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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים
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  תמצית המחקר

והשירותים  הרווחה במשרד השיקום אגף שפיתחאחת מתכניות התעסוקה  אהי "נתמכת"עבודה 

 חלק מיישוםוהיא  ,מקצועי-במסגרת השירות לשיקום תעסוקתי)להלן: משרד הרווחה(  החברתיים

 עם לאנשיםהיא לסייע  תכניתה מטרת. מוגבלות עם אנשים של בתעסוקה לשילוב בנוגע לרון דוח המלצות

 למשתתפים מגוונים תמיכה שירותי מספקתהיא  כך לצורך. החופשיבשוק  להשתלב בעבודה מוגבלות

במציאת עבודה, ליווי  סיוע, החופשילמשתתפים כוללת הכנה לעבודה בשוק הניתנת . התמיכה ולמעסיקים

 בתהליך יכוללת הכנה וליוו יםמעסיקלהניתנת . התמיכה העבודהבקליטה בעבודה וליווי מתמשך במקום 

  .העובד רכיולצקליטת עובד עם מוגבלות והפניה לגורמים רלוונטיים מסייעים בהתאמת תשתיות וציוד 

ציא מכרז חדש ווהונהליה  המשרד הרווחה את רכיביעדכן  2011בשנת  .2008החלה לפעול בשנת  תכניתה

. השירות מופעל ארציתה סובפריבפורמט החדש התכנית לפעול החלה  2012בשנת . לאיתור זכיינים

 מכרז. ה באמצעותגופי השמה שנבחרו ומחלקות הרווחה ברשויות המקומיות באמצעות 

העיסוק הרחב של ן כחלק מ ,מחקר הערכהבברוקדייל התבקש ללוות את התכנית -ג'וינט-מכון מאיירס

טרת המחקר היא לספק מידע שיסייע לקובעי המדיניות לבחון את מ. חוק לרוןהמכון בהערכת יישום 

 :האלהולסייע בפיתוחה. לצורך מימוש מטרה זו, המחקר בוחן את הנושאים של התכנית תרומתה 

תוך בחינת פעולתם של הגורמים  ,והטמעתה ברשויות המקומיותתה ספריהפעלת התכנית, פן או (1

 המעורבים

  למשתתפים ולמעסיקים  תכניתהניתנות בתשומות ה (2

  על המשתתפים בה  תכניתהשפעת האופן  (3

 . הבפני הניצביםאתגרים הושל התכנית חוזק הנקודות  (4

 המחקרבמסגרת . 2015-2012בשנים יישום התכנית ל מתייחסוהוא  ,המחקרמציג את ממצאי הנוכחי  דוחה

-תעסוקתילשיקום יעודיים עו"סים עם  ,התכנית של הבכיר הצוותעם  למחצה ראיונות מובניםנערכו 

הכול -סך .גורמי מפתח נוספיםעם וזכיינים עם יים במחלקות הרווחה השונות, נללוסים כעו"עם  ,מקצועי

-2016שנים השני בסבב בראיונות  24-ו, 2013-2012שנים ראיונות בסבב הראשון ב 40 :ראיונות 64נערכו 

 משתתפים 104 :בשתי נקודות זמן ,שאלון פי על טלפוני איוןילר השיבו , המשתתפים בתכניתכן כמו. 2015

 כשנה נוספת פעם רואיינו מהם 72-ו, (2013-2012 השנים במהלך) תכניתל םהצטרפות מועדל סמוךרואיינו 

 הראשון.  איוןיהר לאחרוחצי 

 ממצאים עיקריים

 המשתתפים בתכנית

אגף משרת  םאותש ,מוגבלויותרחב של טווח בעלי  55-18בני מענה ל " מספקתהתכנית "עבודה נתמכת

 40% עלהוא קביעה של המוסד לביטוח לאומי בתכנית תנאי נוסף להשתתפות . במשרד הרווחה השיקום

 דיווחו( 78%)המשתתפים שרואיינו  מרביתש אף .זכאות לשיקוםהמיצוי על ו לכל הפחות, נכות קבועה

של  העיקריתכי מגבלתם "סים ועובדי הזכיינים דיווחו העומרבית  ,פיזית או חושיתלהם מגבלה ש

 .רבים קשיים בעלתלאוכלוסייה מענה נותנת התכנית כי  נראה היא דווקא הנמכה קוגניטיבית.המשתתפים 
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רכי קיום בסיסיים, כגון וקושי לספק צהם חווים קשיים כלכליים משמעותיים, וב המרואייניםן מרבים 

 מזון ודיור.

 יותרמעולם לא עבדו  המרואיינים ןמ 69% לדוגמה כךשוק העבודה, ל חלשקשר  המרואייניםן לרבים מ

ה ארוכה במיוחד, תקופבמשך עבודה  במקום( עבדו 12%) מעטים מרואיינים .עבודהמקום  ושנה באותמ

 .שניםשלוש מ יותר

כי הם זקוקים  ם השיבומה 64%יכולתם להשתלב בשוק העבודה מוגבלת: על כך ש המרואייניםעוד מדווחים 

 ציינו כי הם זקוקים להפחתה בדרישות התפוקה.  24%-ולהפחתה בשעות העבודה כדי להשתלב בעבודה, 

 מיעוט בשל גם הנראה כפי במיוחד נמוך זה נתון. יהודים אינם במחקר שרואיינו המשתתפים קרבמ 3% רק

 של יצוגי-תת יש, והזכיינים "סיםהעו דיווח פי על, זאת עם. וחיפה הצפון ממחוז למחקר שהופנו משתתפים

 .תכניתב הערבית היהאוכלוסי

במערך ת ות נוספותכני .לאנשים עם מוגבלותמיועדות ה תעסוקהתכניות מערך חלק מהיא  נתמכת" "עבודה

אפשרות למשתתפים  מתןמערך התכניות היא בבסיס זה הן תכניות לתעסוקה מוגנת. למרות שהחשיבה 

 לאחר"עבודה נתמכת"  תכנית אל שהגיעו המשתתפים הם מעטים, רכיהםוצפי  עלבין המסגרות  לעבור

 שתיההפרדה החדה בין  היא לכך"סים מציינים כי הסיבה העומוגנת.  תעסוקהשל שהועסקו במסגרת 

להתחיל בתכנית יש באפשרותו  ורק לאחר מכן המוגנת במסגרת עבודתואת  סייםל משתתףה על: התכניות

 אפשרי.לרוב אין הדבר  ,למסגרת המוגנתנוסף לכך, אם עולה צורך לשוב  ."עבודה נתמכת"

 יםהסוציאלי יםהעובד

את מפנים ם ההרווחה. מחלקות ב"סים העועל ידי איתור המועמדים ובחינת התאמתם לתכנית נעשה 

 על ,ם בתכניתהתקדמותשוטף אחר המעקב העל  םיאאחרה, והם שירותהלזכיין  המתאימים יםמועמדה

הראיונות עם העו"סים עולה, כי בפועל מעטים ן מ .ועל מתן מענה לזכיין על פי הצורך םעמ הזכיין פעילות

פעילות הזכיין. כך גם עולה  את הבוחןפועלים כגורם  או ניםולזכיי פיםלמשתתמהם מספקים ליווי ותמיכה 

העו"ס לא פנה אליהם כדי  ,לאחר שהופנו לזכייןמהם דיווחו כי  69% –שרואיינו  מתשובות המשתתפים

 לשאול האם הם זקוקים לעזרתו.

העו"סים שאלון האינטייק. מרבית על  מתבסס"סים עוהל ידי הערכה של המועמדים לתכנית עהתהליך 

היעד של יותר לאוכלוסיית יתאים  ,קצר ופשוט יותרהיה יכדי ש לשאלוןסת שינויים ציינו שיש צורך בהכנ

 ישרת טוב יותר את מטרות התכנית. בכך התכנית ו

 זכייני השירות

פי למשתת לסייע שמטרתה, השיקומית הפעילות את המספקים הם)הארגונים המלווים(  רותיזכייני הש

 לתעסוקהה כנהאישית,  תכניתה של בניי. הפעילות כוללת החופשי בשוק עבודה במקום להשתלב התכנית

 סיונותינה מהלךוב בתכנית השתתפותהבמהלך תקופת  ותמיכהליווי אישי  מתןבשוק העבודה החופשי ו

תכנית אישית  ףכבסיס לתהליך הליווי, על זכייני השירות לבנות עם המשתת .למצוא עבודה ולהשתלב בה

שקיבלו  המרואיינים. מבין תכניתב ושתתפותלהפיק את המרב מה ולסייע לכדי  ,הכוללת יעדים מוגדרים בזמן

 .כזויתה להם תכנית י( דיווחו כי לא ה30) 51% ואילו כזותה להם תכנית ידיווחו כי הי (21) 41%, שירות
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מצב  .קבוענמוך ולא  היהזכיין משתתפים המופנים לכל המספר הוביל לכך ש זכיינים( 26) הזכייניםריבוי 

החלטת אגף השיקום לאפשר והוביל ל ,כנדרש במכרז ,קיום סדנאות והכשרות קבוצתיות זה הקשה על

השמה מהירה  , שכן לדעתםזכייניםבברכה מצד ה החלטה זו התקבלההדרכה אישית. המרת סדנאות אלה ב

אותו צת ומאל המשתתף את קשיי במהירות ובעוצמה לחשוף מאפשרתבכך שהיא יותר מסדנאות מועילה 

  ם.מלהתמודד ע

המתעוררים עם קשיים  למצוא עבודה, להשתלב בה ולהתמודד פיםלמשתתנועד לסייע הליווי האישי 

להם מלווה אישי  הכי הי ציינוו שהופנו לזכיין שירותדיווחו  (42) המרואייניםן מ 71%במקום העבודה. 

. המלווההעניק להם שסיוע הן על שביעות רצון מ מהם דיווחו 69% בה. שסייע להם לחפש עבודה ולהשתלב

חשיפה למקומות עבודה והבנת סוג העבודה המתאימה להם  היו במיוחדהם לשהליווי תרם  ההיבטים

 ממונה.המצד סמכות וביקורת  וקבלתעמם ביותר, הבנת הקשיים האישיים והתמודדות 

בקשר עם המלווה עדיין היו ( 22)המשתתפים שרואיינו מן  37% תכנית,הצטרפותם לכשנה וחצי לאחר 

נוגעות ברובן שצוינו  הסיבותהם אינם בקשר אתו. וה בעבר אך מלולהם היה דיווחו כי ( 20) 34%-, ויהאיש

  .יתן לושנהשירות ן חוסר שביעות רצון של המשתתף מלניתוק הקשר מצד הזכיין או ל

 ןמ 29%, לאלהנוסף לא קיבלו שירות שיקומי מזכיין שירות.  ( דיווחו כי כלל13) המרואיינים ןמ 18%

 השירות. מזכיין( דיווחו שלא היה להם מלווה אישי, אף על פי שהם קיבלו שירות שיקומי 17) המרואיינים

 המשתתפים ןמ 47% כי שנראההליווי האישי מהווה את בסיס התכנית, כך  ,חשוב לציין שבהעדר סדנאות

 .בפועל שירות לא קיבלו למחקר שרואיינו

 התכנית תוצאות

רכישת כלים והחופשי  בשוקעבודה השתלבות המשתתפים בהן התכנית אמות המידה שהוגדרו להצלחת 

תעסוקה, שאינם קשורים להשפעת התכנית על תחומים . נבחנה גם במקום העבודהלהם שיסייעו ומיומנויות 

 .חברתיים ומצב רוח יםכגון קשר

 12%: תכניתהצטרפו לשהזמן מאז ן פחות בחלק מ( עבדו בשוק החופשי ל38) שרואיינו המשתתפיםן מ 64%

 עבדו םמרבית. חדשה בעבודה השתלבו 52%-כניסתם לתכנית וטרם המשיכו בעבודה שהם עבדו בה 

מבין כלל ון. יעבודות ניקו ותאומחסנ ותמכירות, הכנת אוכל, סדרנ, ובהן מתן שירותיםעבודות שעיקרן ב

המשתתפים אשר עבדו במשרה חלקית.  55%-עבדו במשרה מלאה ו 45%המשתתפים שעבדו בשוק החופשי, 

, בממוצע, היהעבדו במהלך התכנית דיווחו על כך שמשך הזמן הארוך ביותר שהם עבדו באותו מקום עבודה 

 חודשים. עשרה

שלהם  העבודה את מקום למצוא להם תרמו תכניתב שרכשו הכלים דיווחו כי( 18) שעבדו המרואייניםן מ 58%

  .עבודהמקום הבהשתלבות מוצלחת  להשתלב להם סייעה תכניתשה דיווחו( 28) 67%-, ואליו ולהתקבל

 תכנית.במהלך השתתפותם בו כי עבדו בעבודה מוגנת דיווח המרואייניםן מ( 4) 7%

מציאת עבודה -איהן שדווחו הסיבות תכנית. לשהצטרפו מאז ו כי לא עבדו כלל דיווח( 17) המרואייניםן מ 29%

 .(2חוסר כיוון תעסוקתי )ו (3חוסר עניין בעבודות שנמצאו ), (מרואיינים 11המותאמת למוגבלות שלהם )
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תעסוקה "רכות"  ובמיומנויות עבודהבמיומנויות חיפוש שחל דיווחו על שינוי לא שרואיינו המשתתפים 

 בעקבות השתתפותם בתכנית. 

על  המרואייניםנשאלו לתעסוקה, ישירות שאינם קשורים תחומים על לבחון את השפעת התכנית  כדי

 מאזבהם  שחלשינוי לאישית בנוגע תחושתם העל בריאותם הנפשית ועל ים החברתיים שלהם, רהקש

כשנה חצי  לתשובותיהםלתכנית להצטרפותם  סמוך המרואייניםתשובות  השוואתהצטרפו לתכנית. ש

הקשר עם אנשים אחרים. לעומת זאת, איכות של ובריאות נפשית בהיבטים של הבדל העלתה לא לאחר מכן 

שינוי  שלהם, וכן על עצמיה ערךהתחושת בשחל  שינוי חיובי דיווחו על ()בממוצע המרואייניםן מ 39%

ם עם בני משפחה. הקשריוב שלהם חברתייםהקשרים ב, םבריאותב, שלהם מצב הרוחבבמצבם הכללי, 

 נשאלה בשאלון השני בלבד.כי שאלה זו  לציין חשוב

כי הם השיבו  המרואייניםמכלל  61%אשר לשאלה האם המרואיינים ימליצו לחבריהם להצטרף לתכנית, 

 בטוחים שלא ימליצוהשיבו כי הם  14%-אינם בטוחים שימליצו וציינו כי  25% על כך, לבטח ימליצו

 .לחבריהם להצטרף לתכנית

 סוגיות ביישום שיש לתת עליהן את הדעת וכיווני פעולה אפשריים

 העדר פיקוח על עבודת הזכיינים

במחלקות "סים העו, לכך . נוסףעל המפקחים המחוזייםמוטלת על עבודת הזכיינים לפיקוח אחריות ה

ודא שהם מקבלים מהם את התשומות ונו לזכיינים וללשירותים חברתיים אמורים לעקוב אחר האנשים שהפ

משתתפי התכנית מספק על פעילות הזכיינים, שכן חלק גדול מאין פיקוח בפועל . עם זאת, נראה כי הנדרשות

המרואיינים דיווחו ן מ 18% ,כך לדוגמה היו אמורים לקבל.אותן דיווחו שלא קיבלו את התשומות ששרואיינו 

-מטרות ויעדים אישיים וובה תה להם תכנית אישית ידיווחו כי לא הי 51%ידי זכיין שירות,  כי הם לא לוו על

בתכנית  "סיםומעורבותם של העעוד נמצא כי מידת  דיווחו כי לא היה להם מלווה אישי.מן המרואיינים  29%

. כמו כלל בין מעורבות רבה לחוסר מעורבות הונע האחיד ההשיקום של המשתתפים ובפעילות הזכיינים אינ

  פעילות המפקחים אינה עוסקת לרוב בפיקוח ישיר על פעולות הזכיינים.כן, 

כדי , השירות אל מול זכיינימדגישים את הצורך בבחינה מחודשת של אופן העבודה והבקרה ם אלה ממצאי

 תכנית.הלמשתתפי מתן שירות מיטבי להבטיח 

 אינטייקהשאלון 

אינה גדולה,  תכניתעם המועמדים להאינטייק  שאלון דיווחו שהתועלת הנובעת ממילוי"סים מרבית העו

 יםברור םאינ רבים מן הניסוחים בוומטרת המיון בין המועמדים, גוזל זמן רב  שכן אין הוא משרת את

לאחר  , שכןאינטייקה שאלוןבמידע שמתקבל ממשתמשים ן הם כי איציינו  ,מצדם ,. הזכייניםלמשתתפים

עקרונית יש לציין כי העו"סים אינם מתנגדים  כרות.יעורכים בעצמם שאלון ההם  קליטת המשתתפים

  משתתף, אלא למאפיינים מסוימים בשאלון הקיים.לשאלון קליטה העברת ל

את מטרותיו ניתן להשתמש בו כדי לקדם של הדרכים שבהן ואינטייק השאלון בחינה מחודשת של מטרות 

 .התכניתלשיפור  עשויה להוביל
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 מעבר המשתתפים בין מסגרות במערך שירותי התעסוקה לאנשים עם מוגבלות 

לאתר מועמדים פוטנציאלים, בין היתר גם ממסגרות של "ס על העו, תכניתההעבודה של  ינוהלעל פי 

עליו לסיים את  ,ה נתמכת"כדי שמועמד שעובד במפעל מוגן יתקבל לתכנית "עבודתעסוקה מוגנת. אולם 

יהיה עליו  ,תעסוקה מוגנתלשוב הוא ירצה לבו ש. במקרה יישמרלא  הבבמסגרת המוגנת ומקומו  תועבוד

 .מעבר בין שתי התכניותחששם של המשתתפים ממצב כזה מונע את הזמן רב.  לכך להמתין

 ,תעסוקה מוגנתתכניות של מקרב המשתתפים ב "עבודה נתמכת" כניתהמשתתפים בתכדי להגדיל את מספר 

  מוגנת. תעסוקהמסגרת ל לשובאפשרות  מתן, כמו גם המסגרותר הדרגתי בין שתי אפשרות למעב אפואנדרשת 

 מתן שירות לאוכלוסייה הערבית והבדואית

כמו משיעורם באוכלוסיית היעד של התכנית.  תקטן משמעותימקרב משתתפי התכנית יהודים -מספר הלא

. נראה כי יש המספקים שירותים לאוכלוסייה הערבית "סיםעובבכל המחוזות צוין מחסור בזכיינים וכן, 

 צורך בנקיטת פעולות שיאפשרו לצמצם פערים אלה.
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 תודות

 להודות לאנשים שסייעו בתכנון המחקר, בביצועו ובהכנת דוח זה: נוברצונ

באיסוף מידע עדכני וביצירת הקשר עם  סייעושעל עובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ל

העומדות וסייעו בכך להבנתן של סוגיות רבות  בראיונות השתתפו, וכן לעובדים הסוציאליים שהמשפחות

  בבסיס המחקר.

לד"ר שלי נורדהיים, על  :לכל אורכו שליוו את המחקרוהשירותים החברתיים ממשרד הרווחה  לעובדי

בפתרון סוגיות רבות ולמירי שמחון על עזרתם  ד"ר אסי אהרונובהשירות, לפתיחותה לבחינה מתמשכת של 

תודה . פתיחותהעל והערותיה המעמיקות ולעו"סית רחל אלגרבלי על שהתעוררו במשך עריכת מחקר זה, 

 ם מנסיונם הרב.להתראיין ולתרו לעובדי זכייני השירות שהסכימו מיוחדת אנו מכירים

שרה חנה גולדנברג ותמיר מצוות עבודת השדה ולמראיינות -לחן צוקיל. תודה לעמיתינו במכון ברוקדי

 על נון-תודה גם לרונית בן .תממשלההיה  יכול שבלעדי התמדתן ועבודתן המסורה מחקר זה לא טוויטי

 עריכת הלשון של הדוח וללסלי קליינמן על הפקתו והבאתו לדפוס.
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