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 מבוא .1

 התכנית תיאור 1.1

ועצמאות כלכלית בקרב אוכלוסיות מעוטות לפיתוח מסלולי קריירה נועדה בצפון " "סטרייב ניידתכנית 

תב"ת )תנופה מיזם תכנית מתבססת על הצלחת מודל "סטרייב", מה. בפריפריה תעסוקתיות הזדמנויות

המודל  שבע. מטרת-אביב, חיפה, ירושלים ובאר-הפועל בארבע ערים: תל ישראל,-ג'וינטבתעסוקה( של 

שובים קטנים, שאינם נהנים משירותים ימועסקים מי( בלתי 22-18להנגיש את התכנית לצעירים )גילאי 

  והזדמנויות תעסוקתיות העומדים לרשות צעירים בערים הגדולות.   

בתהליך ההשתלבות בעבודה. עם קשיים התמודדות וביציאה לעבודה חסמים  תהסרהתכנית שמה דגש על 

גון כ ,לעבודהליציאה  שיםהנדררכים"  כישורים"קניית פיתוח מסוגלות תעסוקתית וה על מבוססת יאה

להשתלבות בעולם העבודה ופיתוח אישי תעסוקתי, בניית ביטחון עצמי, בניית חזון  מוטיבציההגברת ה

הבנת חיים, ראיון עבודה והצגה עצמית(, קורות חיזוק מיומנוית קבלה לעבודה )כגון, כתיבת תעסוקתי, 

 .ועודמוכנות לקבל הוראות , המיומנויות הבינאישיותדגש על אחריות אישית ויוזמה, חיזוק , סביבת העבודה

 כמו כן, התכנית מקנה ידע על עולם התעסוקה ומעודדת פיתוח ראייה ארוכת טווח של תהליך פיתוח קריירה. 

 מאפייניהן חסמים אישיים הנובעים מ ,עובדת על יצירת מנגנונים תומכים להרדת חסמים לעבודה תכניתה

 ומכריע חשוב חלק. המשתתף של מסביבתו שנובעים אחרים חסמים והן ,בודהע כלפי יועמדותו המשתתף

 למשתתף. שהצוות מקנה  כיםהמתמשוהתמיכה נו הליווי יה בתכנית

פרוייקט "סטרייב נייד" בצפון בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי החל לפעול 

. והקרן ובהפעלת עמותת "ידידים למען הנוער והחברה" , כשותפות של תב"ת2212ועד יוני  2211בשנת 

סטרייב חיפה. במסגרת סטרייב נייד הופעלו תשע מרכז של הקיימת על בסיס התשתית פרוייקט זה הופעל 

 תרשיחא, עפולה ודליית אל כרמל.    -שפרעם, מעלות –קבוצות בארבעה יישובים 

 למודל "סטרייב נייד" מספר שלבים בהפעלת התכנית: 

 ( הקמת תשתית פיזית, לוגיסטית וקהילתית לטובת הפעלת התכנית  2-2כניסה ליישוב :)חודשים

 ביישוב 

  גיוס ומיון מועמדים לתכנית: בניית מיפוי קהילתי ביישוב וסביבתו 

 הכנה לעבודה  תסדנה מכינה לעבודה )כחודש(: חודש של סדנ 

 יאת עבודה.מציאת עבודה: תהליך מובנה קבוצתי ואישי של חיפוש ומצ 

 ( ליווי ותמיכה בתקופת ההשתלבות וההתמדה בעבודה 2על פני מפגשים  8אימון תעסוקתי :)חודשים 

  :במסגרת התכנית הוצע שלב של ייעוץ תעסוקתי שמטרתו לקדם יציאה להכשרה ייעוץ תעסוקתי

 מקצועית וללימודים

 רים'הכשרה מקצועית: השתתפות במימון במסגרת ואוצ 

 ם חצי שנה עובר ליווי המשתתפים לידי הרפרנט היישובי כדי להמשיך ולתמוך העברת המקל: בתו

 .    בתהליך פיתוח קריירה של המשתתפים
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 המחקר תיאור 1.1

 התכניתלמכון ברוקדייל לביצוע הערכה של  תהלמפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי פנהקרן 

 :מרכזיים יעדים שניהיו  הערכההמחקר ל נייד. סטרייב במרכזי

  לבחון את תרומת התכנית למשתתפיה .א

 לתת משוב למובילי התכנית ומפעיליה על תהליך היישום, כך שניתן יהיה להפיק לקחים.  .ב

 על התכנית כנס הסברה

עם   ראיונות אישיים

 מועמדים פוטנציאליים

 ימי הערכה

 כניסה ליישוב

מכינה  סדנה

 לעבודה

השמה תהליך ה

 בעבודה

 

 אימון תעסוקתי עבודה

  5מפגשים למשך  8 -)כ

 חודשים(

 לימודי אופק

  4מפגשים למשך  8)

 חודשים(

המשך ליווי על ידי  

 רכז מקומי

 ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי

 מפגשים( 3)

 הכשרה מקצועית
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 המחקר שאלות א.
 . יהותוצאות התכנית של היישום אופן: היבטים לשני מתייחסות המחקר שאלות

 

 התכנית יישום

 ומיונם: המועמדים גיוס. א

 של היעד קהל אל להגיע מאפשרים הם מידה איזווב תכניתל המשתתפיםערוצי הגיוס של  מהם .1

 ?התכנית

דמוגרפיים, בריאותיים, כלכליים, השכלה, הכשרה תעסוקתית, -)סוציו המשתתפיםמאפייני  מהם .2

 ?תעסוקתי, כישורים רכים, ציפיות ועמדות בנושא עבודה( ניסיון

 :מכינה לעבודה ה. סדנב

 מידת, המשתתפים של הרצון שביעות מידת) בתכנית למשתתפיםמתאימה  המידה הסדנ באיזו .1

 (?לנשירה והסיבות המהסדנ הנשירה שיעור, הקשיים, ציפיות על המענה

 יותר מאשר לאחרות? להן מתאימה  סדנההשקבוצות, לפי תכונות שונות, -ניתן לזהות תת האם .2

, כגון הקניית כישורים רכים בעבודהלשיפור יכולת ההשתלבות  סדנהה למסיימי התרומה מהי .2

 וכישורי חיפוש עבודה, פיתוח מוטיבציה ותחושת ערך עצמי?

 :בודהבע ההשמה תהליך. ג

 ?פוטנציאליים מעסיקים של הגיוס ערוצי מהם .1

 להשמה )מבחינת מספר ומגוון(? עבודהיש קשיים במציאת מאגר מספק של מקומות  האם .2

 ?בתקופה זו מהעבודההסיבות לנשירה  מהן .2

 ?מהתכנית הנושרים לעומת המתמידים את לאפיין ניתן האם .2

 לפי דיווח המשתתפיםה תרומתתוצאות התכנית ו

 ?המשתתפים של התעסוקתית במסוגלותהשינויים שחלו  םמה .א

 ? בעבודה ההשמות שיעור מהו .ב

 ? להשמה עד הזמן משך מהו .ג

 ? ההשמ-לאי הסיבות מהן .ד

, יד משלח סוגי, העבודה מקום סוג)כגון  המשתתפים מושמים ןבה העבודות של המאפיינים מהם .ה
 למושמים ותמותאמ ןה מידה ובאיזו ,(קידום אפשרויות, קביעות, סוציאליים תנאים, השכר גובה

 ?בהן

 בעבודה? המשתתפים משתלבים כיצד .ו

 ומעסיקיהם שבעי רצון? המשתתפיםמידה  באיזו .ז

 ?בעבודה בהשתלבות הקשיים מהם .ח
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 ? בעבודה ההתמדה שיעור מהו .ט

 ?בעבודה משתתפיםה לשילוב תכניתה תרומת מהי .י

  המחקר שיטת ב.

 מדגםהו המחקר אוכלוסיית

. מתוכם עפולהבמעלות ובשפרעם, בבמרכזים נייד  סטרייבמשתתפים בתכנית  כללה המחקר אוכלוסיית

 בחודש שהתחיל 2; מחזור 2212מרץ  בחודש שהתחיל 2 )מחזורשפרעם ב מחזורים 2-בנדגמו משתתפים 

דצמבר התחיל בחודש ש 2; מחזור 2212חודש יוני התחיל בש 2 )מחזורבמעלות  מחזורים 2 ;(2212יוני 

-סך .אנשים 19-12 השתתפו מחזור בכל. (2212שהתחיל בחודש פברואר  2לה )מחזור ובעפ 1ומחזור ( 2212

המשתתפים  מספר .(1 לוח)ראה  התכנית בתחילת 82 היהאלה ה מחזוריםבחמשת ההמשתתפים  כל

  ת משתתפים במהלך שלבי התכנית. עזיבבגלל  שלבבכל  והצטמצם הלך הפעילים

 לפי מרכזים והשלב התכנית: מספר משתתפים פעילים 1 לוח

 עפולה מעלות שפרעם סה"כ 
 11 31 33 83 התכנית  בתחילת

 12 26 27 88 הסדנה  בתום
 12 21 18 41 הסדנה מתום שבעה חודשים במועד

 

 מחקר וכלי המידע מקורות

 :הבאות הקבוצות עם ראיונות כלל המחקר

 מכל המרכזים תכניתפעילים וכאלה שעזבו את ה משתתפים. 1

תעסוקתי, אחראי קשרי מעסיקים  ןאחראי תחום הדרכה, מאמ ;התכנית מנהל :1סטרייב צוותי. 2

 ואחראי קשרי קהילה

 :כללו המחקר כלי

 )מסיימים ונושרים( בתכנית משתתפיםמובנים ל שאלונים. 1

 חצי מובנים לאנשי צוות. שאלונים. 2

 המחקר הליך

 .ואופן הריאיון השונים המידע מקורות עםהראיונות  מועדיפירוט  להלן

 עם המשתתפים:  ראיונות
 :המשתתפים עם ראיונות סבבי שלושה נערכו

 שאלון תחילתו של היום הראשון של הסדנה. שאלון למילוי עצמי הועבר למשתתפים ב - ראשון מועד

זה בחן את הציפיות והעמדות של המשתתפים כלפי התכנית; רמת הידע והיכולת בביצוע פעולות 

הקשורות לתחום העבודה; עמדות ביחס לנושאים הקשורים לתחום התעסוקה ומצב הרווחה 

 דמוגרפיים באמצעות ראיונות טלפוניים עם המשתתפים. -הנפשית. כמו כן, נאספו נתונים סוציו

                                                   
 בלשון זכר לגבי כל בעלי התפקידיםכאמור, לנוחות הקריאה נשתמש  1
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 שאלון למילוי עצמי הועבר למשתתפים ביום האחרון של הסדנה. שאלון זה זהה לשאלון  - שני מועד

עמדות ובכישורים בלבחון את השינויים שחלו במיומנויות, ונועד שהועבר ביום הראשון של הסדנה, 

הרכים של המשתתפים לאחר הסדנה. בנוסף, נאסף משוב ונבחנה שביעות רצוןהמשתתפים מהסדנה 

 הסובייקטיבית בעיני המשתתפים.    , מהיבטיה השונים ותרומתהבאופן כללי

 מתום חודשיםכשמונה  אחרי)פעילים ועוזבים( משתתפים עם הנערך ראיון טלפוני  – שלישי מועד 

 ןפרטים על העבודות שבההתכנית ליכולת להשתלב בעבודה,  תרומת. שאלון זה בחן את סדנהה

המשתתפים הושמו לאחר הסדנה )כגון, סוג העבודה, היקף המשרה, גובה השכר(, מידת שביעות רצון 

השינויים שחלו ת נהמשתתפים מהיבטים שונים בעבודה, טיב הקשר עם המאמן התעסוקתי, בחי

רצון המשתתפים מהיבטיה השונים  ומידת שביעות רכים של המשתתפיםהכישורים במיומנויות וב

הסדנה לפעילים ולכאלה שעזבו במהלך  :הנתונים מתייחסים לכל המשתתפים בתכנית. של התכנית

  תקופת ההשמות בעבודה, אלא אם צוין אחרת.בו

 

 סדנהה מתוםבעה חודשים ש המרואיינים מספר: 2 לוח

 עפולה מעלות  שפרעם סה"כ 
 17 21 31 77 *שתתפיםמ סה"כ

 7 16 22 48 ראיון מלא
 2 2 - 8 ראיון חלקי

 2 7 - 11 להתראיין סרבו
 2 1 6 11 אותרו לא

 סדנהה תום אחרי התכנית את שעזבו משתתפים כולל* 
 

 של קטן מספרו ,קוצר השאלון התכנית את שעזבו משתתפים מצד פעולה שיתוף השגת של משיקולים

 שהכוונה במיוחד ציינו לשאלות אלה, כשהתייחסנו .איתם ריאיוןה מן הושמטו מרכזיות פחות שאלות

 וגם פעילים למשתתפים גם הכוונה"משתתפים"  צוין כאשר, המקרים יתר בכל" פעילים"משתתפים ל

 .התכנית את שעזבו לכאלה

  הצוות אנשי עם ראיונות

לאחר כשנה  טלפוניים ראיונות באמצעות 2212ספטמבר -יוניב נאסףשל סטרייב נייד  הצוות מאנשי מידעה

מנהל מתחילת התכנית באמצעות שאלון חצי מובנה שפותח לצורך המחקר. הראיונות התבצעו עם 

  התכנית; אחראי תחום הדרכה, מאמן תעסוקתי, אחראי קשרי מעסיקים ואחראי קשרי קהילה.

  אופן הצגת הממצאים

עפולה לבין במעלות ובהמשתתפים שנדגמו במסגרת המחקר מתאפיינים בשונות ניכרת בין המרכזים 

יתר המרכזים ואילו בהמרכז בשפרעם. בשפרעם גויסו רק נשים, למחזורים שנדגמו במסגרת המחקר, 

בשפרעם התאפיינו בחסמים בולטים יותר של ים הגיוס היה מעורב מבחינה מגדרית. כמו כן, המשתתפ

משפחה לצאת לעבוד. התנגדות מצד הוקודים חברתיים שקשורים ליציאה לעבודה במקומות מרוחקים 

משתתפים בהשוואה ל ,פחות ניסיון תעסוקתיבבנוסף, התאפיינו בריחוק גדול יותר משוק העבודה ו

בשפרעם ים , הממצאים במסמך זה מוצגים בנפרד לגבי המשתתפאלהעפולה. מפאת הבדלים ממעלות ומ

 עפולה. במעלות וב ולגבי המשתתפים
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 יתלתכנ הכניסה במועד המשתתפים מאפייני. 1

 עזבוש משתתפיםזה מתייחס למאפייני המשתתפים במועד כניסתם לתכנית. הנתונים כוללים גם  חלק

  . מרצונם סדנהבמהלך ה

 מאפיינים דמוגרפיים 1.1

 של השכיח הפרופיל כי עולה הלוח מתוך. התכנית משתתפי של הדמוגרפיים המאפיינים את מסכם 2 לוח

  (.ללא ילדים רווקותבעיקר ) נשואות שאינן ,22 גיל עד צעירות, הארץ ילידות ,נשים הוא המשתתפים

 )באחוזים( דמוגרפיים מאפיינים לפי המשתתפים התפלגות: 3 לוח

 סה"כ 
(n=76) 

 שפרעם
(n=31) 

 מעלות ועפולה
(n=45) 

    מין
 71 122 83 נשים

    

    גיל 
22-29 48 22 22 
22-29 47 28 22 

22+ 7 7 6 
    

    משפחתימצב 
 18 22 28 איםנשו

 22 6 17 חד הוריים
 58 29 55 ללא ילדיםולא נשואים 

    

    הגדרת זהות עצמית
 71 - 41 יהודי

 22 77 44 ערבי נוצרי/מוסלמי
 2 22 11 צ'רקסי/דרוזי

 7  4 לא יהודי ולא ערבי
    

    ותק בארץ 
 66 122 81 ותיקים

 22 - 21 עולים
 

 דיור והרכב משק בית 1.1

 22%מכלל המשתתפים גרים בדירה שבבעלות קרוב משפחה. בנוסף, בולט כי  62%:סוג הדיור 

/ בבעלות בן הזוג לעומת משתתפים מעטים במעלות םבדירה שבבעלותים בשפרעם גרים המשתתפמ

 (. 2מהם גרים בשכירות פרטית( )לוח   22%עפולה )בו

  :הרכב משק בית 

 מכלל המשתתפים גרים עם ההורים.  22%מעל  -

עפולה בעלות ומעם בן זוג וילדים לעומת המשתתפים בים שגרים יותר משתתפם בשפרעם ישנ -

 , בהתאמה(. 11%לעומת  22%)

שפרעם מרכז בבים עפולה ישנם יותר משתתפים חד הוריים לעומת המשתתפבמעלות ובבמרכזים  -

 , בהתאמה(. 2%לעומת  22%)
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 התפלגות המשתתפים לפי סוג הדיור והרכב משק הבית )באחוזים(: 4לוח 

 סה"כ 
(n=76) 

 שפרעם
(n=31) 

 מעלות ועפולה
(n=45) 

    סוג הדיור
 29 61 81 בבעלות קרוב משפחה

 2 22 18 בבעלותם / בבעלות בן הזוג  
 22 7 18 בשכירות פרטית

 12 - 8 בדיור ציבורי
    

    הרכב משק בית  
 28 22 45 עם ההוריםמתגורר 

 11 22 24 מתגורר עם בן זוג וילדיהם
 22 2 18 מתגורר עם ילדים ללא בן זוג 

 2 2 4 מתגורר עם בן זוג
 2 - 1 לבד

 9 12 11 אחר 
 

 מצב הבריאות 1.2

 ( דיווחו כי מצבם הבריאותי בדרך כלל "טוב מאוד"/"טוב". 98%כל המשתתפים ) 

 12% פיזית או נפשית, שמקשה עליהם לתפקד בתחום או נכות ם בעיה המהמשתתפים דיווחו כי יש ל

 התעסוקה מהבחינות הבאות: 

 11% –לעסוק בהם  יכולישנם סוגי עבודות שלא  -

 2%  –לעבוד ביום  שיכולמגבלה לגבי מספר שעות עבודה  -

 2% – ניתן לעבוד בהןישנן תקופות שלא  -

 8%  או /ו הפרעות קשב וריכוזאו /ו ידי איש מקצוע כבעלי ליקויי למידה על בעבר אובחנו דווחו כי

 . היפראקטיביות

 השכלה והכשרה מקצועית  1.2

 (. 2: מעל מחצית מהמשתתפים הם ללא תעודת בגרות מלאה )לוח רמת השכלה

 

 : התפלגות המשתתפים לפי רמת השכלה )באחוזים(5לוח 

 
 סה"כ

(n=76) 
 שפרעם

(n=31) 
 מעלות ועפולה

(n=45) 

 2 6 5 שנות לימוד  9-11
 22 22 55 שנות לימוד ומעלה  ללא בגרות מלאה* 12
 12 26 11 שנות לימוד עם בגרות מלאה 12

 27 12 21 שנות לימוד עם בגרות מלאה 12מעל 
; במעלות ועפולה 29%שנות לימוד, אך ללא תעודת בגרות: בשפרעם מהווים  12* כולל משתתפים שלמדו מעל 

 .  16%מהווים 
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 22%-בשפרעם ו 22%: למחצית המשתתפים יש תעודת הסמכה/הכשרה מקצועית )הכשרה מקצועית

בשפרעם;  29%) מכלל המשתתפים יש להם תעודת הסמכה/הכשרה נוספת  22% -עפולה( ולכבבמעלות ו

( והנהלת 16%עפולה(. תעודות ההסמכה הן בעיקר בתחומים הבאים: גננת/סייעת גננת )בבמעלות ו 22%

 .(9%חשבונות )

ישנה  ובעפולהמעלות ב( ואילו 92%) ית היא שפת האם שלהםבדיווחו כי עררוב המשתתפים בשפרעם 

דיווחו על רוסית;  22% -היא שפת האם; כדיווחו כי עברית  22% -קרוב ל –שונות גבוהה בין המשתתפים 

 דיווחו על ערבית והיתר על אמהרית.   22%

לחלק מהמשתתפים יש בעיה בשליטה בשפה אנגלית , אם כי רוב המשתתפים ציינו כי הם יודעים אנגלית

בשפה  ים שפרעם רמת השליטה של המשתתפבפשוטה, בייחוד בלשוחח שיחה פשוטה ולכתוב מכתב פשוט. 

 עפולה.    במעלות וב משתתפים בהשוואה לבכל המדדים ת נמוכה יותר האנגלי

 תייםתעסוק מאפיינים 1.2

חודשים  2-מ פחותשנמשכה  עבודהכ זמנית עבודה ההוגדרתיאור הרקע התעסוקתי של המשתתפים  לצורך

באותו  ברציפות ומעלהחודשים  2 שנמשכה עבודהכ ההוגדר רציפה ועבודה ;ברציפות באותו מקום עבודה

 מקום עבודה. 

 עולים הממצאים הבאים:  6 מלוח

 מעלות במכלל המשתתפים עבדו בעבודה כלשהי, רציפה או זמנית, במהלך חייהם. במרכזים  82% -כ

 89%בשפרעם ) יםעפולה אחוז גבוה יותר מהמשתתפים עבדו אי פעם בחייהם לעומת המשתתפבו

 , בהתאמה(. 62%לעומת 

  מעלות בשנים האחרונות. בולט כי חמש הקרוב למחצית מהמשתתפים עבדו בעבודות רציפות במהלך

לעומת  שנים האחרונותה חמשבודות רצופות במהלך עבדו בעהרבה יותר גבוה עפולה אחוז בו

 . , בהתאמה(17%לעומת  68%בשפרעם )ים המשתתפ

 17%  22% -כשנים האחרונות. הבחמש מהמשתתפים עבדו בעבר בעבודות רציפות, אך לא 

  עפולה. במהמשתתפים במעלות ו7%בשפרעם, לעומת ים מהמשתתפ

 16%  מרכזים המהמשתתפים עבדו רק בעבודות זמניות לפני כניסתם לתכנית. אין הבדלים בולטים בין

 עפולה. במהמשתתפים במעלות ו 12%בשפרעם;  יםמהמשתתפ 19% –

 

שנים האחרונות ה חמשמכלל המשתתפים עבדו בעבודות רציפות במהלך  26% לעיל, 6שרואים מלוח  כפי

 :כי עלה זו משתתפים קבוצת שלהעבודה  בשוק היציבות מבדיקתלפני כניסתם לתכנית. 

 וכעשירית, עבודות 6-ל 2 בין החליפו כשלישעבודות רציפות וזמניות,  2החליפו עד  ממחציתם יותר 

 . עבודות 7 מעל החליפו

 ( 62%) מחציתם מעל ;2-שנים מתוך ה 2.1הזמן הממוצע שעבדו בעבודות רציפות וזמניות היה  משך

 .השנים( 2 תקופת מתוך ומעלה שנים 2 שעבדו )כולל כשליש עבדו שלוש שנים ומעלה
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  ()באחוזים סטרייב נייד: ניסיון תעסוקתי של המשתתפים לפני הכניסה לתכנית 8 לוח

 

 ימצב כלכל 1.2

 .מוצגת התפלגות  7בלוח  הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית במשקי הבית של המשתתפים

מתוך כלל  %27עם הכניסה לתכנית ) 2המשתתפים לפי גובה ההכנסה החודשית נטו לנפש סטנדרטית

המשתתפים לא דיווחו על גובה ההכנסות של משק הבית בו הם חיים, ולכן הם אינם כלולים בלוח זה(. 

 מתוך הלוח עולים הממצאים הבאים: 

החודשית נמוכה מהממוצע הארצי. ההכנסה המשתתפים באים ממשקי בית בהם ההכנסה    -

לנפש סטנדרטית,  ₪ 2,222 –הממוצעת החודשית של משקי הבית של כלל המשתתפים עומדת על 

 2211בשנת  ₪ 2,272על העומדת לעומת הכנסה ממוצעת כפולה מזו בקרב כלל משקי הבית בישראל 

 (. 2212)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל 

מתחת לקו העוני  היאסטנדרטית במשקי הבית של המשתתפים  לנפשהממוצעת  תהחודשיההכנסה    -

  .לנפש תיקנית, בהתאמה( ₪ 2,226לעומת  ₪ 2,222) -לנפש תקנית למשפחות בישראל 

ממוצע ההכנסה החודשית לנפש סטנדרטית של משק בית בשפרעם גבוה יותר בהשוואה למרכזים    -

 , בהתאמה(. 1,887לעומת  ₪ 2,222עפולה )בבמעלות ו

 62%לנפש סטנדרטית ) ₪ 1,222כמחצית מכלל המשתתפים הם ממשקי בית עם הכנסה נטו של עד    -

 בשפרעם(.  22% -עפולה עם רמת הכנסה זו לעומת כבמעלות ובמהמשתתפים  

לנפש סטנדרטית  ₪ 2222ועד  1,222כשליש מכלל המשתתפים הם ממשקי בית עם הכנסה נטו מעל    -

מרכז ב 22%עפולה עם רמת הכנסה זו לעומת במעלות ובמהמשתתפים במרכזים  22% -)כ

 שפרעם(.   ב

 

 

                                                   
נתון זה מחושב לפי ההכנסה המשפחתית נטו מחולקת במספר הנפשות במשק הבית לפי ההגדרה של הלשכה  2 

 המרכזית לסטטיסטיקה.  

 
 סה"כ

(n=75) 
 שפרעם

(n=31) 
 מעלות ועפולה

(n=44) 
 111 111 111 סה"כ  

 11 22 21 לא עבדו כלל במהלך חייהם
 12 19 18 עבדו רק בעבודות זמניות

 7 29 17 לא עבדו בעבודות רציפות במהלך החמש שנים לפני התכנית 
    

עבדו בעבודות רציפות בחמש השנים האחרונות לפני 
 88 17 48 הכניסה לתכנית, לפי מעד סיום העבודה:

 22 2 18 עד שישה חודשים לפני הכניסה לתכנית
 2 2 4 שישה חודשים עד שנה 

 22 6 17 שנה עד חמש שנים
 12 2 1  לא ציינו
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  1: המשתתפים לפי הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית במשק הבית )באחוזים(7לוח 

 גובה ההכנסה
 סה"כ

(n=55) 
 שפרעם

(n=27) 
 מעלות ועפולה

(n=28) 
 111 111 111 סה"כ

 2 - 2 אין הכנסות
 12 11 11  ₪ 1,222עד 

1,221 ₪ – 1,222 ₪ 38 22 26 
1,221 ₪ – 2,222 ₪ 21 22 18 
2,221 ₪ – 2,222 ₪ 7 11 2 
2,221 ₪ – 2,222 ₪ 4 - 7 
2,221 ₪ - 2,222 ₪  4 2 2 
2,221 ₪ - 2,222 ₪  - - - 
2,221 ₪ - 2,222 ₪  2 2 - 
2,221 ₪ - 2,222 ₪  - -  
2,221 ₪ + 13 18 7 

 1,887 2,534 2,215 ממוצע הכנסה חודשית נטו לנפש סטנדרטית למשק בית**
    

 4.51 5.18 4.77 ממוצע מספר הנפשות 
    

ממוצע הכנסות חודשית נטו של משקי בית בישראל לפי נפש 
   4,572 21113סטנדרטית בשנת 

    

   2,258 21124קו העוני לנפש תיקנית למשפחות  בישראל בשנת 
משתתפים( לא דיווחו על גובה ההכנסה של משק הבית בו הם גרים, ולכן הם אינם  21מכלל המשתתפים ) 27%* 

 כלולים בלוח זה. 
 

לגבי הצלחתם לכסות את  המשתתפים של קטיביתיסובי הערכה הינו הכלכלי המצב לבדיקת נוסף מדד

מכלל המשתתפים דיווחו כי הם "לא כל  67%-כההוצאות הכספיות החודשיות הבסיסיות של משק הבית. 

כך מצליחים"/"כלל לא מצליחים" לכסות את ההוצאות הכספיות החודשיות הבסיסיות של משק הבית 

 (. 8)לוח 

 ל משק הבית )באחוזים(: מידת כיסוי ההוצאות הכספיות החודשיות הבסיסיות ש8לוח 

 
 סה"כ

(n=76) 
 שפרעם

(n=31) 
 מעלות ועפולה

(n=45) 
 111 111 111 סה"כ

 11 29 18 מצליחים ללא קושי
 16 12 15 די מצליחים

 26 22 48 לא כל כך מצליחים
 27 6 11 בכלל לא מצליחים

 

 

                                                   
 .2212  לישראל סטטיסטי שנתון, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: נתונים מקור 3
 .  2212מקור הנתונים: המוסד לביטוח לאומי, דו"ח מדדי העוני והפערים החברתיים לשנת  4
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 תכניתמה וציפיות בתחום התעסוקהמשאבים ו חסמים 1.2

צרכים אלה  לע, יכולתה של התכנית לתת מענה תםכיצד המשתתפים תפסו את צורכי תעסוק להלן יתואר

 ומידת יכולתם להשתלב בתכנית במועד הכניסה אליה. 

 לציין התבקשו המשתתפים אפשריות סיבות של רשימה מתוך - בתכנית להשתתפות העיקריות הסיבות

הסיבות שצוינו בשכיחות גבוהה מאוד קשורות . בתכנית להשתתף החליטו שבגללן עיקריות סיבות 2 עד

מכלל  72%)והשאיפה למימוש פוטנציאל אישי  מכלל המשתתפים( 81%)לרצון לעבוד באופן מקצועי וקבוע 

  . (המשתתפים

 2לציין עד התבקשו הם ם משתתפיל שניתנה 5תחומים של רשימה מתוך - מהתכנית עיקריות ציפיות

חושבים שהתכנית תאפשר להם להשתלב בעבודה ולקדם אותם בתחום תחומים עיקריים שבעזרתם הם 

מעל מחצית מכלל המשתתפים ציינו הכוונה ועזרה במציאת עבודה. תחום זה בולט בייחוד  .התעסוקתי

 22%עפולה. מעל במעלות ובמרכזים ב 29%ציינו תחום זה לעומת ים מהמשתתפ 91% - שפרעםבבמרכז 

כשליש האמינו שהתכנית תעזור ועצמית ההערכה הבחיזוק הביטחון העצמי וחשבו שהתכנית תעזור להם 

 .להם במימוש הפוטנציאל האישי

 תכונות 2 עד למנות התבקשו המשתתפים - בתכנית להצליח למשתתפים לעזור שעשויות אישיות תכונות

 22%רצינות ): היו גבוהה בשכיחות שצוינו התכונות. בתכנית להצליח להם לעזור שעשויות שלהם עיקריות

 . מכלל המשתתפים( 26%מכלל המשתתפים( ואחריות ) 22%מכלל המשתתפים ציינו תכונה זו(, מוטיבציה )

תחומים עיקריים  2המשתתפים לציין עד מתוך רשימה שניתנה להם התבקשו  - שיפור טעוני תחומים

שתתפים ציינו התמדה כשני שלישים מכלל המשבהם עליהם להשתפר כדי להיות עובדים מצטיינים. 

לעומת  82% -שפרעם בועבודה קשה כדי להשיג את המטרה )תחום זה צוין באחוזים גבוהים יותר במרכז 

עפולה(, כמחצית מהמשתתפים ציינו לקחת אחריות על דברים )תחום זה צוין באחוזים בבמעלות ו 22%

 . יינו למידה מטעויותצ 22%עפולה( ומעל בבמעלות ו 21%לעומת  61% –גבוהים יותר בשפרעם 

 מידה באיזו ,להם שהוצגהה רשימתוך מ ,לציין נתבקשו המשתתפים - המקשים על מציאת עבודה חסמים

רשימת החסמים  קובצה עיבוד הנתונים לצורך. עבודה במציאת עליהם יםמקש חסמים לעבודהה

 : תחומים 2-באמצעות ניתוח גורמים ל

 :חוסר במקומות עבודה לאנשים עם כישורים וניסיון  -כולל את החסמים  מגבלות בשוק העבודה

כמו שלך; חוסר במקומות עבודה כלשהם; מציעים עבודות רק עם שכר נמוך מדי; אין עבודות 

)כל  מכלל המשתתפים ציינו חסם זה 92%שמתאימות מבחינת המרחק מהבית או זמן נסיעה.  

 .עפולה(במהמשתתפים במעלות ו 91% -בשפרעם ציינו חסם זה וים המשתתפ

 :ציינו חסם זה 87%אין מקצוע; חוסר ניסיון מקצועי.   -כולל את החסמים  מיומנויות מקצועיות 

 במעלות ועפולה(. 72%-למעלה מבשפרעם ציינו חסמים אלו  יםמהמשתתפ 92%)מעל 

                                                   
 ומימוש פיתוח, בחיים והצלחה אישית להתפתחות וכלים ידע הקניית, עבודה במציאת עזרהרשימת התחומים:   5

 ידע הקניית, מקצועית הכשרה, מקצועית הכוונה, העצמית וההערכה העצמי הביטחון חיזוק, אישי פוטנציאל
 .אישית ותמיכה, בסיסיות במיומנויות
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 ידע כיצד להתנהג חוסר ידע כיצד לחפש עבודה; חוסר  -את החסמים כולל  :מיומנויות לחיפוש עבודה

 .ציינו חסם זה 79% בראיון קבלה לעבודה.

 חוסר שליטה בשפה העברית; קושי במיומנויות בסיסיות  -החסמים  כולל את: מיומנויות בסיסיות

 ציינו חסם זה.  28%ידע בסיסי באנגלית ו/או מתמטיקה.   -כגון שימוש במחשב 

 משפחה מתנגדים שתצא לעבוד מחוץ לבית;  בני -את החסמים  כולל: מגבלות משפחתיות/ תרבותיות

בני משפחה מתנגדים שתצא לעבוד מחוץ ליישוב המגורים; קושי למצוא עבודה שבה עובדים אנשים 

בולט ציינו חסם זה.  22%טיפול בבן משפחה חולה או מוגבל.   הדומים לי מבחינה דתית ותרבותית;

צינו כי  ים)מעל מחצית מהמשתתפ כי בשפרעם מגבלות משפחתיות מהוות חסם במציאת עבודה

 עפולה(.     בבמעלות ו 22%לעומת 

 ציינו חסם זה.  22%מגבלה גופנית, נכות או מחלה ממושכת.   -את החסמים  כולל :מגבלות פיזיות     

( חושבים שיש 92%כמעט כל המשתתפים בתכנית ) ,החסמים למרות - הסיכויים למציאת עבודה הערכת

  . למצוא עבודהלהם סיכויים טובים 

 תפקידים סוגי 2 עד לציין התבקשו המשתתפים - בהם לעסוק מעונייניםהמשתתפים ש תפקידים סוגי

בחלק מסוגי התפקידים ישנם הבדלים בולטים . שנים 2 בעוד בהם עוסקים עצמם לראות מעוניינים שהם

במרכזים  16%בשפרעם ציינו תחום זה לעומת ים מהמשתתפ 72%מזכירות/פקידות )מעל  – לפי המרכז

בשפרעם(; בתחום החינוך )כחמישית  2%עפולה לעומת בבמעלות ו 22% -עפולה(; תחום ניהול )כבמעלות וב

המרכזים המשתתפים  שבכלעפולה(. עם זאת, ישנם תחומי עיסוק בבמעלות ו 2%בשפרעם לעומת 

 ילדים; תחום השיווק והמכירות, שירות לקוחות.   טיפול ב הלדוגממעוניינים להשתלב בהיקפים דומים, 

לציין לאילו  המשתתפיםמתוך רשימה של סוגי עזרה התבקשו  - כדי להתחיל לעבוד דרושיםש עזרה סוגי

סוג העזרה שצוין בשכיחות הגבוהה ביותר הוא הכוונה וייעוץ סוגי עזרה הם זקוקים כדי להתחיל לעבוד. 

מעלות במכלל המשתתפים(, ובעיקר במרכזים  82%מה למשתתפים )מקצועי לגבי סוג העבודה המתאי

ציינו מכלל המשתתפים בשפרעם(. מעל מחצית  67%עפולה לעומת במהמשתתפים במעלות ו 92%עפולה )בו

 28%לעומת במרכזים אלה מהמשתתפים  72%עפולה )במעלות ובללמוד כיצד מחפשים עבודה, ובעיקר 

לעומת  67%פולה בהשוואה לשפרעם )בלימוד מקצוע צוין בשכיחות גבוהה במעלות ועבולט כי  בשפרעם(.

תמיכה כדי לזקוקים לעידוד והם עפולה יותר משתתפים ציינו שבמעלות וב, בהתאמה(. כמו כן, 12%

מכלל  9%) יםבשפרעם(. מפתיע לגלות כי בשפרעם יחסית מעט משתתפ 26%לעומת  62%להתחיל לעבוד )

 . עזרה בתחבורה למקום עבודה, למרות קשיי הנגישות באזורים צריכהם ינו ש( צייםהמשתתפ

 התכניתשל יישום הממצאים לגבי אופן . 2

 והכשרתוהצוות המפעיל את התכנית  2.1

 :תכניתתפקידם ב לפי אנשי הצוות

 ניהול הצוות; חניכה והנחיית עובדים חדשים; טיפוח קשרים   על אחראי: מנהל תכנית סטרייב נייד

עם ארגונים וחברות; יצירת קשר עם ארגונים מקצועיים ביישובים פוטנציאליים להפעלת התכנית; 

 טיפול בסוגיות מורכבות שמתעוררות מול מעסיקים; קידום ופיתוח התכנית. 
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 גיוס ומיון כולל:  ,ה של התוכניתאחריות כוללת על פיתוח תכני ההדרכ :אחראי תחום הדרכה

פיתוח , בניית תכנית לחיפוש עבודה עם המשתתפים, ה מכינה לעבודהסדנהנחיית  מועמדים לתכנית;

 בהקשר של  עולם העבודה.נוספים פיתוח שיעורים למצויינות בעבודה,  "חטיבת לימודי "אופקוגיבוש 

 קת כנסי הסברה על התכנית; אימון גיוס ומיון מועמדים לתכנית; תכנון והפ :מאמן תעסוקתי

 תעסוקתי למשתתפים; הנחיית מפגשים קבוצתיים במסגרת לימודי אופק.

 עם מעסיקים ם קשריוטיפוח  פיתוחגיוס ומיון מועמדים לתכנית; : אחראי קשרי מעסיקים

 ; העברת תכנים למשתתפים במסגרת הסדנה בהקשר של עולם העבודה.  פוטנציאלים

 פרסום ושיווק התכנית; גיוס ומיון מועמדים לתכנית; יצירת קשר עם גורמים : אחראי קשרי קהילה

שונים בקהילה; יצירת שותפות עם גורמים מקצועיים בקהילה; יצירת תשתית פיזית וחברתית 

לצורך הפעילות של הצוות ביישוב; תכנון והפקת כנסים הסברה על התכנית; מיפוי שירותים 

שוב שבו התכנית ת משתתפים; שמירה על קשר עם רפרנט מהייחברתיים בקהילה לצורך הפניי

 פועלת. 

כל הצוות עבר הכשרה וחניכה על ידי הצוות של סטרייב חיפה.  - המרכז מטעם לצוות שניתנה ההכשרה

בנוסף, חלקם עברו הכשרות שניתנו על ידי תב"ת, כגון רשתות חברתיות, קשרי קהילה, הכשרות בנושא 

כנה למרכזי הערכה, קשרי מעסיקים ועוד. נערכו מפגשי למידה ארציים שמועברים של אימון תעסוקתי, ה

ארצי, כגון בנושא של הטמעה של תכניות והכשרה לליווי משתתפים במסלול מקוצר העל ידי צוות סטרייב 

 של סטרייב.  

ת שנערכות פגישות בין חברי הצוומתקיימות לצוות יש מגוון רחב של אפשרויות ייעוץ בהרכבים שונים. 

בהרכב מלא ובהרכב חלקי. במסגרת הישיבות מעלים עדכונים שוטפים על הנעשה, הפקת לקחים וגם 

לעיתים למפגשי הצוות ומסייעת בהגדרת מגיעה למידה ממקרים פרטיים. אחראית אימון והדרכה ארצית 

בתפקידים חופפים עמיתים מטרות ומייעצת לצוות בסוגיות שעולות מהשטח. נערכות גם התייעצויות עם 

 . ובאר שבע(ירושלים  ,תל אביב, חיפה ים)במרכז במרכזי סטרייב אחרים

 תהליך הכניסה ליישוב 2.1

 הכנות לקראת הכניסה ליישוב. א

לפני שהצוות החל לעבוד עם יישובי הפריפריה, היה ניסיון ללמוד על האוכלוסייה ביישובים השונים על 

, גייסו לצוות עובדים מהמגזר הערבי, על מנת הלדוגמהיעד.  מנת להתאים את התכנית לאוכלוסיית

 ת אל כרמלדלילו שיסייעו בפיתוח התאמות הנדרשות ביישובים הערביים. כמו כן, לפני הכניסה לשפרעם

הצוות תכנן סיור בשטח וערך פגישות עם גורמים מתוך היישוב כדי ללמוד על החברה, המאפיינים, 

ולים מהשטח. הצוות רתם את הגורמים בקהילה לקראת הכניסה ליישוב, הצרכים, החסמים והקשיים שע

לקראת הכניסה ליישוב. הצוות הסתייע רבות בגורמים בקהילה  נוולהכייותר טוב  את השטח כדי להכיר 

 בתהליכי ההכנה לקראת הכניסה ליישוב.  
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 יצירת קשרים עם גורמים בכירים ביישוב. ב

מורכב ממספר שלבים עד שנפתחת סדנה ביישוב.  הואשה חודשים. תהליך הכניסה ליישוב נמשך כשלו

תחילה, מנהלת התכנית יוזמת קשרים עם גורמים בכירים ביישוב כדי לרתום אותם לתהליך ולהוביל 

דלית ב, בשפרעם נוצר קשר עם מנכ"ל העירייה; הלשיתוף פעולה פורה עם גורמים שונים בקהילה. לדוגמ

מעלות עם רשות מקדמת בעפולה עם מנהל מרכז צעירים במחזור הראשון; ב כרמל עם סגן ראש העיר;אל 

תעסוקה. היו יישובים נוספים שהצוות ניסה להיכנס אליהם ולרתום אותם לתהליך, אך התהליך כשל בשל 

 ם להשיג, בנהריה היה ניסיון להפעיל את התכנית, אך נתקלו בקשייהחוסר שיתוף פעולה מקומי. לדוגמ

מקומי. בעפולה לא הצליחו לרתום מנהלי מחלקות בכירות ברווחה, כיוון שפעלו דרך מרכז שיתוף פעולה 

קנעם לא הצליחו לגייס מספיק משתתפים ולא קיבלו מספיק סיוע וצעירים ולא דרך הרשות המקומית. בי

 מקומי בתהליך.

קשרים עם גורמים יצירת באמצעות לאחר קבלת ההסכמה להפעלת התכנית ביישוב וקבלת תמיכה 

מיפוי קהילתי כדי ללמוד אילו גורמים פועלים באותו יישוב. כמו  ערכהבקהילה, אחראית קשרי קהילה 

כן, נעשה מיפוי של שירותים תומכי תעסוקה, כגון עמותות, שירותי רווחה, מעונות יום, שירות פסיכולוגי, 

 די לכלול יותר אזורים בקבלת השירות. ייעוץ משפטי ועוד. לעיתים המיפוי כלל גם יישובים מסביב כ

גיוס שיתופי פעולה מצד גורמים שונים בקהילה הצריך לא מעט עבודה. אחראית קשרי קהילה דאגה לשמר 

שהגורמים את הקשרים באופן שוטף באמצעות טלפונים, מיילים ופגישות אישיות וצוותיות, במטרה 

להגיע למועמדים מתאימים לתכנית. כמו כן, במסגרת  בקהילה ישתפו פעולה בתהליך הגיוס ויסייעו לצוות

תה נוכחות פעילה של הצוות. לאורך כל התכנית נכחו ביישוב מספר ייצירת הקשרים והפעילות ביישוב, הי

 אנשי צוות כדי לשמר את היחסים עם הגורמים בקהילה.      

 של המשתתפים   ומיון גיוס  2.2

שלושה ערוצי גיוס פעיל התהליך גיוס פורמאלי. הצוות חיל תהכחודש וחצי לפי פתיחת כל מחזור,  .1

זהו גורם עיקרי שבאמצעותו הצוות מאתר מועמדים מתאימים  – גורמים בקהילהמרכזיים: 

 לתכנית. 

כרות מעמיקה עם היישוב, עולה ימפאת העובדה שהצוות נכנס למקום חדש לזמן מוגבל ללא ה

 איתרהגיוס. על כן, אחראי קשרי קהילה יך תהללהחשיבות לרתום את השותפים המקומיים 

שירות והתעסוקה,  המועמדים פוטנציאליים בעזרת גורמים בקהילה, כגון לשכות הרווחה, 

רכיהם ומתנ"סים, רשת מקדמת תעסוקה, מרכז צעירים שמכירים את האוכלוסייה המקומית ואת צ

 מבחינה תעסוקתית.  

מעלות בהתאפיינה בשונות ניכרת בין המרכזים. בשפרעם ומידת שיתוף הפעולה עם גורמים בקהילה 

הפנו מועמדים מתאימים לפי  , אשרבקהילהלשיתוף פעולה פורה עם גורמים שונים  הצוותים זכו

 הקריטריונים שנקבעו במסגרת התכנית.  

כאשר מחליטים לפתוח מספר סדנאות על פי מודל סטרייב,  – סטרייב משתתפי התכנית כשגרירי .2

יישוב, הצוות מעודד את המשתתפים להיות שגרירי סטרייב ולהפנות לתכנית באותו 

עמיתים/חברים/קרובי משפחה המתאימים לקריטריונים שנקבעו לתכנית. באופן זה, המשתתפים 
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בתכנית מהווים אמצעי שיווק נוסף לתכנית. בשפרעם המשתתפים הפנו מכרים/קרובי משפחה 

 לסדנאות.   

 ביצעבאמצעות ערוצי המדיה השונים, הרדיו והאינטרנט, כמו כן הצוות  היהנוסףערוץ שיווקי  - פרסום

  עבודת שטח ומחלק פליירים במתנ"סים ובמרכזים מסחריים.

 היהמקור המידע העיקרי על התכנית על פי דיווח המשתתפים,  -  התכנית על העיקריים המידע מקורות

עפולה הגיעו לתכנית באמצעות מקור זה בו מעלותבלשכת הרווחה/התעסוקה. כמעט כל המשתתפים 

דיווחו על מקור  22% -כ) מקור מידע חשוב בשפרעם היוומשפחה וחברים  בשפרעם. 22%( לעומת 92%)

 . (מידע זה

  :עיקריים שלביםלושה מש ורכבה לתכנית המועמדים של המיון תהליך - המועמדים מיון

)כחודש לפני מטרותיה ושיטת העבודה  ,תכניתהאודות  זימון המועמדים לכנס הסברה - כנס הסברה .1

 . (סדנהתחילת ה

עם המועמדים שהביעו עניין ונכונות להשתתף  ראיונות אישייםהצוות ערך  –ראיונות אישיים  .2

בתכנית. במסגרת הראיון נערכת הכרות מעמיקה יותר עם המועמד מבחינת הרקע האישי 

הבשלות של המועמד לערוך שינוי בחייו ומידת והתעסוקתי שלו. בנוסף, הצוות בחן את מידת 

  המוכנות ומוטיבציה להשתלבות בעבודה.

מחיש הובדומה ליום סדנה, תנהל שההערכה לתכנית,  יוםבשלב האחרון, הצוות קיים  -יום הערכה  .2

השונים.  האת כללי התכנית ושלביציג הלמשתתפים את התהליך שעליהם לעבור בתכנית. הצוות 

ק משמעותי בתהליך הקבלה לתכנית. במסגרת יום זה הצוות בחן את מידת הנכונות חלהיה שלב זה 

 של המשתתפים להתחייב לתכנית ולעבור תהליך ארוך טווח.    

 : כללו הבסיסים שנקבעו לתכנית הקריטריונים

 22עד גיל  - גיל 

 ללא השכלה אקדמית – השכלה  

 תכניתלפני כניסתם ל חודשים 6 לפחות עבדו לא - תעסוקתי מצב  

 נכות קצבת מקבלים אינם - תפקודי מצב . 

בעקבות לקחים שהופקו מהמחזור הראשון בחברה הערבית, שהתאפיין בנשירה ניכרת של משתתפים עד 

פתיחת הסדנה, הצוות הוסיף שלב נוסף של פגישות אישיות, הנערכות בשפה הערבית עם המאמן 

את הגביר זה מטרתו ליצור קשר אישי ורציף עם המשתתפים ולהתעסוקתי לאחר הקבלה לתכנית. שלב 

. ולהפיג חששות לקראת פתיחת התכנית להתייעץו ולתת תחושה שיש למי לפנות, האמון בצוות התכנית

מחוייבות לתכנית. בנוסף, ולפתח פיות של הצוות יהצ ןלמשתתפים להבין מה הזה אפשרהוספת שלב 

סדנה ולפתיחות רגשית גדולה יותר למועד הותי למניעת נשירה עד באופן משמעמו תרהפגישות האישיות 

 בין המשתתפים לצוות.   
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 מכינה לעבודה הסדנ 2.2

עברה תמורות רבות לאורך המחזורים ביישובים השונים, החל מהנושאים  מכינה לעבודהה הסדנה

הנלמדים והפעילויות שמועברות, וכלה בשיטות הלימוד. המבנה שהוצע בתחילת הסדנה השתנה מזה 

עם זאת, הגרעין המרכזי והמהותי של  סטרייב נשמר לאחר ההתאמות. שהועבר למשתתפים בפועל. 

שינויים בהתאם לצרכים ולדרישות שעלו מצד  ערך ההדרכהאחראי נמית, התנהלות הסדנה היתה מאוד די

מערך הסדנה השתנה  בהתאם לצרכים של  ביישובים הערביים, ה. לדוגמלאורך הסדנאות המשתתפים

המשתתפים והועבר שיעור בנושא של אופן השימוש בתחבורה ציבורית, נושא שלא נכלל במסגרת מערך 

כמו כן ר בנושא הכרת שוק העבודה, סוגי תפקידים  והדרישות מצד העובדים. הסדנה. כמו כן, הועבר שיעו

ה הצורך בהסבר והתעכבות על הפרטים הקטנים, כגון כיצד מתנהלת שיחה טלפונים עם על אלה יישוביםב

 מעסיקים סביב תהליך של חיפוש עבודה.  

עם המשתתפים יותר ברמת הפרקטיקה ופעילויות יישומיות, הן  עבד הצוות ,הערביים ביישובים, בנוסף

ומגדירים מטרות ויעדים קצרי טווח. הבמה שניתנת למשתתפים רחבה  ,הצוותיתברמה האישית והן ברמה 

 . המנחה מעודדת השתתפות אקטיבית ופעילה במהלך השיעורים -יותר 

 .והתנהלותה סדנהה בנהמ לגבי הצוות אנשימו מהמשתתפים שהתקבל המשוב יוצג להלן

 סדנהמבנה ה א.

נמשכה כחמישה עד שישה היא   הערביים במרכזיםהסדנה נמשכת כארבעה עד חמישה שבועות, אם כי 

ימים  2הפעילות בסדנה ערכה . להגביר מוטיבציה ולתאם ציפיות, שבועות על מנת לגבש את הקבוצה

הפסקות.  2א'(. במהלך הפעילות היומית ניתנות שעות )למעט יום  2-על בסיס פעילות יומית של כבשבוע 

כל מחזור בסדנה מונה בממוצע  - משתתפים, אך בפועל גויסו פחות 22בכל סדנה הצוות שאף לקבל לפחות 

מתוך הניסיון המצטבר ממהלך הסדנאות, וגם מתוך הראיונות עם המשתתפים, עולה כי משתתפים.  12-כ

 ,עם זאתשים מתאימים כדי להעביר את התכנים הנלמדים. משך הסדנה, היקף ההפסקות ואורך המפג

 : את השינויים הבאים במבנה הסדנה הכניסחושבים שיש למהמשתתפים  חלק

 :כעשירית מכלל המשתתפים חושבים שיש להקטין את מספר שעות הלימוד  מספר שעות לימוד ביום

  ביום.

 את גודל הקבוצה.: כעשירית מכלל המשתתפים חושבים שיש להקטין גודל הקבוצה 

  :למעלה מעשירית מכלל המשתתפים ציינו כי משך הסדנה כולה קצר מדי.  משך הסדנה  

  :מעל רבע מכלל המשתתפים חושבים שרצויות יותר הפסקות. מספר הפסקות ביום  

פעילות בקבוצות קטנות אפקטיבית יותר ובעלת תועלה רבה יותר בהשוואה לקבוצות , הסדנהמדריך לדעת 

יותר מרגישים נוח ה ,גדולות. קבוצה קטנה היא יותר אינטימיות ומאפשרת פתיחות בקרב המשתתפים

לשתף פעולה ולקחת חלק פעיל יותר בשיעורים. כמו כן, יותר קל למנחה לתת יחס אישי לכל , להתבטא

ון של יש חיסרון כיוון שיש פחות מגומשתתפים(  22 -מדי )פחות ממשתתף. עם זאת, לקבוצות קטנות 

 משתתפים שיכולים לתרום לדיון פורה בקבוצה. 



17 

 סדנההלמידה בב. 

 והצעותיהם סדנהב הלמידה מהלך לגבי המשתתפים הנקודות העיקריות שעלו מהראיונות עם להלן

 :לשיפור

 להגביר את היקף השימוש בעיקר באמצעי ההוראה הבאים:  רצוי: השימוש באמצעי הוראה שונים

 22%סיור במקומות עבודה )כמחצית מהמשתתפים ציינו אמצעי זה(, יציאה מחוץ ליישוב )

עבודות בקבוצות קטנות )כשליש ומהמשתתפים(  22% -מהמשתתפים(, משחקי תפקידים והדגמות )כ

 מהמשתתפים(. 

 צורך להקדיש  שיש חשבומהמשתתפים חלק : הזמן המוקדש לכל אחד מהנושאים שנלמדו בסדנה

מהמשתתפים ציינו נושא  22% -שיפור הדימוי העצמי )כמן בעיקר בלימוד הנושאים הבאים: יותר ז

 22%מהמשתתפים(, התמודדות עם מצבי לחץ ) 26%זה(, הסתגלות למצבים שונים בחיים )

 מהמשתתפים(.   21%מהמשתתפים( וניהול זמן באופן יעיל יותר )

 כלל למשתתפים אין קושי להגיע למרכז, לעקובבדרך  :סדנהבמהלך ה מידת הקושי בביצוע פעולות 

בכיתה , להופיע באופן סדיר ובזמן לכל השיעורים והפעילויות. חלק קטן התקשו מעט אחר החומר 

השלמת חומר שלא היה מובן או שהוחסר, בעפולה עלה קושי במעלות ובבמספר תחומים. במרכזים 

והערכות בבית לצורך הלימודים בסדנה.  להישאר עד שעה מאוחרת במרכז לצורך תרגול והתארגנות

בשפרעם עיקר הקושי היה להגיע לימים מיוחדים מחוץ ליישוב המגורים, ייתכן בגלל קשיי התניידות 

 . באזור

 לשתף את מהמשתתפים ציינו כי הם מרגישים שהם יכולים  82% -כ :קשייםבבבעיות ו שיתוף הצוות

שפרעם המשתתפות פחות בשיים שיש להם. במרכז הצוות במידה רבה מאוד/במידה רבה בבעיות וק

, 82%לעומת  68%עפולה )בהרגישו שהן יכולות לשתף את הצוות בהשוואה למרכזים במעלות ו

  בהתאמה(. 

 מפאת העובדה שהסדנאות לא התקיימו במבנה הקבוע : תנאים פיזיים העומדים לרשות המשתתפים

חיפה, המעמיד לרשות המשתתפים תנאים הולמים להתנהלות הסדנה ולתהליך חיפוש  של סטרייב

ישובים השונים יעבודה, עלתה החשיבות לבחון את התנאים הפיזיים שעומדים לרשות המשתתפים ב

)כגון, גודל הכיתה, רעש, מיזוג אויר, מספר עמדות מחשבים(. מתוך הממצאים עולה כי כמעט כל 

ו מרוצים/מרוצים מאוד מהתנאים הפיזיים. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ( הי97%המשתתפים )

 המרכזים.     

 מהמשתתפים ציינו את התחומים הבאים: שיפור התקשורת בין  12%: הצעות לשיפור מערך הסדנה

הצוות למשתתפים;  להעמיק יותר בנושא של דימוי עצמי; להפחית לחצים במהלך הסדנה; לנהל שיחות 

 ת על נושאים אישיים; לתרום יותר לגיבוש הקבוצתי בין המשתתפים.    פרטניו

  הקניית כלים : רבה תועלת להם הביאו כי ציינו שהמשתתפים העיקריים הנושאים: סדנההתרומת

(. כמו כן, 27%( והצגה עצמית )29%) מתן ביקורת עצמיתמכלל המשתתפים(,  76%) למציאת עבודה

מכלל  22%ות של "יום ספורט אתגרי" בשכיחות יחסית גבוהה )עפולה צוינה הפעילבבמעלות ו

 .בשפרעם( 8%עפולה לעומת בהמשתתפים במעלות ו
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  6תחומים מספרב סדנההתבקשו להעריך את מדריכת ה המשתתפים: סדנהבהערכת המדריך .

 (. 6 מתוך 2.7-2.6 של ציונים) ההערכה היתה גבוהה בכל המרכזים בכל התחומים

  על סולם  סדנההמשתתפים התבקשו לציין באיזו מידה הם שבעי רצון מה: מהסדנהשביעות רצון(

ממוצע של הציון ההמשתתפים בשני המרכזים שבעי רצון מהיבטיה השונים של הסדנה. (. 6 עד 1-מ

 ;2.6לצורך השתלבות בעבודה עמד על  סדנהממוצע של חשיבות ההציון ה ;2.2 שביעות רצון עמד על

  .2.2מעניינת היה  סדנההיות ה ממוצע שלהציון הו

 שפרעם והן במעלות במשתתפים(, הן  2: כמעט כל המשתתפים )מלבד המלצות להשתתף בתכנית

 העפולה, ציינו שהיו ממליצים לאנשים בסטטוס דומה לשלהם להשתתף בתכנית. הסיבה שצויינבו

מהמשתתפים  22% מרכזים היא הקניית כלים לחיפוש עבודה )מעלהבשכיחות הגבוהה ביותר בכל 

צינו סיבה זו(. עם זאת, ניתן להצביע על הבדלים בין המרכזים בסיבות להמלצות של המשתתפים. 

 12%לעומת  21%הסיבות שצוינו בשכיחות גבוהה בשפרעם: כלים להשתלבות בשוק העבודה )

נה עפולה(. הסיבה שצויבבמעלות ו 2%לעומת  27%כרות עם שוק העבודה )יעפולה(; הבבמעלות ו

 בשפרעם(.  12%לעומת  22%עפולה: מחזק את הביטחון העצמי )בבשכיחות גבוהה במעלות ו

  האווירה החברתית בין המשתתפים במהלך הסדנאות בכל אוירה חברתית במהלך הסדנה :

המרכזים היתה טובה מאוד/טובה. כל המשתתפים ב שפרעם ציינו זאת, וכמעט כל המשתתפים 

 וחו על כך.   ( דיו98%עפולה )בבמעלות ו

 והתרומה למשתתפים:  הלמידה מהלך לגבין עם מדריך הסדנה הנקודות העיקריות שעלו מהראיו להלן

 אופן , שיפור הערכה עצמית, תחומי הלימוד שתרמו משמעותית למשתתפים הם: דיבור עצמי חיובי

יום , מעסיקים(יום ראיונות )הכנה לקראת ראיונות עם , מיומנויות חיפוש עבודה, הצגה עצמית

 , יום מעסיק )סיור במקומות עבודה(. אתגרים )מחזק את האמונה ביכולת להצליח(

 המשתתפים חדורי מוטיבציה לעבוד ולערוך שינוי : שינויים שחלו בקרב המשתתפים במהלך הסדנה

 . בחייהם; חל שיפור בולט בדימוי העצמי שלהם, כולל  הלבוש, תנועות הגוף ודרך התבטאותם

 קשרים חברתיים בין חברי הקבוצה, הן במסגרת הסדנה והן מחוצה לה. מהלך הסדנה התהוו ב 

  בתום הסדנה המשתתפים מודעים יותר לנקודות התורפה והחוזק שלהם ולתהליכים שעליהם לעבור

 כדי לשפר את ניהול חייהם. 

  חיזוק לת מקפצה מאוד משמעותית והכרחיהסדנה היא בעיקר אפקטיבית לטווח הקצר ומהווה

העצמה האישי, נדרש הכדי שהמשתתפים יוכלו להמשיך בתהליך  . אולםהתפתחות האישיתהמימוש ו

    מהם המשך עבודה עם המאמן התעסוקתי, כדי שיעברו שינוי התנהגותי ותפיסתי לטווח הארוך.

  סדנהבתקופת ההתעסוקתי אימון הצוות  תפקידג. 

במהלך הסדנה תפקידו העיקרי של המאמן הוא להיות נוכח כמעט בכל השיעורים לאורך כל הסדנה 

ובמידת הצורך להתערב במהלכה. הוא שם לב לדפוסי ההתנהגות, לאינטראקציה הקבוצתית, לדרכי 

ההתמודדות עם קשיים וקונפליקטים, לאופן ביצוע משימות אישיות וקבוצתיות ומתעד אירועים 

                                                   
מידת היותו קשוב לשאלות ובעיות שהמשתתפים , מידת העניין בהעברת החומר, ארגון החומרהתחומים:   6

 . ניהול הדיונים בכיתה, יחס המדריך אל המשתתפים, מעלים
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ם שהתרחשו במהלך הדיונים בכיתה. המטרה המרכזית היא שהמאמן יכיר טוב יותר את משמעותיי

המשתתפים שאותם הוא עתיד ללוות. עליו ללמוד את נקודות התורפה והחוזק של כל משתתף ובאילו 

יצירת הקשר והמעורבות של תחומים יש צורך לעזור כדי שיוכל להתקדם ולהעצים את עצמם בעתיד. 

 בתהליך השינוי של המשתתף. ה וחשוב תיטיהמאמן מאוד קר

בשלב הסדנה הדגש הוא על התהליך הקבוצתי ועל כוחה של הקבוצה כחדר מראות לעיבוד התהליך. לרוב 

אינו מזמן את המשתתפים לשיחות אישיות לצורך המאמן טיפול פרטני במסגרת הסדנה ו לא מתקיים

יתמקדו בתכנים הנלמדים ושיתנסו  אימון תעסוקתי. הגישה היא שבמהלך הסדנה המשתתפים

בהתמודדות עם חסמים וקשיים שעולים בסדנה. הסדנה חושפת את המשתתפים לחוויות שונות שעשויות 

להתעורר במקום העבודה ובחיי היום יום, כגון התמודדות עם ניהול קונפליקטים, ניהול יעיל של זמן, 

מידה שתאפשר למשתתפים לסגל דרכי קבלת ביקורת וסמכות. המטרה להפוך את הסדנה לזירת ל

התמודדות עם מצבים שונים שמתהווים במהלכה ולחוות העצמה אישית. לכן, על פי רוב, הטיפול בבעיות 

ארוכות טווח, המצריכות לעבור תהליך פרטני ממושך בתמיכתו והדרכתו של המאמן התעסוקתי, נדחה 

 הים ארועים שאינם סובלים דיחוי, לדוגמלשלב מאוחר יותר לאחר תום הסדנה. אולם, כאשר מתעורר

כאשר במהלך הדיונים נחשף סיפור אישי המלווה בחוויה לא קלה, המצריך התייחסות מיידית, המאמן 

אינו דוחה את הטיפול הפרטני. או לחילופין כאשר מתעוררות בעיות קשות ומתמשכות, כגון בעיות משמעת 

ותה השוטפת של הסדנה, המאמן נכנס לתמונה ומזמן את והתנהגות שחוזרות על עצמן ומפריעות להתנהל

המשתתף לשיחת הבהרה. מטרת השיחה לבחון מהו הגורם העיקרי להתנהגותו הבעייתית וכיצד ניתן 

 לפתור זאת. 

לצד נוכחותו כצופה מתבונן, המאמן מהווה גם דמות מאוד אקטיבית במהלך הסדנה. הוא מתערב בדיונים 

 תפים, מפנה שאלות ומעלה סוגיות נוספות לדיון פורה בכיתה. שנערכים בין המנחה למשת

הכנה לראיונות , מלבד זאת, צוות האימון מעביר שיעורים בעיקר יישומיים, כגון: כתיבת קורות חיים

 . רכישת אמוןו דימוי עצמי, ניהול זמן, שיטות לחיפוש עבודה, לעבודה

ה בעבודה, מבחינת היכולת לכתוב קורות המאמן התעסוקתי מכין את המשתתפים לקראת שלב ההשמ

חיים, להגדיר תחומי עיסוק שמעוניינים ויכולים להשתלב בהם, ללמוד כיצד למצוא עבודה, לשפר הצגה 

עצמית בראיונות עבודה ולאמץ דרכי התמודדות עם קשיים שעולים במקום העבודה. על כן, המאמן עורך 

טוב יותר ולהתרשם מהם במספר היבטים: תכונות עם כל משתתף כדי להכירם  תעסוקתייםראיונות 

אישיות, דפוסי התנהגות, אופן הצגה ושיווק עצמי, מיומנויות רכות וקשות, ניסיון תעסוקתי קודם. בנוסף, 

כל משתתף מתבקש להגדיר עם המאמן שלושה תחומי עיסוק עיקריים שבהם הוא מעוניין ויכול להשתלב 

זה ניתן ללמוד על המשתתפים ולהתארגן בהתאם לקראת שלב חר הסדנה. באופן במשרות כניסה לא

 ההשמה, תוך איתור משרות פנויות המתאימות למשתתפים.

לקראת תום הסדנה המאמן התעסוקתי מעביר שיעור אימון בשם "שיעור המשך תהליך"  שמטרתו 

יום הסדנה לקראת סלהסביר על המשך השלבים של התכנית ומה נדרש מהמשתתפים לגבי המשך התהליך. 

מוקדש זמן לחיפוש עבודה. מכל משתתף מצופה לעשות צעדים עצמאיים ופרואקטיבים, ולכן המשתתפים 
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נדרשים להתחיל לחפש עבודה באופן עצמאי על מנת שהמעבר בין שלב הסדנה לשלב של השמה בעבודה 

 יהיה הדרגתי ומהיר יותר. 

 סדנהבתקופת האחראי קשרי מעסיקים  תפקיד ד.

שוטף בפעילות הנערכת בסדנה. לעיתים אינטנסיבי ומעורב באופן פחות הייתה מעסיקים הקשרי  תאחראי

כדי שתוכל לתווך ובמשתתפים במהלך הסדנה, על מנת להכיר טוב יותר את המשתתפים האחראית צפתה 

עדכונים  קיבלהבאופן איכותי בין המשתתפים למעסיקים. מלבד ההתרשמות מהצפייה בסדנה, היא 

 וחים על כל משתתף מהמאמנת התעסוקתית.ודיו

שיעורים בתחום הידע של עולם העבודה,  הוא להעביראחראי קשרי מעסיקים תפקידו של במסגרת הסדנה 

ימי , אופן הצגה עצמית לקראת ראיון עבודה, הכרת עם סביבת עבודה, עם עולם העבודה כרתהכגון: 

  .  ראיונות עם המשתתפים

ישנם . עם עולם העבודהמצומצמת יותר כרות יהיש  שובי הפריפריה בכלליובי ביישובים הערביים

ניתנו להם דגשים והסברים מפורטים  ,משתתפים שמעולם לא השתלבו בעבודה מחוץ למשק הבית. על כן

נורמות התנהלות . כמו כן ניתנו הסברים על על אופן העבודה הנדרשתועבודות שיש בשוק היותר על סוגי 

 מהיישובים הערבייםהמשתתפים  ,במסגרת הסדנה בנוסף,והגדרת התפקיד בכל תחום. בעולם העבודה, 

ערכו סיור במספר מקומות עבודה על מנת שיוכלו להיחשף לאפשרויות תעסוקה שונות ולהתרשם מאופן 

 התנהלות עובדים במקום העבודה.  מהעבודה ו

תה יעסיקים בזמן הסדנה. המטרה היבמסגרת הסדנה נערך בכל המרכזים יום ראיונות המשלב מפגש עם מ

לקבל משוב ממראיינים מנוסים, ומצד שני להתראיין אצל מעסיק למשרות המוצעות בשוק. כלומר, 

משתתפים יכלו כבר לחפש עבודה לקראת סיום הסדנה ואף להשתלב בה. ישנם משתתפים שהתקבלו 

 לעבודה במסגרת יום זה והשתלבו בה מייד עם תום הסדנה.     

 בעבודה ההשמה תהליך 2.2

בתום הסדנה, המאמן התעסוקתי קיים מפגשים קבוצתיים פעמיים בשבוע למשך חודש. מטרת המפגשים 

עבודה ולהפוך את התהליך למובנה, תוך מתן כלים יישומיים, הלסייע למשתתפים בתהליך חיפוש הייתה 

עצמאי בליווי המאמן. במסגרת תמיכה קבוצתית וליווי אישי צמוד. כל משתתף נדרש לחפש עבודה באופן 

יציאה והתהליך נבנית תכנית עבודה אישית, הכוללת הגדרת תחומיי עיסוק עיקריים, אופן חיפוש עבודה 

אחראי לעדכן את המאמן לגבי תהליך החיפוש, כולל אופן החיפוש, הגשת היה לעבודת שטח. כל משתתף 

הצוות  ,בתהליך החיפוש העצמאי ותקשה םפיכאשר המשתתמועמדות למשרות וזימון לראיונות עבודה. 

 . .למשרות פוטנציאליות אותםפנה ה

באופן שוטף לגבי משרות פנויות תעדכן הבמקביל לחיפוש שנעשה על ידי המשתתפים, המאמן התעסוקתי 

באמצעות פניה למעסיקים, שאיתם אחראי קשרי מעסיקים נמצא בקשר, ומעקב אחר פרסומים בעיתונות 

. ייםחוק  הםהעסקה תנאי הבהן משתתפים רק למשרות שפנה ההצוות שטח. וי עסקים במיפובאינטרנט ו

סביר להם על הזכויות שלהם כעובדים ויידע ה, הצוות עודד את המשתתפים לחפש עבודה במקום הוגן

 אותם על התנאים שנקבעו בחוק.   
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שהם יתנסו בעבודה  הייתה. המטרה הראשונית "פתיחה"במשרות  השתלבוהמשתתפים בתום הסדנה 

הם תחום התעסוקתי בו הלעזור להם להכיר יותר לעומק את  ותיכול. משרות אלו ויחזרו לשוק העבודה

  .ומיומנויות לשוק העבודה ולפתח הרגלי עבודהמעוניינים להשתלב 

, הצוות יצר קשר עם המשתתפים כדי להתרשם מאופן ההשתלבות בעבודה, ההשתלבות בעבודהלאחר 

ות הרצון מהתפקיד; סביבת העבודה )כולל העמיתים לעבודה ותנאים פיזיים(; יחס הממונה; כגון שביע

 תנאי העסקה והכשרות, ולברר האם התעוררו קשיים או בעיות במהלך ההשתלבות. 

על הבעיות והקשיים שמתעוררים במסגרת שלב ההשמה, המאמן התעסוקתי ערך שיחות עם המשתתפים 

קשר עם והעובדים הבין  יםיחסה  ,ות שעולות, כגון בחירת תחומי עיסוקבמקום העבודה או על דילמ

להתייעץ על כך עם המאמן  מצופההוא לפני שמשתתף מחליט לעזוב את מקום עבודתו,  .המעסיק

לעזור למשתתפים היא לרצון לעזוב. המטרה את הגורם לבחון את הסוגיה לעומק ולבדוק  ,התעסוקתי

כאשר  שנלמדים בתכנית ולאפשר להם להגיע לפתרון הטוב ביותר עבורם.לנתח ארועים בעזרת הכלים 

עבודה ולליווי ותמיכה של המאמן חזר למרכז לתהליך נוסף של חיפוש הוא משתתף נפלט ממעגל העבודה, 

 התעסוקתי. 

 המשתתפים ידי על עבודה חיפושתהליך  .א

הם  ,רשימה של דרכים אפשריותמתוך  ,המשתתפים התבקשו לציין באילו דרכים - עבודה חיפוש דרכי

עזרת בעיקר בעבודה . מתוך הנתונים עולה כי המשתתפים חיפשו סדנההשתמשו לחיפוש עבודה לאחר ה

מכלל המשתתפים(, נעזרו  92%)על מעסיקים שמחפשים עובדים או משפחה מידע שקיבלו מחברים 

 .(62%ומודעות דרושים בעיתון ) (76%)פניה עצמית למקומות עבודה (, 82%)מודעות דרושים באינטרנט ב

 2.26היה  סדנהבמהלך שישה החודשים לאחר סיום ההמשתתף  שלממוצע הראיונות  - עבודה ראיונות

 . 2והחציון של מספר הראיונות היה 

  בניית מאגר משרות פוטנציאליות לצורךפיתוח קשרי מעסיקים  ב.

מעסיקים ביישוב ובניית מאגר נרחב של מעסיקים המרכזי של אחראי קשרי מעסיקים הוא מיפוי התפקיד 

שעשויים לקלוט את משתתפי התכנית. כיוון שהכניסה ליישוב היא זמנית, הקשר שנוצר עם  םפוטנציאליי

לכן ישנה העדפה להתבסס על מערך קשרי מעסיקים קיים שיש ברשות גורמים בזמן,  מעסיקים הוא מוגבל

  למפות בזמן קצר יותר את מערך המעסיקים הפוטנציאליים.ות איפשרה לצו השותפות המקומית. בקהילה

כמו כן, נערך גם מיפוי של עסקים מקומיים בתוך היישוב ובקרבתו, אך ההיקף הניכר של המעסיקים הוא 

 דרך הגורמים המקומיים. 

 ההשמה בתהליך קשיים ג.

מתום חודשיים ל ודשההשמה של המשתתפים בין חתהליך לסיים את מאמצים רבים  ים השקיעוהמרכז

לאכזבות בתהליך החיפוש ומידת  וחשפמתום הסדנה המשתתפים נככל שחולף הזמן אולם,  .הסדנה

סה לשמר את רמת המוטיבציה גבוהה ולהגביר את הלהט י. צוות האימון התעסוקתי ננחלשהנחישותם 

בתהליך החיפוש. בחברה הערבית בלטה  של מציאת עבודה כדי שהמשתתפים לא יתייאשו ויוותרו בקלות
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הכרח  , כגוןלפעמים אילוצים כוללהבינו כי התהליך הם . מאוד הירידה במוטיבציה בשלב חיפוש עבודה

 פחות נוחות.  עבודה להשתלב בעבודות עם שעות ואף כדי להשתלב בעבודה, המגורים לצאת מחוץ ליישוב 

 ההשמה בעבודה:   תהליך ספר קשיים שעשויים לעכב את מ עלובתהליך החיפוש  צוותעל פי דיווחי אנשי 

 קשיים מול מעסיקים 

 ישנם מעסיקים שאינם מוכנים להעסיק עובדים:  

 ללא תעודת בגרות -

 מובטלים למשך תקופה ארוכה/חסרי נסיון תעסוקתי -

 חוסר יציבות תעסוקתית   -

 חסמים מצד המשתתפים : 

משתתפים חד הוריים וכאלו שאין להם סביבה תומכת, מתקשים למצוא  :מגבלות בשעות עבודה -

סידור לילדיהם לאחר שעות הפעילות של המסגרות החינוכיות, דבר שמגביל אותם מבחינת שעות 

 בחברה הערבית פחות מקובל לעבוד בערב. עבודה. 

חברה חוסר שליטה בשפה העברית עלול להוות חסם במציאת עבודה, בעיקר ב :מגבלות שפה -

 הערבית. 

חוסר ניסיון/ידע בתכנות מחשב מקשה על המשתתפים להשתלב בתעסוקות,  :חוסר ידע במחשבים -

הסדנה לא נותן מענה מספק, מכיוון שהוא תכנית קורס הבסיס במחשבים המועבר ב) כגון פקידות

 . (בסיס בלבד

להשתלב , דהמשתתפים שלא עבדו תקופה ממושכת מתקשים לחזור לשוק העבו: אבטלה ממושכת -

  מיומנויות של הרגלי עבודה. ולהקנות לעצמם במסגרת מחייבת

ישנם משתתפים שעוברים משברים אישיים במהלך תקופת ההשמה, כגון גירושין,  :בעיות אישיות -

 להשתלב בעבודה חדשה.      רגשית אינם פנויים ולכן חובות כספיים, הוצאה לפועל וכו', 

המתאפיינים בירידה ניכרת ברמת המוטיבציה והעדר רצון  ישנם משתתפים: רמת המוטיבציה -

 למצוא עבודה, מפאת הקשיים והכישלונות שחוו במסגרת החיפוש.  

ממוקדים לתחום תעסוקה מסוים, למרות הישנם משתתפים  :חוסר התפשרות לגבי סוג התעסוקה -

שאין להם את המיומנויות והכישורים המתאימים לסוג התפקיד, ואינם מוכנים להרחיב את 

החיפוש לסוגי תעסוקה נוספים. חוסר ההתפשרות בתהליך חיפוש עבודה מוביל לעיכוב בתהליך 

 ההשמה. 

ערביה עם כיסוי ראש ולבוש , אישה הלדוגמבחברה הערבית נתקלים בחסם זה,  :מראה חיצוני -

 . תלהרתיע מעסיקים בחברה היהודי המסורתי יכול

בחברה הערבית נשים רבות אינן מעוניינות או  :מגבלות של התניידות מחוץ ליישוב המגורים -

כמו כן, ישנה בעיית נגישות בולטת להן לצאת מהיישוב לצורך עבודה.  תשמשפחתן לא מאפשר

 . באופן משמעותימות מצטמציכולות להשתלב בהן הן ת התעסוקה שלכן, אפשרויואלו וביישובים 
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בחברה הערבית ישנם חסמים תרבותיים שעשויים לדכא את התהליך ואף : מגבלות תרבותיות -

מתנגדות שהנשים יצאו לעבוד, הן בתוך היישוב והן מחוץ ליישוב הלמנוע אותו כליל. ישנן משפחות 

 המגורים.  

בתהליך החיפוש בגלל בעיה או נכות מסויימת. לולא ים יותר זרה וליווי צמודצריכים עישנם משתתפים ש

. על כן, אחראית קשרי יותר מתמשך הרבההתהליך היה התיווך של הצוות בין המשתתפים למעסיקים, 

מעסיקים ולהסיר את החסם העומד בפניהם ביצירת הלשווק את המשתתפים הללו בפני  ניסתהמעסיקים 

 הערביתיש חודשים, כיוון שבחברה 2עד  2 -תהליך החיפוש נמשך כ ביישובים הערבייםהקשר הראשוני. 

יותר בצוות בתהליך  אף הסתייעוחסמים תרבותיים ותעסוקתיים ניכרים יותר המקשים על התהליך. הם 

לעיתים הצוות ווך בינם לבין המעסיק על מנת לקדם את שילובם בעבודה. ימציאת עבודה. לרוב הצוות ת

      יצירת מאגר של משרות איכותיות יותר. בסף או הע בהגמשת תנאי סיי

 עלי מוטיבציה נמוכהטיפול במשתתפים בד. 

לא לשתף  טונ. הם שתלב בעבודהלה בעלי מוטיבציה נמוכהקבוצה קטנה של משתתפים  הייתהבכל מחזור, 

חוסר  גילומרכז ובין אם באופן שיטתי לקבל משרות שמוצעות על ידי ה סרבופעולה עם צוות, בין אם 

 .נכונות לחיפוש עבודה באופן עצמאי )בטענות שהעבודה רחוקה מדי, שעות לא גמישות, שעות לא נוחות(

בשלים לעבור את התהליך. המאמן התעסוקתי ערך איתם שיחות מוטיבציה והעצמה היו ייתכן שחלקם לא 

להתמודד עם חסמים אישיים המעכבים צריכים לקבל עזרה כדי היו אישית כדי שישתפו פעולה, חלקם 

צריכים לעבור טיפול אישי מקדים )כגון, טיפול נפשי(. לרוב, השיחות האישיות היו את השמתם ואחרים 

משתתפים לבירור אצל מנהלת הופנו ה ,. במקרים חריגים, בהם אין שיתוף פעולהעזרועם המשתתפים 

התכנית לגבי המשך פעילותם בתכנית. בחלק מהמחזורים נמצאה קבוצה קטנה של משתתפים, הכוללת 

זקוקים לאופן השמה אחר תומך יותר. משתתפים שהיו כאלה שיש להם בעיות נפשיות או קוגניטיביות, 

 רכיהם. ום שיתמכו בהם בהתאם לציאלה הופנו לשירות

רק על עלות ותועלת.  הסתכלו את הערך המוסף של ההשתלבות בעבודה, אלא ראופים לא לעיתים המשתת

ביציאה לעבודה תועלת עבורן, כיוון שהפער בין השכר ראו , נשים חד הוריות בתכנית לעיתים לא הלדוגמ

את הערך ראו מקבלות אינו גדול. לא תמיד המשתתפים הן עשויות להרוויח לבין גובה הקצבה שהן ש

 סף של ההשתלבות בעבודה מבחינת מימוש עצמי וסיפוק אישי, מעבר לפן הכלכלי. המו

תנאי הכרחי להמשך התהליך בתכנית. במקרים בהם משתתפים לא הייתה השתלבות העבודה לאחר הסדנה 

הצוות המשיך יישובים הערביים תלבו בעבודה לאחר תקופה ממושכת, הופסק הליווי של המשתתף. בשה

שההשתלבות תפים בתהליך חיפוש עבודה תקופה ממושכת מאוד, יותר מחצי שנה, כיוון ללוות את המשת

 תהליך ליווי ממושך יותר וצמוד יותר.   תיותר מורכבת ודורשהערביים בקרב המשתתפים בעבודה 

 מצויינות בעבודה –קורס "אופק"  2.2

להקנות למשתתפים ליווי ותמיכה במקביל להשתלבותם בעבודה. במסגרת הקורס "אופק" נועד קורס 

ניתנים כלים לפיתוח מיומנויות למצויינות אישית ומקצועית בתהליך של השתלבות והתמדה בעבודה; 

 אישיים; שימור הקבוצה כשדה למידה מתוך התנסות חבריה בעולם העבודה. -חיזוק היחסים הבין
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גשים בשעות הערב למשך כארבעה חודשים. המשתתפים נדרשים להגיע לכל סדרת מפ 8 -הקורס מורכב מ

המפגשים. בפועל, מפגשי אופק התחילו בשלב מאוחר יחסית, בשונה מהמתוכנן, כיוון שהיה עיכוב 

 לקח להם יותר זמן מכפי שהצוות העריך.  -בעבודה  המשתתפיםבשילובם של 

ק לשני מחזורים יחד מפאת מספר מצומצם של משתתפים קורס אופנפתח על מנת לייעל את המשאבים, 

 .במעלות( 2בשפרעם ובמחזור  2בכל מחזור. לא כל המחזורים השתלבו בקורס אופק )לא התקיימו במחזור 

של מאוד ישנם מחזורים שהתחילו מפגשי אופק, אך סדרת המפגשים הופסקה באמצע מפאת נוכחות דלה 

עקבי אופן בבעפולה(. הרבה משתתפים החסירו ונעדרו  1בשפרעם, מחזור  1המשתתפים )מחזור 

 .  חובת השתתפות בקורסמהמפגשים. הצוות התקשה לשמור על רמת נוכחות גבוהה ועל 

השתלבות מוצלחת בעבודה, כגון גישה בלסייע כדי במסגרת מערך לימודי אופק הועברו מספר נושאים 

; ניהול קונפליקטים; אופן השתלבות במקום אקטיבית )לקחת שליטה על החיים ולגלות יוזמה(-פרו

העבודה; אסרטיביות; קידום ופיתוח קריירה; התבוננות אישית. הצוות ערך שינויים בתכנים שנלמדו 

, במרכז מעלות נוסף שיעור על חסמים הבמסגרת לימודי "אופק" בהתאם לצרכים של המשתתפים. לדוגמ

 שתלבו בעבודה ועלה הצורך לדון בנושא זה. להשתלבות בעבודה, כיוון שהרבה משתתפים טרם ה

 "אופק"  קורסהערכת המשתתפים הפעילים את 

 זה בחלק הנתוניםכפי שוצייל לעיל, ", אופק" מפגשי בסדרת שולבו הפעילים המשתתפים כל לאכיוון ש

 .קורסבוהשתתפו באופן פעיל  ששולבו פעילים משתתפים 12-ל רק מתייחסים

  :כי עולה אופק קורסבשהשתתפו  מהמשתתפים שהתקבל ממשוב

 87% שבעי רצון במידה רבה/רבה מאוד מהמפגשים  היו מהם 

 72% כי המפגשים חשובים במידה רבה/רבה מאוד לצורך השתלבות בעבודה  יווחוד 

 82%  מאוד רבה/רבה במידה מעניינים היומהם דיווחו כי המפגשים. 

מידת  ;יחס אל המשתתפיםה: המפגשים התנהלות שלהבאים  היבטיםאת ה לדרג התבקשו המשתתפים

 ;השונים בנושאים המנחה של והבקיאות הידע רמת ;מעלים שהמשתתפיםלשאלות ובעיות  הקשבהה

פי שלוש דרגות:  עליבטים הרגו את היד המשתתפים .בכיתה הדיונים ניהולו ;החומר בהעברת בהירות

רגו את ההיבטים יד (82%-92%טוב". רוב המשתתפים ) כך-כל"לא  - 2-"בינוני" ו -2 "טוב מאוד",  - 1

 השונים כטובים מאוד. 

פעילויות/נושאים, שנלמדו במסגרת מפגשי "אופק", שמהם הפיקו את  2התבקשו לציין עד  המשתתפים

מכלל המשתתפים(,  22%)התנהלות בעבודה התועלת המרבית. הנושאים השכיחים ביותר שצוינו היו 

  (. 12%הצטיינות בעבודה )ו( 27%) פרואקטיביות

 בתחומיםדיווחו כי כבר השתמשו בידע ובכלים שרכשו במהלך המפגשים, בעיקר  (62%) המשתתפים רוב

 (22%) אישית-ןבי ותקשורת יותר טובים אנוש יחסי יצירת, (22%)ניהול קונפליקטים הבאים: 

 (. 7%התנהלות טובה יותר בראיון עבודה )ו
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הצוות בפני  קושי לדבר, כגון המפגשים במהלך שעלו קשיים על דיווחו מהמשתתפיםשליש כ

 . והמשתתפים, הגשת מטלות בזמן וקשיים בהתמודדות עם מטלות בית

  מאמן התעסוקתי עם ההקשר  מאפייני 2.2

הסדנה, במקביל לתהליך ההשמה בעבודה, המאמן התעסוקתי קובע מפגשים אישיים עם כל עם תום 

המאמן בונה יחד עם לקדם את תהליך ההשתלבות בעבודה של המשתתף. משתתף, שמטרתם המרכזית 

חודשים. שיחות האימון נערכות, הן  2מפגשים סדירים על פני  8 -המשתתף תכנית ברורה. נקבעים כ

דקות. במסגרת המפגשים מתקיימות שיחות על הבעיות והקשיים  22טלפונית והן פנים מול פנים במשך 

או על דילמות שעולות, כגון בחירת תחומי עיסוק או עזיבת מקום העבודה.  שמתעוררים במקום העבודה

לעזור למשתתפים לנתח ארועים בעזרת הכלים שנלמדים בתכנית המרכזית של הקשר והליווי היא המטרה 

 ולאפשר להם להגיע לפתרון הטוב ביותר עבורם.   

שמלווה אותם. תעסוקתי אמן ההתבקשו לענות על סדרת שאלות לגבי הקשר שלהם עם המ המשתתפים

 וםקיימו עם המאמן מערך פגישות סדירות, לאחר תשפעילים  למשתתפיםרק השאלות בתחום זה הופנו 

 משתתפים. 22 הכל-סךבלכן  ,הסדנה

 ציינו המשתתפים מרבית: בתהליך חיפוש עבודהתעסוקתי ה במאמן המשתתפים נעזרו בהם התחומים

 97%דרכים לחיפוש עבודה )כולל אופן מוצלח, בתהליך חיפוש עבודה בלהם סייע תעסוקתי כי המאמן ה

(; הכנה לקראת ראיונות 92%מכלל המשתתפים הפעילים(; כיצד לפנות למעסיקים בתהליך החיפוש )

תחומי עיסוק עיקריים מתאימים הגדרת (; 82%(; בניית תכנית עבודה לחיפוש עבודה )91%עבודה )

 (.  82%למשתתף )

עולה כי  9מתוך לוח : עבודהההשתלבות בבתהליך תעסוקתי ה במאמן המשתתפים נעזרו בהם התחומים

בסיוע בהשתלבות מוצלחת בעבודה, כגון הגדרת ליבת נעזרו במאמן התעסוקתי  המשתתפיםמעל מחצית מ

(; עזרה בפתרון בעיות אישיות או משפחתיות שיקלו 88%התפקיד, הצבת מדדי הצלחה לתפקוד בעבודה )

(; 22%לבות מוצלחת בעבודה )כגון, בעיות הקשורות בסידור לילדים או מחלה של בן משפחה( )בהשת

נאי שכר ותנאים בפתרון בעיות שנוצרו במקום העבודה, כגון יחסים בין עובדים, יחסים עם המעסיק, ת

 (. 22%סוציאליים )

)באחוזים מכלל עבודה התעסוקתי לאחר ההשתלבות ב במאמן המשתתפים נעזרו בהם התחומים: 1 לוח
 ( =72N  ,שהושמו בעבודההפעילים המשתתפים 

 לא נעזרו לא היה צורך בעזרה  ונעזר 
 2 8 88 סיוע בהשתלבות מוצלחת בעבודה

עזרה בפתרון בעיות אישיות/משפחתיות שיקלו 
 21 12 22 בהשתלבות מוצלחת בעבודה

 22 28 22 העבודה במקוםבעיות/קונפליקטים שנוצרו  פתרון
 

כי באופן  צוינו( 88%)המשתתפים מרבית : תעסוקתיה המאמן של והליווי מהתמיכה כללית רצון שביעות

 על דיווחום רובבלו ממנו. י"/"רבה" מהתמיכה והליווי שקמאוד רבה"שבעי רצון במידה  יוההם כללי 

 :נשאלועליהם  הקשר של השונים מההיבטיםרבה  רצון שביעות
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 97% זמן מספיק להם הקדיש המאמן כי הרגישו  

 88% עליו לסמוך יכולים הם כי הרגישו  

 92% דומא /רבהרבהמידה ב אותם וחיזק עודד המאמן כי הרגישו 

 92% המאמן עם להיפגש או לשוחח כדי רב זמן להמתין צריכים היו לא כי דיווחו  

 79% מידה ב לחץ/קונפליקטים/מצבי משברים על להתגבר להם עזר האימון תהליך כי העריכו

 /רבה מאודרבה

 79% מוצלחת השתלבות לצורך עצמי לשיפור נקודות באיתור להם סייע האימון תהליך כי חשבו 

 .דומא /רבהרבהמידה ב בעבודה

כגון, הפניית משתתפים תחומים נוספים בהם המאמן היה יכול לעזור להם יותר )ישנם ש חשבוכחמישית 

 (.התנהלות טובה יותר בחיים האישיים, סיוע בסידור לילדים, לרכישת מקצוע

 עזיבת התכנית 2.3

שפרעם בחליטו לא להמשיך בתכנית גבוה יותר במרכז המתוך ממצאי המחקר עולה כי היקף המשתתפים ש

אחת , בהתאמה(.   בתכניתמתוך כלל המשתתפים  28%לעומת  26%עפולה )במעלות ובמרכזים מאשר ב

הבדלים בין  והאם ניתן לזהות ,לעזיבת התכנית לפני סיומה הסיבותאת לבדוק  הייתהממטרות המחקר 

ללמוד על גורמי  תכניתשל הי צוות התפעולהשוואה זו מאפשרת ל ם למשתתפים הפעילים.עוזביהמאפייני 

תמוך במטרה ללמשך כחצי שנה ליווי למשתתף מקנה  תכניתה. לצימצומהפיתוח דרכי התנהלות ותופעה ה

 יםמצבנם ישבודה ולסייע בבעיות וקשיים שעולים בשלב זה. עם זאת, בתהליך ההשתלבות במקום הע

הוא מרוצה משילובו בעבודה וחושב שאין לו צורך להמשיך להשתתף וון שכימאת התכנית שמשתתף עוזב 

 . תכניתאופן פעיל בב

 סיבות לעזיבהא. 

ראיונות משתתפים. מתוך ה 22רואיינו הסדנה ואחריה, במהלך  ,תכניתמשתתפים שעזבו את ה 22מבין 

לשלב בהתאם קיימים הבדלים בסיבות לעזיבה , עולה כי במהלך שלביה השוניםשעזבו  ,שתתפיםם המע

עשו  , לפני תום הסדנה,בתחילתה תכניתמשתתפים שעזבו את המחצית מה. שבו הפסיקו להיות פעילים

 לא התכנית כי דיווחוהיתר )סיבות אישיות )מחלה של המשתתף או של בן משפחה( זאת בעיקר בגלל 

לעומת זאת,  .בעיקר בתחום המחשבים( ,קושי במילוי משימותעלה ומבחינת התכנים אימה להם תה

בעיקר כי זאת  עשו, השילוב בעבודה, במהלך תקופת מאוחר יותר בשלב תכניתמשתתפים שעזבו את ה

 22% -כ) תכניתלהשתתף בצורך להמשיך  וחשבו שאיןהרגישו שכבר השיגו השתלבות מוצלחת בעבודה 

קיבלו את הכלים הדרושים להם ולא הרגישו צורך להמשיך להיות ש או בתקופה זו(שתתפים שעזבו הממ

כיוון שלא  מטרת התכנית,בהשגת תחושה של אי הצלחה דיווחו על  משתתפים אחרים  . (26%פעילים )

כיוון שאינם אפטיבית ויעילה שתתפות אינה ההמשך החשו שהצליחו למצוא עבודה מתאימה עבורם ו

 . (21%) מועסקים
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 תכניתמשתתפים שעזבו את השל לבין אלה מאפייני משתתפים פעילים ה בין השווא .ב

הם בעלי כי  עולהפעילים המשתתפים הבין מאפייני משתתפים שעזבו לבין אלה של ההבדלים  חינתבב

שונים  המשתתפים שעזבוזאת,  מאפיינים דומים בהיסטוריה התעסוקתית ובהיקף רכישת מקצוע. עם

 : (12לוח ) במספר תחומיםמהפעילים 

 תכניתמשתתפים שעזבו את השל לבין אלה מאפיינים של משתתפים פעילים ה בין : השווא11לוח 
 באחוזים()

 
 ניםמאפיי

 
 סה"כ

 משתתפים
 פעילים

(29N=) 

מהלך  שעזבו ב משתתפים
כשבעה חודשים מתחילת 

 (N=27)התכנית 
    גיל

22-22 74 83 62 
+22 24 17 26 

    

    מצב משפחתי
 26 61 58 רווק
 22 22 27 נשוי

 19 16 17 גרוש או פרוד
    

 למשק בית  נטוממוצעת ב הכנסה חודשית
 לפי נפש סטנדרטית

 

2,211* 

 

1,133** 

 

2,812*** 

 מידת כיסוי ההוצאות הכספיות 
 12   החודשיות הבסיסיות של משק הבית

 12 22 11  מצליחים ללא קושי
 22 12 14  די מצליחים

 22 21 41  כך מצליחים-לא כל 
 22 16 18  בכלל לא מצליחים

    

    תעודה אחרונה -השכלה
 11 2 5 לימוד שנות 11 עד
 27 27 33 מלאה בגרות ללא לימוד שנות 12

 27 19 22 שנות לימוד ללא בגרות 12מעל 
 12 22 17 מלאה בגרות עם לימוד שנות 12

 22 22 22 מלאה בגרות עם לימוד שנות 12 מעל
    

    מקצוע
 22 21 51 יש מקצוע

 62 22 55 יש מקצוע וגם עבדו בו בעבר 
    

    שנים אחרונות 5-עבודה ב
 12 16 15 בעבודות זמניות בלבד
 26 21 42 בעבודות רציפות בלבד

 19 22 22 רציפות +זמניות
 19 22 21 עבדלא 

 .  2.22*    גודל ממוצע של משק בית הינו 
 .2.22גודל ממוצע של משק בית הינו  **
 .2.26* גודל ממוצע של משק בית הינו **
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  בקרב משתתפים פעילים(. קבוצת גיל זו ב 17%לעומת ומעלה  22בגילאי  26%)מבוגרים יותר

 .  ההבדלים מובהקים סטטיסטית

 (. ההבדלים מובהקים סטטיסטית28%לעומת  22%) /פרודיםגרושיםנשואים ו יש ביניהם יותר  . 

 יותר מאשר בקרב הפעילים )הכנסות של משקי הבית טוב היה  תכניתמצבם הכלכלי במועד הכניסה ל

יותר(.  טובסוי הוצאות משק הבית מראה על מצב ייותר והערכה סובייקטיבית של מידת כגבוהות 

 סטטיסטית.   ההבדלים אינם מובהקים

  מיועדת במקורה לחסרי תעודת בגרות(. ההבדלים אינם  תכנית)היותר בעלי השכלה נמוכה יש ביניהם

 סטטיסטית.  מובהקים

  מעסיקים קשרי פיתוח 2.3

מאגר נרחב של מעסיקים נבנה ו מקיף מיפוי מעסיקיםרך במסגרת הפעילות של הצוות בשטח, נע

שעשויים לקלוט את משתתפי התכנית. כיוון שהכניסה ליישוב היא זמנית, הקשר שנוצר עם  םפוטנציאליי

גורמים ערך קשרי מעסיקים קיים שיש ברשות מהצוות התבסס על  ,מעסיקים הוא לטווח זמן מוגבל. לכןה

ת למפוהיה השותפות המקומית, ניתן דרך  .תעסוקהרשות מקדמת ובקהילה, כגון שירות התעסוקה שונים 

 ההפחיתטוב יותר ובזמן קצר את מערך המעסיקים הפוטנציאליים. העבודה עם השותפים ביישוב 

עיקר המאגר של  יעיל בתוך היישוב.להתנהל באופן לצוות  המשמעותית את עומס העבודה ואפשר

גם מיפוי של עסקים הצוות ערך , , אך בנוסףגורמים מקומייםהמעסיקים התבסס על המידע שהתקבל מ

  . קים לתהליךייצא לשטח ורתם מעסיים בתוך היישוב ובקרבתו, מקומ

 יצירת קשר איכותי  .א

הקשר שנוצר עם המעסיקים הוא קשר איכותי ולא כמותי. במסגרת התכנית, אין מלאי גדול של משתתפים 

הרבה סדנאות באותו יישוב. על כן, אחראית קשרי לא תוכננו להתקיים להפנות למעסיקים, כיוון ש

את דגישה העסיקים את היתרון היחסי של סוג הקשר האיכותי שנוצר. היא מציגה בפני ההמעסיקים 

סוגי גדרת ההיכולות והכישורים שלהם וואת זיהוי טובה עם המשתתפים, המעמיקה וההכרות ה

ציגה את הערך המוסף של התכנית הי מעסיקים התפקידים שעשויים להתאים להם. כמו כן, אחראית קשר

, בניגוד לחברות השמה שאינן יכולות לתת ובתהליך קליטתם ועבודתם העובדיםת השמבבמתן ליווי וייעוץ 

המעסיק רואה בכך יתרון שהמשתתף מקבל ליווי ותמיכה מצד הצוות בדרך כלל, מענה כזה למעסיק. 

. הצוות דואג להגביר את םמיד ולהצטיין במקום עבודתבמסגרת התכנית, כך שלעובדים יש עידוד להת

רמת המוטיבציה והרצון של המשתתפים להפיק תועלת רבה מהעבודה. על כן, לעובדים אלה יש יתרון על 

המעסיקים יודעים כי כאשר מתעוררת בעיה בהתנהלות המשתתף במקום העבודה, הם יכולים  פני אחרים. 

 לשנות את אופן התנהלותו ולהתמיד בעבודתו.  נסות לסייע לעובדלפנות לצוות ול

פונקציה  נהמוצלח כאשר בעסק/בארגון ישהמעסיקים ם הקשר עמעסיקים,  ילטענת אחראית קשר

שמטפלת בתחום משאבי אנוש. לרוב, ארגונים גדולים יכולים להתפנות לשיח החברתי ולהירתם לשיתוף 

המוכנות להשקיע יותר  -ם נרתמים לצד הערכי פעולה עם צוות סטרייב בהעסקת משתתפים מהתכנית. ה

מוטיבציה רמת ה עקבלמשתתפי התכנית ישנו ערך מוסף כעובדים, זמן וכסף על מנת לתרום לחברה. 

להשקיע את הכסף והזמן כדאי  יםמעסיקללהתמיד ולהצטיין בה. לכן,  ,השתלב בעבודהלשלהם גבוהה ה
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טיב  חת חלק בשילוב משתתפי התכנית במקום עבודתם.ולק עובדים עם נכונות גבוהה ומוטיבציה לעבודב

 .מעסיקיםההקשרים עם 

. טיב הקשרים עם באופן כללי, קיימת היענות חיובית של מעסיקים לשיתוף פעולה עם סטרייב

הארגונים/החברות אינו זהה בכל המקומות, ישנם מעסיקים שאיתם הקשרים טובים יותר בהשוואה 

לאחרים. דבר זה מתבטא בשיתוף פעולה פורה יותר, כגון עדכונים שוטפים לגבי מגוון משרות פנויות 

 והיענות לקבלת עובדים. 

 פיע על טיב הקשרים בין צוות ההשמה למעסיקים: ניתן להצביע על שני גורמים עיקריים שעשויים להש

ישנן חברות שהדרישה לגיוס כוח אדם מתאימה יותר  -הצרכים התעסוקתיים של הארגון/החברה   .1

אין דרישה לעובדים עם תעודת בגרות ה לדוגמלמאפיינים התעסוקתיים של אוכלוסיית סטרייב, 

 ם שדורשים רמת השכלה גבוהה יותר.   מלאה, בהשוואה לדרישות התעסוקתיות של מעסיקים אחרי

הנכונות של צוות משאבי אנוש לשיתוף פעולה עם מרכז סטרייב. לרוב, ניתן להצביע על קשרים טובים   .2

 יותר עם חברות גדולות. ייתכן כיוון שיש להם יותר משאבים להשקיע בהשוואה לחברות קטנות יותר. 

 והשפעת התכניתביניים וסופיים ממצאים לגבי מדדי תוצאה  .2

  לפי דיווח המשתתפים

 הפעילים המשתתפים של תעסוקתית במסוגלות זמן לאורך שינויים 2.1

חודשים  שמונהכמהלך ב הפעילים המשתתפים של כישוריםבו במיומנויות שחלו השינויים יוצגו זה חלקב

 :הבאים בתחומים תכניתמתחילת ה

 המחשב בשימושי הידע רמת   

 (העבודה לתחום הקשורות פעולות לבצע היכולת"רכות" ) מיומנויות   

 חוללות ( עצמיתSelf Efficacy)  

 וחברתיים אישיים כישורים  

 הנפשית הרווחה מצב . 

  . סדנהה מתום חודשים כשבעה לאחרו סדנהה תום עם, התכנית תחילה לפני :זמן נקודותשלוש ב נעשו המדידות

 לא בכל שלבי התכנית וענו על חלק זה בראיון.שהיו פעילים  משתתפים 22-הנתונים בחלק זה מתייחסים ל

  השלבים השונים של התכנית. משתתפים שעזבו במהלך  נכללו נתונים על

  : הממצאים העיקרייםיובאו  להלן

 המחשב בשימושי ידע א.

מאוד יה ניכרת בשיעור המשתתפים המדווחים על רמת ידע ושליטה טובים/טובים יחלה על סדנהה לאחר

 טובה/טובה נשארתשליטה הידע והרמת  ,סדנהחודשים מתום השבעה בכל אחד משימושי המחשב. לאחר 

  (.1)תרשים  ה נוספתיעלי מאוד, בדומה לרמה בתום הסדנה, ובתחומים מסוימים יש אף 
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  בשימושי  "מאוד טובים"/"טובים"שדיווחו על רמת ידע ושליטה פעילים : משתתפים 2 תרשים

 נקודות זמן )באחוזים( שלושלפי  המחשב השונים,                 

 

 רכות מיומנויות ב.

 תהמשתתפים בעקבו של"רכות"  מיומנויות יםהמודדסולמות ב שחלו השינויים לגבי שעלו הממצאים להלן

 : (11)לוח  בתכנית ההשתתפות

כתיבת קורות חיים, גון, חיפוש עבודה )כשל המודד קשיים במיומנויות  סולם - עבודה חיפוש מיומנויות

, בממוצע'(. וכו , התנהלות במהלך ראיון קבלה לעבודהשיחות עם חברים למטרת מציאת משרות פנויות

, סדנהיחסית למצב לפני ה ,הסדנה לאחר עבודה לחיפוש הקשורות פעולותהקושי לבצע  בדרגתירידה  חלה

, בדרגת הקושי קלה יהיעלהסתמנה  סדנהה מתום חודשיםכשבעה  לאחרהבדל זה מובהק סטטיסטית. 

  .סדנהלפני ה למצב בהשוואה יותר נמוכהעדיין  הרתנורמת הקושי שאינה מובהקת סטטיסטית, אם כי 

)כגון עבודה בצוות עם אנשים, ציות להוראות  עבודה בהרגלי קשיים המודד סולם - עבודה הרגלי

 הקשורות פעולותהקושי לבצע  בדרגת, חלה ירידה בממוצע'(. וכומהממונה, קבלת ביקורת, ארגון הזמן 

בעה כש לאחרהבדל זה מובהק סטטיסטית. , סדנהיחסית למצב לפני ה ,הסדנה לאחר עבודה להרגלי

עדיין  הרתנורמת הקושי ה קלה בדרגת הקושי, שאינה מובהקת סטטיסטית, אם כי יהסתמנה עליחודשים 

   לפני הסדנה. למצב בהשוואה יותר נמוכה

 עצמית חוללות ג.

עצמית של  תפיסהמודד ההפסיכולוגיה  מתחום ולםס והינ - (General Self Efficacy)כללית עצמית  חוללות

 ממשיך אני הראשונה בפעם מצליח איניכגון אם  ,עם מצבים שונים בחיים )פריטים להתמודד היכולת

חלה  סדנה, לאחר הבממוצע'(. וכו, אני סומך על עצמי, אני נמנע מלהתמודד עם קשיים, שאצליח עד לנסות

עליה זו מובהקת סטטיסטית. , סדנהיחסית למצב לפני ה ,החוללות העצמית של המשתתפים ברמתה יעלי

 לאחת תחילת התכניתחודשים כשבעה גם לאחר גבוהה נותרה העצמית של משתתפים  חוללותהרמת 

 . לפני הסדנה צבלמ בהשוואה
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 הנפשית הרווחה מצב ד.
את הרווחה  המודדהפסיכולוגיה  מתחום סולם - (General Health Questionnaire)כללית  נפשית רווחה

'(. רווחה נפשית ירודה וכו "הרגשת מדוכא", "לא יכולת לישון בגלל דאגות"פריטים )כגון  12כולל  הנפשית

משמעותית לאחר הסדנה חלה ירידה  סולם.פריטים לפחות מתוך ה 2-בנמדדת לפי דיווח על מצב נפשי גרוע 

לאחר  .( 13%-שהיו במצב נפשי גרוע ל 29%-)מ בשיעור המשתתפים המדווחים על רווחה נפשית ירודה

. השינוי (7%) ירודה שיעור המדווחים על רווחה נפשיתבירידה נוספת חלה כשבעה חודשים מתום הסדנה 

  .מובהק סטטיסטיתבאחוז לפני ההשתתפות בתכנית ואחריה 

בעה לאחר כשו לפני הסדנה, אחריה -נקודות זמן שלוש שנמדדו ב סולמותב: סיכום התוצאות 11לוח 
 חודשים מתום הסדנה

 
לפני 

 הסדנה
 בתום הסדנה 

 )לאחר חודש בתכנית(
חודשים בעה שכלאחר 

 מתום הסדנה
  –א. קשיים בחיפוש עבודה 

 1.2 1.2 1.8 1***ציון ממוצע קבוצתי     

  –ב. קשיים בהרגלי עבודה 
 1.2 1.1 1.2 1ציון ממוצע קבוצתי*     

 2.9 2.1 2.7 2ציון ממוצע קבוצתי** -ג. חוללות עצמית 

 אחוז המדווחים על  -ד. רווחה נפשית 
 2***רווחה נפשית ירודה    

 
29% 

 
13% 

 
7% 

 דרגת הקושי לבצע את הפעולות השונות  ככל שהציון נמוך יותר, כך קטנה יותר  1
   ככל שהציון גבוה יותר, כך יש יותר חוללות עצמית כללית  2

 GHQפריטים בסקלת  12פריטים לפחות מתוך  2-לפי דיווח על מצב נפשי גרוע ב הרווחה נפשית ירודה נמדד  2
 ות", "הרגשת מדוכא" וכו'()כגון "לא יכולת לישון בגלל דאג

לפני הסדנה ובתום הסדנה; בתום הסדנה ולאחר  -נקודות זמן מובהקים סטטיסטית  2-ההבדלים בין הציונים ב * 
  מתום הסדנה.  ; לפני הסדנה ולאחר כשבעה חודשים מתום הסדנהכשבעה חודשים 

 . ובתום הסדנהלפני  -נקודת זמן מובהקים סטטיסטית  1-ההבדל בין הציונים ב ** 
לפני הסדנה ובתום הסדנה; לפני הסדנה ולאחר  -נקודות זמן מובהקים סטטיסטית  2-ההבדלים בין הציונים ב ***

  . כשבעה חודשים בתכנית
 

  וחברתיים אישיים כישורים .ה

 האישיים לכישוריהם המתייחסים היגדים רשימת לגבי הסכמתם את לדרג התבקשו המשתתפים

  :תחומים 2-עלה כי ההיגדים מתקבצים ל גורמים מניתוח. והחברתיים

 7אנשים עם באינטראקציה קשיים 

 8רגשות על בשליטה קשיים  

                                                   
ר עלי לשאול שאלות במסגרת קבוצת את ההיגדים : "קשה לי ליצור קשרים עם אנשים"; "אני נרגש כאש כולל  7

אנשים שאני לא מכיר"; "קשה לי לבטא את רגשותי ומחשבותי בפני אנשים"; "קשה לי לבקש עזרה"; "בדרך 
 לבקשות לסרב לי נעים"; "לא לי מחמיאים כאשר בנוח לא מרגישכלל אני נעלב מביקורת שמופנית כלפי"; "אני 

 ".אלי שמופנות
את ההיגדים: "אם משהו או מישהו גורם לי להתעצבן"; "קשה לי לשלוט ברגשות שלי"; "כאשר אני ניצב  כולל  8

 בפני תבוסה קשה לי להתגבר על הכעס והתסכול"; "אם אנשים מעליבים אותי אני נוטה להעליב אותם בחזרה". 
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 9ציהבמוטי רוחוס עצמי ביטחון חוסר   

 10לאנשים פתיחות  

 11.בעבודה עצמית מסוגלות תחושת  

 נדרש. והדרגתיכישורים אישיים וחברתיים דורשים מהמשתתפים לעבור תהליך אישי בתפיסת שינויים 

ניתן לראות  ,היומיומית, הן במקום העבודה והן מחוצה לה. על כןלהתנהלות לסגלם לא מעט זמן על מנת 

בעיקר בקושי באינטראקציה עם אנשים,  , וזאתחל שיפורמתום ההסדנה לאחר זמן ממושך יחסית רק כי 

 שמעותיים ומובהקים סטטיסטיתשליטה על רגשות, חוסר ביטחון עצמי וחוסר מוטיבציה. שינויים אלו מ

 . (12)לוח 

לפני הסדנה,  -נקודות זמן שלוש תפיסת הכישורים האישיים והחברתיים של המשתתפים ב: 12לוח 
 שה חודשים מתום הסדנה)ציון ממוצע קבוצתי(יכשולאחר  אחריה

 
 

 לפני הסדנה
בתום הסדנה )לאחר 

 חודש בתכנית(
חודשים  בעה שכלאחר 

 מתום הסדנה
 1.9 2.2 2.2 1באינטראקציה עם אנשים** קשיים

 1.2 1.7 1.8 1קשיים בשליטה על רגשות**
 2.7 2.6 2.2 2תחושת מסוגלות עצמית גבוהה

 1.7 2.2 2.2 1חוסר ביטחון עצמי וחוסר מוטיבציה***
 2.2 2.7 2.2 2***פתיחות לאנשים*

    (.  2-1)טווח הציונים  ירידה בציון מעידה על שיפור בתחום 1
  (. 2-1)טווח הציונים  ה בציון מעידה על שיפור בתחוםיעלי 2

מתום לפני הסדנה ולאחר כשבעה חודשים  -נקודות זמן מובהקים סטטיסטית  2 -ההבדלים בין הציונים ב ** 
  מתום הסדנה.  ; בתום הסדנה ולאחר כשבעה חודשים הסדנה

כשבעה  לפני הסדנה ואחריה; לפני הסדנה ולאחר -טית נקודות זמן מובהקים סטטיס 2-*** ההבדלים בין הציונים ב
 מתום הסדנה.   ולאחר כשבעה חודשים ; מתום הסדנה תום הסדנהחודשים מ

 . לפני ובתום הסדנה -נקודת זמן מובהקים סטטיסטית  1-ההבדל בין הציונים ב**** 
 

 תכניתהשמה בעבודה במהלך ה 2.1
המשתתפים  השתלבו  ןהעבודות בהכל ומאפייני  ,תכניתהבעבודה במהלך ות יקף ההשמה ווצגי זה בחלק

שבוע אחד  הנמשכש העבודכל הנתונים היא ל בניתוחההתייחסות . סדנהמתום הכשבעה חודשים במהלך 
 או יותר ברציפות. 

 בעבודה ההשתלבותהיקף  א.
 אלה מקרב הם השיעורים. לתכנית הכניסה אחרי בעבודה המשתלביםשיעורי  מוצגים 2תרשים ב

המועסקים עולה עם חלוף החודשים ניתן לראות כי שיעור  .סדנהתום הכשבעה חודשים מ ינוישהתרא

יחסית לשיעור בקרב אלה שעזבו את  ,וכי השיעור יותר גבוה בקרב המשתתפים הפעילים סדנהמתום ה

                                                   
התגאות"; "אין לי מוטיבציה לעשות "אני זקוק לעידוד"; "אני מרגיש שאין לי הרבה במה ל :את ההיגדים  כולל  9

 דברים". 
  לעשות רושם טוב על אנשים". "אני אוהב לפגוש אנשים חדשים"; "אני יודע כיצד :ההיגדים את כולל  10
"אני מסיים משימות שמוטלות עלי בזמן"; "כאשר אני מבצע משהו אני יודע להחליט מה  :ההיגדים את כולל  11

 יותר חשוב ומה פחות חשוב".
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מכלל המשתתפים הפעילים  68% ,נהדלאחר שבעה חודשים מתום הס ואילך. סדנההתכנית מתום ה
 מכלל המשתתפים הלא פעילים.   29%מועסקים בשוק העבודה לעומת 

עפולה, שיעור המועסקים בשפרעם נמוך הרבה במעלות ומרכזים בשפרעם לבמרכז הכאשר משווים בין 

עבדו בשפרעם מכלל המשתתפים  28% ,יותר לאורך כל התקופה. לאחר שבעה חודשים מתום הסדנה

 עפולה. הבדלים אלו מובהקים סטטיסטית.    במעלות וב 68% לעומת

    מספר חודשים מתום לפי  ,סדנהה מתוםשבעה חודשים  במהלך המועסקים שיעור: 3 תרשים
 (באחוזים) הסדנה      

 
 22-לא מסתכם ל הכל-סךמועדי השמה, לכן ה ציינומשתתפים לא  3 *

  18-לא מסתכם ל הכל-סךאת מועד ההשמה, לכן  ןציילא  1 **

לפחות בעבודה אחת  השתלבו( מכלל המשתתפים 72%)לראות כי מרבית המשתתפים  ניתן 12 מלוח

תקופה זו. מהלך מעבודה אחת בביותר השתלבו שליש וכי כ ה של שבעה חודשים מתום הסדנהבתקופ

תתפים המשמרבית מ כאשר משווים בין משתתפים פעילים לבין משתתפים שאינם פעילים, עולה כי

מכלל המשתתפים הפעילים(, ואילו פחות ממחצית  82%ודה אחת )עבבלפחות השתלבו הפעילים 

 מכלל המשתתפים הלא פעילים(.  22%בעבודה )השתלבו המשתתפים הלא פעילים 

לא עפולה, עולה כי אחוז גבוה יותר משפרעם במעלות ואלה בשפרעם לבין במתוך השוואה בין המרכזים 

הבדלים אלו , בהתאמה(. 22%לעומת  22%כלל בעבודה לאורך כל שבעת החודשים לאחר הסדנה )השתלבו 

 . (אראה נספח ) מובהקים סטטיסטית
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  סדנהמתום השבעה חודשים : משתתפים לפי מספר העבודות בתקופה של 13 לוח

 
 

 :בעה חודשיםש במהלך

 אחוזים
 המשתתפים מכלל

(26N=) 

 מכלל אחוזים
 1הפעילים משתתפיםה
(28N=) 

 מכלל אחוזים
 המשתתפים הלא פעילים

(18N=) 
 111 111 111 סה"כ

כלל בעבודות  השתלבו לא
 26 18 22 חדשות של שבוע או יותר 

 28 22 29 במקום עבודה אחד  עבדו
 11 22 26 עבודה מקומות בשני עבדו
 2 2 2 בשלושה מקומות עבודה  עבדו

  .התכניתלא כולל משתתפים שעזבו את   1
 

 רצון מהןהמאפייני העבודות ושביעות  .ב

כאשר חודשים מתום הסדנה ועד מועד הראיון.  7חודשים בממוצע מתוך  2בסה"כ המשתתפים עבדו 

מתום הסדנה בין משתתפים פעילים שבעה חודשים משווים את מספר חודשי העבודה במהלך תקופה של 

הם )(, עולה כי המשתתפים הפעילים עבדו בממוצע יותר חודשים 12לבין משתתפים שאינם פעילים )לוח 

במהלך אותה תקופה בממוצע עבודה  חודשי 1.72לעומת  חודשים, 7מתוך  חודשים בממוצע 2.71עבדו 

מתוך השוואה בין שפרעם לבין מעלות ועפולה, עולה כי המשתתפים  (.משתתפים שאינם פעיליםהבקרב 

, בהתאמה(. הבדלים אלו 2.82חודשים בממוצע לעומת  2.16שים )בשפרעם עבדו בממוצע פחות חוד

 מובהקים סטטיסטית.

 (יםזבאחו) שבעה חודשים מתום הסדנה של בתקופה עבודה חודשי מספר: 14 לוח

  .לא כולל משתתפים שעזבו את התכנית  1
 

כשבעה שרואיינו  משתתפים 26 בקרב בעבודה השתלבויות 29 היו סדנהה מתוםבעה חודשים במהלך ש

 עבודותכל הלהלן יוצגו מאפייני  (.תקופה הזו במהלך שעזבו כאלה וגם פעילים גם) מסיום הסדנה חדשים

   .המשתתפיםהשתלבו שבהם 

 22%) קרובים או חברים בעזרת בעיקר היו עבודה למציאת השכיחות הדרכים - העבודות מציאת אופן

 למעסיקיםה אישית י(, פני12%) האינטרנט דרךו (16%) סטרייבמרכז  בעזרת(, שהושמו בהן מכלל העבודות

כאשר משווים בין המרכזים לא נמצאו הבדלים באופן מציאת  (.12%) דרושים הודעת פרסמו שלא

 
 עבודה חודשי מספר

 המשתתפים  כלל
(22N=) 

 1פעילים משתתפים
(N=35) 

משתתפים לא פעילים 
(N=18) 

 111 111 111 סה"כ
2 28 22 62 

1-2 12 12 2 
2-2 12 12 11 
2-6 17 22 11 

7 21 26 11 
 1.72 3.71 3.13 בחודשים ממוצע

 1 4 3 בחודשים חציון
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העבודות, מלבד הממצא שבשפרעם אחוז גבוה יותר של משתתפים נעזרו בקרובי משפחה וחברים במציאת 

 עפולה( במעלות ובבמרכזים  29%לעומת  22%העבודה )

, (בהןשהשתלבו מכלל העבודות  21%) פקידות עבודות היו ביותר השכיחות העבודות - העבודות סוגי

, עובדים מקצועיים (12%) מקצועיות בלתיעבודות העבודות היו  יתר, (21%) ושירותים מכירותולאחר מכן 

 .(2%) וטכניים חופשיים מקצועות בעליו (12%בתעשיה )

השתלבו בסוגי העבודות שבהם לא נמצאו הבדלים בולטים עפולה לה בין שפרעם למעלות ואמתוך השוו

היו בעבודות מקצועיות בתעשייה  ההשתלבויותמכלל  22%עפולה ב, מלבד הממצא שבמעלות והמשתתפים

 . בסוג כזה של עבודותהשתלבות לעומת שפרעם שלא היתה כלל 

לא ידוע באיזה היקף  8% -ו תבמשרה חלקי 22%, מלאה במשרה היו העבודות מכלל 27% – המשרה היקף

 מציאת-אי( ו%22) קטנים בילדים טיפול: יםללוכ 12חלקית במשרה לעבודה העיקריות הסיבות. משרה

מתוך השוואה בין המרכזים, עולה כי . (חלקיתבמשרה  העבודות מכלל 22%) מלאה במשרה עבודה

מכלל העבודות הן חלקיות  72%עפולה )בלעומת במעלות ובמשרות חלקיות   הרבה יותרהשתלבו בשפרעם 

  . בשפרעם ישנו מחסור ניכר במסגרות לילדים כתמיכה באמהות עובדות. , בהתאמה(22%לעומת 

ומעלה. עם זאת,  ₪ 2,222מהעבודות במשרה מלאה היו בשכר חודשי של  22% – מעבודה ברוטו שכר גובה

כאשר משווים בין המרכזים,  .(12)לוח  ₪ 2,222  העבודות במשרה מלאה היו בשכר נמוך של עדרבע מכ

מאחוז  2גבוה פי  ₪ 2,222 עד שפרעם אחוז העבודות במשרה מלאה עם שכר חודשי שלמרכז בעולה כי ב

נתונים אלו מפתיעים , בהתאמה(. 22%לעומת  62%עפולה )במעלות ובהעבודות עם גובה שכר זה במרכזים 

ייתכן כי ישנן טעויות בדיווחים של בגלל הדיווח על גובה שכר הנמוך יותר משכר המינימום שנקבע בחוק. 

לפי דיווח הצוות, הפניית המשתתפים היא רק למשרות שתנאי כמו כן,  המשתפים לגבי גובה שכרם.

פש עבודה ללא תנאים סוציאליים ההעסקה בהן הוגנים על פי חוק. אם משתתף מחליט על דעת עצמו לח

. הצוות מעודד את המשתתפים הבלעדית.זאת החלטתו  ,למרות הייעוץ של הצוות והטבות על פי חוק,

לחפש עבודה במקום הוגן , ומסביר על הזכויות שלהם כעובדים ומיידע אותם על התנאים שנקבעו בחוק. 

וך היישוב, שהן אינן בהיכרח תעסוקות להשתלב יותר בתעסוקות בת נטועם זאת, המשתתפים משפרעם 

 הוגנות על פי חוק וללא תנאים סוציאליים. 

ומהיבטים שונים  הכלליתלציין את מידת שביעות רצונם  התבקשו 13הפעילים המשתתפים -רצון  שביעות

"כלל לא מרוצה". וכך מרוצה" -"מרוצה מאוד", "מרוצה", "לא כל קטגוריות: ארבע לפישל העבודה, 

. מכלל העבודות שעבדו בהן 72%מתוך " מאוד"מרוצים"/"מרוצים  הםכללי  באופןדיווחו כי  המשתתפים

מכלל  87%העיקריים שמהם המשתתפים היו מרוצים/מרוצים מאוד היו: יחס הממונה ) ההיבטים

ם , היכולת לנצל ידע וכישורים אישיי(76%התנאים הפיזיים ) (,82%יחס החברים לעבודה ), (העבודות

התנאים  לגבי( ו29%שיעורים נמוכים יותר של שביעות רצון דווחו לגבי השכר )(. 69%(, סוג העבודה )72%)

                                                   
ות הסיב על נשאלו לא, כיוון שהסדנהאת התכנית במהלך  שעזבולא כולל עבודות במשרה חלקית של משתפים   12

 .תוחלקיל
 לא כולל משתתפים שעזבו את התכנית. 13
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(. שיעור נמוך ביותר של שביעות רצון דווח לגבי הסיכויים להתקדם במקום 26%הסוציאליים וההטבות )

 (. 28%העבודה )

 *שכר ברוטו )באחוזים( מדרגות לפי עבודות: 15 לוח

 
  שכר מדרגות

 **העבודות כלל
(N=41) 

 מלאה במשרה עבודות
(22N=) 

 חלקית במשרה עבודות
(19N=) 

 111 111 111 סה"כ
 21 12 17  ₪ 1,222 עד

2,222-1,221 ₪ 12 2 21 
2,222-2,221 ₪ 2 2 2 
2,222-2,221 ₪ 12 12 11 
2,222-2,221 ₪ 12 18 11 
2,222-2,221 ₪ 22 18 21 
2,222-2,221 ₪ 12 18 2 

 2 9 7 ₪ 2,221 מעל
 כולל נתונים לגבי עבודות של נושרים בתקופת הסדנה.  לא* 

 המשתתפים לא דיווחו על גובה השכר שקיבלו ממקום עבודתם.  מקרים 8 -** ב
 

של העבודות מ 22%המשתתפים עולה כי  שבהן השתלבומתוך כלל העבודות  – וסיבותיה עבודה הפסקת

, וכחמישית מהעבודות הופסקו בגלל פיטורין בשלחודשים ת השבעהופסקו במהלך  14פעיליםהמשתתפים ה

 69%מתוך השוואה בין המרכזים עולה כי בשפרעם  .מהתפקיד או השכר מתנאי העובד של רצון שביעות-אי

 עפולה. במעלות וב 21%מכלל העבודות הופסקו בשל פיטורין לעומת 

  ותרומתהמהיבטיה השונים  תכניתההערכת המשתתפים את  2.2

 היבטיה - אליה מכניסתם שמונה חודשיםכבתום של המשתתפים את התכנית  הערכתםזה מסכם את  חלק

בחלק זה מתייחסים למשתתפים  הנתונים. בעבודההשתלבות מוצלחת ותרומתה ל והשליליים החיוביים

הנתונים בחלק זה אינם כוללים נתונים לגבי בעבודה. ההשתלבות תקופת  כאלה שעזבו במהלךלפעילים ו

משתתפים שעזבו במהלך הסדנה, כיוון שמשתתפים אלו לא נכחו מספיק זמן בתכנית כדי לדווח על מידת 

משתתפים לא ענו על חלק זה, על כן סך המשתתפים בפרק זה  12הערכתם את התכנית בכללותה. בנוסף 

 .  21-מסתכם ל

מידה הם שבעי רצון באופן כללי באיזו הבקשו לציין  המשתתפים – שביעות רצון כללית מהתכנית

"במידה רבה מאוד"/במידה  בכללותה מכלל המשתתפים ציינו כי הם שבעי רצון מהתכנית 82%מהתכנית.  

ציין כי הוא כלל לא מרוצה. לא נמצאו הבדלים בין המרכזים במידת לא אף משתתף . (16)לוח  רבה"

   שביעות רצונם מהתכנית. 

  

                                                   
 .זו שאלה נשאלו לא אשר ההשמות תקופת במהלך התכנית את שעזבו עבודות של מי כולל לא  14
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 מידת שביעות רצון המשתתפים מהתכנית  :18לוח 

 
 אחוזים מכלל המשתתפים

(21N=) 
 22 במידה רבה מאוד

 21 במידה רבה
 12 במידה מועטה

 - כלל לא

 82%ינו כי לתכנית יש היבטים חיוביים. יצ ,אחדפרט ל ,כל המשתתפים - בתכנית חיוביים היבטים

אחד. בעיקר צוינו לטובה תהליך הפיתוח האישי שעוברים חיובי דיווחו על יותר מהיבט מהמשתתפים 

( 22%, הקניית כלים להתנהלות טובה יותר בחיי היומיום )מכלל המשתתפים( 29%במהלך התכנית )

  (.17( )לוח 22%)והקניית כלים למציאת עבודה 

  1סטרייב: היבטים חיוביים עיקריים בתכנית 17 לוח

 
 המשתתפים מכלל אחוזים

(21N=) 
 18 בתכנית חיוביים היבטים ינוישצ משתתפים סה"כ

 29 אישית העצמה תהליך לעבור מאפשרת התכנית
 22 מקנה כלים להתנהלות טובה בחיי היומיום

 22 עבודה למציאת כלים הקניית
 7 והתמיכה שהצוות מעניק למשתתפים  הליווי

  חיוביים.היבטים  2המשתתפים התבקשו לציין בשאלה פתוחה עד   1

דיווחו על היבט שלילי כלשהו בתכנית. ההיבט השלילי העיקרי שצוין  28% – היבטים שליליים בתכנית

  (.18מכלל המשתתפים( )לוח  12%בתהליך חיפוש עבודה ) בלבדמתן סיוע חלקי  ההי

  1המשתתפים ידי-עלשצוינו  סטרייב: היבטים שליליים עיקריים בתכנית 18 לוח

 
 המשתתפים מכלל אחוזים

(N=41) 
 48 בתכנית שליליים היבטים ינוישצ משתתפים סה"כ

 21 עבודה חיפוש בתהליך חלקי סיוע מתן
 12 הצוות מצד נוקשה יחס

 2 למשתתפים התכנית תרומת לגבי מדי גבוהות ציפיות מפתח במרכז הצוות

 2 דרש נסיעות מרובות מחוץ ליישוב המגורים
  היבטים שליליים. 2המשתתפים התבקשו לציין בשאלה פתוחה עד  1
 

המשתתפים התבקשו לציין מתוך רשימה של  – בה השתלבותמציאת עבודה והל התכנית תרומת הערכת

את ניתן לראות  19תחומים האם התכנית תרמה להם בתהליך חיפוש עבודה וההשתלבות בה. מתוך לוח 

מעל  עסוקה.תתכנית מבחינת השתלבות באת תרומת ההתחומים העיקריים אשר המשתתפים העריכו 

למה לצפות בתחום התעסוקה וכיצד לחפש עבודה  לדעתמהמשתתפים ציינו את התחומים הבאים:  82%

 בצורה יעילה. 
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מציאת עבודה לבתחומים שונים הקשורים תרומת התכנית הערכת המשתתפים את : 11 לוח
  ההשתלבות בוה

 
 תחומים 

 המשתתפים מכלל אחוזים
(N=41) 

 86 לדעת למה לצפות בתחום התעסוקה מבחינת סוגי עבודות, גובה שכר ועוד
 82 כיצד לחפש עבודה בצורה יעילה

 78 בהן הדיועמ מטרות הצבת
 77 הגברת הביטחון המציאת עבודה

 72 סמכות עם ואנשים עמיתים עם בעבודה קשרים לוהינ
 72  עדיפויותה סדרהצבת ו זמן לוהינ

 72 הקניית ידע וכישורים שיכולים לעזור בהשתלבות מוצלחת בעבודה 
 62 העבודה במקום צפויים בלתי רועיםיוא משברים עם ותהתמודד

 61 ומשפחה קריירה בין בוליש
 

עזרה נוספת כדי להשתלב כי היו מעוניינים לקבל ציינו  22% – בעבודה להשתלב כדיהדרושה  נוספת עזרה

תמיכה וליווי למשך תקופה ממושכת יותר,  מעבר לחצי מעוניינים לקבל היו הם  בעיקר .טוב יותר בעבודה

 (. ציינו עזרה זו 22%)שנה 

של המשתתפים עולה כי  תסובייקטיביהערכה  לפי –שינוי במצב הכלכלי בעקבות ההשתתפות בתכנית 

דיווחו על מצב כלכלי דומה לזה שהיה לפני תחילת התכנית  22% -לי ודיווחו על שיפור במצבם הכלכ 26%

 ציינו שלא יודעים אם חל שינוי(.  2%)

ההשתלבות מכלל המשתתפים דיווחו על רמת ההכנסה של משק ביתם במהלך תקופת  17%רק שכיוון 

 , לא סוכמו הממצאים לגבי השינוי ברמת ההכנסה של משקי הבית לאחר ההשתתפות בתכנית. בעבודה

 26%לאחר כשבעה חודשים מתום הסדנה   –מידת ההצלחה בכיסוי ההוצאות של משק הבית  הערכה

, )כגוןמצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות הבסיסיות של משק הבית כם דיווחו כי מהמשתתפים 

. כאשר משווים את הדיווחים לפני תחילת תכנית עולה "במידה רבה"/"די מצליחים"טלפון( ו מזון, חשמל

 (. 22במצבם )לוח  כי לא חל שינוי

: באיזו מידה מצליחים המשתתפים ובני משפחתם לכסות את כל ההוצאות החודשיות הבסיסיות 21לוח 
 של משק הבית

 
 לפני הסדנה

(N=26) 
 הסדנהמתום לאחר כשבעה חודשים 

(N=26)  
  16 20 מצליחים במידה רבה

  22 12 מצליחיםדי 

  62 26 מצליחיםכל כך לא 
  2 22 בכלל לא מצליחים

 

   : בתכנית המשתתפים בקרב שחלוהתעסוקתיים  שינוייםסיכום ה

 26%) העבודה בשוק מועסקים הפעילים המשתתפים מכלל 68% נהדהס מתום חודשים שבעה לאחר 

 . לאחר שבעה חודשים( מועסקיםהנושרים,  כולל ,מכלל המשתתפים
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 82%  מכלל  72%) לאחר תום הסדנה דאחעבודה  מקוםב לפחות השתלבומכלל המשתתפים הפעילים

  .(אחד עבודה במקום לפחות השתלבו)כולל גם לא פעילים(  המשתתפים

 כלל  הסדנה מתום חודשים 7 מתוך בממוצע חודשים 2.7 עבדו בתכנית הפעילים המשתתפים(

 (. חודשים 7 מתוך בממוצע חודשים 2 עבדו המשתתפים

 דווח על שביעות רצון "רבה"/"רבה מאוד"  ,המשתתפיםבהן השתלבו מכלל העבודות ש 72%-ב

 . המהעבוד

 מכלל העבודות  21%) פקידות עבודות היוהשתלבו בהן שהמשתתפים  ביותר השכיחות העבודות

 .(21%) ושירותים רותמכיו (שהושמו בהם

 היו: יחס במקום העבודה העיקריים שמהם המשתתפים היו מרוצים/מרוצים מאוד  ההיבטים

 . (82%יחס החברים לעבודה )ו (מכלל העבודות 87%הממונה )

 22% בילדים טיפול הינה חלקית במשרה לעבודה העיקרית הבמשרה חלקית. הסיב היו העבודות מכלל 

מכלל  72%עפולה )במעלות ובבמשרות חלקיות לעומת  השתלבויותקטנים. בשפרעם הרבה יותר 

כתמיכה קטנים , בהתאמה(. בשפרעם ישנו מחסור במסגרות לילדים 22%העבודות הן חלקיות לעומת 

   העדר מסגרות לילדים מהווה חסם בקרב הנשים בשפרעם להשתלב בשוק העבודה.  באמהות עובדות.

 תעסוקתי ייעוץ. 2

 במסגרת התכנית הוצע שלב של ייעוץ תעסוקתי שמטרתו לקדם יציאה להכשרה מקצועית וללימודים

 במסגרת התכנית נקבעו תנאי זכאות לקבלת ייעוץ תעסוקתי: 

 סיום קורס אופק בהצלחה 

 התמדה בתהליך האימון התעסוקתי 

  חודשי עבודה( 2עבודה בפועל )לפחות 

מפגשים פרטניים. במסגרת הייעוץ, לכל משתתף ניתנות  2-2-ומבדקיםהייעוץ מורכב מיום שלם של 

 המלצות לגבי תחומים העיסוק שכדאי להם להשתלב בהם. 

בתנאי הסף לעבור ייעוץ תעסוקתי. לחלוטין עמדו  לאהצוות אפשר חריגות ונתן אישורים גם למשתתפים ש

תנה להם האפשרות לקבל ייעוץ, למרות , משתתפים שעברו תהליך אישי ניכר ומשולבים בעבודה ניהלדוגמ

שלא התמידו באימונים או במפגשי אופק. רק מעט מאוד משתתפים הגיעו לשלב זה והיו זכאים לקבל 

לעתים ההשתלבות בתחום נשרו במהלך הייעוץ(.  2-משתתפים עברו את התהליך ו 6-ייעוץ תעסוקתי )כ

 א ללימודים.        עד כה, אף משתתף לא יצ העיסוק כרוכה בהמשך לימודים.

 הטמעת התכנית. 2

בתום חצי שנה מסיום הסדנה עוברת האחריות והליווי של המשתתפים לידי הרפרנט ביישוב.  הרפרנט 

, בעפולה הרפרנטית הלדוגממכיר את התחום של עולם העבודה ועוסק בתחום זה במסגרת תפקידו השוטף. 

הוא רכז תעסוקה. כלומר, יש להם ידע נרחב בתחום היא רכזת תעסוקה במרכז צעירים, במעלות הרפרנט 

 ובתהליך חיפוש עבודה. בעבודה ההשמה 
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הרפרנט מכיר את המשתתפים עוד בשלבים הראשונים של התכנית. הוא מגיע לכנסים, לימי ההסברה 

עוד לפני שהשתלבו ולעיתים נכנסים לשיעורים במהלך הסדנאות. לעיתים הוא מכיר את המשתתפים 

. כמו כן, המאמן התעסוקתי מקפיד לעדכן באופן שוטף לאורך כל שלבי .ייחוד ביישובים קטניםב,בתכנית

התכנית את הרפרנט לגבי הסטטוס התעסוקתי של כל משתתף. על כן, המעבר אינו מנוכר ותהליכי 

 ההטמעה חלקים יותר. 

מהיישוב, הקשר עם המאמן התעסוקתי לא מתנתק  למרות תהליך ההטמעה והיציאה של צוות סטרייב

מיידית. המשתתפים ממשיכים להתקשר לצוות סטרייב. חלקם שומרים על קשר עם המאמן התעסוקתי 

ומתייעצים איתו לגבי סוגיות שונות שעולות במהלך העבודה או תהליך חיפוש עבודה. במקביל, המאמנת 

הסטטוס התעסוקתי של המשתתפים גם לאחר התעסוקתית ממשיכה להתעדכן באופן שוטף לגבי 

 ההטמעה )במייל או בטלפון(. 

נוצרה אינטראקציה טובה בין במקומות בהם יש תשתית תעסוקתית חזקה ורפרנט חזק היו פחות קשיים ו

 קשיים. יותר לו לעומת זאת במקומות בהם רפרנטים הרגישו פחות מחוייבים ע .הצוות לרפרנט

 תכניתשל הההשגים העיקריים  .2

 הצוות הוכיח כי ניתן לתפעל את התכנית לא רק בערים הגדולות, אלא   – התאמת התכנית לפריפריה

גם באזורים פריפריאליים ללא תשתית פיזית יוקרתית ומוסדרת. בנוסף, הצוות הצליח להתאים את 

תאפיינת הן בחסמים מה ,התכנים, המועברים במסגרת התכנית, לאוכלוסייה הטרוגנית יותר

  האוכלוסייה הערבית(. בקרב )כגון שפה  עסוקתיים והן בחסמים תרבותייםת

  הצוות הצליח להפעיל את התכנית על ידי שיתוף פעולה פורה. כל איש צוות  – סינרגיה בין חברי הצוות

השלים את השני בפונקציות שמילא במסגרת התכנית, והקפידו על תאום ניכר ביניהם. באופן זה, 

ופו של תהליך להוביל תכנית בפריפריה למרות הקשיים שהתעוררו בשלבים השונים הצוות הצליח בס

 בתהליך.  

  הצוות פעל מתוך אסטרטגיה להוביל המשכיות של התכנית  –אימוץ התכנית על ידי גורמים מקומיים

ביישוב על ידי אימוץ של התכנית בידי גוף מקומי, בין אם רשות מקדמת תעסוקה בשפרעם או מרכזי 

לשיתוף פעולה מלא עם שירות התעסוקה  להגיעתהליך, הצוות הצליח הוון במעלות. בסופו של הכ

חלק מהצוות השתלב בשירות התעסוקה בעפולה על מנת להמשיך לתפעל ולהטמיע את שלבי בעפולה. 

    התכנית באופן מוצלח לפי המודל הקיים. 

 ניידסטרייב אתגרים וקשיים שעלו במהלך הפעילות ב. 3

 הצוות התקשה לרתום את הגורמים המקומיים לקידום שותפות בין שני הצדדים.  – הכניסה ליישוב

לא היה פשוט לגייס את הרשות המקומית לתמיכה בתכנית ולהשקיע משאבים וכוח אדם. בכל פעם 

שהצוות נכנס ליישוב חדש, הוא חווה התנגדויות לקידום השותפות בין שני הצדדים, בייחוד 

היא לתקופת זמן מאוד מוגבלת. תהליך הכניסה ליישוב היה יותר מורכב וממושך מכפי שהפעילות 

 שחשבו ותקצבו מראש. 
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 אוכלוסייה שאינה משולבת בתעסוקה לתקופה  – תעסוקה יתומכ יםמיפוי שירותים קהילתי

ממושכת, צריכה תמיכה של המערכת הקהילתית לצורך השתלבות מוצלחת יותר בתעסוקה )כגון,  

שירותי רווחה, עמותות, סיוע משפטי, מערכת גני ילדים, סיוע פסיכולוגי וכו'(. הצוות ערך מיפוי 

השתלבותם בתעסוקה וחשיפתם קהילתי תומך תעסוקה כדי להקל על המשתתפים בתהליך 

לשירותים העומדים לרשותם ביישוב. השימוש בשירותים לא היה מוצלח בכל היישובים באותה 

מידה. מעלות התאפיינה בתשתית חברתית מפותחת, אך לשכת הרווחה לא שיתפה איתם פעולה 

נרתמו לסייע  ואילו שבפרעם מתחילת הדרך היה שיתוף פעולה פורה וגורמים רבים; בתחילת התהליך

 בתהליך.   

  לצוות לא היה קל לרתום גורמים בקהילה מפאת עומס העבודה  -קשרים עם גורמים מקומיים ביישוב

השוטף המוטל עליהם. כמו כן,הצוות לא יכל להבטיח קשר ארוך טווח עם גורמים אלו בגלל שהכניסה 

, בעפולה )במחזור הראשון ה. לדוגמליישוב היא זמנית. על כן, שיתוף הפעולה לעיתים היה מאוד מוגבל

לפני שנוצר הקשר עם שירות התעסוקה( לא היה שיתוף פעולה פורה ומחלקת הרווחה לא נרתמה 

 לסייע בתהליך.  

  כיוון שהפעילות של הצוות היא לזמן מוגבל ביישוב, היה קשה  –חוסר שיתוף פעולה מצד מעסיקים

ל להבטיח היצע מספיק גדול של עובדים לרתום את המעסיקים לשתף פעולה. הצוות לא יכ

פוטנציאליים למעסיקים, בייחוד שמדובר רק במספר מאוד מצומצם של מחזורים שנפתחים באותו 

 יישוב, ואף לעיתים מחזור אחד בלבד. 

 העדר תשתית פיזית קבועה הקשה מאוד על הצוות  – העדר בתשתיות פיזיות לניהול העבודה השוטפת

נים. בחלק מהיישובים הצוות לא קיבל משרד או חדר זמני שבו ניתן לאחסן להתנהל ביישובים השו

פקס זמין, טלפון או חיבור לאינטרנט. על כן,  ולא היה להםאת הציוד והניירת ולהתנהל מול מחשב

הצוות נאלץ לנייד כל יום את החפצים, הציוד והניירת ממקום למקום. בשפרעם הצוות קיבל חדר 

אחסן את הציוד והניירת והיה ניתן לקיים שם את מפגשי האימון עם קבוע שבו ניתן היה ל

המשתתפים. לעומת זאת, במרכז בדליה התשתיות היו דלות מאוד שלא אפשרו לצוות להעביר פעילות 

, לא היה מיזוג אוויר בחודשי הקיץ, האימונים האישיים עם המשתתפים נערכו הבאופן נאות, לדוגמ

הצוות נדרש לגמישות גבוהה בהתנהלותו ולעיתים לעבוד בתנאים פיזיים  במסדרון או במקלט. על כן,

 שאינם נאותים.         

   ישוב ליישוב. פיזורו במרחב הקשה על יהצוות התנייד במשך תקופה ארוכה מ  –פיזור הצוות במרחב

ם, שובים השוניייצירת קשר, התייעצות והעברת עדכונים שוטפים ביניהם על הפעילות הנעשית בי

בשונה מהפעילות שנעשית במרכז אחד, המאפשרת לצוות להתעדכן, להתייעץ ולשתף באופן יומיומי 

בקשיים ובסוגיות שעולות במהלך הפעילות במרכז. על כן, היה חשוב לרכז את כל הצוות פעם בשבוע 

לא התקיימו סדנאות( במשרד במרכז חיפה כדי לקיים ישיבות לצורך העברת , שהם )בימי ראשון

עדכונים מהשטח, התייעצויות, שיתופים לגבי בעיות וקשיים שעולים, קבלת החלטות והפקת לקחים 

הצוות הפך לפחות זמין בין חבריו בגלל הצורך להמתין למפגש השבועי כדי לקבל החלטות, משותפת. 

 עדכונים. ללהתייעצויות תכופות ו

  מפאת התשתית הפיזית הלוקה בחסר במסגרת הפעילות בנייד, הצוות התקשה  –הניסיון לשדר יוקרה

לשדר יוקרה למשתתפים, כפי שניתן לעשות זאת במרכזים הנייחים של סטרייב. הצוות ניסה 
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באמצעות פלקטים ושלטים ליצור אוירה קצת אחרת שמשדרת את המוטו של סטרייב, אך עדיין 

 התנאים בשטח הקשו על כך מאוד.

 הצוות היה צריך להתמודד עם האתגר של הכרת היישוב וגיוס משתתפים  –משתתפים לתכנית  גיוס

תוך פרק זמן מאוד קצר של כחודשיים. על מנת לאתר את אוכלוסיית היעד, הצוות הסתייע בגורמים 

קהילתיים שונים, כגון לשכות הרווחה, שירות התעסוקה ומרכז צעירים. אולם, מצידם לא היו מספיק 

יות ולעיתים הן לא התאימו לקריטריונים שנקבעו במסגרת התכנית. לאחראית קשרי קהילה לא הפנ

היה פשוט לרתום אותם לתהליך, מפאת עומס העבודה השוטף שהוטל עליהם. הצוות היה צריך ללמוד 

 את השטח בזמן מאוד קצר ולהניב תוצאות. 

  פו שלאחר הסדנה הם ישולבו באופן בחברה הערבית, לא מעט משתתפים צי – חוסר תיאום ציפיות

ישיר בעבודה והצוות מחוייב למצוא להן עבודה. המשתתפים לא הבינו שהם צריכים להיות אחראיים 

על התהליך האישי שלהם ועל הפעילות בתהליך החיפוש. היה חוסר תאום ציפיות וחוסר הבנה לגבי 

 התפקיד של הצוות בתהליך.      

 הצוות נוכח לדעת כי בעיקר באוכלוסייה  –ם עם עולם העבודה הכרות מצומצמת של המשתתפי

תה הכרות מאוד מינורית עם עולם העבודה. על כן, עלה הצורך לבנות שיעורים בהתאם יהערבית הי

 לצרכים ולהרחיב את הידע הקיים בתחום ולהרחיב על סוגי התפקידים ואפשרויות תעסוקה. 

  ריה מתאפיין באפשרויות תעסוקה מאוד מצומצמות, אזור הפריפ  –אפשרויות תעסוקה מוגבלות

החברה  ראביב. הזדמנויות התעסוקה עבו-בשונה לאלו שקיימות בערים המרכזיות, כגון חיפה ותל

הרחיב להערבית מצומצמות עוד יותר עבור נשים ערביות, בייחוד בגלל  מחסמי שפה ותרבות. על מנת 

עלה ביישובים הערביים ים לצאת מיישוב מגוריהם. את מגוון אפשרויות התעסוקה, המשתתפים נאלצ

היו חסרות ביטחון  ותהמשתתפהקושי של המשתתפים לצאת מחוץ ליישוב כדי להשתלב בעבודה. 

וחששו להתנייד מחוץ לאזור מגוריהן. עלה חשש  לגבי התנהלותן, בייחוד שאינן מכירות את הסביבה  

ה והעסקה הוגנת בתוך היישובים בחברה הערבית, בנוסף, ישנו מחסור בהצעות עבודמחוץ ליישוב. 

כיוון שרוב המעסיקים משלמים פחות משכר מינימום, או שזהו עסק משפחתי שמנוהל על ידי בני 

 משפחה בלבד.   

  עלה קושי במציאת מסגרות מתאימות לילדים על מנת ביישובים הערביים  –חוסר במסגרות לילדים

 שק הבית.  שהנשים יוכלו לצאת לעבוד מחוץ למ

  הצוות העלה את הנושא של הקושי בנסיעות מרובות למשך תקופה ארוכה. מעייף  –התניידות מתמדת

לנסוע כל יום ליישוב מרוחק למשך תקופה ארוכה ולנייד כל יום את הציוד הנדרש לפעילות במסגרת 

 התכנית.  

  דרשו מהצוות להקדיש זמן התניידות הצוות לא תוקצבה כראוי. הנסיעות  –תקצוב התניידות הצוות

רב יותר בדרכים, מכפי שתוקצב מראש. על כן, חוסר ההתאמה בין התקצוב להוצאות בפועל הובילו 

 לפערים תקציביים ניכרים.  

  ענפה ביישובים השונים יצרה עומס ניכר על אנשי ההפעילות  –עומס יתר שמוטל על הצוות במרכז

הצוות, דבר שדורש מהם לעבוד לא מעט שעות בשבוע. ככל שחולפים המחזורים, כך צוות האימון 

אחראי על יותר משתתפים, דבר שמקשה עליהם להקדיש מספיק זמן לכל משתתף. כמו כן, חלק 

רה את העומס והעבודה שנדרש למלא מצוות האימון מעביר את מפגשי אופק, מטלה נוספת שמגבי
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במסגרת תפקידו. כמו כן, כפל התפקידים, שהצוות צריך למלא ביישובים, מגביר את העומס במסגרת 

 פעילותם. 

  מהתגמול הכספי  דיווחו על חוסר שביעות רצון כל אנשי הצוות -אי שביעות רצון מהתגמול הכספי

ת רבות ונדרשת מהם עבודה מאומצת שאינה מקבלים עבור עבודתם. לדעתם הם עובדים שעוהם ש

 מתוגמלת כיאות. כמו כן, נדרשו להתנייד ממקום למקום עם רכבם הפרטי ללא תגמול הולם.   

 לאוכלוסייה היעדהתאמות . 3

 רכשו במהלך הפעלת התכנית ביישובים  נהתאמות שנעשו לאוכלוסייה היעד על סמך הידע והניסיון ש

 די ליצור אמון והבנה טובה יותר על מהות התכנית בקרב כ – תהליך ההסברה בשפה הערבית

   .ימי ההסברה על התכנית הועברו בשפה הערבית עם מצגת ושקפים בשפה הערבית, אוכלוסייה זו

  העוסק  שיעורהצוות ראה לנכון להעביר  -של עברית תעסוקתית במהלך הסדנה שיעור העברת

במושגים מעולם העבודה, על מנת שהמשתתפים מהחברה הערבית יכירו את השיח התעסוקתי ואת 

 המושגים הבסיסיים בתחום. 

 תה הכרות וידע מאוד מינורי ילמשתתפים הי ביישובים הערביים, -הכרות בסיסית עם עולם העבודה

כלל במהלך חייהם  עם שוק העבודה. ישנם לא מעט משתתפים מהחברה הערבית שלא השתלבו

בעולם העבודה.  על כן, מנחת הסדנה העבירה סדרת שיעורים בנושא של התמודדות עם היציאה 

לעבודה, התמודדות עם התרבות הארגונית, איזה דפוס התנהגות מקובל במקום עבודה וניתן הסבר 

עובדים ומהם על סוגי התפקידים שיש בשוק. כמו כן, הועבר שיעור בנושא העסקה פוגענית וניצול 

 הזכויות של העובדים.    

  סדנאות הראשונות, עלתה הבעקבות ניסיון שהצטבר מ -קשר רציף עם המועמדים עד פתיחת הסדנה

החשיבות בשימור הקשר עם המשתתפים במהלך כל השלבים לקראת פתיחת הסדנה. ישנה חשיבות 

ם פוטנציאליים לתכנית, ובייחוד ניכרת ליצור אמון ורצף בין השלבים כדי למנוע נשירה של מועמדי

 בחברה הערבית. 

  השיח בסדנה צריך להיות פרקטי וקונקרטי, פחות התבוננות עצמית של  –סדנה עם כלים פרקטיים

המשתתף )כיצד אני מרגיש עם התהליך(, כיוון שהתהליך הוא קצר יותר ומוגבל בזמן. על כן, יש 

בתהליכי ההשתלבות בעבודה בזמן קצר יותר. להקנות למשתתפים כלים שימושיים שיסייעו להם 

 לכן, חלק ממערכי השיעור בוטלו  )כגון, מודעות עצמית והתנהגויות בולמות ותומכות(.   

  מפאת קשיי הבנת מושגים מקצועיים שדנו עליהם במהלך  –תרגום הנושאים הנלמדים לשפה ערבית

ג תרגום של חלק מהתכנים לשפה יוצביישובים הערביים הסדנה  הוחלט כי בסדנאות שמועברות 

הערבית )החל מהמחזור השני בשפרעם(. כמו כן, הצוות פרסם חוברת שתורגמה לערבית עם מידע על 

 תחומי עיסוק שהמשתתפים יכולים להשתלב בהם. 
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 מלצות הפקת לקחים וה. 11

 וכיצד הצוות למד תוך כדי תהליך על הפוליטיקה המקומית  - בניית קשר עם השותפים בקהילה

כדי ליצור שותפות עם גורמים ביישוב, יש לפנות לדמות בכירה ברשות  פועלים הגורמים בקהילה.

המקומית. רק כאשר ראש הרשות נרתם להפעלת התכנית ביישוב, שיתוף הפעולה הצליח והצוות 

מעלות היה בקיבל סיוע מגורמים שונים בקהילה בגיוס משתתפים לתכנית. במרכזים בשפרעם ו

קיבל סיוע רב מפאת התגייסותו של ראש הרשות להפעלת התכנית הצוות פעולה פורה ו שיתוף

ביישוב. אולם, במחזור הראשון בעפולה הצוות לא זכה לשיתוף פעולה פורה בהפניית משתתפים 

בלשכת הרווחה, כיוון שיצר שותפות דרך מרכז צעירים ולא באמצעות הרשות המקומית.  על כן, 

אוחר יותר לרתום גם את סגן ראש העיר לתהליך כדי לזכות בשיתוף פעולה עם הצוות נאלץ בשלב מ

 תקשה לאתר מועמדים מתאימים לתכנית.  מהצוות היה גורמים נוספים ביישוב.  לולא עזרתם, 

 הצוות הסיק כי הפעלת התכנית על בסיס תשתית  - הפעלת התכנית על גבי תשתית קיימת ביישוב

מאפשר לצוות ליצור תוך זמן קצר קשר עם הדבר ובה מאוד, כיוון שתעסוקתית קיימת ביישוב חש

 מעסיקים פוטנציאליים ולהתבסס מהר יותר ביישוב. 

 הצוות החליט שאינו מתפשר על תשתית פיזית  אחרת קשה מאוד  - התפשרות על תשתית פיזית-אי

פיזית מינימלית, לתפעל את התכנית. ישנה דרישה לשריין חדרי מחשבים וכיתות לימוד עם תשתית 

 כדי להמשיך לשדר למשתתפים יוקרה ואיכות.  במרכז בדליה לא היתה תשתית ראויה לקיום הסדנה

יתה כיתה קבועה שבה קיימו את הסדנה, לכן הצוות י, לא היה מיזוג אוויר( ולא ההלדוגמ)

נהלות והמשתתפים נאלצו להתנייד כל יום לכיתה אחרת. העדר תשתית הולמת הקשה מאוד על ההת

 הסדירה של הסדנה.   

 של נשירת תופעה שקיימת הצוות נוכח  –זמן ההמתנה בין תהליך המיון לפתיחת הסדנה  קיצור

מועמדים מתאימים לתכנית בין שלב המיון למועד פתיחת הסדנה. המועמדים נדרשים לעתים 

, כאשר בשלב זה חלקם מחליטים שלא להשתתף כיוון שאין סדנההלהמתין מספר שבועות עד פתיחת 

. על כן, עולה הצורך  לצמצם את משך ההמתנה עד בזמן ההמתנהרצף של פעילות או קשר עם הצוות 

מועד ההשתתפות בסדנה על מנת להקטין את נשירת המועמדים המתאימים לתכנית. באופן זה ניתן 

 ר באותו יישוב.  יהיה להגדיל את הקבוצה שמשתתפת בכל מחזו

 היא לדעת הצוות, השמה קבוצתית מתאימה לאוכלוסייה הערבית, כיוון ש - השמה קבוצתית

לקבוצת משתתפים לתמוך אחד בשני בתהליך היציאה לעבודה, לחזק ביטחון עצמי  תמאפשר

ומוטיבציה  ולהתמודד יחד עם החסמים התרבותיים. כמו כן, לקבוצת נשים מגובשת יהיה יותר קל 

צאת מיישוב המגורים לצורך השתלבות עבודה. על כן, יש לשקול לאתר מעסיקים שמוכנים לקבל ל

 קבוצת עובדים שיעברו יחד באותו תחום עיסוק. 
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