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 תמצית מחקר

 רקע. 1
 בעבודהיוצאות אתיופיה  של שילובן לשם ,ינטו'הגעל ידי  90-ה בשנותפותחה " אשת חיל" תכנית

מיזם  חליטה ,יעד קהלימגוון למרכיבי התכנית  תלהתאים א שניתן מאחר. ממנה נשירתן מניעת ולשם

יוצאי ) נוספותאוכלוסיות נשים וגברים מ בקרבמודל זה  ליישם -ת ''תב -וינט 'של הגהתעסוקה 

תכנית ה" )חילאבי"ו" אשת חיל" תכניותהתפיסת על פי (. ערביםו ותיקים יהודים, בוכרה/קווקז

של  מדורגת הצטרפותבאמצעות יושג שילוב בעולם העבודה ה ,(לגבריםהמקבילה המיועדת 

הכנה  סדנאות, תשתית ביישוב הכנת - שלבים כמה כולל המודל. םליווי כדי תוךולעבודה המשתתפים 

, תעסוקתיה םמבקידו וסיוע בעבודה משולביםב תמיכה, השמות אישיות, לקראת יציאה לעבודה

ובניית קבוצת מנהיגות בתחום התעסוקה מקרב  באמצעות מועדון תעסוקתי חברתיהו אישיה

 ערביםערביות וגברים  נשים בקרב לפעול" אביחיל/חילאשת " התכנית החלה 2006 בשנת. משתתפיה

 . ורינה כנה כפר, חיפה, פחם-אל-אוםהיישובים מ

 ואתהתוכנית  יישום המחקר בחן את. ת"בדוח זה מובאים ממצאי מחקר הערכה שהוזמן על ידי תב

 עם מהראיונות שעלו לשיפור והמלצות משוב. ל''הנבשלבי הפעלתה הראשוניים ביישובים  תרומתה

 היה זה למשוב. הפעלתה כדי תוך, ומפעיליה התכנית למנהלי ניתנו ההפעלה צוות ועם המשתתפים

 בקריטריונים שינוי, כגון, היעד לאוכלוסיית ובהתאמתה התכנית במבנה שינויים בביצוע נכבד חלק

 וההכשרות הליווי היקף הגברת; בלבד הנשים באוכלוסיית והתמקדות לתכנית משתתפים לקבלת

 .לדרישותיהם והתאמתם למשתתפים והכשרות קורסים הוספת; בתכנית לצוות הניתנים

 המחקר מטרות. 2

 :העיקריים המחקר יעדי שלושת פירוט להלן

 שבהם האתגרים בחינת תוך, התכניות יישום תהליך על ולמפעיליה התכניות למובילי משוב לתת 

 ;והפעלתה התכנית הקמת במהלך המפעיל הצוות נתקל

 השונים התכנית שלבי של התפוקות את לבחון; 

 בעקבות התכנית משתתפי של התעסוקתי מצבם: התכנית הפעלת של התוצאות את לבחון 

 וסוגי 2008 שנת לאמצע 2007 שנת תחילת שבין בתקופה המשולבים שיעור, כגון – בה ההשתתפות

 התכנית של תרומתה על ומהצוות מהמשתתפים משוב לקבל, כן כמו. השתלבו שבהן העבודות

 .בעבודה לשילובם

  המחקר שיטת. 3

, 2007 שנת בתחילת לתכנית שהצטרפו הנשים כל ואת הגברים כל את כללה המחקר אוכלוסיית

 (. גברים 66-ו נשים 84) משתתפים 150, כלומר

 בטלפון המשתתפים רואיינו כך לשם. וחצי שנה במשך המשתתפים אחרי מעקב הייתה המחקר שיטת

 לאחר וחצי וכשנה;  (2007 אוקטובר-יוני) קבוצה בכל התכנית תחילת לאחר שנה כחצי: סבבים בשני
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 לציין יש. הערבית בשפה סגור בשאלון נאסף המידע(. 2008 דצמבר-יולי) קבוצה בכל התכנית תחילת

 לשם. אחת קבוצתית בפגישה תצפית הקבוצות מן אחת בכל נערכה הטלפוניים הראיונות לפני כי

 .הטלפוניים הראיונות לקראת הדרכה נערכה, הקבוצה משתתפי של היענותם הגברת

 לאלה מקבילים במועדים, סבבים בשני הם גם נערכו בתכנית התפעול אנשי 18  עם טלפוניים ראיונות

 .פתוחות שאלות בו שנכללו למחצה מובנה שאלון באמצעות נאסף המידע. המשתתפים של

 בלבד השני במועד טלפונית רואיינו בתכנית המשתתפים ביישובים המקומיות הרשויות נציגי ארבעה

 .למחצה מובנה סגור שאלון באמצעות

 נערכו, לכך נוסף. השני בסבב 119-ו הראשון ראיונות בסבב 139 רואיינו המשתתפים 150 מתוך

 .מקומיות רשויות ונציגי תפעול אנשי 31 עם ראיונות

 ותפוקותיה התכנית יישום הערכת. 4

 עבודתו ודפוסי תפקידיו, בתכנית האדם כוח 6.8

 בתכנית האדם כוח 

 את שהפעילה" מעורבות" עמותת והנהלת התכנית של ארצית הנהלה כוללת :התכנית הנהלת -

 התכנית רכזי של ובהדרכתם מקצועי בליווי התמקדה ההנהלה פעילות עיקר. התכנית

, לעיל לאמור נוסף. התכנית להפעלת הקשורות סוגיות במגוון הערבית באוכלוסייה הארציים

 הארצית ההנהלה ופעילות, התכנית של אדמיניסטרטיבי ניהול העמותה הנהלת פעילות כללה

 ויצירת בתכנית המשתתפים מהיישובים מקומיים גורמים עם קשרים של וטיפוח יצירה כללה

 .ת''בתב התכנית הנהלת לבין הארציים הרכזים בין קשר

 היישוביים הרכזים עם ביותר והאינטנסיבי הישיר בקשר נמצאים הרכזים:  ארציים רכזים -

 ומדריכים מנחים, יישוביים רכזים צוות גיוס, כגון, פעילויות מגוון כלל תפקידם. בתכנית

 יצירת; בתכנית השונות הפעילויות ובארגון בתכנון סיוע; בתכנית ולהכשרות לסדנאות

 עם ושותפויות קשרים ופיתוח היישוביים הרכזים לבין" מעורבות" עמותת בין" קשר"ה

 זה בתפקיד התחלפו, ההערכה במהלך. התכנית מופעלת שבהם מהיישובים מקומיים גורמים

 .בתכנית יישוביים כרכזים כן לפני עבדו מהם שלושה; רכזים ארבעה

 והוא המשתתף עם ביותר האינטנסיבי הקשר יש היישובי לרכז :ומנחים יישוביים רכזים -

 ליווי על; לתכנית משתתפים קבלת על אחראי הוא כן כמו. בעבודה שילובו מסלול על האחראי

 ההשמה ובשלב העבודה חיפוש בשלב הקבוצה ליווי על; התעסוקתית הסדנה בשלב הקבוצה

 הפעילויות ועל בעבודה הראשונים בצעדיהם המועסקים המשתתפים ליווי על; בעבודה

 .התעסוקתית הסדנה את מעבירים המנחים. התעסוקתי במועדון

 הרכזים בבחירת התכנית הנהלת את שהנחו העיקריים הקריטריונים: בתכנית הצוות גיוס 

 עם בעבודה קודם ניסיון; לפחות ראשון תואר של אקדמית השכלה: להלן מפורטים והמנחים

 התעסוקה בתחום וידע בהשמות ניסיון, בתכנית המשתתפים של לזה דומה רקע בעלות קבוצות

 שלושה. מעסיקים עם קשרים פיתוח ויכולת לתוצאות מחויבות, מוטיבציה, כגון, אישיות ותכונות

 השיווק בתחום עיד בעלי מועמדים במציאת קושי. א: והמנחים הרכזים חיפוש במהלך עלו קשיים
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 מועמדים של עניין חוסר. ב ;חלשות אוכלוסיות עם בעבודה ניסיון בעלי גם שהם והתעסוקה

 משתתפים וליווי עבודה מקומות איתור, ניידות דורשת אשר, זה מסוג בעבודה פוטנציאליים

 . החיפוש בתהליך לעזור הרווחה לשכות של יכולתן חוסר. ג ;עבודה לראיונות

 ועם הארצית התכנית הנהלת עם בעיקר בקשר היו הארציים הרכזים :הצוות אנשי בין הקשרים 

 השתתפות באמצעות הקשר התקיים, לרוב. בחודש פעמיים של בתדירות, העמותה הנהלת

 היו היישוביים הרכזים. שונים בנושאים קבלו שהם פרטניות הדרכות באמצעות או צוות בישיבות

 והן הצוות ישיבות במסגרת הן, להיפגש נהגו שאתו, התכנית של הארצי הרכז עם בעיקר בקשר

 .בתכנית עבודתם במהלך היישוביים לרכזים שניתנו הפרטניות ההדרכות במסגרת

 אישיות הדרכות במסגרת לרוב היו היישוביים הרכזים שקיבלו ההכשרות :הצוות הכשרת 

. העבודה תחילת לפני מאורגנת הכשרה ניתנה לא; בתכנית עבודתם במהלך הארצי מהרכז שקיבלו

; משתתפים גיוס; וארגוניים ניהוליים תכנים: היו אלו בהדרכות שנכללו העיקריים הנושאים

 גורמים עם קשרים ופיתוח עבודה מקומות ואיתור השמה; וקבוצתי פרטני טיפול של מיומנויות

 הרכזים כלל בדרך בהן השתתפו. הצוות ישיבות היה הצוות להכשרת נוסף ערוץ. חיצוניים

, שוטפות בעיות נידונו אלו בישיבות. התכנית הנהלת גם ולפעמים הארציים הרכזים, היישוביים

 מרבית. הרכזים לעבודת הקשורים בנושאים הדרכות וניתנו נהלים שינוי לגבי עדכונים ניתנו

 מעדיפים היו הם וכי, בינונית בתכנית לעבודתם הצוות ישיבות של תרומתן כי ציינו הרכזים

 .ובעדכונים בנהלים הרב העיסוק פני על ובדילמות בסוגיות להתמקד

  הדרישות במילוי התקשו הרכזים מרבית :מנהליות בדרישות בעמידה הרכזים של קשיים 

 אמרו, זאת לעומת, המנהלים. העבודה עומס את והגבירו רבות היו, שלדעתם, המנהליות

 הרכזים, המנהלים לדברי. בהצלחה וניהולה התכנית קידום לשם חיוניות המנהליות שהדרישות

 בלוחות לעמוד יכולתם חוסר ובשל לתכנית מחויבותם חוסר בשל אלה דרישות במילוי התקשו

 הרכזים שבהם מסוימים מקרים ציינו המקומיות הרשויות מנציגי חלק גם. שנקבעו הזמנים

 .מהם הנדרשות במשימות עמידה ואי לתכנית מחויבות חוסר הפגינו

 עבודתם את שהפסיקו אלה כולל, היישוביים הרכזים מרבית :בתכנית מהעבודה רצון שביעות 

 מרוצים היו לא כמחציתם, זאת עם. כללי באופן מעבודתם רצון שבעי היו כי דיווחו, בתכנית

 מענה קבלת ובנושא האישי היחס בנושא בעיקר, בתכנית הארציים מהרכזים חלק עם מהקשר

, מעבודתם מרוצים היו הם כי דיווחו שרואיינו הארציים הרכזים. בפניהם העלו שהם לבעיות

 .בתכנית הצוות אנשי עם פעולה ומשיתוף בעבודה לרשותם העומדים מהתנאים

 המשתתפים ומיון גיוס תהליך 6.4

 בחירת בתהליך הרכזים את הנחו אשר העיקריים הקריטריונים :מועמדים לקבלת קריטריונים 

 ומצב ;(45-25) צעיר גיל; לעבוד ורצון מוטיבציה; משפחות בעלי; תעסוקה חוסר: היו המשתתפים

 פניות של קטן היקף עקב אלו קריטריונים הוגמשו מהמקרים בחלק. יחסית טוב בריאותי

 מידת על דיווחו הרכזות, הנשים קבוצות במרבית. יישוב בכל הייחודיים לתנאים ובהתאם

 הטוב הבריאותי מצבן, הצעיר גילן  בעיקר, לתכנית שגויסו המשתתפות של גבוהה התאמה
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, בינונית התאמה מידת על דווח, הגברים קבוצות בעיקר, הקבוצות ביתר. שלהן הפעולה ושיתוף

 .פלילי ועבר מזדמנות בעבודות עבודה, קשה בריאותי מצב בגלל בעיקר

 במועצות הרווחה לשכות היו המשתתפים לאיתור העיקרי המקור :המשתתפים איתור 

 המועמדים שמות את מהן קיבלו הרכזים. התכנית הופעלה שבהם ביישובים העיריות/המקומיות

 הגברים לקבוצות"(.  חבר מביא חבר)" עצמם התכנית משתתפי היו נוסף מקור. בהן המטופלים

 אשר מועמדים או, "אבות ברית" - אשלים של ההורות בתכנית השתתפו אשר מועמדים גם גויסו

 . אחר תעסוקתי בפרויקט השתתפו

 של ביכולתה המועמדים של אמון יצירת היה העיקריים הקשיים אחד :המשתתפים בגיוס קשיים 

 בתכניות אלה מועמדים של קודם מוצלח לא מניסיון הן נבע הקושי. עבודה להם למצוא התכנית

 ובחוסר פעולה שיתוף בחוסר מתבטא זה קושי; בכלל במערכת שלהם האמון מחוסר והן דומות

 הפעולה שיתוף: הרווחה לשכות עובדי עם קשר יצירת היה נוסף קושי. זה מסוג בתכניות עניין

 שיש ציינו הרכזים ממחצית יותר .התעכבו המתאימים המועמדים ורשימות חלקי היה שלהם

 מענה מתן לשם, דומות בתכניות בעבודה ניסיון בעלי, מומחים של מקצועי ייעוץ בקבלת צורך

 .לתכנית מועמדים קבלת נושא סביב המתעוררות לדילמות ופתרון

 לתכנית ההצטרפות במועד המשתתפים מאפייני 6.4

 יחסית צעירות היו המשתתפות. 45 גיל עד היו הגברים ורוב הנשים רוב :דמוגרפיים מאפיינים 

 רבעים וכשלושה נשואים היו הגברים כל(. הגברים בקרב 29% לעומת 35 גיל עד מחציתן כמעט)

 .נשואות היו מהנשים

 קרוב בבעלות או בבעלותם בדירה גרים הם כי דיווחו( 85%) הגברים רוב :בית משק והרכב דיור 

 97%) ילדים עם זוג היה השכיח הבית משק הרכב. בשכירות גרו מהנשים כשליש. משפחה

 .יחידות הורות היו( 21%) הנשים מן כרבע(. כך גרו מהנשים 71%-ו מהגברים

 הגברים כמחצית, זאת לעומת; טוב בריאותן מצב כי דיווחו הנשים רוב :ותפקוד בריאות מצב 

 מגבלות על דיווחו מהגברים שלישים כשני". גרוע/טוב כך כל לא" הבריאותי מצבם כי דיווחו

 .הבריאותי מצבם רקע על שלהם העבודה ביכולת

 12 בעלות הן מהנשים 57%) מהגברים יותר משכילות היו נשיםה: מקצועית והכשרה השכלה 

 של מזו יותר טובה הייתה ובמחשב בשפות שליטתן, (מהגברים 26% – לעומת ומעלה לימוד שנות

 אחת מקצועית הסמכה תעודת הייתה מהגברים( 37%) ולכשליש מהנשים למחצית. הגברים

 .לפחות

 לנפש נטו ההכנסה שבהם בית במשקי גרו( 81%) הגברים ורוב( 74%) הנשים רוב: כלכלי מצב 

 שני כמעט - הגברים בקרב המצב היה גרוע במיוחד. בלבד ₪ 1,500 עד היא לחודש סטנדרטית

 כמחצית) הבית משק של הבסיסיות ההוצאות את לכסות מצליחים אינם כי דיווחו מהם שלישים

 (.כך דיווחו הנשים

 רציפה בעבודה עבדו לא( 57%) הגברים ממחצית ויותר( 70%) הנשים רוב: תעסוקתי ניסיון 

 הצטרפותם לפני האחרונות השנים בחמש( לפחות חודשים שלושה ברציפות שנמשכת עבודה)
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 עולה האחרונות השנים חמש במשך שעבדו המשתתפים של התעסוקתי הניסיון מבדיקת. לתכנית

 :כי

 . זו בתקופה ומעלה שנים שלוש עבדו כמחציתם  -

 הצטרפותם בזמן רציפה בעבודה מועסקים היו מהם כשליש - העבודה לשוק קרובים היו רובם -

 . לתכנית ההצטרפות לפני האחרונה בשנה רק לעבוד הפסיקו מהם כרבע ועוד לתכנית

 התעסוקתית הסדנה הערכת 6.6

 יישוב בכל קבוצתית במסגרת ניתנה, לעבודה היציאה לקראת בתכנית ראשון הכנה שלב שהיא, הסדנה

 בחיפוש מיומנויות בפיתוח, כלים במתן, העבודה עולם בהכרת התמקדו בסדנה. התכנית פועלת שבו

 היה המפגשים משך; שעות 30-כ בת הייתה הסדנה. לעבודה ליציאה המוטיבציה ובהגברת עבודה

 25-22 ועד משתתפים  25-13 בין נע בסדנאות הקבוצות גודל; שבועיות שעות שלוש-שעתיים

 : לסדנה  בנוגע הצוות ועם המשתתפים עם מהראיונות שעלו העיקריים הממצאים להלן. משתתפים

 התאים הפגישות ומשך הפגישות מספר, הקבוצה גודל כי ציינו המרואיינים מרבית: הסדנה מבנה 

 .להם

 במיוחד וציינו, מאוד טובים היו הסדנה שמנחי אמרו הנשים ורוב הגברים רוב: הסדנה מנחי 

 .טוב היה למשתתפים שיחסם

 שמשך אמרו ורובם, שנלמדו הנושאים בכל למשתתפים תרמה הסדנה: בסדנה והנושאים התכנים 

 בלימוד הרחבה ביקשו נשים של גדול שיעור. להם התאים הנושאים ללימוד שהוקדש הזמן

; אישיים-ובין חברתיים קשרים פיתוח; בחיים שונים למצבים הסתגלות: הבאים הנושאים

 .לעבודה היציאה את שמקשים גורמים עם התמודדות

 מקצוע ואנשי אורחים יותר להזמין שיש חשבו הנשים ורוב הגברים רוב: בסדנה ההוראה שיטות 

 עצמם המשתתפים מחיי בדוגמאות להרבות שצריך חשבו הגברים מחצית כמעט; הסדנה למפגשי

 .ובהדגמות סימולציה במשחקי להרבות שצריך חשבו מהנשים משליש ולמעלה

 היקף. הסדנה ממפגשי במחצית לפחות היו הגברים ורוב הנשים רוב: בסדנה הנוכחות היקף 

 העיקרית הסיבה. הגברים בקרב מאשר הנשים בקרב יותר גדול היה הסדנה במפגשי הנוכחות

 ככלי מהסדנה רצון שביעות ומחוסר עניין מחוסר נבעה הסדנה במפגשי חלקית להשתתפות

 . המשתתפים של התעסוקה בעיית בפתרון שימושי

 מהסדנה מרוצים היו מהגברים רבעים וכשלושה הנשים כל כמעט :מהסדנה רצון שביעות 

 במצב אחרים לאנשים ממליצים היו כי דיווחו ונשים גברים של דומים שיעורים. התעסוקתית

 עם ולהתמודדות עבודה לחיפוש כלים מקנה שהיא מפני בעיקר, בסדנה להשתתף לשלהם דומה

 מהשיעור נמוך היה מהסדנה מרוצים שהיו הגברים ששיעור לציין ראוי .בעבודה שונים מצבים

 הגברים של יותר קטן נוכחות היקף על לעיל שהוזכר הממצא את תואם זה ממצא. הנשים בקרב

 . לנשים יחסית בסדנה

 לתיאום קשורות עליהן דיווחו והמנחים שהרכזים העיקריות הבעיות: הסדנה בהפעלת קשיים 

-אי הייתה, הגברים קבוצות בקרב בעיקר שצוינה, אחרת בעיה. בציוד ולמחסור הסדנה מיקום

 .בסדנה שנלמדו  בנושאים עניין חוסר  בשל בעיקר, המשתתפים של פעולה שיתוף
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 קבוצתיים השמה במפגשי השתתפות 6.4

 בכל המועדון פעילות להתחלת ועד התעסוקתית הסדנה תום לאחר נערכו קבוצתיים השמה מפגשי

 מהגברים שלישים כשני. עבודה מקומות וחיפוש ההשמה מעולם סוגיות סביב נסבו המפגשים. קבוצה

 הסבב ראיונות ביצוע לתקופת עד קבוצתיים השמה במפגשי השתתפו כי דיווחו מהנשים וכמחצית

 השתתפות אי/ההשתתפות להפסקת השכיחות הסיבות(. התכנית תחילת לאחר שנה כחצי) הראשון

 לתחלופת בעיקר קשורות שהיו ארגוניות ובעיות מהתכנית אכזבה/עניין חוסר היו במפגשים כלל

 .בתכנית הרכזות

 התעסוקתי המועדון הערכת 6.4

 בתהליכי הנמצאים המשתתפים של לצרכיהם מענה לתת נועד והוא, בתכנית המשך שלב הוא המועדון

 עבודה מחפשים אשר היישוב אנשי בפני דלתותיו את לפתוח אמור הוא, לכך נוסף. בעבודה שילוב

 2-1.5 ארכו והם, בשבועיים פעם נערכו המפגשים. בעבודתם להתקדם ומעוניינים שעובדים מי ובפני

 .המועדון הפעלת לאופן בנוגע העיקריים הממצאים להלן. שעות

 ממחצית יותר וקצת( 60%) בתכנית הנשים ממחצית יותר :המועדון לשלב הממשיכים היקף 

 השתתפות-לאי השכיחה הסיבה.  המועדון במפגשי כלשהו בזמן השתתפו( 53%) בתכנית הגברים

 .כזה מועדון הקמת על ידיעה-אי או בקבוצה מועדון הפעלת-אי הייתה במועדון

 במרכזים או סים''במתנ התקיימו הקבוצתיים המועדון מפגשי: ומבנהו המועדון מיקום 

 כשני. להן התאים לא המועדון מיקום כי דווח הנשים מקבוצות בחלק. ביישוב אחרים קהילתיים

 .אותה להגביר יש כי ציינו והיתר, להם התאימה הפגישות תדירות כי ציינו מהמשתתפים שלישים

 במפגשי והפעילויות התכנים כי דיווחו הרכזים כל כמעט: במועדון הקבוצתית הפעילות תוכני 

 שוני היה לא וכי המועדון להפעלת שקדמו הקבוצתיות בפגישות לפעילויות דומים היו המועדון

 והתאימו חיוניים היו במועדון שנלמדו התכנים רוב כי צוין. ביניהם התוכן מבחינת מהותי

 היו המַרּבית התועלת את הפיקו שמהם העיקריים הנושאים כי דיווחו המשתתפים. למשתתפים

 לגבי מידע. ב; אישיות-ובין חברתיות מיומנויות. א: הבאה השכיחות לפי, תחומים בשלושה

 .עצמי ושיווק העבודה חיפוש מיומנויות שיפור. ג; בעבודה וזכויות כללי באופן זכויות

 מרוצים"/"מרוצים" היו( 74%) והנשים( 87%) הגברים רוב: המועדון ממפגשי רצון שביעות 

  מעניינים היו המועדון מפגשי כי דיווחו מהמשתתפים גבוהים שיעורים. המועדון ממפגשי" מאוד

 .בעבודה השתלבות לצורך חשובים היו הם וכי

 של העיקריות התרומות, המשתתפים הערכת פי על: במועדון למשתתפים הקבוצה תרומת 

 .לעבודה מוטיבציה ומתן נפשית תמיכה מתן היו הקבוצה

 על השפיעה למועדון חדשים משתתפים של הצטרפותם: למועדון חדשים משתתפים הצטרפות 

 הייתה ההשפעה כי דּווח, אחד מצד. הנשים קבוצות בקרב בעיקר, המועדון מפגשי התנהלות

 כי דּווח אחר מצד; חדשות משתתפות של הצטרפותן עם ומעודדת שונה אווירה נוצרה וכי חיובית

 על לחזרה וגרמה המשתתפות בין ששררה הפתיחות בתחושת פגעה החדשות המשתתפות כניסת

 .בתכנית קודם שנלמדו תכנים
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 המשתתפים מיעוט היה המועדון בהפעלת העיקריים הקשיים אחד: המועדון בהפעלת קשיים 

 של המוצהרים מיעדיו הוא בעבודה ששולבו משתתפים שליווי פי על אף כי צוין, כן כמו. במפגשים

 בעיות היה נוסף קושי. מועסקים שאינם במשתתפים דווקא הפעילות התמקדה בפועל, המועדון

. למפגשים מומחים להזמין וביכולת למשתתפים שונות הפעלות לארגן ביכולת פגעו אשר תקציב

 להפעלת חיוני בציוד ומחסור למועדון מתאים מקום מציאת של טכניות בעיות צוינו, כן כמו

 .המפגשים

 עיוניים קורסים 6.4

 כמחצית( התכנית תחילת לאחר וחצי כשנה) השני הראיונות לסבב עד: המחשב להכרת קורסים 

 במחצית נכחו מהם( 76%) רבעים כשלושה; מחשב לימודי בקורס למדו( 47%) המשתתפים

 היו כי דיווחו מהנשים שלישים וכשני הגברים מרבית. לפחות הקורס משיעורי

 ידי על בעיקר שצוינו, רצון שביעות-לאי השכיחות הסיבות. מהקורס" מאוד מרוצים"/"מרוצים"

 .הקורס מדריכות של, לטענתן, המקצועיות וחוסר הקורס של הקטן ההיקף היו, הנשים

 טרם אשר לעברית קורסים נפתחו בתכנית הקבוצות ממחצית ביותר: עברית ללימוד קורסים 

 בקורסים השתתפו מהגברים מעט ורק, (31%) מהמשתתפות כשליש. ההערכה במועד הסתיימו

 .הראיונות ביצוע למועד עד אלו

 עסקית ליזמות בקורסים השתתפו מהגברים 16%-ו מהנשים 34%: עסקית ליזמות קורסים .

" רבה במידה" להם לתרום יוכל שהקורס חשבו מהם גדול וחלק מהקורס רצון שבעי היו מרביתם

 כעצמאיים לעבוד מתכוונים אמנם הם כי ציינו מחציתם רק, זאת עם. בעבודה להשתלבות

 .הקורס בעקבות

 הנחוצים וציוד מקום מציאת, כגון, טכניים קשיים בעיקר צוינו: הקורסים בהפעלת קשיים 

 והניסיון הרקע וכי נמוכה הייתה בקורס ההוראה רמת כי ציינו המשתתפים. הקורסים להפעלת

 שיש מדריכים במציאת הקושי על דיברו הרכזים. מספקים היו לא המדריכים של המקצועיים

 . בתכנית המשתתפים לאוכלוסיית אלה מעין קורסים להעביר ויכולת ניסיון להם

 בעבודה ההשמה תהליך 6.1

, בעבודה ולהשתלב עבודה מקומות למצוא למשתתפים אינטנסיבי באופן סייעו היישוביים הרכזים

 מדובר. זה בתהליך היישוביים לרכזים סייעו המקומיות ברשויות השותפים וכן הארציים והרכזים

 מודעות ובאמצעות עבודה ולמקומות למעסיקים פנייה באמצעות עבודה מקומות במציאת בעיקר

 .ובאינטרנט בעיתונים" דרושים"

 הרכזים ידי על אורגנו הם. יישובים בשני תעסוקה ירידי שני נערכו ההערכה ביצוע בתקופת, לכך נוסף

 לשכות, המקומיות הרשויות גורמי ובשיתוף, התכנית של הארצית הרכזת של בסיועה, היישוביים

 ראשון צעד בהיותם היה הירידים של העיקריים ההישגים אחד. נוספים מקומיים וגורמים התעסוקה

. מעסיקים בקרב והן מובטלים תושבים בקרב הן, התעסוקה נושא לגבי קהילתית מודעות בקידום

 בשיווק ולתרומתם בעבודה מהמובטלים חלק בשילוב הירידים להצלחת קשורים נוספים הישגים

 .פוטנציאליים מועמדים פניב וחשיפתה התכנית
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 :ההשמה בתהליך הבאים הקשיים  על הצביעו הרכזים

 למרות. להשגתה שונים משאבים ובחוסר בעבר יציבה תעסוקה בחוסר התאפיינו המשתתפים .א

 התאימו לא ואשר, להשתלב מעוניינים היו שבה העבודה לגבי מיוחדות דרישות להם היו, זאת

 על הקשה זה פער. המעסיקים ולדרישות בשוק הקיים להיצע, ולכישוריהם למאפייניהם

 .אלו לאנשים המותאמים עבודה מקומות במציאת הרכזים

 שבהם אלה כולל, ערביים ביישובים ובעיקר הארץ בצפון כללי באופן עבודה במקומות מחסור .ב

 .התכנית הלהופע

 מוצאם בגלל משתתפים לקבל בסירוב רוב פי על שהתבטא המעסיקים של פעולה שיתוף חוסר .ג

 הוגנים לא בתנאים עבודות ובהצעת, (יהודים מעסיקים) מסוים ערבי ליישוב השתייכותם או

 (.וערבים יהודים מעסיקים) לחוק ומנוגדים

 עובדים לקלוט אותם ולשכנע למעסיקים התכנית את לשווק התקשו היישוביים הרכזים .ד

 .זה בתחום שלהם ניסיון חוסר בגלל רבה במידה, שלהם בקבוצות מהמשתתפים

 . עבודה למקומות אחרים הגעה באמצעי או ציבורית בתחבורה מחסור .ה

 היישובי הרכז ידי על המשתתף של האישי הליווי 6.4

 קבוצתיות בפגישות התכנית הפעלת שלבי בכל התבצע בעבודה ההשמה בתהליך המשתתף ליווי

( 79%) מהנשים רבעים משלושה ויותר( 89%) הגברים מרבית, הקבוצתיים למפגשים נוסף. ופרטניות

 . בתכנית השתתפותם במהלך כלשהי בתקופה שלהם בקבוצות היישוביים הרכזים עם אישי בקשר היו

  :כללו האישי הליווי תוכני

 נושאים שלושה כי ללמוד ניתן הרכזים עם מהראיונות :עבודה חיפוש לצורך הרכז עם קשר 

 המוטיבציה של והגברה עידוד. א: העבודה חיפוש בתקופת המשתתפים עם בשיחות עלו עיקריים

 בניית, עבודה חיפוש שיטות: כגון) עבודה חיפוש לאופן הקשורים נושאים. ב ;לעבודה ליציאה

 הקשורים נושאים. ג; (עבודה למקומות וליווי עבודה הצעות, חיים קורות כתיבת, עבודה תכנית

 ב-א נושאים(. אישיות בעיות עם התמודדות, המשפחתי הקשר חיזוק: כגון) אישיות בעיות לפתרון

 שציינו למה בדומה. הקבוצתיים במפגשים שטופלו נושאים אותם של הפרט ברמת חיזוק הם

 עבודה חיפוש לאופן הנחיה מתן הייתה הרכז של פעילותו עיקר כי דיווחו המשתתפים גם, הרכזים

 כשני(. הרכז עם אלו פעילויות ניהלו כי דיווחו מהמשתתפים 80%) עבודה לחיפוש תכנית ולבניית

( אחת מהצעה יותר קיבלו רובם) מהרכזים עבודה הצעות קיבלו( 64%) מהמשתתפים שלישים

(. 64%) אפשריים עיסוק תחומי בהגדרת ועזרה( 67%) עבודה לראיונות הכנה קיבלו דומה ושיעור

 פנים בפגישות והן טלפון בשיחות הן התקיים והוא, הרכז ביוזמת נוצר האישי הקשר כלל בדרך

 60%) הגברים בקרב יותר גבוהה הייתה עבודה חיפוש בענייני האישי הקשר תדירות. פנים אל

 (.מהנשים 33% לעומת בשבוע פעם לפחות כזה בקשר היו מהם

 בתקופת בעבודה ששולבו אלו בקרב, 81%, הנשים רוב: בעבודה השילוב אחרי הרכז עם קשר 

 וכל( 5.1 סעיף, בהמשך ראה, בעבודה שולבו המשתתפות מכלל 55%) וחצי שנה של המעקב

 היו( 5.1 סעיף, בהמשך ראה, בעבודה שולבו המשתתפים מכלל 46%)  בעבודה ששולבו הגברים
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. אישיות פגישות באמצעות או בטלפון התקיים הקשר. עבדו כבר כאשר הרכז עם אישי בקשר

 ותחלופה עזיבה בגלל בעיקר, הגברים לעומת, כזה קשר של יותר נמוכה תדירות על דיווחו הנשים

 האישי הקשר על הקבוצתי המפגש את העדיפו שהן משום גם אך שלהן בקבוצות רכזות של גבוהה

 (.החברתי הפן בגלל, כנראה)

 לשני בעיקר, משתתפים הפנו הרכזים מרבית: בקהילה שונים לשירותים משתתפים הפניית 

 לשם היו ההפניות. לאומי לביטוח ולמוסד העירייה/ המקומית במועצה שונות מחלקות: גופים

 .משפחתו מבני לאחד או למשתתף עזרה קבלת ולשם זכויות על מידע קבלת

 מרביתם. כללי באופן הרכז של ומהליווי מהתמיכה מרוצים הם כי דיווחו( 88%) המשתתפים מרבית

, זאת עם (.95%) לעזור ורצה, (98%) יפה אליהם התייחס שהרכז"( רבה במידה)" הרגישו הם כי דיווחו

 לעזור יכול היה הרכז יותר רבות עבודה הצעות ובהספקת מתאימה עבודה במציאת כי ציינו כשליש

 .יותר להם

  ההפעלה צוות הערכת פי על התכנית ביישום מרכזיים קשיים  6.84

, ההפעלה צוות הערכת פי על, וניהולה התכנית הפעלת במהלך שעלו העיקריים הקשיים את למיין ניתן

 : תחומים לשלושה

 הכשרה וחסרי ניסיון חסרי רכזים התקבלו: בתכנית ההפעלה צוות לתחלופת הקשורים קשיים 

 במהלך. בתכנית המטופל מהסוג חלשות באוכלוסיות וטיפול בעבודה השמה בתחום מקצועית

 הארציים הרכזים צוות בקרב והן ההנהלה בקרב הן, גדולה תחלופה הייתה התכנית הפעלת

 של המיוחדות לדרישות בעיקר קשורה הייתה היישוביים הרכזים של התחלופה. והיישוביים

 נוצר הגבוהה התחלופה בעקבות. אחר מצד לתפקיד שגויסו הרכזים ולמאפייני אחד מצד התפקיד

 רבים והשקעה זמן שדרש דבר; התכנית הפעלת כדי תוך ולהכשירם חדשים רכזים לגייס צורך

: שלילית הייתה בתכנית הקבוצות על זו תחלופה של השפעתה כי צוין, לכך נוסף. ההנהלה מצד

 בבעיות;  התכנית במפעילי שלהם באמון ובפגיעה המשתתפים בקרב יציבות אי בתחושת מדובר

 של השונות הפעילויות ביצוע ובעיכוב המקומיות הרשויות נציגי ועם המשתתפים עם תקשורת

 .התכנית

 מהמרואיינים חלק :הנדרשות התשתיות את לספק המקומיות הרשויות של אפשרות חוסר 

 התחייבויותיהן בכל עמדו לא המקומיות מהרשויות חלק כי ציינו התכנית של ההפעלה מצוות

  רכזים גיוס; לתכנית המשתתפים גיוס בתהליך מספקת עזרה מתן מבחינת, התכנית כלפי

 ציינו המקומיות הרשויות נציגי. בתכנית הפעילויות ביצוע לצורך וציוד מקום, תקציבים והקצאת

 ובתשתיות במשאבים כללי מחסור בשל אך, אלו בתחומים היישוביים לרכזים לסייע ניסו הם כי

 . ומלא מתמיד באופן וסיוע תמיכה לספק מהם נבצר ועתים

 קושי עלה :בה המשתתפים לאוכלוסיית ובהתאמתם השונים התכנית רכיבי ביישום קשיים 

 חלק. השונות בקבוצות מהמשתתפים לחלק רכיביה ובהתאמת כללי באופן התכנית ביישום מרכזי

 ברמה ניתנו לא, בזמן ניתנו לא, המועדון של ופעילויות עיוניים קורסים, כגון, מההכשרות

 מחסור של שונות בעיות בשל, זאת. מהקבוצות בחלק כלל ניתנו לא או מספקת מקצועית

 ומנחים ההכשרות לביצוע מקום לספק היכולים קהילתיים בשירותים מחסור, בתקציבים
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 או מההכשרות חלק, המרואיינים מרבית לדברי. לרכזים מספקת הכשרה מתן ואי, אלו להכשרות

 ברמה" הותאמו" לא, המועדון של ופעילויות לתעסוקה הכנה סדנאות, כגון, שניתנו הפעילויות

 קבוצות בקרב בעיקר בלט הדבר. התכנית ממשתתפי חלק של ולצרכים יניםלמאפי, מספקת

 וסדנאות הכשרות הכוללות, טווח ארוכות בתכניות בהשתתפות עניין חוסר הפגינו אשר, הגברים

 מהיר מענה ודרשו, בכלל קבוצתיות בפעילויות בהשתתפות עניין חוסר, תאורטיים תכנים בעלות

 למאפייני קשור הגברים בקרב ההכשרות ביישום הקושי כי, ייתכן. התעסוקתית למצוקתם

 מוצלחת לא והיסטוריה טוב לא בריאות מצב, יחסית מבוגר גיל: שהם, לתכנית שגויסו הגברים

 .דומות בתכניות השתתפות של

 התכנית תרומת והערכת התכנית תוצאות. 5

 התכנית מתחילת וחצי שנה במהלך בתעסוקה שילוב 4.8

 המשתתפים הגברים וכמחצית( 55%) בתכנית המשתתפות הנשים ממחצית יותר: בעבודה השמה 

 הצטרפותם לאחר וחצי שנה של התקופה במהלך לפחות אחת בעבודה הושמו -( 46%) בתכנית

 .לתכנית

 היקף נבדק, בעבודה שהושמו המשתתפים של ההתמדה מידת את לבחון כדי: בעבודה התמדה 

 מחצית כי עולה זו מבדיקה. לתכנית שהצטרפו לאחר וחצי שנה של הזמן בנקודת המשולבים

 מהגברים רבעים וכשלושה( בתכנית המשתתפות מכלל 27% כלומר)  בעבודה שהושמו מהנשים

 במועד בעבודה משולבים היו( בתכנית המשתתפים הגברים מכלל 33% כלומר) בעבודה שהושמו

 .זה

 86-ב בתכנית והמשתתפות המשתתפים מכלל 51% שולבו התכנית מתחילת: העבודות מאפייני 

 :כי עולה המשתתפים הועסקו שבהן העבודות 86 כל מאפייני מבדיקת. עבודות

 העיקריות והעבודות( 56%) ושירותים מכירות היו הנשים הועסקו שבהן העיקריות העבודות -

 (.61%) בתעשייה מקצועיות עבודות היו הגברים הועסקו שבהן

 השכר ביתר) אדם כוח חברות ידי על השכר ניתן המשתתפים הועסקו שבהן מהעבודות ברבע -

 (.העבודה מקום ידי על או המעסיק ידי על ניתן

 שבהן העבודות רוב ואילו( 73%) מלאה במשרה היו הגברים הועסקו שבהן העבודות רוב -

 (.77%) חלקית במשרה היו הנשים הועסקו

 בעבודות. ₪ 2,000 עד מעבודה ההכנסה הייתה( 85%) הנשים הועסקו שבהן העבודות במרבית -

 עד הייתה ההכנסה מהעבודות בשליש; יותר גבוהה הכנסה על דּווח הגברים הועסקו שבהן

 השכר הגברים הועסקו שבהן מהעבודות ברבע. ₪ 4,000-2,501 בין( 32%) ובשליש ₪ 2,500

 .חלקית בעבודה שעבדו נשים של הגבוה לשיעור בחלקו קשור זה ממצא.. ומעלה ₪ 5,000 היה

-ב) הועסקו שבהן העבודות במרבית" מאוד מרוצים"/"מרוצים" היו המשתתפים, הכול בסך -

 מיחס רצון שבעי היו הם בעיקר, (הגברים בקרב והן הנשים בקרב הן העבודות מן 70%

 מהעבודות 72%-ב) בעבודה העמיתים ומיחס( הקבוצות בשתי מהעבודות 80%-ב) הממונה

-ב) מהשכר הרצון שבעי שיעור, זאת לעומת(. הגברים בקרב מהעבודות 86%-וב נשים בקרב

 העבודה במקום הקידום מאפשרות הרצון שבעי ושיעור( הקבוצות שתי בקרב, מהעבודות 40%
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 היו הגברים. יחסית נמוך היה( גברים בקרב מהעבודות 62%-וב נשים בקרב מהעבודות 45%-ב)

  (.מהעבודות 57%-ב) עושים שהם העבודה מסוג רצון שבעי פחות גם

 התכנית לתרומת בנוגע המשתתפים של סובייקטיבית הערכה  4.4

 במידה" להם תרמה בתכנית ההשתתפות כי דיווחו מהמשתתפים רבעים משלושה יותר 

 ביכולתם העצמי ביטחונם ובחיזוק( 78%) יעיל עבודה לחיפוש דרכים בלימוד" מאוד רבה"/"רבה

 (.77%) עבודה למצוא

 ההיבטים. בתכנית שליליים היבטים 3-ו חיוביים היבטים 3 עד לציין התבקשו המשתתפים 

 ההיבט. עבודה במציאת עזרה וקבלת העצמי הביטחון הגברת: היו שצוינו השכיחים החיוביים

 במציאת עזרה לגבי הבטחות קיום ואי מתאימות עבודות מציאת אי היה שצוין השכיח השלילי

 .למשתתפים מתאימה עבודה

 כדי, בתכנית שקיבלו זו מלבד נוספת לעזרה זקוקים שהם דיווחו בתכנית המשתתפים כמחצית 

 המשתתף ליכולת המתאימה עבודה במציאת בעזרה מדובר. בעבודה יותר טוב להשתלב שיוכלו

  .מקצועית והכשרה השכלה להשלמת קורסים, עיוניים קורסים ובקבלת ולדרישותיו

 התכנית הישגי את ההפעלה צוות של סובייקטיבית הערכה 4.4
 לשלושה לסכמם ניתן. היום עד התכנית של רבים הישגים ציינו התכנית של ההפעלה צוות אנשי

 : עיקריים תחומים

 לצורך ומיומנויות כלים הקניית; בעבודה השמות :בתכנית המשתתף הפרט ברמת הישגים 

 ;למשתתפים לעזור שיכולים לשירותים חיבור ;לעבודה ליציאה מוטיבציה הגברת; עבודה מציאת

 בקהילה תפיסתי שינוי :בכלל הקהילה וברמת בתכנית המשתתפים היישובים ברמת הישגים 

 התעסוקה בתחום שירותים הנותנים גורמים בין שותפויות יצירת; בעבודה השתלבות לגבי

 תעסוקה תכניות והפעלת בפיתוח מערכתיים וגורמים ארגונים של העניין מידת העלאת; בישוב

 ;המקומיות הרשויות של היום סדר על התעסוקה נושא העלאת ;הערבית באוכלוסייה דומות

 התאמת אופן  לגבי לקחים הפקת :לאוכלוסייה והתאמתה התכנית עיצוב של בתחום הישגים 

 שהתמחו רכזים של מקצועי מאגר יצירת ;ומאפייניה הערבית האוכלוסייה לצורכי התכנית רכיבי

 .הערבית האוכלוסייה בקרב התעסוקה קידום בתחום בתכנית עבודתם במסגרת והוכשרו

בשנה האחרונה הוטמעה התכנית עבור קבוצות האוכלוסייה השונות תחת , לאור הצלחתו של המודל

ת ובהשתתפות הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים "בהשתתפות תב, קורת הגג של משרד הרווחה

התוכנית מופעלת ברחבי הארץ על כיום  (. החלק המיושם ביישובים ערביים)ד ראש הממשלה במשר

 .בשנה הקרובה ביישובים נוספים יישוםיישובים ומתוכננת ל 30-סים בכ"ידי החברה למתנ

 

  



xii 

 תודה דברי

 והמשתתפות המשתתפים לתודה זכאים ראשונים. המחקר לביצוע שסייע מי לכל להודות ברצוננו

 העשירה התמונה להתקבל הייתה יכולה לא בלעדיהם ואשר עמנו פעולה לשתף נאותו אשר בתכנית

 . בדוח שעלתה

 מוחמד ולמר אמבייה-ירון רותי' לגב, ת''בתב ומיעוטים עולים תחום ראש, שלח סיגל ר"לד תודה

 . בביצועו והעזרה המחקר ייזום על, ת''בתב תכניות מנהלי, נעאמנה

 לכל להודות רוצים אנו. התכנית הפעלת צוות של הנרחב הסיוע ללא להתבצע יכול היה לא המחקר

 :בה והמשתתפים התכנית לגבי לנו שסיפקו והתובנות המידע על הבאים האנשים

' גב -" חיל אשת" תכנית של הארציות למנהלות". מעורבות" עמותת מנהלת, עבראני-לפין שרונה' גב

' גב, גננאמי ואפי מר: הערבית באוכלוסייה התכנית של הארציים לרכזים. דוד רותי' ולגב ישראלי זהר

 בביצוע רבה במידה לנו עזרו אשר היישוביים לרכזים, כן כמו. טאטור רואידא' גב, נה'מחאג לאא'נג

; סעדה רנא; בוטרוס עזמי; לאיילה'ח עלאא; רוס'ג רלי'צ: שאלותינו על להשיב ניאותו ואשר המחקר

; סעיד אבראהים; דקסה סוהיר; עמאש מוחמד; אסמאעיל וטן, בראן'ג ולין'ג; אגבארייה סוזאן

 .נה'מחאג די'ומג טאהא מוחמד; נאיים'ג ראודא

 : המקומיות הרשויות לנציגי תודה

 כנה בכפר רווחה מחלקת מנהל, עבאס ראגב מר

 פחם-אל באום רווחה מחלקת מנהלת, אגבארייה פתחייה' גב

 ברינה רווחה מחלקת מנהל, פוקרא נועמאן מר

 בחיפה שכונות ושיקום עירוני תעסוקה מוקד מנהל, שכטר אריאל מר

 : ברוקדייל מכון-וינט'ג -ממאיירס לעמיתינו

 אוכלוסיות ותעסוקת מוגבלויות לחקר במרכז בכירה חוקרת, קינג יהודית' לגב מיוחדת תודה

 של מעמיקה לקריאה מזמנה הקדישה, התעסוקה בתחום הרב מניסיונה תרמה אשר, מיוחדות

 מנהלת נאון דניז' לגב תודה. ומבנהו תכניו לגבי מועילות והארות הערות ונתנה זה דוח של הטיוטה

 וההבאה ההפקה על קליינמן וללסלי הדוח של הלשון עריכת על ברבריאן לענת תודה. הליווי על המרכז

 . לדפוס

 ועל המסורה עבודתם על במכון השדה עבודת ממחלקת והמראיינות המראיינים לצוות תודה, ולבסוף

 .מהמשתתפים הנתונים באיסוף המיוחדים מאמציהם
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  רשימת לוחות

  שיטת המחקר – 3פרק 

 3 יישוב לפי במחקר המרואיינים התפלגות: 1 לוח

 !Error התפעול צוות עם ראיונות: 2 לוח

Bookmark 

not 

defined. 

  תהליך ההצטרפות לתכנית - 7 פרק

 !Error בתכנית להשתתפות העיקריות הסיבות: 3 לוח

Bookmark 

not 

defined. 

 18 התכנית על* העיקריים המידע מקורות: 4 לוח

 19 בתכנית השתתפותם כלפי משפחתם וקרובי המשתתפים עמיתי של עמדתם: 5 לוח

  מאפייני המשתתפים במועד ההצטרפות לתכנית - 8 פרק

 19 דמוגרפיים מאפיינים לפי המשתתפים התפלגות: 6 לוח

 20 הבית משק הרכב ולפי הדיור סוג לפי המשתתפים התפלגות: 7 לוח

 !Error הבריאות מצב של סובייקטיבית הערכה: 8 לוח

Bookmark 

not 

defined. 

 21 תפקודי/בריאותי מצב רקע על לעבוד ביכולת מגבלות: 9 לוח

 !Error מוגבלות סוגי מספר לפי, לעבוד ביכולת תפקודית מוגבלות: 10 לוח

Bookmark 

not 

defined. 

 21 השכלה לפי המשתתפים התפלגות: 11 לוח

 22 בשפות שליטה רמת: 12 לוח

 22 במחשב שליטה: 13 לוח

 22 מקצועיות הסמכה תעודות מספר: 14 לוח

 23 מקצועית הסמכה תעודת יש שבהם המקצועות סוגי: 15 לוח

 23 המשתתפים של התעסוקתי הניסיון: 16 לוח

 24 האחרונות השנים בחמש וזמניות רציפות בעבודות הזמן משך: 17 לוח

 24 האחרונות השנים בחמש( וזמניות רציפות) העבודות מספר: 18 לוח
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 24 אחרונה רציפה עבודה הפסקת מועד: 19 לוח

 25 אחרונה רציפה עבודה להפסקת עיקריות סיבות: 20 לוח

 25 המשתתפים של הבית במשקי סטנדרטית לנפש נטו חודשית הכנסה: 21 לוח

 26 דיור עבור או/ו לילדים סידור עבור הבית משק של חודשיות הוצאות: 22 לוח

 26 הבית משק של ההוצאות כיסוי מידת של סובייקטיבית הערכה: 23 לוח

 27 כלכלי למצב מדדים: 24 לוח

 

 הערכת הסדנה התעסוקתית - 9 פרק

 

 27 המשתתפים דיווח פי על הסדנה במפגשי הנוכחות היקף: 25 לוח

 29 המשתתפים הערכת פי על הסדנה מבנה: 26 לוח

 29 המשתתפים הערכת פי על הסדנה מנחי: 27 לוח

 שהוקדש הזמן משך את מהמפגשים במחצית לפחות שהיו משתתפים הערכת: 28 לוח
 בסדנה הלימוד לנושאי

31 

 בשיטות השימוש היקף את מהמפגשים במחצית לפחות שהיו משתתפים הערכת: 29 לוח
 שונות הוראה

32 

 33 המשתתפים הערכת פי על הסדנה תרומת: 30 לוח

 לפחות שהיו משתתפים דיווח פי על בסדנה שנלמדו ומיומנויות בכלים שימוש: 31 לוח
 מהמפגשים במחצית

33 

 34 מהסדנה רצון שביעות: 32 לוח

 34 וסיבותיה בסדנה להשתתף אחרים לאנשים המשתתפים המלצת: 33 לוח

 35 הסדנה לשיפור עיקריות הצעות: 34 לוח

  הערכת מפגשי ההשמה הקבוצתיים - 11 פרק

 36 המשתתפים דיווח פי על הקבוצתיים ההשמות במפגשי ההשתתפות היקף: 35 לוח

 על הקבוצתיים ההשמות במפגשי ההשתתפות אי/ההשתתפות להפסקת הסיבות: 36 לוח
 המשתתפים דיווח פי

37 

  הערכת המועדון  - 11 פרק

 כלל מתוך)%  המשתתפים דיווח פי על הקבוצתיים המועדון במפגשי השתתפות: 37 לוח
 (המשתתפים

38 

  קורסים עיוניים - 12 פרק

 44 המשתתפים דיווח פי על המחשב לימודי קורס במפגשי ההשתתפות: 38 לוח

 45 המשתתפים דיווח פי על העסקית היזמות קורס במפגשי ההשתתפות: 39 לוח

  הליווי האישי על ידי הרכז היישובי - 14 פרק
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 50 המשתתפים דיווח פי על בתכנית ההשתתפות במהלך הרכז עם אישי קשר: 40 לוח

 51 המשתתפים דיווח פי על העבודה חיפוש בתקופת הרכז עם האישי הקשר תדירות: 41 לוח

 51 המשתתפים דיווח פי על העבודה חיפוש בתקופת הרכז עם האישי הקשר מאפייני: 42 לוח

 דיווח פי על העבודה חיפוש בתקופת המשתתפים עם קיים שהרכז פעילויות: 43 לוח
 המשתתפים

52 

 53 המשתתפים דיווח פי על העבודה בתקופת הרכז עם הקשר תדירות: 44 לוח

 54 הרכז עם בקשר שונים מהיבטים רצון שביעות: 45 לוח

 54 בהם לעזור יכול שהרכז חושבים שהמשתתפים נוספים תחומים: 46 לוח

  הפסקת ההשתתפות בתכנית - 15 פרק

 55 הרכזים דיווח פי על בתכנית המשתתפים של סטטוס: 47 לוח

  שילוב בתעסוקה במהלך שנה וחצי מתחילת התכנית - 16 פרק

 דיווח פי על התכנית מתחילת וחצי שנה במהלך בעבודה ההשמות היקף: 48 לוח
 המשתתפים

58 

 העבודות כל סך מתוך)%  המשתתפים דיווח פי על העבודות מציאת דרכי: 49 לוח
 בהן שהושמו

59 

 60 המשתתפים דיווח פי על העבודות מאפייני: 50 לוח

 60 המשתתפים דיווח פי על מעבודה ברוטו החודשית ההכנסה גובה: 51 לוח

 61 המשתתפים דיווח פי על משרה היקף לפי מעבודה ברוטו החודשית ההכנסה גובה: 52 לוח

 61 המשתתפים דיווח פי על בעבודה סוציאליות הטבות: 53 לוח

 62 מהעבודה המשתתפים של הכוללת הרצון שביעות: 54 לוח

 62 העבודה של שונים מהיבטים המשתתפים של הרצון שביעות: 55 לוח

 התכנית בתקופת בעבודה השילוב בעקבות 10 לגיל מתחת לילדים בסידור צורך: 56 לוח
 המשתתפים דיווח פי על

63 

  הערכת מיומנות חיפוש העבודה בקרב המשתתפים - 17  פרק

 63 המשתתפים דיווח פי על בתכנית ההשתתפות בתקופת עבודה חיפוש דרכי: 57 לוח

  הערכת המשתתפים את תרומת התכנית - 18 פרק

 להשתלבות הקשורות ליכולות התכנית תרומת את המשתתפים הערכת: 58 לוח
 בתעסוקה

64 

 65 המשתתפים דיווח פי על בתכנית חיוביים היבטים: 59 לוח

 65 המשתתפים דיווח פי על בתכנית שליליים היבטים: 60 לוח

 66 צריכים שהם הנוספים העזרה סוגי את המשתתפים הערכת: 61 לוח

 


