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   תמצית
" אורות לתעסוקה"המפעילה את תכנית , "אמין"חברת  שותפות עםדוח זה מסכם שלב ראשון ב

תוך , למען קידום המוביליות החברתית שלהם, מטרת התכנית היא שילוב אנשים בעבודה .בירושלים

ההשתלבות בעבודה אינה , בעבור אנשים שאינם מועסקים. צמצום השענותם על קופת המדינה

  . עשייה בתחוםדרכי הפעולה וועל כן יש חשיבות מרובה ל, טהפשו

בדרך כלל ". מרווחה לעבודה"ת תכניות נֹוומכּו, תכניות מסוג זה מופעלות בארצות רבות בעולם

החלה התכנית לפעול באוגוסט , בישראל. ידי מערכות הפועלות למטרות רווח- תכניות אלה מופעלות על

אורות "וכיום , )מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה" (ב"נית מהלתכ"ונקראה בתחילת דרכה , 2005

והיא מופעלת כתכנית ניסיונית , 2003התכנית נחקקה במסגרת חוק ההסדרים לשנת ". לתעסוקה

אור , כולל נתניה(וחדרה ) כולל נצרת עילית(נצרת , אשקלון ושדרות, ירושלים: בארבעה אזורים בארץ

התכנית היא . )גרבייה ויישובים נוספים מהאזור-אל-באקה ,ערערה, כפר קרע, פרדס חנה, עקיבא

 ותאת המרכזים מפעיל. וההשתתפות בה היא תנאי זכאות לגמלת הבטחת הכנסה, מנדטורית

  . מחברות עסקיות בינלאומיות וישראליות למטרות רווח ותהמורכב שותפויות

ל חברה בריטית בשם שהיא צירוף ש, "אמין"באזור ירושלים מופעלת התכנית באמצעות חברת 

"A4E"  היחידה ללמידה "החלה שותפות בינה לבין  2006בשנת ". נטאמ"וחברה ישראלית בשם

על מנת לקדם , מכון ברוקדייל-וינט'ג-במאיירס" מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות

 פועלת על בסיס שלוש מתודות "היחידה ללמידה מהצלחות". ולשפר את טיב השילוב בעבודה

  . תוך מתן חשיבות מרובה להנחלת הלמידה המתמשכת במערכות חברתיות, שפיתחה

 -העבר  למידה מהצלחות: "כולל את המתודה הראשונה ראשוןהשלב ה: לשותפות זו שני שלבים

 למידה שאלת בעקבותהמסע ": כולל את המתודה השנייה ושלב ההמשך; "המתודה הרטרוספקטיבית

כדי להניח את , זאת". הלמידה על הלמידה: "את המתודה השלישיתו; "המתודה הפרוספקטיבית -

  ".אמין"הנחלת הלמידה המתמשכת במערכת הבסיס ל

בחברת " המתודה הרטרוספקטיבית -למידה מהצלחות העבר "יושמה המתודה ה בשלב הראשון

מקצוע לזהות את הפעילויות העיקריות של אנשי  הייתההמטרה המרכזית . 2008-2006בשנים " אמין"

, הפעילות של הפיכת ידע זה מסמוי לגלוי. תםיאשר תרמו להצלחות בעשי, אחריםשותפים ושל 

אשר תרמו להחזרה " עקרונות הפעולה"הינם הבסיס להגדרת , וכתיבתו בלשון מכוונת לפעולה

חשיפת עובדי החברה לתהליכי למידה אלה . ושיכולים לשמש את עבודת החברה בעתיד, לעבודה

וכבסיס לשלב , כדרך לפיתוחה של למידה מסוג זה, ארגונית-תוך-ראשונה של למידה" ימהטע"מהווה 

  .ההמשך שלקראתו יבדקו הדרכים להנחלת הלמידה המתמשכת בארגון

עמד זיהוי עבודת החברה עם " אמין"לבין חברת " היחידה ללמידה מהצלחות"במוקד השותפות בין 

המשתתפים חזרו , הן מבחינה אובייקטיבית, צלחהבמקרים בהם הייתה ה, אוכלוסיית היעד שלה

לצורך . החזרה לעבודה הייתה לשביעות רצונם של המשתתפים, והן מבחינה סובייקטיבית; לעבודה

בכל קבוצת למידה . מפגשי למידה עם חמש קבוצות עובדים בתפקידים שונים 17התקיימו , כך

- המפגשים הונחו על. ים למשך שלוש שעותפעמ 5-2עובדים אשר נפגשו במשך חודשיים  10-8השתתפו 
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יפור על ס, למשל, הסיפורים כוללים. ידי העובדים-שסופרו על, במהלך הלמידה תועדו עשרים סיפורים

; על איש חרדי מיואש קרוב לגיל פרישה שחזר לעבודה ולשמחת החיים; צוענייה צעירה שהחלה לעבוד

על אישה ערבייה ללא ; הורית שהיו לה חובות רבים אשר הסדירה אותם והחלה לעבוד-על אם חד

על עולה מאתיופיה שהחל ; השכלה ואם לתשעה ילדים שלא עבדה מעולם המשתכרת כיום בכבוד

  . ועוד, לעבוד וללמוד עברית לאחר שבע שנות אבטלה

מתארים  סיפורי הצלחה. אירועי הצלחה 3-סיפורי הצלחה ו 17במסמך המלא מופיעים תיעודים של 

מתארים  אירועי הצלחה. מעת הגעתו למרכז ועד להשתלבותו בעבודה, תהליך עבודה שלם עם משתתף

ללא התייחסות לתהליך השלם של שילובו , תתףאירוע שהיווה שלב קריטי בדרך העבודה עם המש

המתודה  -העבר למידה מהצלחות "התיעודים כתובים בפורמט של מתודת . בעבודה

השאלה המרכזית העומדת ביסודה של המתודה ). 2006, רוזנפלד ווייס, סייקס" (הרטרוספקטיבית

ונגזרו , תהליך עובדוסיפורי ההצלחה שנחשפו ב? "שעשית שתרמו להצלחתך פעולותמה היו ה"היא 

שיש בו כדי , של עובדי החברה" הידע הסמוי"עקרונות פעולה אלה מהווים את . מהם עקרונות פעולה

  . לתרום לעשייה מוצלחת להשבת אנשים למעגל התעסוקה

עשר עקרונות פעולה כלליים -נוסחו ארבעה, מתוך כלל העקרונות שנגזרו מעשרים הסיפורים

את העקרונות ניתן . ושישה עקרונות ייחודיים לסיפורים ספציפיים, יםהמשותפים לרבים מהסיפור

ודרכי פעולה וצורות התייחסות , הלי התכניתופעילויות המוגדרות במסגרת החוק ונ: לחלק לשני סוגים

  . שאינן מוכתבות בחוק

  :עשר עקרונות הפעולה המשותפים שזוהו כוללים-ארבעה

  .הצבת גבולות תוך שימוש מושכל בסמכות .1

 .הפעלת שיקול דעת לטובת הפונים במסגרת הנהלים .2
 .ת אישיתתחושה חזקה של אחריוליווי אישי צמוד מתוך  .3
 .בשוויוניות וביחס אישי למשתתף, מאופיין בהדדיותיועץ עם המשתתף השל קשר לב ה .4
 .זמינות גבוהה .5
 .התעניינות בסיפור חייו של המשתתף .6
 .רגישות לרקע התרבותי של המשתתף .7
 .חלופות ופרישתה בפני המשתתף יצירת מפת .8
 .מתן זכות בחירה למשתתפים .9

 .גילוי נקודות החוזק של המשתתף והתמקדות בהן .10
 .ויתור על המשתתף-אי .11
 .התמקדות במשתתף והיענות לצרכיו החומריים .12
 .שיתוף פעולה של הצוות למען משתתף יחיד .13
  . גיוס כלל המערכות למען המשתתף .14

ii 



 

  : כוללים יחודיים שזוהויעקרונות הפעולה ה

  . יידוע בנושאי זכויות .1

 . הבהרת דברים לא מובנים ופישוט תהליכים .2
 . עם משתתף שהעבודה הקודמת איתו לא צלחה" דף חדש"פתיחת  .3
 . שילוב עבודה אישית עם עבודה קבוצתית .4
 . התייחסות למכלול המערכת המשפחתית .5
  . המשתתף" ריכוך"עבודה מקדימה ל .6

ומרבית המשתתפים בה הביעו עניין , רה פתוחה ובלתי פורמליתהלמידה בקבוצות התאפיינה באווי

כאשר נשאלו העובדים על תגובתם לדרכי  ,במהלך המפגשים. ונכונות להמשך הלמידה בדרך זו

זה יצר אצלי רצון לתעד את מה שאני "כגון , הם הביעו את שביעות רצונם באמירות, הלמידה ולנלמד

יש דברים שנראים מובנים מאליהם אבל הם לא ", "ואני מנסה לדמיין איך לעשות זאת, חווה בעבודה

ועכשיו התחלנו לשים לב לפרטים , נו עושיםעד לפגישות לא שמנו לב מה אנח", "מובנים לאחרים

  ".זו שיטת לימוד מצוינת. וללמוד אחד מהשני

בדרך להפיכת המערכת למערכת הלומדת באופן  שלב ראשוןתהליך הלמידה שהתרחש היה רק 

בדרך ליצירת בסיס ידע רחב שיהווה את , יש עוד הרבה מקום ופוטנציאל להמשך הלמידה. מתמשך

כיוונים  צוינו, שלב ההמשךלקראת . יס שיתפתח ויתרחב עם התקדמות הלמידהבס, "תורת העשייה"

והן " אמין"הן במסגרת , אפשריים להמשך של תהליך הלמידה הן בטווח הקצר והן בטווח הרחוק

    .מחוצה לה

  :כיוונים להמשך קידום תהליך הלמידה

  ".אמין"הצגת דרכי הלמידה וממצאיה בפני כלל העובדים ב .1

 ". אמין"ם של למידה מתמשכת בכינון פורו .2
הן מערכות , במערכות נוספות העוסקות בקידום תעסוקתי" למידה מהצלחות"הנחלת תכנית ה .3

 . והן השונות ממנה, "אמין"הדומות ל

שעיקרו הנחלת הלמידה המתמשכת לכלל , מתחילות ההכנות לקראת השלב השני, עם סיום שלב זה

במשך  .ושיפור דרכי העבודה המכוונות להחזרה לתעסוקההמוקד בשלב השני יהיה פיתוח . המערכת

  .  ותקשור ואדומות  בסוגיות יםהעוסק, להיחשב רלוונטי לארגונים אחריםשלב זה עשוי  הזמן
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  דברי תודה
, מנהל החברה - ר אלי בן אליעזר "לד; "אמין"אנו מודים לשותפינו ללמידה למען עשייה בחברת 

, לכל צוותי העובדים שהשתתפו בתהליך הלמידה, בנוסף. יישי שרייברחיות ולמ-עליזה שבו, לעליזה רז

  .ושיתפו אותנו בידע הרב שברשותם

  

ליהודית קינג , ק חביב מנהל המכון'ג' לפרופ; מכון ברוקדייל-וינט'ג-אנו מודים לשותפינו במאיירס

. במקצועיות רבהזיסמן על עבודתה עמנו ' ולבת; על הערותיהם המחכימות' פרנקוביץ-ושרית אלנבוגן

  .אנו מודים ליהודה צור ולנתי בוכניק על העזרה בתיעוד חלק מהמפגשים



 

   תוכן עניינים
  1  והידע שנחשף בעקבותיה" אמין"עם חברת " למידה מהצלחות"ה: 'חלק א

  1  קידום תעסוקתי -האתגר : הקדמה. 1
  2  "תהיחידה ללמידה מהצלחו"לבין " אמין"שיתוף הפעולה בלמידה בין חברת . 2
  3  "אמין"בחברת " למידה מהצלחות"הפעלת תכנית . 3
  4  הלמידה בכל אחת מחמש הקבוצות. 4
  5  התייחסויות של העובדים לתהליך הלמידה. 5

. 6  7  עקרונות פעולה משותפים ששימשו את היועצים ושתרמו להחזרה לעבודה: תוצרי הלמידה
  10  המשך תהליכי הלמידה. 7

 7.1  10  "אמין"בתוך חברת " הלמידה מהצלחות"כנית אפשרויות להמשך הפעלת ת
  10  "אמין"למערכות העוסקות בקידום תעסוקתי מחוץ ל" הלמידה מהצלחות"הנחלת תכנית  7.2

  
  את מצאה עם משתתפת שהתנגדה לתכנית ואשר  תיעוד העבודה -" מאויב לאוהב" :'חלק ב

  11  דרכה לעבודה             
  11  תיאורית-הגרסה הסיפורית. 1
  13  "מתודה ללמידה מהצלחות"הגרסה בלשון ה. 2

  
  15  למשתתפים שחזרו לעבודה" אמין"במה וכיצד תרמו עובדי חברת  - "למידה מהצלחות" :'חלק ג

  15  2008יוני -2006מארס  - עשרים תיעודים מחמש קבוצות הלמידה
  15  שני אירועים ושלושה סיפורים של הצלחה :קבוצה ראשונה

  15  וענייה צעירה התחילה לעבודצ -אירוע הצלחה . 1
  16  עבורהבאקדמאית למדה להכיר בערך התכנית  -אירוע הצלחה . 2
  17  נעתרה להשתלב בחיפוש עבודה" מבולבלת"אקדמאית  -סיפור הצלחה . 3
  18  איש חרדי מיואש קרוב לגיל פרישה חזר לעבודה ולשמחת חיים -סיפור הצלחה . 4
  18  נכנסה לראשונה לחיי עבודה ולימודים, ביזה אותה אם ערביה שבעלה -סיפור הצלחה . 5

  

  20  אירוע וסיפור הצלחה של הקבוצה השנייה :קבוצה שנייה
  20  שנים במחלת עור החלה לחזור לעבודה 15משתתפת מבוגרת החולה  -אירוע הצלחה . 6
  הברית וחזרה לארץ -התאלמנה בארצות, אישה שחזרה בתשובה -סיפור הצלחה . 7

  21  וכעת החלה לעבוד, מדוכאת כשהיא    
  

  22  ארבעה סיפורי הצלחה של הקבוצה השלישית :קבוצה שלישית
  22  שנים חזר לעבודה ולשלום בית 8מבוגר שלא עבד  -סיפור הצלחה . 8
  , שלא עבדה מעולם, אישה ערביה ללא השכלה ואם לתשעה ילדים -סיפור הצלחה . 9

  24  החלה להשתכר בכבוד     
. 10  26  מחוסר עבודה מתפרע חזר לעבודה ולשלווה משפחתית - לחה סיפור הצ

  החלו לעבוד , עולים מאתיופיה, בעל שעבר תאונה ואישה לא עובדת - סיפור הצלחה . 11
  28  ולחיות      

  

  29  שני סיפורי הצלחה :קבוצה רביעית
   היטיבה עם, שכרה דירה, ם משתכרתיאישה חרדית גרושה ואם לשני - סיפור הצלחה . 12

  29  ותכננה להקים עסק, ילדיה ועם עצמה      
  התקבל לעבודה והוא , רווק שסבל מקשיים ומאיים על אחרים - סיפור הצלחה . 13

  31  שבע רצון ממנה ומחייו      

 1



 

 2

  32  סיפורים של הצלחה 5-אירועים ו 2 :קבוצה חמישית
  32  משתתף שהתנהג באופן אלים נרגע ומביע אמון - אירוע הצלחה . 14
  התחיל לעבוד והסדיר , שלא עבד וצבר חובות 45משתתף מעל גיל  - אירוע הצלחה . 15

  33  את חייו      
  הורית שלא עבדה מאז לידת ִבתה שבה למעגל העבודה -אם חד - סיפור הצלחה . 16

  34  בהיקף מלא      
  34  הורית בעלת חובות רבים הגיעה להסדר חובות והחלה לעבוד-אם חד - סיפור הצלחה . 17
  35  תחיל לעבוד וללמוד עברית אחרי שבע שנות אבטלההעולה מאתיופיה  - סיפור הצלחה . 18
  , המועצות לשעבר שהתייאש ורצה לעזוב את הארץ-עולה מברית - סיפור הצלחה . 19

  36  עובד ובונה את חייו בישראל       
  עבודה בהיקף החל להתמיד ב, ערבי שלא התמיד בעבודה בהיקף חלקי - סיפור הצלחה . 20

  37  מלא      
  

  39  ביבליוגרפיה
  

  


	תמצית 
	דברי תודה
	תוכן עניינים 

