 
 ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( העובדת הסוציאלית

  

מספר שיחות מתועדות שהתקיימו 
 ע� עובדת סוציאלית

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

5�1  33 73.3 73.3 

10�6  10 22.2 95.6 

 100.0 4.4 2  ויותר 11

   100.0 45 לוס� הכ

 

 אחת  מתועדתשיחה נהיש , לגביה	 יש מידע,המשתתפי	מ עולה כי קרוב למחצית 16מלוח 

 שיחות) 26ועד (היו שקיימו מעל עשר . או שתיי	 ע	 העובדת הסוציאלית של מרכז השיקו	

שאיפות וציפיות ,  לעבוד בתחומי	 מסוימי	)ביקוש(רצו� , עמה סביב נושאי מוטיבציה

דונו בעיות קונקרטיות י נכ��כמו. קונפליקטי	 ועוד, בעיות, קשיי	 שהתעוררו, מהתוכנית

במהל� השיקו	 התקיימו שיחות . אלה היו הנושאי	 הראשוניי	 לשיחה. הסעות למרכזכגו� 

מצב המשתת� מבחינת התקדמותו וכ� בעיות , ג	 סביב שאלות של שביעות רצו� מהתוכנית

לקראת סיו	 השיקו	 . כולל תלונות שלו על המרכז, או קשיי	 של המשתת� במהל� הקורס

 .ע	 תו	 התהלי� וקתי של המשתק	 ומצבו הקונקרטיהיו רוב השיחות בנושא עתידו התעס

 

 תחומי ההכשרה שעברו בשלבי השיקו	פי להמשתקמי	  :ה בעכו"תוכנית תלמ :17לוח 
 )אחוזי	 ובשכיחותב(

 

 התאמה במהל	 השיקו� תחילת הלי	 השיקו�

 תחומי ההכשרה שעבר
 אחוזי� שכיחות אחוזי� שכיחות

 3.4 1 37.5 21 שימושי מחשב

   12.5 7 אולפ�

   3.6 2 סדנת בישול

   12.5 7 ספרות

   19.6 11  יצרניתהסדנ

 48.3 14 7.1 4 השמה

 13.8 4 3.6 2 פדיקור

 13.8 4 3.6 2 גרפיקה ממוחשבת

 20.7 6   מזכירות

 100.0 29 100.0 56 לוס	 הכ
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 הכשרההשיקו	 תחילת עברו בקמי	  מהמשת)38%�כ( עולה כי למעלה משליש 17מלוח 

 שאר המשתקמי	 נשלחו והשתלבו . יצרניתה עברו סדנ)20%(חמישית שימושי מחשב וכל

בשל הנסיו� להתאימו , השיקו	מהל� ב .במגוו� תחומי שיקו	 והכשרה המתועדי	 בלוח זה

 .נשלחו כמחצית המשתקמי	 להלי� של השמה, לה	

 

קיימו ע	 שהת מספר שיחות מתועדותפי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ: 18לוח 
  ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( עובדת ההשמה

 

ע�  מספר שיחות מתועדות שקיי�
 עובדת השמה

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

1 8 24.2 24.2 

2 9 27.3 51.5 

3 8 24.2 75.8 

4 3 9.1 84.8 

5 4 12.1 97.0 

11 1 3.0 100.0 

   100.0 33 לוס� הכ

 

 עברו בי� שיחה אחת לשתי ,על למחצית מהמשתתפי	 לגביה	 יש מידעמ עולה כי 18מלוח 

כמחצית המשתקמי	 עברו בי� שלוש לחמש שיחות לקראת תהלי� . ע	 עובד ההשמהשיחות 

נית� לשער שחלק נוס� מהשיחות . בלבד) רשומות( מדובר בשיחות מתועדות .ההשמה

 .התקיימו אגב פגישה אקראית

 

בי� ) קלנדריי	 בימי	(פרק הזמ� שחל� פי להמשתקמי	 : ה בעכו"תוכנית תלמ :19לוח 
 ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( סיו	 האבחו� להשמה ראשונה

  
 הזמ� בימי� בי� סיו� טווח

 האבחו� להשמה ראשונה
 אחוזי� שכיחות

אחוזי� 
 מצטברי�

73�36 3 24.9 24.9 

134�74 2 16.6 41.5 

198�35 4 33.2 74.7 

 100 24.9 3 ומעלה199 

  100.0 12 לוס� הכ

 

מתו	 האבחו� (מהמשתקמי	 נמש� הלי� השיקו	 ) 25%(עבור כרבע  עולה כי 19מלוח 

כמחצית מהמשתתפי	 עברו בי� עבור . בי� כחודש וחצי לבי� חודשיי	 וחצי) להשמה ראשונה
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 156השכיח והחציו� בקטגוריה זו עמדו שניה	 על . ארבעה חודשי	 לשישה וחצי חודשי	

 .בי� תו	 האבחו� להשמה ראשונה) כחמישה חודשי	(ימי	 

 

  רעננה–והתהליכי	 שעברו המשתקמי	 " קריירה"ה 

בהלי� האבחו� .  ברעננהה"תלמ תוכניתבפרק זה נתאר את מהל� שיקומ	 של משתתפי 

  . אינ	 עובדי	, לדעת	, מדוע תחילהנשאלו

 

 לדברי המשתק	, טר	 השיקו	הסיבה לאי עבודה : ה ברעננה"תוכנית תלמ :20לוח 
 )אחוזי	בשכיחות וב( 

  

 אחוזי�  שכיחותהסיבה להעדר תעסוקה

 5.6 3 לא מוצא

 9.3 5 סידור לילדי	

 7.4 4 גיל

 7.4 4 אי� ניסיו�

 1.9 1 אי� השכלה

 7.4 4 אי� מקצוע

 7.4 4 בריאות

 53.7 29 אחר

 100.0 54 לוס� הכ
 

השיבו שאי� ) 53.7%(מחצית	 .  לענות על שאלה זוהמשתקמי	 התקשו עולה כי 20מלוח 

, קושי לתקשר ע	 אנשי	, ביניה� עבר פלילי, "אחרות" ו"אישיות"לה	 עבודה בשל סיבות 

הסיבה הנפוצה הבאה הייתה הקושי למצוא . קשיי	 משפחתיי	 ובעיות חברתיות אחרות

 .סידור לילדי	

 

בי� ) קלנדריי	 בימי	(הזמ� שחל� פרק י להמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :21לוח 
 המפגש בלשכת התעסוקה ועד לסיו	 האבחו�

 ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב(  
  

מהפניית לשכת הימי� טווח 
 התעסוקה לסיו� האבחו�

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

13�7 16 26.6 26.6 

14�22 14 23.3 50 

41�23 14 23.3 73.3 

 100 26.6 16 ומעלה 42

  100.0 60 לוס� הכ
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 עבר בי� שבוע ,רעננהקו	 בי השתוכניתבמהמשתתפי	 כמחצית עבור   עולה כי21מלוח 

לקח רבע מה	 כעבור . לשלושה שבועות בי� המפגש בלשכת התעסוקה לסיו	 האבחו� במרכז

נמש�  �נוסרבע כעבור שכת התעסוקה ועת המפגש בל ימי	 לסיי	 את האבחו� מ41� ל27בי� 

תקופה זו שבי� המפגש בלשכת התעסוקה לבי� סיו	 חציו� . ) יו	42(הלי� כחודש וחצי הת

 ). ותכשלושה שבוע( ימי	 24 האבחו� היה

 

בי� ) בימי	 קלנדריי	(פרק הזמ� שחל� י לפהמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :22לוח 
  תחילת תהלי� השיקו	 להשמה ראשונה

  )י	 ובאחוזי	 מצטבראחוזי	ב, שכיחותב(
 

 בימי� קלנדריי� בי� תחילת טווח
 תהלי	 השיקו� להשמה ראשונה

 אחוזי� שכיחות
אחוזי� 
 מצטברי�

58�11 4 23.5 23.5 

84�59 4 23.5 47 

116�85 5 29.4 76.4 

 100 23.5 4  ומעלה117

  100.0 17 לוס� הכ

 

ואינו , שיקו	שעברו שלב אחד באלו הוא כולל את כל . כולל נתוני	 מעטי	 יחסיתזה לוח 

כרבע ממשתתפי	 אלה נמש� תהלי� עבור   עולה כי22מלוח  . שעברו שלב שני בואלוכולל את 

, עבודההלהשמה הראשונה במקו	 ועד השיקו	 הלי�  יו	 מתחילת 58� יו	 ל11בי� השיקו	 

השיקו	 להשמה הלי�  ימי	 בי� תחילת 87 החציו� היה .א� לרבי	 אר� הדבר יותר זמ�

וא� התאימו , נכנסו לשיקו	 א� בפועל ביקשו השמה מיידיתר שמשתתפי	 או הי. ראשונה

 . להשמה כזו
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המלצה בתחילת : ההמלצות לשיקו	פי להמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :23לוח 
  )אחוזי	 ובשכיחותב (השיקו	 ובמהלכו

 

 עדכו� המלצה במהל	 השיקו�  בתו� האבחו�המלצה

 המלצות לשיקו�

 אחוזי� שכיחות זי�אחו שכיחות

  ומזכירותשימושי מחשב
6 10.2 5 23.8 

 השלמת השכלה
8 13.6 � 0.0 

  שיקומיתהשמה
18 30.5 4 19.0 

 עיבוד שבבי
2 3.4 1 4.8 

 )מכינה לעולי	 (אולפ�
7 11.9 � 0.0 

 השמהקורס עובדי 
1 1.7 1 4.8 

 עריכת וידאו
2 3.4 � 0.0 

 אחזקת מבני	
1 1.7 1 4.8 

 מוחשבתגרפיקה מ
3 5.1 2 9.5 

 תלת מימד
� 0.0 1 4.8 

  מעשיחשמל
� 0.0 1 4.8 

 השמה ישירה
6 10.2 3 14.3 

 אופטיקה
1 1.7 1 4.8 

 .p.cתחזוקת 
2 3.4 1 4.8 

 הנהלת חשבונות
2 3.4 � 0.0 

 לוס� הכ
59 100.0 21 100.0 

 

� המלצות ל59(ו�  המלצות אשר ניתנו ברעננה לאחר האבחו� הראש59מתו�   עולה כי23מלוח 

, )חלק מ� המשתקמי	 קיבלנו המלצה המשלבת יותר מתוכנית אחתש משתקמי	 היות 50

.  לאולפ�12%�וכ  קיבלו המלצה להשלמת השכלה13%� כ,לקבוצה שיקומיתהיו  30%�ככמעט 

וכ� לקורס שימושי מחשב  מהמשתתפי	 10%�לניתנה מיידית בתעסוקה המלצה להשמה 

עדכו� ההמלצה במהל� ). 5%� ל2% בי�(ות היו אחוזי	 דומי	 ההכשרליתר . ומזכירות

ועליה ,  ואולפ�קבוצה שיקומית,  על ירידה בהמלצות להשלמת השכלהצביעההאבחו� 

 .גרפיקה ממוחשבתל ושימושי מחשב ומזכירות,  ישירההשמהלמשמעותית בהמלצות 

המשתק	 ההשמה המעודכנת הייתה רגישה יותר מקודמתה כי התבססה ג	 על הכרת 

 .ויכלתו

 

 . מתאר את מסלול השיקו	 שנבחר בפועל28לוח 
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מספר השיחות המתועדות שהתקיימו פי להמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :24לוח 
  ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( ע	 העובדת הסוציאלית

 

שיחות מתועדות שהתקיימו 
 ע� עובדת סוציאלית

י�אחוזי� מצטבר אחוזי� שכיחות

5�1 34 65.4 65.4 

10�6 16 30.8 96.2 

 100.0 3.8 2 ומעלה 10

   100.0 52 לוס� הכ

 

 עולה כי כשני שליש מהמשתתפי	 ברעננה עברו שיחה אחת עד חמש ע	 עובד 24מלוח 

נושאי השיחות . סוציאלי וכשליש מהמשתתפי	 עברו בי� שש לעשר שיחות ע	 עובד סוציאלי

 . היו מגווני	

 

י	 עולה שהשיחה הראשונה סבבה לרוב סביב נושאי	 הקשורי	 ה� לקשיי	 אשר מהרישומ

.  לתוכנית השיקו	י	קשיי	 ומוטיבציה הקשור, מנעו מ� המשתת� לעבוד בעבר וה� לחששות

נושאי השיחה השנייה והשלישית התרכזו פחות בבעיות העבר ויותר בקשיי	 רגשיי	 

נידונו בשיחות אלה המחשבות לגבי המש� , �כ�כמו. וקונקרטיי	 סביב התוכנית השיקומית

בנושאי השיחה השנייה בלטו בנוס� לכל אלו ג	 נושאי	 הקשורי	 לשייכות . התוכנית

חמישית ושישית בלטו נושאי	 הקשורי	 , בשיחה הרביעית. בקבוצה ובקשיי	 הכרוכי	 בכ�

ילת להתקדמות או רגרסיה מאז תח, לחרדות סביב יציאה לעבודה לאחר תו	 הקורס

בשיחה השישית עלו ג	 .  וכ� נושאי	 כלליי	 יותר הקשורי	 ליכולת להיפתח ולשת�תוכניתה

השיחה השביעית הוקדשה לרוב . התקוממויות של המשתתפי	 על דברי	 הנעשי	 במרכז

 .לסיכו	 ההשמות והתוכנית
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שעברו בשלבי  תחומי הכשרהמגוו� פי להמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :25לוח 
  )אחוזי	 ובשכיחותב( קו	השי

 

 תחומי ההכשרה שעבר התאמה במהל	 השיקו� תחילת הלי	 השיקו�

 אחוזי� שכיחות אחוזי� שכיחות  

 16.7 3 5.5 3 שימושי מחשב

 11.1 2 18.2 10 השלמת השכלה

 11.1 2 9.1 5 מזכירות

   49.1 27 קבוצה שיקומית

   3.6 2 עיבוד שבבי

   1.8 1 אולפ�

 44.4 8 3.6 2 השמה

 5.6 1 5.5 3 עריכת וידאו

 5.6 1 3.6 2 אחזקת מבני�

 5.6 1   גרפיקה ממוחשבת

 100.0 18 100.0 55 לוס	 הכ

 

. החלו בקבוצה שיקומיתלגביה	 יש נתוני	  מקרב המשתתפי	 50%� כ עולה כי25מלוח 

ות המשתתפי	 עברו תוכנית של השלמת השכלה שהיא כאמור אחת התוכנישליש מבי� כ

 .עבודהלהשבה אחרות ל מתוכניות ה"תלמ תוכניתהמייחדות את 

 

שהתקיימו ע	  מספר שיחות המתועדותי לפהמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :26לוח 
  ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( עובדת ההשמה

 

אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות ע� עובדת השמה מספר שיחות מתועדות שקיי� 

1 5 19.2 19.2 

2 7 26.9 46.2 

3 5 19.2 65.4 

4 4 15.4 80.8 

5 3 11.5 92.3 

10 2 7.7 100.0 

   100.0 26 לוס� הכ
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46%�כ,  מהמשתתפי	 עברו שיחת השמה אחת או שתיי	46%� כ עולה כי26מלוח  

 וכשמונה אחוז מהמשתקמי	 עברו עשר , לחמש שיחות השמהמהמשתתפי	 עברו בי� שלוש

 .רק השמהשיחות בפ

 

בי� ) בימי	 קלנדריי	(פרק הזמ� שחל� פי להמשתקמי	 : ה ברעננה"תוכנית תלמ :27לוח 
  ) ובאחוזי	 מצטברי	אחוזי	ב, שכיחותב( סיו	 האבחו� להשמה ראשונה

 
 הזמ� בימי� קלנדריי� בי� טווח

 סיו� האבחו� להשמה ראשונה

 אחוזי� מצטברי� אחוזי� שכיחות

114�80 4 23.6 23.6 

185�15 5 29.4 53.0 

301�186 4 23.6 76.6 

 100.0 23.6 4  ומעלה 302

  100.0 17 לוס� הכ

 
לגביה	 יש נתוני	 עברו בי� כשלושה לכארבעה  קמי	 מהמשת)24%(רבע  כ עולה כי27מלוח 

.  ועד השמת	 הראשונה במקו	 עבודה)סו� האבחו�(תחילת ההלי� השיקומי  מיו	 חודשי	

. מה ראשונהי� סו� האבחו� להשששה לעשרה חודשי	 ב	 עברו בי� מהמשתתפירבע כעבור 

 . להשמה ראשונה)אבחו�לאחר ה(תחילת השיקו	 בי� ) כחצי שנה( ימי	 185 של החציו� היה

 

 המלצות אבחו� ומסלולי שיקו	 

 המקצועיי	 של יכולתו והתאמתו, הלי� השיקו	 באבחו� כישוריובשני מרכזי השיקו	 החל 

עבור . ולאחריו החל תהלי� ההכשרה,  מהמשתקמי	 עברו אבחו� אחד בלבדחלק. כל משתק	

במהל�  ,לכ�. חלק מהמשתקמי	 הסתבר שבהלי� האבחו� הראשו� לא עמדו על תכונותיה	

נשלחו להכשרה )  המשתק	ע	המקיפה ההכרות לפי ו (השעל פיהשיקו	 התבצעה התאמה 

ק מהמשתקמי	 אובחנו כבעלי חלהתברר כי .  לכישוריה	 יותרהמתאימה, שונה, אחרת

, כישורי	 דלי	 יחסית ובמהל� השיקו	 התבררה יכולת	 המשופרת ונשלחו להכשרה אחרת

אי� . נמוכה מקודמתה, להכשרה שונההתאמה ר הואחרי	 נשלחו לא. גבוהה מקודמתה

  .משתקמי	 אלא לעמוד על התופעה בלבדה להערי� אתבלוחות הבאי	 
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ע� כניסתו , מציג את ההבדל הקיי� בי� ההמלצה המקורית שניתנה למשתק� 28לוח 

וג העיסוק אליו נשלח כחלק ומתייחסת לס, קו� במהלכוי לבי� התאמת השתוכניתל

בחינת עבר המשתק� , יכולותיו וביצועיו, הכרת המשתק�ולאחר לאחר זמ� . משיקומו

 לצור� ,דורשי� כישורי� רבי� יותר וחלק� פחותבחלק� , ונשלח לקורסי� אחרי�התאמה 

נשלחו לצור�  אחוז קט� בלבד מבי� המשתקמי�  כיאנו רואי�מנתוני לוח זה . השיקו�

� בתחילת וכנית אשר דורשת יכולות נמוכות יותר מאשר התוכנית עליה הומלת תהתאמ

לתוכנית אשר עברו במהל� השיקו� התאמה משתקמי� רבי� יותר , לעומת זאת. השיקו�

 .יותרוכישורי� גבוהי� דורשת יכולות 

 

 הלי� השיקו� של כל משתק� המלצות בתחילת : ה בעכו וברעננה"תוכנית תלמ: 29לוח 
 )בשכיחות (תאמה במהלכו של השיקו�הלשלב ה

 
 תאמת הלי� השיקו� במהלכוה

שימושי  
 מחשב

השלמת 
 השכלה

 השמהמזכירות

עריכת 
 וידאו

 פדיקור

גרפיקה 
ממוחשבת

ס� 
 הכל

שימושי 
 מחשב

  6 7   4 17 

השלמת 
 השכלה

2  1  1   4 

 4    4    מזכירות

קבוצה 
 שיקומית

 1  3    4 

עיבוד 
 שבבי

 1      1 

 7 1 1  3 1  1 אולפ�

סדנת 
 בישול

     1  1 

 2  1  1    ספרות

ה סדנ
 יצרנית

   2  1  3 

 1       1 השמה

אחזקת 
 מבני�

   1    1 

 1    1    פדיקור

ת 
חיל

ת
ב

ה 
צ

מל
ה

ה
 


הלי
�

קו
שי

ה
 

 46 5 4 1 22 8 2 4 לוס� הכ

 

 משתקמי� 46בפועל  י� אליה� נשלחואלא לקורס, אינו מתייחס לאבחו� ולהמלצות 29לוח 

לאחר ההכרות עמ� , רוב המשתקמי� עברו כיהממצאי� עולה מ�  .בשני מרכזי השיקו�

עברו זו שתוכנית מתקדמת יותר הדורשת יכולות גבוהות יותר מאשר ל, וההתאמה שנעשתה

לגרפיקה ממוחשבת ) תחילה( עברו מקורס שימושי מחשב דוגמא ל.השיקו�תחילת הלי� ב

זומנו השיקו� המש� אשר ביחסית משתקמי� מעט  קיימי�, ע� זאת). לאחר התאמה(

תוכנית אשר מותאמת לאנשי� ע� מיומנויות נמוכות יותר מאשר התוכנית אותה עברו ל
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 בולטת קבוצת .)מקורס עיבוד שבבי עברו להשלמת השכלה לדוגמא(תחילת השיקו� ב

 עובדי השמהשר יכשיר אות� להיות קורס אלנשלחו לאחר ההכרות עמ� המשתקמי� אשר 

 .בעצמ�
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 מהמשתקמי
 לגביה
 יש �85%כ ( מה
�89 ל,מתו� כלל המשתקמי
  עולה כי30מלוח 


) �15%כ(  משתקמי
16 ואילו רק ,לגביה
של השיקו
 תא
 להמלצה הראשו� שלב ה) נתוני

 האלכסו� משק� אות
 .אובחנו כמתאימי
 להשל השיקו
 תוכנית שונה מזו ש' אעברו בשלב 

ההמלצה ,  לעיתי
.משתקמי
 אשר עברו את ההכשרה על פי ההמלצות שנקבעו לה
 באבחו�

  .ובקשתו נענתה,  שונהתוכניתהייתה חד משמעית א� המשתק
 ביקש להשתלב ב

 

 הכשרה לבמהל� השיקו� מלצה הה בי� ליווח צולב: ה בעכו וברעננה"תוכנית תלמ: 31לוח 
 )שכיחותב (יקו� בפועלאליה נשלח לש

 

 הכשרה אליה נשלח לאחר ההתאמהה
שימושי  

 מחשב
השלמת 
 השכלה

 השמהמזכירות

עריכת 
 וידאו

פדיקור
גרפיקה 

ממוחשבת
ס� 

 הכול
שימושי 

 מחשב

1  1 1    3 

השלמת 
 השכלה

 1  1    2 

 מזכירות

  3 2    5 

 הסדנ
 יצרנית

   1    1 

 השמה

 1 1 7  2  11 

עריכת 
 וידאו

    1   1 

 פדיקור

   3  2  5 

גרפיקה 
 ממוחשבת

   1   5 6 

 חשמל

   1    1 

שיווק 
 ומכירות

1       1 

ה
כו

ל
ה

מ
ב

 �
קו

שי
ה

 �
לי

ה
ת 

מ
א

ת
 

 36 5 4 1 17 5 2 2 ס� הכול

 
 

שונה כלומר נשלחו למגמה , 
בשיקוהתאמה  משתקמי
 משני מרכזי השיקו
 עברו 36

שעברו אבחו�  )58% (קמי
המשתלמרבית   עולה כי31מלוח . מהתחו
 המקורי בו התנסו

 42%לזו אשר עברו בפועל ואילו מהל� השיקו
 ה לה
 בצלהייתה התאמה בי� התוכנית שהומ


הומלצה עבורהשונה מזו שהכשרה תוכנית ל ,בשל סיבות שונות, מהמשתקמי
 עברו. 

 בשל העדפת לרובוזאת , "מקצועית"הההמלצה יושמה בהכרח לא כי 
 אלה עולה מצאיממ

  .יוכל להשתלב בעיסוק אחר מזה שהומל� לואכ� והסברה ש, תק
משה

 
 של המשתק�" קריירה"שלבי� ב :סיכו�

שיתו� פעולה ותיאו
 בי� גורמי
 רבי
 על , חייב תקשורתוהוא מהלי� השיקו
 הינו רב שלבי 

, מרכז השיקו
, הגורמי
 המעורבי
 כללו את לשכת התעסוקה. לחתומנת להביא להצ

משפחת המשתק
 וסביבתו ולבסו� את המשתק
 עצמו אשר ללא , הביטוח הלאומי
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במבט רחב יותר נית� ג
 . תוצאהללהגיע כלל לא נית� היה , מוטיבציה ורצו� להצליח מצידו

לכל אחד . שוב בתהלי� זהלראות את שוק העבודה ביישובי
 השוני
 כשות� עקי� א� ח

 . משותפי
 אלה הייתה תרומה להצלחת התהלי�

 

שעברו כל אלו " קריירה"מתיאור תהלי� השיקו
 עולי
 כעשרה צמתי
 קריטיי
 בהלי� ה

כל אחד מצמתי
  חשוב להדגיש את חשיבותו היחסית של. ה"תלמ תוכניתשנועדו להשתלב ב

או את יציאתו , ק
 ואת המש� התהלי�של המשת" קריירה"את ה, למעשה, אלה אשר קבעו


ראוי להיות רגישי
 לכל אחד מצמתי
 אלה בשל חשיבות
 הקריטית . מתהלי� השיקו

 שיקו
 עתידית תוכניתאלא בכל ,  שיקו
 זותוכניתמדובר לא רק ב. להצלחת התהלי�

 
" קריירה" השלבי
 שאפיינו את ה. מורכב ומשולבמסלולב) ומשתקמי
(המעבירה מועמדי

 :ישית בהלי� השיקומי ה
הא

 .שכת התעסוקההפנייה על ידי ל .1

 .התייצבות במרכז השיקו
 לצור� הכרות קבוצתית .2

 .מקצועי, התייצבות לאבחו� אישי .3

 .השתתפות באבחו� מקצועי  .4

 . השיקו
תוכניתהסכמה על תוצאות האבחו� המקצועי ו .5

 .שיקו
הכשרה והשתלבות ב .6

 . מת ההכשרההתאא
 קיי
 צור� בההערכת הישגי
 והערכה  .7

 .) נחו�במקרה ו(שיקו
 התנסות בתחו
 אחר ב: התאמת ההכשרה .8

 .החלטה על מועד ההשמה .9

 .ההשמההלי� ת .10

 

חלק מהמשתקמי
 . שלבי
 אלהמונה מעשרה  ובה לפחות ש"קריירה"החל כל משתק
 , ואכ�

א� ששלבי
 אלה היו זהי
 למשתתפי שתי ). ל" הנ7�8שלבי
 (בשיקו
  "התאמה"לא עבר 

 פרק הזמ� בו שהה המשתק
 כ��כמו, הביטוי המעשי לגבי כל משתק
 היה שונה, יותתוכנה

שהתעכבו בשלבי
 שוני
 והיו שפסחו על שלבי
 משתקמי
 היו .  היה שונהתוכניתבכל שלב ב


 . בה השתתפותוכניתהאישית שלה
 במהל� ה "קריירה"הוהכול על פי , או שילבו ביניה

 

  לשכת התעסוקה ההפניה על ידי–הצומת הראשו� 

 
לשכת התעסוקה אמורה הייתה . בלשכת התעסוקההוא הצומת הראשו� בתהלי� השיקו

 "דורשי עבודה" השיקו
 מתו� מאגר הרשומי
 כתוכניתלהפנות מועמדי
 מתאימי
 ל
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הכוונה הייתה  .מהמוסד לביטוח לאומילקיו
 הבטחת הכנסה קבועה ל גמלהבהמזכה אות


אשר לכאורה , תוכנית בקריטריוני
 שקבעה ועדת ההיגוי של הלבחור מועמדי
 אשר עומדי

 . התאמת
 של המועמדי
 לתהלי� השיקו
 והבטיח

 

 
לשכת התעסוקה קבלה קריטריוני
 לאור
 אמורה הייתה להפנות מועמדי
 מתאימי


כמוב� שלצוות לשכת התעסוקה ניתנו ג
 שוליי
 של שיקול דעת וזאת בשל . לתהלי� השיקו

א� ג
 שיקול דעת זה אמור היה להסתייע ,  היכרות
 ע
 המועמדי
ההנחה בדבר


יכולת , לשירות התעסוקה יש מידע על עברו התעסוקתי של כל מועמד. בקריטריוני

נשאלת השאלה . בעיות בריאות ועוד, הרכב משפחתי, מקו
 מגוריו, ההשתלבות שלו בעבודה

  .תוכניתאימי
 ביותר להא
 נעשה שימוש במידע זה לצור� בחירת המועמדי
 המת

 

 השיקו
 מועמדי
 שלא תמיד עמדו תוכניתמנתוני הסקר עולה ששירות התעסוקה הפנה ל

 לא אשר, חלק מהמועמדי
 שהופנו על ידי שירות התעסוקה. בקריטריוני
 שנקבעו מראש

 אחר זאת מ.קד
 יחסיתתבשלב מ,  כלא מתאימי
 לתוכניתוהוגדר,  בקריטריוני
 אלהועמד

 . ו בקריטריוני
 הראשוניי
 אשר נקבעו על ידי ועדת ההיגוילא עמדו

 

במוסד לביטוח " הבטחת הכנסה "תוכנית לשירות התעסוקה יש לכאורה קשר ע
 ,זאת ועוד

 עברו –  שמסד הנתוני
 שלה עשיר יחסית במידע לגבי מקבל הגמלהתוכנית, לאומי

הרישומי
 שממלא התובע בע ממידע זה נו .הוותק בקבלת סיוע ועוד, מגבלותיו, התעסוקתי

 שמקורו במוסד לביטוח ,שילוב מידע זה. המסמכי
 שעליו לצר� לתביעתומגמלה זו ו

 ע
 רישומי שירות התעסוקה היו יוצרי
 אולי תשתית נתוני
 מדויקת ומועילה ,הלאומי

 . השיקו
 בה אנו דני
תוכניתלצור� הפניית מועמדי
 מתאימי
 ל

 

לעיתי
 בתנאי
 סביבתיי
 לא , ו בלשכת התעסוקה ויצרו ש
התייצבי השיקו
 צוות מרכז


כל אחד . שלכאורה היו מתאימי
 לשיקו
מועמדי
 המספר מפגשי
 להכרת , קלי


ובלשכות תעסוקה  התקיי
 בנסיבות אחרות, ממפגשי
 אלה כלל מספר שונה של מועמדי

שי
 בלשכות הרחיב את מעגל המועמדי
 וכלל מפג, למשל,  מרכז השיקו
 בעכו.שונות

בנסותו לאתר את המועמדי
 המתאימי
 ביותר לשיקו
 , התעסוקה בקריות ליד חיפה ועוד

  .במסגרתו

 

על פי הנתוני
 . ות התעסוקההמופני
 מטע
 שירע
 לפיכ� השיחה הראשונה התקיימה 

 איש שהופנו אליו 316ראיונות ע
 בשירות התעסוקה מרכז השיקו
 בעכו קיי
 , נוישביד

לכאורה  כמתאימי
 112מתוכ
  השיקו
 בחר רכזצוות מ. שירותהעל ידי " 
מתאימי"כ
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ראיונות בלשכת התעסוקה מרכז השיקו
 ברעננה קיי
 . והזמינ
 להכרות במרכז השיקו

 
 84בחר ומתוכ
 , על ידי שירות התעסוקה" מתאימי
" איש שהופנו אליו כ209ע


  . לכאורהכמתאימי

 

, מטרתה, תוכניתמידע מוקד
 על ה" המתאימי
"מדי
 עובדי מרכז השיקו
 מסרו למוע

מסירת הסברי
 אלה הוזמנו המועמדי
 לבוא בתארי�  בתו
 .משכה ועוד, שיטת ההכשרה


 .למרכז השיקו
 על מנת להכירו מקרוב, מסוי

 

  התייצבות במרכז השיקו
 לצור� הכרות קבוצתית–הצומת השני 

 .ו למרכז השיקו
 א� שהוזמנו לעשות כ� במפגש בלשכת התעסוקה הגיעי
שתתפמלא כל ה

ספק ג
 א
 נעשה מאמ� .  השיקו
 חלק מהמופני
תוכניתנראה כי מסיבות שונות לא הגיעו ל

שהוגדרו , מכוו� ואינטנסיבי על ידי שירות התעסוקה או מרכז השיקו
 לעודד מועמדי
 אלה


 . הכרות לבקר במרכז השיקו
 ולהשתת� ב,כמתאימי

 

יעו למרכז השיקו
 להכרות ואבחו� זכו על פי רוב לקבלת פני
 לבבית מועמדי
 שאכ� הג

חר� . הסברי
 ושיחה אישית שנועדה להכיר את המועמד מקרוב, סיור, כולל כיבוד, וחמה


בעוד מרכזי , לא תמיד הוזמנו בני משפחה להצטר� לביקור זה, החשיבות בהשתתפות

 האנשי
 112קו
 בעכו דיווח כי מתו�  צוות מרכז השי.שיקו
 מחו� לאר� מקפידי
 על כ�

לאחר . תוכנית איש אשר עברו ג
 אוריינטציה ל84שהוזמנו למפגש ההכרות הגיעו 

 .מקצועי, האוריינטציה הוזמנו המועמדי
 לבוא במועד אחר לאבחו� אישי

 

 מקצועי ,  התייצבות לאבחו� אישי– הצומת השלישי

לאבחו� זה . י שנעשה בידי צוות מיומ�המועמדי
 הוזמנו להשתת� בהלי� אבחו� תעסוקת

הוא פתח בפניו ,  מאיד�. הפוטנציאל השיקומי של המועמדאבח� אתהוא , מחד. מטרה כפולה

אופקי
 המדובר ב. ציע מרכז השיקו
 שהתוכניותו� התמ  חדש תעסוקתיציג אופקהו

 
  . זותוכנית ללא היו עומדי
 בפניה
והזדמנויות לתעסוקה עתידית שספק א

 

 70 עברו ,תוכנית האנשי
 שהגיעו לאוריינטציה ל84ות מרכז השיקו
 בעכו דיווח כי מתו� צו

צוות .  איש היה אבחו� קוד
 או שסירבו להמשי� את תהלי��14ל. איש אבחו� תעסוקתי

 . הגיעו כול
 אבחו� האנשי
 שהוזמנו למפגש ה84מרכז השיקו
 ברעננה דיווח כי מתו� 
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 ולאבחו� במרכז השיקו
 אמורי
 תוכניתל" הוזמנו"לאחר שת מהתוכני הנושרי
, לכאורה

שלא משתפי
 פעולה או אלו סנקציות כנגד  זאת מאחר והוגדרו מראש . כ�היו להיפגע בשל


לחוקרי
 לא ידוע על שו
 מקרה בו נמסר ש
 ללשכת התעסוקה א� . מסרבי
 לשיקו

  .הופעלו סנקציות אלהשו

 

 

 

 � המקצועי  השתתפות באבחו– הצומת הרביעי

, ובוח� את רצונו להשתלב בה, תוכניתאת ה" מאבח�"המועמד . תהלי� האבחו� הוא כפול

 להשתלב במסלולי
 הקיימי
 וד ויכולתמ השיקו
 בוחנת את התאמת המועתוכניתו

אשר ילווה את הלי� השיקו
 " חוזי"ראוי לבחו� אבחו� זה כראשיתו של קשר . במסגרתה

בחינה בעל פה ובכתב , התנסות, אינו קל והוא כרו� בחשיפהמהל� האבחו� . מעתה ואיל�

בי� השאר נשאלו המועמדי
 . �במהלכלא כל המועמדי
 חשו נוחות נוספות אשר והתנסויות 


מדוע אי� לה
 עבודה , מדוע הסתיימה ש
 עבודת
, היכ� עבדו, על העבר התעסוקתי שלה

 .אבומת האתגר זה התפרש בצ . מדובר בשאלות לא קלות.עתה ועוד

 

  השיקו
תוכנית הסכמה על תוצאות האבחו� המקצועי ו–צומת החמישי ה

לא כול
 נכנסו לתוכניות , מהנתוני
 עולה כי מתו� ס� כל המועמדי
 אשר עברו אבחו�


 מועמדי
 אכ� השתלבו בתוכנית השיקו
 �50 מאובחני
 כ84ברעננה נראה כי מתו� . השיקו

 מתוכ
 65 כאשר" אוריינטציה" מועמדי
 ועברו 70 חנובמרכז השיקו
 בעכו אוב). �60%כ(


 השיקו
 בחרו את המועמדי
 תוכניותנית� להניח כי . השתלבו בתוכניות השיקו
 ש

נשירה , מאיד�. ה"תלמ תוכניתקמי ו במסגרת המכסה שנועדה למשוזאת, המתאימי
 ביותר

יבה את צוות מרכז  השיקו
 חיתוכניתשל מועמדי
 מתאימי
 שהחלו את ) וצפויה(טבעית 

ליצירת קשר ע
 מועמדי
 ) הצומת הראשונה(השיקו
 לשוב ולהתייצב בלשכות התעסוקה 


ולדבר , למרכזי השיקו
 היה עניי� למלא את הפוטנציאל השיקומי שהתחייבו לו. חדשי

 .תקציבית, הייתה ג
 משמעות כספית

 

הפניית לשכת התעסוקה  בי� הזמ�עבור מחצית המשתקמי
 במרכז השיקו
 בעכו נמש� פרק 

זה שבי� ברעננה נמש� פרק זמ�  ).כמעט שלושה שבועות( ימי
 19לסיו
 האבחו� במרכז 

 יש לזכור שעבור ).ותשלושה שבועמעל ( ימי
 24המפגש בלשכת התעסוקה לבי� סיו
 האבחו� 

 .פרק זמ� ארו� יותרב היהמדובר המשתקמי
  שנייה שלהמחצית ה
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 שיקו
, מהל� ההכשרהב השתלבות –שי יהצומת הש

מסגרת ב להתייצב , השיקו
תוכנית שהתקבל ל המועמדלאחר תו
 הלי� האבחו� אמור היה

היה זה צעד חדש ולעיתי
 קרובות צעד קשה שחייב , מבחינת המשתק
.  הופנההכשרה אליה

ציות להוראות , דיוק בהופעה, "עבודה"כולל חובות התייצבות ב, שינוי בשגרת חייו עד כה

 השיקו
 תוכניתשסברו ש מועמדי
 היו.  שלא כל המשתקמי
 הורגלו בה
,ומהיות וכדוהנח

 . לא מתאימה ועזבו אותה בשלב מוקד
 זה

 

רצו� ל במידת האפשרלענות  הייתה ה"תלממטרת תוכנית . צומת זה הינו רגיש במיוחד, ואכ�

על . כלא מתאימההנראית לו  תוכנית הכשרה שאינו מעוניי� בה או יוהמשתק
 ולא לכפות על

 דר� ני אב�הצגת תוצאות האבחו� בפני המשתק
 וההמלצה ביחס להמש� השיקו
 הנ, כ�

 ישנה ,מעבר להלימה בי� רצו� המשתק
 לתוצאות האבחו�. המש� תוכנית הטיפוללת וקריטי

תוצאות .  השיקו
 המיועדת לותוכניתחשיבות רבה להלימה בי� יכולותיו של המשתק
 לבי� 

שיתו� . בות להתאי
 ה� ליכולותיו וכוחותיו של המשתק
 וה� לרצונותיוהאבחו� חיי

המשתק
 בתהלי� ההחלטה על תוצאות האבחו� וכ� שותפות ע
 המשתק
 לאור� כל 

 .היו לתרו
 לתוצאות חיוביות בשלב זושויי
 האבחו� ע

 


  וה,"הוקפא"שתהלי� השיקו
 המקצועי שלה
 משתקמי
 ראוי לציי� שכבר בשלב זה היו 

, הכוונה לא רק בתחו
 רכישת השכלה. נשלחו למסגרות שונות לצור� רכישת כישורי יסוד

מסגרות אקסטרניות סיוע של  לימוד שפה ורכישת כישורי
 אחרי
 ב,אלא ג
 ובעיקר

ת במסגרות " התמבעיקר קורסי
 שיז
 ופיתח משרדמסגרות אלה היו  . השיקו
תוכניתל

.  ושולב בהה"תלמ תוכניתשב המשתק
 ל" אקסטרני"בתו
 השלב ה. ההכשרה שלו

 
א� תרמו , ה"תלמ תוכניתהאריכו את מש� השהות של המשתק
 ב" בחו�"הלימודי

  .להשתלבותו במסגרתה

 

 השיקו
 על פי ההחלטה המשותפת הלי�לאחר קבלת תוצאות האבחו� התחיל המשתק
 ב


מי
 רבי
 אשר יש מידת שיתו� הפעולה של המשתק
 תלויה בגור. שנתקבלה בצומת הקוד


שלב זה הינו שלב בו הדרישות מהמשתק
 הינ� גבוהות ביותר וה� . להיות רגישי
 וערי
 לה

מוטיבציה רבה וכישורי
 , התמדה, רמה ביצועית ותפקודית נאותה, כוללות שיתו� פעולה


נמשכה השיקו
 תחילת ומאחר . חייב ליווי מקצועי צמודמנראה א
 כ� ששלב זה . נוספי

אלא ג
 , סביר שבמהלכ
 יהיו עליות ומורדות לא רק במוטיבציה, מ� של שבועותפרק ז


בשלב , תוכניתמעבר להשתלבותו ב. ביחסו לצוות ויחס הצוות אליו, בביצועיו של המשתק


חובתו לדאוג לבני משפחה , הוצאות נסיעה, זה ג
 עלו בעיות שונות של התארגנות המשתק
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)
 לה שוב� תוכניתהתאמת ה, של ראיית עצמו כעובד ומפרנסשאלות , )אחאי
, ילדי
, הורי

 . משתק
ציגו אתגר של ממש לכל אלה ה. ועוד

 

לא נמצאו ,  השיקו
 ולו בתחילתהתוכנית את לעוזבי
א� שנקבעו מראש סנקציות , כאמור

בהפסקת להיות היו אמורות עיקר הסנקציות . עדויות לשימוש והפעלת סנקציות אלה

טחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ואפשרות לתבוע מחדש גמלה זו רק הב לגמלההתשלומי 

  .לאחר הפסקתה) שלשה חודשי
(לאחר פרק זמ� 

 

  התאמה הערכת הישגי
 והערכה א
 קיי
 צור� ב:ישביעצומת הה

לגבי תפקודו של המשתק
 במהל� מתמשכת תוכנית השיקו
 נעשתה הערכה במהל� 

לכישורי ורצונות המשתק
 כמו ג
 רמת התפקוד התאמה של התוכנית נבדקה . תוכניתה

. שלב זה משמעותי לקביעת המש� מהל� התוכנית השיקומית. וההתמדה שלו באופ� כללי

אחר בחלק .  השיקו
 עלו כבר בשלב זה יוזמות לגבי השמה בעבודהתוכניותבחלק מ

חו
 תהוצע למשתק
 לעבור ל, הבשיקו
 לא צלחההתנסות בעיקר א
 ,  השיקו
תוכניותמ


חשוב לציי� . מדרי� וחברי
 חדשי
 להלי�, עיסוק שיפתח בפניו ,שונה בהלי� השיקו

כל החלטה . והוא שות� מרכזי בהלי� זה, שלמשתק
 תפקיד ומעמד בקבלת החלטות בעניינו

 . ולא אחת א� עולה ביוזמתו, בעניינו של משתק
 אמורה להיות בהסכמתו

 

 ) א
 נחו�(שיקו
  מותאמת ב,התנסות שונההשתלבות ב :השמיני הצומת

 השיקו
 תוכניתתקיי
 בעיקר א
 לאור הערכת ההלי� הראשוני עולה צור� בשינוי השלב זה 


ג
 . של המשתק
 או צור� אחר שמענה עליו עשוי להבטיח תוצאות טובות יותר של השיקו

וכ� כמו שלבי
 נוספי
 לעיל דורשי
 רמה גבוהה של שיתו� ושותפות ע
 המשתק
 , שלב זה

ולכאורה יודע , שיקו
הלי� הא� שצבר ניסיו� ב. ליוויו על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר

דומה עשויה להיות  הכניסה לשלב זה .בנקלמתבצעת ההתאמה  לא תמיד ,מה צפוי לו

אמור המשתק
 להתנסות בתחו
 לאור ההתאמה . קשה או קלה ממנה, התהלי�לתחילת 

מהממצאי
 עולה שלא תמיד . ההלי� שעבר יחסית לאתגרי ,ראחר שהוא מאתגר פחות או יות

 . סיבות ארגוניות או אחרות, ההמלצה האבחונית ג
 בשלב זה בשל העדפת המשתק
יושמה 

 

 חלטה על מועד ההשמה ה: תשיעיההצומת 

. גיע המשתק
 לתחילתו של שלב ההשמהה ,ע
 הניסיו� שצבר בתוכניות השיקו
 השונות

פשוטה ומלווה לא אחת בשאלות של התמודדות ע
 העול
 האמיתי היציאה להשמה אינה 


החשש , פחד וחרדות רבות מפני הלא נודעמלווה א� ב לעיתי
 .שמחו� למרכז השיקו
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המסגרת המבינה והמוגנת שסיפק צוות מרכז  –" החממה"ממכישלו� ומפני היציאה 


ת אשר תביא לרמה ה� הכנה מקצועי .זהו שלב אשר דורש הכנה מספקת למשתק
. השיקו

מקצועית גבוהה של המשתק
 וה� הכנה רגשית ועזרה בהתמודדות ע
 מגוו� הרגשות 


. מועד ההשמה אמור להיות מותא
 ליכולות וצרכי המשתק
 והמערכת כאחד. העולי

בתחו
 ) והפרנסה(צומת זה משמש ג
 בוח� מציאות בהתייחס לאפשרויות התעסוקה , מאיד�

 . ואינו מנותק מתחו
 זה, שתק
אותו למד ולו הוכשר המ

 

למשפחה חשיבות . חשוב לציי� שבשלב זה משתלבת על פי רוב משפחתו של המשתק
 בשנית

בשלב  שהרי ווי המשתק
 ועידודויבל, לעיתי
 מרכזית בקביעת מועד היציאה להשמה, רבה

תח סיוע לו נזקק המשתק
 בהתפבעידוד והצור� בבשל מול אתגר מחודש המשפחה ניצבת זה 

 .שלפניו" אמיתי"ההאתגר התעסוקתי 

 

  תהלי� ההשמה–הצומת העשירי 

. מרכז השיקו
 אל תו� מעגל העבודה בשוק החופשישל " ק�"היוצא המשתק
 מ בשלב זה

, א
 עד כה. ובעיקר צוות ההשמה, ור� רב בליווי ותמיכה מצד צוות מרכז השיקו
קיי
 צ

 
 ,ה להשפעת
 של המשתק
 ומרכז השיקו
 במידה רבנהנתוהייתה התנהלות תהלי� השיקו

הרי שכא� יכולת השליטה של השניי
 מוגבלת והמשתק
 נתו� במידה רבה להשפעות השוק 

על הליווי . שלב ההשמה אינו מסתיי
 לאחר מציאת מקו
 עבודה ראשו� למשתק
. החופשי

י� לו עד שהמשתק
 מרגיש כי א, להמשי� א� למקומות עבודה נוספי
 במקרה של אי התאמה

ג
 לאחר סיו
 הקשר . צור� בליווי צמוד וכי הוא מסוגל להתמודד בשוק העבודה לבדו

  .סתייע בצוות מרכז השיקו
היוכל המשתק
 על פי רצונו וצרכיו ל, ההדוק

 

כולל קבוצות לעזרה , מרכזי השיקו
 מקיימי
 מסגרות שונות לסיוע למי שיצאו להשמה

 .קי
 לולמי שזקותמיכה הדדית וסיוע , עצמית

 

 הצוות :לידו צוות מרכז השיקו
, ניצב המשתק
במרכז
 של עשרת הצמתי
 שתוארו כא� 

ובמרכז
 עובדי
 ( הצוות המטפל והתומ� ,)מדריכי
(מלמד ההצוות המכשיר ו, המאבח�


חשוב שכול
 .  ושאר חברי הצוות המקצועי של מרכז השיקו
,עובדי ההשמה, )סוציאליי

וכמוב� בצורה מתואמת המשלבת , בתחומוכל אחד ,  לסייע לויכירו את המשתק
 על מנת


 . צרכיו ושלב השיקו
 בו הוא מצוי, מידע מעודכ� לגבי כל משתק
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 תוצאות הלי� השיקו�
 

ע
 זאת חשוב לציי� שכל .  השיקו
 הייתה לשלב את המסיימי
 בתעסוקהתוכניתכוונת 

בבסיס  הייתה ההשתכרותצ
 ע ולא תמיד, יעדיו באורח שונהחלק ממרכז שיקו
 הגדיר 


שה מקורות מידע שוני
 ובתו
 ביצוע הסקר נאס� מידע אודות המשתקמי
 משל. היעדי


תיק המשתק
 וראיונות שהתקיימו ) 1: (מקורות המידע היו. ביחס לעיסוקיו של המשתק


נתוני ענ� הבטחת הכנסה במוסד לביטוח ) 3(נתוני מרכזי השיקו
 ) 2( ,ע
 חלק מהמסיימי

בפרק זה נציג את הממצאי
 המתייחסי
 למידע בדבר עיסוק
 של המשתקמי
 כפי . הלאומי

 .שיחות עמ
 ועיו� בתיקי המשתקמי
, רישומי מרכזי השיקו
שעלו מ

 

וחשוב , מקורות אינ
 בהכרח תואמי
ה תשוכא� המקו
 לציי� שהנתוני
 שנאספו משל


 בעיקר תורות המידע נובעאי ההלימה המוחלטת בי� מק. להציג
 על פי מקורותיה

 .הצלחה בתוכנית ועודההגדרת , בתוכנית" משתק
"מהבדלי
 באשר להגדרת מיהו 

 

הצלחה . ככל מי שעבר אבחו� תעסוקתי לקראת התוכנית" משתק
"בלוחות הבאי
 מוגדר 

בי� א
 במשרה מלאה ובי� א
 במשרה חלקית , כניסה למעגל העבודה"בתוכנית הוגדרה כ

כניסה למעגל "הצלחה חלקית מוגדרת כ". ת שלשה חודשי
 בעבודה זווהתמדה של לפחו


אי "תחת הקטגוריה של ". העבודה א� ללא שמירה על מקו
 העבודה מש� שלשה חודשי

בדר� כלל קשיי
 , נכנסי
 כל אלו אשר התחילו את התוכנית א� מפני סיבות שונות" התאמה


לא " אשר נכנסי
 תחת ההגדרה של המשתקמי
. נפלטו מהתוכנית, נפשיי
 או סוציאליי

ה
 אות
 משתקמי
 אשר מסיבות שונות אינ
 מחפשי
 עבודה " מחפש או בעיות התארגנות

א
 אשר לא מוצאת סידור , על א� שאינ
 עובדי
 כגו� אישה אשר התחתנה או נכנסה להריו�

ע
 כלולי
 המשתקמי
 אשר ניתקו קשר " אי� אינפורמציה"בקטגוריה של . לילדיה ועוד

במהלכה או בסופה ולא קיי
 מידע אודות עיסוק
 בעת , המרכז לאחר תחילת התוכנית

 .איסו� הנתוני
 לסקר זה
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 מרכז השיקו� עכו, השתלבות בעבודה: 32לוח 

 אחוזי
 שכיחות עכו
 41.5 22  משרה מלאה– )שלשה חודשי
 לפחות(השתלב בעבודה 

 11.3 6ית משרה חלק– )שלשה חודשי
 לפחות(השתלב בעבודה 

 5.7 3 )עבודה פחות משלשה חודשי
(השתלב חלקית 

 3.8 2 בתהלי� שיקו
עדיי� 

או ) אשה בהריו�, אשה שנשאה(לא מחפש עבודה 

 7.6 4 ) הוצאות, טיפול בילדי
(מתמודד ע
 בעיות התארגנות 

 9.4 5 לא עובד

 20.7 11 "התאמהאי " בשל תוכניתעזב את ה

 100.0 53 לוס� הכ

  16 ינפורמציהאי� א

  69   כללילוס� הכ

 

מהמשתקמי
 אשר החלו את תהלי� השיקו
 במרכז מחצית מלוח זה עולה כי למעלה מ

בעת איסו� . נכנסו לתו� מעגל העבודה ,) משתקמי
53 ס� הכל(וענו על השאלה השיקו
 בעכו 

 ת
לא הצליחו להתמיד בעבוד נכנסו למעגל העבודהששתקמי
 הממעט מהנתוני
 נמצא ש

המשתקמי
 אשר השתתפו בתוכנית לא נכנסו למעגל העבודה או מ קרוב לעשירית ).�6%כ(


 עובדי
 �60%מתו� המשתקמי
 העובדי
 עולה כי כ .טר
 עשו כ� בעת איסו� הנתוני

 
 בתחומי
 �10% בתחו
 הייצור ותעשייה וכ�30%כ, )כולל מזכירות(בתחו
 השירותי


 .אחרי

 

 )�25.02.09מעודכ� ל (מרכז השיקו� רעננה, השתלבות בעבודה: 33לוח 

 באחוזי
 שכיחות רעננה

 36 18  משרה מלאה– )שלשה חודשי
 לפחות(השתלב בעבודה 

 28 14 משרה חלקית–) שלושה חודשי
 לפחות(השתלב בעבודה 

 8 4 )עבודה פחות משלשה חודשי
(השתלב חלקית 


 6 3 בתהלי� שיקו

 6 3 עובדי
 בעבודה לא מדווחת

 � � לא עובד

באמצע התהלי� או עברו לטיפול נכות  תוכניתעזב את ה

 בביטוח לאומיכללית 

8 16 

 100 50 לוס� הכ
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למעלה . שעברו את תהלי� השיקו
 אכ� נכנסו למעגל העבודה אלוכל כי מהנתוני
 עולה 

ממחצית מהמשתקמי
 אשר עברו אבחו� במרכז השיקו
 שברעננה סיימו את התהלי� 

א� חלק
 עזבו את מקו
 התעסוקה זמ� קצר , )72% (כ� שנכנסו למעגל העבודהבהצלחה ב

 "מתאימי
לא "כ מהמשתקמי
 אשר החלו בתהלי� השיקו
 נמצאו �16%כ. )8% (לאחר מכ�

  .במהל� התהלי� ולא השלימו אותו

 

 מועסקי
 ,שה חודשי
ו שהחלו עבודת
 והמשיכו בה למעלה משלה"תלמ תוכניתמסיימי 

כולל (מכירות , דפוס ולמינציה, עיבוד שבבי, לדוגמא.  של עיסוקי
 בשוק החופשיבמגוו� רחב

קופת , ראיית חשבו�, ותפקידי
 מנהליי
 בתחומי
 שוני
 ביניה
 חברת ביטוח) נציגי שירות

 .חולי
 ועוד

 

גמלה נעבור עתה לתיאור הממצאי
 שעלו מנתוני המוסד לביטוח לאומי והמתייחסי
 לקבלת 

 .2008 למאי 1 לקיו
 בתארי� הלהבטחת הכנס

 
 

בהתבסס על נתוני המוסד לקיו
 הבטחת הכנסה ל גמלהקבלת : ה"תלמ תוכניתמשתתפי
 ב

 )2008מאי  (לביטוח לאומי

 

. המחלקה להבטחת הכנסה בביטוח הלאומי הציגה את הנתוני
 הבאי
 על פי בקשתנו

 
וזאת , 2008דש מאי בח גמלה להבטחת הכנסהבכ� שאינו מקבל בוטאה הצלחה של משתק

 . ראוי לקבלת סיוע זהאינו בהנחה שהשתלב במעגל העבודה ואינו זקוק או 

 

 לקיו� "הכנסההבטחת "קבלת גמלת :  עכו–ה " תלמתוכניתמסיימי  :34לוח 
 1.5.2008בתארי� 

 
אחוזי
 שכיחות עכו

 
 60.0 39 גמלה להבטחת הכנסהלא מקבלי

 
 33.8 22  גמלה להבטחת הכנסהמקבלי

 6.2 4 אי� אינפורמציה

 100.0 65 לוס� הכ

 

מדובר באות
 אנשי
 אשר .  משתקמי
65התבקש מידע לגבי , לגבי מרכז השיקו
 בעכו

הבטחת הכנסה באפריל ל גמלה מהמשתתפי
 לא קיבלו 60%. נקלטו בתוכניות שיקו
 במרכז
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2008 .
הבטחת ל להגמה השיקו
 עדיי� מקבלי
 את תוכנית מהמשתתפי
 ב�34%כ, לעומת

 
 . מלאה או השלמת הכנסה בשל שכר נמו�גמלההכנסה מהביטוח הלאומי בי� א

 

 לקיו� "הכנסההבטחת "קבלת גמלת :  רעננה–ה " תלמתוכניתמסיימי  :35לוח 
 1.5.2008בתארי�  

 
 אחוזי
 שכיחות רעננה

 
 60.0 30  גמלה להבטחת הכנסהלא מקבלי

 
 32.0 16  גמלה להבטחת הכנסהמקבלי

 8.0 4 אי� אינפורמציה

 100.0 50 לוס� הכ

 

לטו בתוכניות  משתקמי
 אשר נק50אודות התבקש מידע לגבי מרכז השיקו
 ברעננה 

הבטחת הכנסה ל גמלה לא קיבלו 60% משתקמי
 אלו נראה כי 50מתו� . השיקו
 השונות

 הבטחת הכנסה אול גמלה מהמשתקמי
 עדיי� מקבלי
 32%, לעומת זאת. 2008במאי 

 יש לציי� כי ישנ
 שלושה משתקמי
 אשר עדיי� נמצאי
 .השלמת הכנסה בשל שכר נמו�

 .הבטחת הכנסהל גמלהבהלי� השיקו
 ולכ� מקבלי
 עדיי� 

 

, �60%בשיקו
 היא של כ "הצלחה"הבשני מרכזי השיקו
 , על פי נתוני הביטוח הלאומי

  .2008 מאיודש כנסה בחההבטחת ל גמלהכלומר כשני שליש מהמשתקמי
 לא קיבלו 

 

 ? היש מתא
 להצלחה בשיקו
– השיקו
 תוכניתהערכות המשתקמי
 את 

 בעכו וברעננה מתו� ה"תלמ תוכניתנעשה מאמ� לראיי� את משתתפי ) 2008(ח "בקי� תשס


כל אחד . והתגובות שלה
 לתהלי� שעברו, רצו� ללמוד על הניסיו� האישי של המשתקמי

נציגי
 תריע כי בקרוב יפנו אליו מ קיבל מכתב מקדי
 ה,הנושרי
כולל , תוכניתממשתתפי ה

כל הדברי
 שיאמר צויי� כי  .מהאוניברסיטה העברית לשאול על תהלי� ההכשרה שעבר

 . יתועדו לצור� דיווח סטטיסטי ללא ציו� ש
 המשיב וזהותו

 


חלק מהכתובות כי ראשית התברר . חשוב לציי� שתהלי� זה נתקל בקשיי
 בלתי צפויי

 מכתבי
 שנשלחו למשתקמי
 חזרו .שנמסרו לחוקרי
 היו שגויי
) ניידי
ה(לפוני
 והט

חלק מהמשיבי
 טענו שכלל . ומהוכד" המנוי אינו מחובר"לשולח ושיחות טלפו� נענו בתשובה 

חר� מכתב ,  משיבי
 רבי
 נמנעו מלענות.לא היו במרכז השיקו
 והפנייה אליה
 שגויה


 . רק כחמישית מהפניות נענו בחיוב.  מה לומרההסבר שקיבלו בטענה שאי� לה
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תשובות המשיבי
 הראו פיזור רחב שאינו משק� בהכרח את מרכז השיקו
 בו עברו את 

ששיקומ
 לא  משתקמי
היו ). 'נספח ג( השיקו
 שעברו תוכניתההלי� או מידת ההצלחה ב

ששיקומ
 עלה אחרי
 לעומת זאת היו  .צלח א� היו מלאי שבחי
 למרכז השיקו
 ולצוותו

מרכז השיקו
 בו עברו את תהלי� על קורת יבב א� לא חסכו ,ה
 עובדי
 ומתפרנסי
, יפה

מגוו� התשובות לא שיק� לפיכ� את מידת ההצלחה בשיקו
 ולא את . ההכשרה וההשמה

. תקבלוהמציג מגוו� תגובות ש' נספח ג, כאמור. מרכז השיקו
 בו עברו את התהלי� האמור

  .יהיה נית� לזהות
ל המשיבי
 שונו מעט על מנת שלא פרטיה
 האישיי
 ש

 

ההערכות החיוביות העיקריות של המשתקמי
 נגעו לידע המקצועי אשר המרכז תר
 וכ� 


ההערכות , לעומת זאת. לתרומה של המרכז ועובדיו לביטחו� העצמי של המשתקמי

פגשו את השליליות של המשתקמי
 עסקו בעיקר בכ� שציפיותיה
 של המשתקמי
 לא 

 האמינו כי  ה
 שכ�,"התבדו" כ� למשל סיפרו חלק מהמשתקמי
 כי ה
 .המציאות בפועל

 התלוננו המשתקמי
 על כ� כ��כמו. הוא לא קרהלמעשה  א� ,נית� להביא לשינויאכ� 

שהמציאות בפועל א� לא תאמה את הבטחות המרכז למציאת עבודה בכלל ומציאת עבודה 

היו משתקמי
 שהתלוננו על כ� שמרכזי השיקו
 לא , �בנוס. בתחו
 אותו למדו בפרט

 ".החליטו בשביל
"לדבריה
 התחשבו ברצונותיה
 של המשתקמי
 ו

 

הגור
 הראשו� התייחס . טאויולעמדות שב, שה גורמי
 חברו לתגובות המשיבי
ונראה ששל

הגור
 השני היה עצ
 . לציפיות מתהלי� השיקו
 ולמשמעות הרחבה לעיתי
 שייחסו לו

מצבו האובייקטיבי של המשתק
  היה הגור
 השלישי .חוויה שנתלוותה להלי� השיקומיה

 נראה כי במהל� הראיו� ,גורמי
ה תשולהבחי� בי� שלוחר� הניסיו� להפריד . בעת הראיו�

 . והדבר בא לידי ביטוי בתשובות שנתקבלו, שת
 יחדוחברו של

 

 
, ויבטיח לו עתיד טוב" ו מהבו�יוציא אות"חלק ניכר מהמשיבי
 ציפה שתהלי� השיקו

לא ברור א
 ציפיות . משופר ואולי א� יפתור את הבעיות האישיות והאחרות שהיו לו בעבר

על ידי ) או לא נאמרו(או אולי בדברי
 שנאמרו , באישיותו של המשיב ובהבנתו �מקוראלה 


 ,מגוונותות הציפיות מהלי� השיקו
 היו לעיתי
 רבוכי  סביר ע
 זאת. הגורמי
 המסייעי

. במשתק
 עצמו שראה בהלי� השיקומי מזור לבעיותיו ומענה לצרכיו �שמקורויתכ� כאמור 

,  השיקו
 הייתה עבור חלק מהמשיבי
 הזדמנות חשובהתוכנית להשתת� בוהעובדה שנבחר

 . בעיותיה
את צומת שאמור היה כאמור לענות לצרכיה
 ולפתור 
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ה
 זכו . חשובה ומשמעותית,  התנסות חיוביתאצל רבי
 מהמשיבי
 היה תהלי� השיקו

העובדה . א� משמעותי בפרק חיי
 זה, אוז� קשבת וא� לסיוע חלקי אמנ
, לתשומת לב


בצרכיה
 ובדאגותיה
 הועיל ותר
 לרבי
 , בעבר
 האישי והתעסוקתי, שהתעניינו בה


. ובהר דיו בעיקר א
 האתגר התעסוקתי לא ה, בו א� אשליהוחלק
 רא,  ע
 זאת.מהמשיבי

הא
 התחו
 אותו אני לומד והעיסוק שאני רוכש אכ� מתאימי
 , ראשית: הכוונה כא� כפולה

 ? להתפרנס ממנו ?אוכל להתקד
 בו) אישית(הא
 אני , שנית? לצור� פרנסה וקידו
 אישי

 

המשתקמי
 העריכו את כנות השיחות שקיימו עמ
 צוות מרכז השיקו
 ועובדי כי נראה 

כ� העריכו המשתקמי
 את ההלי� , מונה הייתה יותר מציאותית ומאוזנתככל שהת. ההשמה

. בעיקר א
 שותפו בהחלטות שנתקבלו על ידי צוות מרכז השיקו
 לגביה
, השיקומי יותר

 אול
 ,ומהבוח� מציאות וכד, מנטאליות, חשוב לציי� ששיתו� זה אינו קל בשל בעיות שפה

, כאמור.  המשתקמי
 מ� התהלי� שעברוהוא עמד בבסיס שביעות הרצו� שלכי מסתבר 

 
מועד , ההכשרה, למשל תחו
 השיקו
(שיתו� המשתקמי
 בהחלטות שנתקבלו לגביה

היה מרכיב משמעותי ביותר בכל הקשור לשביעות הרצו� , )תהלי� ההשמה, היציאה להשמה

 .ומהצוות שטיפל בה
, של המשיבי
 מהתהלי� שעברו

 

לבי� התייחסותו לתהלי� ,  האישי של המשיב בעת הראיו�לא נית� להפריד בי� מצבו, לבסו�

לעיתי
 מבטא אד
 דעות שונות ומגיב אחרת לשאלות המוצגות לו במועדי
 . השיקו
 שעבר


אירוע חיובי . עמדותיו של אד
 בכל עת) יציבות(מהימנות את ספק א
 נית� להבטיח . שוני

. ותיו בתחומי
 שוני
 באותו רגעשעבר אד
 בעבודה או במהל� היו
 עשוי להשפיע על עמד


ספק א
 . סכסו� ע
 ב� משפחה או ע
 מעביד עלול לשנות ראייתו של אד
 בתחומי
 שוני

 .  וברוח זו ראוי לבחו� את התשובות שנתקבלו, השיקו
 פתרה את כל בעיות המשיבי
תוכנית

 

 �,  התעסוקהלשכת(חשוב ג
 לציי� שחלק מהמשיבי
 חששו שתשובותיה
 יועברו לגורמי חו

 השיקו
 לא פתרה תוכניתאת העובדה שהבליטו כלומר , והשיבו בהתא
) הביטוח הלאומי

 . את כל בעיותיה
 וה
 זקוקי
 וראויי
 לסיוע נוס� ומתמש�

 

הודו על יחס הצוות ועל המאמ� ,  השיקו
תוכניתהיו משיבי
 אשר הפליגו בשבחי , ע
 זאת


, נעימהומעניינת , שאמרו שתקופה זו הייתה יפה מיהיו . בלימודי
 ובהכשרה, שהושקע בה


 א� א.וה
 מוקירי
 את ההתייחסות והתקווה שליוותה אות
 ורואי
 בה
 נכס של ממש 


לא נמצא , כאמור. יתכ� שיתקיימו בעתיד הלא רחוק, פירותיו לא מומשו עדיי� במלוא

חסותו לתהלי� לבי� התיי, תהלי� השיקו
 שעבר אד
 "הצלחת", מרכז השיקו
מתא
 בי� 

 .ויתכ� שה
 טעוני
 מחקר נוס�,  ההסברי
 האפשריי
 לכ� תוארו כא�.שעבר
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  והמלצותסקנותמ, דיו
 

 השיקו
 תוכניתשהשתתפו בשעברו המשתקמי
  "קריירה"ללב ההערכה במחקר זה מתייחס 

המשתקמי
 מדובר ברצ� השלבי
 ש. ה"תלמ תוכניתבבסיס תמקד בשלבי
 השוני
 שמו

 תוכניתכוונת הדברי
 להאיר את חשיבות ה. � השיקו
 לקראת השמה בעבודהעברו בתהלי

  .ואת הדרכי
 לשפרה בעתיד

 

תשומות על פי רוב מחקרי הערכה בוחני
 . גישת ההערכה במחקר זה שונה מעט מהמקובל

במחקר זה בחרנו לשנות מעט . יה ואת תוצאותתוכניתאת התהלי� המאפיי� את ה, תוכניתל

, ראשית. גישה זושינוי שלוש סיבות עודדו . גית העומדת בבסיס ההערכהאת הגישה המוש

א� , במדינות אחרותזה  אחרות הקיימות בתחו
 תוכניותהדומה ל  ייחודיתתוכניתמדובר ב

 
 תוכניותמדובר בשתי ו אחרמ, שנית. ראוי לבחו� דמיו� והבדל זה ולדו� בו. שונה מה�ג

 ותיקות הפועלות בתחו
 תוכניותמדובר ב. ברעננה האחת התקיימה בעכו והשנייה ,נפרדות


מה� מועסק צוות מקצועי שעקרונות פעולתו  תאחבכל . ויצרו לעצמ� גישה ומסורת חשובי


 תוכניותותהליכי
 הוא מתמחה בשיקו
 תעסוקתי של אנשי
 ומפעיל לצור� זה : דומי

חשוב ,  שלישית.ברתהלחזהה  ת אחתוכניתאי� עקרונות הפעולה דומי
 א� . ו מזוזות שונה

 הכשרה תוכניותאת העקרונות והתהליכי
 העומדי
 ביסוד נית� להועיל ולשפר  כיצדלבחו� 

שתי תוכניות  .פעלו במקבילר שא תוכניותושיקו
 דומות בעתיד על יסוד פעולת� של שתי ה

  .ה� נשוא הערכה זואלה 

 

 התברר כי, י
 וחקירת
עריכת הנתונ, לאחר איסו� הנתוני
 המפורטי
 שבבסיס מחקר זה

,  נחלקה לעשרה שלבי
 שוני
 שתוארו בגו� ההערכהתוכנית של כל משתק
 ב"קריירה"ה

חשוב להתמקד בשלבי
 אלה משו
 שה
 מאפייני
 את ההלי� השיקומי . והוארו בסופה


מתמקד בצמתי
 אלה שלפנינו דיו� ה. תוכניתומשקפי
 את הצמתי
 ב, שעבר כל משתק

לא רק הדיו� עושה זאת  .ה להאיר את מרכזיותו של כל צומת וחשיבותוובוח� אות
 בכוונ

לאד
 האמור לעבור צמתי
 בהתייחסות , אלא ג
 ובעיקר,  השיקו
תוכניתמונחי אמצעות ב

לתת , לשלב את המשתק
 בחיי
 בקהילהנועדה  תוכנית הרי כל .אלה באורח מקצועי ומכובד


 . ולהעצימו שיקומיי
 ,בידיו כלי
 תעסוקתיי

 

השתתפות בישיבות ועדת , מגמתה וכוונותיה, ה"תלמ תוכניתעל בסיס מסמכי היסוד של 

את עשרת השלבי
 נית� לחלק נראה כי ,  בנתוני
 שנאספוקי� ועיו� מתוכניתההיגוי של ה

 
ולמעשה ,  ההכשרהתוכניותלשלשה חלקי
 המשותפי
 לשתי " קריירה"בשעברו המשתקמי

 .  אלה במועדי
 שוני
ותתוכנימאפייני
 כל מי שעבר 
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 השיקו
 תוכנית, המשולש בי� לשכת התעסוקה" החוזה"לב הראשו� הוא יצירת הקשר והש


.  השיקו
 עצמה והשלב השלישי הוא שלב ההשמהתוכניתהשלב השני הוא  .והמשתק

השוני
 שה
 " צמתי
"על ה, ושה שלבי
 אלו שלבא
מלימוד הנתוני
 שלפנינו עולה ספק 

א
 השלב הראשו� הבעיקר ספק . משולבי
 כנדרש, ירה של המשתקמי
משקפי
 בקרי

 השיקו
 תוכניתמתוכנני
 כ� שימצו עד כמה שנית� את ) ההשמה(והשלב השלישי ) ההפניה(


 .המוצעת למופני

  

 תוכניתלרשות בעכו וברעננה מרכזי השיקו
 שהעמידו  השיקו
 תוכניותכי ההנחה היא 

תנו י שני
מגוו� ועומק השירותה
 הגמישו והרחיבו את א� א.  מראשני
 נתווהי ה"תלמ

השאלה לפיכ� היא . דפוס ועקרונות הטיפול המוצע הוגדרו מראשה ,זו תתוכנילמשתתפי
 ב

 ה"תלמ תוכניות מברהממיה
 בעלי התכונות האישיות והתעסוקתיות העשויי
 להפיק את 


ת� מדויק ובחירת מועמדי
 יצירת פרופיל משת, הכוונה מדוקדקת. במרכזי השיקו
 השוני

 תוכניות היה מעלה את מידת ההצלחה של ה,מתאימי
 בשיתו� ע
 מרכזי שיקו
 אלה

 . ובעיקר את שלב ההשמה הרגיש והחשוב בה�

 

המשולש בי� " החוזה"הוא יצירת הקשר ובקריירה של המשתת� השלב הראשו� , צויי�שכפי 

מהל� שני השלבי
 הראשוני
 במדובר ב.  השיקו
 והמשתק
תוכנית, לשכת התעסוקה

את מעמדה המרכזי ותפקודה של לשכת התעסוקה בהפניית כוללי
 ה ,שתוארה" קריירה"ה


לשירות התעסוקה . הפנייה והשתתפות בתהלי� האבחו� במרכז השיקו
, מועמדי
 לשיקו

משתתפי
 ההתבססה על הפניית  ה"תלמ תוכניתהיה תפקיד מרכזי בתהלי� זה ולמעשה כל 

 ניסתה להתמודד ע
 הגדרת פרופיל תוכניתועדת ההיגוי של ה. תוכניתי
 למתאימה

: ארבעה מאפייני
 היו בבסיס פרופיל זה.  ברעננה ועכוה"תלמ תוכניותהמשתק
 המתאי
 ל

לאחר . מסמי
" נקי"הבטחת הכנסה והיות המשתק
 ל גמלהוותק בקבלת , שנות לימוד, גיל

 . משתק
הכנגד פתוח " תיק פלילי"ר מכ� נוס� קריטריו� חמישי המתייחס להעד

 

הגדרת אוכלוסייה מתאימה וראויה היא הא
 קריטריוני
 אלה אכ� הבטיחו השאלה 

קריטריוני
 אלה הותאמו למאפייני
 ) חמשתאו (הא
 ארבעת . ה"תלמ תוכניתלהשתת� ב


. ה"תלמ תוכנית השיקו
 שהוצעו במסגרת תוכניותהמקצועיי
 והמיוחדי
 של , הספציפיי

 התבססו על מיומנויות שצברו מפעלי שיקו
 בעכו וברעננהשירותי
 שהציעו מרכזי השיקו
 ה


למרכזי שיקו
 , אלה והשאלה היא הא
 הוגדרו מראש מאפייני האוכלוסייה המתאימה לה


 . אלה ולמערכת השיקו
 שהוצעה במסגרת
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השתכלל חילה א� ומזדמ� בת "ופשיח"היה מעט לאחר עיו� בנתוני
 נראה כי תהלי� ההפניה 

 ,למרכזי השיקו
 בעכו וברעננה, ה"תלמ תוכניתהפנה שירות התעסוקה ל, בתחילה. ע
 הזמ�


 לא כל המועמדי
 שהופנו התאימו לקריטריוני
 .קבוצות שונות ומעורבות של מועמדי

לעיתי
 בשירות , סנ�להשתדלו נציגי
 של מרכזי השיקו
 . חלק
 או כול
, שנקבעו

 "קריירה"ההמש� ולבחור מתוכ
 כאלה שהוזמנו ל, עמדי
 שהופנואת המו, התעסוקה


זה בוצע לאור הקריטריוני
 שנקבעו ויתכ� שהיו בו " סינו�"ספק א
 . במרכז השיקו

עניי� וסקרנות של מועמדי
 גברו , שיקולי
 של מוטיבציה. מרכיבי
 נוספי
 שעלו במפגש

 
, לא מעטי
,  מועמדי
ה"תלמ וכניתת יתכ� שבתהלי� זה הגיעו ל.על הקריטריוני
לעיתי

 .והוזמנו להכרות ולאבחו� במרכז, יצרו קשר בלשכת התעסוקה ע
 נציגי מרכזי השיקו
ר שא

 . כמעט באקראי למעשה התוכנית אלהגיעו , בכ�

 

המידע . ה"תלמ תוכניתבביטוח הלאומי שותפי
 ב" הבטחת הכנסה"שירות התעסוקה וענ� 

היסטוריה סיו� בעבודה וינ, השכלה, ייני
 אישיי
האצור בכל אחד מאלה לגבי מאפ

 ה"תלמ תוכניתיתכ� ששימוש במאגרי מידע אלה עשוי היה להביא ל. תעסוקתית ועוד הוא רב

שבפועל  מאשר אלו  רבותתוכניתשיכלו להתקד
 ולהפיק מ� ה, מועמדי
 מתאימי
 יותר

מנ
 במסמכי היסוד של מופיע א" סינו� משתתפי
" עדות לקיו
 ניסיו� כזה ל.הגיעו אליה

,  א� ספק א
 בוצע בשלמותו בשטח והביא עמו את המועמדי
 הטובי
 ביותר.תוכניתה

 . כדאיתתוכניתלגביה
 הייתה ההשקעה ב

 

בשני מרכזי השיקו
 המשתק
 . וברעננה הוא דומהמשתק
 בעכו ההבדיקה העלתה שפרופיל 

סיימה אשר , ילד אחד או יותר להורית�חדא
 , ילידת האר�, אישה"השכיח סטטיסטית הוא 

השאלה ,  א� שמדובר במדד סטטיסטי."י
עובדת בי� שנה לחמש שנ ושאינה  שנות לימוד12

והא
 זה האד
 המתאי
 ביותר , ה"תלמ תוכניתהיא הא
 זה פרופיל המשתק
 לו נועדה 

ספק א
 בתחילת הלי� השיקו
 נלקחו , מעבר לכ�.  ספציפית זותוכניתלתהלי� השיקו
 ב

של  "השמה"הבשלב , הקשיי
 והאתגרי
 בשילוב בעבודה, שבו� ג
 כל הצרכי
 הנלווי
בח

  .ועל כ� בהמש�. ה ספציפית זו ודומיהיאוכלוסי

 

ממצאי , ע
 זאת.  טיפול מקי�ה"תלמ תוכניתשני מרכזי השיקו
 העניקו למשתתפי , ואכ�

תקופות . של המתנההמחקר מורי
 כי טר
 תחילת טיפול זה ובמהלכו היו לעיתי
 תקופות 

 השיקו
 תוכניתההכרות ע
 , שבי� המפגש בשירות התעסוקהזמ� האלה היו בעיקר בפרק 


היו משתקמי
 שיצרו במפגש בשירות התעסוקה . והאבחו� האישי שקד
 להשתלבות בשיקו


. א� זמ� רב עבר עד שהוזמנו לאבחו� ובשל כ� נותק הקשר עמו, קשר ע
 מרכז השיקו

 לא ברור .שמה בפרק הזמ� שבי� תו
 האבחו� לבי� תחילת ההלי� השיקומיהמתנה נוספת נר
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 בה אובח� או אולי תוכנית הא
 המשתק
 נפרד לפרק זמ� מ� ה–ר
 להמתנה זו וגה הומ

ועל המועמדי
 היה ) ת"באחריות התמ, חיצוני" (קורס" הכינה קבוצת מועמדי
 לתוכניתה

נתק זה . בפרקי זמ� שוני
" נתק"צ
 קיו
 ה מ� הנתוני
 עולה ע.להמתי� לתחילת קורס זה

 . קשה למשתקמי
 ויתכ� שלעיתי
 גר
 לנטישת
 את התהלי�

 

 התאפשר ,ומהשכללה השלמות השכלה וכד "קריירה"ברק לאחר מיצוי שלבי
 אלה 

 תחומי עיסוק מודרניי
של למשתק
 להתנסות בשיקו
 שכלל היצע רחב ומגוו� 


התאמה של התנסות אחרת ה נפתחת דרכו להשמה או ללאחר שהשלי
 שלב ז. ואטרקטיביי


עובדי
 סוציאליי
 ועובדי השמה , את התהלי� ליוו אנשי מקצוע ומדריכי
 מיומני
. בשיקו

 . ניסיו� וגישה המתאימי
 לאוכלוסייה שבטיפול
, בעלי ידע

 

 ,חלק מ� המועמדי
 לשיקו
 נמצאי
,  שיקו
 דומות בעול
תוכניותל בדומהשחשוב לציי� 

 השכלה או תוכניות ללא צור� להשתלב ב,מתאימי
 להשמה מיידית, לאחר האבחו� המקצועי

מדובר אפוא בקיצור תהלי� השיקו
 והפניית המשתק
 למקו
 . תוכניתב ותנוספהכשרה 

חשיבות רבה להשמה . עבודה אחד או יותר תו� מאמ� להבטיח את קליטתו המתאימה

בסיוע ובתשומת הלב המוצעי
 , לבות בשיקו
הנגזרת לעיתי
 מעצ
 ההשת, מיידית זו


לעיתי
 עולה יוזמה כזו ג
 מצידו של המשתק
 המבקש לצאת מיד ע
 . בתחילתה למשתק

 השיקו
 הוא תוכניתלאחר שיצא המשתק
 ל, לעיתי
. תחילת התהלי� השיקומי לעבודה

 .והוא נוטש את השיקו
 ומוצא לו עבודה מתאימה" לעבודה של ממש"מחליט לצאת 

 �
הדח� לכ� מקורוהתמרי
התופעה מוכרת בספרות , כאמור.  בעצ
 היציאה לשיקו


 .ח זה"וחלק הוזכר בדו, המקצועית בתחו

 

קיימת חשיבות רבה . סיו
 ההלי� השיקומי והיציאה לקהילה מתמצי
 בשלב ההשמה

שהוא חלק מ� ההלי� ההכשרתי ולעיתי
 השלב הרגיש , מרכזית בתכנו� ובביצוע שלב זהו

שלב ההשמה מחזיר אותו , לאחר האבחו� והשיקו
 המקצועי שעבר הפרט. המיוחד בוו

 תוכניתרוב הביקורת שהשמיעו מסיימי ה. א לב התהלי� שעברוהי,  אותוהסובבת" מציאות"ל

אולי . לבי� העתיד) כולל השיקו
(בחיבור המורכב שבי� העבר ,  כלומר.התמקדה בשלב זה


על כל הכרו� , ששי
 המשתקמי
 מהאתגר ביציאה לעבודה חו,יותר מהחשש לכניסה לשיקו

, ואולי א� קשה, חשוב לציי� שחלק מהמשתקמי
 היו בעלי ניסיו� תעסוקתי מאכזב. בכ�

  .התסכולי
 בצידואת העלה שוב ניסיו� זה ו" השמה"ושלב ה

 

אמהות , כאמור,  שבמרכזוה"תלמ תוכניתקושי זה בולט בעיקר לאור פרופיל המשתקמי
 של 

לצאת לעבודה ולהתנסות בשלב , ברור ומוב� רצונ� של נשי
 אלה לשפר את מצב�. לא נשואות
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את התנאי
 ,  מציעה לה� את האפשרות המעשיתה"תלמ תוכנית א� ספק א
 .חדש בחייה�

תשלו
 בנוס� ל , הציעה לנשי
 סיועה"תלמ תוכנית, ואכ�. הנלווי
 ההכרחיי
 להשתלבות זו

. רק במהל� ההלי� השיקומינית� זה סיוע  .ר יו
 מתאי
 לילדי
 ג
 בסידו,הוצאות נסיעה

מעניקות ג
 ,  ויסקונסי� בישראלתוכניתכולל ,  השיקו
 המתוארות בספרותתוכניותרוב 

 מסגרות יו
 לטיפול י
 כוללשירותי
 אלה. למסיי
 הלי� שיקומי מגוו� שירותי
 בקהילה

תנאי
 אלה מאפשרי
 למשתק
 .  ועודעבודה, הכרה בהוצאות נסיעה, בילדי
 ובני משפחה

 .  מעודדי
 אותו לעשות כ�ובנוס�, למצוא את מקומו ולהיקלט בעבודה

 

 
כ� ,  הרי עבור חלק
.ה"תלמ תוכניתשסיימו את  אלולספק א
 בישראל תנאי
 דומי


ברוב . במלואה או חלקה, הבטחת הכנסה לגמלהמסתיימת הזכות לקבלת , מורי
 הנתוני

וזאת , נמש� הסיוע הכספי ג
 לאחר שהמשתק
 עבר בהצלחה תהלי� השמהמדינות המערב 

על מנת לעודד אותו בשלב זה ולתת לו תחושת המש� הסיוע נית� . א� שהוא משתכר עצמאית

. הקצבה קטנה ע
 הזמ� בהנחה שהאד
 נקלט בעבודה ושכרו גדל. בהמש� הדר�" רווחה"

 .בעבודה" מההש"ה, במדינת ישראל לא נית� סיוע לאחר הקליטה

 

שהנשי
 , משמע. הבטחת הכנסהל גמלהבעל כלי רכב אינו זכאי לקבל , בישראל, זאת ועוד

 .)יש�, ולו קט�( אינ� בעלות רכב ,"הכנסההבטחת "כול� מקבלות , ה"תלמ תוכניתשהשתתפו ב

 בעיקר ביישובי
 כמו עכו ורעננה ,השתלבות בעבודהבעלול להקשות עליה� המחסור ברכב 

עליה� להסתמ� אפוא לא אחת על . דה כרוכה בנסיעות ולו קצרות טווח א� הכרחיותבה� העבו

 ". השמה"שלב ה, השיקו
 שלה
 "קריירת"סיוע אחרי
 או משפחה ג
 בשלב זה של 

 

המשתק
 בא מסביבה . הסביבתית של כל משתק
 חשיבות רבה "אקולוגיה"ול, למשפחה

. לעיתי
 היא תומכת בו בשלבי חיי
 שוני
ו, תלויה בו לרווחתה הסביבהלעיתי
 . משפחתית

,  שיקו
 בעול
 המזמינות את משפחת המשתק
 למפגש בתחילת התהלי�תוכניותקיימות 

א
 המשפחה אינה משתפת פעולה . בהמשכו, כמשאב, וממשיכות את הקשר ע
 המשפחה

" השמה"למשפחה חשיבות רבה לקראת שלב ה. מנסה צוות השיקו
 לשנות גישתה זו

בעיקר בסיוע  אלא,  לא רק בעידוד המשתק
החשיבות באה לידי ביטוי. השיקו
 "רתקריי"ב

המשפחה היא אפוא משאב הראוי . הפרקטי שהמשפחה אמורה לתת למשתק
 בשלב זה

 . לעידוד של ממש

 


.  התערבות חשובה וראויה א� בבסיסה שני אתגרי
תוכנית הנה ה"תלמ תוכנית, לסיכו

והתאמה הדוקה יותר בי� הפוטנציאל , אוכלוסיית יעד מתאימהמבוקרת של  ההפניי, ראשית

הקשור , האתגר השני.  זו לבי� האוכלוסייה המפונית אליהתוכניתשיקומי של �הטיפולי
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השמה . תוכניתתומכת בשלב ההשמה לעבודה של מסיימי הה הכנה מפורטת הוא, לראשו�

ועלולה , ה אפקטיביתללא רגישות והתחשבות במכלול הצרכי
 של היוצא לעבודה אינ


, במונחי מרכזי השיקו
 ראויה, השקעה זו. להכשיל את עצ
 ההשקעה שנעשתה במשתק


להיות אמצעי טוב ומתאי
 לשיפור מצבה של האוכלוסייה , בהתקיי
 התנאי
 הנחוצי

  .הנתמכת

 

 תשעהממצאי
 ולימוד משמעות
 מעלה עבודה זו , בדיקת הנתוני
, על יסוד הליווי המחקרי

 :המלצותאלו ה. הקשורות מושגית ופרקטית זו בזו, לצות שונותהמ

בעל סיכויי
 גבוהי
 להשמה בתו
 אשר  "יעדמשתק
 "ראוי להגדיר מראש פרופיל של  .1

 .עלי פרופיל זהולהתמקד במשתקמי
 ב , השיקו
תוכניות

 

 נית� להיעזר בנתוני
 מהימני
 המצויי
 במוסד לביטוח "יעדמשתקמי "לצור� איתור  .2

  .בלשכת התעסוקה או בשניה
 )בטחת הכנסהה תוכנית(מי לאו

 

ר משתקמי
 הניתני
 להשמה כבר בתחילת ותיאראוי לשקול  ,במדינות אחרותכמקובל  .3

 . תוכניתבתחילת המתאימה  תעסוקה ב
ולשלב) "מיידישיקו
 " (תוכניתה

 

 המלצות, מפגש היכרות( תהלי� השיקו
 מתחילתולבני משפחה קירוב ראוי לשקול  .4


 .שותפי
 מלאי
 לתהלי�כ) השמה, הכנה להשמה, לשיקו

 

 לעודד
 להשאר יש. תוכנית את מספר המשתקמי
 הנושרי
 ביוזמת
 מהמזערחשוב ל .5

)
 .נכשלובמקרה ו תוכניתולהציע לה
 דר� חזרה ל) א
 ה
 אכ� מתאימי

 

את משמעות ראוי לבחו� במהלכו נושרי
 השיקו
 או שתלב במתנגדי
 להביחס ל .6

 . סנקציות אלהשלהפעלת� שהוגדרו מראש ומשמעות ות סנקציה

  

שלבי
 משתק
 בלזהות ולסייע ליש . יש תפנית ושינוי" קריירה"הכל אחד משלבי ב  .7

 .להשמה ובעת היציאה ,בתוכה,  השיקו
תוכנית אלבמעבר , אלה

 

יחסית מוש� המסיימי
 פרק זמ� מלווה את יהשיקו
 מרכז סיו
 השיקו
 ראוי שב .8

 .קשיי
 צפויי
להכי� לקראת , התמדה, י השתלבותלבחו� דפוס
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ג
 א
 , וא� להרחיבלהמשי� מומל� קו
 ובשלב ההשמה י השתוכניתלאחר שסיימו את  .9

 . וג
 כעידודוכיאת הסיוע הנית� למשתק
 כמענה לצר ,לזמ� מוגבל

 

 עמדה ה"תלמ תוכניתכי  מהממצאי
 עולה .חוברת זותוכ� משולבות בואחרות המלצות אלה 

 שהיא ואתגריה פורטו ,ומרכזי השיקו
 הצליחו בביצוע מטלה זו, עדיה כפי שנקבעו תחילהבי

  .במסמ� זה
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 שאלו� משתק�: 'אנספח 

 
 

 האוניברסיטה העברית בירושלי�

 ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע

 

  מחקר מלווה– 'ה"תלמ' תוכנית

 הכשרה והשמה, פרטי טיפול, שאלו פרטי� אישיי�

 

 __________:פרטי זיהוי אישי )סמ� (רעננה/ עכו  :ה" תלמתוכנית

 

  פרטי� אישיי�

          

 ____פרט, אחר. 4 נוצרי . 3 מוסלמי. 2יהודי . 1 :דת   נקבה.2 זכר. 1 :מי�

 

  _________________:כתובת קבועה  _______:אר� לידה   ______:שנת לידה

 

 ____ :אחר. 5 אלמ�. 4 גרוש. 3 נשוי. 2 רווק. 1 :מצב משפחתי ______: שפת א�

 

 במשק הבית__________ מה
 גרי
  _____:  שני�19י� שטר� מלאו לה� מספר ילד

 

  ___________________________פרט , כ�. 2 לא. 1 :אחרל או "שירות בצה

 

 _____________: טלפו� נייד לא. 2 כ�. 1: תעודת בגרות ____: מספר שנות לימוד

 

 :הכשרות מקצועיות בעבר

 _______________________ בשני
 ______________________: הוכשר ב

 _________________________עסק בתחו
 זה בשני
________ תעודת גמר

 

 ______________________ בשני
 ______________________: הוכשר ב

 _________________________עסק בתחו
 זה בשני
________ תעודת גמר
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 :) העבודה האחרו�החל ממקו
( בישראל מקומות עבודה קודמי�

 

 
מקו� 
 עבודה

תארי� 
 התחלה

תארי� 
 סיו�

סיבה לסיו� 
 התפקיד

ש� 
 התפקיד

גודל 
 המשרה

 1       

2       

 

 ________________) שנה/חודש (? עובד לאמתי מ

 _______________________________________:לדברי המשתק
 אינו עובד כי

 ________________________________?_____ נוספת לסוגיהתהא
 יש התייחסו

 הטיפול ?____________________איזו, כ�/  לא? ישנו עבר של התמכרותהא� 

 ________________________________________________________:שקיבל

 

 ? אחוזי נכות ממשרד הביטחו� או ביטוח לאומימשתק�הא� יש ל

 _______משנת___________ נכות אחוזי? ___________ ממי, כ�. 2 ,לא. 1 

 _____________________________________________________:פרט

 

  כ�/  לא הבטחת הכנסההא
 קיבל 

 

  :פרט עד תארי� מתארי�

__________________________________________________ 

 

  ________________________________________________ :כי הפסיק לקבל

 

 :ה" תלמתוכניתמידע על כניסה והשתלבות ב

 

 _____________________בתארי�  לשכת התעסוקה הוצע כמועמד על ידי

  ____________ בתארי� למפגש היכרותהוזמ�  \ לא הוזמ�

 ______________________כי הופיע לא \ הופיע

 ______________:פרטי האבחו� ________________בתארי� אבחו� מקצועי להוזמ� 

 _________________כי הופיע לא \ הופיע_______________: י"האבחו� נעשה ע

 _______________:פרטי האבחו� _________: בתארי�אבחו� נוס�  לא היה/  היה

________________________________________________________________ 
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 ___________:י�היה בתארסיכו� אבחו� ויעו� תעסוקתי למשוק� 

 ________________________________________________________:הוחלט כי

: כי וחלטה__________:בתארי� שיחת יעו� נוספת לא היתה/  היתה

________________________________________________________________ 

 :כיוהוחלט  __________תארי� ל נקבעה  שיקו�תוכנית

________________________________________________________________ 

 

): פרט וציי� תאריכי
 (הבעיות הבאות עלו תוכניתבמהל� ה

_________________________ 

 

  ):פרט וציי� תאריכי
 (ההתערבויות הבאות נעשו תוכניתבמהל� ה

 

 

 _________________:  בתארי�תוכנית השמההחל 

 __________________ _________________:י"עההחלטה נעשתה 

 ________________פרט , כ�/ לא ?מיוחדת להשמה) תוכנית(הצטר� לפורו
 /הא
 צור�

 תגובת המשתק
 להתנסות) ________________תארי� (סיו� השמה ייציאה ראשונה לנ

________________________________________________________________ 

 
 ______________________הסיבה, לא___________________כ� ? יצא לפועלהא

 

 _________________________________________:הכנה להמש�:  זולאחר התנסות

 

 תגובת המשתק
 להתנסות) ________________תארי�  ( להשמההיציאה שניי

________________________________________________________________ 

, לא_____________________כ� ?  לפועלההא
 יצא

 ______________________הסיבה

הכנה :  זולאחר ההתנסות

 ___________________________________________:להמש�


 ___? __________________________________יש בידי מי/ אי�  :קשר ע
 המשתק

  __________________________________________):פרט (תוכ� הקשר ונושאיו

 


 ____________עד תארי� _________________ השיקו
 מתארי� תוכניתהיה ב: סיכו
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 _____________________יצא להשמה ראשונה בתארי� 

 

 

 : היה בקשר ע� ה"תלמ תוכניתב

 

  :)ציי� תפקיד ופרטי הקשר(ס הבאי
 "עו/ מנחה/מאבחנת/ מדרי� 

________________________________________________________________ 

: )פרט (אחר בצוות

______________________________________________________ 

 

 : קשר ע�ביחס למשתק� זה הא� התקיי� 

 

 _________ __בשלב ) ? ___________________ע
 מי(, משפחת המשתק
 .א

 ______________________________________________________תאר ופרט

 ___________בשלב ) ? ________________________ע
 מי(לשכת רווחה  .ב

 ______________________________________________________טופרתאר 

 ___________בשלב ) ? ________________________ע
 מי(, ביטוח לאומי .ג

 ______________________________________________________תאר ופרט

 ______בשלב ) ? ________________________ע
 מי( לשכת התעסוקה .ד

 ______________________________________________________תאר ופרט

 ___________בשלב ) ? _________________ע
 מי(מעביד או מועמד להעסקה  .ה

 ______________________________________________________טופרתאר 

 ___________בשלב ) ? _____________________ע
 מי(_________ : אחר .ו

 ______________________________________________________תאר ופרט

 

 ___________________ : בתיק תארי� עדכו� אחרו�
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 נוסח מכתב מקדי� לראיו�: 'בנספח 

 
 עבריתניר מכתבי
 של האוניברסיטה ה

 'לכב

 2007,  אוקטובר22    ______________________

 

 ,שלו
 רב

 

הניסיו� של� .  בה השתתפת במרכז השיקו
תוכניתאנו פוני
 אלי� בבקשה לשוחח את� על ה

  .ואנו מבקשי
 לדעת הא
 התוכנית סייעה ל� ובמה, מאד חשוב לנו

 

 בה תוכניתהאת ות מלווה הצו. מהאוניברסיטה העברית בירושלי
י חברה בצוות מחקר אנ

אני התבקשתי לשוחח את� ולשמוע על ההתנסות . עכו/  במרכז השיקו
 ברעננה השתתפת

 . ועד כמה חשוב היה ל� להשתת� בה, תוכניתשל� ע
 ה

 

 
 תוכניתבימי
 הקרובי
 אצור את� קשר בטלפו� על מנת לשוחח את� על הניסיו� של� ע


ובה לנו כי היא נותנת לנו תמונה מקיפה מנקודת שיחה זו מאד חש .ומצב� כיו
, השיקו

נודה ל� מאד א
 תסכי
 לשוחח אתנו בנושא זה ולשת� אותנו בניסיו� האישי . המבט של�

 . של�

 

 מטע� האוניברסיטה תוכניתאנו מלווי� את ה.  השיקו�תוכניתהמחקר שלנו הוא לא חלק מ

מידע אישי שיעלה . י מעקבכבשיחה ישמש א� ורק לצר מה שיאמרכל , על כ�. בירושלי�

לא יימסר לביטוח הלאומי או לכל גור� חו� ,  השיקו�תוכניתבשיחה בינינו לא יימסר ל

ולא נמסור שו� מידע לכל גור� , אנו מתחייבי� לשמור כל פרט שתמסור לנו בסודיות. אחר

ט  השיקו� לא יכלול כל פרתוכניתהמידע שנאסו� ממ� ומאחרי� שהיו ב, בנוס�. חו� שהוא

 .מזהה

 . אנו נתקשר אלי� טלפונית בימי� הקרובי� ונשמח לקיי� שיחה זו כאמור

 

 ,בתודה מראש
 

 עינת פאר       אורי ינאי' פרופ
 המחקרמרכזת              מנהל המחקר

 
ונחזור  02 � 5881229בטלפו� ) ברוסית(א
 אינ� מבי� מכתב זה נא השאר הודעה : ברוסית


.אלי� בהקד
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 תוכניתרי� לראיו� המשתתפי� ב תד:'גנספח 
 
 

 האוניברסיטה העברית בירושלי�

 ש פאול ברוואלד"בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע

 

  מחקר מלווה– 'ה"תלמ' תוכנית

 ה"סיימי פרויקט תלמשאלו� למ
 
 

לפני כמה ימי
 . אנו פוני
 אלי� מהאוניברסיטה העברית בירושלי
: הפנייה למרואיי�נוסח 
 .רעננה/ שהשתתפת בעכושיקו
ה תוכניתלת מאתנו מכתב ש
 כתוב שנטלפ� אלי� בקשר לקב

 שעברת ועל מה שאתה עושה תוכניתעל ה, אנחנו רוצי
 לשאול אות� כמה שאלות על עצמ�
לא נמסור את מה מבטיחי
 שואנחנו מבקשי
 לדעת זאת בשביל המחקר שאנו עושי
 . עכשיו

 ? הא
 אתה מוכ� לענות לשאלות שלי � השיקו
 תוכניתא ללביטוח הלאומי וג
 לשתגיד לנו 
 
 


 :פרטי
 אישיי
 

 )________________:ש
 משפחה ___________:ש
(  :מספר מזהה
 

 )_____________________: וכ� (אחר.4 אלמ�.3גרוש . 2 נשוי. 1:  מעודכ�מצב משפחתי
 
 


 :המצב כיו
 

 לא. 2כ� . 1? הא
 אתה עובד
 

 :הרצו� ממקו
 העבודהדרג את שביעות 
 

 לא מרוצה כלל לא כל כ� מרוצה מרוצה מרוצה מאוד
 

 ______________________:לא עובד/ כמה זמ� עובד
 

 ?הא
 עבדת בעבודה כלשהי מאז סיו
 הפרויקט ,במידה ואינ� עובד כעת
 

 ________________: תפקיד _____________: מקו
 עבודה
 

 לא . 2 כ�. 1? ה"דר� פרויקט תלמהא
 ההשמה במקו
 העבודה הייתה 
 

 ______________: תפקיד _______________:מקו
 עבודה
 

 לא . 2 כ�. 1? ה"הא
 ההשמה במקו
 העבודה הייתה דר� פרויקט תלמ
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? מה היו הסיבות לכ�, במידה והפסקת את עבודת�
________________________________________________________________ 

 
 :את הרגשת� הכללית בחיי� נכו� להיו�דרג 

 
 לא טובה לא כל כ� טובה טובה טובה מאוד )מצוינת (
 
 

 :שהות בפרויקט
 

 ? ___________קורסי
 עברת בפרויקטאילו  ? _____מ� סיימת את הפרויקטלפני כמה ז
 

 י
 אות
 עברת /במסגרת הקורס הא
 תוכל לתאר לנו במספר מילי
 מה למדת
 
 ? ______________________________________) כישורי חיי
 , בנותה, מיומנויות( 
 


? נתקלת במהל� הקורס הא
 תוכל לספר לנו על קשיי
 בה
________________________________________________________________ 

 

 ? הא
 היה מענה לאות
 קשיי

 
 קיבלתי . 4 .שלא תא
 את ציפיותייקיבלתי מענה .3 . לא קיבלתי�לא. 2.  מענה מיידי�כ�.1
 

 .הסתדרתי לבד. 5 .מענה חלקי
 

 ? _________________מיה
 האנשי
 אית
 היית בקשר רוב הזמ�
 
 


 :אנא דרג את שביעות הרצו� של� מהפרויקט בתחומי
 הבאי
 
 

 :יה
 שובצת/י
 אליו/סוג הקורס
 

 לא מרוצה כלל לא כל כ� מרוצה מרוצה מרוצה מאוד
  

 :י�/את הקורסדר� הור
 

 לא מעניינת כלל לא כל כ� מעניינת מעניינת מעניינת מאוד
 

 : בפ� המקצועי�צוות המרכז
 

 יעיל כלל/ לא מרוצה יעיל/לא כל כ� מרוצה יעיל/ מרוצה יעיל מאוד/ מרוצה מאוד
 

 :בינאישי/צוות המרכז בפ� האנושי
 

 תומ� כלל/ מרוצהאינו/לא תומ�/ לא כל כ� מרוצה תומ�/ מרוצה תומ� מאוד/מרוצה
 

 :אווירה כללית במרכז
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 אינה נעימה כלל  לא כל נעימה נעימה נעימה מאוד
 
 

הא
 היית ממלי� לאנשי
 נוספי
 שנתקלי
 באיזשהו קושי במעגל העבודה לפנות , ככלל
  ?ה"לפרויקט תלמ

 
 אינני ממלי� כלל. 3 תלוי במקרה .2  אני ממלי� בחו
�כ�. 1
 
 

 ,הפעולה תודה על שיתו�
 
 

 ,בברכה
 

 צוות המחקר
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 תוכניתהצלחה בשיקו� והערכות המשתקמי� את ה: 'דנספח 
  

מתו� ראיונות שהתקיימו ע
 המשתקמי
 הועלו הערכות שונות של המשתקמי
 את תוכנית 
פרטי
 אישיי
 שונו מעט על מנת לא (נספח זה מציג מעט מהתגובות שנתקבלו . ה"תלמ


  ).לאפשר זיהוי המשיבי
 

 בשיקו�) כולל הצלחה חלקית (הצלחה

 מגדר
  גבר� 1

  אשה�2

 )בלשו� המשיבי�(הערכה  שיקו� המשתק� גיל

     עכו

, שימושי מחשב .עבד במזכירות, ישראלי 27 1
 .השמה

לא היה מחפש עבודה , תוכנית נתנה לו ביטחו�
 תוכניתלולא ה

 � עבודות בעבר 5, עולה מרוסיה 37 2
, עלמפ, מלצרות, ארגו� מסיבות

ע� תיק .  שני�3לא עבדה . מלצרות
 יפליל

 מאוד מרוצה השמה, אולפ�

 מחליטי� בשביל� מה �התוכנית לא שווה כלו�  .שימושי מחשב .עבדה כפקידה, ישראלית 31 2
 ללמוד

לא עובדת . עבדה כפקידה, ישראלית 40 2
 . שני�7

שימושי מחשב 
, וגרפיקה ממוחשבת

אי� תיעוד של שיחות 
 יאליע� עובד סוצ

זה מעגל קסמי� שאי אפשר לצאת , התבדיתי
המצב ", לא מצליחה לצאת מהחובות, ממנו

 "קטסטרופלי

     רעננה

עבד כפקיד , גר ע� הוריו, ישראלי 40 1
 שני� לא 6.  עבודות בעבר5. בעבר
 .עובד

רוצה להיות פקיד ולעבוד במה שלמד , לא מרוצה קבוצה שיקומית
א מצאו לו עבודה ל" ?בשביל מה למדתי פקידות"

 בתחו� שרצה

ילד לא . 20עלתה מאוקראינה בגיל  29 2
לא . עבדה במלצרות. מנישואי�

 . שני�3עובדת 

אולפ� וגרפיקה 
 .ממוחשבת

הטיפול במרכז מאוד עזר לה א� , מאוד מרוצה
 עדיי� סובלת מחרדות

בעיות , גרה ללא ילדיה, ישראלית 39 2
עבדה בעבר כדוגמנית . נפשיות
 . שנה ללא עבודה14. תומלצרו

, עריכת וידיאו
התקשתה והציעו 
 .מחשב א� סירבה

במרכז הבטיחו יותר עבודה ויותר מעניינת ממה 
 שהצליחו לשלבה בפועל

עבד כעוזר חשמלאי , ישראלי 47 1
 מקומות עבודה 4. ובמכירות

 לא עובד שנה. קודמי�

אחזקת מבני� 
 .והשמה

, נגרותאומר שקיבל מהמרכז ידע מקצועי שרצה ב
ציה בס נתנה לי המו� מוטי"העו", מסגרות וגבס

הייתי במצב נפשי קשה " וכוחות להאמי� בעצמי
 "סית עזרה לי"והעו

 אי הצלחה בשיקו� 

 הערכה שיקו� המשתק� גיל מגדר

     עכו

, דוברת ערבית שפת א�, ישראלית 24 2
עבדה בעבר כסייעת טיפולית 

 ובספרות

�לעבוד בזה א� לא מצאולמדה ספרות ורצתה  .ספרות
טוענת שהמרכז שלח אותה לעבוד במפעל והיא לא 

 הסכימה כי רצתה במה שלמדה

עבדה בספרות , עולה ממרוקו 47 2
 .לא עובדת הרבה זמ�. וכפקידה

טענתה לא ניסו לעזור לה בהשמה במקצוע  .ספרות
 היא בדיכאו�, ספרות: שלמדה

     

 חה בשיקו�אי הצל/אי� אינפורמציה אודות הצלחה

 הערכה שיקו� המשתק� גיל מגדר

 עכו
 

 
 

 

, גרוש היה מכה אותה, ישראלית 38 2
סידור , כסיעת בג�, עבדה בניקיו�

. דיילת מכירות וספרות, סחורה
 .שנתיי� ללא עבודה

בפועל לא מצאו , לטענתה המרכז הבטיח עבודה השמה, מחשב
 ,לה

גרוש היה מכה , א�'עולה מאזרביז 30 2
,  פקידות� מקומות 4עבדה ב, אותה

כל הפקידי� ", "לא שווה כלו�"אומרת שהמרכז  ספרות
 , "ש� לא עושי� כלו�
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לא . שירות לקוחות, קופאית, ייצור
 . שני�3עבדה 

לא אהבה את תוכנית השיקו� וחיפשה לצאת  שנתיי� לא עבדה, ילדה לא מזמ�, חזרה בתשובה, ישראלית 26 2
 ממנה מהתחלה

 אי התאמה

 הערכה שיקו� המשתק� גיל דרמג

 עכו
 

 
 

 

עבדה , אושפזה בעבר, עולה מרוסיה 30 2
סייעת רופא , כמזכירה רפואית

לא עובדת . מתדלקת, ייצור, שיניי�
 .שנתיי�

פשוט הייתה , ה טוב מאוד "אמרה שפרויקט תלמ השמה, מחשב
 חולה ולכ� הפסיקה באמצע

 

כל ההערכות של , ע
 זאת. ה חיובית לגביהלא נראה מתא
 בי� הצלחה בתוכנית לגבי הערכ

, משתקמי
 אשר לא הצליחו בתוכנית וכ� ההערכות של המשתקמי
 אשר עדיי� בצומת


 ואילו כל ההערכות של המשתקמי
 אשר במהל� .היו שליליות, משמע בשלבי השמה ושיקו

 . התוכנית נמצאו כלא מתאימי
 היו חיוביות

 

משתקמי
 נגעו לידע המקצועי אשר המרכז תר
 וכ� ההערכות החיוביות העיקריות של ה


ההערכות , לעומת זאת. לתרומה של המרכז ועובדיו לביטחו� העצמי של המשתקמי

השליליות של המשתקמי
 עסקו בעיקר בכ� שציפיותיה
 של המשתקמי
 לא פגשו את 

נו כי שכ� האמי" התבדו" כ� למשל סיפרו חלק מהמשתקמי
 כי ציפיותיה
 .המציאות בפועל

 התלוננו המשתקמי
 על כ� שהמציאות בפועל כ��כמו. נית� להביא לשינוי א� הוא לא קרה

א� לא תאמה את הבטחות המרכז למציאת עבודה בכלל ומציאת עבודה בתחו
 אותו למדו 

היו משתקמי
 שהתלוננו על כ� שמרכזי השיקו
 לא התחשבו ברצונותיה
 של , בנוס�. בפרט

 .לדבריה
" ביל
החליטו בש"המשתקמי
 ו
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  שיעורי הצלחה בהתבסס על נתוני� ממרכזי השיקו�:'הנספח 

 

 באחוזי
 שכיחות עכו
 52.3 34 או השתלב חלקיתהשתלב בעבודה 

 15.4 10 לא מחפש או בעיות התארגנות

 32.3 21 אינפורמציהאי� + לא עובד 
 100.0 65 סכו� כולל

 

מסלולי השיקו
 ו במי שנקלט את כל כוללתבמרכז השיקו
 של עכו " משתק
"הגדרת 

הסיבה להפרש בי� ס� כל המשתקמי
 כא� לעומת ס� המשתקמי
 על פי נתוני . במרכז

ישנ
 כחמשה משתקמי
 . המחקר היא כי בנתוני המחקר נכללו כל מי שעברו תהלי� אבחו�

משתקמי
 . שיקו
 ממשאשר נפלטו מהתוכנית מסיבות שונות עוד בטר
 נקלטו בתוכנית ה

 .של מרכזי השיקו
" משתק
"לו אינ
 נכללי
 תחת הגדרת הא

 

כמחצית המשתקמי
 הצליחו בתוכנית , על פי הגדרת מרכז השיקו
מלוח זה עולה כי 


נראה כי כשליש מהמשתקמי
 לא השתלבו . והשתלבו במעגל העבודה בתו
 תוכנית השיקו

מרה במצב בריאות וסיבות הח, מעגל העבודה מסיבות שונות כגו� אי שיתו� פעולה בתוכניתב

 מהמשתקמי
 לא עובדי
 עקב כ� שאינ
 מחפשי
 עבודה או שיש בעיות �15%כ. נוספות

 .שונות אשר מונעות מה
 לחפש עבודה

 

 אחוזי
 שכיחות רעננה

 70.0 35 או השתלב חלקית השתלב בעבודה 

 6.0 3 שיקו
עדיי� ב

 0.0 � לא עובד

 14.0 7 הפסיקו את התהלי�

 4.0 2  בביטוח הלאומי"נכות כללית"ענ� הופנו ל

 100.0 50 לוס� הכ

 

משתקמי
 בתוכנית שולבו  מקרב ה�70%כמהנתוני
 של מרכז השיקו
 ברעננה עולה כי 

ישנ
 מספר משתקמי
 אשר נמצאי
 עדיי� בתהליכי שיקו
 . ולו באופ� חלקי, במעגל העבודה

נות שחלק� תלויות במשתק
  מהמשתקמי
 הפסיקו את התהלי� מסיבות שו18%. והשמה

 .שאינ� תלויות בו כגו� נכותסיבות  וחלק� ,כגו� אי שיתו� פעולה מצידו
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change should be acknowledged and the participant should be given assistance 

and support.  

8. At the end of the rehabilitation process, it is appropriate for the center to 

accompany the participant for a relatively extended period to assess integration 

patterns, perseverance and to prepare him for foreseen difficulties.  

9. At the completion of the rehabilitation process and placement, it is 

recommended to continue – and even to widen, though temporarily – the 

assistance offered to the participant in response to his needs and as a means of 

encouragement.  

 

These and other recommendations are specified throughout this report. The findings 

show that TALMA met its original goals and, similarly, the two rehabilitation centers 

acted effectively to overcome the different challenges that they faced.  
 

 

 

 



important to select the most suitable candidates for the rehabilitation program. 

Suitable candidates may even increase the economic and social returns of this 

program. Despite the great importance of this benefit, it is doubtful if the relatively 

high proportion of single mothers and mature people who participated in this program 

were the best candidates for rehabilitation and job placement. 

 

In addition, the question arises whether upon job placement, the program participants 

had the strongest incentives to start working and stay at work. Assistance and income 

support came to an end, and the minimal wages earned left most TALMA participants 

at a low income level, perhaps as low as before joining the program. It is even 

possible that the financial situation of most program veterans even deteriorated as a 

result of the ensuing expenses of going out to work, since those expenses must be paid 

from their own pockets. Does this really improve work incentives? Furthermore, since 

most TALMA participants were single mothers, covering their expenses (child care, 

for example) provided during the rehabilitation ceased when they started work and 

had to be paid for by the mothers themselves. 

 

This report starts with an outline of the TALMA program and definitions; it analyses 

the data collection, the processing and reporting. In particular, it highlights the intake 

of participants and their assessment, their personal characteristics, their "career" and 

the processes that they underwent in both centers and the connection between the 

recommendations in the assessment stage and the rehabilitation courses. 

 

The description and analysis sum up the milestones in the participants "career". The 

report details an abundance of information regarding TALMA and concludes with 

nine recommendations derived from studying the program and its process: 

1. It is advisable to determine in advance the profile of the "ideal participant" who 

has the highest potential to benefit from the program and be successfully placed 

at work. Programs ought to focus on such a profile. 

2. Data from the income support services of the INII and/or from the employment 

bureau are helpful in locating "ideal participants". 

3. As is accepted abroad, it is preferable to find candidates who could benefit from 

"immediate placement" without going through the program.  

4. It is important to encourage families' involvement in the rehabilitation program 

as full partners in the process. 

5. It is important to minimize the number of participants who drop out of the 

program. Steps should be taken to encourage them to stay. 

6. As for those who reject the offer of rehabilitation or those who drop out during 

the process, it would be appropriate to assess the efficacy of sanctions and their 

application. 

7. In every stage of the "career" – starting the rehabilitation process, during it and 

at the end of it with job placement – the participant undergoes a change. This 



Industry, Trade and Labor. These courses were provided to some participants as 

needed. Most of the participants were integrated directly into professional 

rehabilitation. Time durations were recorded from: 

• From the original visit to the employment bureau until the completion of the 

assessment process in the rehabilitation center; 

• From the end of the assessment process until entering the rehabilitation 

process; 

• From the beginning of the rehabilitation program until the first referral for job 

placement. 

 

It was found that a number of participants underwent a relatively short process while 

others experienced a slower process. The duration of the rehabilitation process was 

adapted to each participant according to his needs and abilities. The professional team 

in each rehabilitation center, including the social work staff, was in direct, ongoing 

contact with each program participant, trying to provide the necessary help and 

backing  needed to complete the rehabilitation program successfully.  

 

The help provided included transportation and infant crèche facilities. The 

rehabilitation process was continuously revised and adjusted towards its final stage: 

job placement. The placement team followed each participant from the beginning. 

Once placed in work, and earning some wages, the accompanying assistance and 

income support were terminated. It is important to mention that in most rehabilitation 

programs in the West, income support and covering expenses are provided as an 

incentive to work, to encourage the worker to continue and to succeed in his work. 

 

To evaluate the program, data was gathered from several sources: the income support 

branch of the INII, the rehabilitation centers and the program participants. The data 

shows that 53% of TALMA participants in Acre and roughly 68% of those in 

Ra'anana began working either full or part time, and kept their jobs for at least three 

months. A small percentage (roughly 6% in Acre and 8% in Ra'anana) were indeed 

incorporated in the work force but did not remain so and did not wish to return to the 

rehabilitation program for additional training or further placement. 

 

Income support data from the INII also proved that about 60% of participants in both 

rehabilitation centers who received income support prior to joining the TALMA 

program ceased to receive it at the end of the program since they were now earning a 

living (up to May 2008). About a third of TALMA participants continued living on 

income support either because their work placement failed, or because they earned 

minimal wages only and were eligible for income supplement. A few participants are 

still enrolled in the rehabilitation program. 

 

TALMA gave income support beneficiaries a chance to be integrated into the work 

force. The strength of this program is in the doors that it opens. However, it is 



Abstract 

 

"TALMA", a program designed to integrate income support recipients into the labor 

force, was initiated by the late Mr. Aharon Freiborn, the director of "Keren – 

Vocational Rehabilitation Centers". The program started in December 2005 in two 

rehabilitation centers: "Keren" Rehabilitation Centre in Acre, and the Vocational 

Rehabilitation and Training Centre of the Loewenstein Rehabilitation Hospital in 

Ra'anana. The program was headed by a steering committee made up of 

representatives of the Fund for Demonstration Projects of the National Insurance 

Institute of Israel (INII), the Ministry of Industry, Trade and Labor, the employment 

service and a team from the rehabilitation centers. The goal of the program was 

defined initially as "integrating the minimum of 60% of program participants into the 

work force for at least three months". 

 

The target population of TALMA was welfare recipients between the ages of 20 to 50 

who received an income support benefit for from 12 to 60 months, who were defined 

as "work seekers", and who are motivated to rehabilitate themselves. The physically 

handicapped, addicts and those under criminal charges were not part of the target 

population. Representatives of the rehabilitation centers met hundreds of candidates 

referred to them by the employment bureau. The suitable candidates were asked to 

attend orientation meetings. There were candidates in both the Ra'anana and Acre 

centers, but not all of them joined the program. After their assessment, 65 candidates 

were accepted in the Acre program and 50 in the Ra'anana program. 

 

The candidates were professionally evaluated and diagnosed, and based on this 

assessment, each was offered a specific course or track. The different tracks offered 

included computerized graphical design, PC processing, plumbing, home repair and 

maintenance, manicure, pedicure, hairdressing and a secretarial track. A few of the 

rehabilitation candidates were diagnosed to have good work skills and were directed 

to a professional placement. Other participants left the rehabilitation program to 

outside work that they themselves found. All other candidates enrolled in the 

individually designed programs. A few left the TELMA program because of different 

reasons, most of them personal. Several participants were found to be "unsuitable" for 

different reasons and left the program. 

 

Statistically, the mode ("common") profile of TALMA participants were female, 

Jewish, single-mother with one or more children, Israeli-born, had 12 years of 

education, had previous work experience and lived on income support. With little 

variance, this profile reflected most program participants in Acre and in Ra'anana. 

 

The rehabilitation process was characterized as a ten-step "career" coupled sometimes 

with Hebrew learning and basic education courses provided by the Ministry of 
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