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 תמצית מחקר

 . רקע1

התכנית"רשותמקדמתתעסוקה,השכלהוקהילה"היאתכניתשמטרתהקידוםהתעסוקהשלתושבי

קהילתית תשתית בניית באמצעות -העיר יישובית. של קודמת בגרסה לפעול החלה 0004-התכנית

ג'וינט בשיתוף התמ"ת משרד בתוך תעסוקה -כמינהלת ישראל. 0009בינואר לפעולהחלה התכנית

תבתבמתכונתההנוכחית התכניתנמניתעםתכניותהתשתיתשלתבת1.בהובלהמקצועיתובמימון

למתנ"סים. החברה בידי שלקהילתייםמודליםעלמתבססהתכניתשלההפעלהמודלומופעלת

.שכונותשיקוםפרויקטבמסגרתהשמוניםבשנותעודהחלשפיתוחםהיישוביתברמהתעסוקהקידום

)אובשמוהנוכחי:מרכזתעסוקה(אשרמספקשירותיהכשרהאנושיההוןהמרכזעומדהמודלבמרכז

.מגווניםושירותיהשמהבעבודה,כוללליווילאחרההשמה,לתושביםהפוניםלתוכנית

עבודה,עםלקדםאתההשתלבותבתעסוקהשלתושביהעירהנמצאיםמחוץלמעגלההתכניתנועדה

התעסוקהברשותהמקומיתבזיקהלתהליכיםתחוםדגשעלקבוצותחלשות.זאת,באמצעותפיתוח

סדרהיוםהציבוריברמתלענושאהתעסוקהלהעלאתפועלתהתכנית .שלהיישובכלכליהפיתוחהשל

המקומי והקהילה ,תוההנהגה תוך מקומית תעסוקה תשתית הגופיםהיצירת כל את מאגמת

תעסוקה בנושאי ה;המטפלים חיזוק לשם קהילתיים משאבים שלולהפעלת התעסוקתית פעילות

 התושבים.

היישוםוההפעלהזהוחד ה(0007-0009בשלושהשניםהראשונות)מתמקדבבחינתאופן תכניתשל

 כרמיאל, עכו, הארץ: בצפון יישובים -מרהטבחמישה שאן.קרייתכבול, ובית לדוח שמונה המידע

.וממצאיוסייעובגיבושמודלההפעלהשלהתכנית0007נאסףבאוגוסט

,0033-0030בנספחבמובאעדכוןשלנתוניםסטטיסטייםעלמספריהפוניםושילובםבעבודהבשנים

.לאחרתקופתהמחקר

הועברוהאחריות,ההפעלהוהמימוןשלהתכניתמתבתלמשרדהתמ"ת.בפרקהאחרוןבדוח0033-ב

מובאעדכוןלגביתהליךההעברה.

 . מטרות המחקר2

המרכזיתשלמ היישוםוההפעלהשלהתכניתמטרתו אתאופן מנתחקרההערכההייתהלבחון על

כדי,זאת.יישומהעיםבימסיהתהליכיםהעלמניסיונןשלרשויותשהצליחובהפעלתהתכניתללמוד

:יםהבאבטיםיבמסגרתזונבדקוההלרשויותהאחרות.אתהידעשנצברעלבסיסניסיוןזהלהעביר

הנכללותהרשויותחמשתשתיתעירוניתלטיפולבנושאהתעסוקהבכלאחתמבאיזומידהנבנתה .1

 .היישוביםביןומהםההבדליםבמחקר,

                                                   
1 של אוכלוסיותתבתהיאמיזםמשותף בתעסוקהשל לקידוםהשתלבותן וממשלתישראל ג'וינטישראל

ההרחוקותמשוקהעבוד
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היישום .2 בתהליך ברכיבי,הקשיים לערוך שיש השינויים בחינת תוך עמם, להתמודד והדרכים

 .המודלבהתאםלמצבבשטח

 סופקולפוניםלתכניתשתעסוקההשירותיםמקדמיה .3

 הייתהלאמודאת:מטרהנוספת

 הפוניםבקרבבהוההתמדהההשמהבעבודהשיעוריהתכניתמבחינתתוצאות .1

 פוטנציאלהטיפולשלמרכזיהתעסוקהבעתיד .2

 . שיטת המחקר3

תכניתיישוםה מחמשתהיישובים, אחד בכל ההפעלהנבחן רכיבי והמפורטיםלהלן,לאור שתוכננו

ובהשוואהביןהיישובים.נעשהשימושבמספרמקורותמידעכדילהבטיחאתמהימנותהמידעוכדי

 לעמודעלהדמיוןוהשוניבעמדותהמרואיינים.

:מקורותהמידעואופןאיסוףהמידע

 פניםעםמנהליהתכניותוהצוותיםבחמשתהמרכזים.-אל-ראיונותפנים

 מידעעלהתכניתבמפגשיעבודהשלצוותהמחקרעםמנהליהתכנית,ובימיעיוןלצוותיםאיסוף

תבת.נערכוביוזמתש

 .ראיונותטלפונייםעםאנשימפתחהקשוריםלתכניתבכליישוב

 נתוניםממאגרהעלהשמות,ומידעקיבלוהפוניםשהשירותיםעלתכניתממנהליהסטטיסטימידע

שלתבת.

 בנתונ שימוש ים תעסוקה דפוסי אדםעל כוח סקרי מתוך היישוב המרכזיתשלברמת הלשכה

 .0009-0003 לסטטיסטיקה

 . מודל ההפעלה של התכנית 4

עלתפיסהמערכתית,כלכליתוחברתית,הגורסתשכדילקדםאתמודלההפעלהשלהתכניתמבוסס

תעסוקתיתהכוללתשלושהרכיביםמרכזיים:יישובישלהקיםתשתיתבהתעסוקה

 עבורהפונים,המעסיקיםוכלבתשתיתארגוניתופיזיתבהמתנהלתהפעילותמקדמתהתעסוקה

תשתיתשלמידעגםגורםאחרהקשורלנושאהתעסוקהביישובומחוצהלו.במסגרתזאתתפותח

את להגדיל ונתוניםבתחוםכדי ידע ביישובשתספק תעסוקה העל וכדיתעסוקהביישובשיעור

 לשמשכתשומהבתהליךהפיתוחהכלכליהעירוני.

 עבודהעםמעסיקיםויצירתתכניתעבודהמולהפוניםלהבתחוםתכניתמיסודתהליכיעבודהב ,

 שיתופיפעולהעםגורמיםהקשוריםלתעסוקה.

  בפעילוייצירת הקהילה תפיסהששיתוף מתוך ותהקשורותתשתיתקהילתיתתומכתתעסוקה,

לתחוםהתעסוקהיתמוךויחזקאתפעילותהמרכז.
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  ממצאי המחקר

 תשתית הארגונית והפיזית של התכניתה. 5

 ועדות-פורומים של התווית מדיניות: "שולחן עגול" ותת 1.5

ותת עגול" "שולחן פורוםשל מדיניות: תכנון מסגרותעיקריותשל שתי יוקמו יישוב שבכל -תוכנן

 מקצועיות.ועדות

 "-לגבי פורום "שולחן עגול עגולתוכנן שולחן פורוםשל קבוע באופן יוקםויופעל רשות שבכל

עבודהיישוביותבנושאהתעסוקה.הפורוםיוקםבידיתכניותבמסגרתויוכנו,בהובלתראשהעיר

שותפיםשכברפועליםבנושאוגופיםהמהווים,ויכלולאתכלהשותפיםהמקומייםתכניתמנהלה

 פוטנציאליים, לקשותפים לסייע ביהיכולים כי נמצא ברשות. התעסוקה נושא מתוךארבעדום

ב,תכניותהחמש קבוע. באופן נערכו לא המפגשים אבל והתכנס הוקם היישוביםהפורום אחד

ה כלל. הוקם לא העבודההפורום ובקידום המשתתפים בכינוס שלקשיים הפורום באמצעות

עגול" ש"שולחן לכך גרמו השוטפת העבודה במהלך היגוי ועדת מנהל,הוקמה כגוף המכהנת

 עבודה תכניות ומאשר מבקר המרכזבמפקח, אתעבור עצמה על קבלה למעשה ההיגוי ועדת .

העגול השולחן תפקידי והיא משמשת ביןגם גופים-כפורום של נציגות בו שיש מקומי מגזרי

עוסקבראייתהתעסוקהברמההעירונית,בתכנוןבקידוםמדיניותתעסוקהמקומיתהואצייםואר

 בזיקהלתהליכיפיתוחכלכלי.

 יטפלובנושאיםו/אובאוכלוסיותספציפיותועדות-תתתוכנןש - הוועדות )צוותי משנה(-תת לגבי

קיימיםבמספראכןנמצאכיבנוסףלוועדתההיגויהאופרטיבית.העבודההיישוביותתכניותעלפי

מהותי,תעסוקתאלדוגמה,קידוםתעסוקתנכים,יישוביםצוותימשנההפועליםבנושאיםשונים

ועוד.-חד הוריות נראהשתפקיד זההצוותיםמהממצאים האם ברור: לגמרי אינו פורוםוהללו

 .תכניותאופורוםשלביצועתכניותאישורלפורוםלהעלאתצרכיםורעיונותלפעולה,

 העירוני תעסוקההמרכז  1.5

והקצאתמבנהוהכשרתו,הקמתמרכזתעסוקההם:גיוסצוותהקשוריםלבטיםהבסיסייםישניהה

פיזילפעילויותיו.

 הפיזי המבנה אח-לגבי שבכל תמחמשדנמצא עירוני.היישובים תעסוקה מרכז ופועל  הוקם

הוקמוו/אושופצובידיהרשותהמקומיתובעזרתתבת,כאשרשלושהמהםממוקמיםהמרכזים

 שנייםמרוחקיםיותרממרכזהעיר.ו,הגישהאליהםנוחהבמרכזהיישובו

 נמצאכיגויסו,כמתוכנן,בעליהתפקידיםהעיקרייםבכלהמרכזים)מנהלורכזים-לגביגיוסצוות

אםכינמצאשוניביןהמרכזיםמבחינת,העוסקיםבהיבטיםשוניםשלתהליךהשילובבתעסוקה(

מספרהאנשים,היקףהמשרותומגווןהתפקידים.עודנמצאכיהצוותבמרכזיםעברשינוייםרבים

גרםלבעיותבתכניתושריבויהגורמיםהמשתתפים,יתפקידיםואילוציתקציבבגללתחלופתבעל

ניהול.



 

iv 

 הצוותלגבי והשתלמויות-הכשרת הכשרות במגוון השתתפו שהם דיווחו והרכזים המנהלים

רשותמקדמתתעסוקה,םשלוגםבהכשרותייחודיותלצוותיתבתההכשרותשלתכניתבמסגרת

רכיהם.ובהתאםלצ

 מידעהת תשתית הקמ 1.5

 המשימההראשונהבתהליךהעבודהשלהמרכזיםהייתההקמתתשתיתמידעבנושאהתעסוקה

ש תוכנן ביישובהביישוב. לתעסוקה הנוגעים הגופים במיפוי יעסקו ואיתור;מרכזים מיפוי

המעסיקיםמיפוי;תכניתויצירתמאגרמידעממוחשבשלהפוניםלתכניתאוכלוסיותהיעדשלה

רמתנדביםשיסייעובפעילותהמרכז.יצירתמאגו;בהויצירתמאגרמעסיקיםממוחשבבסבי

 ביישובלתעסוקההרלונטייםהגופיםמופומרכזשבכלעלהתכניותהמנהליעםמהראיונות,

 אשרמתעדכניםבאופןשוטף.מעסיקיםמאגרומאגרפוניםמוהוק

  אותרה היישובים בכל היעד אוכלוסיית בעירייה, והחינוך הרווחה מחלקות סניפיבאמצעות

ישובייכבולובכרמיאלערכופעולהיזומהשלמיפוי-בתמרה.רותהתעסוקהישולאומיהביטוחה

.בעכוערכומיפויבשתיתכניתעלהתושביםהמהוויםאוכלוסייתיעדויכוליםלהיעזרבהשהצביע

בבית -שכונותמצוקה. והרכזותערכו המנהל שאן, ואיתרו היישוב של טלפוני אנשים600מיפוי

 .תכניתשמהוויםאוכלוסייתיעדל

 מאגרהמעסיקיםנבנהעלבסיסרשימותהרישויבעירייה,נתוניהרשותלעסקיםקטנים,מודעות

 תעסוקה. וירידי ובעיתונים, באינטרנט "דרושים" המעסיקים מאגר צוות-עלמתבצעעדכון ידי

 ייליםוקשרטלפוני.באמצעותמשלוחמהמרכז

 .במרכזיהתעסוקה,להוציאאתהמרכזבכרמיאלנבנהלאשכמעטמאגרמתנדבים

 . מיסוד תהליכי עבודה6

 בפונים הטיפול תהליך 1.5

לבתיאב,עיתונות,רדיו,אינטרנטכוללפליירים,בדרכיםשונותאתעצמםפרסמוהתעסוקהמרכזי

 כשהמרכזים הזמן, עם תעסוקה. בשיטתוירידי עצמאי באופן אליהם הגיעו הפונים מוכרים, נעשו

"חברמביאחבר".

וקל רישום כגון המרכזים, לכל משותפים רכיבים בחלקו כולל בפונים הטיפול התהליך ;פונהיטת

,לשםשדרוגכישוריהפונהיםשונוקורסיםהפניהלהשמהישירהאולסדנאות;פגישהעםרכזהשמה

מוכ העצמה לעבודהסדנאות השכלה;והכנה עסקית;השלמת בסיסיים;יזמות כישורים הקניית

בתחוםהשפהוהמחשביםוהכשרהמקצועית הפונהלאורךתקופהארוכה)במשך; חודשים6וליווי

בחלקמהפונקציותהללו)קליטה,הכוונהלהכשרות,השמהכבול(.-חודשיםבתמרה3-בכרמיאלועדל

;בחלקאחר)ביצועהכשרותלמיניהן(שלואמצעותאנשיהצוותהמקצועיוליווי(פועלהמרכזכספקב

הואפועלכמממןשירותיםאוכמתווךלשירותיםממשלתיים)למשל,אגףהכשרהמקצועיתבתמ"ת(.

מתנדבים; עזרהבידי מתן מושםדגשעל בכרמיאל לדוגמה, מרכז, ישנםגםרכיביםייחודייםלכל

הספר-ביתארקעםהתושביםהבוגריםאלאגםעםהתלמידיםלקראתסיוםלבביתשאןיוצריםקשר
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 התיכון, ועם שירותם סיום לקראת חיילים משוחרריםעם הפניהחיילים על דגש שמים בעכו ;

להכשרהמקצועית.

 עבודה עם המעסיקים 1.5

פיתוחהקשרעםהמעסיקיםכדילהגדילבצוותיהמרכזיםמשקיעיםמאמצים ,לפימנהליהמרכזים

צוינומספרקשייםבעבודהמול.לקבלמידעעדכניעלהכשרותנדרשותואתמספרהמשרותהמוצעות

)ב(;חסורבמקומותעבודהבגללתעשייהמיושנתשפולטתעובדים,כמובביתשאןמהמעסיקים:)א(

צריךלקבלפתרוןברמהעתהמרואייניםדשלנושא,קושירבבשכנועמעסיקיםלפתוחעסקיםבאזור

תחרותעלאותםמעסיקיםביןכמהמרכזיתעסוקהשישביניהם;)ג(שלראשהעירובכיריהעירייה

באותואזור.תבתשלתכניותוביןכמה,קרבהגיאוגרפית

ייעיתמיוחדתבעבודתהמרכזיםמולהמעסיקיםהיאההתייחסותגםאליהםכאללקוחוניסיוןלסוזו

לסייעלהם,העובדיםמתאימיםאלאאףבלהםלארקבאמצעותהפניית ספקתמידעחשובשעשוי

ע הניתנות הטבות יד-לכגון י משרד מסהטבותהתמ"ת, פוניםהפנייתוניהולבשיטותהדרכה,

.המעסיקיםלצורכיבהתאםמקצועיותלהכשרות

 פעולה שיתופי 1.5

 המנהלים, תכניתלדברי מקדמת, אחרות,רשות רבות לתכניות בדומה בו מורכב בשדה ישפועלת

ב מועטים ומשאבים רבים יחסמשתתפים המשימות. הכדילהיקף יעדי את חייביםתכניתלהשיג ,

 פעולה אתהמשאביםהעומדיםלרשותהמרכז.בלקייםשיתופי למנף וכך הרמות כל כי אכןנמצא

מימוןהצוות,איתור-תהתכניתהפעלבטיםשליההמתקיימיםשיתופיפעולהעםגורמיםשוניםבכל

 הכשרותלפוניםוהשמהבעבודה. פעולהעלוליםגםהשיתופי עםזאת,אוכלוסייתהיעדשלהמרכז,

 למשל, כך, מאפשראליצורבעיות. אבלחושףאותוושיתוףפעולהתקציבי מנםלהגדילאתהצוות,

 והיקף הצוות היקף מבחינת יציבות בפועל,לחוסר המבוצעות שלהפעילויות בתקופות בייחוד

 כשהגורמיםהמממניםנאלציםלצמצםאולהפסיקאתהשתתפותםבמימון.,קיצוציםתקציביים

 ותוצאותיה . תפוקות התכנית7

כשלוששניםבמהלך המרכזיםחמשתתכניתבכלהפוניםל-סך עמד, 0007בסוף,המנהליםילפידיווח

הייתה0007,שנת0008-החלהבתכניתכבול,בהןה-בכרמיאלובתמרהתושבים.5,504עלשלפעילות

ובמשמעותיתמבחינתהעלייה בעכו לעומתזאת, תכניתהשםהחלה,שמונהקרייתבמספרהפונים.

שיםדומהביןהשנים.בביתשאן,בההתחלפומספררכזיםותפקידמספרהפוניםהחד,0009-בלפעול

 .0007-במשךתקופהארוכה,הייתהירידהבמספרהפוניםבהמנהללאאויש

בחמשתהמרכזים השתתפו דיווחהמנהלים, השניםשונותאנשיםבהכשרות3,903לפי -ל0009בין

כמועברית,אנגלית,מרביתההכשרותעסקובחיזוקהכישוריםהבסיסייםסיימואותן.88%-ו0007

.ובהעצמהוהכנהלעבודה,ומחשבים
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 שבלפי מערכתהנתונים של ,תבתהמידע 5,078פנו לחמשת המרכזיםאנשים -ו0007-0009בשנים

מהפונים57%.44%מתוךסךהפוניםעמדעלמושמיםשיעורהמהםהושמובעבודה.מכאןש0,080

הושמופעמייםאויותר.(פונים083)3%-,והושמופעםאחת(פונים3,768)

הצלח בחינת של נוסף חשוב פן ההתמדה הוא בעבודה ההשמה מועסקים-ת שהפונים הזמן משך

במספרלאחרהשמתםהראשונה,לאבהכרחבאותומקוםעבודה.בחינתשיעורהמתמידיםבעבודה

 זמן 3-נקודות 30, 38, 05, לעבודה, מהכניסה המידעחודשים מערכת נתוני בסיס על שנערכה

.70%-כ-גבוהיםמצביעהעלשיעוריהתמדההממוחשבתשלתבת,

ה באמידת חשיבות ישנה המרכזים פיתוח המשך הלצורך המשתמשים פיםהנוסייםפוטנציאליקף

לבחינתהסוגיההזובשירותיהם . כלהפוניםלמרכזבמהלךשלוששניםלפי-סךנערכההשוואהבין

המנהל לבין,דיווח ביישוב מועסקים הבלתי לעבודמספר של,שמעוניינים האדם כוח סקרי לפי

(0009-0003הלמ"ס)ממוצעלשנים המרכזים. ההשוואההיאבעייתיתבמידהמסוימתהיותשנתוני

למרותזאת, כוחאדםמתייחסיםלנקודתזמן. סקר בעודשנתוני זמן פני הםנתוניםמצטבריםעל

לומרשמה נכון אעולההשוואהנראהשלאיהיהזהבלתי תהיכולתהטיפוליתשהמרכזיםלאמיצו

 שלהם המובטלים קבוצת בקרב לא שהיא יחסית קלה בקרב לא ובודאי לטיפול, קבוצתיותר

 .שהיאקבוצהקשהיותרלטיפול"המתייאשיםמחיפושעבודה"

 והממשק בין התוכנית לבין מרכז צעירים ההשכלה רכיב יישום. 8

כמו במסגרתה. יינתן צורותיו על ההשכלה שרכיב תוכנן התכנית אישור שהמרכזים-בעת צוין כן,

וסל תמיכה מידע, "לספק כדי גרוס וקרן משוחררים חיילים להכוונת היחידה עם פעולה ישתפו

תבת תעסוקה, )מיזם משוחררים" ולחיילים לצעירים -שירותים אפריל בתעסוקה, (.0003תנופה

נוהמרכזיםאתהפוניםלהכשרותשונות,כמורכישתכישוריםבסיסייםבעבריתובאנגליתבפועל,הפ

יזמותעסקיתוהכשרהמקצועיתולאלתכניות סדנאותהעצמהוהכנהלעבודה, עסקיתובמחשבים,

הכשרותאלוממומנותעלפירובע"יהמרכזים.השכלה.עיוניותהמכוונותלשיפור

רלרכושהשכלההיאאוכלוסייתהצעירים.בחלקמהרשויותהמשתתפותהאוכלוסייההמתאימהביות

במסגרתמרכזצעיריםאובידירכזתהשכלהברשות.לאורגםבתכניתמטופלתאוכלוסייתהצעירים

שיתופי בשטח התהוו ההשכלה רכזת או הצעירים מרכז לבין התעסוקה מרכז בין הקיים הממשק

הא "במסמך גם ביסוס שקיבלו המקומיתפעולה הרשות לבין התכנית הנהלת בין שנחתם מנה"

מהצוותשליהיהחלקההשכלהשרכז.במסמךזהנקבע0030-0007לקראתשלבב'בהפעלתהתכנית

ויהיהכפוףמרכזהתעסוקהישתלבבצוות,אםישביישובמרכזצעירים.אםלא,הואמרכזצעירים

צעיריםיופנותעסוקה,תינתןעדיפותלמרכזהתעסוקה.ו,כפישהיהבמרכזבביתשאן.בנושאהלמנהל

ומרכז בעבודה, בשילוב לעזרה או הכשרה רכישת לצורך התעסוקה למרכז הצעירים מרכז בידי

 .הצעיריםלאיעסיקבעצמורכזהשמה

צעיריםאינומעסיקהמרכז.שוכנותבאותומבנהההתכניותבכרמיאלמתקייםשיתוףפעולהביןשתי

תעס רכז כוללתכניותמשותפות.וקה. המרכז, הצעיריםלבין מרכז מתקייםשיתוףפעולהבין בעכו

מקום וממלא המרכז של הראשון מנהלו שהיה תעסוקה, לענייני העיר ראש סגן צירף שאן בבית
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נמצאגםמשרדושלשמונהקרייתבבמבנההמתנ"סהמנהללמעלהמשנה,אתרכזתההשכלהלמרכז.

מרכזופעלהוקםוה0033-0030שבמהלךשלקרייתשמונהעלהשיחהעםראשהעירמ.רכזהשכלה

מדבקשרהדוקעםמרכזהתעסוקה.וצעיריםשע

  בתכנית תירכיב הקהילהיישום והפעלת . 9

היאשבקהילהמצויהוןחברתישניתןלהיעזרבולקידוםהשתלבותהתושביםתכניתהנחתהעבודהב

רשתותחברתיות מנהיגותקהילתית, ארגוניםקהילתייםאחרים, מתנדבים, ארגוני כגון בתעסוקה,

 שונות. הפעלת הקהילתי: הרכיב להפעלת אפשריות לסייעכדיקשריםבעליתושביםדוגמאות

בלתיב לתושבים עבודה מועסקים;מציאת מתנדבים הפעלת את חיפושהמובטליםשילוו בתהליך

עדיפותשיתנוהקמתפורוםמעסיקים;העבודהובשלביםהראשוניםלאחרהקליטהבמקוםעבודה

שימושבמתקניםשלהמתנ"סלהפעלתסדנאותו/אוקורסים.;העירתושבילהעסקת

כלי עבודהושיטהלאיגוםמשאביםושותפים.בתחוםהקהילתיהתכניתלאסיפקהעקרונותעבודה,

מסמךהאמנה,המשמשבסיסלשיתוףפעולהביןהנהלתהתכניתלביןהרשותהמקומיתבמעברמשלב

כאחדהקריטריוניםלאישורהתכנית, מצייןאתהממדהקהילתי התכניתהניסיוניתלשלבהמיסוד,

יפות"לתכניתלצורךהאישור.אךלאכקריטריוןמחייבאלארקכשיקולאוכגורםשיקנה"עד

שהיהקושיבהקמתתשתיתשלפורומיםקהילתיים.יתירהמזו,גםגיוסהמתנ"סיםעולהמהמחקר

כפלטפורמהלהקמתתשתיתקהילתיתבראייהתעסוקתיתלאנעשה,למרותהפוטנציאלהטמוןבכך.

 רק מתנדבים תושבים מופעלים משמעותיבכרמיאל אי39-בהיקף ליווימאמנים המספקים שיים

מתנדביםבעבודהעםעוליםחדשיםלשיפורהעברית.בשארהיישובים,הפעלת4-אישילפוניםלמרכזו

עללמדתמתקיימת;הפעלתבנותשירותלאומי,כמובקרייתשמונה,אינהממתנדביםכמעטשאינה

הקמתתשתיתקהילתיתהתנדבותית.

תנדביםישצורךבאישמקצועשזהתחוםהמומחיותשלו,פיתוחרשתותקהילתיותוקבוצותמלשם

ה קהילתי. בעובד ביכלומר, הוא מקצועי עובד בפיועדר לעיכוב הסיבות אחת ההיבטיםודאי תוח

,אםכיהיעדרהגדרותברורותומדדייישוםבתחוםזהתורמיםאףהםלכךהקהילתייםשלהתכנית

שרכיבזהכמעטולאהופעלבתכנית.

  התכניתיישום נושאים מרכזיים בהצלחת . 11

מספר על להצביע ניתן שנים כשלוש במהלך יישובים בחמישה התכנית שבהפעלת הניסיון סמך על

.היישוםשלהגורמיםבאופןהפעלתהתכניתהעשוייםלתרוםלהצלחת

 :הנובעתתמיכת ראש העיר בתכנית והשלכותיה על מעמד מנהל התכנית העיר, ראש תמיכת

הרשותהמקומיתמהכ של הטיפול מתחומי להיותאחד צריך שתחוםהתעסוקה רתו היא גורם,

 מרכזי. התכנית. של ההיגוי ועדת כיו"ר מכהנים הערים ראשי המרכזים בכל נוספיםביטויים

בעיותבים:הםלתמיכת בפתרון שיסייע בעירייה, בכיר תפקיד בעל רוקרטיותולוגיסטיותומינוי
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ה הבותכניתבהפעלת מנהל של מעמדו תכניתיסוס התעסוקה( מרכז מנהל בפועל מול)שהוא

 .הגורמיםהעירונייםהשונים

 מאפייני מנהל התכנית: ביישובים התכנית שעלמנהלי סברו ביישוב התכנית יזםמנהל להיות

מעוף,;חברתי הבעל את מתמידתכניתהמפתח של;באופן עיסוק ותחומי פעולה דרכי מחדש

גיוסמקורותמימוןתכניתה יצירתשיתופיפעולהחדשים.מבחינתומבחינתהפונים,המעסיקים,

לגבשצוותמקצועי.חשובמכל,עליולהיותמסוגללעבודבאופןאפקטיביבנוסף,עליולהיותמסוגל

ב המעורבים השונים הגורמים אותכניתמול והארצית, העירונית ברמה המנהלות,, אחת לדברי

נודעתחשיבותתכניתלאורהמרכזיותשלפעילותהמנהלבפיתוחהכמועלביציםרכות"."להתהלך

 בעתהגיוסלתפקיד.לתהליךמיוןנכוןומוקפד

 :הוארכיבנוסףהצוותובמישורשלאנשיבמישורהתקציביייצובהתכנית הבטחת יציבות התכנית

תכניתהתורםלהצלחתה פעילויותהתקציב. מאפשרלהתרכזתכניתיציבלמימוןהצוותולמימון

 .קבועבאופןמאוישהמנהלשתפקידמכךנובעתתכניתהיציבות,בנוסף.תכניתבביצועמשימותה

 גורםשעלהבמרכזיםוהצוותיםהמנהליםבפניההערכהאיצממבהצגת:ופיתוח הצוות צוות עבודת

הצוות,וכןמעטפתמקצועיתשלהשתלמויותבתוךשיתוףהואהתכניתלחתצהחשובנוסףשתרםל

תבת.ידיבידיהמנהלותהארציותשלהתכניתבחברתהמתנ"סיםובתוהכשרותשניתנו

 הפעלתהממצאיםמצביעיםעלכךשלצד:גמישות בהפעלת התכניות בהתאם לגורמים מקומיים

ההפע באופן שונות גם יש היישובים בכל המרכזיים שהמרכזהרכיבים האוכלוסיות מבחינת לה

גמישותבהפעלתה השירותיםשניתנים. וסוג כוחהאדם, היקף בהתאםלגורמיםתכניותמשרת,

אלההמועבריםלעכמומאפייניהאוכלוסייהואבחוןצרכים,היקףגיוסכספיםנוספים,מקומיים

 .שלהתכנית,מאפשריםהפעלהאפקטיביתיותרתבתבידי

  שיתופי פעולהביסוס ופיתוח ללאהתכנית: להתקיים יכולה אינה ופועלת תוכננה שהיא כפי

חיונילהצלחתהרכיבשיתופיפעולהברמותהשונותשלמימון,גיוספונים,הכשרותוהשמות.לכן,

הןברמההארציתוהןברמהשלכלאחדגופיםארצייםעםקיוםשיתופיפעולההואשלהתכנית

 עם יחד וכןמהיישובים, המקומית משרדיהרשות של מקומיות שלוחות בקהילה, שונים גופים

 .מקומיתועמותותמקומיותממשלה,מחלקותהרשותה

 שלייחוד:גמישות במתן השירות והתאמה אישית ללקוח אחריםלגופיםבהשוואה,המרכזו

נותן"שהמרכזבכךהוא',וכדאדםכוחחברות,התעסוקהלשכתכמו,העוסקיםבתעסוקהביישוב

אישייחס-אחררותיש התעסוקהרותיבשמאשרופורמלימקובעפחות, המנהליםל)" דברי

אחריםתעסוקהמגופיבהבדלוהרכזים(. עבודהלחיפושכליםהקנייתעלרבדגשבמרכזשמים,

נכונהכתיבתכמו,יעיל בצורה חיים לר,קורות הפונה עליוהכנת עבודה התנסות-איון ידי

 איוןעבודה.יולציותהמדמותרבסימ

  :לאתמידקיימתהתאמהכזומלכתחילה,שהיות התאמה בין צורכי המעסיקים לכישורי הפונים

לצ בהתאם מקצועיות להכשרות פונים להפנות היא המנהלים של הפעולה מדרכי רכיואחת

מצאובתוכםידרךנוספתהיאלהגדילאתמאגרהפוניםכדילהגדילאתההסתברותשיהמעסיקים.

גםבחזיתהפוניםעל לפעול צריך המרכז התאמת-מועמדיםמתאימיםלדרישותהמעסיקים. ידי



 

ix 

הקיימות התעסוקה ואפשרויות כישוריהם לרמת אלה,ציפיותיהם שרוב מנת על לפעול וכן

שעובריםהכשרהמקצועיתימצאועבודה.

 : בחינה שוטפת של איכות מקומות העבודה נוהגים המעסיקבמרכזים איכות על משוב לקבל

תשל בזמן, תשלוםהמשכורת החוזה, בתנאי יחסהוגןמבחינתעמידתו נלוותלשכר, וםהוצאות

וכד', לעובד בעבודה. שהשתלבו פונים בתנאיבאמצעות עומד ואינו העובד את שמנצל מעסיק

 החוזה,לאמפניםאליועובדים.

 למרכזיצירת, לא רק כספקי משרות: כלקוחות של התכנית המעסיקים ראיית מחויבות

ביתרוושגי,כישוריםמעוטישהםמועסקיםבלתיגםלקלוטונכונות,התעסוקהבקרבהמעסיקים

אלאעובדיםספקתהמבחינתרקלאירגישושהםמקבליםשירותמהמרכזהמעסיקיםאםקלות

ב נוספיםתחומאף חשובמידעכגון,ים מס הטבות על עובדיםומימון כליםהכשרת באמצעות

,כן,היהמאמץלפעולמולהמעסיקיםכשותפיםלמרכזבפיתוחתכניותמשותפות-ממשלתיים.כמו

 רכיהמעסיקיםבאזור.וכגוןהכשרות,שדרוגעובדיםוקידוםצ

 הפעלת התכניתב. סוגיות 11

ממצאיהמחקרמראים:כהעדבמלואםהופעלושלאבתכניתרכיביםפיתוחבהמשךתועלת-עלות.1

כיהתכניתהצליחהלהקיםתשתיתארגונית,לשדרגאתמיומנויותהעבודהולשלבבתעסוקהאחוז

 אליה. מהפונים גבוה זאת, שבהםעם העיקריים מסוימים, תשתית רכיבי הפורומיםישנם

הקהילתי הרכיב לתכנון, ההשכלההעירוניים הופעלו,ורכיב זאתשלא לאור לתכנון. ,בהתאם

,אולהתמקדבחיזוקהרכיביםשהצליחו,בעיקרבתחוםמרכזהתעסוקהעדיףהשאלההיאהאם

מעברלמרכזתעסוקהתכניתאתהלשדרגובכךהמתוכנניםםרכיבישארהלהשקיעמאמץליישום

תשתיתעירונית.תכניתאותהלוךהפלו

מהצריךלעשותעלמנתלשדרגאתפעילותמרכזיהתעסוקהולבססאתמעמדםביישובכמרכזיידע.2

ו שותפיםלפיתוחהתעסוקהבמסגרתופעילותבתחוםהתעסוקה? מנתשיהיו על ישלפעול כיצד

מוצעלשכללאתמנגנוניההפעלהשלהתכניתכגוןועדתהיגוימקומית?הפיתוחהכלכלישלהיישוב

והבנייתופור לתכנון מסגרת ומהווים המקומית ברמה השותפות את מקצועייםהמבססים ומים

 מדיניותתעסוקהמקומית.

.3 שתיווצר אפשרות ישנה בין חלשותתכניותתחרות אוכלוסיות של תעסוקה לקידום שונות

מולתכניותתשתיתכגהה.בקרבהגיאוגרפיתהמופעלות אפשרותזאתגדולהיותר וןיתכנותשל

 במידה צעירים: עשמרכזי התעסוקה בתחום גם יעסקו התשתית לתכניות לולה ביניהןהיווצר

הפוניםלתחרות תכניותעל עלמקומותעבודהועל גורמיםאיתםה, פעולה.ותמקיימהן שיתופי

"תכניותמסלול" בגדר שהן תכניותתעסוקה ישנן זאת, חיללעומת אשת כמו תכניותתעסוקה,

לבסס.ותכניותשלעמותתבעצמימשרדהקליטהלעוליםשל "תכניותהמסלול"היהרצוי לגבי

במסגרת תחתהמטרתכניותן.אתהמודל יאלהיפעלו תוךשיתוףרשותמקדמתתעסוקהיהשל

היהמגדילאתהמשאביםוהיהמאפשראתתכניותסבירלהניחשאיגוםמשאביהפעולהביניהן.

 הרחבתהפעילויות.



 

x 

תכניתהשלהיעדאוכלוסייתלהיותצריכהמי.4 התלבטוהייתהזו? אחתהשאלותהמרכזיותבהן

ה ומפעילי תכניתמתכנני של היעד אוכלוסיית בין מובנה ניגוד קיים שמתמקדותתבתתכניות. ,

תכניתבקידוםקבוצותחלשותשאינןמקבלותגמלתהבטחתהכנסה,לביןהתפיסההעקרוניתשלה

כלל את ישרת שהמרכז הסכמה התגבשה זאת, לאור היישוב. תושבי כלל את משרתת שהיא

 .reaching-outהתושביםשלהיישוב,אבללגביקבוצותחלשותתעשהפעולהיזומהשל
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