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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.
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 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



  



 

 

 תודות

,"רשותמקדמתתעסוקה"תכניתהשחורי,המנהלתהארציתשל-פוסקלינסקיברצוננולהודותלתרצה

פקהלנולגביהתנהלותהתכנית.יעלהמידעוהתובנותשס

חמש נתונהלמנהלי תתודתנו לרהמרכזיםעל אתהזמן וממצהבמסגרתסדרישהקדישו ארוך איון

לתהתכנית.היוםהעמוסשלהםוהאירואתעינינובסוגיותהשונותהכרוכותבהפע

ירון לרותי גם מג'וינט-תודה בר-אמביה ולאלה לגבי-תבת המעניינת הסקירה על ריף ואלכס דוד

ותעסוקה מסחר התעשיה, למשרד התכנית מג'וינטוהעברת דרזי -לחגי הנתוניםבתבת עיבוד עבור

.ממערכתהמידעשלתבת

במכון מנהלתהמרכזלחקרמוגבלויותותעסוקתאוכלוסיותמיוחדות;לדניז:תודהלעמיתינו נאון,

ראש רוזנפלד, עלההפקהומים;סרפעריכהומחלקתלג'ני קליינמן עלהעריכהוללסלי לבלההאלון

וההבאהלדפוס.
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 מבוא. 1

השכלהוקהילה"תכניתה והחלה0004בשנתקמהביוזמתמשרדהתמ"ת"רשותמקדמתתעסוקה,

החלתהליך,0003בשנתתבתעםהקמתתבמימוןהג'וינט."לפעולכמנהלתתעסוקהבתוךמשרדהתמ

תחוםהתעסוקהעלתמוקדהאחריותאריהעבלפיתוחמודלהעבודהברשויותמקומיותשמטרתושל

משרדשלהרשותהמקומיתובשיתוףמשרדיהממשלה:הנהגתבהמהרמההארציתלרמההמקומית,

והש יהרווחה החברתיים, רותים התמ"ת-השיכוןמשרד שכונות, שיקום למתנ,אגף סים"והחברה

 אושרה התכנית מפעילה. בשניםתבתידי-עלכשותפה התכנית,0008-0003להפעלה הפעלת משך

.0030עדלסוףשנתהוארךוהשותפיםתבתבמימון

 היישוביתמודל ברמה תעסוקה קידום של קהילתיים מודלים על מתבסס התכנית של ההפעלה

בשיתוףגופיםנוספים,העיקריו,שפיתוחםהחלעודבשנותהשמוניםבמסגרתפרויקטשיקוםשכונות

ב נוסף פיתוח עברו המודלים הרווחה. במשרד קהילתית לעבודה השירות אגף-על0006-בהם ידי

רתיבמשרדהבינויוהשיכון,בשיתוףפעולהעםמגווןגופיםממשלתיים,ציבורייםשיקוםשכונותחב

 ופרטיים, המוקד-בשלושהוהופעלו נפתח יישובים במספר אבטלה. כמוקדי שהוגדרו יישובים עשר

העירוניכמרכזלצעיריםולחייליםמשוחרריםבעזרתהיחידהלחייליםמשוחרריםבמשרדהביטחון.

של ההפעלה מודל במטרה הורחבה ופעילותו שודרג, שלהתכנית בתעסוקה ההשתלבות את לקדם

ה למעגל מחוץ הנמצאים העיר תושבי עבודה, שימת באמצעותתוך זאת, חלשות. קבוצות על דגש

בשניםשלהיישובכלכליהפיתוחהתחוםהתעסוקהברשותהמקומיתבזיקהלתהליכיםשלפיתוח .

העריםמגליםהאחרונות שלעירםבאמצעותהקצאתמעורבותהולכתוגדלהראשי בפיתוחהכלכלי

לתעש ונישטחים ותיירות, מסחר לעירייה, יזמים למשוך מנגנונים;סיונות הקמת באמצעות וכן

ה.התפתחותזוינהלותתעשייתעירונית,מרכזיטיפוחיזמותומכגוןחברהכלכלי,כלכלייםמקומיים

ש מקומיתלטיפולבשילובבתעסוקהשלתושביםהנמצאיםמחוץבמקבילתשתיתתוקםחלהמבלי

למעגלהעבודה.

ברמתההנהגהוהקהילההמקומיתלענושאהתעסוקהלהעלאתהתכניתפועלת סדרהיוםהציבורי

ולהפעלת;מאגמתאתכלהגופיםהמטפליםבנושאיתעסוקההתעסוקהמקומיתליצירתתשתיתתוך

הפעילותהתעסוקתיתשלהתושבים.הרציונללכךהואכפול:ההבנהמשאביםקהילתייםלשםחיזוק

היתרוןשלו;לחוסןהקהילתימעודדיתעסוקהתורמים,בסופושלדבר,שיצירתמנגנוניםותהליכים

והפעלתםבשיתוףפעולה,תשתיתמקומיתבזיהויצרכיםמקומיים,פיתוחמעניםגמישיםומותאמים

עםגורמיםמקומיים.

ד זה השכלהוח תעסוקה, מקדמת "רשות התכנית של וההפעלה היישום אופן בבחינת מתמקד

כבול,קרייתשמונהוביתשאן.המידע-טמרהוקהילה"בחמישהיישוביםבצפוןהארץ:עכו,כרמיאל,

.0009,כשנתייםוחצילאחרתחילתהפעלתהבמתכונתההאחרונה,בינואר0007לדוחנאסףבאוגוסט

בנספחבמובאעדכוןשלמתוארתהליךההעברהשלהתכניתמתבתלמשרדהתמ"ת.בסופושלהדוח

.0033-0030נתוניםסטטיסטייםעלמספריהפוניםושילובםבעבודהבשנים
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 מטרות ההערכה. 2

היישוםוההפעלהשלהתכנית אתאופן עלמנתהמטרההמרכזיתשלמחקרההערכההייתהלבחון

שלרשויותללמוד בהפעלתהתכניתעלהתהליכיםמניסיונן זאתכדיעיםביהמסישהצליחו יישומה,

:במסגרתזונבדקוההבטיםהבאיםלרשויותהאחרות.אתהידעשנצברעלבסיסניסיוןזהלהעביר

 שהשתתפוהרשויותחמשבאיזומידהנבנתהתשתיתעירוניתלטיפולבנושאהתעסוקהבכלאחתמ

 וביםהיישביןומהםההבדליםבמחקר

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

 המודלבהתאםלמצבבשטח

 השירותיםמקדמיהתעסוקהשסופקולפוניםבתכנית 

 מטרהנוספתהייתהלאמודאת:

 בקרבהפוניםלתוכניתוההתמדהבהשיעוריההשמהבעבודהתוצאותהתכניתמבחינת 

 .פוטנציאלהטיפולשלהמרכזיםבעתיד 

 . שיטת המחקר3

 מערך המחקר 3.1

 הבחינת תכניתיישום היישובים, מחמשת אחד בכל הפעלתההתקיימה מתחילת וחצי כשנתיים

האחרונה אוגוסטבמתכונתה -, ל0007ספטמבר התייחסות תוך שליישו, מה רכיביהתכנית לאור

היישובים,שתוכננוההפעלה תוךובהשוואהבין וכן להבטיחאת; שימושבמספרמקורותמידעכדי

 ותהמרואיינים.תפיסמיוןוהשוניבימהימנותהמידעוכדילעמודעלהד

 מקורות המידע ואופן איסוף המידע 3.2

 פנים ו-אל-ראיונות התכניות מנהלי עם פנים אנשי התעסוקההצוותים מרכזי את המאיישים

זים.בחמשתהמרכ

 לצוותים עיון התכניתובימי עבודהשלצוותהמחקרעםמנהלי איסוףמידעעלהתכניתבמפגשי

.יזמהתבתש

 .ראיונותטלפונייםעםאנשימפתחהקשוריםלתכניתבכליישוב

 שלנתוניםממאגרהעלהשמותומידעהפוניםבלויהשירותיםשקעלתכניתמידעכמותיממנהליה

.תבת

  בנתונים שימוש תעסוקה דפוסי על אדם, כוח סקרי מתוך היישוב המרכזיתברמת הלשכה

 .0009-0003 לסטטיסטיקה
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. מודל ההפעלה של תכנית התשתית "רשות מקדמת 4

 תעסוקה, השכלה וקהילה"

מבוסס התכנית של ההפעלה לקדםמודל שכדי הגורסת וחברתית, כלכלית מערכתית, תפיסה על

תעסוקתיתהכוללתשלושהרכיביםמרכזיים:יישובישלהקיםתשתיתבתעסוקה

 המעסיקיםוכל תשתיתארגוניתופיזיתבהמתנהלתהפעילותמקדמתהתעסוקהבעבורהפונים,

תשתיתשלמידעעלומחוצהלו.במסגרתזאתתפותח,ביישובגורםאחרהקשורלנושאהתעסוקה

ביישוב בתתעסוקה ונתונים ידע לשמששתספק וכדי המושמים שיעור את להגדיל כדי חום

 כתשומהבתהליךהפיתוחהכלכליהעירוני.

 עבודהעםמעסיקיםויצירת עבודהבתכניתהכולליםעבודהמולהפוניםלתכנית, מיסודתהליכי

 שיתופיפעולהעםגורמיםהקשוריםלתעסוקה.

 הקהילהבפעילויותהקשורותלתחוםתשתיתקהילתית תפיסהששיתוף מתוך תומכתתעסוקה,

 ויחזקאותה.פעילותהמרכזבהתעסוקהיתמוך

שלהתכנית.מודלההפעלהמובא3בתרשים

 : עקרונות מרכזיים בפיתוח של תכנית תשתית עירונית לתעסוקה  1תרשים 

•                              
•                
•                                      
•                                  
•                         

               
           

•               
•                
•                                      

       

                  

•                                   
                                     

•                                          
              

             

 

ובהשוואהביןהיישובים.,אתאופןהיישוםוההפעלהשלהתכניתלאורהתכנוןנבחןבפרקיםהבאים
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 של התכנית ותשתית המידע הפיזית  ,. הקמת התשתית הארגונית5

 הבאים של נבחןבסעיפים והביצוע התכנון המודל:את תשתיות להקמת הקשורים המודל רכיבי

הפיזיתהתשתיתהארגונית , :תחבורההתשתיתשלשירותיםתומכיעבודהבתחוםותשתיתהמידע.

בדוח.ו נדון הואאינו ולכן המרואיינים, לדברי לאהיהצורךבפיתוחנוסף, השגחהלילדים, סידורי

המרכזית החוליה שהוא התעסוקה מרכז של הקמתו נבחנה הארגונית התשתית הקמת במסגרת

 הפורומיםהבתכנית, כמו המודל, רכיבי יתר את ומקים תשתיתיוזם מדיניות, והתווית תכנון של

המידעוהתשתיותהקהילתיות.

 ועדות-: "שולחן עגול" ותתפורומים של התווית מדיניות 5.1

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

יתוואתמדיניותהתעסוקהםאלהשלמסגרותאלההיהשפורומיןועדותמקצועיות.הרציונללהקמת

ביישובאשרתוצאלפועלבידימרכזהתעסוקה.

 הפורום של "שולחן עגול" 

עגול"תוכנן במסגרתובהובלתראשהעיר,:שבכלרשותיוקםויופעלבאופןקבועפורוםשל"שולחן

כל את ויכלול התכנית מנהל בידי יוקם הפורום התעסוקה. בנושא יישוביות עבודה תכניות יוכנו

השותפיםהמקומייםוהפוטנציאלייםהיכוליםלסייעלקידוםנושאהתעסוקהברשות.

לבין"הפורוםהוקםונפגשבמועדיםקבועים"הנעביןשלמידתהמיסוד,הרצףפניעלהמצב בפועל:

"פורוםלאהוקםכללה" 5-נמצאשב, המפגשיםלא,התכניות4מתוך הפורוםהוקםוהתכנסאבל

,ובבדיקה0007.באחדהיישוביםהפורוםלאהוקםכללעדלעתהריאיוןבספטמברנערכובאופןקבוע

 (.0)תרשים0030נוספתגםלאבמהלך

 
 : רמות המיסוד של פורום השולחן העגול2תרשים 











במהלךהתקופהמסיבותשונות,ביןהשארבגללומידתהפעלתוהשתנוהמפגשיםשלהפורוםתכיפות

כאשר גם התכנס. לא הפורום התכנית, מנהל של היעדרו בתקופת התכנית. מנהל תפקיד איוש אי

להתכנסהפורום ראשהעירשלקרייתשמונהשהתייחסלכךאסוףהיהקושי אתכלהשותפיםבו.

למשתתפים להזכיר יותר, טוב המפגשים את להכין שיש כינוסהציע מועד לשלוחהמפגשיםאת ,

חומריקריאהרלוונטייםוכד'.

הוקם ונפגש הפורום 

 במועדים קבועים

 

 

הפורום הוקם אך לא 

 נפגש באופן קבוע

כרמיאל 

קריית שמונה 

בית שאן 

 עכו 

 הפורום לא הוקם

כבול-טמרה 
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:0007ספטמבר-עדלמועדהריאיוןאוגוסט-דוגמאות להתכנסות הפורום

 כן,מנהלתהתכניתמשתתפתבפורומיםעירוניים.-הפורוםהתכנספעםבשנה.כמובעכו 

 ,הפורוםהתכנסבתקופתהמנהלתהקודמתבקריית שמונה ,0009בשנת אבל ועדעזיבתהמאז

הנוכחי המנהל זמןלכניסת פרק , של בשנת מפגשים. התקיימו לא אחד0007שנה, מפגש נערך

ותוכנןמפגשבסוףהשנה.

 לבבית שאן דומה שלמצבהמצב שהפורוםהתכנסבתקופתעבודתו זו בקרייתשמונהמבחינה

בעת.0008אוקטובר-0009לאפריבתקופהחודשים6כינסאתהפורוםכלאשר,הקודםהמנהל

 נמצאשהפורוםלאהתכנסבמשךלמעלהמשנהכיטרםנבחרמנהלחדש.ריאיוןה

 בכרמיאל ופעמייםמאז,0008הפורוםהתכנספעמייםבתקופתהשלהמנהלתהקודמתעדלמאי

הנוכחית. המנהלת של לתפקיד פורומים-כמו כניסתה בשני משתתפת הנוכחית המנהלת כן,

המתנ"סכשותפהמלאה העירייהוההנהלההבכירהשל ההנהלההבכירהשל עירונייםאחרים:

ברמתהחשיבהוהתכנוןבתחוםהתעסוקהוהפיתוחהכלכלי.

 ולדבריושלמנהלהמתנ"ס,הממלאאתמקוםמנהלהמרכז,,הפורוםלאהוקםכללכבול-טמרהב

 זו הייתה המנהל של הראשונות מהמטלות להיות ישיצריכה במהלך גם לתפקיד. 0030בחר

הפורוםלאהתכנס.

כפישתוכנן,ברשויותבהןהפורוםהתכנס,השתתפוכלהנוגעיםלענייניהתעסוקההשותפים לפורום:

התמ"ת, נציג לאומי, ביטוח נציג המתנ"ס, מנהל בעירייה, הרווחה אגף שירותהתעסוקה, ברשות:

שיקוםשכונות נציג בהשתתפותבונציגיםאחריםכמו המפגשיםהתקיימו וכד'. עמותות נציגי עכו,

 ראשהעיראוסגנולענייניתעסוקה.

בשונהמהתכנון,מנהלהתכנית,למשלבביתשאן,הכיןשל פורום "השולחן העגול": דפוס הפעילות

והציגאותןבפניהפורום.המטרההיאליידעאתהשותפיםולקבלאתהסכמתםלתכניותאתהתכניות

התכניותהע ביצוע לקדםאת כדי המרכז. של הבודה תכניותנוהגיםמנהלי לעבוד במפגשיםבנפרד

מנהללשכתהתעסוקה,ברשותרלוונטיכלבעלתפקידמולאישיים ראשהעיר, סגן ,המקומיתכמו

 הרווחהמנהל העירוניתמחלקת , וכד'מנהל הלאומי הביטוח סניף ולהיות, תהליכים לזרז כדי

 לפעול.מסוגלים

 עגול", "שולחן של הפורום באמצעות העבודה ובקידום המשתתפים בכינוס הקושי במהלךלאור

הוקמהועדתהיגויהמכהנתכגוףמנהל,מפקח,מבקרומאשרתכניותעבודהבעבורהעבודההשוטפת

-יןהמרכז.ועדתההיגוילמעשהקבלהעלעצמהאתתפקידיהשולחןהעגולוהיאמשמשתגםכפורוםב

מגזרימקומישישבונציגותשלגופיםארצייםוהואעוסקבראייתהתעסוקהברמההעירונית,בתכנון

 בקידוםמדיניותתעסוקהמקומיתבזיקהלתהליכיפיתוחכלכלי.

להובילאתהתהליךסביבהשולחןהעגול.אמורראשהעיר,לפיהתכנון:מעורבות ראש העיר בפורום

ניתעסוקהאונציגאחר.לאברוריהשתתףבמפגשים,ייצגואותוהסגןלענינמצאשאםראשהעירלא

 ,פרויקטשזקוקלהובלתםהאישית.שלהיםרכיב,ובפורוםכאחדהתכניתאםראשיהעיררואיםב
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 ועדות )צוותי משנה( -תת

היישוביות.תכניותהעבודהעלפיועדותיטפלובנושאיםו/אובאוכלוסיותספציפיות-תתשתוכנן:

"בנושאים,דווחשבכרמיאלכונסו"צוותימשנהבמספריישוביםפועליםצוותימשנה.המצב בפועל:

קידוםתעסוקתנכים תעסוקתאימהותחדכמו ועוד-, הוריות מתכנס. משנהבנושאיצוותייםבעכו

 הכשרות ויזמות, בשנה5-6נכויות ;פעמים תוכנן שמונה בקריית 0להקים ועדהועדות: האחת,

ועדהשל(;הועדהוראשהעירינהלאתהתהליךב)כשמרכזהתעסוקהלקביעתהמדיניותשל שנייה,

ב שנקבעה המדיניות את לפועל שתוציא שטח הראשונהועדואנשי מקצועיות.,ה הכשרות כמו

ותלהעלאתצרכיםורעיונאינולגמריברור:האםזהפורוםהצוותיםהללומהממצאיםנראהשתפקיד

 ?תכניותאופורוםשלביצוע,תכניותאישורפורוםללפעולה,

 לתכנית התכנוניים הפורומים תרומת

הביעוהתכניותמנהלי פורוםאתלכנסשחשובדעתםאתבראיונות העגול"השולחן בעתבעיקר"

לעשותלפרסםמנתעלהתכניתהקמת ציבוריחסיולאתהמרכז, פעולה. בתחילתולהבנותשיתופי

לדברי,או,ההצהרתיבמישורבעיקראיהשלפורום"השולחןהעגול"וחשיבות,ההפעלהשלהתכנית

מהמנהליםאחד "זה לומרמאפשר: אנח: המפה". על המנהליםלתפיסתנו הזההפורוםבמסגרת,

ובכךלרכזאתפעילויותהתעסוקהברמתהיישובשצריךהגוףהואהתעסוקההכרהלכךשמרכזניתנת

חשי הרבה. אבלבותו פורום, הואהעגול"השולחן מסגרת" החלטותוקשהומסורבלתגדולה לקבל

ותקטנותבעלותמסגרבלעבודההפעלההשוטפתשלהתכניתיעיליותרבעת,לכן.במסגרתומקצועיות

 .המשנהצוותיואוריינטציהמשימתית,כמוועדתהיגוי

 של ההפעלה במודל שנערך השינוי התכניותלמרות מנהלי עם במפגש עלה התכנוניים, הפורומים

רבה חשיבות יש הפורומים של המקצועית שלהנחיה שלשו,והצוותים ההפעלה במודל זה רכיב

 התכנית עדיין יש, השונים הפורומים הפעלת עם יחד מספיק. הוגדר ולא פותח תאחלדעתלא

 .מבחינהמקצועיתאתפעילותהמרכזדירקטוריוןבהובלתראשהעיראשרינחהלהקיםהמנהלות,

 העירוני תעסוקההמרכז  5.2

שניההיבטיםהבסיסייםבהקמתמרכזהתעסוקההם:גיוסצוותוהקצאתמבנהפיזילפעילויותיו.

שכשנתי ינמצא האחרונה במתכונתה התכנית הפעלת מתחילת וחצי ם עירוניהוקם תעסוקה מרכז

בשלושהיישוביםיהודיים:עכו,קרייתשמונהוביתשאן,המרכזים.אחתמחמשהתכניותבכלפועלה

שהוקמו האנושי ההון מרכזי גרעין בסיס על השיכון.הוקמו במשרד שכונות שיקום בידי במקור

פעילותםשלמרכזיההוןהאנושילכלתושביבמסגרתמרכזיהתעסוקההעירונייםשודרגהוהורחבה

 המורחבת ופעילותם ובתתוארמהעיר בכרמיאל בהמשך. מפורט הוקם-טמרהבאופן המרכז כבול,

 מראשיתוביוזמתהתכנית.

 העובדים במרכזיםצוות 

 אם נבדק תחילה גויסאנשי והצוות כלומר הכמתוכנן, השמה, ורכזי מנהל לתכנית גויסו רכזיאם

כן,נבדקומאפייניםנוספיםשלמצבתכוחהאדםבמרכזים,כמומספר-מעסיקים.כמורכזיהכשרותו
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 במרכזים האם ללמוד כדי זאת, התפקידים. סוגי המשרות, מספר ביישוביםהעובדים, הפועלים

התגבשמודלכוחאדםאחיד.לבסוף,צוינומספרסוגיותהקשורותלכוחהאדםבמרכזיםכפיהשונים

נהלים.שהועלובידיהמ

כשנתיםוחצימתחילתהפעלתהתכניתגויסו,כמתוכנן,בעליהתפקידיםהעיקרייםבכלגיוס הצוות:

בכרמיאלהוחלט מנהלורכזיםהעוסקיםבהיבטיםשוניםשלתהליךהשילובבתעסוקה. המרכזים:

לאגויסכנסלנושאההכשרותהמקצועיותהיותשהןמטופלותבידיגופיםשמחוץלמרכז,לכןישלאלה

מקומיים,הוחלטלאחדאתתפקידרכזההשמהורכז-רכזהכשרות.בביתשאן,משיקוליםיישוביים

 (.3המעסיקיםבידירכזאחד)לוח

מודל כוח האדם במרכזים: נמצאשוני היקףהמשרותומגווןהמרכזיםבין מבחינתמספרהאנשים,

 נמצאהתפקידים. ישירבתחוםהתעסוקה)לאכוללהנתבת/מזכירה(, מבחינתהצוותהעוסקבאופן

,חלקםבכרמיאלובביתשאן0-ל,וקרייתשמונהכבולוב-טמרהב6-לבעכו,5נעביןםרכזיהמספרש

חלקית במשרה של המשרות היקף ה. בין נע 6צוות וב-טמרהב0.4בעכו, שמונהכבול קריית 0,

 בביתשאן.3.94-בכרמיאלו

בשלושהמרכזים נמצאו המרכזים, וגויסבכל הצוותשתוכנן וביתשאן-לצד כרמיאל בעלי-עכו,

רכזותהתכניות"בעצמי"ו"אשתחיל"בעכו;רכזתנכיםבכרמיאל;רכזותהשכלהתפקידיםנוספים:

צירוףרכזותאלהה הצוותואתגדילאתועוליםבביתשאן. 4.04-ל5-מהיקףהמשרותמספראנשי

 בביתשאןובעיקרמינףאתמעגליהפעילותבמרכזים.5.94-ל0.94-מבכרמיאל,6.4-ל6-,מבעכו

 2002ספטמבר -נוסף, היקף משרה לאוגוסטתפקיד : הצוות במרכזים לפי תפקיד מתוכנן ו1לוח 
 2010ועדכון לתחילת ינואר 




 היקף משרה
שאןבית3קרייתשמונהכבול-טמרהכרמיאלעכו

 תפקידים מתוכננים בתכנית
33333מנהל

06/5½¾33/0רכזהשמה

---*-3/0רכזהשמה
-3¾33רכזמעסיקים

33-3-3רכזהכשרה
+++++6מזכירה/נתבת

 2.12 2.2 3.2 3 4 תעסוקה לכל משרות ישירות -סך

 תפקידים נוספים
3----רכזהשכלה
3----רכזעולים
----¾רכזבעצמי

----½רכזתאשתחייל
---½-רכזנכים

 4.12 12.2 3.2 3.2 2.22 כל משרות -סך
 4.12 11.2 3  3.2 4.12 2010עדכון משרות לתחילת 

המרכזלצוותלהצטרףמתוכננתאשרהכשרהרכזתכולללא3
            רכזהשמהורכזמעסיקיםרכזאחדממלאתפקידשל0

כלהמשרות-המזכירה/נתבתלאכלולהבסך6
(-מצבהמשרה:מאוישת)+(לאמאוישת)*
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 שינויים בצוות העובדים

 תחלופת צוות ומשרות בלתי מאוישות: פחותמשלוששניםהצוותבמרכזיםעברבמשך תקופהשל

ובעיקרזושלהמנהל,לאאוישו,בנוסף,משרותמסוימותשינוייםרביםבגללתחלופתבעליתפקידים.

כבול,התחלפו-טמרההתחלפו.בהתכנית,מנהליהיישוביםתמביןחמשהלפרקיזמןארוכים.בשלוש

היהמנהלהמתנ"ס ממלאמקוםהמנהל לאאוישהתקופהארוכה. שלושהמנהליםומשרתהמנהל

שמו בקריית התכנית. של הראשון כמנהלה במשךשכיהן מקום ממלא היה ולא עזבה המנהלת נה

כן,רכזתההכשרותלאהועברהמהעירייה-כמוכשנה,ועדלמועדהריאיוןכהנובתפקידשנימנהלים.

 לאמצע עד 0030לתכנית של. הראשון כמנהלה שכהן תעסוקה לענייני העיר ראש סגן שאן, בבית

מילאאתמקוםהמנהלבמשךיותרמשנהעדלאמ גם,0030צעהתכנית, כאשרגויסמנהללתכנית.

 אוישו. לא ומשרות אדם כוח חילופי היו מהרכזים חלק ועוד,בקרב המשרהזאת השמהשל רכז

.כאשרגויסרכז,0030ועדלאמצע0007למעלהמשנה,מאמצעבביתשאןומעסיקיםלאאוישה

 2010, ועדכון לתחילת 2002ספטמבר -: שינויים במצבת כוח האדם במרכזים עד אוגוסט2לוח 
ביתשאןקרייתשמונהכבול-טמרהכרמיאלעכו 

מאוישת*משרה -מנהל 
0007ספטמבר-באוגוסט

++
גויסבינואר

0008

+-
גויסבפברואר

0008

-

סגןהעיר-מנהלהמתנ"ס00מילוימקום
לעניני

תעסוקה

מספרהמנהליםהמתחלפים
בתפקידמתחילתהתכניתועד

לעתהריאיון

-מנהלים600
רצףניהוליחוסר
חצימהמעללשל

שנהבכלפעם

-מנהלים0
רצףחוסר
ניהולי

שלכשנה

-מנהלים0
רצףחוסר

ניהולישל
שנהמהמעלל

עדכון מצבת המנהלים 
 2010לתחילת 


+


+


+


+


-

עדכון מצבת מנהלים לאמצע 
2010 


+


+


+


+


+

 0030לתחילתעדכון -רכזים 

-++++רכזהשמה
רכזים0)

התחלפו(

-+++רכזמעסיקים
)הפסיק
בתחילת

(0030

-
תפקידרכז

השמה
ומעסיקים

אוישבאמצע
0030

-+רכזהכשרה
)לאמטפלים

בהכשרות(

+-+

 (0(לארלוונטי)-מצבהמשרה:מאוישת)+(לאמאוישת)*
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הצטמצםצוותהרכזיםהעוסקיםבתעסוקהכתוצאהמצמצום0030בתחילתצמצום תקציבי תבת:

;3.4-ל0.4-והיקףהמשרותירדמהופסקהעבודתושלרכזהמעסיקיםקרייתשמונהבתבת:תקציבב

ההשמה מרכזי אחד של עבודתו הופסקה מבעכו ירד המשרות כבול-טמרהב;5.94-ל4.04-והיקף

רכזתההכשרותל מ3/0-צומצםהיקףהעבודהשל עלות(.3)לוח6-ל6.4-משרהוסךהמשרותירד

 הרשויות. בידי משולמת להיות הייתה אמורה להעסקתם אתכבול-טמרהפרט עצמה על שלקחה

עדלעתהפצתלאמומנוולאאוישובעכוובקרייתשמונה,התפקידיםהמשרההחסרה,½המימוןשל

 .הדוחהזה

 הצוות מקצועיותגורמים התורמים ל

 צוות:ההכשרת  במרכזי הניתן הרכיביםהחשוביםהתורמיםלאיכותהשירות הואהתעסוקהאחד

ל כניסתם שמתחילת דיווחו והרכזים המנהלים הצוות. התכניתכישורי לעת השתתפוריאיוןועד

 והשתלמויות הכשרות במגוון בהכשרות וגם תבת, של ההכשרות תכנית לצוותיבמסגרת ייחודיות

תעסוקה, מקדמת רשות לצורכיהם. נבהתאם נושאיםיבהשתלמויות בניית,דונו צוות, פיתוח כמו

המשתתפיםתכניות בהשמת כלים כספים, גיוס שותפויות, בניית מעסיקים, קשרי פיתוח עבודה,

ואחרותלצוותי,צוותהמנהליםוהרכזים,חלקןלמנהליםבלבדבעבודה,ועוד.חלקןהיומיועדותלכל

רבותלהעלאתרמתםהמקצועית הערכתםההשתלמויותתרמו שלפי הצוותיםציינו הרכזיםבלבד.

 היושציינושהיומעדיפיםהשתלמויותארוכותיותר.ו,והביעושביעותרצוןמהן

מתנ"סיםלהחברהמטעםתכניתהשלציתתרומתה של המנהלת הארהמנהליםוהרכזיםהדגישואת

והנחייה בליווי שוטףלהעלאתרמתםהמקצועית: ולהכשרה,באופן הצוותיםלהדרכה כל במפגשי ,

ובליווי התכנוניות, הוועדות עם בעבודתם המנהלים בליווי המנהלים, עם אישיים הדרכה במפגשי

 .התהליכיםשלהבנייתהשותפויותהמקומיות

לאהניבהאתמלואהתשואההצפויהההשקעההרבהבהכשרתהצוותים,היאלמרותותק בתפקיד:

צוותהנוכחי,מנהליםורכזים,ישחלקגדולמהלצוותהעובדים.כתוצאהמהשינוייםהתכופיםשחלוב

החלואתעבודתםקרייתשמונהבכרמיאלובהנוכחייםהמנהלים,למשל.ותקמועטיחסיתבתפקיד

0008בינואר -כבול-רהטמב, 0007בדצמבר ובביתשאן -, גםחלקניכר.0007במחציתהשנייהשל

בהפעלתהתכנית,יחסית,כבול.הניסיוןהמועט-טמרהמהרכזיםחדשיםבתפקיד,בייחודבביתשאןוב

ומחייבהשקעהנוספתבהכשרת,תכניתושלחלקמהרכזיםעלוללהקשותעלמיסודהשלהמנהלים

 .הצוותים

 הצוות והמרכז בניהולקשיים 

גורמים מספר בין כשותפות מראש תוכננה שהתכנית מכך נובע הצוות בניהול מהקשיים חלק

מממנים:

 להגדילמספרגורמיםבמימוןהצוותמאפשרת,אומנם,מהראיונותעםהמנהליםעולהשהשתתפות

שמבצעיםעבודהשלרכזיםתנאיההעסקהבהבדליםכרוכהבבעיותניהולכתוצאהמאךאתהצוות

 דומה.המנהלאינויכוללתגמלאתהעובדיםעלפיביצועיהםוגםמתקשהלגבשאתהצוות.
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 אתמשכורותהצוותהמספרמנהליםדיווחושהמתנ"סהמקומי,המהווהגורםשדרכותבתמעביר

דברזהגורםלהתמרמרותבקרבהרכזיםשאינםמקבליםאת מעכבלעתיםכספיםאלה. למרכז,

אחריםשכ גורמים בידי הממומנים שרכזים זאת לאור הוגנות חוסר לתחושת וגם במועד, רם

 מקבליםאתשכרםבמועד.

 למספרנהלתיתומקצועיתימקושימרכזינוסףנובעמכךשהמרכזפועלבמרחבעירוני/ארציוכפוף

הגורמים. תכניתמנהל כפוף למבחינה "רשותמקצועית התכנית של הארצית ולמנהלת תבת

למנהלהואעובדבכפיפותאדמיניסטרטיביתמבחינהמתנ"סים.להחברהמקדמתתעסוקה"מטעם

,דרכומועבריםתקציביתבת.בנוסף,פעילותוצריכהלהיותמתואמתומאושרת,המתנ"סהמקומי

 ראשהעיר. בידי לדעתתכניתרשתממנהלהכפיפותמשולשתומרובעתזאתדובראשובראשונה,

למרות דעות. חילוקי של במקרה ביניהם ולתמרן הללו מהגורמים אחד כל מול להתנהל כיצד

הכפיפות,אםכישלמבנההבגללתכניתלאדווחעלקשייםבהפעלתהריאיוןהאמורלעיל,בעתה

רייתשמונהקלמשךתקופות,בעיקרבתכניתדווחשבעברהיוקשייםכאלהששיתקואתפעילותה

 ובכרמיאל.

 המאפיינים הפיזיים של המרכז

היכןהואממוקםביישוב,מתוךהנחהשמיקומוהפיזיוישמבנהפיזילמרכזבדקנוהאםבכלתכנית

כןבדקנומינושא-עשוילהשפיעעלמידתנגישותו,והאםפניםהמבנהתואםאתצורכיפעילותו.כמו

במימוןהוצאותיוהשוטפות.

פיזיהפיזי ומיקומו ביישוב:המבנה  מבנה למרכז יש התכניות חמש פעילותו.בכל מתנהלת בו

שופ ו/או שלושהמרכזיםצוהמרכזיםהוקמו הרשותהמקומיתובעזרתתבת. ב-בידי בקרייתעכו,

שאןבושמונה -בית כן ועל היישוב במרכז ממוקמים נוחה; אליהם הגישה של השלושמיקומם

ביןאוביןבנייןהעירייהל,קרייתשמונהבתוךמבנההמתנ"סבבעכו,נההעירייהבתוךמב-מרכזים

בנייןהמתנ"ס מרכזשני.מקלעלפרסומם-בביתשאן מרוחקיםיותר,כבול-טמרהבבכרמיאלוים,

.לדבריהצוות,מיקומוהפיזישניהיישוביםהמרכזנבנהעלקוהתפרשביןכבול-טמרהממרכזהעיר.ב

 (.6)לוחלהשקיעבפרסומוומחייבונראותמקשהעל

 : המיקום הפיזי של מרכז התעסוקה העירוני, לפי יישוב3לוח 
מבנהנפרדאומשולבבמבנהציבוריאחרנגישותלפיקרבה/ריחוקממרכזהעיר

במרכזהעירעכו


בבנייןהעירייה

קרובלכניסהלעירכרמיאל


במבנהנפרד

;בקוהתפרשביןטמרהמרוחקממרכזכבול-טמרה
לכבולטמרה



במבנהנפרד,משולבעםהמרכזלהתפתחות
הילד

קרייתשמונה


בבנייןהמתנ"סקרובלמרכזהעיר

במבנהנפרדביןהעירייהלמתנ"סביתשאן
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עמדות,פניםהמרכזלשירותיםשהואצריךלספקמבחינתהתאמתפנים המבנה: כמוחדרילימוד,

אולכתוב/לשדרגקורותחייםוכד'נמצאכי:מחשבלמשתתפיםהרוציםלחפשמשרותבעצמםו/

 נעיםומותאםלצרכיםשעליולמלא.כבול-טמרההמרכזהחדשב

 אותו ומתכנניםלהרחיב חדש המבנה בכרמיאל עסקים" גם"כמרכז שישמש כדי עוד יינתנובו

וכד'.ידאוקונפרנס,מרכזמידעופיתוחקרירהכמואולםושירותים,

 בב שמונהמרכז מחשביםותחסרקריית וחדר כיתות ו, ובחדרימשתמשיםלכן המחשב בחדרי

 .סדנאותשבבנייןהמתנ"סה

 פעולהעםגורמיםשונים מקיימיםשיתופי ולכן חסרמקוםמתאיםלניהולפעילותהמרכז בעכו

דרישיבותוכד'בקהילהשמספקיםחדרימחשבים,ח

 ה בעת בשיפוץ היה המרכז מבנה שאן ריאיוןבבית מאולתר. במבנה התנהלה מאז,והפעילות

 וכוללחדריםלהכשרותמקצועיות.,המרכזעברלמבנהקבועהנותןמענהלפונים

הרשותהתחזוקה השוטפת של המבנה בידי המרכזים במרבית שמונהב;ממומנת בידי-קריית

 המתנ"ס.הרשותבאמצעות

 מידע ההקמת תשתית  5.3

בנושאהתעסוקהתשתיתשלמידעיםהקלהמשימההראשונהבתהליךהעבודהשלהמרכזיםהייתה

ביישוב.תוכנןשבמרכזיםיבוצעוהמשימותהבאות:

 לתכנית.2תכניתויצירתמאגרמידעממוחשבשלהפוניםאיתוראוכלוסיותהיעדשלהמיפויו 

 כמולשכתהתעסוקה,שירותיהרווחה,,םלתעסוקהביישובויצירתקשרעמםהנוגעימיפויהגופים

התעש התאחדות הכלכלית, מט"ייהחברה יזמות(ינים, טיפוח האזור,)מרכז לפיתוח רשויות ,

מרכזימידעלתעסוקה,מכללותמקצועיות,עמותות.

 ויצירתמאגרמעסיקיםממוחשב.,פיתוחקשרעםהמעסיקיםבסביבה 

 מתנדביםשיסייעובפעילותהמרכז.יצירתמאגר 

 .איתורמקצועותנדרשיםלשםפיתוחהכשרותמקצועיותמתאימות,אםניתןבשיתוףהמעסיקים

 עדכוןשוטףשלמאגריהמידע. 

 בנושאים פעולה שיתופי ליצר ניתן איתם בקהילה שונים וגופים גורמים ,מיפוי איתורכמו

 .ארגוןכנסים,ירידיתעסוקה,וכד',יותעהכשרותמקצואוכלוסייתהיעדשלהתכנית,ביצוע

 כמובנקים,תחבורה,מעונותלילדיםוכד'.,תשתיותתומכותתעסוקהמיפוי

ה הגופיםהרלומהראיונותעםמנהלי מופו הוקםותכניותעלהשבכלמרכז נטייםלתעסוקהביישוב,

מאגרמעסיקים,ומאגרימידעאלהמתעדכניםבאופןשוטף.ומאגרפונים

                                                   
 .:תושביםשהתכניתאיתרהאותםאושפנולתכניתביוזמתםכנית"הפונים"לת2
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הרכז:מאיתור אוכלוסיית היעד של ה של היעד אוכלוסיית התכנון, שאינםתכניתלפי מי כל היא

אגףאמצעותנעשהבהאיתורמטופליםבידישירותהתעסוקהואינםמקבליםגמלתהבטחתהכנסה.

 הרווחה החינוך התעסואגף שירות נוספיםבעירייה, וגופים הלאומי, הביטוח סניף המקומי, וקה

לפידיווחמנהליהתכניות,בתחילההקשרעםגופיםאלהלאהיהקל,משוםבקהילהכמוהמתנ"ס.

ו/אומחשששהעברתשמותלמרכזעלולהלפגועבעיקרוןהחיסיוןשל שהםראובמרכזגוףמתחרה,

ידיכךשהובהרשבמרכזים-ביתהחסמיםהאלהעלהפונים.בהמשך,הצליחוהמנהליםלהסיראתמר

שראומטפליםבאוכלוסייהשאינהמטופלתבשירותהתעסוקה.במחלקותהרווחהוהחינוךבעירייה,

 הציעולמטופליםלפנותבעצמםלמרכז.אתהיתרונותשבהפנייתתושביםלמרכז,

במסגרתפעולהיזומהשלהמרכזמיפוי יישובי: ב(outreach)לאיתוראוכלוסייתהיעד -טמרהערכו

.כבולובכרמיאלמיפוייישובישהצביעעלהתושביםהמהוויםאוכלוסייתיעדויכוליםלהיעזרבתכנית

היישוב של טלפוני מיפוי והרכזותערכו המנהל בביתשאן, שכונותמצוקה. בשתי מיפוי ערכו בעכו

יעדלתכנית.אנשיםשמהוויםאוכלוסיית600ואיתרו

נתוני:מעסיקים לגבי מידע מאגר בניית בעירייה, מאגרהמעסיקיםנבנהעלבסיסרשימותהרישוי

תעסוקה מודעותדרושיםבאינטרנטובעיתוניםוירידי באמצעותהרשותלעסקיםקטנים, ייזוםוכן

עדכונומתבצעבאופןשוטףמפגשיםישיריםעםהמעסיקיםו/אועםמנהליםשלפארקיםתעשייתיים.

,מספר0007לפידיווחהמנהליםשלמרכזיהתעסוקה,בסוףמייליםוקשרטלפוני.משלוחבאמצעות

 כדלקמן: היו המידע במאגרי הרשומים 640המעסיקים -בטמרה388בכרמיאל, בקריית340כבול,

בביתשאן.36-בעכוו70שמונה,

 הבמרכז התעסוק מיסוד תהליכי עבודה .6

  תהליך הטיפול בפונים 6.1

התכניותשונותבדרכיםביישובעצמםאתפרסמוהתעסוקהמרכזי:המרכז פרסום  - במרבית :

ברחובות. שילוט הציבו המקומיים, וברדיו בעיתונות בפרסום השתמשו אב, לבתי פליירים העבירו

תפרסםבדרכיםנוספות:ראשהעירהמקייםדלתפתוחהלתושביםמפנהלמרכזהבכרמיאלהמרכז

פסיהארנונה.גםבעכוישקשרהדוקועלטוודפסהפרטיהמרכזותושביםשזקוקיםלעזרהבתעסוקה

העירייהוראשהעירלהפנייתתושביםלמרכז.בקרייתשמונההמרכזמפורסםגםבאתרהאינטרנטשל

ב המתנ"ס. ולהסיר-טמרהשל המרכז בשירותי להשתמש תושבים לשכנע כדי בית חוגי ערכו כבול

חסמיםשנבעובעיקרמחשששזותכניתממסדיתהעלולהלפגועבהם.

 

-עלמנתלידעאותםעלפעילותהמרכזוכדילבדוקאפשרויותהשמה.כמולמעסיקיםהמרכזיםפנוגם

 עותירידיתעסוקה.כן,פרסמואתהמרכזבקרבתושביםומעסיקיםבאמצ

"חבר מוניטין ונראות המרכז: - דרך עצמאי באופן מגיעיםאליו מוכר, נעשה כשהמרכז עםהזמן,

למרכז. מפוטרים בעצמם מפנים המרכז את שמכירים מעסיקים בנוסף, חבר". המיקוםמביא גם

בבנייןהעירייה,במתנ"ס,במקוםמרכזיאחרבעיר,תורםלפרסומו.-הפיזישלהמרכז
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 האוכלוסיות המטופלות במרכזים

וצעירים;נשיםלפידיווחמנהליהתכנית,הקבוצותהעיקריותהמטופלותבידיהמרכזיםהןשתיים:

 )לוח מיוחדת לב תשומת מקבלים משוחררים חיילים 5גם אי(. צעירים שמונה, ובקריית נםבעכו

מוגדריםכקבוצתיעד;רקחייליםמשוחררים.

 , לפי דיווח מנהלי התכניות 2002: האוכלוסיות העיקריות המטופלות במרכזים לסוף 4לוח 
ביתשאןקרייתשמונהכבול-טמרהכרמיאלעכואוכלוסיות בטיפול

+-++-צעירים
++-++3חייליםמשוחררים

+++++נשים
+--++0הוריות-חד

מהצעיריםהםמהוויםחלק3
נשיםהמהןמהוותחלק0

+הקבוצהלפיהגדרתהמטופלתבמרכז
הקבוצהאינהמטופלתבמרכז-
 

 תהליך הטיפול בפונים

רכיביםהמשותפיםלכלכוללתהליךהטיפולבפונים תהליךהקליטה)בחלקו Intake)המרכזיםכמו

ארוכה,ורכיביםהייחודייםלכלמרכז.וליוויהפונהלאורךתקופה

המרכזיםעובריםהפוניםבתחילתהתהליךלתכנית: יםרישום וקבלת הפונ קליטה בכל של תהליך

((Intakeהפונהנפגשעםכוללמלאיםטפסיםשלתבת,מכלומר, לאחרמכן, קורותחיים. רכזפרטי

סדנהלהעצמהגוןכ,כלשהיבתכניתלהשתתפותבודקיםיחדאופציותלהשמהישירהאוהםוההשמה

 בעברית בסיסיים כישורים רכישת לעבודה; ובוהכנה אוהפניהאנגלית; עסקית להכשרהליזמות

מקצועית כישוריו את לשדרג כדי כלשהי, הפונה של בעבודה. להשתלב סיכוייו את רובולהגדיל

המרכז, ע"י וממומנות פרטיים הכשרה מוסדות ע"י מבוצעות האגףההכשרות שכונות, שיקום

 להכשרהמקצועיתוקרנות.

רכיבנוסףומשמעותיבתהליךהטיפולבפונים,המשותףלכלהמרכזים,הואליוויהפונהליווי הפונים: 

לפידיווחהמנהליםוהרכזיםזהושירותמכניסתולתכניתועדמספרחודשיםלאחרההשמהבעבודה.

עלהמהראיונותעםהצוות.אחריםמגופיהשמההמרכזמייחדאתפעילותהתורםלהצלחתההשמהו

בכרמיאלשאיןכלליםמוגדריםלגביתדירותהליוויומשךתקופתהליווילאחרההשמה.כך,למשל,

שלושהעדשישהחודשים-כבול-טמרהוב;שלושהחודשיםאחריההשמהבמשךמלוויםאתהפונה

רכיהמשתתף.אחריההשמה.ברורשתהליךזהנקבעגםלפיצו

בנוסףלפעילויותליבהאלההמתקיימותדגשים ייחודיים בפעילות המרכזים בנוגע לטיפול בפונים:

הנוספות הפעילויות על המושמים הדגשים מבחינת המרכזים בין הבדלים נמצאו המרכזים, ,בכל

 כיהתושבים.רובהתאםלתפיסותמנהלהמרכזולצ

 בידימתנדבים,,למתקשיםלצלוחאתראיונותהקבלהלעבודהבכרמיאלשמיםדגשעלמתןעזרה

-.בנוסף,פועליםלהרחבתפעילותהמרכזלטובתהמעסיקיםעל(coachers)שהםמאמניםאישיים
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 עסקים" "למרכז הפיכתו (business center)ידי ומצד משרדמצדאחד, להםשירותי האחרשיתן

מ יהווה אשר מעסיקים, פורום בהקמת ופיתוחיעזור בעבודה השמה אפשרויות על מידע רכז

 ירה.יקר

 מפעילים בכרמיאל למשל, המועסקים. כישורי בשדרוג גם עוסקים ובכרמיאל שמונה בקריית

 מועסקיםומובטליםהמעונייניםלשפראתכישוריהםבעברית.40-50-"קפהעברית"ל

 עםהתוש רק לא קשר ליצור צריך היאשהמרכז התפיסה גםעםבביתשאן ביםהבוגריםאלא

בית סיום לקראת החיילים-התלמידים ועם שירותם סיום לקראת החיילים עם תיכון, ספר

שהם העזרה על הסבר מתן תוך השכלה או מקצוע ברכישת אותם לכוון מנת על המשוחררים,

 במרכז. לקבל ביכולים ההתמקדות צעירים העיר ראשי של מהשאיפה אותםלהשאירנובעת

 .בתוםהשירותהצבאיאולהחזיראותםאליוביישוב

 בעכושמיםדגשעלהפניהלהכשרהמקצועית. 

 עבודה עם מעסיקים 6.2

מרכזייה התעסוקהבפעילותבט מולמרכז עבודה היא העירונית התעסוקה תשתית בפיתוח

 זובאהלידיביטויבמספרמישורים.פעילות,המעסיקיםביישובובסביבתו.לפימנהליהמרכזים

 לעיל, שצוין המעסיקיםפיתוחהתשתית,במסגרתכפי מאגרמידעעםפרטי אשרהוקםבכלמרכז ,

,לפידיווחהמנהלים.מספרהמעסיקיםבמאגרבלוחהבאמובאפירוטשלמתעדכןבאופןשוטף.

 פי דיווח המנהל, לפי מרכז, ל2002: מספר המעסיקים במאגר המידע בסוף 2לוח 
ביתשאןקרייתשמונהכבול-טמרהכרמיאלעכו

3634038864070מספרהמעסיקים

 

פיתוח הקשר עם המעסיקים וקבלת מידע על משרות פנויות והדוארמתבצע הטלפון באמצעות

 תעסוקה. גםבאמצעותביקוריםאישייםומפגשיםבירידי כמו כאשרהמרכזהאלקטרוני עםהזמן,

מעסיקיםנוהגיםלפנותבעצמםלמרכזיםכדילמצואעובדים.ביישוב,מוכרהופך

היתרון למעסיקים בעבודה עם המרכז: כבשונה חברות דרך עובדים פרטיותמגיוס אדם ,וח

ה משלמים אינם במעסיקים עבור תיווך של המרכזהשירות דרך שמגיעים במרכזעובדים בנוסף, .

עובדיםמתאימיםשעברוהכנהכלשהילעולםהעבודה.מכיריםאתהעובדיםומפנים

-צוותהתכניתתופסאתעצמוכמשרתגםאתהמעסיקיםבקהילהעלהמעסיקים כלקוחות המרכז: 

 פעולותכמו:ידי

 מיוןהעובדיםהפנוייםבעבורהמעסיקים

 לפעמיםהמרכזמארגןאתהסעתהעובדיםלמעסיק

 שרותמקצועיותשהואמקייםמידעעלהכלמעסיקיםהמרכזמעביר
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 לגביזכויותוהטבותהמוענקותלמעסיקיםלפיפרסומיםעדכנייםשלמשרד מידעהמרכזמעביר

עובדיםלחופשהללאתשלוםבמקום מענקמהמשרדתמורתשחרור הזכותלקבל כמו התמ"ת,

 לפטראותם.

 ודאותוכד'.-ם,כמוניהולעסקיםבתקופתאימעסיקיארגוןקורסיםוסדנאותהמיועדותל 

 קשיים בעבודת המרכזים מול המעסיקים 

 תעשייהמיושנתשפולטתעובדים,כלהמנהליםבמרכזיםציינוחוסרבמקומותעבודהבגללכמעט

 מעסיקיםלפתוחעסקיםבאזור. רבבשכנוע וקושי בביתשאן, פזהנושאכמו תרוןיצריךלקבל

 ברמהשלראשהעירובכיריהעירייה.

 ותחרותביןכמההואהתחרותביןכמהמרכזיתעסוקהשישביניהםקרבהגיאוגרפית,קושינוסף

.עלאותםהמעסיקיםתכניותשלתבתבאותואזור

 חוסרמידעעלפתיחתכבולהדגישקושילהיכנסלפארקיהתעשייהבאזור,ו-טמרהמנהלהמרכזב

 .דשיםמפעליםח

 פעולה שיתופי יצירת 6.3

רלוונטיים גורמים עם פעולה שיתופי קיום הוא תבת תכניות בהפעלת המרכזיים העקרונות אחד

מקיימיםהמממניםחלקמהפעילותו/אוהתורמיםמהידעהמקצועישלהם.כמתוכנן,גםבתכניתזאת

לפיהפונקציהשהםממלאים.בכלרמותההפעלה,המוצגיםלהלןשיתופיפעולהעםגורמיםשונים

 התכניות, לפי משרות מתוכננות ומשרות נוספות, לפי הגורם המממן,  2-כל משרות ב-: סך1לוח 
  12002לפי דיווח המנהלים, ספטמבר             

משרותהכלהיקף-סך
התכניותחמשב


הגדרתהמשרה

צוותמתוכנןלתכנית הגורם המממן 
מנהליתכניות,30.04תבת

רכזירכזיהשמה,
הכשרותרכזימעסיקיםו

6.04רשות
0.94משרדהרווחהבאמצעותשיקוםשכונות

 הכל -סך
)לאכוללמשרתהמזכירה/הנתבתשהיאבשיעור

 (משרהבכלתכנית30%-שלכ

 11.22

צוותנוסףשעובדבכפיפותלמנהליהתכניותבמרכזי 
ובביתשאןהתעסוקהבעכו,בכרמיאל

תנכיםזרכ0.4משרדהרווחה
רכזתאשתחיל0.4תבת"פעילויות"-ג'וינט
רכזתהשכלה3+שיקוםשכונות+אלומהרשות

רכזתעולים3רשות+משרדהקליטה
0"בעצמי"רכזת 0.94"בעצמי"-עמותותמגביתקנדה

  3.12 הכל-סך
3כמצויןבלוח0030תחילתבהצטמצםתבתהיקףהמשרותבמימון 3
ברחביהארץעמותהשמפעילהתכניותתעסוקה 0

התכניות4-העוסקבאופןישירבתעסוקהבהצוותאתהמממןאהגורםהמרכזייהתבת:הצוות מימון

הרשותהדילצ.משרות30.04- במימון השתתפו משרדהרווחהומשרות6.04המקומיתבהיקףשל
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 של תקנים באמצעות שכונות שיקום של כמומשרות0.94בהיקף את-. הרשות מימנה כן,

3)לוחמשרהבכלמרכז30%-תבהיקףשלכהמזכירה/הנתב כרמיאלובית(. בשלושהמרכזים:עכו,

ה,שאן למנהלי בכפיפות גורמיםפיםנוסיםצוותתכניתעבדו בידי הרווחה,אחריםשמומנו משרד :

משרדהקליטהועמותותבת-ג'וינט 3)לוחת, אתהצוות,(. פעולהמאפשריםלהגדיל שיתופי אומנם,

ל אותו חושפים יציבותאבל כשהבייחוסר קיצוציםתקציביים של בתקופות חוד המממניםגורמים

 נאלציםלצמצםאולהפסיקאתהשתתפותםבמימון.

הכשרות לפונים: נוספים מממנים גופים עם פעולה בשיתוף נערכות ובשיתוף,תבתלעההכשרות

פעולהעםגופיםמבצעים.כך,ההכשרותהמקצועיותמתבצעותבשיתוףעםהאגףלהכשרהמקצועית

תמ"תהמממןאתההכשרה,עםמכללותהמספקותאתההדרכהועםמעסיקיםהמספקיםמשרדהב

יתר ההכשרה. את שסיימו פונים מספר להעסיק ומתחייבים מעשית להתנסות מקום ו/או הדרכה

הקורסים קרנותמתקיימוהסדנאות עסקית(, יזמות )לגבי מט"י מכללות, עם פעולה בשיתוף ים

ציבוריות,קרנותפרטיותוכד'.

עם השמה בעבודה: בשיתוף ההשמה רכזי בידי נעשית הפונים של בעבודה ההשמה כלל, בדרך

מקומיהמעסיקיםהנמצאיםבמאגרהמידעשלהמרכז.לעתיםמעורביםבכךגםשירותהתעסוקהה

 וחברותכוחאדם.

זאתפועלתבשדהמורכבבותכניתלדבריהמנהלים,:פעולה שיתוף של לתהליך המנהלים התייחסות

וה רבים המשתתפים המשימות. להיקף בהשוואה מועטים התכנית,כדימשאבים יעדי את להשיג

פעולה לדבריכלהרמותוכךלמנףאתהמשאביםהעומדיםלרשותבחייביםלקייםשיתופי המרכז.

וצריםשיתופיהפעולהיאבל.עליצירתשיתופיפעולההלימקתכניתיצירתמוניטיןלמנהליהתכנית,

ומשפיעים ודאות חוסר הגם יציבות הצוותמבחינתתכניתעל המבוצעותהיקף הפעילויות והיקף

 )הכשרותוסדנאות( המנהליםתמלעובפועל לדברי מנהלדרושההפעילויותהמתוכננות. נחישותשל

 אלה.כזכדילהמשיךולפעולבמצביםהמר

 לגבי ואומדנים הפונים מבחינת תוצאות, התכנית תפוקות. 7

 מרכזי התעסוקה בשירותי המשתמשים בהיקף הגידול פוטנציאל

 2119-2117כל הפונים לתכנית במהלך -סך 7.1

בחמשתתכניתכלהפוניםל-סך עמד,שלוששניםשלפעילותבמהלך, 0007בסוףלפידיווחהמנהלים

5,504על המרכזים הייתה0007,שנת0008-החלהבתכניתכבול,בהןה-טמרהבכרמיאלובתושבים.

ובמשמעותיתמבחינתהעלייה בעכו לעומתזאת, תכניתהשםהחלהקרייתשמונה,במספרהפונים.

בההתחלפומספררכזיםותפקידשיםדומהביןהשנים.בביתשאןמספרהפוניםהחד,0009-בלפעול

 (.9)לוח0007-המנהללאאוישהייתהירידהבמספרהפוניםב
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הכל בשנים -: מספר הפונים החדשים הרשומים במאגר המידע של המרכז בכל שנה ובסך1לוח 
 , לפי דיווח המנהל 2002-2001

 
 הכל -סך


עכו


3כרמיאל

-טמרה
3כבול

קריית
שמונה


3ביתשאן

הפונים למרכזים  הכל-סך
 שנים 3במהלך 

 

4,402 
 

1,1,0 
 

1,113 
 

22, 
 

234 
 

230 
0640080680 12,0009
500070000396540 1,2330008
360075698708640 2,0100007

0008-בהחלההנוכחיתבמתכונתההפעילות3

 מסוגים שונים תכניות התערבותהשתתפות ב 7.2

יםציעממרכזיםב השלמתתכניותלפוניםמגוון לעבודה, והכנה סדנאותהעצמה הכשרההכוללות:

 השפה בתחום בסיסיים כישורים הקניית עסקית, יזמות השכלה, והכשרההעברית והמחשבים

נספח.ב3-לוחאמובאב0007-0009פירוטסוגיהכשרותשבוצעובכלמרכזבשנים מקצועית.

ההכשרההכשרה מקצועית, סדנאות וקורסים:  ובייחודציינוהמנהליםורכזי שההכשרותהשונות,

 בחינת לאחר נבנות המקצועיות, ההכשרות וצהדרישות המעסיקיםושוק רכי כדי שמרבית,

 .בתוםההכשרההמשתתפיםימצאועבודה

-ל0009ביןהשניםונותהשאנשיםבהכשרות3,903לפידיווחהמנהלים,בחמשתהמרכזיםהשתתפו

י0007 אחתי. מהכשרה ביותר השתתף שפונה אחתתכן מפעם יותר נספר הוא לצייןובנתונים יש .

שא  בנוסףלתקציבהשוטף, היקףפשרהגדלתשבשניםאלהעמדלרשותהמנהלים"תקציבחירום",

בשנים לסיכום, עמד0007-0009פעילותההכשרותבמרכזים. הכשרהכלשהישיעורהפוניםשעב, רו

בחמשתהמרכזים.67%הפוניםלמרכזיםעל5,504מתוךסך

הבסיסיים הכישורים בחיזוק עסקו ההכשרות ומחשבים,מרבית אנגלית עברית, ובהעצמה;כמו

לעבודה .והכנה מהוות אלה ההכשרות-מסך30%הכשרות הנדונהכל בתקופה רבעשבוצעו מעל .

) 09%מההכשרות בהכשרהשתתפ( המקצועיותומקצועיותו ההכשרות שיעור בולט זו ומבחינה ת

(.8בעכו)לוחשבוצעו

מדדיםבעבורהמנהללניצולאחדהתאוההומהשלמתהקורסו/אוהסדנהסיום תכניות ההכשרה:

מדדלמידתהרלוונטיותשלההכשרהולמידתלשמשגםיכולם.זהפונייעילשלהמשאביםשהושקעוב

שמסייםהכשרהרלוונטיתיוכלהתאמתהלדרישותש ההנחההיאשמי המשתתף. וקהעבודהבעיני

פרלש שלאהשליםאתההכשרה. מי שלאהשתתףאו בעתידלעומתמי תעסוקתי תשעיםאתמצבו

 בשנים המרכזים בחמשת הכשרה שעברו הפונים מבין היו0007-0009אחוזים לא אותה. סיימו ,

 . (8)לוחהבדליםביןהמרכזים
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מספר הפונים שהשתתפו וסיימו הכשרות שונות,* לפי מרכז, לפי דיווח המנהל, בשנים  : ,לוח 
2002-2001 

-סך
 הכל


עכו


3כרמיאל

-טמרה
3כבול

קריית
שמונה

בית
שאן

 111 312 301 411 4,0 2,2,1 הכל המשתתפים בהכשרות-סך
,לאכוללהכשרותכל המשתתפים ב-סך

ההכשרותהמצוינותבהערותבתחתיתהלוח
 

1,121 
 

4,0 
 

312 
 

301 
 

242 
 

311 
 313 211 212 211 424 1,242 כשרותהה מסיימיכל -סך
מסיימים מתוך סך המשתתפים  %

 בהכשרות 
 

20% 
 

,,% 
 

,,% 
 

,1% 
 

,1% 
 

21% 
 

90393070380030 140כישוריםבסיסיים:עברית,אנגליתמחשבים
3643039435300 414העצמהוהכנהלעבודה

355538665000 202הכשרהמקצועית

0450064758 122יזמותעסקית
5946683300 124שדרוגכישוריםלמשתתפיםעובדים

5600660000 322סדנאותמנהיגותוהורותלצעירים

0008-הפעילותהחלהב3לפונהיכולהלהיותיותרמהכשרהאחת*
לאכוללאתההכשרותשנערכובשיתוףעםהיחידהלהשכלה6"בקפהעברית"לאכולל0
לאכוללאתההכשרותשנערכובשיתוףעםהיחידהלחייליםמשוחררים5

 בעבודה ההשמ 7.3

לפוניםלהשתלבבעבודה.עזורהמרכזיםהיאלכאמור,המשימההמרכזיתבעבודת

 שבלפי מערכתהנתונים של ,תבתהמידע ל5,078פנו אנשים המרכזיםחמשת -ו0007-0009בשנים

מכאןמהם0,080 בעבודה. השהושמו מושמיםשיעור על סךהפוניםעמד 57%(.7)לוח44%מתוך

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

 2002-2001, בשנים מערכת המידע של תבתמרכזים, לפי בחמשת הבעבודה פונים שהושמו : 2לוח 
 כל-סך

 בשנים 


עכו


3כרמיאל
-טמרה
3כבול

קריית
שמונה


ביתשאן

4668644663,007738 ,4,02 1מספר הפונים למרכזים

073508359333450 1,222מספרהפוניםשהושמופעםאחת

600630339 2,1פעמים0מספרהפוניםשהושמו+

 בעבודה מתוך  מושמיםשיעור ה
 11% 11% %,2 21% 21% 22%כל הפונים למרכזים-סך

0008-כבולהחלואתפעילותםב-טמרהבכרמיאלוהמרכזיםב3

.לאוראיהאחידותבהפעלתהמרכזיםקשהמושמיםהבדלים בין המרכזים מבחינת שיעור הנמצאו

 בביניהםלהשוות כאמור, בעכו-טמרה. מאשר יותר מאוחר שנה החלה הפעילות ובכרמיאל כבול

ב בנוסף, ממלאדיווחולפי,ויותרשנהבמשךאוישלאהמנהלתפקידכבול-טמרהובקרייתשמונה;

עםמרכזה,המעסיקיםורכזתהמנהלמקום להתמודד לפקשייםצריך בכניסה רקיאמיוחדים

הליוויבזכות,זאתובכלמשנהלמעלהבמשךמנהללמרכזהיהלאבקרייתשמונה.שבאזורהתעשייה

יש.93%-אחוזההשמותהגיעל,צוותלפיתוחומנחה"סיםהמתנבחברתהארציתהתכניתמנהלתשל
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0007ונמשךלתוך0008לציין,שבכלהמרכזיםהיוצריכיםלהתמודדעםהמשברהכלכלישהחלבסוף

 גרםלפיטוריעובדיםולצמצוםבמקומותהעבודה.ואשר

 בנפרד נמדד ום אינהיקפשאחרים שירותים  7.4

 לעיל שצוינו המרכזיים לשירותים המרכזים-בנוסף בכל ניתנים בעבודה, והשמה שונות הכשרות

מפגשיםעםרכזההשמהובחינתאופציותשירותיםנוספיםשלאכומתו.חלקםעלבסיסשוטף,כמו

ההשמהו/אואםישרכזבידיסימולציותשלראיונותעבודהלהשמה;הכנהלריאיוןעבודהבאמצעות

,וגםלאחרמכןעדלמציאתעבודהליוויהפוניםבידיהרכזיםבידימאמןתעסוקתי)בכרמיאל(;-קושי

שירותיםאחריםשלאכומתוהם:מעקבאחרהמעסיקיםאליהםשלחהמרכזפוניםכדילוודאוכד'.

 הפונה, כלפי בהתחייבויותיהם עומדים אכן הפוניםושהם בין המפגישים תעסוקה ירידי ייזום

למעסיקים.

 בעבודה התמדה 7.5

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

במספרלאחרהשמתםהראשונה,לאבהכרחבאותומקוםעבודה.בחינתשיעורהמתמידיםבעבודה

.70%-כ-התמדהגבוהיםחודשיםמהכניסהלעבודה,מצביעהעלשיעורי05,38,30,3-נקודותזמן

מסוים שיעור שלגבי ישלציין, בתבת. המידעהממוחשב ניתוחהנתוניםבמאגר זהמבוססעל נתון

עובדאולאעובד-חודשים,הסטטוסהתעסוקתי05-ו30מהפונים,בעיקראלהשהושמובעבודהלפני

בסטטוסשלהם- הנחתהניתוחהייתהשלאחלשינוי במערכת. כלומרלאעודכן שדווחאזהפונה,,

,תלויבמשךהזמן)ראה33%-53%המשיךלעבוד.עםזאת,גםאםמנכיםשיעורזה,הנעביןכעובד,

 ללוח ששיעור30הערות נמצא המתמידים, מסך המתמידים(, בין ונע חודשים-75%גבוה שישה

(.30עשריםוארבעחודשיםמהכניסהלעבודה)לוח-43%-ל,מהכניסהלעבודה

המידע  מאגרעל  מבוססנקודות זמן מהכניסה לעבודה,  4-ב בעבודה המתמידים שיעור: 10 לוח
 תבת שלהממוחשב 

חודשים3
מהכניסה
לעבודה

חודשים30
מהכניסה
לעבודה

חודשים38
מהכניסה
לעבודה

חודשים05
מהכניסה
לעבודה

בעבודההמשולביםכל-סך
(Nנקודותזמן)5-ב


3,397


33,383


0963


6533

לפיסטטוסבעבודההמתמידיםשיעור
"עובד"כולללאמעודכן)%(


75


88


88


70

שיעורהמתמידיםבעבודהלפיסטטוס
(%"עובד"מעודכןבלבד)


75


99


90


43

מהמושמים33%לגבילאעודכןהסטטוס"עובד"3
מהמושמים33%לגבילאעודכןהסטטוס"עובד"0
  מהמושמים53%לגבילאעודכןהסטטוס"עובד"6

  יםל המרכזש פוניםהפוטנציאל בחינת  7.6

 באמידת חשיבות ישנה המרכז פיתוח המשך לצורך המשתמשים פיםהנוסייםהפוטנציאלהיקף

הזאתהםבשירותי הסוגיה לבחינת ב. השתמשנו אדם כוח סקר המרכזיתנתוני הלשכה של
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אנומודעיםלבעייתיותשבהשוואת(לגביחמשתהיישובים.0009-0003לשניםלסטטיסטיקה)ממוצע

ולמרותזאת כוחאדם, בסקרי נתוניםמצטבריםשלהמרכזיםעםנתוניםהמתייחסיםלנקודתזמן

אנוסבוריםשניתןלהתרשםמפוטנציאלהפוניםשעדייןיכוליםלהשתמשבשירותיהמרכז.

לפניהצגת כוח אדם )סכ"א( של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:שימוש בנתונים יישוביים בסקר 

מתבססיםעלמספרנדגמיםקטןהחושףהיישובייםבסכ"אנתוניםהצייןשהסתייגולישלהממצאים

בגללהמגבלהשלגודלהמדגםהתבססנועלנתוניםממוצעיםשלאותםבפניטעויותדגימהגדולות.

בניתוחשנערךבהמשךבגללגודלוהקטןשלהמדגםהיישוביה.כדילצמצםאתטעויותהדגימשנתיים

 ים,למשל:לאניתןהיהלהפרידביןקבוצותתושביםמרכזיותהדורשותדרכיאיתורוטיפולשונ

  מובטליםהמחפשיםעבודהבין עבודהבשנהאלהש-עבודה" מחיפוש ה"מתייאשיםלבין חיפשו

 אבלוהאחרונה מצאו לא כי לחפש שהפסיקו דיווחו לעבודהם מהקבוצותמעוניינים אחת כל .

 האלה,המהווהברמתהעיקרוןפוטנציאלהשמהבטווחהקצר,דורשתאופןטיפולשונה.

 ב מרכזיות קבוצות מחפשיקרבבין לעבוד""הלא מעוניינים והלא ,ם צעירים, חדכמו -אמהות

וכד' המהוות-הוריות, הארוךקבוצות בטווח השמה ופוטנציאל דרכיאשר שונותדורשות ם

 התערבות.לאיתורול

 הללו המגבלות נתוניםולאור מספר בהמשך יוצגו המרכזים, פוטנציאל שבאמידת החשיבות בצד

 מקובצים.

העבודה,תבחמשכל הבלתי מועסקים ביישוב:-סך כמחציתהתושביםהםבגיל היישוביםשנבחנו,

,בהתאמה,עכווביתשאןב50%-ו53%-לטמרהב48%.שיעורהבלתימועסקיםמתוכםנעבין35-00

 (.33בהתאמה)לוח,וכרמיאלקרייתשמונהב03%-ו07%-ול

   *: מועסקים ובלתי מועסקים בחמישה יישובים בצפון הארץ11לוח 

ביתשאןקרייתשמונה**טמרהכרמיאלעכו
 41,000 44,400 21,300 22,000 11,100 (Nהכל תושבים ביישוב )-סך



(N*)35-00הכלתושביםבגיל-סך
באחוזים

06,800
300

05,600
300

34,300
300

30,000
300

9,400
300



הכלמועסקים-סך
באחוזים

35,000
47

39,700
95 

3,500
50

8,900
93

5,600
48



הכלבלתימועסקים-סך
באחוזים

7,800
53

3,500
03

8,900
48

6,400
07

6,300
50

.0009-0003השניםממוצעלסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהמיוחדשלנתוניסקרכוחאדםשלעיבוד*
ולכןהיאאינהניתנתלזיהויבנתוני30,000-**הנתוניםמתייחסיםרקלטמרהכיוןשמספרתושביכבולקטןמ

 למ"ס

 בין הבחנה נעשתה מועסקים הבלתי הבבקרב מועסקים לתי לעבוד פוטנציאלוהמעוניינים מהווים

מי דיילטיפול לבין , לעבוד מעוניינים שאינם מועסקים מהוויםההבלתי לטיפולבחלקם פוטנציאל

 בטווחהיותררחוק.
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מישמחפשיםעבודהומישלאחיפשועבודהבשנההאחרונהאבלמעוניינים לעבוד:הבלתי מועסקים 

 מהווים לעבוד שמעוניינים 33%דיווחו בגיל התושבים 35-00מכלל ו33%בעכו, 35%-בכרמיאל

-טמרהב זהבעצםגבוהיותראםנוסיףאתכבול. בהאחוז לאניתןקרייתשמונהלגבי וביתשאן

 .(33)לוחהקטןגודלהבגללשלקבוצהזולאמודאתשיעורה

גבוהאףיותרקבוצהזאתשיעורהשלבלתי מועסקים שלא מחפשים עבודה ולא מעוניינים לעבוד:

הקבוצההקודמתרוהשיעמ ו,של למחציתמהמהווה אגילםתושביקרוב בעכוטמרהב35-00י רבע ,

)לוח בבואםלקדםאתנושאהתעסוקהביישובהמרכזים(.33וכחמישיתבקרייתשמונהובכרמיאל

עםמתןתמיכהלהשמהעשויותלהוותפוטנציאלשקבוצותמקרבתושביםאלה-לאתרגםתתצריכים

לומדיםשצריךלמצוא;עםתמיכהלהשתלבבתעסוקהיכוליםחלקםלפחות,ש,כמונכים,מתאימה

ותהשכלהו/אומעוטוקבוצותנוספות;להםמקומותעבודהבתוםהלימודיםכדילשמראותםביישוב

 הוריותוכד'.-כמוצעירים,אמהותחד,מקצוע

כלהפוניםלמרכזבמהלךשלוש-סךביןהידיהשווא-עלשתהנעים: בחינת פוטנציאל הטיפול במרכז

סקריכוחהנתוניםברמתהיישובממספרהבלתימועסקיםביישובלפיביןל,שניםלפידיווחהמנהל

 לשנים )ממוצע הלמ"ס של ל(0009-0003האדם למרכז הפונים מספר בין בהשוואה . מספרבין

שמעוניינים מועסקים הבלתי הטיפוליתהתושבים היכולת את מיצו לא שהמרכזים נמצא לעבוד,

מ33%-שלהם המובטלים י"מתיוהקרב עבודה" מחיפוש אשים שאינם04%-וביחד אלה מקרב

בעכוישנומספרגדולשלתושביםהמעונייניםלעבוד(.30)לוחמחפשיםעבודהואינםמעונייניםלעבוד

לוח49%ושיעורההשמההגבוהבתוכנית) בטמרה7, התעסוקה. לעודדאותםלפנותלמרכז עשוי )-

(בשלהוותקהקטןיותרשלהתוכנית08%כבול,שיעורההשמההיהנמוךיחסיתליישוביםהאחרים)

בתוכנית להשתתפות הפוטנציאלית האוכלוסייה מנהל. העדר בעקבות בעיקר בתיפקודה, והקשיים

ניםלעבוד)נשים?(יותרמאשרכאלהשמעוניינים,היאגדולהאךהיאמורכבתמאנשיםשאינםמעוניי

והיאמציבהאתגררציניבפניהמרכז.

: בחינת פוטנציאל הטיפול במרכזים: השוואה בין שיעורי אי התעסוקה למספר הפונים 12לוח 
 **)באחוזים ובמספרים(למרכזים, לפי יישוב 
ביתשאןשמונהקרייתטמרהכרמיאלעכו35-00מצבהתעסוקהשלתושביםגילאי

 100% 100% 100% 100% 100% * 14-22הכל תושבים בגיל -סך

(N)הכלתושביםמועסקים-סך
באחוזים

35,000
47%

39,700
95% 

3,500
50%

8,900
93%

5,600
48%

תושביםשאינםמועסקיםאךמחפשיםעבודה
אותושביםשאינםמחפשיםעבודהאבל

(N)מעונייניםלעבוד
באחוזים




6,700
33%




0,900
33%




0,300
35% 



(3,000)

(30%)



(3,300)
(03%)

(N)תושביםשלאמחפשיםולאמעונייניםלעבוד
באחוזים

4,700
04%

6,900
34%

3,300
55%

0,600
37%

(3,400)
(03%)

מספרהפוניםלמרכזיםבשניםהכל -סך
 ,לפידיווחהמנהלים0007-0009

 
1,1,0 

 
1,113 

 
122, 

 
234 
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מהימנותסטטיסטיתנמוכהיבעלבסוגרייםמובאיםנתונים
35-38-הגילמתייחסלטמרהב*
ואתכבולטמרהכוללאת3

0009-0003יישוב,ממוצעהשניםשללמ"סלפיקרכוחאדםסנתוניעיבודמיוחדשל**
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 (:13מאפייני הבלתי מועסקים )לוח 

 :ומגדר כרמיאל כטמרהבעכו, מהוות שמונהשלישים-שניהנשים בקריית מועסקים, מהבלתי

קרובלמחצית.-ובביתשאן

  :.טמרהב55%-בעכול04%מהוויםקבוצהבולטתושיעורםנעבין60-00צעיריםגילאיגיל

  :השכלה מועסקים הבלתי מרבית היישובים שאר בכל כרמיאל, את להוציא השכלההם בעלי

תמכך.נמוכה,ללאבגרותופחו

, לפי יישוב, מגדר, גיל ותעודת השכלה הגבוהה ביותר  14-22: בלתי מועסקים גילאי 13לוח 
 **)באחוזים(

 הכל בלתי מועסקים-סך


עכו


כרמיאל


*טמרה
קריית
שמונה

בית
שאן

6,3006,4008,9003,5007,800(N)בלתימועסקיםבמספריםמוחלטים
300300300300300באחוזים)%(

 מגדר
5955393333נשים
4643666767גברים

 גיל
(09)(54)55650460-00
(53)(06)50(03)6540-63
(09)(66)(33)505335-43

 תעודת ההשכלה הגבוהה ביותר
(63)(00)43(30)55ללאתעודהאובעליהשכלהיסודיתאוחטיבתביניים

(65)(04)(39)(00)08תיכוןללאבגרות
(37)(69)(03)(60) (34)בגרות

(33)(33)(3)68(36)אקדמית-תיכוניתלא-תואראקדמיאותעודהעל
נתוניםבעלימהימנותסטטיסטיתנמוכהמובאיםבסוגריים

35-38-הגילמתייחסלטמרהב*
 0009-0003ממוצע אדםשלהלמ"ססקריכוחשלנתוניעיבודמיוחד**

 

 והממשק עם מרכז צעירים השכלהיישום רכיב . 8

 בהכללת השכלההרציונל צורותיה על שהשכלה הוא השכלה-בתכנית השלמת מקצועית, הכשרה

גבוהה המקנ-והשכלה העבודה. בשוק להשתלב סיכוייו את המגדילות מיומנויות בעתלמשתתף

 בידי הזאת התכנית כמואישור במסגרתה. יינתן צורותיו על ההשכלה שרכיב תוכנן צוין-תבת כן,

שהמרכזיםישתפופעולהעםהיחידהלהכוונתחייליםמשוחרריםוקרןגרוסכדי"לספקמידע,תמיכה

(.0003תנופהבתעסוקה,אפריל-וסלשירותיםלצעיריםולחייליםמשוחררים")מיזםתעסוקה,תבת

אתהפוניםלהכשרותשונות,כמורכישתכישוריםבסיסייםבעבריתובאנגליתבפועל,המרכזיםהפנו

עסקיתובמחשבים,סדנאותהעצמהוהכנהלעבודה,יזמותעסקיתוהכשרהמקצועית.

עלהשכלהשהיארכיבחשובבמיוחדבעבורהשילובבתעסוקהשלאוכלוסייתהצעיריםאינהנמצאתה

בטווחהקצרשלאוכלוסיותחלשות.עיקרבשילובבתעסוקהסדרהיוםהמרכזישלתבת,המטפלתב
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זאת עם הצעירים. אוכלוסיית היא לרכושהשכלה ביותר המתאימה האוכלוסייה , ברשויותלפיכך,

אוכלוסייתהצעירים"רשותמקדמתתעסוקה"פועליםבנפרדגםמרכזיצעירים.המשתתפותבתכנית

השכלהברשות.הבידירכזתאובמסגרתמרכזצעיריםגםמטופלת,אםכן,

 מרכז בין הקיים הממשק לאור בשטחהתעסוקה התהוו ההשכלה רכזת או הצעירים מרכז לבין

הרשו לבין התכנית הנהלת בין שנחתם האמנה" "במסמך גם ביסוס שקיבלו פעולה תיושיתופי

יהיהחלקהההשכלשרכז.במסמךזהנקבע0030-0007לקראתשלבב'בהפעלתהתכניתתוהמקומי

ויהיהכפוףהמרכזישתלבבצוותאםביישובישמרכזצעירים.אםלא,הואמהצוותשלמרכזצעירים

למנהל עדיפות. למרכז תינתן בנושאהתעסוקה, בביתשאן. שהיהבמרכז כמו הצעיריםו, לאמרכזי

ה,אולעזרהאלאיפנואתהצעיריםלמרכזהתעסוקהלצורךרכישתהכשריעסיקובעצמםרכזהשמה

 .בשילובבעבודה

צעיריםאינומעסיקהמרכזו,שוכנותבאותומבנהההתכניותבכרמיאלמתקייםשיתוףפעולהביןשתי

 תעסוקה. מרכזרכז לבין הצעירים מרכז בין פעולה שיתוף מתקיים תכניותהתעסוקהבעכו כולל ,

הראשוןשלהמרכזוממלאמקוםמשותפות.בביתשאןסגןראשהעירלעניניתעסוקה,שהיהמנהלו

למרכזאתרכזתההשכלה.מהדיווחשלוושלהרכזתעולהשישזרימהביןהמנהללמעלהמשנה,צירף

שתיהפונקציות:פונהשהגיעלרכזתההשכלהשאינומתאיםללימודיםגבוהיםיופנהלרכזתהכשרות

ובמיוחדצעיר פונה, ולהיפך, התעסוקהבמרכז; ,ו/או יופנהתחילהלרכזתהתעסוקהשהגיעלמרכז

שלשיחהעםראשהעירמ.רכזהשכלהקרייתשמונהנמצאבמבנההמתנ"סגםמשרדושלבההשכלה.

 עלה שמונה קריית ויופעל0033-0030שבמהלך מרכזיוקם עם הדוק בקשר שיעמוד צעירים מרכז

 התעסוקה.

  תי בתכניתרכיב הקהילהיישום והפעלת . 9

היאשבקהילהתכניתהואהרכיבהקהילתי.הנחתהעבודהבתכניתהשלישיהמהווהחלקמההרכיב

מתנדבים, ארגוני כגון בתעסוקה, התושבים השתלבות לקידום בו להיעזר שניתן חברתי הון מצוי

 שונות. חברתיות רשתות קהילתית, מנהיגות אחרים, קהילתיים ארגונים להלן דוגמאותמובאות

 אפשרי הלשימוש בשירות הקהילתיים החברתיים שישיגוקשריםבעליתושבים:תכניתבמשאבים

מציאתעבודהלתושביםבלתימועסקים;בלסייעכדיקשריהםאתוינצלותעסוקהאפשרויותעלמידע

 את הקליטההמובטליםתושביםאחריםשילוו ובשלביםהראשוניםלאחר חיפושהעבודה בתהליך

תרוןבעיותתחבורה,ועוד.יאחריםשיסייעובפתושבים;במקוםעבודה

ניתן לדוגמה, כך, בראייהתעסוקתית. המתנ"סיםעשוייםלהוותפלטפורמהלהקמתפורוםקהילתי

א לתכנית במתנ"סילגייס לפעילויות הבאים לילדים ;מהות המתנ"סאו של במתקנים להשתמש

להקיםגופים ניתן בנוסף, קורסים. פורוםלהפעלתסדנאותו/או כמו תעסוקה, התנדבותייםתומכי

.העירתושבילהעסקתעדיפותשיתנומעסיקים

בהבדלמתחוםהתעסוקה,ובדומהלתחוםההשכלה,גםבתחוםהקהילתיהתכניתלאסיפקהעקרונות

עבודה,כליעבודהושיטהלאיגוםמשאביםושותפים.מסמךהאמנה,המשמשבסיסלשיתוףפעולהבין
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אתהנהלתהתכני המיסוד, התכניתהניסיוניתלשלב משלב במעבר מציין הרשותהמקומית, תלבין

השיקנהכזהממדהקהילתיכאחדהקריטריוניםלאישורהתכנית,אךלאכקריטריוןמחייב,אלארקכ

"עדיפות"לתכניתלצורךהאישור.

מהמחקר עולה מזו, יתרה קהילתיים. פורומים של תשתית בהקמת קושי לאשהיה גיוסהתבצע

הטמון הפוטנציאל למרות תעסוקתית, בראייה קהילתית תשתית להקמת כפלטפורמה המתנ"סים

בכך.

מאמניםאישייםהמספקים39:בהיקףמשמעותיהעירתושבישהםבכרמיאלמופעליםמתנדביםרק

ו למרכז לפונים אישי המאמנים4-ליווי העברית. לשיפור חדשים עולים עם בעבודה מתנדבים

מטעםהתכנית,והליוויהאישישהםמספקיםהינו(coaching)האישייםבכרמיאלעברוקורסמאמנים

בקורס שהםלמדו התנסותמעשיתבמקצוע שוחלקמהתחייבותםבמסגר,בגדר כך מצדתהקורס,

אךמהצדהאחרייתכןשזוהדרךהמוצלחתלהפעיל,במובןהטהורשלהמושגאחדזולאהתנדבות

מתנדבים.

הפעלתבנותשירותלאומי,כמובקריית;מתקיימתבשארהיישובים,הפעלתמתנדביםכמעטשאינה

שמונה,אינהמצביעהעלהקמתתשתיתקהילתיתהתנדבותית.

רשתותקהילתיותוקבוצותמתנדביםישצורךבאישמקצועשזהתחוםהמומחיותשלו,פיתוחלשם

ה קהילתי. עובד יכלומר, עובד עדר בקהילתי הוא בפיומקצועי לעיכוב הסיבות אחת תוחודאי

יישוםבתחוםזהתורמיםההיבטיםהקהילתייםשלהתכנית היעדרהגדרותברורותומדדי אםכי ,

שלאהופעלבתכנית.לכךשרכיבזהכמעט

 ודיון  התכניתיישום נושאים מרכזיים בהצלחת . 11

 הכלכלי הפיתוח רמת התעסוקה ובסביבתוואפשרויות עלביישוב המשפיעים גורמים בוודאי הם

תנאיםכמותעשייהמסורתיתעלפידבריהמנהליםשלמרכזיהתעסוקה,כך,למשל,.הצלחתהתכנית

 קושי שאן, בבית בשמצטמצמת תעשייתיים לפארקים עבודהטמרהלחדור מקומות חוסר או ,

התכנית. פיתוח ועל בעבודה תושבים שילוב על מקשים בכרמיאל, מהנדסים שאינם לאקדמאים

 שבהפעלתהתכניתבחמישהיישוביםבמהלךכשלוששנים,ולמרותאילוציםאלה, הניסיון עלסמך

.היישוםשלהניתהעשוייםלתרוםלהצלחתניתןלהצביעעלמספרגורמיםבאופןהפעלתהתכ

יםהמרכזייםהתורמיםגורמאחדהתמיכת ראש העיר בתכנית והשלכותיה על מעמד מנהל התכנית:

שתחוםהתעסוקהצריךלהיותאחדמתחומיםתהכרהנובעתמ,יםהעריההואתמיכתראשלהצלחת

ו המקומית, הרשות של בעירתכניתשההטיפול התעסוקה שיעורי להעלאת המרכזים.תורמת בכל

בעלתפקידמינויהםםלתמיכתנוספיםביטוייםראשיהעריםמכהניםכיו"רועדתההיגוישלהתכנית.

תרוןיסייעבפממלאראשהעירומחזיקתיקהתעסוקהבעיר,שיאומנכ"להעירייהכמו,בכירבעירייה

בי בהרוקרטיותובעיות התכניתולוגיסטיות מולו,פעלת התכנית מנהל של מעמדו הגורמיםביסוס
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העירונייםהשונים למשל, -על, ידי חיזוקמעמדהמנהלבישיבותההנהלההבכירהשלהעירשיתופו .

.שיתופיפעולהמקצועייםוכספייםקיוםבגיוסמימוןממקורותשוניםומסייעלוב

שביישוביםתכניתהימנהלמאפייני מנהל התכנית: מעוףהמנהלעלסברו בעל ,להיותיזםחברתי,

מתמידהמפתחאתה עיסוקשלה;תכניתבאופן פעולהותחומי הפוניםמבחינתתכניתמחדשדרכי

לגבשצוותשיתופיפעולהחדשים.בנוסף,עליולהיותמסוגליצירתומימוןמקורותגיוס;המעסיקיםו

ל מסוגל להיות עליו מכל, חשוב מקצועי. בעבוד אפקטיבי המעורביםאופן השונים הגורמים מול

לאור"להתהלךכמועלביציםרכות".,לדבריאחתהמנהלות,ברמההעירוניתוהארצית,אותכנית,ב

ומוקפדתכניתהמרכזיותשלפעילותהמנהלבפיתוחה נכון בעתהגיוסנודעתחשיבותלתהליךמיון

 לתפקיד.

התכניתהבטחת יציבות התכנית:  ייצוב התקציבי במישור התורםהצוותובמישור נוסף רכיב הוא

ה תכניתלהצלחת תקציב . ולמימון הצוות למימון בביצועהתכניתפעילויותיציב להתרכז מאפשר

תכניתמשימותה . שיציבותהצוותתורמתלכך לידייםומביא,ומיומנויותותקצובריםהצוותאנשי

 את שצברביטוי המקצועי והניסיון ואת שהושקעה םבהכשרתההשקעה בנוסף, התכניתיציבות.

 באופןקבוע.ישנובעתבראשובראשונהמכךשתפקידהמנהלמאו

כךשלצדים מקומיים:שיקולגמישות בהפעלת התכניות בהתאם ל הפעלתהממצאיםמצביעיםעל

כזמשרת,הרכיביםהמרכזייםבכלהיישוביםישגםשונותבאופןההפעלהמבחינתהאוכלוסיותשהמר

כמו,בהתאםלגורמיםמקומייםתכניותהיקףכוחהאדםוסוגהשירותיםשניתנים.גמישותבהפעלתה

 נוספים כספים גיוס היקף צרכים, ואבחון האוכלוסייה לעמאפייני בידי המועברים ,תבתאלה

 .שלהתכניתמאפשריםהפעלהאפקטיביתיותר

כזושמכיווןונים: כישורי הפבין התאמה בין צורכי המעסיקים ל התאמה קיימת תמיד לא

םהיאלהפנותפוניםלהכשרותמקצועיותבהתאםהמרכזימלכתחילה,אחתמדרכיהפעולהשלמנהלי

דרךנוספתהיאלהגדילאתמאגרהפוניםכדילהגדילאתההסתברותשולצ ימצאוירכיהמעסיקים.

צריך המרכז גםבחזיתבתוכםמועמדיםמתאימיםלדרישותהמעסיקים. ידי-הפוניםעלשללפעול

וכןלפעולעלמנתשרובאלה,אפשרויותהתעסוקההקיימותלהתאמתציפיותיהםלרמתכישוריהםו

 שעובריםהכשרהמקצועיתימצאועבודה.

מחויבותלמרכזהתעסוקהיצירת כלקוחות של התכנית, לא רק כספקי משרות: המעסיקים ראיית

המעסיקים לקלוטונכונות,בקרב אםקלותביתרוושגיכישורים,מעוטישהםמועסקיםבלתיגם

יםתחומבאףאלאעובדיםהספקתמבחינתרקלאירגישושהםמקבליםשירותמהמרכזהמעסיקים

הדרכה;באמצעותכליםממשלתייםומימוןהכשרתעובדיםמסהטבותעלחשובמידע,כגוןנוספים

.המעסיקיםלצורכיבהתאםמקצועיותלהכשרותפוניםהפניית;בעבודתםלהםועזרישניהולבשיטות

כן,היהמאמץלפעולמולהמעסיקיםכשותפיםלמרכזבפיתוחתכניותמשותפותכגוןהכשרות,-כמו

 .שדרוגעובדיםוקידוםצרכיהמעסיקיםבאזור

ביישובחריםאלגופיםבהשוואההמרכזייחוד:גמישות במתן השירות והתאמה אישית ללקוח

אחררותישנותן"שהמרכזבכךהוא',וכדאדםכוחחברות,התעסוקהלשכתכמוהעוסקיםבתעסוקה
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אישייחס- התעסוקהרותיבשמאשרופורמלימקובעפחות, " המנהליםוהרכזים)לפי הבא(,דברי

מישורים במספר ביטוי על,לידי הפונים לאילוצי ההכשרות את להתאים ניסיון פתיחת-כמו ידי

בהבדל.עובדיםתושביםאואימהותבעבורבמקוםבבקרים,בערב,אוהצהריים-בשעותאחרקורסים

כמו,דהעבויעילשללחיפושכליםהקנייתעלרבדגשקהוהתעסבמרכזשמים,אחריםתעסוקהמגופי

ידיהתנסותבסימולציותהמדמות-עבודהעלריאיוןוהכנתהפונהלבצורהנכונהקורותחייםכתיבת

ריאיון יותר עוד כך על עובדים בכרמיאל עבודה. האחרים ביישובים מאמן-עלמאשר הצמדת ידי

הפונהאישישלליוויבמתבטאגםהיחסהאישיהעבודה.ריאיוןתעסוקתילמישמתקשיםלצלוחאת

 אחרהשתלבותבעבודה.למן,הןבתקופתחיפושהעבודהוגםבידיהרכזלאורךז

במרכזיםנוהגיםלקבלמשובעלאיכותהמעסיק,מבחינתבחינה שוטפת של איכות מקומות העבודה: 

לעובדוכד', יחסהוגן תשלוםהוצאותנלוותלשכר, תשלוםהמשכורתבזמן, החוזה, בתנאי עמידתו

מעסיקשמנצלאתהעובדואינועומדבתנאיאלמפניםעובדיםבאמצעותפוניםשהשתלבובעבודה.לא

 .החוזה

ביישוב,מיקום המרכז:  מרכזי המתנ"ס במקום ו/או העירייה כמו ציבוריים למבנים תורם ,קרוב

 ומקלעלפרסומו.,להנגשתולתושבים

ללאשיתופיהתכניתכפישהיאתוכננהופועלתאינהיכולהלהתקיים:ביסוס ופיתוח שיתופי פעולה

פעולהברמותהשונותשלמימון,גיוספונים,הכשרותוהשמות.לכן,קיוםשיתופיפעולהעםהשותפים

וגופים המקומית הרשות עם יחד מהיישובים, אחד כל של ברמה והן הארצית ברמה הן הארציים

-מקומיותשוניםבקהילה,שלוחותמקומיותשלמשרדיממשלה,מחלקותהרשותהמקומיתועמותות

 הוארכיבחיונילהצלחתה.

גורםשעלהבמרכזיםוהצוותיםהמנהליםבפניההערכהאיצממבהצגת:ופיתוח הצוות צוות עבודת

ל שתרם נוסף לחתצהחשוב התכנית השתלמויותבתוךשיתוףהוא של מקצועית ומעטפת הצוות

תבת.ידיהמתנ"סיםובוהכשרותשניתנובידיהמנהלותהארציותשלהתכניתבחברת

 ממצאי המחקר מעלים מספר סוגיות כלליות לגבי התכנית

יהמחקרמראיםממצא:כהעדבמלואםהופעלושלאבתכניתרכיביםפיתוחבהמשךתועלת-עלות .1

כיהתכניתהצליחהלהקיםתשתיתארגונית,לשדרגאתמיומנויותהעבודהולשלבבתעסוקהאחוז

 אליה. מהפונים גבוה זאתעם שבהם, העיקריים מסוימים, תשתית רכיבי הפורומיםישנם

הקהילתי הרכיב לתכנון, ההשכלההעירוניים הופעלו,ורכיב זאת,שלא לאור לתכנון. בהתאם

ליישםהשאלההיאהאם האתחשובלהשקיעמאמץ רכיבי להתמקד,המתוכנניםתכניתכל או

התעסוקה. מרכז בתחום בעיקר שהצליחו, הרכיבים הקהילתי,בחיזוק הרכיב בפיתוח השקעה

 רב. זמן ותארך קהילתי רכז של אדם כוח תוספת דורשת למשל, כלאולם, בהפעלת השקעה

תשתיתתכניתאותהלךופהתו,מעברלמרכזתעסוקהתכניתהרכיביםהמתוכנניםמשדרגתאתה

 עירונית.
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צריךלעשותעלמנתלשדרגאתפעילותמרכזיהתעסוקהולבססאתמעמדםביישובכמרכזימה .2

כיצדישלפעולעלמנתשיהיושותפיםלפיתוחהתעסוקהבמסגרתידעופעילותבתחוםהתעסוקה,ו

היישוב של הכלכלי היגוי?הפיתוח ועדת כגון התכנית של ההפעלה מנגנוני את לשכלל מוצע

מקצועייםהמבססיםאתהשותפותברמההמקומיתומהוויםמסגרתלתכנוןמקומיתופורומים

 והבנייתמדיניותתעסוקהמקומית.

 .3 ישנה שתהיהאפשרות בין חלשותתכניותתחרות אוכלוסיות של תעסוקה לקידום ,שונות

בקרבהגיאוגרפיתהמופעלות היתכנותשלאפשרותזאתגדולהיותרמולתכניותתשתיתכגוןה.

עמרכזי התעסוקה בתחום גם יעסקו התשתית ותכניות במידה לצעירים: לולה תחרותהיווצר

לעומתגורמיםאיתםמקיימיםשיתופיפעולה.ה,עלמקומותעבודהועלתכניותביניהןעלהפוניםל

ישנןתכניותתעסוקהשהןבגדר"תכניותמסלול" תכניותתעסוקה,אשתחיל,למשל,,כמוזאת,

לגבי"תכניותהמסלול"היהרצוילבססאת.,תכניותשלעמותתבעצמימשרדהקליטהלעוליםשל

 במסגרתן. תחתהמטרתכניותההמודל יפעלו יהאלה של שיתוףרשותמקדמתתעסוקהיה תוך

והיהמאפשראת,היהמגדילאתהמשאביםתכניותסבירלהניחשאיגוםמשאביהפעולהביניהן.

 הרחבתהפעילויות.

אחתהשאלותהמרכזיותבהןהתלבטוזוהייתהתכנית?אוכלוסייתהיעדשלהיכהלהיותמיצר .4

ו המתכנני תכנית.מפעילי של היעד אוכלוסיית בין מובנה ניגוד תושמתמקדתבת,תכניותקיים

 קבוצות בקידום הכנסהחלשות הבטחת גמלת מקבלות של,שאינן העקרונית התפיסה לבין

לאורזאת,התגבשההסכמהשהמרכזישרתאת.ללתושביהיישובשהיאמשרתתאתכתכניתה

מניתוח.reaching-outתעשהפעולהיזומהשלחלשותכללהתושביםשלהיישוב,אבללגביקבוצות

וכנראהעולההממצאים לעבוד שמעוניינים תושבים של נרחב פעולה פוטנציאל יש שלמרכזים

עבודה במציאת ,מתקשים ובעיקר של בגללכאלה כנראה לעבוד, מעוניינים שאינם שמצהירים

כמוחוסרהכשרהמקצועית.השאלההיאמהעלהמרכזים,חסמיםשהמרכזיכוללעזורלהסיר

הפוניםוהמקבליםאתלעשותיותרממהשעשועדלעתביצועההערכהעלמנתלהגדילאתהיקף

 .הםשירותי

 "תהתמ משרדמתבת להתכנית  תברהע תהליך. 11

 מההקד

המטרותהמרכזיותשלתבתהינהפיתוחמודליםחדשםלשילובבתעסוקהשלאוכלוסיותבעלותאחת

חסמיםמרוביםוקידומןבעולםהעבודה.לאחרתקופתניסיוןבהפעלתמודלבמספרגדול,יחסית,של

הממשלתי למשרד להעבירו היא תבת מטרת שנלמדו, הלקחים סמך על הסופי וגיבושו מוקדים

המתא קבוע, בסיס על להפעילו וימשיך שלו במערכות יטמיעו אותו, שיקלוט בשינוייםתכןייים

:בחירתהמשרדבהםמסוימים.העברהכזומחייבתהכנהיסודיתומקיפהבהתייחסלהיבטיםרבים,

מציאת בו, מהשותפים אחד כל והבטחתהשתתפותםהתקציביתשל כולל הבטחתתקציב הקולט,

ושימורעקרונותנטיותוורלפתרונותלסוגיותמשפטיותשונותשלאהיו במצבשלהפעלהבידיתבת,

בנושאים תבת של בתקופת,העבודה שגם היות ועוד. לשטח הקשבה השותפים, עם הקשר כגון
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,התכניתמשרדיממשלהשוניםוהםצובריםהיכרותעםןבהשותפיםהפיילוטשלהתכניותהשונות

.איתםויחדמתוכםתיעשההממשיךהגוףשבחירתסביר

 ההעברה תהליך

0030-ב לקראת-"רשותמקדמתתעסוקה"ו"מעברים"-התשתיתשלתבתתכניות"הבשילו"שתי

,אולםמתוךראיית0033םהייתהאמנםמתוקצבתעדסוףשנתהעברתןלמשרדיםממשלתיים.מעברי

 תשתית, תכניות של אחת תפיסתית במסגרת משותף.הוחלטהתכניות במהלך לממשלה להעבירן

בתבתבתחילתשנת היהצורך0007במסגרתשינוייםתקציבייםשנערכו אתהיקףפעילותלצמצם,

ההתכנית מספר בהקטנת התבטא התכנית צמצום . המשתתפים קיצורכן-וכמו,בתכניתיישובים

.0033ותצאלהטמעהבינואר0033במקוםבסוף0030משךהזמןשלהתכנית,כךשהיאתסתייםבסוף

 שהוצאו היישובים מהתכניתבחירת ייד-עלנעשתה של הארצית ההיגוי עועדת התכנית פיל

 מידתהצורךשלהיישוב תכניתבהקריטריוניםהבאים: הישגי ושיתוףהפעולהשלהרשותתכניתה,

מלאכייתיקרגת,יתיקרהופסקהאזהיו:נהריה,מעלות,תכניתבהמקומית.היישוביםשהשתתפותם

ודימונה.צמצוםהתכניתאיפשרלתבתלהתמקדבהיערכותלקראתהטמעהנכונהשלהתכניתשכללה

אךעדייןלאתכניתההייתהלהעביראתמנםואהמטרה.ההפעלהמודלוכתיבתההערכהמחקרייזום

היהברורלמי.

רשותמקדמתתעסוקהבמסגרתהרשויותתכניתהמחשבההראשונההייתהלהטמיעאתמלכתחילה

בהיותהתכניתהמובלתעל ידי-המקומיות, גיבושהמודל,אךהרשויותהמקומיות, תהליך כדי תוך

 כי הןהתבהר במימון לשאת יוכלו התעסוקהיתתכנושהלא למדיניות מחוברת להיות צריכה

אתלהטמיעשלהתכנית,הארציתההיגויועדתידי-עלהתעסוקהרותילשהממשלתית.בשלבזההוצע

במסגרתהתכנית תשובתשירותהתעסוקה. רותיהשראשי לכךערוךאינוהשירותכיהייתה תבת.

הרווחה,"תלתמפנתה למשרד גם אחד,ובמקביל בכל התשתית. תכניות שתי לקליטת בהצעה

-על.בסופושלדברהוחלטבמשותףתכניותהמהמשרדיםהייתהנכונותמצדהמנכ"ללאמץאתשתי

בתמ"ת,ידי אזורי לפיתוח המטה מנהל פלדמן, )אבי משרד מכל אחד תפקידיםבכירים, בעלי שני

 השוגרמןוברוך במשרד קהילתית לעבודה השירות מנהל , חלוקת על שניתכניותהרווחה( בין

 באחת מוביל משרד כל תכניותמההמשרדיםכאשר כספית מבחינה לפיתוחיהיבשנושותף המטה .

במשרד שהואמרכזאתוןוכימקבלמנדטממנכ"להמשרדלאמץאתרשותמקדמתת"התמאזורי

תכניתו,נושאהתעסוקהבנגבובגלילכגוףמטה פיתוחהפריפריהוטיפולזומתאימהלאג'נדהשלו:

 למעשה, מעגלסגירתבבחינתהינהת"התממשרדבמסגרתהתכניתהטמעתבאוכלוסיותמיוחדות.

הראשוניתובגירסההיות 0004בשנת לפני, הופעלה תבת, במסגרת כמינהלתתכניתההפעלתה

 למשרד משותפת ישראל-ולג'וינטת"התמתעסוקה ובניסיוןעירוניפורוםבהקמתבעיקרועסקה,

.יישוביםבמספרהתעסוקהבנושאיישובימשאביםלאיגום

נעשוההכנותלהעברהשכללו:0033לאחרההחלטהעלהטמעתהתכנית,עדתחילתשנת

 תמ"ת,משרדהרווחה,משרדהשיכון,משרדה-בוכלהשותפיםשלהבטחתחלקםבנייתתקציבו

 ותבתמשרדראשהממשלה,רשויותמקומיות
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 מנהלהתחיי מימון המימוני: וביטויה והדרכה ניהול של המעטפת את לספק תבת של בותה

הדרכה,תכניתה לצורכי ארצי פעולה תקציב משרה(, חצי של )בהיקף ארצית הדרכה ומנהלת

SPOT-תחזוקהופיתוחשלתוכנתה נתכניותהמכילהאתמערכתהמידעשלכל יהולידעתבת,

 פרסומים.ו

 של במסגרות ההחלטה העברת על התמ"ת, תכניתמשרד בשנת מבנה0030במתכונתה )אותו

ועלכךש תהיהשנתלמידהשלהמשרדבעזרת0033-תקציבי,אותםיישוביםואותוגוףמפעיל(,

המחקרשל הוחלטכי-ג'וינט-מאיירסחברתהייעוץעדליא, סיוריםבשטחוכד'. ברוקדייל, מכון

 .0030-ראתהמכרזביוכרעלקתכניתהמודלהסופישלה

  ט0030בינואר השותפיםקנערך יתר ונציגי תבת מנכ"ל התמ"ת, שר במעמד חגיגי צוינה,ס בן

 הטמעתהתכניתבממשלה.

 ההעברה בתהליך קשיים

עברהכמותשהיא:לאהיוקיצוציםבתקציבאותכניתוןשהוכימבתהליךההעברההיומעטקשיים,

ה במעתכניתבהיקף שינוי היה לא לעבוד., המשיכו הארציים המנגנונים ההעסקה, ובתנאי סיק

הקשייםשהיו:

  מצד השוטף והעדכון הברור המסר למרות תקציבית ודאות חוסר תקציב"התממשרד היה ת.

 הסתיימההיהצורךלחזורעלתהליךהבטחתהתקציב.השנה(וכאשר0033לשנה)

 עם היהצריךלהתמודד סוגיותמשפטיותבבנייתהחוזהעםהחברהצוותהמטהלפיתוחאזורי

רל"למתנ היו שלא סוגיות למתנווסים, והחברה תבת שבין בקשר רישיון"נטיות לדוגמה, סים,

למתנ החברה בעבודה, הפונים בהשמת עוסק התעסוקה שמרכז מאחר עבודה. סים"לתיווך

התעסוקהבמסגרתה הייתהצריכהלקבלרישיוןתכנית)המפעילהאתמרכזי צוותהמטה( כזה.

 היהצריךללמודאתהסוגיותהללומולהלשכההמשפטיתוהחשבותשלהמשרד.

 0033בתחילתשנת תוהחברה"התממשרדהיהעיכובשלשלושהחודשיםבחתימתההסכםבין

הסים"מתנל היהחשששצוותי שכתוצאהממנו היהעיכובבהעברתהתקציבים, לאתכניתולכן

משכורתם. את ליקבלו וברסים"מתנהחברה לעזרה התגייסו המקומיות המקריםווהרשויות ב

המשך לגבי לא אך העובדים מבחינת היה הוודאות חוסר בזמן. המשכורות תשלום התאפשר

 .תכניתה

 2112ותחילת  2111 בשלהי תכניתה מצב

  0033בסוף שניםתכניתאושרה לחמש שנתית שליוקרב מחויבות ימת משרד כיהתמ"ת, אם

 .0030נכוןלמועדכתיבתהדברים,התקציבמובטחעדלסוף.סופיתהמימוןעדייןלאהובטח

 ךפטורממכרזלקראתיציאהלמכרזבמהלךיהגוףהמפעיל,החברהלמתנ"סים,הועברשובבהל

0030. 

 ב כשותףתכניתהשותפים שכונות שיקום הרווחה, משרד מוביל(, )כמשרד התמ"ת משרד הם:

קציביפעולהבחלקמהמרכזיםכאשרלמעשהמדוברבתקניםשלמשרדהרווחה,בכוחאדםובת
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)ב הממשלה ראש במשרד הערבי במגזר כלכלי לפיתוח תבתיהרשות הערבית(, בחברה ישובים

ב הואחבר אך שותףבמימון שירותהתעסוקהאינו  הרשויותהמקומיות. ועדתההיגויווכמובן

 תוקייםשיתוףפעולהאיתוברמתהשטח.עדותההיגויהיישוביווהארציתובו

  מנגנונים: שני  הכולל משותף עבודה מודל המטה3נבנה מנהל שבראשה ארצית היגוי ועדת )

ל השותפים; כל נציגי בה וחברים התמ"ת, במשרד אזורי ה0פיתוח מטה הנהלהתכנית( מעין ,

ה ונציגתתכניתפעילהשחבריההםמנהל נציגתהמטהלפיתוחאזורי כוללים:, תפקידיה תבת.

בנייתמודלים,קביעתיעדיםאופרטיביים,נוהליעבודהומעקבאחרהתקדמותבפועלשלהתכנית

 עלפיהיעדיםשנקבעו.

 שלהתכניתממשיךלהיותתעסוקהעלפימודלההפעלהשנכתב.הדגש 

 עובדקה עדיין פיתוחילתיאךבמסגרתשיקוםשכונות)במימוןמשרדהרווחה(אין פועליםרכזי

אור-קהילתי בעלי הם המרכזים מנהלי השירותיתעסוקתי, של והמעורבות קהילתית ינטציה

 ישוביתובהדרכות.יועדההארציתוהולעבודהקהילתיתברווחהבולטתיותרב

 ל מודעות יותר יש עירוניותתכניתברשויות מחלקות עם ממשקים יותר יש התעסוקה למרכז .

 כמובילהנושא.

 ב0030-ב  תקציבהתכנית ימ0-גדל אוכלוסיות₪ליון התמ"תלטובתשילוב משרד מתקציבי ,

כןחל-+ואסיריםמשוחררים(כמו54בניייחודיותבעולםהעבודה)הוריםיחידים,יוצאיאתיופיה,

המרכזיםגידולמסויםבתקציביהפעולהובתקציביכוחאדםבמטרהלהגיעלאחידותבשכרבין

 לפיתפקידים.ם,כובתו

"ת  התמ בהובלתתעסוקה  קדמתרשות מ תכניתבהמסתמנים  השינויים

 2113 משנת החל
 גנריגיב הפעלה מודל  מ וש לסטנדרטיזציה להגיע מנת הרבעל מיסוד של המטרה תכניתית.

המתבססעלמפרטהפעלהאחידומערך-רבתכניתכ גנרי מודל ככלהניתן, שנתיתהיאלהפעיל,

התפקידים של האחדה גם תהיה זו במסגרת מקומיות. להתאמות מקום יש שבו אחיד, בקרה

מצויהאוכלוסייה ביישובשבו לדוגמה, כך, היישוב. התעסוקהיחדעםהתאמהלצורכי במרכזי

עבורןרכזבמשרהמלאה,בעודשביישובשבואוכלוסייהזובותיהיההורי-חדאימהותגדולהשל

 מצומצמתיותר,יועסקרכזבחצימשרה.

 פיתוחמודלעבודהאזורי,המתבססעלהפיילוטהמתגבשבימיםאלובמרכזהאזוריהנבנהבנגב

המקצועית ההכשרה ובתחום מעסיקים קשרי בפיתוח הטיפול  האזורי המודל פי על המזרחי.

במסגרת תיעשה והקהילה התשתית הפרט, לנושא ההתייחסות ואילו האזור, ברמת ייעשה

 יישובית.

  התעסוקהשל רשותמקדמתבכליםתכניתמשרדהתמ"תחותרלהגביראתהשימוששלמרכזי

ש מטרתמשרד התכנית, התנהלות מבחינת שלו. השונות היחידות באמצעות מספק התמ"ת

ובכךת"התממשרדבמסגרתמסופקיםלהיותשיכוליםשירותיםקנייתלהפחיתהמשרדהיא

הנחיהתנהינ,לדוגמה,כך.אחריםלשימושיםהתקציבהקצאתשיאפשר,כספיגםלחיסכוןלהביא
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ההכשרההתעסוקהבשירותלהירשםהמשתתפיםאתלעודדלמרכזים כלי למצותאת מנת על

בשוקהכשרותלקנותצורךיהיהשלאכדילטובתהתושבים,מעמידהמקצועיתשמשרדהתמ"ת

הפרטי המטרה. לתכנית, המשרד חיבור שלתכניתבשמדוברירגישושהאגפיםהיאמבחינת

ויסייעוידם-עלהמסופקיםהשירותיםלגבימשוביקבלו,לשטחמחובריםלהיותויתחילוהמשרד

בפועלתביאת"התממשרדשמעמידבכליםהשימושהגברתכיהינההעבודההנחת.בהםבשימוש

ספציפיתולהתאמהלמשתתפיםלהעניקהתעסוקהמרכזישלשביכולתםהשירותיםבסללגידול

מיוחדותלקבוצות אתיופיהעוליכגון, , הוריותחדאימהות .54+וגילאימשוחרריםאסירים,

 .המקומיהכלכלילפיתוחלתרוםהמרכזיםיוכלוהללוהכליםבעזרת

 התמ"תנעשהקודםכלמהלךשלהנגשתהכליםוהעברתמשרדבמטרהלהגביראתהשימושבכלי

יחידות ולנציגי התעסוקה מרכזי לצוותי משותף יוםעיון לצוותיםהמקצועייםבמסגרת המידע

ט"מהכולל)מקצועיתלהכשרההאגףבהם:המשרד מיוחדותאוכלוסיותלשילובהאגף(,

,למשל,עובדיםבזכויותהעוסקיםוהגופיםההשקעותמרכז,קטניםיםלעסקהסוכנות,בתעסוקה

בתעסוקההזדמנויותשוויוןנציבות לקייםשנייםהסדרה, הוא התכנון ההמשך, לגבי -ואכיפה.

שלושהמפגשיםבשנהלמטרתעדכוןודיוניםמשותפים.התכנוןלטווחהארוךיותרכוללגםשיתוף

 ההשכלה.פעולהעםמשרדהחינוךבתחום

 המרכזים כי לציין במשרדהמקובליםרוקרטייםוביהליכיםבאמצעותלפעוליצטרכוחשוב

.שלהםהאוטונומיהמידתאתויצמצםגמישותפחותלהםייתןששייתכןדבר,ת"התמ

 התחייבות אתהורידהזאתועם,ממשלתייםתקציביםהכניסהלהמשכיותת"התממשרד

הגמישיםהתקציבים אחדמצד. לטווחתקציביםהבטחתשלבמובןכהצלחהזאתלצייןניתן,

תכניתהוהרחבתארוך שנימצד; גמישיםתקציביםמנוימשבעבראחריםממשלתייםמשרדים,

ותפקידותכניתהעלהמופקדממשלתימשרדשישבטענהכיוםמכךנמנעיםמקומייםבמרכזים

.למימוןלדאוג

  הערבית בחברה הפועלים המרכזים אישרהועדתבעקבות-לגבי ישראלממשלתטרכטנברג

תקציביתתוספתממשלהבהחלטת התכניתנוספיםמרכזיםשנילכלולהמאפשרת במסגרת

הערביתבחברההכווןמרכזילהקמתהכוללת הקיימיםהמרכזיםיהיואלהשמרכזיםהוחלט.

ניןכובסכבול-בטמרה שפעלועדכה,פחם-אלואוםניןכס,כבול-טמרה,המרכזיםשלשת,לפיכך.

ההכווןמרכזישלהארגוניתיהיהמטרתחתבהמשךיפעלו,במסגרתתכניתרשותמקדמתתעסוקה

משרדשלהסכםבמסגרתישראל-וינט'וגישראלמדינתבכספייופעלואשרהערביתבחברה

 .וינט'והגת"התמ

 דיהממשלהובראשמחדשכתכניתבהובלתמשרתכניתהתמ"תמבקשלמתגאתהמשרד-מיתוג

 ובשיתוףתבת.,משרדהתמ"ת,בשיתוףוהובלהמקומיתשלהרשויותהמקומיות



 מעורבות תבת כיום

 :כוללהמעטפת.תקציב0035-0030תבתאשרהאתתקציבהלמימוןהמעטפתלשנים

 התכנית.עלותהעסקתמנהלמימון 
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 ידעוניהולהדרכהמימוןוהובלתתהליכי 

  אחזקה המימון, תוכנת של במסגרתSPOT-ופיתוח בתוכנה ושימוש נתונים הפקת לטובת ,

 התכניתבטווחהרחוק

 שלההפעילהובהנהלהתכניתעדתההיגויהארציתשלהוחברותבו 

 מנהלהתכניתמשתתףבהשתלמויותוישיבותשלמנהליהתכניותבתבת 

 מרכזתההדרכההינהחלקמצוותפיתוחהידעשלתבת 
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א: דיווח מנהלי התכניות על סדנאות והכשרות מקצועיות בין  נספח

 2119-ל 2117

, לפי 2002-2001קורסי הכשרה מקצועית וסדנאות בעכו לשנים מספר המשתתפים ב : 1-לוח א
 1דיווח המנהלת

 2002 ,200 2001
 הכל-סך

4,0
  

124 
  

124 
  

112 

הכשרה
מקצועית

33פקידימכסעםרישיון33ניהולמחסןממוחשב33PCטכנאי

34 CNCמפעילי33בקרתאיכותCNC 30מפעילי

30מדריכימורשת
קורסשירות

ומכירות

33

מנחיםלקבוצת
תמיכהלתזונהנכונה


33

35בנייתציפורניים


שימוראומנויות
לנשיםערביות


09

שירותומכירות
קווקזלעולות


30

בודקיתוכנה
אקדמאיים


33





יזמות
עסקית

עסקמשלך
לנשיםערביות



30
30עיסויספא35יזמות

יאעסקמשלךלגיל
+54


30





כישורים
בסיסיים

אוריינות-עברית
ממוחשבת


34

34עברית33עברית

מחשבים
למתחילים


34

35מחשביםלמתחילים34מחשביםלמתחילים

מחשבים
למתקדמים


34

09מחשביםלמתקדמים34מחשביםלמתקדמים

אנגליתמדוברת34אנגליתמדוברת
למתחילים


39

אנגליתמדוברת
למתחילים


39

אנגליתמדוברת
למתקדמים


35





העצמה
והכנה
לעבודה

סדנתהכנהלעבודה
לחייליםמשוחררים


30

סדנתהכנהלעבודה
משוחרריםלחיילים


30

פריותרמפעםאחתהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכןל3
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לפי , 2002-2001קורסי הכשרה מקצועית וסדנאות בכרמיאל לשנים מספר המשתתפים ב: 2-לוח א
 2דיווח המנהלת

 2002 ,200 2001
 -הכל-סך

(411) 
1311 

  
,3 

  
(13,) 

1,, 

  
(122) 

1142 

עסקמשלך יזמות עסקית
לנשים

גולשיםבעסקים03יזמותעסקיתלנשים03
בעלימוגבלויותל


39

כישורים 
 בסיסיים

38אולפןתעסוקתי

40קפהעברית40קפהעברית 
65הכרתהמחשב 
60אנגליתעסקית 

העצמה והכנה 
 לעבודה

אימוןמחפשי
עבודה


33

העצמתנשים
מסורתיות


39

עולותעצמתה
לתעסוקה


34

העצמהלתעסוקה 
בשכונה


34

העצמתנשיםשכונה
מערבית


30

ג'ובקלאב 
למחפשיעבודה


63

ג'ובקלאבלמנהלים
בכירים


00

34יזמותחינוכית 
  ותכלהמשתתפיםבכלההכשר-בסוגרייםמובאסך

 לאכולל"קפהעברית" 3
קורסים/סדנאותולכןלהיספריותרמפעםאחתמשתתףעשוילהשתתףבמספר0

 
, ,2002-200כבול לשנים -טמרהבקורסי הכשרה מקצועית וסדנאות מספר המשתתפים ב: 3-לוח א

 1לפי דיווח המנהל
 2002 ,200

 232  12  301 -הכל -סך

07קונדיטאות הכשרה מקצועית

373פקידותסוג 
3הכשרותליחידים 
07אימון 

 

06עסקמשלך יזמות עסקית
 

43מחשביםיישומיומתקדם34בסיס-מחשביםיישומי כישורים בסיסיים
04עבריתתעסוקתית36עבריתקריאהוכתיבה

 

33ספרתיכון(-)תעודתגמרביתתג"ת0  השלמת השכלה 
 

כישוריםרכיםהעצמה והכנה לעבודה
לאקדמאים


38

69העצמה

00הוריות-הכנהלעולםהעבודהלחד
פריותרמפעםאחתהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכןל3

  



 

35 

, 2002-2001לשנים  קריית שמונהבהכשרה מקצועית וסדנאות  קורסיב המשתתפים מספר: 4-א לוח
 3לפי דיווח המנהל

 2002 ,200 2001
 1,2הכל-סך

242 



 

1102 
  

21, 
  

211 

הכשרה 
 מקצועית

30קונדיטאות30קורסגישור

גרפיקה 
ממוחשבת


30



33הנחייתקבוצות 

33יזמותעסקית יזמות עסקית
8+50-יזמותעסקיתל
יזמותעסקית 

לצעירים

33



כישורים 
 בסיסיים

7מחשבההכרת30מחשבים

לימודעבריתלאנשי30אולפוללימודעברית
צד"ל


35

36אנגליתעסקית33אנגליתעסקית

העצמה והכנה 
לעבודה

חזרהלמעגל
העבודה


35

חזרהלמעגל
העבודה



30

העצמהוחזרהלמעגל
-העבודהשלחד

הוריות



35

חזרהלמעגל
-העבודהשלחד

הוריות



36

חזרהלמעגל
העבודה


36

35חזרהלמעגלהעבודה

חזרהלמעגלהעבודה
שלחרדים


35

אבחונים
תעסוקתיים


9



סדנאות 
כלליות 

 לצעירים

33מנהיגות

33הורות 

שדרוג 
 כישורים

30השלמת
לימודשנות

לעובדים




37

לימודשנות30השלמת
לעובדימפעל


37

ללאסדנאותמנהיגותוהורות3
באמצעותהיחידהלהשכלהגבוההנהללאהשלמתהשכלהשנית0
פריותרמפעםאחתלהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכן6

  



 

36 

לפי , 2002-,200בית שאן לשנים בקורסי הכשרה מקצועית וסדנאות מספר המשתפים ב: 2-לוח א
 1דיווח המנהל

 2002 ,200
 הכל -סך
 

 211  112 

30מפעילימלגזות30מפעילימלגזותהכשרהמקצועית

50קורססייעותלגילהרך80קורססייעותלקשישות

יזמותעסקית



34קורסליזמותעסקית30קורסליזמותעסקית

כישוריםבסיסיים


63אנגליתתעסוקתית63אנגליתתעסוקתית

60דורשיעבודהכרוניים60דורשיעבודהכרונייםהעצמהוהכנהלעבודה
60הוריות-חד 54 מועסקותנשיםבלתי 
3

 פריותרמפעםאחתלהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכן

 (2002-2001לפי שנים ) 3יםההכשרות לפי מרכז, לפי דיווח המנהל מסיימי: 1-א לוח
  

 הכל-סך


עכו


3כרמיאל
-טמרה
0כבול

קריית
שמונה


ביתשאן

 הכל -סך
  משתתפים

 
1,121 


580


634


603


057


693

הכל -סך
 מסיימים

 
1,242 


505


099


030


033


636

 21% 1%, 1%, %,, %,, 20% המסיימים %
  

  2001
03040386305 312השתתפו

087038309 214סיימו
 0 2%, 0 2%, 1%, 2%, המסיימים %
  

  ,200
0339837389375 132השתתפו

,12393095393 210סיימו
 75% 1%, 1%, 2%, %,, 2%, המסיימים %
  

  2002
33433060354330 110השתתפו

33430000364353 ,10סיימו
 100% 21% 1%, 23% 20% 22% המסיימים %
0008-בכרמיאלהפעילותבמתכונתהנוכחיתהחלהב3
0008-התעסוקהנפתחבכבולמרכז-טמרהב0
פריותרמפעםאחתהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכןל6
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, לפי דיווח יישוב, לפי 2002-2001הכל פונים חדשים לתכנית, והשמות בעבודה בשנים -: סך1-לוח א
 2המנהל

פונים 
(N) 

השמות
(N)

שיעורההשמות
)%(

 20% 2,122 4,402 בכל התכניותפונים חדשים הכל -סך
 

 כללי  הכל-סך
   

44%553830 2001
40%9703,466 ,200
53%7490,030 2002

  

  עכו
 23% 120 1,1,0 הכל בעכו -סך

48%0006800009
50%3705400008
30%0306400007

    

    1כרמיאל
 40% ,41 1,113 הכל בכרמיאל-סך

30%43800009
30%3093960008
65%6307080007

    

    1כבול -טמרה
 32% 120 ,22 כבול-טמרההכל ב-סך

0000009
60%800000008
07%3306980007

    

    קריית שמונה
 11% 211 234 הכל בקריית שמונה-סך

40%3946400009
35%3840700008
90%0090750007

 
 1בית שאן

   

 11% 320 230 בבית שאןהכל -סך
000 0009
48%060500 0008
70%300360 0007

0008-הפעילותהחלהב3
פריותרמפעםאחתהיסמשתתףעשוילהשתתףבמספרקורסים/סדנאותולכןל0
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 , 2111-2111נספח ב: עדכון נתוני הפונים ונתוני השמות בשנים 

 כנת תבתועל פי ת             

  2011/2010-הכל משתתפים מתחילת התכנית ומשתתפים חדשים ב-: סך1-לוח ב

 שוביי

 להכ-ךס
 משתתפים

משתתפים
 0030-שהצטרפוב

משתתפים
 0033-שהצטרפוב

 2,874 2,281 10,706 להכ-ךס
 371 39 1,266 יתשמונהיקר
 590 647 2,415 עכו

 480 729 2,530 כרמיאל
 111 155 799ביתשאן

 275 357 1,357 מרהט
 112 56 282 ירושלים
 184 13 1,007 מעלות
 590 284 886 סכנין
 161 1 164 פחם-אל-אום

 

 2011/2010-: מאפייני המשתתפים שהצטרפו לתכנית ב2-לוח ב
 שנות לימוד גיל
30מעל30-3330-935-4445-6465-05
 משתתפים משתתפים משתתפים אחוז משתתפים אחוז משתתפים אחוז משתתפיםישובי

 2,009 5,849 554 6 662 34 3,631 50 5,319 להכ-ךס
תיקרי

 375 802 36 5 65 34 431 57 727 שמונה
 207 1521 132 5 123 30 723 51 1,236 עכו

 925 1437 124 12 300 35 898 48 1,208 כרמיאל
 40 377 15 7 52 32 255 51 408 ביתשאן
 199 967 148 2 25 38 521 50 674 תמרה

 63 45 34 2 5 32 91 44 123 ירושלים
 200 700 65 9 88 38 378 47 477 מעלות
 121 683 48 0 4 32 280 43 384 סכנין
-אל-אום
 75 62 19 0 0 33 54 50 82 פחם
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 2011/2010: משתתפים שהושמו בעבודה 3-לוח ב
שולבובעבודהמתוך 

כללהמשתתפים
 מתחילתהתכנית




2010 




2011 






 משתתפים






 אחוז


הצטרפו

0030-ב
כלא

 עובדים

שולבובעבודה
מתוךאלו
שהצטרפו

0030בשנת
 כלאעובדים

אחוז
המשתלבי

0030-םב
מתוךהלא

 עובדים


הצטרפו

0033-ב
כלא

 עובדים

שולבובעבודה
מתוךאלו

שהצטרפובשנת
כלא0033

 עובדים


אחוז

-המשתלביםב
מתוך0033

 הלאעובדים

 הכל-סך
 

5,432 
 

54 
 

2,145 
 

621 
 

29 
 

2,605 
 

874 
 

34 

 יתשמונהיקר
 

833 
 

66
 

38 
 

16 
 

42 
 

296 
 

94 
 

32 

 עכו
 

1,182 
 

49 
 

612 
 

163 
 

27 
 

585 
 

274
 

47 

 כרמיאל
 

1,653 
 

65 
 

730 
 

250 
 

34 
 

480 
 

181 
 

38 

 ביתשאן
 

553 
 

69 
 

94 
 

37 
 

39 
 

100 
 

50 
 

50 

 תמרה
 

587 
 

43 
 

335
 

142 
 

42 
 

273 
 

78 
 

29 

 ירושלים
 

97 
 

34 
 

55 
 

10 
 

18 
 

112 
 
3 

 
3 

 מעלות
 

527 
 

52 
 
9 

 
0 

 
0 

 
181 

 
45 

 
25 

 סכנין
 

242 
 

27 
 

272 
 
3 

 
1 

 
578 

 
149 

 
26 

 פחם-אל-אום
 

37 
 

23
 
1 

 
0 

 
0

 
112 

 
26 

 
23 

 


