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  תקציר

ב שמטרתה שילוב מקבלי "דוח זה הוא הראשו� בסדרת דוחות במסגרת הערכת התכנית מהל

המהווי� חוליה , )ת"מי ( עוסק במנהלי היעדי� התעסוקתיי� הוא.טחת הכנסה בעבודהגמלת הב

בעלי תפקידי� במרכז פועלי�  .ב"מרכזית במודל של מת� שירותי� עליו מבוססת תכנית מהל

כגו� מנהל קשרי קהילה ומנהל קשרי מעסיקי�, נוספי�מרכזיי� 
1

מדריכי� ואנשי מינהלה , 

, תי�" של המי מתמקד בדפוסי עבודת�אול� הדוח . ת" המישעבודת� משיקה לעבודתו של

בסוגיות שונות מובאי� ג� דברי� . בקשיי� שלה� בגורמי� המסייעי� לה� בביצוע תפקיד�

התובנות של מנהלי היעדי� על סיו� הדוח מובאות ב.  אית�בראיונותשאמרו מנהלי המרכזי� 

ני� והמלצותיה� לגבי הדרכי� לשיפור רקע ניסיונ� המעשי במהל� שבעת חודשי ההפעלה הראשו

  .כל הממצאי� המוצגי� בדוח מבוססי� על הדיווח הסובייקטיבי של המרואייני�. תפקוד�

  

  אוכלוסיית המחקר. 1

אשר החלו את עבודת� בחודשי�  בארבעת המרכזי� תי�"אוכלוסיית המחקר כללה את כל המי

 בעלי ותק בתפקיד של שלושה חודשי� בזמ� הריאיו� כול� היו, כלומר. 2005נובמבר � אוגוסט

 30:  לפי הפירוט הבא, שהיינו אמורי� לראיי�160 מתו� י�ת" מי152כ רואיינו "בסה. לפחות

  . בנצרת�38  בחדרה45,  בירושלי�39, באשקלו�

  

2 .  מאפייני דמוגרפיי ומשאביי מקצועיי של מנהלי היעדי התעסוקתיי

ת� כי הקריטריוני� המרכזיי� שלה� בגיוס אנשי�  אבראיונותמנהלי המרכזי� הדגישו  •

,  שנות לימוד המתחייבות בחוק�12ת לא היו כישורי� פורמליי� מעבר ל"לתפקיד המי

, רצו� לעזור, אמפטיה, יכולת אבחו�, אלא בעיקר תכונות אישיותיות כגו� כושר מנהיגות

 .'יכולת לעמוד בלחצי� וכד

   מחזיקי� בתואר ראשו� 51% – תואר אקדמי תי� ה� בעלי" מהמי69%בפועל נמצא כי  •

שיעור בעלי ההשכלה האקדמית גבוה במיוחד בירושלי� .  בתואר שני או שלישי�18%ו

של בעלי ) 34%(יש בנצרת קבוצה גדולה , ע� זאת). 55%(ונמו� יחסית בנצרת ) 82%(

 . תעודות על תיכוניות לא אקדמיות

                                                 

1
   בעלי תפקידי� דומי� מבחינת תוכנ� מכוני� בשמות שוני� במרכזי� השוני� 



, או הוראה/חינו� ו, עבודה סוציאלית, וגיהתי� יש תואר אקדמי בפסיכול"לרבע מכל המי •

 .מקצועות בעלי אורינטציה של טיפל באנשי�

 . ניסיו� תעסוקתי בהשמה בעבודה או ניהול כוח אד��12%ל •

 נוספי� ניסיו� �13%ול, ע� אוכלוסיות חלשותבשכר  ניסיו� קוד� בעבודה �63%ל •

 .בהתנדבות ע� אוכלוסיות אלה

 .�90%  ובאשקלו� למעלה מ�50%  שיעור� פחות מבנצרת. תי� ה� נשי�" מהמי70% •

 . 58�45 ה� מבוגרי� בני 18%. 32תי� ה� צעירי� עד גיל "מחצית מהמי •

 .17% –שיעור ההורי� היחידי� גדול יותר באשקלו� .  ה� הורי� יחידי�11% •

  

  יתפקיד מנהל היעדי התעסוקתי. 3

ת "� במסגרת חובות המיהמכרז להפעלת המרכזי� מציי� את התפקידי� המרכזיי� הבאי •

, אבחו� מסוגלות תעסוקתית וצרכי עזרה בהשתלבות בעבודה: בעבודתו מול המשתת�

ולחילופי� הכנת תכנית אישית שתביא להשגת מטרה , הפניה לעבודה מתאימה בשוק הטבעי

סיוע בהשגת שירותי� תומכי  עבודה וניהול רישו� לצרכי מעקב אחרי , זו בהקד� האפשרי

 .המשתת�

תי� עולה כי בנוס� לתפקידי� אלה ה� מדגישי� שני תפקידי� במסגרת "יווחי המימד •

אספקת מידע , )73%י "צוי� ע(תמיכה רגשית ושינוי עמדות המשתת� כלפי עבודה : עבודת�

והפניה לארגוני� שוני� לקבלת עזרה בנושאי� שאינ� בתחו� טיפולו הישיר של המרכז 

)9%.( 

השתתפות : העיקריי� שביניה�. � נוספי� במרכזתי� ממלאי� תפקידי" מהמי61% •

, 13% –תפקידי ניהול וריכוז , 17% –תפקידי� מינהליי� , 19% –בצוותי חשיבה ותכנו� 

 .8% –הדרכה קבוצתית של לקוחות 

  

4 .  הכשרת מנהלי היעדי התעסוקתיי לתפקיד

רו הכשרה עב) להוציא את הבודדי� שהצטרפו לתכנית אחרי פתיחת המרכזי�(תי� "המי •

 .נושאי ההכשרה העיקריי� היו דומי� בכל המרכזי�.  מקדימה אינטנסיבית במש� כחודש

נושאי� הקשורי� להפעלת התכנית : קבצנו את נושאי ההכשרה לארבעה תחומי� •

נוהלי עבודה במרכז ושימוש במערכות המידע , ב"כגו� הכרת תכנית מהל, במרכזי�



נושאי� בתחו� הכרת אוכלוסיית המשתתפי� ; נושאי� בתחו� חוקי עבודה; המינהלי

 .ומיומנויות אישיות שונות כגו� ריאיו� אישי והתמודדות ע� התנגדויות; בתכנית

תי� דיווחו שההכשרה בתחומי� השוני� עזרה "מהמי) תלוי בתחו� (76%�49%, כ"בסה •

 76% – הפעלת התכנית במרכזבעיקר עזרה ההכשרה בתחו� .  בביצוע עבודת�מאדלה� 

של הכרת ובמידה הפחותה ביותר היא עזרה בתחו� , מאדווחו כי היא עזרה לה� די

  .כמעט שלא היו אנשי� שאמרו שההכשרה לא עזרה לה�. 49% – האוכלוסייה

בכל ארבעת . תי�"על פי הערכת המי, נמצאו הבדלי� בי� המרכזי� בתרומת ההכשרה •

   היה הנמו� ביותרדמאתי� שדיווחו כי ההכשרה עזרה לה� "אחוז המי, התחומי�

 לגבי הנושאי� בתחו� חוקי 29%,  לגבי הנושאי� בתחו� הפעלת התכנית52%: בירושלי�

לגבי מיומנויות שונות  �43%ולגבי נושאי� בתחו� הכרת האוכלוסייה  31%, העבודה

דיווחו כי ההכשרה בתחו�  76% :בנצרת השיעור היה גבוה יותר. בעבודה ע� הלקוחות

לגבי  42%,  דיווחו כ� לגבי תחו� חוקי העבודה42%, מאדרה לה� הפעלת התכנית עז

השיעור  בחדרה עמד . לגבי המיומנויות השונות�50%ו, נושאי� בתחו� הכרת האוכלוסייה

בתחו� הכרת  63%,  בתחו� חוקי העבודה59%,  בתחו� הפעלת התכנית81%על 

תי� "של מיגבוה ביותר  הנמצא השיעור באשקלו� . לגבי המיומנויות�57%ו, האוכלוסייה

   59%, 67%, 92%:  בעבודת�מאדשדיווחו כי ההכשרה בתחומי� השוני� עזרה לה� 

 .)בהתאמה, �78%ו

יותר ירושלי� קשורה לריכוז הגדול מרכז בבדקנו הא� ההערכה העקבית הנמוכה יותר ב •

בניתוח הרב משתני נמצאה השפעה שלילית של השכלה . של בעלי השכלה אקדמית בו

 . בפרט בתחו� של הכרת האוכלוסייה, ית על הערכת תרומת ההכשרהאקדמ

, תי� השתלמויות מטע� המרכז בנושאי� מגווני�"בנוס� להכשרה המקדימה עוברי� המי •

כגו� הכרת האוכלוסייה , חלק� רענו� והרחבה של נושאי� שנלמדו בהכשרה המקדימה

תרונות לקשיי השמה פ, כגו� שיטות העצמה, וחלק� נושאי� חדשי�,ושימוש במחשב

 . וניהול זמ�

כיצד נית� לשפר את ההכשרה לתפקיד ה� , על סמ� ניסיונ�, תי�"על מנת ללמוד מהמי •

 סברו שלא חסרו תכני� 21%. נשאלו לגבי תכני� חסרי� והרחבות נדרשות בהכשרה

 הצביעו על צור� בהשלמה או 79%ואילו , ומיומנויות בהכשרה וג� אי� צור� בהרחבה

,  למיומנויות התמודדות ע� שחיקה48%התייחסו , מתו� אלה. נושאי�בהרחבת 

כולל ( בקשו לקבל מידע בנושאי� של חוקי עבודה 33%; התנגדויות ואלימות מצד לקוחות

 33%; ב ונוהלי עבודה במרכז"תקנות מהל, נוהלי ביטוח לאומי, )תקנות עבודה למוגבלי�

כולל בעיות רפואיות שכיחות , לוסייהבקשו ללמוד על מאפייני האוכ) בייחוד בחדרה(

והשלכותיה� לגבי יכולת העבודה ואופ� התאמת התכנית לבעיות הייחודיות של תת 

 .   ציינו מיומנויות הדרכה וניהול זמ�22%; קבוצות



  

  

  

  דפוסי עבודה ע לקוחות. 5

ת בשבוע"מספר הלקוחות הפעילי� בממוצע בה� מטפל מי: ת"מספר לקוחות למי •
2

על פי , 

 . בנצרת�49  בחדרה ל35והוא נע בי� , 41הוא , דיווח עצמי

בירושלי� . לקוח� ת"המרכזי� נבדלי� בעקרונות הזיווג של מי: לקוח�ת"זיווג מי •

; תי� שה� בעלי רקע דומה מבחינת מוצא ושפה"ובאשקלו� מנסי� להפנות לקוחות למי

גבלת למרכז בנצרת מו, במידה שהיא קיימת, בנצרת הבעיה. בחדרה הזיווג הוא רנדומלי

עולי� , למשל, תי� דיווחו כי ה� מטפלי� בעיקר בקבוצות מסוימות" מהמי70%. עילית

ה י ההתאמה בי� סוג האוכלוסידקנו אתב .ערבי�, עולי� מאתיופיה, מקווקז או בוכרה

 מהבדיקה. )על פי דיווח עצמי( בשפתה ו לבי� רמת שליטתת" המיהעיקרית שבה מטפל

תי� המטפלי� בעיקר בקבוצות הומוגניות יחסית "מי, חדרהזי� מלבד עולה כי בכל המרכ

 . מבחינת המוצא דרגו את רמת שליטת�  בשפת הא� של הלקוחות כטובה מאוד או טובה

 מעריכי� כי נית� לשת� את הלקוח במידה 84%: שיתו� הלקוח בבניית התכנית האישית •

על פי דיווח , )49%( הרווח ביותר אופ� השיתו�. רבה או רבה מאד בבניית התכנית האישית

. ת עבור הלקוח תו� התייעצות איתו"י המי"הוא בניית התכנית האישית ע, תי�"המי

 בנייה משותפת של התכנית על בסיס צרכי העזרה של –דרגת השיתו� הגבוהה יותר 

 .תי�"מאפיינת כרבע מהמי �הלקוח כפי שהוא מציי� אות� 

וחו כי ה� מטפלי� בשני בני הזוג ללא התחשבות  דיו72%: אופ� הטיפול בבני זוג •

תי� לגבי "ישנה שונות בי� המרכזי� ובי� המי. בסיכוייה� היחסיי� להשתלבות בעבודה

באשקלו� ובחדרה דיווחו כמעט כל . הטיפול בב� הזוג כאשר אחד מה� הוש� בעבודה

תברות וישנה הס(תי� כי ג� כאשר הוש� אחד מבני הזוג בעבודה במשרה מלאה "המי

בירושלי� ובנצרת . יימש� הטיפול בב� הזוג השני) גדולה שהמשפחה תצא ממערכת הגמלה

 לגבי לקוחות.  כי הטיפול לא יימש�)בהתאמה, �58% ו46%( אחוז משמעותי דיווחו

רצו� להימנע מקונפליקטי� משפחתיי� וחברתיי� א� האשה תצא דבר משק�  הי�ערבי

 .לעבודה

הביטויי� : תרבותיי� של הלקוחות בפעילות המרכזי��יי�התחשבות בגורמי רקע חברת •

ות התרבותיות נורמהעיקריי� לכ� ה� התאמת סוגי השירות בקהילה והצעות העבודה ל

                                                 

2
 רי�או סידר עבורו דב/היה איתו בקשר טלפוני ו, ת נפגש איתו בשבוע האחרו�" לקוח פעיל הוגדר כמי שהמי 



וכ� הפעלת קבוצות הדרכה נפרדות ) חרדיות, קווקזיות, ערביות(של נשי� מסורתיות 

חרדי� למשל גברי� , והתאמת התכני� לקבוצות הבולטות באוכלוסיית המרכז

 .נשי� ערביות בחדרה; בירושלי�

תי� נשאלו הא� יש לה� " המי: של לקוחותיה�תי� לגבי הכשרה מקצועית"עמדות המי •

 36%. לקוחות שעבור� הכשרה בקורס מקצועי הינה הכרחית לצור� השמת� בעבודה

. העריכו שאיש מלקוחותיה� אינו זקוק לקורס מקצועי כתנאי הכרחי לשילובו בעבודה

הרוב . ורי� שהכשרה מקצועית היא חיונית לפחות עבור חלק מלקוחותיה� סב64%

ארבעת המאפייני� הבולטי� של לקוחות .  מלקוחותיה�30%מעריכי� שזה נכו� לגבי עד 

חוסר משאבי� : תי�"לדעת המי, הזקוקי� להכשרה מקצועית כתנאי להשמה

מצב , גיל צעיר, )תיהעדר ניסיו� תעסוק,אי שליטה בעברית, חוסר השכלה(תעסוקתיי� 

ל שאינה "וכ� צור� בהסבה מקצועית בגי� השכלה מחו, בריאות טוב ומוטיבציה לעבודה

 .רלבנטית בישראל או אי יכולת להמשי� לעבוד בעבודות גופניות

שילוב של גיל גבוה ע� בעיות : מאפייני� של קבוצות לקוחות קשי� במיוחד להשמה •

ו מאפייני� נוספי� כגו� חוסר מוטיבציה לעבודה חלק� הוסיפ, תי�" מהמי54% –בריאות 

 –עולי� מבוגרי� שאינ� יודעי� עברית וחסרי ניסיו� תעסוקתי באר� ; או חוסר השכלה

נמצאה מידה . 45% –בעלי רישו� פלילי ; 45% –חמורות סובלי� מבעיות נפשיות ; 21%

 .תי� ומנהלי המרכזי�"רבה של הלימה בי� תשובות המי

כרבע : גיית ההמלצה על שלילת הגמלה ושימוש בתהלי� הגישורשיקול דעת בסו •

תי�  מרגישי� שיש לה� מידה רבה של שיקול דעת ברישו� שלילת הגמלה "המימ

תי� בירושלי� ובחדרה מרגישי� "המי. וכמחצית שיש לה� מידה מסוימת של שיקול דעת

   7%, 33%, 38%( מידה רבה של שיקול דעת יש לה�יותר מעמיתיה� באשקלו� ובנצרת ש

 83% –מידת השימוש במנגנו� הגישור הפנימי שונה במרכזי� השוני� ). בהתאמה, �10%ו

 . בנצרת�50% בחדרה ו56%,  בירושלי�72%, תי� באשקלו�"מהמי

 61% –בזמ� הפעילות במרכז : הקשר ע� הלקוחות בשלבי� שוני� של הטיפול •

והשאר , שר סדיר ע� לקוחותיה�דיווחו כי ה� מקיימי� ק) תי� בעיקר בירושלי�"מהמי

) בהכשרות או בשירות בקהילה(בזמ� פעילות מחו� למרכז . מקיימי� קשר בהתא� לצור�

מחצית� באופ� , תי� מקיימי� קשר ע� לקוחותיה�"המי, מלבד נצרת,  בכל המרכזי�–

י אחראי שירות בקהילה "בנצרת עיקר הליווי נעשה ע; סדיר ומחצית� בהתא� לצור�

 73% –לאחר ההשמה בעבודה . תי� מקיימי� קשר במקביל"חצית מהמיוקרוב למ

 .א� כי בתדירות נמוכה יותר מאשר קוד�, תי� מקיימי� קשר סדיר ע� הלקוח"מהמי

ת הוא המקיי� "ברוב המקרי� לא המי: קשר ע� מעסיקי� של לקוחות שנקלטו בעבודה •

 העוסק באיתור  זה–קשר ע� מעסיקי� לאחר ההשמה אלא עובד אחר מטע� המרכז 

 . משרות וטיפוח הקשר ע� מעסיקי�



הפנייה לגורמי� מחו� למרכז לקבלת מידע ושירותי� שאינ� בתחו� האחריות של  •

תי� מספקי� מידע והפניות בעיקר בכל הקשור לקבלת שירותי� חברתיי� "המי: המרכז

יקר בע,  מפני� לקוחות ביוזמת� לגופי� שוני�76%. חומריי� או טיפוליי�, שוני�

 מפני� רק 18%. לשכת הרווחה ועמותות שונות, למחלקת נכות במוסד לביטח לאומי

 .בתגובה לשאלות של הלקוח
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משוב ותמיכה , רעיונות, הערו� הפורמלי לחילופי מידע: תי� אחרי� וראשי צוותי�"מי •

) תי�" מי10�8(ישיבות במסגרת הצוות המצומצ� . תי� הוא ישיבות צוות"רגשית בי� המי

ואילו ישיבות במסגרת הפורו� הכולל של , מתקיימות בי� מספר פעמי� לבי� פע� בשבוע

תי� מקבלי� "כמעט כל המי, בנוס�. תי� מתקיימות בתדירות מעט יותר נמוכה"המי

, רי�תי� אח"מי( מדווחי� כי עמיתיה� לעבודה 80%. הדרכה אישית מהממונה הישיר

,  לבעיות ספציפיות של לקוחות מסייעי� לה� במציאת פתרונותתמיד) הממונה הישיר

 ציינו כי 66%,  אמרו כי עמיתיה� תמיד מסייעי� לה� ברעיונות חדשי� לגבי הטיפול73%

 . בתמיכה רגשיתמת� מידע וג� ה� תמיד מסייעי� לה� ב

עברת מידע הדדית בי� קיימת מידה רבה של ה: מדריכי� בסדנאות ומורי� בקורסי� •

מורי� תמיד /תי� מקבלי� מהמדריכי�" מהמי91% –מורי� /תי� לבי� המדריכי�"המי

 מעדכני� אתתי� "מהמי �74%ו, או בדר� כלל מידע רלבנטי לגבי לקוחותיה�

 .מורי�/המדריכי�

 כי זה קורה �13% ציינו כי תמיד ה� מקבלי� מהרופא המידע הנחו� ו82%: רופא המרכז •

 דיווחו שהמידע הרפואי שה� מקבלי� לא תמיד עוזר לה�  38%, ע� זאת. לבדר� כל

 .   להחליט אילו פתרונות תעסוקתיי� מתאימי� ללקוח

ת צרי� למצוא את המשרה המתאימה ללקוח בעיקר מתו� מאגר "המי: מאתרי המישרות •

ת תי� דיווחו כי הפרטי� ביחס להצעו" מהמי33%. י מאתרי המשרות"המשרות שמיוצר ע

  .  נוספי� ציינו כי ה� מספיקי� בדר� כלל�52% ו, העבודה מספיקי� תמיד
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חשבנו את בכל תחו� .  פריטי�7�4 כלל דשכל אח, קבצנו את הקשיי� לשלושה תחומי� •

 ".   מקשה"או " מקשה מאד"תי� שענו לגבי כל פריט שהוא "המספר הממוצע של מי

או " מקשה מאד(" בממוצע דיווחו על קשיי� בתחו� זה 52%: היחס מצד לקוחות •

או תלות , "לעבוד עליה�"נסיונות מצד הלקוח , התנגדות לתכנית, למשל, ")מקשה"



 בממוצע דיווחו על קשיי� 20%. מוגזמת של הלקוחות בה� בכל הקשור לחיפוש עבודה

 ציינו 33% –במיוחד מקשה עליה� התנגדות הלקוחות לתכנית . מאדבתחו� זה שמקשי� 

ביטוי להתנגדות היא האלימות המילולית ולפעמי� האלימות  ".מקשה מאד"שהיא 

 כי בחודש שעבר הופנתה כלפיה� אלימות 64% דיווחו,  בתגובה לשאלה נפרדת.הפיזית

 דיווחו כי 16%).  בחודש שעבר גילויי� כאלה3�1וחו על ותי� די" מכלל המי41%(מילולית 

 . ת בחודש שעברהיו קורב� לאלימות פיזי

, למשל, תחו� זה בממוצע דיווחו על קשיי� ב34%: תהליכי עבודה במרכז ותנאי� פיזיי� •

הצעות עבודה בלתי מתאימות , לח� מצד ההנהלה לביצוע השמות, עומס של לקוחות

. מאד בממוצע דיווחו על קשיי� בתחו� זה שמקשי� 10%. ועוד, שהמרכז מעביר אליה�

מקשי� "בהתאמה ציינו שה� , �20% ו26%  :התנאי� הפיזיי�במיוחד מקשי� העומס ו

 ". מאד

כגו� בעיות , זה בממוצע דיווחו על קשיי� במישור 13%רק : חסרי� מקצועיי� אישיי� •

תקשורת עקב העדר שליטה בשפה של חלק מהלקוחות וחוסר מיומנויות בהתמודדות ע� 

 .  התנגדויות

האחוז . ר של תהליכי עבודה ותנאי� פיזיי�נמצאו הבדלי� בי� המרכזי� בייחוד במישו •

) 48%(ובנצרת ) 44%(תי� שציינו קשיי� בתחו� זה גבוה בירושלי� "הממוצע של מי

 ).24%(וחדרה ) 21%(בהשוואה לאשקלו� 

תי� מבחינת הקשיי� " לא נית� להסביר את ההבדלי� בי� המיבניתוח רב משתני נמצא כי •

. מצעות מאפייני� דמוגרפיי� ומקצועיי�עמ� ה� מתמודדי� בשלושת המישורי� בא

ובעלי , נמצא רק כי נשי� חוות פחות קשיי� מגברי� במישור של היחס מצד הלקוחות

פחות קשיי� במישור זה חשי� או אחרי� במקצועות טיפוליי� השכלה אקדמית 

מעניי� לציי� כי דווקא בעלי השכלה אקדמית . בהשוואה לחסרי השכלה אקדמית

קשיי� הנובעי� מחוסר ידע וכלי� אחרי� על יותר מ מדווחי� ליי�במקצועות טיפו

 ומיחסי� מגבלות הידע שלה� יתכ� שה� מודעי� יותר ל.להתמודדות ע� דרישות התפקיד

 .חשיבות רבה יותר להכשרה נוספת

תי� נמוכה "התחלופה בקרב המי, על פי דיווחי מנהלי המרכזי�: תי�"תחלופה בקרב המי •

 .ודדי�ועומדת על אנשי� ב
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ת בביצוע תפקידו ואשר נבדקו בסקר מתייחסי� לארבעה "הגורמי� העשויי� לסייע למי •

; אמונותיו ביחס לתכנית; ת הביא איתו לתפקיד"המשאבי� האישיי� שהמי: מישורי�

 .תגמולי� חומריי� שהמרכז מספק לו ותגמולי� בלתי חומריי�



תי� "מהמי, בהתאמה, �80%  ו87%: ת הביא איתו לתפקיד"מימשאבי� אישיי� שה •

 מאדמעריכי� כי אישיות� וכישוריה� המקצועיי� אות� הביאו לתפקיד עוזרי� לה� 

 .בביצוע תפקיד�

ודת� ה� בעבאבי� כוח מהאמונה שבהתאמה שו, �75% ו82%: אמונות ביחס לתכנית •

 .שובי� לאנשי� חלשי� ושה� שותפי� בפרויקט חדשני וחמסייע

 בלבד ציינו שהערכת� את השכר שה� מקבלי� כשכר הוג� 22%: תגמולי� חומריי� •

יש להדגיש שהשאלה אינה בודקת את מידת שביעות . עוזרת לה� מאד בביצוע עבודת�

תי� ששכר הוג� עוזר לה� לבצע את עבודת� "הרצו� מהשכר אלא עד כמה מרגישי� המי

 .בצורה טובה

הידע : ה�בתחו� זה רמי� הנתפסי� כמסייעי� ביותר  הגו:תגמולי� בלתי חומריי� •

, )66%(מידת הסמכות והאחריות שיש לה� בתפקיד , )72%(והמיומנויות שרכשו במרכז 

, לעומת זאת). 67%(ע� הלקוחות ) הטוב(והקשר ) 68%(האמו� וההערכה  מצד ההנהלה 

 העריכו את התמיכה המקצועית והתמיכה הרגשית, בהתאמה, �46%  ו55%רק 

 בתחו� זה נמצאו הבדלי� בי� המרכזי� במספר ".עוזרי� מאד"המסופקי� לה� במרכז כ

תמיכה מקצועית ורגשית וכ� ידע תי� דיווחו על יותר "באשקלו� וחדרה המי: פריטי�

 .נצרת וירושלי�מאשר עמיתיה� בומיומנויות שרכשו במרכז 
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 . מרוצי��31% מרוצי� מאד ו61%: תי� מעבודת� גבוהה"צו� של המישביעות הר •

ובנצרת ,  מרוצי� מאד79% –תי� באשקלו� היא הגבוהה ביותר "שביעות הרצו� של המי •

כאשר שיעור , ירושלי� וחדרה נמצאות בתוו�.  מרוצי� מאד40% –הנמוכה ביותר 

 .65%המרוצי� מאד בה� עומד על 

תי� " לעומת הקשיי� של המי,שפיעי� הגורמי� המסייעי�באיזו מידה מבמטרה לבדוק  •

כמשתני� בלתי ערכנו ניתוח רב משתני שבו הוכנסו  על שביעות רצונ� מעבודת� ,בעבודת�

 שתוארו בקטעי�  סוגי הקשיי�תתלויי� ארבעת סוגי הגורמי� המסייעי� ושלוש

ביעות הרצו� של  לשת חיוביתרומההגורמי� המסייעי� לכל מהניתוח עולה כי . מי�הקוד

אישיותו וכישוריו (ת מביא איתו לתפקיד "משאבי� האישיי� שהמיובפרט ל, תי�"המי

האמונות שלו לגבי הפרויקט והערכת התגמולי� הבלתי חומריי� הניתני� , )המקצועיי�

רק קשיי� בתהליכי עבודה ובתנאי� הפיזיי� של מקו� מבי� שלושת סוגי הקשיי� . במרכז

תי� התלוננו יותר על קשיי� "למרות שהמי. תי�"ביעות הרצו� של המיהעבודה פוגמי� בש

נראה שה� תופסי� את ההתנגדות והתלות של הלוקחות , במישור היחס מצד הלקוחות

ממצאי� אלה תקפי� ג� . כחלק מהאתגרי� אית� עליה� להתמודד במסגרת תפקיד�



 כאשר מחזיקי� קבוע .ת"כאשר הכנסנו לניתוח מאפייני� דמוגרפיי� ומקצועיי� של המי

לא נמצא קשר בי� המאפייני� האישיי� של , את הגורמי� המסייעי� ואת הקשיי�

 . תי� לבי� שביעות רצונ� מעבודת�"המי
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תי� על העקרונות "על סמ� ניסיונ� והתובנות שרכשו במהל� עבודת� הצביעו המי •

, )20%(ראיית העבודה ע� הלקוח כתהלי� , )54%(בניית יחסי אמו� : אי�העיקריי� הב

לח� מתו� על הלקוח , )23%ת "אסרטיביות מצד המי, 30%(תמיכה נפשית והעצמת הלקוח 

 ).12%(כגו� שירות בקהילה או קורסי� מקצועיי� פעילויות תעסוקתיות ספציפיות , )20%(
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. תפקוד�נית� לעשות על מנת לשפר את , להערכת�, התי� מ" הריאיו� נשאלו המיבסיו� •

שקובצו , וה� היו רשאי� להציע עד שלוש המלצות, השאלה הוצגה כשאלה פתוחה

 .לקבוצות על פי תוכנ�

, ע� זאת. לא היתה תמימות דעי� בקרב המרואייני� וה� הציעו קשת רחבה של הצעות •

 .תי�"לק� התייחסו לתכנית עצמה וחלק� לעבודת המיח. היו מספר הצעות בולטות

מת� פטור מהתכנית לקבוצות ): 42%(סינו� אוכלוסיית הזכאי� לשירותי המרכז  •

  .בעלי מוגבלות פיזית+ 55גילאי , למשל, מסוימות

ביחוד , העשרת הידע שלה�, תי�"הגברת התמיכה הרגשית במי): 33%(תי� "חיזוק המי •

 .והמיומנויות של התמודדות ע� לחצי� והתנגדויות,  שוני�לגבי האוכלוסייה וחוקי�

הרחבת מגוו� המשרות המועברות אליה� לש� ): 27%(הרחבה והתאמה של הצעות עבודה  •

, כגו�, כ� שיימצאו די משרות המתאימות למגבלות של קבוצות שונות, השמת המשתתפי�

 .'וכד, אנשי� ע� מוגבלות, נשי� ערביות

בעיקר הרחבת ההיק� של קורסי� ): 13%(יות התעסוקתיות הרחבת מגוו� הפעילו •

 .מקצועיי�

פחות לח� , פחות עבודה מינהלית, מת� שיקול דעת רב יותר): 18%(ת "תוכ� עבודת המי •

 .להשמות מצד ההנהלה

א� , הפסקה מסודרת לצור� מנוחה, ת"חדר לבד למי): 11%(שיפור תנאי העבודה הפיזיי�  •

 . טחה במרכזבעיקר צוי� כא� שיפור האב

).11%(שיפור השכר ואפשרויות קידו� 



  תוכ� ענייני
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ב שמטרתה שילוב מקבלי "גרת הערכת התכנית מהלדוח זה הוא הראשו� בסדרת דוחות במס

המהווי� חוליה , )ת"מי(הדוח עוסק במנהלי היעדי� התעסוקתיי� . גמלת הבטחת הכנסה בעבודה

בקשיי� , הוא מתמקד בדפוסי עבודת�. מרכזית במודל של מת� שירותי� עליו מבוססת התכנית

מובאות בו התובנות של , כמו כ�. שלה� מחד ובגורמי� המסייעי� לה� בביצוע תפקיד� מאיד�

מנהלי היעדי� על רקע ניסיונ� המעשי במהל� שבעת חודשי ההפעלה הראשוני� והמלצותיה� 

כל הממצאי� המוצגי� בדוח מבוססי� על הדיווח הסובייקטיבי . לגבי הדרכי� לשיפור תפקוד�

ולכ� הדיווח , ארגו�נית� להניח שהעובדי� מושפעי� ממדיניות ה, כמו בכל ארגו�. של המרואייני�

חלק מהנושאי� נית� יהיה ללמוד ג� בעתיד . הסובייקטיבי מבטא ג� אותה במידה מסוימת

אחת מהמטרות העיקריות של . ע� משתתפי התכניתשמתבצעי� כעת באמצעות הראיונות 

ב "המחקר היא לבחו� את השפעת� של עבודת מנהלי יעדי� תעסוקתיי� על תוצאות התכנית מהל

בהמש� המחקר נבדוק את הקשרי� בי� דפוסי העבודה של . קבלי גמלת הבטחת הכנסהמבחינת מ

  .תי� לבי� התנסויותיה� של המשתתפי�"המי

משקפות את התמודדות� ע� תפקיד�  חשוב לזכור שהתשובות של מנהלי היעדי� התעסוקתיי�

 ידועי� מראש היו כרוכי� בקשיי� בלתי, שכמו כל פרויקט חדש, בשלבי ההתארגנות של המרכזי�

תי� לאחר "אנו נחזור ונראיי� את המי. למרכזי� ובצור� לגבש אופני פעולה לנוכח קשיי� אלה

ואז נית� יהיה לקבל תמונה על עבודת המרכזי� לאחר תקופת , שנה מאז פתיחת המרכזי�

  .כניות החדשות שה� פיתחוווללמוד על ת, ההרצה

תי� ואת נכונות� "נו מכל מנהלי המרכזי� והמיברצוננו לציי� בהערכה את שיתו� הפעולה שקבל

  .  לשת� אותנו בבעיותיה� ובסיפורי ההצלחה שלה�

  

  תיאור המחקר. 1

   מטרת המחקר1.1

הכשרת� לתפקיד , ת"לעמוד על מדיניות כוח האד� של המרכזי� במונחי� של גיוס המי. 1

  .ומערכת התמיכה המקצועית והנפשית הניתנת לה�

ומול גורמי� ) המשתתפי�(ת במישור העבודה מול הלקוחות "פעולה של המילתעד את דפוסי ה. 2

  .אחרי� במרכז

לעמוד על הקשיי� שלה� בעבודת� ועל הגורמי� המסייעי� לה� בביצוע תפקיד� וכ� על מידת . 3

  .שביעות הרצו� הכוללת שלה� מעבודת�

   .ת"לזהות עקרונות ושיטות טיפול מוצלחות על פי תפיסת� של המי. 4

  . בעתידתפקוד� נית� לשפר את,  והמלצותיה�ת"על סמ� ניסיונ� של המי, ללמוד כיצד. 5
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   אוכלוסיית המחקר1.2

בחודשי� החלו את עבודת� ת בארבעת המרכזי� אשר "אוכלוסיית המחקר כללה את כל המי

 ותהראיונ. וכ� את מנהלי המרכזי�, ומטפלי� באופ� ישיר בלקוחות התכנית 2005 נובמבר� אוגוסט

 �בזמ� הריאיו� כול� היו בעלי ותק בתפקיד של שלושה חודשי� ש מכא�. 2006נערכו בחודש מר

 30:  לפי הפירוט הבא,היינו אמורי� לראיי� ש160  מתו�ת" מי152כ רואיינו "בסה .לפחות

  . בנצרת�38 בחדרה ו45,  בירושלי�39, באשקלו�

  

   שיטת המחקר1.3

שנכללו בו היו שאלות מה �80%כבעברית באמצעות שאלו� ש רואיינו פני� אל פני� י�ת"כל המי

השאלו� גובש על סמ� ראיונות מוקדמי� ע� מנהלי . שאלות פתוחותהיו  �20%וכ סגורותשאלות 

ונעשה בו ניסיו� ,  מכל מרכזי�ת"סיורי� במרכזי� ופריטסט שנער� על מספר מי, המרכזי�

 �75 ל50מש� הריאיו� נע בי� . י העבודהלהתחשב בהבדלי� בי� המרכזי� מבחינת ארגו� ודפוס

     .   דקות

  

  רקע אישי של מנהלי היעדי� התעסוקתיי�. 2

דמוגרפיי� של �תי� ואת מאפייניה� הסוציו"פרק זה מציג את מדיניות המרכזי� בגיוס המי

  . המקצועיי� הרלבנטיי� למילוי תפקיד�תי� ומשאביה�"המי

  )על פי הראיונות ע� מנהלי המרכזי�(ת במרכזי " מדיניות גיוס כוח אד לתפקיד המי2.1

  :תי� ה�"הקריטריוני� שהינחו את מנהלי המרכזי� בבחירת המי

ת "מנהלי המרכזי� הדגישו בריאיו� כי הקריטריוני� שלה� בגיוס אנשי� לתפקיד המי: השכלה

ו השכלה ג� א� ה� העדיפ.  שנות לימוד המתחייבות בחוק�12מעבר ל, לא היו כישורי� פורמליי�

  . זה לא היה תנאי לקבלה לתפקיד, אקדמית

או ע� אנשי� בעלי , נית� היה לשער כי ניסיו� קוד� בעבודה ע� קבוצות חלשות: ניסיו� תעסוקתי

. ת"יהווה יתרו� בקבלה לעבודה למשרת מי, ב"רקע דומה לזה של המשתתפי� בתכנית מהל

 כי הא הדגישיא� ה, � היה קריטריו� כי ניסיו� בעבודה ע� אנשינה צייחדרהבמרכז ה תמנהל

 לעובדי� ירושלי�ג� לדעתו של מנהל מרכז .  אנשי� שאינ� עובדי� סוציאליי�פההעדי

נית� לציי� . סוציאליי� יתרו� באבחו� א� לא בהפעלת אנשי� ובהבאת� לידי ההתנהגות הרצויה

 בקרב  :)27.11.05, ירושלי� (דברי� שנאמרו בכנס של עובדי� סוציאליי� בכירי�בהקשר זה 

העובדי� הסוציאליי� עצמ� חלוקות הדעות באיזו מידה הכשרת� המקצועית עושה אות� 

וג� הא� מבחינת האתיקה המקצועית ,  לעבודהאנשי�" לדחו�"מתאימי� לתפקיד שאמור 

  .רשאי� לשת� פעולה ע� התכנית/שלה� ה� מחויבי�
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בות רבה יותר לתכונות האישיות של כל המנהלי� ציינו כי ה� ייחסו חשי: תכונות אישיות 

והתכונות שהיוו בסיס , בכל המרכזי� המועמדי� עברו תהלי� מיו� אינטנסיבי. המועמדי�

יכולת להניע , כושר מנהיגות, יכולת אבחו�, אמפטיה, יכולת תקשורת: לקבלת� לתפקיד היו

. כולת לייצר פתרונותיצירתיות וי, לעמוד בלחצי�, לפעול במצבי� עמומי�, לחולל שינוי, אנשי�

אכפתיות לגבי אנשי� ורצו� כגו� בנוס� לכישורי� בינאישיי� אלה הדגישו המנהלי� ג� תכונות 

  . לעזור

 פעילי –אוכלוסייה בעלי רקע דומה לשני מנהלי�  גייסו לתפקיד ג� אנשי� : ייצוג האוכלוסייה

, דרוזי�, נוצרי�, י� מוסלמ–ואנשי� מקהילות אתניות שונות ) בירושלי�(שכונות מצוקה 

  ).       בנצרת(בדואי� 

  

  תי בכניסת לתפקיד " מאפייני דמוגרפיי ומשאבי תעסוקתיי של המי2.2

תי� "נית� לצפות להבדלי� בתפיסת הקשיי� מחד ובתפיסת הגורמי� המסייעי� מאיד� בקרב מי

י� בקשיי� שוני� מעניי� לדעת הא� גברי� בתפקיד זה מתנס. בעלי מאפייני� אישיי� שוני�

, שה� בעלי ניסיו� תעסוקתי וניסיו� חיי� רב יותר, הא� גילאי� מבוגרי� יותר? מאשר נשי�

הא� יש יתרו� לבעלי השכלה במקצועות בעלי ? צורה שונה מצעירי�בחווי� את הקשיי� 

מסוג הקבוצות , הא� ניסיו� קוד� בעבודה ע� קבוצות חלשות? אורינטציה של טיפול באנשי�

שאלות אלה יבדקו ? תי� בעבודת�"עוזר להפחית את הקשיי� שחווי� המי, תתפות בתכניתהמש

תי� " מציג את המאפייני� הדמוגרפיי� וכ� את הכישורי� המקצועיי� של המי1לוח  . בהמש�

  . בארבעת המרכזי�

  )אחוזי�(לפי מרכז , תי�"מאפייני� דמוגרפיי� ומשאבי� תעסוקתיי� של המי: 1לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  דמוגרפיי�מאפייני� 
  53  18  39  7  30  גברי�

  55  69  56  57  60  נשואי�
  65  56  60  69  62  הורי� לילדי�
  11  11  5  17  11  הורי� יחידי�

            
  33  32  33  30  32  גיל חציוני

            
            משאבי� תעסוקתיי�

  55  73  82  63  69  תואר אקדמי
  16  29  36  20  26  *תואר במקצועות טיפוליי�

  84  64  74  83  76  :חלשות' ניסיו� קוד� ע� אוכ
  כולל ג� (  בעבודה �

  )    בהתנדבות
63  60  66  53  71  

  13  11  8  23  13    רק בהתנדבות�
ניסיו� תעסוקתי בתחו� השמת 

  עובדי� או ניהול כוח אד�
12  10  13  18  5  

            
  55  29  26  20  33  התנסות אישית באבטלה

  חינו� והוראה, עבודה סוציאלית, וגיהפסיכול* 
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  מאפייני� דמוגרפיי� 

  : מגדר

 . ה� נשי�) 70%(תי� "רוב המי •

כאשר בנצרת שיעור הגברי� עולה על ,  ישנ� הבדלי� גדולי� בי� המרכזי� בהרכב המגדרי •

  .�10% ואילו באשקלו� הוא נמו� מ50%

  : גיל

 . 32תי� ה� צעירי� עד גיל "מחצית מהמי •

תי� המבוגרי� באשקלו� קט� בהשוואה לשלושת המרכזי� "אחוז המי. 58�45 ה� בני 18% •

 .  בחדרה�18%  בנצרת ו21%,   בירושלי�23% לעומת 7% –האחרי� 

  : מצב משפחתי

 . 18 ה� הורי� לילדי� עד גיל �60%כ. תי� נשואי�" מהמי60% •

 .�69%שיעור הנשואי� גדול יותר בחדרה ומגיע ל •

  .17% –ור ההורי� היחידי� גדול יותר באשקלו�  שיע. ה� הורי� יחידי�11% •

  

  משאבי� תעסוקתיי� 

  : רמת השכלה

 5%רק ,  שנות לימוד12ת הוא "למרות שס� ההשכלה שהחוק דורש לתפקיד המי •

תי� ה� בעלי תואר אקדמי " מהמי69%). 2ראה לוח (תי� נמצאי� ברמת השכלה זו "מהמי

 .  או שלישי בתואר שני�18% מחזיקי� בתואר ראשו� ו51% –

שיעור בעלי ההשכלה האקדמית גבוה במיוחד בירושלי� : ישנ� הבדלי� בי� המרכזי� •

של בעלי תעודות ) 34%(יש בנצרת קבוצה גדולה , ע� זאת). 55%(ונמו� יחסית בנצרת ) 82%(

 .כגו� תעודת הנדסאי או בוגר סמינר למורי� לא אקדמי, על תיכוניות לא אקדמיות

  

  )אחוזי�(לפי מרכז ,  של מנהלי היעדי� התעסוקתיי�רמת השכלה: 2 לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  5  ��  8  10  5  ל" ש12

  5  14  10  17  11  תעודת בגרות
  34  14  ��  10  15  תעודה על תיכונית לא אקדמית

  37  58  56  50  51  תואר אקדמי ראשו�
  19  14  26  13  18  שלישי, תואר אקדמי שני



 

 5 

  

  : תחו� השכלה

עבודה סוציאלית או חינו� , תי� יש תואר אקדמי בפסיכולוגיה" המימכל) 26%(בע לר •

השאר ה� בעלי השכלה במיגוו� . מקצועות בעלי אורינטציה של טיפול באנשי�, והוראה

, מקצועות אחרי� במדעי החברה או הרוח, משפטי�, מינהל עסקי�, בעיקר כלכלה, תחומי�

 . הנהלת חשבונות ועוד, הנדסה, )כולל מחשבי�(מדעי הטבע 

  

  )*אחוזי�(מנהלי היעדי� התעסוקתיי� לפי תחו� השכלה ומרכז : 3לוח 

  נצרת חדרה ירושלי� אשקלו�  כ"סה  
  18  33  44  27  31  חינו� והוראה, פסיכולוגיה,עבודה סוציאלית
  32  10  6  23  17  כלכלה ומשפטי�

  12  26  34  18  23  אחר� מדעי הרוח והחברה
  15  13  16  18  15  הנדסה, מדעי הטבע

  23  18  12  14  14  אחר
 *127=N .תעודה על תיכונית /הלוח מתייחס רק לבעלי תואר 

  

  : ניסיו� תעסוקתי בהשמה בעבודה או ניהול כוח אד�

תי� מדווחי� על ניסיו� כזה בעבודות קודמות בה� עבדו במהל� חמש השני� " מהמי12% •

  .  לפני הצטרפות� למרכז התעסוקה

   :אבטלההתנסות אישית ב

אד� שבעצמו התנסה במצב של אבטלה וכישלו� במציאת עבודה במש� תקופה ממושכת  •

תי� הדגישו את היכולת לגלות "המי. יהיה מסוגל לחוש אמפטיה כלפי אנשי� במצב דומה

 33%). ראה בהמש�(אמפטיה כאחד העקרונות בשיטות הטיפול המוצלחות שלה� 

 במהל�  חודשי� לפחות6ציאת עבודה במש� תי� התנסו באבטלה וחוסר הצלחה במ"מהמי

  .55% –בנצרת השיעור גבוה בהרבה . חייה�

  : ניסיו� בעבודה ע� קבוצות חלשות

או בהתנדבות ע� קבוצות /תי� מדווחי� על ניסיו� קוד� בעבודה ו"שלושה רבעי� מהמי •

כגו� הניסיו� בעבודה הוא בעיקר בתפקידי� . מסוג הקבוצות שה� פוגשי� במרכזי�, חלשות

, פקידי השמה, מנהלי� בשירות הציבורי, עובדי הוראה, מדריכי� חברתיי� וקהילתיי�

בהדרכה , הניסיו� בהתנדבות הוא בעיקר בעבודה פרטנית מסוג חונכות. פקידי זכאות ועוד

נית� לשער שניסיו� זה יכול . קבוצתית ובמת� מידע לקבוצות חלשות או פיתוח תכניות עבור�

  . דדות ע� תפקיד�לסייע לה� בהתמו
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תי� במרכזי� שוני� יש ניסיו� מוקד� בעבודה ע� קבוצות "בדקנו באופ� ספציפי באיזו מידה למי

או מבחינת הקשיי� /מוגדרות המהוות חלק משמעותי מאוכלוסיית המטופלי� מבחינה מספרית ו

  . שלה�

  )זי�אחו(ניסיו� קוד� בעבודה ע� קבוצות נבחרות כמטופלי� או כלקוחות : 4לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  הקבוצה
  26  38  31  40*  34  עולי קווקז

  50  73  62  77  65 מ"עולי� אחרי� מבריה
  37  53  44  37  43  עולי� מאתיופיה

  42  42  54  40  45  עולי� מארצות אחרות
  87  56  49  7  52  ערבי�
  29  36  46  23  34  חרדי�

  58  60  46  53  55  חד הוריות
  55  53  49  43  51  �מובטלי� מבוגרי

  61  69  51  50  41  אנשי� ע� מוגבלות

  הקו התחתי מציי� את הקבוצות הבולטות באוכלוסיית הלקוחות של כל מרכז* 

מאזורי� אחרי� , )בשדרות(שבו ישנ� ריכוזי� גדולי� של עולי� מקווקז , במרכז באשקלו� •

ה ע� עולי קווקז תי� דיווחו על ניסיו� קוד� בעבוד" מהמי40%, מ ומאתיופיה"בבריה

 .  ע� עולי אתיופיה�37%ו, מ האחרי�" על ניסיו� ע� עולי בריה77%, כמטופלי� או כלקוחות

שבו שתי הקבוצות הבולטות מבחינת הייחודיות של מאפייניה� ה� ערבי� , במרכז בירושלי� •

דיווחו על ניסיו� קוד� בעבודה ע� קבוצות ) בהתאמה(תי� "מהמי, �46%  ו49%, וחרדי�

 .  אלה

  . דיווחו על ניסיו� קוד� בעבודה ע� מובטלי� מבוגרי��40% למעלה מ, בכל המרכזי� •

  

  : שליטה בשפות

  )*אחוזי�(לפי מרכז , יכולת שיחה בשפות זרות שונות של מנהלי היעדי� התעסוקתיי�: 5לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  82  18  21  7  33  ערבית
  10  13  13  67  23  רוסית

  ���  9  3  7  5  אמהרית
  ���  2  5  3  3  צרפתית
  10  7  8  3  7  ספרדית
  61  78  85  53  70  אנגלית

  לפי הערכה עצמית, יכולת שיחה טובה או טובה מאד* 

  

המתבצע במסגרת הערכת (מנתוני הסקר על אוכלוסיית היעד של התכנית במרכזי� השוני�  •

 67%. מאתיופיה עולי� �5%מ ו" ה� עולי� מבריה56%עולה כי באשקלו� ) התכנית

 דיווחו כ� ביחס �7%ו, תי� דיווחו על יכולת טובה או טובה מאד לנהל שיחה ברוסית"מהמי
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תי� הדוברי� רוסית ואמהרית הוא פרופורציונלי למשקל "נראה כי שיעור המי. לאמהרית

 .מ ואתיופיה באוכלוסיית המרכז"של עולי בריה

 א� לא, )18%(עור השולטי� בערבית ושי )13% (תי� השולטי� ברוסית"בחדרה שיעור המי •

הערבי� מהווי� : ביחס לגודל הקבוצות שאלה שפותיה�נראה מעט נמו� , אמהריתה דוברי

נית� לצפות שחלק משתי , כמוב�. 31%מ מהווי� " מאוכלוסיית היעד ועולי בריה36%

 נתייחסבהמש� .  לפחות שיחה פשוטה, בה ולשוחח  עבריתהקבוצות הללו מסוגלות להבי�

  . על רקע מכשול השפה,  דיווח�ל פיע, תי� בחדרה"קושי של המיל

  

  תפקיד מנהל היעדי� התעסוקתי. 3

  ת " מרכיבי תפקיד המי3.1

ת הוא הסוכ� מטע� מרכז התעסוקה המקיי� את הקשר האינטנסיבי והמעמיק ביותר ע� "המי

 ומתו� כ� נית� ,המשתת� ואחראי על תכנו� וביצוע המסלול שיקד� אותו להשתלבות בתעסוקה

המכרז להפעלת המרכזי� . לצפות שהשפעתו על התוצאות מבחינת המשתת� תהיה משמעותית

  :בעבודתו מול המשתת�ת " חובות המיבמסגרתהתפקידי� הבאי�  מציי� את

  להסביר למשתת� את מדיניות התכנית ואת חובותיו בה. 1

  בתעסוקהחסמיו וצרכי העזרה שלו להשתלבות , להערי� את כישוריו. 2

  להדרי� את המשתת� בהרגלי עבודה וכישורי חיי�. 3

לקבוע את מידת המסוגלות התעסוקתית שלו בהתחשב בהרכב המשפחתי ובשירותי� תומכי . 4

  עבודה הנחוצי� לו

להכי� עבורו , וא� לא נית� לעשות זאת, להפנותו לעבודה מתאימה במשרה מלאה בשוק הטבעי. 5

  מטרה הזו בהקד� האפשריתכנית אישית שתביא להשגת ה

  לסייע לו בהשגת שירותי� תומכי עבודה בהתא� לצור�. 6

  לנהל רישו� לצורכי מעקב אחרי מילוי התכנית האישית בידי המשתת�. 7

  לעדכ� את התכנית האישית במידת הצור�. 8

 חודשי� מהתחלת 6לשמור על קשר ע� המשתת� שהוש� בעבודה בשוק  הטבעי למש� . 9

 (Program Specification Volume 2 pp. 16-17). העבודה

  

את הפעילויות המרכזיות שה� מבצעי� , באמצעות שאלה פתוחה, נתבקשו  לתאר תי�"המי

 . התשובות מעידות על הסכמה לגבי כל התפקידי� המצויני� במכרז. במסגרת הטיפול במשתתפי�
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מעבר לנדרש תחומי� תי� הרחיבו את תפקיד� בשני "מניתוח תוכ� התשובות עולה כי המי

   .ועזרה מול גורמי חו�למשתת� תמיכה רגשית מת� : במכרז

  )באחוזי�(לפי מרכז , ת במסגרת תפקידו" הפעילויות הנוספות שמבצע המי:6לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  78  71  74  66  73  תמיכה רגשית ושינוי עמדות
�  5  4  18  10  9  עזרה בטיפול מול גורמי חו

  

, וז� קשבת ללקוחא כללו במסגרת תפקיד� היבט של 73%: יכה רגשית ושינוי עמדותתמ •

 ליוויו , הלקוחהעצמת, פיתוח עמדות חיוביות כלפי עבודה, סיוע בפתרו� בעיות אישיות

 מרכיב זה אינו מופיע באופ� .בתהלי� חיפוש העבודה ומעקב אחרי השתלבותו בתעסוקה

תי� " ונראה שהוא נובע מתפיסת הטיפול של המי,ת במכרז"מפורש בתיאור תפקיד המי

בעקרונות , ראה ג� בהמש�(ומהחשיבות שה� מייחסי� ליצירת יחסי אמו� ע� המשתת� 

 ).טיפול מוצלחי�

� לקוחותיה ציינו כי במסגרת תפקיד� ה� מספקי� ל9%:  גורמי חו�עזרה בטיפול מול •

הישיר שאינ� בתחו� טיפולו מידע ומפני� אות� לארגוני� שוני� לקבלת עזרה בנושאי� 

  .בחדרה סיוע זה שכיח יותר בירושלי� ופחות .של המרכז

  

  ת במרכז" תפקידי נוספי שממלא המי3.2

  מהמרואייני� דיווחו שה� ממלאי� תפקידי� נוספי� במרכז פרט לתפקידי�אחוזואחד ששי� 

לנצל באופ� יעיל את יתכ� שנית� לראות בכ� ביטוי למדיניות המרכז  .הטיפול האישי בלקוחות

בקיאות , למשל(תי� מסוימי� "להסתייע בכישורי� ספציפיי� של מימשאבי האנוש שלרשות� ו

להעשיר את תפקיד  כמו כ� יש בכ� כדי. לש� שיפור תיפקודו של הארגו� כולו) בשימושי מחשב

ולחזק את הרגשת המעורבות והשייכות של  לספק אפשרויות קידו�, לצמצ� שחיקהות "המי

   . תי� למרכז"המי

, משתתפי� בצוותי חשיבה ותכנו� במרכז תי�"כלל המי מ19%:  השתתפות בצוותי חשיבה ותכנו�

  .צוות תכנו� הדרכה, צוות רשת מעסיקי�, צוות שירות בקהילה,  צוות מיחשוב,למשל

, ריכוז נתוני� במחשב של המרכז, כגו� תרגו�תפקידי�  ממלאי� 17%: תפקידי� מינהליי�

  . בעיתו� של המרכזכתיבה

אחראי� על ההדרכות במרכז או , תי�" מכהני� כראשי צוותי� של  מי13%: תפקידי ניהול וריכוז

, אחראי� על הפניות לשיקו� ונכות בביטוח לאומי,  קורסי יזמות�מרכזי, על השירות בקהילה

  .'וכד, רכזי הנחיות
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למשל , במיומנויות שונות  מדריכי� קבוצות של לקוחות8%: הדרכה קבוצתית של לקוחות

  .מיומנויות הקשורות לחיפוש עבודה

ייעו� , תי� חדשי�"ביניה� חונכות למי,  נוספי� ממלאי� תפקידי� אחרי�8% :תפקידי� אחרי�

ארגו� ארועי� , עזרה בהתאמת משרות ללקוחות, לעמיתי� לגבי קבוצות אוכלוסייה מסוימות

  . חברתיי� תרבותיי� של צוות המרכז

.  מזמ� עבודת��10%עלי התפקידי� הנוספי� משקיעי� בתפקיד הנוס� לא יותר ממחצית ב

אלה ה� בעיקר המחזיקי� בתפקידי ניהול ;  מזמנ� או יותר50% משקיעי� בו 20%, לעומת זאת

   . של לקוחות קבוצתיתוהדרכה

    הכשרת מנהלי היעדי� התעסוקתיי� לתפקיד�.4

  מתה ותרו ההכשרה המקדימה לכניסה לתפקיד4.1

ובהשתלמויות  פרק זה עוסק בהכשרה המקדימה לתפקיד שעברו מנהלי היעדי� התעסוקתיי�

  .השוטפות שה� עוברי� וכ� בצרכי ההכשרה נוספי� שלה�

תי� "המי. תי� בכל המרכזי� עברו הכשרה מקדימה מטע� המרכז לפני כניסת� לתפקיד"המי

תי� בירושלי� דיווחו שהקורס "מיה.  שבועות4 � ציינו שהקורס או הסדנה נמש� בדר� כלל כ

  הקורס ,תי�"על פי דיווחי המי;  שבועות3 �כעל תי� באשקלו� דיווחו " שבועות והמי6 �נמש� כ

לאחר פתיחת המרכזי� ולא לתכנית תי� הצטרפו " מהמי20% �כ. שבועיותלימוד  שעות 40 � ככלל

עט גבוה בנצרת ובאשקלו� שיעור זה היה מ. ה בחודש יוליהתקיימ בהכשרה המקדימה ששתתפוה

 "במנות קטנות"תי� אלה עברו השתלמויות "מי.  בירושלי�20% � בחדרה ו9%לעומת , 30% �  כ�

  . ועבדו לצד יועצי� מנוסי�

  :דמיו� בתכני� כפי שנראה בטבלה הבאהה על פי תחומי� רחבי� 4קיבצנו את נושאי ההכשרה ל 

  תי�"נושאי� שנכללו בהכשרה המקצועית של המי

  :1 ו�תח
נושאי� הקשורי� להפעלת 

  התכנית במרכזי�

  :2 תחו�
  זכויות עובדי�

  :3 תחו�
מאפייני� של 

  אוכלוסיות בתכנית

  :4 תחו�
  מיומנויות אישיות

חובות וזכאויות להבטחת 
 תכניתהכנסה במסגרת 

  ב"מהל

חוקי עבודה 
  וזכויות עובדי�

מאפייני האוכלוסייה 
  וחסמי התעסוקה שלה

מיומנויות בראיו� 
  ישיא

נוהלי עבודה ותהליכי 
  עבודה במרכז

תקנות הקשורות 
להעסקת אנשי� 

  ע� מוגבלויות

מאפייני� תרבותיי� של 
  האוכלוסייה

מיומנויות של 
התמודדות ע� 

התנגדויות ושל עמידה 
  בלחצי�

שימוש במערכות המידע 
  המינהלי

  

ארגוני� וולונטריי� 
וממשלתיי� המשרתי� 

  את האוכלוסייה

  שיטות של העצמה

 והבסיס תכניתהכרת ה
      החוקי שלה

אי� ללמד מיומנויות 
  של חיפוש עבודה
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ה� נשאלו באיזו מידה ההכשרה בנושאי� השוני� , תי�"על מנת ללמוד על תרומת ההכשרה למי

  .עזרה לה� בעבודת�

הדבר בא לידי ביטוי בשיעור הגבוה . תי� הייתה גבוהה"הערכת התרומה של ההכשרה על ידי המי

הערכת ההכשרה הייתה גבוהה . � לעבודתמאודו כי ההכשרה בנושאי� השוני� עזרה שציינ

נוהלי עבודה ותהליכי עבודה , ב"תוכנית מהלל במיוחד בנושאי� שנוגעי� להכרת התקנות ש

 .במרכז ושימוש במערכות המידע המינהלי

התרומה  הבאשקלו� וחדר. תרומה של הנושאי� שנכללו בהכשרהבהבדלי� בי� המרכזי� נמצאו 

    .נצרת וירושלי�בהשוואה ל כגבוהה יותר בכל הנושאי� הנתפס

  .בהמש� הפרק מובא ניתוח מפורט לגבי כל תחו� הכשרה

  

  נושאי� הקשורי� להפעלת התכנית במרכזי� :1 תחו�

  )באחוזי� (לפי מרכז, לה� בעבודה* ו עזר1 תחו�תי� שהנושאי� שכלולי� ב"שיעור המי: 7לוח 
  נצרת  חדרה  רושלי�י  אשקלו�  כ"סה  
עזר   

  עזר מאוד
עזר 
  עזר מאוד

עזר 
 עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

חובות וזכאויות 
להבטחת הכנסה 

 תכניתבמסגרת 
  ב"מהל

  

67  30  80  17  47  44  73  24  68  32  

 תכניתהכרת ה
והבסיס החוקי 

  שלה
  

74  24  93  7  50  42  84  16  68  32  

נוהלי עבודה 
ותהליכי עבודה 

  במרכז
  

80  17  100  0  48  41  87  11  79  18  

שימוש במערכות 
  המידע המינהלי

  
81  14  93  3  63  27  80  13  87  13  

  24  76  16  81  39  52  7  92  21  76  ממוצע
  'בכלל לא עזר '�ו'  לא כל כ� עזר':  ה�100% �הקטגוריות המשלימות ל* 

  

לה� זרה  עי�נושאהתי� דיווחו כי ההכשרה בכל אחד מארבעת " מכלל המי90%מעל  •

  . בעבודת�

 . לעבודת�מאוד� השוני� עזרה נושאיתי� דיווחו שההכשרה ב" מהמי�81% ל67%בי�  •
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עזרה נושאי� השוני� בתי� שדיווחו כי ההכשרה "היו הבדלי� בי� המרכזי� באחוז המי •

בהשוואה לשאר ) 52%( היה נמו� יחסית בירושלי� הממוצעשיעור ה . בעבודת�מאודלה� 

 .)92% (יוחד באשקלו�המרכזי� וגבוה במ

  
  

  זכויות  עובדי� : 2 תחו�

 לפי מרכז, לה� בעבודה* *ו עזר2 בתחו� שהנושאי� שכלולי� *תי�"שיעור המי: 8לוח 
  )באחוזי�(

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
עזר   

 עזר מאוד
עזר 
 עזר מאוד

עזר 
 עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

חוקי עבודה 
  ***וזכויות עובדי�

  
50  35  69  21  20  56  59  23  47  44  

תקנות הקשורות 
להעסקת אנשי� 

  ****ע� מוגבלויות
  

51  41  65  30  37  47  59  31  36  60  

  52  42  27  59  52  29  26  67  38  51  ממוצע
  מתו� אלה שאמרו שהנושא נלמד בהכשרה המקדימה*
  'בכלל לא עזר '�ו'  לא כל כ� עזר':  ה�100% �הקטגוריות המשלימות ל* *

   אמרו שהנושא לא נכלל בהכשרה15%*** 
   אמרו שהנושא לא נכלל בהכשרה30%**** 

  

כי ההכשרה לגבי כל אחד מהנושאי� בתחו� זכויות עובדי� תי� דיווחו "מכלל המי  85%לפחות 

  .  בעבודת� לה�עזרה

 מאד חוקי עבודה וזכויות עובדי� תרמה בתחו�ההכשרה תי� דיווחו כי " מכלל המי50%  •

 . רושלי� בי�20% באשקלו� ל69%נע בי� זה שיעור  .ת�לעבוד

ע� י� אנש של הכרת התקנות בהעסקת בתחו�תי� דיווחו כי ההכשרה " מכלל המי51% •

  .נצרת ב�36% באשקלו� ל65%שיעור זה נע בי� .  לעבודת�מאודתרמה מוגבלויות 
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  מאפייני� של אוכלוסיות בתכנית : 3 תחו�
  

 לפי מרכז, לה� בעבודה** ו עזר3 בתחו�נושאי� שכלולי� שה* תי�"שיעור המי: 9לוח 
  )באחוזי�(

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
עזר   

  עזר מאוד
עזר 
 עזר מאוד

עזר 
 עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

מאפייני 
האוכלוסייה וחסמי 

  התעסוקה שלה
  

58  28  66  31 45  37  78  16  39  33  

מאפייני� 
תרבותיי� של 

  ***סייההאוכלו
  

49  36  60  40 29  42  62  30  48  37  

ארגוני� וולונטריי� 
 ****וממשלתיי�

המשרתי� את 
  האוכלוסייה

  

40  41  50  41 19  48  49  36  39  42  

  37  42  27  63  42  31 37  59  35  49  ממוצע
  ו בהכשרה המקדימהלמדרו שהנושאי� נאממתו� אלו ש*

  'בכלל לא עזר '�ו'  רלא כל כ� עז':  ה�100% �הקטגוריות המשלימות ל** 
   אמרו שהנושא לא נכלל בהכשרה13%*** 

   אמרו שהנושא לא נכלל בהכשרה20%**** 

  

לגבי כל אחד מהנושאי� בתחו� הכרת האוכלוסייה תי� דיווחו "אחוזי� מכלל המי 86�81 •

 . בעבודת�לה� כי ההכשרה עזרה והארגוני� המשרתי� אותה 

 כי ההכשרה בנושאי� בתחו� זה עזרה לה� נע השיעור הממוצע של המרואייני� שדיווחו •

  . בירושלי��73%  באשקלו� ו96%בי� 

.  בעבודת�מאודאלה עזרה נושאי� בתי� שדיווחו כי ההכשרה " הבדלי�  בשיעור המיהיו •

 יותר �ונמו )בהתאמה, �63% ו59%(גבוה יותר באשקלו� ובחדרה  הממוצע היה שיעורה

   .)בהתאמה, �42% ו31% (יחסית בירושלי� ובנצרת

  



 

 13

  מיומנויות אישיות : 4 תחו�
  

  )באחוזי�( לפי מרכז, לה� בעבודה* ו עזר4 בתחו�תי� שהנושאי� שכלולי� "שיעור המי: 10לוח 
  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
עזר   

 עזר מאוד
עזר 
  עזר מאוד

עזר 
 עזר מאוד

עזר 
  עזר מאוד

עזר 
 עזר מאוד

  מיומנויות ראיו� אישי
  

63  27  83  13  54  38  68  16  50  41  

מיומנויות של 
התמודדות ע� 

התנגדויות ושל עמידה 
  בלחצי�

  

59  25  86  14  40  40  63  21  53  24  

  שיטות של העצמה
  

48  38  63  33  39  42  53  32  42  42  

אי� ללמד מיומנויות 
  של חיפוש עבודה

  

52  37  78  19  40  43  44  41  53  42  

  37  50  28  57  41  43  20  78  32  56  ממוצע
  'בכלל לא עזר '�ו'  לא כל כ� עזר':  ה�100% �קטגוריות המשלימות לה* 

  

כי ההכשרה עזרה לה� לגבי כל אחת מהמיומנויות תי� דיווחו " מכלל המי85%לפחות  •

  . בעבודת�

תי� שדיווחו כי ההכשרה במיומנויות אלה עזרה "מיהיו הבדלי� בי� המרכזי� באחוז ה •

   . בירושלי��43%ו� ל באשקל78%נע בי� הוא  ובעבודת� מאוד

  

בכלל " או "לא כל כ�" בחנו באיזו מידה  הנושאי� שנכללו בכל תחו� הכשרה להשלמת התמונה 

בכל הנושאי� תי� שדיווחו כי ההכשרה " בלוח הבא מוצגי� שיעורי המי. עזרו לה� בעבודת�"לא

   .בתחו� מסוי� לא עזרה לה�

  

ושאי� שנכללו בכל תחו� הכשרה לא כל תי�  שטענו שההכשרה בכל הנ" שיעור המי:11 לוח
  )באחוזי�(לפי תחומי� ולפי מרכז ,  לה� בעבודת�הכ� או בכלל לא עזר

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  0  0  5  0  1  1תחו� 
  13  20  36  7  20  2תחו� 
  18  2  15  3  10  3תחו� 
  3  11  5  0  5  4תחו� 

  

נושאי� הקשורי� (ו� הראשו�  בתחבכל הנושאי�תי� שטענו כי ההכשרה "שיעור המי •

 ,במילי� אחרות). 1%(לא כל כ� או בכלל לא עזרה היה נמו� ) להפעלת התכנית במרכזי�

לא הייתה שונות . תי� לפחות באחד מהנושאי�"ההכשרה עזרה או עזרה מאוד לכל המי

 .משמעותית בי� המרכזי�
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לא כל כ� או ) ות עובדי�זכוי( בתחו� השני בכל הנושאי�תי� שטענו כי ההכשרה "שיעור המי •

 . באשקלו�7% � בירושלי� ל36%שיעור זה נע בי� ). 20%(בכלל לא עזרה היה גבוה יחסית 

מאפייני� של אוכלוסיות ( בתחו� השלישי בכל הנושאי�תי� שטענו כי ההכשרה "שיעור המי •

) 3%( �בנצרת ל) 18%(שיעור זה נע בי� . 10% �לא כל כ� או בכלל לא עזרה היה כ) בתכנית

 .באשקלו�

לא כל ) מיומנויות אישיות( בתחו� הרביעי בכל הנושאי�תי� שטענו כי ההכשרה "שיעור המי •

 . באשקלו�0% �  בחדרה ל11%השיעור נע בי� ). 5%(כ� או בכלל לא עזרה היה נמו� 

  

   ניתוח רב משתני� תי� לבי� הערכת תרומת ההכשרה "הקשר בי� מאפייני המי

 שטענו שההכשרה עזרה או תי�"המיבי� (ערכת התרומה של ההכשרה ההבדלי� בי� המרכזי� בה

  לא היו גבוהי�)טענו שההכשרה לא כל כ� עזרה או בכלל לא עזרהש תי�"המיעזרה מאוד לבי� 

 היו מאודתי� שטענו כי ההכשרה  עזרה "א� ההבדלי� בי� המרכזי� בשיעור המי. במיוחד

  .משמעותיי�

 המאפייני� האישיי� של  מידהוכדי לבדוק באיזרסיה ליניארית בשיטת רגנו ניתוח רב משתני רכע

   .� שההכשרה תרמה מאוד לעבודת�הערכתתי� קשורי� ל"המי

 התשובות האחרות 3  לעומת עזרה מאודתי� שההכשרה " המשתנה התלוי הוא הערכת המי

 33�58 �ת"גיל המי: המשתני� הבלתי תלויי� ה�. )האו בכלל לא עזרעזרה לא כל כ� , עזרה(

ת אקדמיהשכלה  �ת"השכלת המי; ) לגברי�בהשוואה(נשי�  � גדרמ; )22�32לגיל בהשוואה (

 וניסיו�  ;)תלא אקדמי בהשוואה להשכלה(במקצוע טיפולי והשכלה אקדמית במקצוע לא טיפולי 

  .) נסיו�בהשוואה לחוסר(ע� אוכלוסיות חלשות בעבודה ת "של המי

  
  * תי�"לעבודת� של המיכשרה עזרה מאוד הא� הה � ניתוח רב משתני : 12לוח 

 B  משתני�
הפעלת תחו� 

התכנית
1

  

B 
חוקי תחו� 

עבודה
2

  

B 
הכרת תחו� 

האוכלוסייה
3

 

B  
תחו� 

מיומנויות
4

  
  �0.44  0.03  �0.35  �0.28  33�58גיל 

  0.41  0.00  �0.21  �0.24  אשה 
השכלה אקדמית במקצוע 

  �0.51  �0.58  �0.26  �0.46  טיפולי
�צוע לאהשכלה אקדמית במק

  �0.46  �0.46  �0.24  �0.50  טיפולי
 ע� בעבודהיש ניסיו� 

  0.23  0.07  �0.29  0.04   ות חלשותאוכלוסי
  2.34  1.83  1.79  3.68  קבוע

R2 0.05  0.08  0.04  0.07  
 )�Bגודל ה(איננו מתייחסי� למובהקות אלא לעוצמת הקשר ) ולא מדג� מתוכה(תי� " מאחר שבדקנו את כל אוכלוסיית המי*

  כיוו�ול
  0�4 טווח המשתנה 1
  0�2 טווח המשתנה 2
  0�3 טווח המשתנה 3
  0�4 טווח המשתנה 4
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בתחומי הפעלת התוכנית והכרת האוכלוסייה נמצא כי ככל שהשכלה עולה הערכת  •

תי� "השפעת יתר המאפייני� של המי. תי� לגבי תרומת ההכשרה לעבודת� יורדת"המי

 .ה יחסיתעל הערכת התרומה של ההכשרה לעבודת� קטנ

לכל המשתני� שהוכנסו הייתה השפעה שלילית על הערכת התרומה , בתחו� חוקי העבודה •

וניסיו� בעבודה ע� אוכלוסייה דומה לזו ) יחסית(בייחוד לגיל מבוגר , של ההכשרה

 .    שבטיפול המרכז

.  בתחו� המיומנויות לא נמצא מאפיי� בולט שהשפיע על הערכת התרומה של ההכשרה •

, לעומת זאת. הערכת התרומה של ההכשרה יורדת, תי� עולי�" והשכלת המיככל שגיל

 ע� אוכלוסייה דומה מעריכי� יותר את בעבודהתי� בעלי ניסיו� "נמצא כי נשי� ומי

 . התרומה של ההכשרה

 שנמצאו בי� המרכזי� נובעי� מההבדלי� הא� ההבדלי�) על ידי ניתוח רב משתני(בדקנו 

שההבדלי� מצאנו . תי� או מהבדלי� אחרי� בי� המרכזי�"מיבמאפייני� האישיי� של ה

  .)ראה נספח (תי� אינ� הגורמי� להבדלי� בהערכה בי� מרכזי�"במאפייני� האישיי� של המי

  

   השתלמויות נוספות במהל� העבודה4.2

מתקיימות השתלמויות /התקיימו, תי� דיווחו כי בנוס� להכשרה המקדימה"בכל המרכזי� המי

  .תדירות ההשתלמויות הייתה שונה בי� המרכזי�. נושאי� מסוימי� מטע� המרכזהמוקדשות ל

  

  )באחוזי�(לפי מרכז , השתלמויות שהוקדשו לנושאי� מסוימי�: 13לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  
  תדירות ההשתלמות

  פע� בחודש
פע� בחודש או 
  *פע� בשבועיי�

  אי� מידע  לפי הצור�

   הכשרה בסיסית או פע� בשבועיי� א� לאת עבר" פע� בחודש א� המי*

  

  :הנושאי� העיקריי� שנכללו ה�. ההשתלמויות כללו נושאי� רבי� ומגווני�

, הכנת קורות חיי�, שירות בקהילה, היכרות ע� שוק העבודה: תכני� הקשורי� בפרויקט •

  ערר, ב"היבטי� משפטיי� של מהל

 חוקי עבודה, חוקי ביטוח לאומי: חוקי� •

 ב במרכז ונוהלי עבודהמערכות המחשו •

 התמודדות ע� אוכלוסיות מיוחדות והתנגדויות •
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ניתוח ,שיטת אבחו�, העצמת לקוחות, מ"ניהול מו, ראיו� אישי, הנחיית קבוצות: מיומנויות •

 מקרי� ובעיות שוטפות

  המגזר העסקי, מעקב ובקרה, יחסי ציבור, עבודה בצוות: נושאי� נוספי� כגו� •

עולה כי ההשתלמויות , י הנושאי� בה� עסקו ההשתלמויות עד כהתי� לגב"מהדיווחי� של המי

  .כללו את מרבית הנושאי� ולא נראו הבדלי� בי� המרכזי�

  

  ת" תכני חסרי והרחבות נדרשות בהכשרת מי4.3

ה� התבקשו להשיב , תי� חושבי� לגבי הדרכי� לשיפור ההכשרה"כדי לקבל אינדיקציה מה המי

  : על שתי שאלות

  ? ומיומנויות היו חסרי� בהשתלמויותאילו תכני� .1

 ?באילו תכני� או מיומנויות שנלמדו היה כדאי להרחיב .2

הנושאי� שצוינו על ידי .  נושאי�4בכל אחת מהשאלות  ניתנה למרואייני� האפשרות לציי� עד 

ולהל� אנו , קיבצנו את התשובות על פי השתייכות� לאותו עול� תוכ�. תי� היו מגווני�"המי

  .על התוצאות אחרי שמיזגנו את התשובות לשתי השאלותמדווחי� 

  

תי� שדיווחו על תכני� או מיומנויות שחסרי� או שיש צור� בהרחבה "שיעור המי: 14לוח 
  )באחוזי�(לפי מרכז , בהכשרה

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  13  22  15  37  21  לא חסר ואי� צור� בהרחבה

  87  78  85  63  79  או יש צור� להרחיב/וחסר 

  

תי� סבורי� שלא חסרי� תכני� או מיומנויות בהכשרה או בהשתלמויות " מהמי21% �כ •

 37%שיעור זה נע בי� . שניתנו וג� אי� צור� בהרחבה של תכני� או מיומנויות קיימות

 .י� חסרי�תכנ סברו שהיו 79%, לעומת זאת . בירושלי��15%בנצרת ו 13% �באשקלו� ל

התוצאות מראות . תי�"לדעת המי, או יש צור� בהרחבה לגביה�/רי� ובדקנו מה� התכני� החס

  .תי� אי� הבדלי� בי� המרכזי�"שמבחינת התכני� העיקריי� שצוינו על ידי המי
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תי� שציינו תכני� או מיומנויות שונות מתו� אלה שציינו שיש תכני� "שיעור המי: 15לוח 
   ומרכז נושאלפי , או יש צור� בהרחבה/חסרי� ו

  נצרת  חדרה  ירושלי� אשקלו�  כ"סה  
  46  40  52  58  48  כלי� להתמודדות ע� קבוצות שונות

, דיני עבודה, נוהלי ביטוח לאומי
שימוש , נוהלי עבודה, ב"תקנות מהל

  במחשב
39  37  49  40  30  

  30  43  33  21  33  הכרת האוכלוסייה
, הדרכה, ראיו�, מיומנויות שכנוע

  ניהול זמ�
22  5  21  31  21  

  21  17  18  16  18  נסות מעשיתהת
  12  9  9  5  9  דרכי� לקידו� לקוחות

כל הנושאי� שנכללו בהכשרה 
  המקדימה

7  5  12  0  9  

  

או יש צור� /תי� שטענו שיש תכני� או מיומנויות שחסרות ו"מתו� המי) 48%(כמחצית  •

ציינו את הנושא של התמודדות ע� קשיי� שמקור� בקבוצות שונות של ,  בהרחבת�

עמידה , תי� הביעו צור� בכלי� שיאפשרו לה� להתמודד ע� שחיקה"המי. תהלקוחו

  . התנגדויות ואלימות, בלחצי�

,  היה הכשרה בנושא של חוקי עבודה,תי� דיווחו על נחיצותו" מהמי39% � ש,הנושא השני •

נוהלי עבודה במרכז ושימוש , ב"תקנות מהל, חוקי עבודת מוגבלי�, נוהלי ביטוח לאומי

  . במחשבי�

תי� "הנושאי� שהמי. תי�" מהמי33% � הנושא של הכרת האוכלוסייה דווח על ידי כ •

בעיות רפואיות שכיחות , הכרת המאפייני� הפסיכולוגיי� של הלקוחות: דיווחו כללו

מילי� , ניתוח מקרי�, פגישה ע� אוכלוסיית הפרויקט, והשפעת� על היכולת לעבוד

בעיות ייחודיות של , וכנית לאוכלוסייההתאמת הת, בסיסיות בשפות של קבוצות שוות

תי� שציינו נושא זה נע בי� " שיעור המי:קיימת שונות בי� המרכזי�. 'האוכלוסייה וכו

  . באשקלו�21% �  בחדרה ל43%

שיעור זה נע . תי�" מהמי22% � דווחו על ידי כניהול זמ�, הדרכה, ראיו�, מיומנויות שכנוע •

  .  באשקלו�5% � בחדרה ל31%בי� 

  . אי� שונות בנושא בי� המרכזי�. תי�" מהמי18% � על ידי כצוינהסות מעשית התנ •
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   דפוסי עבודה ע� לקוחות.5

   מספר לקוחות בטיפול פעיל5.1

� בה� מספר המקרי .מהעומס המוטל עליה�, בי� היתר, דפוסי העבודה מול הלקוחות נגזרי�

 מספר הלקוחות תי� לציי� את"נתבקשו המי,  משו� כ�. ה� אחד הגורמי� לעומסת"מטפל המי

ת בקשר טלפוני בשבוע "לקוח פעיל הוגדר כלקוח עימו היה המי.  בטיפול פעיל בשבוע האחרו�היוש

נית� לראות את ממוצע הלקוחות בטיפול פעיל  16 בלוח. נפגש איתו או סידר עבורו דברי�, האחרו�

  .ת ואת סטיית התק�"למי

  )באחוזי�(בשבוע ת "למיבטיפול פעיל מספר לקוחות : 16לוח 

מספר לקוחות בטיפול 
   %�ת "פעיל למי

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה

4�20  15  7  16  20  13  
21�40  50  53  55  58  32  
41�60  26  30  24  20  31  
61�98  

  
10  10  5  2  24  

  49  35  39  42  41  ממוצע
  26  14  17  16  19  סטית תק�

  

 49 �  בחדרה ל35 והוא נע בי� 41הוא שבוע בת "בטיפול פעיל למיהממוצע מספר הלקוחות  •

 .בנצרת

 מרכז אחד . בשבוע לקוחות בטיפול פעיל60 �  מתי� דווחו על יותר"מהמיעשרה אחוז כ •

  . לקוחות�60 דיווחו על טיפול ביותר מתי�"מיכרבע מה, בנצרת  :הוא חריג

נות ת הוא הגבוה ביותר א� ש� ג� קיימת השו"בנצרת ממוצע הלקוחות הפעילי� למי •

תי� בכל מרכז הממלאי� "בהקשר הזה ראוי להתייחס ג� למספר המי. הגדולה ביותר

תי� הממלאי� תפקיד נוס� " בנצרת קיי� האחוז הגבוה ביותר של מי�תפקידי� נוספי�

 שהמדריכי� כוללי� במסגרת המטופלי� שלה� יתכ�. בעיקר הדרכת המשתתפי�, )71%(

 בנוס� לאלה שאות� ה� מלווי� באופ� ,ג� את המשתתפי� בקבוצות ההדרכה שלה�

  . אישי במהל� השתתפות� במרכז

  

  ת ללקוח" התאמת המי5.2

מהראיונות ע� מנהלי המרכזי� עולה כי . לקוח�ת"המרכזי� נבדלי� בעקרונות הזיווג של מי

תי� שה� בעלי רקע דומה מבחינת מוצא ומאפייני� "בירושלי� מנסי� להפנות לקוחות למי

 בה קיימת אוכלוסייה גדולה ,באשקלו�. תרבות�שפה והיכרות ע� , כגו� דתיותחברתיי� אחרי� 

 רבי� הדוברי� את השפה וה� מטפלי� באוכלוסייה דוברת תי�"מי גויסו ,של דוברי רוסית

לעומת , בנצרת ובחדרה.  דוברי אמהרית המטפלי� בלקוחות מאתיופיהתי�"מי ישנ� ג� .הרוסית
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עובדי� , וסייה הערביתבשני המרכזי� המשרתי� את האוכל, צרתבנ. הזיווג הוא רנדומלי, זאת

בחדרה . ת ללקוח"כ� שבאופ� טבעי קיימת התאמה תרבותית בי� מי, תי� ערביי�"רק מי

ת והלקוח הנובעי� מהעדר שפה "המדיניות היא שבמידה שקיימי� קשיי תקשורת בי� המי

ת אחר " או במי,נעזרי� באופ� נקודתי בב� משפחה המלווה אותו ומשמש כמתורגמ�, משותפת

  . משרתת את המרכז כולו, א� כ�, תי� בשפות שונות"השליטה של המי. את השפההדובר 

 סוג ההתאמה בי� בדקנו את . תי� מטפלי� בעיקר בקבוצות אוכלוסייה מסוימות" מהמי70%

בשפת שלו רמת השליטה  לבי� ת" המישבה מטפלמבחינת מוצא ושפה האוכלוסייה העיקרית 

   :קה עולה כימהבדי). על פי דיווח עצמי(הלקוחות 

תי� המטפלי� בעיקר בקבוצות הומוגניות יחסית "מי, חדרה מלבד ,בכל המרכזי� •

דרגו את רמת ) עולי� מאתיופיה, עולי� מרוסיה או קווקז, ערבי�(מבחינת המוצא 

 . שליטת�  בשפת הא� של הלקוחות כטובה מאוד או טובה

 הערבית את רמת תי� המטפלי� באוכלוסייה"דרגו רוב המי,  לעומת זאת,בחדרה •

 .השליטה שלה� בערבית כחלשה או כלא קיימת

מ לשעבר בחדרה דווחו כי ה� אינ� " כמעט מחצית מ� המטפלי� בעולי� יוצאי בריה •

 .דוברי� כלל את השפה הרוסית

 דווחה רמת שליטה טובה מאוד האתיופיעולי המטפלי� בעיקר בבחדרה תי� "בקרב המי •

  .באמהרית

  

   הלקוח שלהכשרה מקצועית 5.3

קיימות גישות שונות באשר לתרומה של הכשרה מקצועית לשילוב של אוכלוסיות חלשות בשוק 

. בהכשרה מקצועית הכוונה היא לקורס מקצועי שבסיומו מקבלי� תעודה מקצועית. העבודה

המדגישי� את התרומה של התנסות בעבודה , כלומר" עבודה תחילה"ישנ� הדוגלי� בגישה של 

ישנ� הדוגלי� בפיתוח ההו� האנושי באמצעות הכשרה , מצד שני. בשוק העבודהכתורמת לשילוב 

 הוא היק� ,תי�" לדעת המי,מעניי� לבחו� מה, לאור זאת. מקצועית כגור� מרכזי לשילוב בעבודה

  .  הלקוחות שהאמצעי הזה יכול לסייע בהשמת� בעבודה

 זקוקי� להכשרה יה�ותתי� שדיווחו שלפחות חלק מלקוח"בפרק זה נדווח על שיעור המי

  .  לצור� השמה הכשרה זו הכרחית,להערכת�, איזה אחוז מהלקוחותעבור כ� ו ,מקצועית

 .יה�ותא� אחד מלקוחעבור צור� בהכשרה מקצועית כלל תי� סבורי� שאי� " מהמי36% •

  . בנצרת18% � בירושלי� ל56%שיעור זה נע בי� 

רה מקצועית הינה הכרחית כדי תי� סבורי� שישנ� לקוחות שעבור� הכש" מהמי64%  •

תי� שלדעת� לפחות חלק מלקוחותיה� "באשקלו� ובנצרת שיעור המי. להשימ� בעבודה
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, לעומת זאת.  בנצרת�82%  באשקלו� ו77% � כ–חייבי� לעבור הכשרה מקצועית גבוה 

תי� מאמי� כי נחוצה הכשרה כדי להשי� חלק  "בחדרה ובירושלי� שיעור קט� יותר של המי

 . תיה� בעבודהמלקוחו

 .צריכי� לעבור הכשרהלדעת� אחוז הלקוחות שתי� לגבי "מיהאי� אחדות דעי� בקרב  •

  .  מהלקוחות אחוזי�4�90נע בי� הטווח 

 ולפי אחוז לפי מרכז, לקוחותיה� צריכי� לעבור הכשרה שהסבורי�תי� "שיעור המי: 17לוח 
  הלקוחות הזקוקי� להכשרה

  נצרת  חדרה  ירושלי�  שקלו�א  כ"סה   הלקוחות שצריכי� הכשרה%

0  36  23  56  42  18  
1�10  22  47  15  22  11  

11�20  22  23  13  18  34  
21�30  9  7  8  7  13  

31+  11  0  8  11  24  

N=98 

 . מלקוחותיה� צריכי� לעבור הכשרה30% עדתי� מעריכי� ש"רוב המי •

שיעור ה; הכשרהלעבור  אחוז מלקוחותיה� חייבי� 1�20תי� מדווחי� שבי� " מהמי44% �כ •

 ). 28%(ונמו� בירושלי� ) 70%( באשקלו� גבוה

 מלקוחותיה� חייבי� לעבור 30%כי מעל תי� "מהמי) 24%(רק בנצרת סבור מיעוט גדול  •

   .הכשרה

  . זקוקי� להכשרה מקצועיתתי� "לדעת המיבחנו ג� את המאפייני� של הלקוחות ש

לפי מאפיי� , זקוקי� להכשרהתי� שדיווחו על מאפייני� של הלקוחות ש"שיעור המי: 18לוח 
  *)באחוזי�(ולפי מרכז 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  מאפיי�
  47  63  50  57  54  חוסר משאבי� תעסוקתיי�

  30  19  19  39  27  גיל צעיר
  33  33  25  17  28  גבוההשמה  פוטנציאל בעלי

  20  26  25  22  23  הסבה מקצועית זקוקי� ל

  .יו� שנית� היה לציי� יותר ממאפיי� אחד כ�100האחוזי� אינ� מסתכמי� ל* 

ישנ� , א�. תי� בהגדרת המאפייני� של הלקוחות שזקוקי� להכשרה"לא נמצאה אחידות בי� המי

  :  ארבע תכונות שהופיעו בשכיחות גבוהה

אוכלוסייה זה כוללת לקוחות ). תי�" מהמי54%י "צוי� ע(לקוחות חסרי משאבי� תעסוקתיי�  •

 . חסרי ניסיו� תעסוקתי,   בעבריתחסרי ידע, חסרי השכלה

 ). תי�" מהמי27%(לקוחות צעירי�  •

אוכלוסייה זו כוללת לקוחות בעלי מוטיבציה . 28%(גבוה השמה לקוחות בעלי פוטנציאל  •

 .  מצב בריאותי טובוגבוהה לעבודה 
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 ינ�לקוחות שא ,למשל ,אוכלוסייה זו כוללת). 23%(סבה מקצועית הזקוקי� להלקוחות  •

ל "בעלי השכלה מחואו  לה� היסטוריה תעסוקתית ישעבוד עבודות פיזיות א� יכולי� ל

� . שאינה רלוונטית באר

  

   מידת ואופ� שיתו� הלקוח בבניית התכנית האישית5.4

  . כיו� במודלי� של מת� שירותי�המרכזיי�שיתו� לקוחות הוא אחד העקרונות 

א ווה,  תכנית אישית עבור המשתת�ת לבנות"במכרז להפעלת המרכזי� נאמר כי תפקידו של המי

המטרה היא לאפשר . רשאי להציג בפניו מספר חלופות כדי שזה יוכל לקבל החלטה מושכלת

  .למשתת� לקבל אחריות על החלטותיו

  : בסקר נבדק נושא השיתו� בשני אופני�

  .תי� לגבי מידת האפשרות לשיתו� הלקוחות בבניית התכנית האישית"הערכת המי  .א

  .ועלבפהתנהגות�   .ב

 מידת האפשרות לשיתו� הלקוח בבניית התכנית האישית יכולה לשק� מחד את לגביההערכה 

 להבי� את מצבו ואת הפתרונות �"מה טוב בשבילו"ת לגבי היכולת של הלקוח לדעת "הערכת המי

ת שהוא צרי� להיות "ההערכה יכולה לשק� ג� את המידה בה מרגיש המי, מאיד�. המוצעי� לו

 להתערב בשיקוליו או רשאיוהמידה בה הוא מרגיש שהלקוח , התכנית האישיתגמיש בבניית 

  .בשיקולי� של המרכז

  

    (%)מידת האפשרות לשיתו� הלקוח בבניית התכנית האישיתתי� לגבי "הערכת המי :19לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  41  27  36  50  37 במידה רבה מאוד

  43  49  56  37  47  במידה רבה
  16  24  8  7  15  ידה מועטהבמ

  �  �  �  6  1  כלל לא

  

אכ� מעריכי� כי נית� לשת� ) 84%(תי� "המיהמכריע של רוב המ� הלוח נית� לראות כי  •

 92%שיעור זה נע בי� . את הלקוחות במידה רבה או רבה מאוד בבניית התכנית האישית

 . בחדרה76%בירושלי� לבי� 

 נתבקשו תי�" כאשר המי,היגדי�מספר גת בדיקת ההתנהגות בפועל נעשתה באמצעות הצ

לבחור היגד המתאר באופ� המדויק ביותר את הדר� בה ה� עצמ� משתפי� את הלקוחות שלה� 
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וה� ) Arnstein1 )1969 ההיגדי� לקוחי� מסול� שיתו� תושבי� של . בבניית התכנית האישית

  . היא הגבוהה ביותר)3(�היא הנמוכה ביותר ו) 1(כאשר , מבטאי� דרגות גוברות של שיתו�

  

  )אחוזי�( אופ� שיתו� הלקוח בבניית התכנית האישית  :20 לוח

  נצרת  חדרה ירושלי� אשקלו�  כ"סה  תוכ� ההיגד

אני בונה עבורו את מסלול ": 1היגד 
הטיפול בהתבסס על המידע שהוא מסר 

  "לי ומבקש ממנו לחתו�
27  27  22  33  24  

בזמ� שאני בונה לו את מסלול ": 2היגד 
  "הטיפול אני מתייע� ע� הלקוח

49  57  54  42  46  

הלקוח אומר לי איזה עזרה ": 3היגד 
הוא צרי� ועל סמ� זה אנחנו בוני� 

  "ביחד את התכנית
24  16  24  25  30  

 

 .)�3 ו2היגדי�  (רב בחרו בשני ההיגדי� המצביעי� על שיתו� תי�"מיהמ � רבעיהשלוש •

 בזמ� בניית התכנית היא השיטה הרווחת )2היגד  (ת ע� הלקוח"שיטת ההתיעצות של המי •

  ).תי� בכל המרכזי�"כמחצית מהמי(ביותר 

רמת השיתו� (תי� אפיינו את התנהגות� באמצעות ההיגד השלישי " מכלל המי24%רק  •

על א� שחלק גדול יותר סברו כי נית� לשת� את הלקוחות במידה רבה או , )הגבוהה ביותר

 .רבה מאוד בבניית התכנית האישית

 �על שיתו� מינימלי  )33%(חוז הגבוה ביותר של מדווחי� במרכז בחדרה  נמצא הא •

 ).22%( ובירושלי� האחוז הנמו� ביותר, )1היגד ( בהסבר וחתימה

  �  של שימוש בשיטת השיתו� המירבי) 30%(במרכז בנצרת מדווח האחוז הגבוה ביותר  •

באשקלו� מדווח האחוז ; )3ד היג (ת והלקוח בוני� יחד את התכנית לפי צרכי הלקוח"המי

 ).16%(הנמו� ביותר 

  

   אופ� הטיפול בשני בני זוג5.5

  :עולות שתי שאלות, לאור היות גמלת הבטחת הכנסה גמלה משפחתית

  ?להשתלבות בעבודהיותר סיכוי גבוה יש קדימות לטיפול בב� הזוג שלו הא� . 1

                                                 

1 Arnstein Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. Journal of American Institute of Planning (JAIP) 

vol 35, no.4, pp.216-224.  
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הגיעה לס� ש� ג� כאשר המשפחה הא� הטיפול בב� הזוג שעדיי� לא השתלב בשוק העבודה נמ. 2

  ?  הכנסה שאינו מזכה אותה עוד בגמלה

  )באחוזי�(לפי מרכז , אופ� הטיפול בבני זוג: 21 לוח 

  נצרת חדרה ירושלי� אשקלו� כ"סה  

  63  100  25  100  72 מטפל במציאת העבודה עבור שני בני הזוג

מטפל במציאת עבודה עבור אחד מבני 
  הזוג

6  0  8  0  16  

חד מבני הזוג ויוע� אחר מטפל מטפל בא
  בב� הזוג השני

22  0  67  0  21  

  

שני מציאת עבודה עבור תי� דווחו שה� מטפלי� ב" מהמי72% לפי הלוח נית� לראות כי •

 . בני הזוג ללא התחשבות בסיכוייה� היחסיי� להשתלבות בשוק העבודה

 בי� בני הזוג וכל בירושלי� מטפלי� בשני בני הזוג א� קיימת מדיניות של הפרדה בטיפול •

 .ת שונה"אחד מה� מטופל בדר� כלל  על ידי מי

  

אחד מבני הזוג שולב שבראיו� ע� מנהלי המרכזי� ציינו המנהלי� בחדרה ובאשקלו� כי ג� במידה 

 .בעבודה והמשפחה לא תהיה זכאית יותר לגמלה יעשה מאמ� לשלב את ב� הזוג השני בעבודה

זוג השני בעבודה בתרומה ליציבות הרו� בשיבו� ב� מנהל המרכז באשקלו� הזכיר את הית

המשפחה ובתמיכה וחיזוק להישארות בעבודה וכ� מניעת תלות של ב� הזוג שאינו עובד בב� הזוג 

א� במקרי� בה� נמצאה עבודה , מנהלת המרכז בנצרת ציינה שהמדיניות במרכז דומה. העובד

 וברוב המקרי� , תלוי ברצונה האישילגבר במגזר הערבי המש� הסיוע במציאת העבודה לאישה

רצו� להימנע מיצירת ישנו , כמו כ�. בני הזוג אינ� מעונייני� בהמש� חיפוש עבודה לאשה

 והיצמדות לנורמות במגזר זה ,קונפליקטי� משפחתיי� וחברתיי� בקרב האוכלוסייה הערבית

אשר המשפחה אינה בירושלי� המנהל ציי� כי כ .לפיה� עבודת נשי� מחו� לבית אינה מקובלת

לא ימש� הטיפול בב� הזוג המזכה לס� ההכנסה מעבר זכאית יותר לגמלה מסיבות של הגעה 

   .שאינו עובד

תי� כי ג� כאשר הוש� אחד מבני הזוג "במרכזי� באשקלו� ובחדרה דיווחו כמעט כל המי •

חדרה , 100%אשקלו� (בעבודה במשרה מלאה יימש� בדר� כלל הטיפול בב� הזוג השני 

95% .( 

 על המש� הטיפול בב� 58%תי� ובנצרת " מהמי46%בירושלי� דיווחו רק , לעומת זאת •

  . הזוג כאשר הוש� ב� הזוג השני בעבודה במשרה מלאה
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5.6    תרבותיי של הלקוחות בפעילות המרכזי – צורות התחשבות בגורמי רקע חברתיי

 ר יש צור� לתת את הדעת לגורמימאחר שאוכלוסיית המשתתפי� בתוכנית הינה הטרוגנית ביות

תי� נשאלו על אופני� שוני� בה� באה "המי.  בבניית תוכניות הטיפולתרבותיי��  חברתיי�רקע

  . � אלהלידי ביטוי ההתחשבות בגורמי

. תרבותיי�� אחד האמצעי� הוא חלוקת הלקוחות לקבוצות על בסיס אות� גורמי רקע חברתיי�

קבוצה מופעלת בחדרה  .גברי� חרדי�וחרדיות נשי� ל  שות נפרדותקבוצ  מפעילי�בירושלי�

  . המרכזי� לפי לאו�לושת בי� ש באופ� טבעיבנצרת האוכלוסייה מתחלקת. נפרדת של ערביות

בחדרה ובנצרת , לעומת זאת. הוריות�באשקלו� ובירושלי� מפעילי� קבוצה נפרדת של נשי� חד

   .ההיק� הקט� של התופעההיא   שהסיבהבנצרת יתכ�; הוריות�לא הופעלו קבוצות נפרדות של חד

  

שלושה  התאמה של התוכנית למאפייני האוכלוסייה בנבדקה, מעבר ליצירת קבוצות נפרדות

  . היבטי�

  )באחוזי�(לפי מרכז , תי� שעשו התאמה בתוכניות הטיפול"שיעור המי: 22לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  50  80  95  87  78  התאמת שעות הפעילות
  89  80  90  57  80  התאמת שירות בקהילה

  90  89  87  57  82  התאמת הצעות עבודה

  

תי� דיווחו שמתאימי� את שעות הפעילות למגבלות של קבוצות מסוימות " מהמי78% �כ •

 .  בירושלי�95% � בנצרת ל50%השיעור נע בי� ). אמהות לילדי� קטני�, למשל(

שיעור זה נע בי� . ילה למאפייני האוכלוסייהשירות בקהה ציינו כי ה� מתאימי� את 80% �כ •

 . בירושלי�90% � באשקלו� ל57%

 ציינו שה� מתאימי� את הצעות העבודה שאליה� ה� מפני� את לקוחותיה� 82% �כ •

שיעור זה גבוה בכל ). חרדיות, קווקזיות, ערביות(למגבלות התרבותיות של נשי� מסורתיות 

א� כי יש אוכלוסייה , ייה ערבית או חרדיתש� אי� אוכלוס, פרט לאשקלו�, המרכזי�

  . קווקזית

כול� . תרבותית� מנהלי המרכזי� הזכירו בראיונות מספר ביטויי� נוספי� של התאמות חברתיות

מעבר לשאלת , ציינו שבהרכבת הצוות נעשה ניסיו� לתת ביטוי לקבוצות האוכלוסייה השונות

  . בדואי� ודרוזי�, �נוצרי, בנצרת הצוות כולל מוסלמי�, לדוגמא, השפה

פותח מסלול עבור נשי� ערביות שבמסגרתו ה� לומדות בקורסי� של עבודות יד ערביות , בנצרת

מסלול זה מבטא התאמה תרבותית ה� מבחינת תוכ� . מסורתיות וה� יכולות לעבוד מ� הבית

  . העבודה וה� מבחינת מקו� העבודה
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תפי� הערביי� בסביבת� הטבעית במזרח בירושלי� בתקופה הראשונה התקיימו הסדנאות למשת

  . העיר

לא רק התכנית צריכה להתאי� את " ש המרכזי�מנהלימ ת אחהתרבותיות גרסהתאמות הבצד ה

 תמתנגד, לדוגמא, ו זתמנהל". עצמה ללקוחות אלא שא� ה� צריכי� להתאי� את עצמ� לתכנית

 המאחר שלפי תפיסת, )תיי�להוציא מקרי� נקוד(בסדנאות ובקורסי� להפרדה בי� נשי� וגברי� 

  .  ג� עול� העבודה הוא מעורב

  

  "קשי השמה" מאפייני קבוצות לקוחות המוגדרי כ5.7

 12על בסיס ,  פרופילי� של לקוחותיה� הקשי� במיוחד להשמהלתאר שלושהתי� נתבקשו "המי

 גדולה נמצאה שונות. ה� היו רשאי� להוסי� תכונות. תכונות שהוצגו בפניה� על גבי כרטיסיות

פרופיל הוא שילוב של מספר  ( הלקוחות הקשי�מבחינת הפרופילי� שלתי� "בי� המימאוד 

 הקשי� יה�מאפיינות את לקוחות, תי�"לדעת המי, בחנו מה� התכונות אשרולכ� , )תכונות

  .  להשמה

לפי , תי� שדיווחו על תכונות שמאפיינות את הלקוחות הקשי� להשמה"שיעור המי: 23לוח 
  )באחוזי�(ומרכז מאפיי� 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  92  87  74  90  86  בעיות בריאות גופנית

  76  73  80  67  74  גיל גבוה
  63  60  77  70  67  חוסר מוטיבציה לעבוד
  42  56  59  50  52  חוסר ניסיו� תעסוקתי

  47  56  44  53  50  ידיעת עברית�אי
  42  47  62  37  47  מיעוט השכלה

  21  40  69  50  45  רישו� פלילי
  26  53  62  37  45  בעיות נפשיות

  34  40  46  67  45  הוריות� אמהות חד
  32  42  49  57  44  קיו� של ילדי� קטני�

  32  49  54  33  43  חוסר בכישורי� מקצועיי�
  13  40  33  13  26  לאו� ערבי

  5  16  23  10  14  אחר

  

תי� כתכונה "בעיית בריאות גופנית היא אחת התכונות העיקריות שצוינה על ידי המי •

,  למדיהוזכרה בכל המרכזי� בשיעור דומהתכונה זו  .86%  �  שמאפיינת את הלקוחות הקשי�

 ). 74%(פרט לירושלי� 

פרט , בכל המרכזי� בשיעור דומהצוינה תכונה זו . תי�" מהמי74%על ידי צוי� גיל גבוה  •

 ). 80% –גבוה מעט יותר ש� השיעור (לירושלי� 

תכונה זו דווחה בכל המרכזי� על ידי . תי�" מהמי67%ווח על ידי חוסר מוטיבציה לעבוד ד •

  .תי�"שיעור דומה של מי
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למשל לאו� ערבי . י� במרכזי� השוני�"ישנ� מאפייני� שדווחו על ידי שיעור שונה של מית •

 .  בהתאמה, בירושלי� ובחדרה�40% ו33% באשקלו� ונצרת ועל ידי 13% �דווח רק על ידי כ

ושיעור ) 53%(וחדרה ) 62%(תי� בירושלי� "ווחו על ידי שיעור גבוה של מיבעיות נפשיות ד •

  ).26%(ונצרת ) 37%(נמו� יותר באשקלו� 

 פרופילי�ה. ג� מנהלי המרכזי� נשאלו על המאפייני� של הלקוחות הקשי� במיוחד לטיפול

 ולכ� ה� כנראה מתארי� קבוצות קשות להשמה בכל,  צוינו על ידי מספר מנהלי�הבאי�

  :המרכזי�

 אנשי� מבוגרי� בעלי מוגבלות •

 מ שהגיעו לאר� בגיל מבוגר ומעול� לא עבדו כא�"עולי� מבוגרי� מבריה •

  פגועי נפש בצורה חריפה שאינ� מתקשרי� –הקבוצה הגדולה ביותר  •

 .אנשי� בעלי רישו� פלילי •

 ותקבוצות ספציפיכנראה משקפי� , מספר פרופילי� שצוינו רק על ידי מנהל מרכז אחד

 :לדוגמא, ת באותו המרכזוהמטופל

 רוב� סובלות מבעיות בריאות או לפחות , או יותר שלא עבדו מעול�50נשי� ערביות בנות  •

 .תרבותיי��מעוד� משקל ומתקשות להתמודד ע� הפערי� הבי�

 או יותר שאינ� דוברות עברית כלל ואינ� יודעות אי� להסתדר 45עולות מאתיופיה גילאיות  •

 .)כולל נסיעה למרכז(� מחו� לסביבת� המיידית בחיי היומיו

תי� ציינו בשיעורי� גבוהי� את אות� הפרופילי� של לקוחות "בחנו באיזו מידה ג� המי

 יש לזכור שהשאלה שהופנתה למנהלי� היתה שאלה פתוחה ,ע� זאת. כלקוחות קשי� להשמה

  . שריי�תי� ענו על שאלה זו תו� שימוש ברשימה של מאפייני� אפ"המיבעוד ש

תי� ציינו את השילוב של גיל גבוה ע� בעיות בריאותיות " מהמי�54%מצאנו שכ •

תי� שוני� הוסיפו מאפייני� נוספי� "א� כי מי,  להשמהה קשקבוצהכמאפיי� של 

 .לפרופיל כמו חוסר מוטיבציה או חוסר השכלה

  21%די עולי� מבוגרי� שאינ� יודעי� עברית וללא נסיו� תעסוקתי באר� הוזכרו על י •

 .ה קשה להשמהקבוצכתי� "המימ

 . יתי� ציינו בעיות נפשיות כמאפיי� קבוצות הקשות להשמה" מהמ45%, כאמור •

 . מאחר שהמעסיקי� לא מוכני� לקבל� לעבודה, ציינו רישו� פלילי45% •
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    שלילת הגמלה המלצות על5.8

ה וג� את מש� החוק מגדיר אילו התנהגויות מצד המשתתפי� יכולות להביא לשלילת הגמל

, סירוב להצעת עבודה: דוגמאות להתנהגות שוללת גמלה ה�. השלילה הצפוי בעקבות התנהגות זו

החוק ג� מגדיר מה נחשב כאי שיתו� פעולה . היעדרות בלתי מוצדקת, אי שיתו� פעולה

יתכ� , ע� כל זאת. הגדרה שממנה נית� ללמוד מהי היעדרות בלתי מוצדקת, וכהיעדרות מוצדקת

שאלנו  .הא� להמלי� על שלילת גמלה לשיקול דעת  מסוי�מרחבתי� "למינחיות משאירות שהה

 ה�משמעיי� או שיש ל�תי� הא� התנאי� המצדיקי� שלילת גמלה ה� ברורי� וחד"את המי

  .לפי מרכז, תי�"מוצגות התפלגויות של תשובות המי 24 בלוח .שיקול דעת

  

  )באחוזי�(לפי מרכז , תי ברישו� שלילת גמלה מידת שיקול הדעת של היוע� התעסוק:24 לוח

  נצרת  חדרה ירושלי� אשקלו� כ"סה  
  53  9  13  30  25  התנאי� ברורי� ואי� שיקול דעת
  37  58  49  63  51  יש מידה מסוימת של שיקול דעת

  10  33  38  7  24  יש מידה רבה של שיקול דעת

 שלילת המלצה על מידה רבה של שיקול דעת ביש לה� מרגישי� כי תי�"מירבע מהכ •

 . וכמחצית מדווחי� שיש לה� מידה מסוימת של שיקול דעת, גמלהה

במרכז בנצרת בולט אחוז  . בתחושת שיקול הדעתתי�"מיישנה שונות גדולה בי� ה •

ה בי� רבישנה ג� שונות  ).53% ( המדווחי� על חוסר מקו� לשיקול דעתתי�"מיה

 .� בתו� כל מרכזית"המי

  

  ור הפניה לתהלי� גיש5.9

,  או לעובדי� אחרי� במרכזתי�"מיבכל המרכזי� קיי� מנגנו� פנימי של גישור בי� הלקוחות ל

� ית"המי. ערר חיצוניהגשת הסכמה בי� הצדדי� ללא �שמטרתו לנסות לפתור קונפליקטי� ואי

  . על תוצאות התהלי�כ� נתבקשו לדווח הא� ה� עצמ� משתמשי� במנגנו� הגישור הפנימי ו

  

מקרי� ה מרביתבשתי� המדווחי� "תי� המפני� לתהלי� גישור ואחוז המי"ז המיאחו: 25וח ל
  )באחוזי�( בעקבות תהלי� הגישור ה הבעיהנפתר

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  
  50  56  72  83  שימוש בתהלי� גישור פנימי

הבעיה נפתרה ברוב המקרי� 
  * בעזרת הגישור

41  71  60  90  

  )גנו� הגישור הפנימימתו� המשיבי
 כי השתמשו במנ* (

ת המשתמשי� "מהלוח עולה כי במרכז באשקלו� קיי� השיעור הגבוה ביותר של מי •

מרבית דווחו כי ב) 41%(י� שתמשאול� פחות ממחצית המ, הגישור הפנימיבמנגנו� 

 . נפתרה הבעיה באמצעותולמנגנו� זה מקרי� בה� הפנו לקוחות ה
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 שימוש במנגנו� נמו� יותר א� אחוז ת המדווחי� על" שיעור המי,במרכזי� האחרי� •

רק  , לדוגמה,  בנצרת.בעיות באמצעותו גדול יותרפתרו� מרבית התי� המדווחי� על "המי

 ותהבעימרבית   הצליחו לפתור את90%א� , במנגנו� הגישורהשתמשו תי� " מהמי50%

   .בעזרתו

  

   הקשר ע הלקוחות בשלבי שוני של תהלי� הטיפול5.10

תי� ובדר� כלל פעילויות נוספות " של לקוחות כוללת תמיד מפגשי� ע� המיהתכנית האישית

ראיונות , כגו� קורסי� והדרכות,  במתק� אחר מחו� למרכזוחלק�שחלק� מתקיימות בתו� המרכז 

ל ממשי� המעקב אחר "במש� כל הפעילויות הנ. חיפוש עבודה עצמאי ,שירות בקהילה, עבודה

ע הליווי בדר� צמתב, כאשר הלקוח משתת� בשירות בקהילה .ת"אחריות המיבהלקוח להיות  

: המודל המופעל במרכז בנצרת שונה. י בעל התפקיד הממונה על פעילות זו"ע, או רק, כלל ג�

א� מהווה כתובת עבורו לצור� ביצוע ועדכו� , גישות פרטניותבפפוגש את הלקוח שלו פחות ת "המי

כדי , ת המעקב בפגישות או בקשר טלפוני ע� הלקוחתי� יכולי� לקיי� א"המי.  התכנית האישית

  .לבדוק את מצב ההתקדמות בתכנית האישית

  

  מרכזבקשר ע� הלקוחות בזמ�  פעילות 

  )באחוזי�(ותדירות הקשר ע� הלקוח בזמ� הפעילות במרכז ת "י המי"עקיו� קשר : 26לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  סדירות קשר
  44  36  11  70  39  ר�מקיימי� קשר לפי הצו

  56  64  89  30  61  מקיימי� קשר סדיר
            :נמצאי� בקשר, מתוכ�

  100  70  87  67  84  לפחות אחת לשבוע

  

, תי� דווחו כי ה� מקיימי� קשר סדיר ע� הלקוח בזמ� הפעילות במרכז" מכלל המי61% •

הי�  שיעורי� אלה גבו.מדווחי� על תדירות קשר של לפחות פע� בשבוע 84% , מתוכ�

 ). 30%(ונמוכי� יחסית באשקלו� ) 89%(במיוחד בירושלי�  

  עושי� זאת ע� הלקוח בעת הפעילות במרכזהמקיימי� קשר סדיר רוב , בכל המרכזי� •

 .לפחות פע� בשבוע

  

  קשר ע� הלקוחות בזמ�  פעילות מחו� למרכז 

שמעותי מרכיב מ, בנוס�. והכשרות חלק מהפעילויות מתבצעות מחו� למרכז כמו סדנאות

במסגרתו נשלח הלקוח אל ארגו� שלא , מהתכנית האישית ברוב המרכזי� הוא שירות בקהילה

למטרות רווח לתקופה של עד ארבעה חודשי� במהלכה הוא אמור לרכוש הרגלי עבודה וכישורי� 
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 זאת הפעילות ,להוציא את חדרה, בכל המרכזי�. רכי� שיסייעו לו להשתלב בשוק העבודה

קשר ע� הלקוח בתי� הנמצאי� "שיעור המי י�מוצג 27 בלוח. עת מחו� למרכזהעיקרית שמתבצ

ת  אינו נמצא בקשר ע� " יש לציי� כי במקרי� שהמי. ותדירות הקשר,בזמ� הפעילות מחו� למרכז

לעיתי� קיי� ליווי של בעל תפקיד אחר . י בעל תפקיד אחר"הלקוח הוא דיווח שהליווי מתבצע ע

  .  ת"וי של המילליו) ולא במקו�(בנוס� 

  

  )באחוזי� (פעילות מחו� למרכז בזמ� לקוחע� הת "של המיותדירות הקשר  קיו� קשר: 27לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  10  58  49  45  41  באופ� סדיר        
  32  42  49  45  42  בהתא� לצור�        

            
       *קשרה תדירות

  33  63  59  37  49  לפחות פע� בשבוע

  קשר סדירתי
 המקיימי
 "מתו� המי* 

  

בזמ� פעילות ת "הלקוח מלווה לרוב על ידי המי, מלבד המרכז בנצרת, בכל המרכזי� •

תי� מדווחי� על קשר סדיר ומחצית� על קשר "כאשר כמחצית מ� המימחו� למרכז 

 .בהתא� לצור�

� תי" מהמי42%בנצרת מרבית הלקוחות מלווי� על ידי אחראי שירות בקהילה א�  •

  .מדווחי� על קיו� קשר ע� הלקוח במקביל

תי� המקיימי� קשר "תדירות הקשר ע� הלקוח בזמ� פעילות מחו� למרכז בקרב המי •

 ,�59%  ו63% (גבוהה יותר מאשר בשני המרכזי� האחרי�בחדרה ובירושלי� באופ� סדיר 

  .) בנצרת�33 באשקלו� ו�37% בהשוואה ללפחות פע� בשבועמקיימי� קשר , בהתאמה

  

  קשר ע� לקוחות לאחר השמה בעבודה

 חודשי� מיו� שישהמרכז מחויב לעקוב אחר השתלבות הלקוחות בשוק העבודה לתקופה של כל  

את הקשר האישי ההמשכי ע� הלקוח לאחר ). ג� לאחר שה� אינ� זכאי� לגמלה(ההשמה 

הלקוח תו� א� כי ג� עובדי� העוסקי� באיתור מישרות יוצרי� קשר ע� , ת"ההשמה מקיי� המי

  . כדי ביקוריה� במקומות עבודה לצור� תפקיד�
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  )באחוזי�(לאחר ההשמה בעבודה ע� הלקוח ת "של המיקיו� קשר ותדירות הקשר : 28לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  58  87  60  93  73  באופ� סדיר

  34  13  39  7  24  בהתא� לצור�
            *תדירות הקשר

  8  33  �  18  17  לפחות פע� בשבוע

 תי
 המקיימי
 קשר סדיר"מתו� המי* 

א� , מקיימי� קשר סדיר ע� לקוחותיה�) 73%(תי� "בעבודה מרבית המילאחר ההשמה  •

רק (בהשוואה לתקופה בה נמצא הלקוח בפעילות תעסוקתית כי תדירות הקשר יורדת 

  ).  מקיימי� קשר לפחות פע� בשבוע17%

 את הקשר ע� הלקוח לאחר ההשמה תי�"באשקלו� ובחדרה מקיימי� מרבית המי •

 ). בהתאמה87%, 93%(בעבודה באופ� סדיר 

 �34% ו39%א� , תי� מקיימי� קשר סדיר ע� הלקוחות" מהמי�60% בירושלי� ובנצרת כ •

 . בהתאמה מקיימי� קשר רק בהתא� לצור�

באשקלו� ו, שבועפע� בלפחות תי� על תדירות קשר של " מהמי33%בחדרה מדווחי�  •

18%. 

  

   קשר ע מעסיקי של לקוחות שנקלטו בעבודה5.11

נשאלו הא� תי� "המי. כחלק מהמעקב אחר השתלבות הלקוח מתקיי� קשר ג� ע� המעסיקי�

ה� נוהגי� להיות בקשר ע� המעסיקי� של הלקוחות שנקלטו בעבודה במקרי� בה� המרכז ביצע 

  . את ההשמה ובמקרי� שההשמה לא בוצעה על ידי המרכז
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לפי סוג , קשר ע� מעסיקי� של לקוחות לאחר ההשמהתי� המדווחי� על "ז המיאחו: 29 לוח
  הקשר וההשמה

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
סוג 

  הקשר
במקרי� 

של 
השמה 
מטע� 
  המרכז

במקרי� 
של 

השמה 
לא 

מטע� 
  המרכז

השמה 
מטע� 
 המרכז

השמה 
לא 

מטע� 
 המרכז

השמה 
מטע� 
 המרכז

השמה 
לא 

מטע� 
 המרכז

השמה 
מטע� 

 מרכזה

השמה 
לא 

מטע� 
 המרכז

השמה 
מטע� 
 המרכז

השמה 
לא 

מטע� 
 המרכז

ת "המי
מקיי� 

את 
  הקשר

31  29  10  14  31  23  13  22  68  53  

עובד 
אחר 

מקיי� 
את 

  הקשר

58  18  90  72  51  3  74  5  21  10  

אי� 
קשר ע� 
 המעסיק

11  53  �  14  18  74  13  73  11  37  

  

כי את הקשר ע� ) 58%(תי� "במקרי� בה� המרכז בצע את ההשמה ציינו רוב המי •

 .המעסיקי� מקיי� העובד העוסק בפיתוח קשרי מעסיקי� ואיתור משרות

 כי אי� למרכז קשר ע� 53%במקרי� בה� ההשמה לא בוצעה באמצעות המרכז דיווחו  •

 .המעסיקי�

תי� דיווחו כי ה� עצמ� "למעלה ממחצית המי, בנצרת. ישנה שונות בי� המרכזי� •

 .בי� א� ההשמה בוצעה באמצעות המרכז ובי� א� לא, קי�מקיימי� קשר ע� המעסי

 .העובד האחראי על הקשר ע� המעסיקי� מקיי� את הקשר בשני המקרי�, באשקלו� •

תי� שבמקרה של השמה שלא בוצעה באמצעות " מהמי�75%בירושלי� ובחדרה ציינו כ •

יקר ובמקרה שההשמה היתה מטע� המרכז הקשר נשמר בע, המרכז אי� קשר ע� המעסיק

 .ת"י המי"י העובד האחר ופחות ע"ע

  

5.12   הפנייה לגורמי מחו� למרכז לקבלת מידע ושירותי

ת "במסגרת המחקר בקשנו ללמוד הא� במסגרת הטיפול האישי ההמשכי של הלקוח מתייחס המי

נגענו בנושא זה בתיאור . ג� לצרכי� שאינ� נמצאי� בהגדרת תחומי האחריות של המרכז ככלל

ש�   ציינו9%העובדה שרק . )3.1סעי� (ת במסגרת תפקידו " המרכזיות שמבצע המיהפעילויות
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על תי� "המינשאלו ש� מוסברת בכ� ששה� מפני� את לקוחותיה� לגורמי חו� יכולה להיות 

 לגורמי הויתכ� שה� אינ� רואי� את ההפני,  שה� מבצעי� במסגרת תפקיד�פעילויות מרכזיות

הא� ה� מספקי� מידע : סדרה של שאלות בנושאתי� "שאלו המי נכא� . חו� כפעילות מרכזית

הא� ה� מפני�  ?וא� כ� באילו נושאי�, ללקוחותיה� בנושאי� שאינ� קשורי� לתעסוקה

לאילו גופי� ?  מי יוז� את ההפניה?לקוחות לקבלת מידע או שירותי� מגורמי� מחו� למרכז

  ? אות� מפני�ה� עיקריי� מחו� למרכז 

תי� שדווחו על מסירת מידע על שירותי� הניתני� בארגוני� מחו� למרכז " המישיעור: 30לוח 
   )באחוזי�(

תי� "שיעור המי  תי� מידע"הנושאי� עליה� מסרו המי
המדווחי� על 

 מסירת מידע בנושא
אלימות , דיור, חינו� ובתי ספר, רפואה: מידע בנושאי� כמו

  ארגוני� והנחות, וגמילה
95  

  46  ד לביטוח לאומיזכויות ותביעות במוס
  23  פריסת חובות, הוצאה לפועל, סיוע משפטי

  16  זכויות עובדי�
  6  אחר

  

  פי� בנושאי� שאינ� קשורי� למרכז  לגותי� המפני� את לקוחותיה�"אחוז המי: 31לוח 

  נצרת  חדרה ירושלי� אשקלו�  כ"סה  
  63  82  92  63  76  ת"ביוזמת המי

רק כאשר הלקוח שואל על סוגיות 
  פיותספצי

18  27  5  18  24  

  13  �  3  10  6  לא מפנה
  

  תי� "לקוחות על פי דיווח המיתי�  "גופי� עיקריי� אליה� מפני� המי: 32לוח 

  ש� הגו�

 שציינו את י�ת"מיהאחוז 
הגו� כאחד משני הגופי� 

 מפני�ה� העיקריי� אליה� 
   הלקוחותאת

  ממוצע הלקוחות שהופנו לגו�
בחודש האחרו�  על פי דווח 

  תי� "המי

מחלקת השיקו� במוסד 
  לביטוח לאומי

11  13  

מחלקות אחרות במוסד 
  )בעיקר נכות(לביטוח לאומי 

78  13  

  6  31  לשכת הרווחה
  4  5  משרד הקליטה

  3  10  מחלקות אחרות בעירייה
  4  7  התחנה לבריאות הנפש

  4  37  עמותות
  5  7  י�אחרגופי� 

  

ת בעיקר בכל הקשור לקבלת שירותי� י� מספקי� מידע והפניות"עולה כי המי 30מלוח  •

 .חומריי� או טיפוליי�, חברתיי� שוני�
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באשקלו� ובנצרת כרבע .  מפני� ביוזמת� לקוחות לגופי� שוני�תי�"מרבית המי •

 .)31לוח  (תי� מפני� לגופי� אחרי� רק כאשר הלקוח מעלה בפניה� סוגיה ספציפית"מהמי

לביטוח לאומי על מחלקותיו השונות ובעיקר אליו מופני� לקוחות הוא המוסד העיקרי הגו�  •

תי�  ציינו שהופנו לגו� זה " ממוצע הלקוחות שהמי.)78%(המחלקה המטפלת בקצבת נכות 

 ). 13( בחודש האחרו� היה הגבוה ביותר

)  31%(תי� שהפנו אליה� לקוחות ה� לשכת הרווחה "גופי� נוספי� שבולטי� באחוז המי •

, כגו� מזו� וביגוד,  על פי רוב מסייעות במת� מוצרי� העמותות).37% ( שונותועמותות

שהיא , "ידיד"בהקשר זה מעניי� לציי� שבירושלי� עמותת . בעיקר ייעו� משפטי, ושירותי�

   .נותנת את שירותיה למשתתפי התכנית מתו� המרכז, ארגו� סינגור חברתי

  

  דפוסי עבודה מול גורמי� אחרי� במרכז. 6

ת מבחינת "ת המרכז העשויי� לתרו� לשיפור איכות עבודתו של המיהגורמי� העיקריי� במסגר

  : הטיפול במשתתפי� ה�

למשוב ותמיכה , לרעיונות, אשר יכולי� לשמש כמקור למידע, תי� אחרי� וראשי צוותי�"מי. 1

  . רגשית

וככל , הפוגשי� את המשתת� במסגרת קבוצתית, המדריכי� בסדנאות והמורי� בקורסי�. 2

יכולי� לעמוד על היכולות והקשיי� של המשתתפי� בהיבטי� , הקורס ארו� יותר/שמש� הסדנה

  . בה� מתמקדת הפעילות שלה�

שהמידע שהוא אוס� לגבי מגבלות הבריאות של המשתת� והמלצתו לגבי יכולת , הרופא. 3

ת יעצב עבור "ה� בגדר תשומה חיונית לפתרונות התעסוקתיי� שהמי, התיפקוד שלו בעבודה

  . ולקוחותי

הוא מכונה בשמות שוני� (העובד שתפקידו להיות בקשר ע� מעסיקי� ולאתר משרות . 4

ת צרי� למצוא את "המי). מנהל תיקי לקוחות, רשת מעסיקי�, מנהל קשרי מעסיקי�: במרכזי�

  .י מאתרי המשרות"המשרה המתאימה ללקוחותיו בעיקר מתו� מאגר המשרות שמיוצר ע

  

6.1   יבות צוות יש� עבודה מול עמיתי

על . תי� הוא ישיבות צוות"משוב ותמיכה רגשית בי� המי, רעיונות, הערו� הפורמלי לחילופי מידע

 10�8תי� לצוותי� שכל אחד מה� מונה "מנת להגביר את יעילות הערו� הזה מחולקי� המי

במסגרת ישיבות הצוות המצומצ� על פי רוב מועלות בעיות . תי� ובראשו עומד ראש צוות"מי

 עמ� ציינו חלק ראיונותב. נדוני� מקרי� קשי� ומועברי� עדכוני� לגבי שינויי נוהלי�, טפותשו

ועל מנת לוודא , ממנהלי המרכזי� כי כל הזמ� יוצאות הנחיות חדשות מהמינהלת ועדכוני נוהלי�
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אי� ה� מסתפקי� בהעברת המידע בדואר האלקטרוני הפנימי אלא , תי�"שה� הוטמעו בקרב המי

בנוס� לישיבות הצוות המצומצ� מתקיימות ישיבות בפורו� . שהוא יועבר פני� אל פני�דואגי� 

  .תי� ע� מנהל המרכז"של כל המי

  .מפגשי הצוות המצומצ� מתקיימי� בי� מספר פעמי� לבי� פע� בשבוע במרכזי� השוני�

ירושלי� ב, , בחדרה פע� בשבוע, ישיבות הפורו� הכולל מתקיימות באשקלו� פע� בשבוע או יותר

אולי בגלל הפיצול , ובנצרת על פי רוב פחות מאשר אחת לשבועיי�; פע� בשבוע או פע� בשבועיי�

  .הגיאוגרפי בי� שלושה אתרי�

  

   הדרכה אישית–  עבודה מול הממונה הישיר 6.2

�ו,  באופ� קבוע11% –תי� דיווחו כי ה� מקבלי� הדרכה  אישית מהממונה הישיר "כמעט כל המי

אשר בעצמ� מספקי� את , אלה שאינ� מקבלי� ה� בעיקר ראשי הצוותי�. ור� לפי הצ83%

בדר� כלל , לכול�כמעט י הממונה הישיר ניתנת בכל המרכזי� "נראה שהדרכה ע. ההדרכה

  . תי�"ללא הבדל בכישורי� האישיי� של המי, בהתא� לצור�

  

6.3   עבודה מול המדריכי בסדנאות והמורי בקורסי

  )באחוזי�(לפי מרכז , ת למדריכי�"מידע מהמיהעברת :  33לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  59  22  59  40  44  תמיד

  30  27  36  27  30  בדר� כלל
  11  51  5  33  26 בדר� כלל לא 

 

  )באחוזי�(לפי מרכז , ת"  העברת מידע מהמדריכי� למי:34לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  46  49  46  77  53  תמיד

  46  33  51  20  38  בדר� כלל
  8  18  3  3  9 בדר� כלל לא 

 

 74%: תי� מדווחי� על העברת מידע הדדית בינ� לבי� המדריכי� והמורי�"רוב המי •

 �30% תמיד ו44%(מעדכני� את המדריכי� והמורי� במידע חשוב הנוגע ללקוחות שלה� 

רלבנטי לגבי  מידע מדריכי� והמורי�מקבלי� מהתי� "מהמי �91%ו, )בדר� כלל

 ).  בדר� כלל�38% תמיד ו53%(לקוחותיה� 

בירושלי� . ההבדלי� בי� המרכזי� בתדירות העברת המידע נובעי� מאופ� הפעלת ההדרכות •

תי� בעצמ� "בנצרת המי, י מאמני� שה� חלק מצוות המרכז"רוב הסדנאות מועברות ע

 המרכז קונה שירותי בחדרה ובאשקלו�, בניגוד לכ�. מעבירי� את ההדרכות לקבוצותיה�
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�תי� למדריכי הסדנאות ולמורי הקורס "ולכ� העברת המידע בי� המי, הדרכה מגורמי חו

 אינ� מקבלי� �18%תי� אינ� מעבירי� מידע למדריכי� ו" מהמי51%בחדרה : פחות חלקה

תי� אינ� מעבירי� מידע למדריכי� א� כמעט כול� " מהמי33%באשקלו� ; מה� מידע

  .מקבלי� מה� מידע

  

   עבודה מול הרופא6.4

 )באחוזי�(לפי מרכז , ת"העברת המידע הרפואי הנחו� למי: 35לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  73  89  69  97  82  תמיד

  19  9  23  ��  13  בדר� כלל
  5  2  8  3  5 בדר� כלל לא 

 

, ה�תי� ציינו כי ה� מקבלי� מהרופא תמיד את המידע הנחו� לגבי לקוחותי" מהמי82%  •

  .  ציינו כי זה קורה בדר� כלל�13%ו

תי� המדווחי� כי הרופא מעביר לה� את "כאשר שיעור המי, נמצאו הבדלי� בי� המרכזי� •

) 89%(נמו� יותר בחדרה , )97%(המידע הנחו� לה� תמיד הוא הגבוה ביותר באשקלו� 

תי� "המי מ8%יש לציי� שבירושלי� ציינו ). 69%(ובירושלי� ) 73%(והכי נמו� בנצרת 

�מצב שעלול לפגוע ביכולת� , שבדר� כלל אי� ה� מקבלי� את המידע הרפואי הנחו

.  להתאי� ה� את סוג העבודה וה� את אופי השירות בקהילה למגבלות הבריאות של הלקוח

  

  ת "  תרומת העבודה מול בעלי תפקידי שוני במרכז לאיכות תיפקודו של המי6.5

 )באחוזי�(ת "בעלי תפקידי� שוני� לתיפקודו של המיתרומת העבודה מול : 36לוח  

 בדר� כלל לא בדר� כלל כ�  תמיד כ"סה  
          תי� אחרי� והממונה הישיר"מי

  2  18  80  100  מציאת פתרו� לבעיה ספציפית של משתת�
  3  24  73  100  קבלת רעיונות חדשי� לדרכי טיפול

  6  28  66  100  *קבלת מידע על ארגוני� וזכויות
  20  14  66  100  *מיכה רגשיתקבלת ת

          מדריכי� ומורי�
  10  39  50  100  **טיפול בלקוח באופ� כללי

          רופא המרכז
קבלת מידע שיעזור להחליט אילו פתרונות 

תעסוקתיי� מתאימי� מבחינה ללקוח 
     ***מבחינה בריאותית

100  62  29  9  

          מאתר המישרות
  15  52  33  100  *  **קבלת מידע מפורט על הצעות עבודה

 *
  .בהיבטי
 אלה נמצאו הבדלי
 בי� המרכזי
  תי
 שציינו כי תמיד או בדר� כלל ה
 מקבלי
 מידע מבעלי התפקידי
 השוני
"מתו� המי** 
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, ראש הצוות, תי� אחרי�"מי(תי� מצייני� כי עמיתיה� לעבודה "רוב� המכריע של המי  •

לקבלת ייעו� בסוגיות שונות הקשורות מהווי� עבור� תמיד מקור ) בעלי תפקידי� אחרי�

רעיונות חדשי� לדרכי טיפול בה� , )80%(פתרו� לבעיות ספציפיות של לקוחות : לעבודת�

   .)66%(וג� תמיכה רגשית ) 66%(מידע על ארגוני� וזכויות , )73%(

תי� דיווחו שהמידע הרפואי שה� מקבלי� לגבי הלקוחות שלה� עוזר לה� " מהמי62% •

 דיווחו שלא תמיד 38%ואילו , מתאימי� ללקוחתעסוקתיי� פתרונות  אילו להחליט תמיד

תי� מתקשי� "נראה כי בחלק מהמקרי� המי. המידע הרפואי עוזר לה� במשימה זו

י הרופא למאפייני� של עבודה "בקישור בי� המגבלות הרפואיות כפי שה� מדווחות ע

  .שהלקוח יכול לבצע מבלי שתהיה סכנה לבריאותו

ת מקבל ממאתרי המשרות אינ� תמיד מספיקי� " ביחס להצעות עבודה שהמיהפרטי� •

ודבר זה עלול להקשות עליו לבדוק את התאמת המשרה ללקוח ולשכנע אותו ללכת 

 .לריאיו� עבודה

תי� "כאשר אחוז המי, בלוח נמצאו הבדלי� בי� המרכזי�* בהיבטי� המצויני� ב  •

לל גבוה יותר בחדרה ובאשקלו� בהשוואה המדווחי� שהמידע עוזר לה� תמיד או בדר� כ

 .לירושלי� ונצרת

   

  תי�"קשיי� בעבודת המי. 7

שלושה סיווגנו את הקשיי� ל .תי� נשאלו על הקשיי� עמ� ה� מתמודדי� בעבודת�"המי

  : מישורי�

אלימות פיזית , ניסיונות לרמות, אי אמו�: קשיי� הנובעי� מיחס והתנהגות הלקוחות כלפיה�. 1

ת במציאת עבודה והתנגדות לתכנית בכללותה אשר מקרינה על " תלות מוגזמת במי,ומילולית

  .ת"היחס למי

תנאי� , מספר לקוחות גדול מדי: קשיי� הנובעי� מתהליכי העבודה במרכז ומהתנאי� הפיזיי�. 2

עיכובי� בתהלי� הטיפול בגלל עיכובי� בהעברת , פיזיי� שמקשי� על פרטיות בשיחות ע� הלקוח

הצעות עבודה בלתי מתאימות המועברות , לח� מצד ההנהלה לביצוע השמות, ת" המימידע אל

  .אפשרות בלתי מספקת להתייע�, אי בהירות לגבי האוכלוסייה הזכאית לשירותי המרכז, אליו

בעיות תקשורת עקב חוסר שליטה : ת"קשיי� שמקור� בחסרי� מקצועיי� אישיי� של המי. 3

מחסור בידע , תרבותיי� שלה�� ספקת ע� המאפייני� החברתיי�היכרות בלתי מ, בשפת הלקוחות

  .מקצועי ובמיומנויות בינאישיות

  . תי�"בנוס� לקשיי� עצמ� בקשנו ללמוד הא� יש קשר בי� מידת הקושי לבי� מאפייני� של המי
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   )אחוזי�(תי� "קשיי� בעבודת המי: 37לוח 

מקשה   
  מאוד

 מקשה
לא כל כ� 

  מקשה
כלל לא מקשה 

 עיה כזואו אי� ב
  קשיי� הנובעי� מיחס הלקוחות

  49  38  10  3  אי אמו� כלפי� מצד הלקוחות
  11  39  30  20  "לעבוד עלי�"ניסיונות מצד הלקוח 

  4  23  40  33  התנגדות של הלקוחות כלפי התכנית
תלות של הלקוחות ב� בכל מה שקשור לחיפוש 

  עבודה
24  48  24  4  

  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה
  

20  32  31  17  

  קשיי� הנובעי� מתהליכי עבודה במרכז
  10  25  39  26  עומס גדול מדי של לקוחות

תנאי� פיזיי� שמקשי� על פרטיות בשיחות ע� 
  הלקוח

20  15  27  38  

עיכובי� בתהלי� הטיפול של� בגלל עיכובי� 
  בהעברת המידע אלי�

3  19  41  37  

  25  34  32  9  לח� מצד ההנהלה לבצע השמות מהירות
אפשרות לא מספיקה במרכז להתייע� ע� 

  עובדי� מקצועיי�
3  14  20  63  

הצעות עבודה לא מתאימות שהמרכז מעביר 
  אלי�

8  43  24  25  

אי בהירות לגבי מי היא האוכלוסייה הזכאית 
  לשירותי המרכז

2  9  11  78  

  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה
  

10  24  26  40  

   אישיי�קשיי� הנובעי� מחסרי� מקצועיי�
בעיות תקשורת בגלל שאינ� שולט בשפה של חלק 

  מהלקוחות
11  15  16  58  

היכרות בלתי מספקת ע� המאפייני� 
  חברתיי� של חלק מהלקוחות של��התרבותיי�

1  5  23  71  

מחסור בידע מקצועי על מנת להתאי� את 
  הפתרונות למאפייני הלקוחות

1  8  21  70  

התמודדות מחסור במיומנויות בינאישיות כגו� 
  אסרטיביות, ע� התנגדות

2  9  20  69  

  67  20  9  4  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה
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, בהיבטי� שוני� בעבודת� ")מקשה"ו" מקשה מאד("תי� המצייני� קושי "אחוז המי: 38לוח 
   )באחוזי�(לפי מרכז 

 נצרת חדרה ירושלי� אשקלו� כ"סה  
            קשיי� הנובעי� מיחס הלקוחות

  18  9  13  13  13  ו� כלפי� מצד הלקוחותאי אמ
  53  40  59  50  50  "לעבוד עלי�"ניסיונות מצד הלקוח 

  79  64  80  70  73  התנגדות של הלקוחות כלפי התכנית
תלות של הלקוחות ב� בכל מה שקשור לחיפוש 

  עבודה
72  50  72  82  79  

  92  87  92  87  89  לפחות קושי אחד
  57  49  56  46  52  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה

            
קשיי� הנובעי� מתהליכי עבודה במרכז ומתנאי� 

  פיזיי�
          

  79  56  69  53  65  עומס גדול מדי של לקוחות
תנאי� פיזיי� שמקשי� על פרטיות בשיחות ע� 

  הלקוח
35  ��  51  16  68  

עיכובי� בתהלי� הטיפול של� בגלל עיכובי� 
  בהעברת המידע אלי�

22  7  41  13  26  

 �  68  22  46  20  40  מצד ההנהלה לבצע השמות מהירותלח
אפשרות לא מספיקה במרכז להתייע� ע� עובדי� 

  מקצועיי�
16  3  15  7  40  

  53  53  56  40  51  הצעות עבודה לא מתאימות שהמרכז מעביר אלי�
אי בהירות לגבי מי היא האוכלוסייה הזכאית 

  לשירותי המרכז
11  3  28  2  8  

  92  76  100  70  85  לפחות קושי אחד 
  48  24  44  21  34  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה

            
            קשיי� הנובעי� מחסרי� מקצועיי� אישיי�

בעיות תקשורת בגלל שאינ� שולט בשפה של חלק 
  מהלקוחות

26  23  10  53  11  

�היכרות בלתי מספקת ע� המאפייני� התרבותיי�
  חברתיי� של חלק מהלקוחות של�

6  ��  8  9  5  

מחסור בידע מקצועי על מנת להתאי� את 
  הפתרונות למאפייני הלקוחות

9  3  18  7  5  

מחסור במיומנויות בינאישיות כגו� התמודדות ע� 
  אסרטיביות, התנגדות

11  ��  18  13  8  

  26  60  31  27  37  לפחות קושי אחד
  7  21  14  13  13  אחוז ממוצע שציינו קשיי� בתחו� זה

 

 52%(בעיקר במישור היחס מצד הלקוחות , ו על קשיי� רבי�תי� דיווח"המי, באופ� כללי •

ופחות בתחו� החסרי� המקצועיי� , ) בממוצע34%(ותהליכי העבודה במרכז ) בממוצע

) 21%(תי� בחדרה שמיעוט ניכר מה� "יוצאי� מכלל זה ה� המי).  בממוצע13%(האישיי� 

 .דיווח על קשיי� בתחו� השלישי

האחוז . יוחד בתחו� של תהליכי עבודה ותנאי� פיזיי�השונות בי� המרכזי� בולטת במ •

, �48% ו44%(בנצרת ותי� שציינו קשיי� בתחו� זה גבוה בירושלי� "הממוצע של מי

 ).בהתאמה, �24%  ו21%(בהשוואה לאשקלו� וחדרה ) בהתאמה
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וג� כא� קיי� דימיו� בי� , השונות במישור הקשיי� הנובעי� מיחס הלקוחות קטנה יותר •

 . ונצרת מחד לבי� אשקלו� וחדרה מאיד�ירושלי� 

  

   קשיי הנובעי מיחס הלקוחות7.1

 40% –ב "ת בעבודת� הוא התנגדות הלקוחות לתכנית מהל"הקושי העיקרי של המי •

תי� "מדיווח המי". מקשה מאד" נוספי� כגור� �33%ו" מקשה"הגדירו אותה כגור� 

 יתכ�כ� ש,  אמו� ע� לקוחותיה�הצליחו ליצור יחסינראה שה� ) מחו� לשאלו�(בריאיו� 

 . ת באופ� אישי אלא כמייצג התכנית"כי ההתנגדות אינה מכוונת תמיד כלפי המי

תי� " מהמי78%. ביטוי להתנגדות היא האלימות המילולית ולפעמי� האלימות הפיזית •

 דיווחו על �30%ו, דיווחו כי במש� תקופת עבודת� הופנתה כלפיה� אלימות מילולית

 דיווחו לפחות על מקרה אחד של אלימות פיזית שהופנתה 16% .)לא בלוח (זיתאלימות פי

   .כלפיה� בחודש שעבר

  

  )באחוזי�(לפי מרכז , גילויי אלימות מילולית בחודש שעבר: 39לוח  

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  100  100  100  100  100  כ"סה

  53  40  28  20  36   מקרי�0
  32  47  44  40  41   מקרי�1�3
  2  7  10  20  9   מקרי�4�5

  5  7  10  10  8   מקרי�6�10
  8  �  8  10  6   מקרי�10מעל 

  

  )באחוזי�(לפי מרכז , גילויי אלימות פיזית בחודש שעבר: 40לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  87  80  82  90  84   מקרי�0

  5  16  13  3  10  מקרה אחד
  8  4  5  7  6   מקרי�2�3

  

ל הלקוחות בה� בכל מה שקשור לחיפוש עבודה כגור� מקשה  ציינו את התלות ש72% •

היא יכולה להיות קשורה להתנגדות� לתכנית שמביאה ). 24%(או מקשה מאד ) 48%(

למאפייני� של אוכלוסייה חלשה או לאופי , אות� להימנע ממאמ� אישי בחיפוש עבודה

 . הטיפול במרכז המעודד תלות

, בהתאמה, �79%  ו82%: � בחדרה ובנצרתתי"תלות הלקוחות מקשה בעיקר על המי •

  .על עבודת�" מקשה מאד"או " מקשה"דיווחו כי תלות הלקוחות 
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7.2   קשיי הנובעי מתהליכי עבודה במרכז ומתנאי פיזיי

לדברי , במישור של תהליכי עבודה ותנאי� פיזיי� של העבודה הגור� המקשה ביותר •

 ציינו 26% � הגדירו אותו כגור� מקשה ו39% –הוא העומס הגדול של הלקוחות , תי�"המי

 . שהוא מקשה מאד

מורכבות , למשל(מעניי� לציי� שתחושת העומס כנראה קשורה יותר לגורמי� אחרי�  •

�  המתא� בי�כשלעצמו ) �caseloadגודל ה(מאשר למספר הלקוחות ) הקשיי� של הלקוח

 .  בלבדr=.20 הוא תחושת העומס ומספר הלקוחות 

 שאחד ממנהלי המרכזי� הגדיר את העומס כקושי מחד א� ג� כגור� מעניי� לציי� •

 ". ת"שמפיק את הטוב שבמי"

 43% אמרו שהוא מקשה מאד א� 8%רק (תי� " מהמי51%שצויי� על ידי , קושי נוס� •

הוא הצעות העבודה הבלתי מתאימות שהמרכז מעביר ) נוספי� אמרו שהוא מקשה

  .תי� למטרת השמת הלקוחות"למי

תי� שציינו הצעות עבודה בלתי מתאימות שהמרכז מעביר אליה� כקושי "� המיאלה מבי •

: התשובות התייחסו לבחינות הבאות. נתבקשו להגדיר באיזה מוב� אי� ההצעות מתאימות

  �או להיפ� ) 78%(דרישה לכישורי� מקצועיי� או השכלה , )86%(קושי גופני בביצוע� 

, למשל, שעות עבודה בלתי שגרתיות, )71%(רה היק� המש, )56%(עבודות בלתי מקצועיות 

מרחק , )53%(אי התאמה למגבלות התרבותיות של הלקוחות , )67%(צ "משמרות או אחה

תי� ציינו ג� את הקושי הנובע מדרישת מעסיקי� "מספר מי). 50%(גדול ממקו� המגורי� 

  . לעובד שאי� לו רישו� פלילי או לעובד יהודי

ציינו שהלח� של ההנהלה עליה� לבצע השמות , רושלי� ובנצרתביחוד בי, תי�" מהמי40% •

  .מקשה עליה�

דיווחו על קושי הנובע מעיכובי� בהעברת מידע , יותר מאשר במרכזי� אחרי�, בירושלי� •

ונראה שהקושי הנובע מאי הבהירות לגבי , אליה� בעיקר מצד הביטוח הלאומי

לפחות , יתכ� שהדבר קשור. �האוכלוסייה הזכאית לשירותי המרכז קשור א� הוא לכ

התובע חייב להתיצב במרכז .  לתהלי� הטיפול בתובעי� חדשי� של הבטחת הכנסה,בחלקו

חלק מהמשתתפי� . ולהשתת� בפעילות תעסוקתית עוד בטר� אושרה תביעתו באופ� סופי

תי� כבר מטפלי� בה� מתבררי� בהמש� כבלתי זכאי� לגמלה ומשו� כ� לא "שהמי

  .  המרכזזכאי� לשירותי 

תי� דיווחו כי התנאי� הפיזיי� מקשי� על עבודת� מש� שאינ� מאפשרי� "כשליש מהמי •

 . פרטיות בפגישותיה� ע� הלקוח
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למרות שבכל , השונות בי� המרכזי� מבחינת הקושי בגי� התנאי� הפיזיי� גדולה מאד •

והוא ) 68%(אחוז המתלונני� גבוה במיוחד בנצרת . תי� חדרי� אישיי�"המרכזי� אי� למי

  .אפסי באשקלו�

  

7.3   קשיי הנובעי מחסרי מקצועיי אישיי

אינ� מתנסי� בקשיי� בעבודת� בגי� חוסר , לדבריה�, תי�" נית� לראות כי המי38מלוח  •

 .  אי� א� קושי בתחו� זה�63%ל. בידע מקצועי או במיומנויות רלבנטיות

בעיות תקשורת ע� תי� בחדרה שמחצית� דיווחו על "יוצאי� מכלל זה ה� המי •

  . לקוחותיה� בגי� חוסר שליטה בשפת הלקוחות

  

בדקנו הא� הקשיי� עמ� מתמודדי� באמצעות ניתוח רב משתני בשיטת רגרסיה ליניארית 

 מאפייני� דמוגרפיי� –תי� "מאפייני� אישיי� של המיל קשורי�תי� בשלושת המישורי� "המי

כאשר בחישוב נכללו רק אלה , י� בתחו�המדד לקושי היה מספר הקשי. וכישורי� מקצועיי�

 גיל, )נשי� בהשוואה לגברי�(המאפייני� הדמוגרפיי� שנבדקו היו מגדר ". קושי רב"שציינו 

מקצועות בעלי מרכיבי� של טיפול בתואר אקדמי (השכלה , )32�22 בהשוואה לגילאי 58�33גילאי (

  ותואר אקדמי במקצועות אחרי� ראהאו הו/חינו� ו, פסיכולוגיה, עבודה סוציאליתכגו� , באנשי�

 או בהתנדבות ע� קבוצות חלשות/ניסיו� קוד� בעבודה וו, )בהשוואה להשכלה לא אקדמית

  . )בהשוואה לחוסר ניסיו� כזה(
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יתוח רב משתני של הקשר בי� קשיי� בשלושה תחומי� לבי� מאפייני� אישיי� של נ: 41לוח 
  *והמרכזי�תי� "המי

תהליכי עבודה  
1

הלקוחותיחס   
2

חסרי� מקצועיי�   
אישיי�
3

  
      מאפייני� אישיי�

 �.00  �.31  �.16  נשי�
 .03 03.  �.02  58�33גיל 

במקצועות  תואר אקדמי
  טיפוליי�

05.� 29.�  22. 

  �.08 �.23  �.10   תואר אקדמי אחר
 .05 .02 �.17  ניסיו� ע� קבוצות חלשות

  .05  1.15  1.11 קבוע

R2 00. 01. 05. 
    
  גודל (איננו מתייחסי
 למובהקות אלא לעוצמת הקשר , )ולא מדג
 מתוכה( שבדקנו את כל האוכלוסייה  מאחר* 

  .  )�Bה
1
 0�7טווח המשתנה  
2

 0�4טווח המשתנה 
3
  0�4טווח המשתנה  

  

מספר למהניתוח הרב משתני נית� לראות כי המאפייני� האישיי� כמעט שאינ� קשורי�  •

כי נשי� חוות פחות נמצא רק . שלושת התחומי�תי� ב"הקשיי� עמ� מתמודדי� המי

במקצועות ובעלי השכלה אקדמית , קשיי� מגברי� במישור של היחס מצד הלקוחות

. פחות קשיי� במישור זה בהשוואה לחסרי השכלה אקדמיתחשי� או אחרי� טיפוליי� 

רי� אחיותר מ מדווחי� במקצועות טיפוליי�מעניי� לציי� כי דווקא בעלי השכלה אקדמית 

 . וכלי� להתמודדות ע� דרישות התפקידקשיי� הנובעי� מחוסר ידעעל 

  

  : תי� התמקדו בארבעה מישורי�"תפיסות מנהלי המרכזי� לגבי הקשיי� העיקריי� של המי

 בפרט ללקוחות מבוגרי� וחולי� , חוסר יכולת לתת מענה למקרי� הקשי� ביותר •

 ל שלילת הגמלהלח� נפשי בגלל האחריות הכרוכה בהחלטה להמלי� ע •

 או לפחות מניפולטיבי, התמודדות ע� אותו חלק באוכלוסייה שהוא אלי� •

  שעות עבודה ארוכות ושחיקה, עומס •

  

  תי" תחלופה בקרב המי7.4

רק בודדי� עזבו בשל . תי� נמוכה"למרות הקשיי� התחלופה של המי, לדברי מנהלי המרכזי�

התחלופה היתה . וכלוסיית המשתתפי�תי� בגלל הצטמצמות א" מי2טרו ו פחדרהב. הקשיי�

תי� ערביי� "בגלל אי היכולת של מי) �8�6א� כי ג� ש� מדובר רק ב(מעט יותר גדולה בנצרת 
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י גורמי� פוליטיי� "לעמוד בהסלמה של ההתנגדויות לתכנית ובלחצי� שהופעלו עליה� ע

  .  כולל באמצעות פרסו� עלוני� נגד�, מקומיי�

  

  וע התפקידגורמי� מסייעי� בביצ. 8

תי� בביצוע תפקיד� ואשר נבדקו בסקר מתייחסי� למספר "הגורמי� העשויי� לסייע למי

  :מישורי�

  כישוריו המקצועיי� וניסיונו, אישיותו: ת הביא איתו לתפקיד"המשאבי� האישיי� שהמי. 1

  אמונות שלו ביחס לתכנית. 2

  :תגמולי� שהמרכז מספק לו. 3

  י הערכתו" עפ,שכר הוג�:   תגמולי� חומריי��

, ייעו� מקצועי, הקניית ידע ומיומנויות, סמכות ואחריות בתפקיד:   תגמולי� בלתי חומריי��

  ע� הלקוחות ) טוב(קשר , הערכה ואמו� מצד ההנהלה, תמיכה רגשית

  )באחוזי�(תי� לבצע את תפקיד� בצורה טובה "הגורמי� המסייעי� למי: 42לוח 

 עוזר מאד  
  עוזר

כ "לא כ
  עוזר

וזר לא ע
  כלל

          משאבי� אישיי� שהביא איתו לתפקיד
  1  1  18  80  הכישורי� המקצועיי� והניסיו� הקוד�

  ��  ��  13  87  האישיות שלו
      99  * אחוז ממוצע שציינו גורמי� מסייעי� בתחו� זה

          אמונות ביחס לתכנית
  1  2  15  82   לחלשי�מסייעהאמונה שבעבודתו 

  3  5  17  75   חשובהידיעה ששות� בפרויקט חדשני
      95  *אחוז ממוצע שציינו גורמי� מסייעי� בתחו� זה

          תגמולי� חומריי� מהמרכז
  26  18  34  22  ההערכה שמקבל שכר הוג�

      56  *אחוז ממוצע שציינו גורמי� מסייעי� בתחו� זה
          תגמולי� בלתי חומריי� מהמרכז

  1  3  24  72  הידע והמיומנות שרכש במרכז
  1  7  37  55  מקבל במרכזהייעו� ש

  12  3  29  46  התמיכה הרגשית שמקבל במרכז
  1  2  31  66  הסמכות והאחריות שיש לו בתפקיד

  ��  3  30  67  הקשר ע� הלקוחות
  3  4  25  68  אמו� שמקבל מההנהלה/ההערכה

      92  *אחוז ממוצע שציינו גורמי� מסייעי� בתחו� זה

  עוזר+ עוזר מאד * 
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  )באחוזי�(לפי מרכז , � המצייני� שהגור� עוזר לה� מאדתי"שיעור המי:  43לוח 

  נצרת  חדרה ירושלי� אשקלו�  כ"סה  
            משאבי� אישיי� שהביא איתו לתפקיד
  79  76  85  83  80  הכישורי� המקצועיי� והניסיו� הקוד�

  97  82  82  87  87  האישיות שלו
 גורמי� בתחו� זה שעזרו אחוז ממוצע שציינו

  לה� מאד
84  85  84  79  88  

            אמונות ביחס לתכנית
  82  78  82  90  82  האמונה שבעבודתו עוזר לחלשי�

  63  84  71  83  75  הידיעה ששות� בפרויקט חדשני חשוב
 גורמי� בתחו� זה שעזרו אחוז ממוצע שציינו

  לה� מאד
79  87  77  81  73  

            תגמולי� חומריי� מהמרכז
  5  16  40  33  22  ההערכה שמקבל שכר הוג�

            מולי� בלתי חומריי� מהמרכזתג
  55  78  64  93  72  הידע והמיומנות שרכש במרכז

  34  73  33  83  55  הייעו� שמקבל במרכז
  26  53  31  80  46  התמיכה הרגשית שמקבל במרכז

  55  67  64  80  66  הסמכות והאחריות שיש לו בתפקיד
  55  67  71  77  67  הקשר ע� הלקוחות

  57  80  56  79  68  אמו� שמקבל מההנהלה/ההערכה
 גורמי� בתחו� זה שעזרו אחוז ממוצע שציינו

  לה� מאד
62  82  53  70  47  

  

תי� מעריכי� כי אישיות� ומשאביה� המקצועיי� שאות� "מהמי, בהתאמה, �80% ו87% •

  .  בביצוע תפקיד�מאדהביאו לתפקיד עוזרי� לה� 

שי� חלשי� שואבי� כוח מהאמונה שבעבודת� ה� עוזרי� לאנ, בהתאמה, �75% ו82% •

  .ושה� שותפי� בפרויקט חדשני וחשוב

 בביצוע מאד בלבד ציינו שהערכת� את השכר שה� מקבלי� כשכר הוג� עוזרת לה� 22% •

 יש להדגיש שהשאלה אינה בודקת את מידת שביעות הרצו� מהשכר אלא עד כמה .עבודת�

  .תי� ששכר הוג� עוזר לה� לבצע את עבודת� בצורה טובה"מרגישי� המי

כאשר השיעור הגבוה , או הבדלי� בי� המרכזי� מבחינת התרומה של גור� השכרנמצ •

" עוזרת "–למרות שא� נוסי� את הדרגה הבאה בסול� , 40% –ביותר נמצא בירושלי� 

  . המרכז באשקלו� יימצא במקו� הראשו�

תי� כמסייעי� ביותר "י המי"הגורמי� הנתפסי� ע, במערכת התגמולי� הבלתי חומריי� •

, מידת הסמכות והאחריות שיש לה� בתפקיד, דע והמיומנויות שרכשו במרכזהי: ה�

 . ע� הלקוחות) הטוב(האמו� וההערכה מצד ההנהלה והקשר 

העריכו את הייעו� המקצועי והתמיכה הרגשית , בהתאמה, �46% ו55%רק , לעומת זאת •

 ". עוזרי� מאד"המסופקי� לה� במרכז כ
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 נמצאו הבדלי� בי� �מקצועית והתמיכה הרגשית  התמיכה ה–בשני סוגי התמיכה הללו  •

תי� יותר מנצרת "כאשר אשקלו� וחדרה מופיעי� כמספקי� תמיכה למי, המרכזי�

  .וירושלי�

  

  תי� מעבודת�"שביעות רצו� כוללת של המי. 9

אשר מביא ,  היחס של בעלי תפקיד לעבודת�שלשביעות רצו� כוללת מקובלת כמדד מסכ� 

  .שלה� וה� את היתרונות שלה� בעבודת�בחשבו� ה� את הקשיי� 

  )באחוזי�(לפי מרכז , תי� מתפקיד�"שביעות רצו� כוללת של המי: 44לוח 

  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  
  40  65  64  79  61  מרוצה מאד

  39  31  31  21  31  מרוצה
  16  4  5  ��  7  כ מרוצה"לא כ

  5  ��  ��  ��  1  כלל לא מרוצה

  

 נוספי� �31% שבעי רצו� מאד ו61%:  היא גבוהה� מעבודת�תי"של המישביעות הרצו�  •

 . שבעי רצו�

כאשר השיעור הגבוה ביותר של מרוצי� מאד היה באשקלו� , נמצאו הבדלי� בי� המרכזי� •

 .והנמו� ביותר בנצרת

  

  ניתוח רב משתני על שביעות רצו� מהעבודה

שבו , תי� מעבודת�"� של המיערכנו ניתוח רב משתני בשיטת רגרסיה ליניארית על שביעות הרצו

  :שתני� בלתי תלויי� קבוצות של משתיהוכנסו לניתוח 

כאשר בחישוב , המשתנה הוגדר כמספר הגורמי� בתחו�.  ארבעת סוגי הגורמי� המסייעי�. 1

   .בביצוע תפקיד� בצורה טובה" עוזר לה� מאד"נכללו רק אלה שציינו שגור� מסוי� 

כאשר בחישוב נכללו רק אלה , וגדר כמספר הגורמי� בתחו�המשתנה ה. שלושת סוג הקשיי�. 2

  . מקשה עליה� מאד בעבודת�שציינו שגור� מסוי�

   .לא כל כ� מרוצה או כלל לא מרוצה, מרוצה, מרוצה מאד:  קטגוריות3המשתנה התלוי כלל 
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  *תי� מהעבודה"ניתוח רב משתני על שביעות רצו� של המי: 45לוח 

  B  
    גורמי� מסייעי�

  .15  אבי� אישיי�מש
  .28  אמונות

  .05  תגמולי� לא חומריי�
  .11  תגמולי� חומריי�

    
    קשיי�

  .19  בתהליכי עבודה
  .06  יחס הלקוחות

  .01  חסרי� מקצועיי� אישיי�
  2.54 קבוע

R2 36.  

 
ת הקשר איננו מתייחסי
 למובהקות אלא לעוצמ) ולא מדג
 מתוכה(תי
 "מאחר שבדקנו את כל אוכלוסיית המי* 

  )�Bגודל ה(
תגמולי
 ; 6�0 –תגמולי
 בלתי חומריי
 ; 2�0 –אמונות ; 2�0 –משאבי
 אישיי
 : טווחי המשתני
 היו כדלקמ�

 
 .4�0 –חסרי
 מקצועיי
 אישיי
 ; 0�4 –יחס הלקוחות ; 7�0 –קשיי
 בתהליכי עבודה . 0�1 –חומריי

  

  :מהניתוח  עולה כי

במיוחד למשאבי� , תי�"ת לשביעות הרצו� של המילכל הגורמי� המסייעי� תרומה חיובי •

האמונות שלו , )אישיותו וכישוריו המקצועיי�(ת מביא איתו לתפקיד "האישיי� שהמי

 . לגבי הפרויקט והערכת התגמולי� הבלתי חומריי� הניתני� במרכז

רק קשיי� בתהליכי עבודה ובתנאי� הפיזיי� של מקו� מבי� שלושת סוגי הקשיי�  •

תי� התלוננו יותר על "למרות שהמי. תי�"מי� בשביעות הרצו� של המיהעבודה פוג

נראה שה� תופסי� את ההתנגדות והתלות של , קשיי� במישור היחס מצד הלקוחות

 . הלוקחות כחלק מהאתגרי� אית� עליה� להתמודד במסגרת תפקיד�

ל ממצאי� אלה תקפי� ג� כאשר הכנסנו לניתוח מאפייני� דמוגרפיי� ומקצועיי� ש •

לא נמצא קשר בי� , כאשר מחזיקי� קבוע את הגורמי� המסייעי� ואת הקשיי�. ת"המי

  .תי� לבי� שביעות רצונ� מעבודת�"המאפייני� האישיי� של המי

  

  

  עקרונות של טיפול מוצלח בלקוחות. 10

על סמ� ניסיונ� והתובנות , תי� להגדיר עקרונות של טיפול מוצלח"בסיכו� הריאיו� נתבקשו המי

ל עולי� "מתו� ניתוח תוכ� התשובות שנתקבלו לשאלה הפתוחה הנ. שו במהל� עבודת�שרכ

  :העקרונות הבאי�

יצירת קשר אישי : תי� ציינו עקרו� זה בניסוח זה או אחר" מהמי54%. בניית יחסי אמו� •

לא לנטור טינה ללקוחות , אהבה לאנשי�, אמפטיה, הקשבה ויחס של כבוד, ע� הלקוחות
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ת "העברת המסר שהמי, הבנת הלקוח וצרכיו, לא למהר להאשי�, זע�שהתפרצו עלי� ב

: בניסוח של אחת המרואיינות. רוצה לעזור לו ולקד� אותו שיש לשניה� מטרה משותפת

". לתת לאד� הרגשה שאני השות� שלו בכדי לעזור לו, לדבר ע� אנשי� בגובה העיניי�"

ג� בחיפוש עבודה ביחד ע� הקניית תחושת השותפות מתבטאת אצל מספר מרואייני� 

 . הלקוח

ת נעשית בשלבי� "עבודת המי. 20%י "עקרו� זה צוי� ע. העבודה ע� הלקוח היא תהלי� •

ת לשנות את החשיבה של הלקוחות "והיא כוללת תהלי� של שינוי עמדות שבו מנסה המי

כ� .  בכיוו� של ראיית ער� העבודה כאמצעי להתקדמות בחיי� לטובתו ולטובת ילדיו

 תכנית שיחות אישיות מעודדות ושילוב ב�תהלי�: "�"י אחד המיתי" עתהלי�וגדר הה

 מרואיי� אחר הדגיש שיש ."יציאה מחדש לעבודההצפוי ע� האישית להכנה בפני השינוי 

בהפניית האד� לתעסוקה או " באופ� אגרסיבי"לחכות בסבלנות ולא להתחיל מיד ו

 .לפעילויות

ת פועל להגברת האמו� של הלקוח "המי. 30%י "ה צוי� עעקרו� ז. תמיכה בלקוח והעצמה •

סומ� עליו ומאמי� ביכולתו של הלקוח לשנות ) ת"המי(מעביר לו את המסר שהוא , בעצמו

ג� התפיסה שלו , כאשר הלקוח בעצ� יודע שיש מישהו שמאמי� בו ותומ� בו. את חייו

לגורלו שלו ובידיו היכולת ובכ� נותני� לו להרגיש כי הוא זה שאחראי , לגבי עצמו משתנה

ביטוי לכ� הוא בשיתו� הלקוח . לשנות את פני הדברי� ולצאת מהמעגל בו הוא נמצא

קוד� כל :"�"לדברי אחת המיתי. בבחירת העבודה המתאימה לו ובתהלי� חיפוש העבודה

נותנת לה� פרק זמ� לחפש לבד מה שה� רוצי� , אני נותנת לאנשי� למצוא עבודה לבד

  ."� ורק לאחר מכ� מנסה למצוא לה�ושמתאי� לה

המטרות הברורות , � טענו כי ההתמדה מציד�" מהמיתי23% .ת"אסרטיביות מצד המי •

כולל הפעלת סנקציות במקרה הצור� , ואסרטיביות מציד�, שה� מציבי� בפני הלקוח

כלומר , ה� השיטה היעילה להתקדמות לקראת המטרה, כדי להבהיר את רצינות המצב

היו שהדגישו את האיזו� הנכו� בי� רכות ואמפטיה לבי� . ודה המתאימהמציאת העב

 .אסרטיביות וענייניות

תו� , לא באופ� קבוע, � סבורי� כי הפעלת לח� מתו�" מהמיתי20% .לח� מתו� על הלקוח •

אנשי� כשירי� לעבודה לפעמי� . מת� טווח אפשרויות לפעולה מביא לתוצאות הרצויות

 . ליחזקוקי� לדחיפה כדי להצ

,  התייחסו לפעילויות תעסוקתיות כמו קורסי�12% .פעילויות תעסוקתיות ספציפיות •

להקנות " דברי� שמוציאי� את האנשי� מחו� לבית כדר� הטובה –שירות בקהילה 

 ." שינוי תפיסה לגבי עבודה,דיוק� ללמד לעמוד בזמני� מסודרי�", "הרגלי עבודה
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  תי� לשיפור תיפקוד�"הצעות המי. 11

השאלה . נית� לעשות על מנת לשפר את תיפקוד�, להערכת�, תי� מה"ו� הריאיו� נשאלו המיבסי

שקובצו לתשע קבוצות על פי , הוצגה כשאלה פתוחה וה� היו רשאי� להציע עד שלוש המלצות

  . תוכנ�

  

  )באחוזי�(לפי מרכז , תי� לשיפור תפקיד�"המלצות המי: 46לוח 
  נצרת  חדרה  ירושלי�  אשקלו�  כ"סה  

  32  33  49  62  42  סינו� אוכלוסיית המשתתפי�
  42  20  46  23  33  תי�"חיזוק המי

  13  47  28  13  27  הרחבת מיגוו� מקומות העבודה
  32  13  21  7  18  שינוי דפוסי העבודה

  18  17  10  7  13  הגדלת קשת הפעילויות התעסוקתיות
  21  4  13  7  11  שיפור התנאי� הפיזיי� בעבודה

  24  11  3  3  11  שיפור השכר
  3  4  5  10  5  שיפור נהלי העבודה

  8  4  8  ��  5  אחר

  

למרות שההנחיה היתה להתייחס רק לשיפורי� אשר ניתני� לביצוע . סינו� האוכלוסייה •

) 42%י "צוינה ע(תי� לשיפור תיפקוד� "ההמלצה העיקרית של המי, י המרכז"ע

י שאינו שינו, מתייחסת להגדרה מחודשת של אוכלוסיית הזכאי� לשירותי המרכז

תי� "המליצו חלק מהמי, במסגרת סינו� האוכלוסייה. בגבולות המנדט של המרכז

אחרי� המליצו לא לכלול בתכנית ; בעלי מוגבלות פיזית+ 55לפטור מהתכנית גילאי 

מספר . אמהות חד הוריות לילדי� עד גיל שלוש או עולי� הנמצאי� באר� עד שלוש שני�

לגבי סינו� המלצה ה. של אנשי� שרוצי� לעבודתי� בקשו לעשות סינו� מוקד� "מי

באשקלו� היא היתה בעצ� ההמלצה (הודגשה בעיקר בירושלי� ובאשקלו� האוכלוסייה 

 .ופחות בחדרה ובנצרת, )השכיחה היחידה

תי� באמצעות הגברת התמיכה הרגשית "שליש המליצו על חיזוק המי. תי�"חיזוק המי •

המלצה זו הועלתה בעיקר בירושלי� . כלוסייהבה� ומת� ידע וכלי� להתמודדות ע� האו

חוקי� של ביטוח לאומי ודיני עבודה , ה� בקשו ללמוד יותר את העבודה במחשב.  ובנצרת

�ה� ביקשו להעשיר את הידע שלה� לגבי מאפייני� , כמו כ�. ונוהלי עבודה מול גורמי חו

, סיות בשפות שונותכולל לימוד מילי� בסי, תרבותיי� של אוכלוסיית הלקוחות� חברתיי�

ראה ג� הפרק על צרכי הכשרה (ומיומנויות של התמודדות ע� לחצי� וע� התנגדויות 

עלה בעיקר בחדרה ) בעיקר ערבית(הצור� בלימוד שפת הלקוחות ברמה בסיסית ). נוספי�

ת בשפת "הנובעי� מהעדר שליטה של המי, על רקע קשיי תקשורת ע� חלק מהלקוחות

תי� בחדרה ראו בבעיות תקשורת בשל מכשול השפה "המי) 53% (למעלה ממחצית. הלקוח

  .  בלבד בירושלי� ונצרת�10% באשקלו� ו�23%בהשוואה ל, קושי משמעותי בעבודת�



 

 49

המליצו על הרחבת מיגוו� המישרות ) 27%(כרבע .  עבודההצעותהרחבה והתאמה של  •

תאימות כ� שיימצאו די מישרות המ, המועברות אליה� לצור� השמת המשתתפי�

גילאי� , אנשי� ע� מוגבלות, כגו� נשי� ערביות, למגבלות השונות של קבוצות מיוחדות

א� אנשי� קשי� : המלצה זו מתקשרת לסינו� האוכלוסייה. בעלי רישו� פלילי, מבוגרי�

יש להבטיח מלאי מישרות מתאימות עבור� כדי להשיג , במיוחד להשמה נכללי� בתכנית

ת המלצה זו היו שציינו שיש להגביר את השימוש ביזמות במסגר. את מטרות התכנית

תי� הדגישו את "מספר מי. עסקית כערו� לשילוב בתעסוקה וכ� את העבודה המסובסדת

המלצה זו הועלתה . החשיבות בשכנוע מעסיקי� לקלוט את משתתפי התכנית בעבודה

 . בעיקר בחדרה

 בקשו להרחיב את מיגוו� 13%רק מעניי� לציי� ש. הרחבת מיגוו� הפעילויות התעסוקתיות •

בעיקר צוי� כא� . הפעילויות התעסוקתיות האפשריות המוצעות במסגרת התכנית האישית

תי� בחדרה ובנצרת התייחסו להיבט "המי. הצור� בהרחבת ההיק� של קורסי� מקצועיי�

 .זה מעט יותר מעמיתיה� בשני המרכזי� האחרי�

. תי�"ת באופ� ספציפי לתוכ� עבודת� של המיהמלצה נוספת מתייחס. ת"תוכ� עבודת המי •

פחות לח� , פחות עבודה מינהלית עבורו, ת " סבורי� שמת� שיקול דעת רב יותר למי18%

.  מצד ההנהלה להשמות ופחות שעות של הדרכת המשתתפי� תתרו� לשיפור תיפקוד�

 .  במיוחד הועלתה המלצה זו בנצרת

כולל חדר , פור התנאי� הפיזיי� של עבודת� המליצו על שי11%. תנאי העבודה הפיזיי� •

 ציינו שהתנאי� הפיזיי� אינ� מאפשרי� לה� פרטיות בשיחותיה� ע� 35%, כזכור(לבד 

מרכזי� צוי� בכל ההיבט ש. הפסקת מסודרת לצור� מנוחה במהל� יו� העבודה, )הלקוח

ני הוא הצור� בשיפור האבטחה במרכז לנוכח מקרי האלימות והחשש של העובדי� מפ

 . בנצרתההודגש, כמו ההמלצה הבאה, ג� המלצה זו. אלימות

 אמרו בפירוש כי שיפור השכר וקיו� אפשרויות 11%. שיפור השכר ואפשרויות קידו� •

 .קידו� עבור� יתרמו לשיפור תיפקוד� בעבודה
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  נספח

  

  *תי�" הא� ההכשרה עזרה מאוד לעבודת� של המי–משתני � ניתוח רב:1לוח 
 B  משתני�

תחו� הפעלת 
התכנית
1

  

B 
תחו� חוקי 

עבודה
2

  

B 
תחו� הכרת 
האוכלוסייה
3

 

B 
תחו� 

מיומנויות
4

 
  �.33  .08  �.31  �.18  33�58גיל 

  .15  �.18  �.41  �.62  אשה

  �.29  �.52  �.24  �.16  השכלה אקדמית במקצוע טיפולי

השכלה אקדמית במקצוע לא 

  טיפולי
32.�  22.�  42.�  34.�  

יש נסיו� בעבודה ע� אוכלוסיות 

  חלשות
05.  33.�  16.  19.  

  �1.15  �.59  �.74  �1.65  המרכז בירושלי�

  �.22  .23  �.23  �.48  המרכז בחדרה

  �.83  �.38  .�67  �.95  המרכז בנצרת

  2.99  2.00  2.29  4.44  קבוע

2R 27.  18.  12.  16.  

) �Bגודל ה(איננו מתייחסי� למובהקות אלא לעוצמת הקשר ) ולא מדג� מתוכה(ת� "מאחר שבדקנו את כל אוכלוסיית המי* 
  ולכיוו�

  4�0 טווח המשתנה 1
  2�0 טווח המשתנה 2
  3�0 טווח המשתנה 3
  4�0 טווח המשתנה 4

  

  


