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 דברי תודה

 

 ברצוננו להודות לכל מי שסייע לביצוע מחקר זה. 

צעירים, בעלי מוגבלויות תחום  ראשלאלי בנטטה  מודים לאנשי תב"ת ג'וינט ישראל;אנו 

ראש תחום עולים, מיעוטים וד"ר סיגל שלח ראש תחום חרדים, ראובן גורבט ויזמות עיסקית, 

 ערכות הנכללים בתחומם. אשר סייעו לנו במידע הנוגע למערך התכניות וההותשתיות, 

אסנת אלנתן, חיה גרף ועינת מסטרמן אשר סייעו בתב"ת למנהלי התכניות  אנו מודיםבנוסף 

 בידינו בהבהרת ממצאי ההערכות והתכניות השונות.  

אשר  ראש תחום ניהול ידע בתב"ת ג'וינט ישראל לגברת רינה לאור תודה מיוחדתלסיום, 

והיתה לעזר רב  הן באיסוף החומר אשר נדרש לסקירה והן וותה את המחקר מטעם הג'וינט יל

 בתובנות והערות במהלך הניתוח והכתיבה עצמם. 
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  מבוא .1

שמטרתה לקדם את ההשתתפות היא שותפות בין ממשלת ישראל וג'וינט ישראל  ת"תב

תעסוקה  תוכניותיוזמת  ת"תבבתעסוקה של האוכלוסיות החלשות. כדי לקדם מטרה זו 

ובעלי  ערביםעולים, צעירים, חרדים,  :קבוצות אוכלוסייהחמש חדשות המיועדות לקדם 

יזמה  ת"תביביים ושל אסטרטגיית פיתוח כחלק מהמאמץ לבניית מודלים אפקטמוגבלויות. 

, ת"תבאלו. המכון התבקש על ידי  תוכניותמחקרי הערכה כדי לבחון את יישומן ותרומתן של 

כחלק מתהליך תכנון אסטרטגי לשלוש השנים הבאות, לעשות סקירה מקיפה של ההערכות 

תפרוס להלן באת והמהסקירה  שבוצעו, של ממצאיהן, ושל המשמעויות לתכנון אסטרטגי. 

ממצאים הנוגעים פתח בתהסקירה  פן שיטתי ואחיד.ובאאותן ציג תו שבוצעוההערכות את 

בהמשך  .ההערכה ומתודולוגית, איסוף המידע המחקר תוצרי היבטים כמו למערך המחקר ב

תוצאות ה, מבחינת המשתתפים תוכניותה ביניים שלהלתוצאות הממצאים בנוגע יוצגו עיקרי 

  לסיום תוצגנה סוגיות לגבי אסטרטגיית המחקר של תב"ת בעתיד.  .תוכניותה ויישוםסופיות ה

 על גם,  מסודר דוח היהבהם לא מהמקרים  ובחלקהסקירה מתבססת על דוחות מחקר 

 . מצגות ועל תסקירים

סוקרים את מתייחסים להיקף המחקר ואופי התוכניות שנחקרו ובעיקר בפרק השני אנו 

מרכיבי תוכניות המחקר. הפרק השלישי מסכם את ממצאי המחקרים ומחולק לשלושה 

תוצאות ביניים, תוצאות סופיות ויישום. פרק רביעי מעלה סוגיות לגבי המשך פיתוח  -היבטים

דרכי פעולה אפשריות. בנספח אנו מציגים ברמת כל מחקר את ולגבי חיזוק המחקר בתב"ת 

(, 1)לוח  במחקר ההערכה שנבדקו התכנית של תוצאות מדדי, (2לוח ) רכהמאפייני מחקר ההע

כולל  מאפיני התוכניות( ו3)לוח  ממצאים לגבי המצב התעסוקתי לפי מועדי איסוף המידע

 .(4)לוח גודל אוכלוסיית המחקר מרכיבי התוכנית ו

 

 )ראה פירוט בלוחות בנספח( ומערך המחקר תוכניותסקירת ה .2

 בין אוכלוסיות היעד השונותופריסתו היקף המחקר  2.1

 12זמינים עומד על  ממצאיםהיו להם וששהוערכו  תוכניותמספר ה. 

  (, 5(,  חרדים )4) (, צעירים2: עולים )בקרב כל אוכלוסיות היעד של תב"תההערכות בוצעו

שלש נוספות פנו לכלל ופנתה לנשים חת א תכנית(. 4מוגבלויות ) בעלי( ו3ים )ערב

  (.5פרק ראה המלאה  תוכניותרשימת ה)להאוכלוסייה. 

 סטרייב"  -למשל ,היעדאוכלוסיות במרכזיות  תוכניותשהוערכו  נכללו  תוכניותבין ה"

 "קמח ופרנסה בכבוד" לחרדים.-ו ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית לצעירים, "אשת חיל" 
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 אבל לפעמים המידע שעמד לרשותנו היה  לרוב קיים דוח הערכה מלא, -ההפצה צורת

 בצורת מזכר או מצגת בלבד ועשינו שיחות הבהרה עם החוקרים.

 

 תוכניותאופי ה  2.2

הנבדלות זו מזו באוכלוסיית היעד ובמרכיבים  תוכניותהסקירה מתייחסת למגוון רחב של 

 מספר מרכיבים ולא רק מרכיב אחד, ביניהם: וליכה ת"תבשל  תוכניותרוב ה הנכללים בהן.

או קבוצתי לפני ו/או אחרי ההשמה, ו/הכנה ליציאה לעבודה, קורסים עיוניים, ליווי אישי 

השמה, השלמת השכלה, הכשרה מקצועית, ייעוץ אישי או תעסוקתי, קורס יזמות, בנייה או 

מתן ם, גיוס מתנדבים ו, פורום למעסיקישיתוף פעולהוח תכנית עסקית, הקמת פורום לפית

מסוימות היו מרכיבים נוספים כמו מועדון תעסוקתי, התנסות בעבודה,  תוכניותהלוואות. ב

 אבחון מקצועי ודמי קיום. 

כמו  ת"תב, לפי הגדרת תשתית תוכניותעלות אופי של ב תוכניותהן  תוכניותחלק מן ה 

בשילוב  ,בין היתר ,מאופיינותאלו  תוכניות. " ו"רשות מקדמת תעסוקה"מעברים לבדואים"

  . רמים רבים בקהילהומספר רב של מרכיבים ובפעילות מול ג

 

 מחקרי הערכהמאפייני  2.3

)לפירוט ראה  הערכה היו מגוונים מבחינת השאלות שהתמקדו בהם והמתודולוגיהמחקרי 

 :מספר היבטים. ניתן לאפיין את השוני לפי בנספח(

העריכו חלק מהמחקרים  -)יישום המודל( התכנית תהתפתחו לשלב ביחס ההערכה מועד .2

בשלב רק פתוחה" וחלק העריכו את התכנית  ת"דלאת התכנית מראשיתה לדוגמא "

כדוגמת , לאחר מספר מחזורים ולאחר שהתכנית עברה מספר שיפוריםמאוחר יותר, 

 ".ן"חתכנית "

ידי פנייה למשתתפים -ברוב ההערכות נערך איסוף יזום של נתונים על -הנתונים איסוף .1

המעורבים בתכנית. בחלק מן המקרים נעשה שימוש גם במידע שונים ו/או לגורמים 

 ממקורות מידע מינהלים. 

בלבד במועד אחד בחלק מהמחקרים נאספו הנתונים  - הנתונים נאספו םבה המועדים .3

 במספר מועדיםנאספו הנתונים ובחלקם ", בדואיםמעברים ללאחר ההתערבות כדוגמת "

 "."סטרייבב כמו

. עם התוצאמדדי וגם  התכנית יישוםהיבטים של בדקו גם  הערכותרוב ה -המחקר נושאי .4

דגש ו שמו"סטרייב" נשים יוצאות בוכרה וקווקז וותיקות" -כמו "אשת חיל ,חלקןזאת, 



5 

 

התמקדו בתוצאות התכנית   "אפיקים" , כמואחרותב. אופן יישום התכניתבחינת על 

  .בלבד ויש התיחסות מועטה ליישום

בדקו את התפוקות המתבטאות במספר הפעילויות  ההערכותכל  -מדידת התפוקות .5

 ומספר המשתתפים.

של ההערכות:  ניים שונות נבדקו במספר לא מבוטלתוצאות בי -הביניים תוצאותמדידת  .6

רכישה של ידע  ומיומנויות חיפוש עבודה,   ,שביעות רצון מהתכנית ו/או ממרכיבי התכנית

 חוללות עצמית וכדומה. 

כמעט  . מחקרים התייחס לתוצאות סופיותהשל  הרוב הגדול -מדידת התוצאות הסופיות .2

תעסוקה ה אם זו תכנית יזמות. איכות יבדקו השמה בעבודה או פיתוח עסק תוכניותכל ה

את  24-השכר ורמת בדקו את  21הערכות,  12, מתוך לדוגמא תוכניותבפחות  הנבדק

 .  עבודהמהשביעות הרצון 

במצב מתרחשים אשר יש להבחין בין שינויים  -על  המשתתפים התכנית השפעת

לבין היכולת לעומת המצב לפניה לאחר ההשתתפות בתכנית של משתתפים  תיהתעסוק

התכנית מתיחסת רק  השפעת עצמה.    תכניתהשתתפות בהשינויים האלו לליחס את 

 ,באופן כללי . תכניתבהפרטים שינויים אשר ניתן לשייך אותם באופן ישיר להשתתפות ל

הסתפקו במדידת  אלא  על המשתתפים את השפעת התכנית בחנומחקרים לא הרוב 

 לפניה.  לאחר התכנית לעומת המצב במצב התעסוקה של הפרט השינוי

 השינוי  בחנו את  הההערכ תוכניות ן הגדול שלרוב -יאחר לעומת לפני השינוי בחינת

ניסו לבודד את  מדידה לפני ואחרי אבל רק בודדיםלהן כלומר הייתה  לאורך זמן, 

  ההשפעה של התכנית.

 מרכזי העצמה לנשים" ו"סטרייב"( נבנתה קבוצת )  תוכניותבשתי  -קבוצת ההשוואה"

בתכנית נוספת  (.Matchingלקבוצת המשתתפים בשיטת ההתאמה )השוואה 

ברכה התבססה קבוצת השוואה על מועמדים אשר פנו לתכנית אך לא השתתפו בה )" 

 בעסקים"(.

 דרך נוספת לקבל תובנות לגבי  -תרומת התכנית לשינויאת  הערכת המשתתפים

 תרמה או עליהם השפיעה התכניתההשפעות היא לשאול את המשתתפים עצמם אם 

וי שהתרחש. כלומר, דיווח עצמי רטרוספקטיבי. יש מספר הערכות שכללו מידע לשינ

המשתתפים את תרומת התכנית לגבי תוצאות הביניים כמו הערכת  . לעיתיםמסוג זה

לגבי תוצאות סופיות כמו הערכת ולעיתים  למסוגלות התעסוקתית שלהם.

 בעבודה. המשתתפים את התרומה של התכנית להשתלבות

 Cost) יעילות העלויותניתוח ו (Benefit Cost Analyses) עלות -תועלת ניתוח .8

Effectiveness Analyses)- קמח ופרנסה  -רק הערכה אחת התיחסה לנושא הזה"
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מודדת את העלות פר משימה במסגרת מערכת המידע המנהלי  ת"תבבכבוד".  יש לציין ש

 שלה.

חלק מן המחקרים התייחסו לכלל המשתתפים כגוף אחד ולעומת  -התיחסות לתת קבוצות .9

זאת חלקם שם דגש על השוואה בין קבוצות משתתפים שונות לפי מיקום גאוגרפי או סוג 

ההתערבות. ההשוואה בין קבוצות משתתפים שונות מאירה לא פעם היבטים משמעותיים 

הושם דגש על ההשוואה בין " ן"חבנוגע ליישום המודל ותוצאותיו. כך לדוגמא, ב"תכנית 

הישגי התלמידות לפי המקצוע אותו הן למדו. ב"מרכזי העצמה לנשים" נערכה השוואה 

 באופן היישום בין מרכז מהות בחיפה לקול האשה בירושלים. 

שונות בין ההערכות ה. 5בפרק מופיעה  תוכניותה הערכת של שונים היבטים של מסכמת טבלה

בחשבון  זאתיש לקחת . תוכניותהממצאים בין ה בהשוואתקושי יוצר בשאלות ובמתודולוגיה 

 בהתייחסות לממצאים המוצגים בסעיפים הבאים.

 

 (2)ראה פירוט בנספח לוח  הערכה מחקרי ממצאי. 3

  ביניים תוצאות 3.1

יית כלים ויכולות אשר יסייעו למשתתפים הקנלהביניים מתייחסות לתרומת התכנית  וצאותת

למסוגלות  רומהכלומר ת, התכנית מכוונתאליהן התעסוקה  בתחוםתוצאות הבהשגת 

ביניים הוא שביעות רצון של  וצאותעוד אינדיקטור אשר ניתן לראות בתהתעסוקתית. 

 שתתפים מהתכנית.המ

  בדקו  תוכניותמן ה מעל מחצית -מאופן יישום התוכנית ומהיבטים שוניםשביעות רצון

 היתה העברתם ומאופן מהתכניםרצון ה שביעותשביעות רצון של המשתתפים. בדרך כלל 

דירגו מן המשתתפים  63%" 45עולים אקדמאים מברה"מ בני +" בתכנית למשל, .גבוהה

"סטרייב" מעל  בתכנית. בינוניים בציונים דירגו 11%וכהתכנית בציונים גבוהים מאוד  את

 ההסדנ מן הרצון שביעות מידתו בתכניתרצון מהתמיכה שקיבלו  שביעותהביעו  81%

היו מרוצים  29%" בעסקים ברכה"ב .2-6בסולם של  5.6 קבלה ציון ממוצע של המרכזית 

 מאוד מרוצים או מרוצים היו כי  ציינומהמשתתפים  25% "בכבוד פרנסה"ב מהקורסים.

היו מרוצות או מרוצות מאוד מן המשתתפות  91%" לנשים העצמה מרכזי"ב. הקורס מן

 מהיבטיםמאוד  רבה או רבההביעו שביעות רצון  25%ו"ביוזמים עסק", מעל  מן התכנית

 שהקורס הסכימו המשיבים מן 91%" שירות כנותני"צרכנים ב. היזמות קורס של שונים

 .מאוד רבה או רבה במידה היטב מאורגן היה

  מדד סובייקטיבי( התעסוקתית מסוגלותהדיווח המשתתפים על השפעת התכנית על(- 

התעסוקתית שבהן נשאלו המשתתפים לא רק על רמת המסוגלות  תוכניותישנן מספר 
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להלן מספר בסוף התכנית אלא באופן ישיר על השפעת התכנית על השינוי במסוגלות. 

 דוגמאות:

 להשתלב להם יאפשרו הלימודים כי מאמינות המשתתפות מן 28%" ח"ןב"תכנית  -

 יותר למצוא תעסוקה. קל להן יהיה כי עריכוה 51%-ו מעניין במקצוע

ציינו כי ההשתתפות  25%מעל "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית,  תוכניותב -

 ובחיזוק עבודה לחיפוש דרכים בלימודבתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד 

 .העצמי בטחונם

 .העבודה בשוק להשתלב שלהם ליכולת תרמה התכנית כי ציינו 69%"סטרייב" ב -

 נמצאת  -)מדד אובייקטיבי( דוגמה להתיחסות מקיפה להערכת השינוי במסוגלות

אשר חל במסוגלות  מדדה את השינוי תכנית "סטרייב". "סטרייב"הערכה של ב

המבוססים על סקאלות שיש להן שימוש  התעסוקתית של המשתתפים לפי מספר מדדים

בשימוש במחשב, מיומנויות רכות, חוללות עצמית, כישורים : רמת הידע רחב בעולם

אישיים וחברתיים ורווחה נפשית. המדדים נבחנו על פי דיווח עצמי של המשתתפים 

, לאחר שישה חודשים מתום ההסדנבארבע נקודות זמן: לפני תחילת התכנית, עם תום 

 .סדנהמתום ה , ושנתיים סדנהה

והשליטה  הידעלגבי  פיםהמשתת דיווח פי על נמדדהמחשב  בשימושי הידע רמת .2

 התחומים בכל. אלקטרוני ובדואר באינטרנט שימוש משרדיות מחשבבתוכנות 

 -מ מפחות באקסלעלה שיעור בעלי השליטה שיפור משמעותי. כך למשל  חל שנמדדו

ונשמרה כך גם לאחר שנתיים מתום  סדנהמהמשתתפים אחרי תום ה 21%-לכ 11%

 . סדנהה

התחומים  בשני: חיפוש עבודה והרגלי עבודה.  תחומים בשני נמדדו כותר מיומנויות .1

 שנתיים.  לאחרגם  נשמר אשר התכנית בתוםשיפור בממוצע חל  

 עם להתמודדהעצמית מתייחסת לתפיסה העצמית של הפרט את יכולתו  החוללות .3

פי מידת הסכמתו עם היגדים כמו "אני סומך על  על ונבדקה בחיים שונים מצבים

תום  עםבממוצע  שיפור חל". גם כאן שאצליח עד לנסות ממשיך"אני  או" עצמי

 אשר נשמר גם לאחר שנתיים.  סדנהה

חמישה תחומים: קשיים הכישורים האישיים והחברתיים התייחס ל מדד .4

באינטראקציה עם אנשים, קשיים בשליטה על רגשות, חוסר ביטחון עצמי וחוסר 

חל  סדנהה אחרלת מסוגלות עצמית בעבודה. מוטיוציה, פתיחות לאנשים ותחוש

 6. לעומת זאת, לאחר תקופה של סדנהיחסית למצב לפני השיפור בכל התחומים 

בחלק  –עלו ממצאים מעורבים  סדנהחודשים ולאחר תקופה של שנתיים מתום ה

מהתחומים נשמר השיפור ואף עלה )אינטראקציה עם אנשים, בטחון עצמי 
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ומוטיבציה, פתיחות לאנשים( ובחלק חזרה הרמה להיות כפי שהיתה לפני התכנית 

 )שליטה על רגשות ותחושת מסוגלות עצמית בעבודה(.

חוסר יכולת לישון למשל  כמופריטים  21 נמדד על ידי סקלה שלהרווחה הנפשית מדד  .5

נקבעה  שלושה פריטים או יותר למשתתפים שציינו  .מרוב דאגות או הרגשת דיכאון

חלה ירידה בשיעור המדווחים על רווחה  סדנהלאחר המיד  רווחה נפשית ירודה.

עליה אומנם חלה כעבור שנתיים   . 22% -להתכנית  בתחילת 55% -מ נפשית ירודה

 .תכניתלא הגיע לרמה הגבוהה שהייתה בתחילת ה הואאך , 32%של לשיעור 

 

  תוצאות סופיות 3.2

היה עצם ההשמה בעבודה או העיקר שבהם כאשר  קרי ההערכה בדקו מספר מדדי תוצאהמח

 .לפני התכניתשדרוג העבודה למי שעבד 

 שתלבות בעבודהשיעורי ה

לצרכים האמיתיים של המשתתפים. להתאמת המודל כמובן קשורים  בעבודהההשמה שיעורי 

התכנית )עולים, צעירים,  מיועדתמשתנים במידה רבה לפי האוכלוסייה אליה מעבר לכך, הם 

נתוני ההשמה מתיחסים בדרך הייחודיים.  המאפייניים ובעלי מוגבלויות( ולפי ערבחרדים, 

הממצאים  אנו נציג את ל למועד אחד מיד אחרי השלמת התכנית או החלק המרכזי שלה.כל

לפי סוגי האוכלוסייה.  בסעיף זה נתייחס לשינוי בשיעור המועסקים במהלך או לאחר התכנית 

שבהם חלק מן המשתתפים עבדו  תוכניותיש להבחין בין התכנית. לפני תחילת לעומת שיעורם 

 ,תוכניותברוב ה. לפני תחילתן לא עבדובהן המשתתפים  תוכניותהתכנית לבין לפני תחילת 

במהלך  המועסקיםשיעור  ובמקרים אלו התכניתתחילת לפני שהמשתתפים לא עבדו בתקופה 

 את שיעור השינוי. גם מהווה או לאחר התכנית 

 מצאותעסוקה באופן כללי, על פני כל האוכלוסיות, המחקרים שבדקו את השינוי בשיעורי 

מציגים את הממצאים על השינוי להלן אנו . נקודות אחוז 25 -ל 31שנע בדרך כלל בין שיפור 

 בתעסוקה, לפי קבוצות האוכלוסייה:

 בקרב העולים משתנה שיעור ההשמה לפי סוג האוכלוסייה. בתכנית אשר יועדה  -עולים

נקודות אחוז.  16ומעלה, השינוי בשיעור התעסוקה היה  45לעולים מחבר העמים בני 

 41השינוי בשיעור התעסוקה  היה  בקרב נשים עולות מבוכרה, קווקז וישראליות וותיקות 

 נקודות אחוז. 

 תכניתב נקודות אחוז 62היה  הצעיריםבקרב  תעסוקהשיעור ההשינוי ב -צעירים 

  ."אפיקים"ב נקודות אחוז  15-ו "סטרייב"
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 (, השינוי במצב 1113תחילתה )"פרנסה בכבוד" אשר הוערכה בתכנית ב -חרדים

כבר עבדו  נקודות אחוז 51-כ, וזאת מכיוון שאחוזנקודות  4 -יחסית  התעסוקתי היה נמוך

עמד על  השינוי במצב התעסוקתי"קמח ופרנסה בכבוד"  -המשךבתכנית . בתחילת התכנית

משתתפי התכנית יהיו אנשים שלא עובדים. רוב , בחלקו בגלל הקפדה שנקודות אחוז 66

 . נקודות אחוז 35, השינוי היה "ח"מפת" תכניתב

 נקודות אחוז  14עמד על  השינוי במצב התעסוקתיבקרב האוכלוסייה הערבית  -ערבים

"אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה נקודות אחוז ב 31-כ" ומעברים לבדואיםבתכנית "

 הערבית.

 יש לדבר. ודרגתה המוגבלותמבחינת סוג  מגוונת היא זו אוכלוסייה -מוגבלויות בעלי 

" העוסקת בהכשרה הנגשת הכשרות מקצועיות " בתכנית. התעסוקה יכולות על השלכות

. אחוז נקודות 34 על עמד התעסוקתי במצב השינוי, מוגבליםשל  רחב מגווןמקצועית ל

 במסגרת"ש, המעמחניכי  21%-"עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה" הושמו כ תכניתב

 .הפתוח בשוק הנתמכת העבודה

 קצבת מקבלים אשר בבעלי מוגבלויותבמוגבלויות התמקדו  ליעלב תוכניותלציין שה יש

 .  נכות

  שדרוג במקום העבודה או מעבר למקום עבודה טוב יותר

משתתפים אנשים שעבדו לפני התכנית ולגביהם בדיקת התוצאות  תוכניותמה בחלק

 6-בבסה"כ מתייחסת למידה שבה מצליחים לשדרג אותם לעבודות יותר טובות ויציבות. 

 תחילת לפני משתתפים שעבדולשדרוג היש לנו מידע מתוך מחקרי הערכה בנושא  תוכניות

ומעלה, עלה שיעור העובדים  45עולים מארצות חבר העמים בני    בקרבלדוגמא, . התכנית

 . 42%-ל 26%-חום מתאים לכישוריהם מבתחום המקצועי או בת

. מטרה והושמו בעבודהמתייחס לאנשים שלא עבדו לפני התוכנית של שדרוג  בט נוסףיה

נוספת של תוכניות התעסוקה היא לעודד המשך הקידום ושדרוג איכות התעסוקה כאשר חלק 

מן התוכניות משקיעות בזה באופן מיוחד. הדבר מחייב בחינה של אופי העבודה במספר 

אחרי  ובהמשיכו לעק" סטרייב" בתכניתנקודות זמן לאחר השמה ראשונה. לדוגמא, 

המרכזית והתייחסו לשינויים בתנאי תיים אחרי שסיימו את הסדנה המשתתפים לכשנ

  העבודה.

 השפעת התכנית 

יש להבחין בין בדיקת השינויים שמתרחשים לאחר ההשתתפות בתכנית לבין היכולת ליחס 

רוב . באופן כללי על המשתתפים התכנית תהשפעלאת השינויים האלו לתכנית, כלומר 

כפי ההשפעה באופן ישיר והסתפקו במדידת השינוי.  מדידתבדיקת לא התיחסו לההערכות 
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השוואה כלשהי. בנוסף, ישנן עוד מספר שהשתמשו בקבוצת  תוכניות 3 יש רקשציינו קודם 

 . ביקשו מהמשתתפים להתייחס להשפעת התכנית על השתלבותם בעבודהש תוכניות

 נבנתה קבוצת  )"מרכזי העצמה לנשים" ו"סטרייב"( תוכניותבשתי  -קבוצת ההשוואה

השוואה של אנשים דומים לקבוצת המשתתפים שלא עבדו, בשיטת ההתאמה 

(Matching .קבוצת ההשוואה נבחרה מתוך נתוני המעקב של סקר כח אדם של הלמ"ס .)

)לפני התכנית , השינוי בשיעורי התעסוקה תכנית"סטרייב", כעבור שנה מסיום ה תכניתב

נקודות  15בקבוצת ההשוואה, כלומר השפעה של  36אחוז לעומת  62היה לעומת אחריה( 

נקודות אחוז  66"מרכזי העצמה לנשים" השינוי בשיעורי התעסוקה היה  תכניתאחוז. ב

"ברכה בעסקים", קבוצת  תכניתנקודות אחוז. ב 36, כלומר השפעה של 31לעומת 

 .  בתכניתשל מועמדים אשר פנו לתכנית אך לא השתתפו ההשואה הייתה 

  דרך נוספת לקבל תובנות  -ההשתלבות בעבודההמשתתפים על השפעת התכנית על דיווח

לגבי ההשפעות היא לשאול את המשתתפים עצמם אם התכנית השפיעה עליהם או תרמה 

מספר הערכות שכללו מידע מסוג  לשינוי שהתרחש. כלומר, דיווח עצמי רטרוספקטיבי. יש

 .סופיותהתוצאות הלגבי  זה

 ת:להלן מספר דוגמאו 

 העריכו",  ותיקות וישראליות קווקז, מבוכרה עולות לנשים חיל אשת" בתכנית .2

 של בסולם 3.2)ממוצע יחסית  כגבוההלמציאת עבודה  ההסדנ תרומתהמשתתפות את 

 (. מציין במידה רבה מאוד 5 כאשר, 2-5

",  עמד ממוצע ההסכמה עם הטיעונים כי המרכז סייע צעירים"מרכזי   בתכנית .1

מציין  5 כאשר, 2-5בסולם של ) 3.8מרכז סייע בבחירת מקצוע על עבודה והבחיפוש 

  (.במידה רבה מאוד

מן המשתתפים כי התכנית סייעה להם בחיפוש או  44%" ציינו מפת"ח" בתכנית .3

 בהשתלבות בעבודה במידה רבה או במידה בינונית. 

דיווחו כי התכנית סייעה לעסק  21%-כ  (,IEC) "בצפון לעסקים הסיוע תכנית"ב .4

  .שלהם

 טיב ההשמה 

  תנאי שכר : למספר היבטיםהתייחסו ערכות החלק מן ה ,את טיב ההשמהלבחון על מנת

ושביעות רצון  )אחריות, שכר, סמכות( סיכויי קידוםמשלח יד, ציאליים, וותנאים ס

 עבודה. מה
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 שביעות רצונם על  בעבודהשהשתלבו התכנית נשאלו בוגרי  כמחצית מההערכותב

להלן מספר דוגמאות: שיעורי שביעות הרצון היו גבוהים.  רך כללבדמעבודתם. 

 " ן"חב"תכנית , 85%  "פרנסה בכבוד"ב ,66%" ח"מפתב" מן העובדים, 21% "סטרייבב"

, 21%  "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית, ב65%" מעברים לבדואים"ב, 21%

  .82%"  לנשים העצמה מרכזי"וב

 יש אך מינימום שכר בסביבות משתכרכמובן שחלק משמעותי . הן מגוונותרמות השכר 

מתייחסים  למספר שנים  הנתוניםמשתכר מעל. יש לשים לב ש ש משמעותי חלק גם

מן  58% היו"סטרייב" במספר דוגמאות:  להלן. המינימום בשכר שינוייםבמהלכן חלו 

 מעל של חודשי בשכר  היו 35%המשרות במשרה מלאה,   מכללהמשרות במשרה מלאה. 

 בקרב. ומטה ₪ 3111 שלחודשי  בשכר היו 6%ו,  ₪ 4,511 -ל ₪ 3,111 בין 59%, ₪ 4,511

  בין 41%, ₪ 4,511 מעל של חודשי בשכר היו 13%,  (וחלקיות)מלאות  המשרותכלל 

 ופרנסה קמחב" ומטה.  ₪ 3,111חודשי של  בשכר היו 35%ו,  ₪ 4,511 -ל ₪ 3,111

 מכלל. מכלל המועסקים 83% עלשיעור המועסקים במשרה מלאה  עמד"  בכבוד

 31%בחודש,  ₪ 2,111 מעל  השתכרו 26%מלאה או חלקית,  במשרה, המועסקים

  .בחודש ₪ 5,111השתכרו עד  54% -בחודש ו ₪ 2,111 -ל ₪ 5,111 בין השתכרו

" מפת"ח. ב" ₪ 5,354ל עהעובדים במשרה מלאה  שלהשכר הממוצע  עמד" אפיקים"ב

בקרב המועסקים  .חלקית במשרה והשאר מלאה במשרה המועסקים מן 46% הועסקו

-ו,  ₪ 4,111 -ל ₪ 3,111 בין 51%בחודש,  ₪ 4,111מעל  השתכרו 34%,  במשרה מלאה

 12% מכלל המועסקים )במשרה מלאה או חלקית(, . פחות או ₪ 3111  השתכרו 24%

או  ₪ 3111השתכרו   42%, ו ₪ 4,111 -ל ₪ 3,111בין  31%בחודש,  ₪ 4,111השתכרו מעל 

 32% -ו הנשים ממשרות  22% "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתב. פחות

 15%וגברים,   נשים, מלאה במשרה המועסקים בקרב משרות הגברים היו חלקיות. מ

 ₪ 3111  השתכרו 44%-ו,  ₪ 4,511 -ל ₪ 3,111 בין 33%בחודש,  ₪ 4,511מעל  השתכרו

 ₪ 4,511מעל  השתכרו  21%המועסקים )במשרה מלאה או חלקית(,   מכלל. פחות או

 .פחות או ₪ 3111  השתכרו 24%-ו,  ₪ 4,511 -ל ₪ 3,111 בין 24%בחודש, 

  שיעורי שביעות מספר מחקרים בדקו גם את שביעות הרצון מהשכר. במחקרים אלו

בתכנית  לדוגמא, לשביעות רצון מהעבודה עצמה. השכר היו נמוכים יחסיתהרצון מן 

 "מרכזי העצמה ובתכנית השכר מן רצון שביעות עלמן ההשמות  51% דיווחו "  סטרייב"

 מן המרואיינות. 41% " לנשים
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 שינויים לאורך זמן אחרי סיום התכנית :יציבות ההשתלבות בתעסוקה

לאחר במספר נקודות זמן ההשמה של הבוגרים  "סטרייב", נבחן שיעורכה של תכנית רק בהער

, השנייה לאחר שנה, חצי שנהתום סדנת ההכנה לעבודה. הבחינה הראשונה היתה לאחר 

השתנו. לא שכמעט  השלישית לאחר שנה וחצי והרביעית לאחר שנתיים. שיעורי ההשמה

 הבדיקה מול קבוצת ההשוואה נעשתה לאחר שנה בלבד.

 תועלת ת עלו

 עלות לחשב את מדד  יוןניסהיה  "קמח ופרנסה בכבוד" בהערכה אחת, של התכנית רק 

יש הבחנה בין התועלות הצפויות כאשר וה את עלות התכנית לזרם מדד זה משו .תועלת

מן הניתוח תועלות לפרט במונחי הכנסה, לתקציב המדינה ולמשק במונחי התפוקה הצפויה. 

 הרגישותניתוח  ,גם לממשלה וגם לציבור. מעבר לכך ,גם למשתתפיםלה כי התכנית כדאית ע

 .יםשנ 5ת לטווח קצר יחסית של ותועלהאם מחשבים את התכנית כדאית גם  כי הראה

 

  התוכניות יישום 3.3

על קשיים לעומת בחנו את ההתייחסות ליישום במסגרת מחקרי הערכה. המחקרים שמו דגש 

מעריכי תוכניות נוטים להבליט יותר את . הדבר עקבי עם הנטייה של הצלחות בניתוח היישום

הקשיים והרכיבים הטעונים שיפור )ואף מצרפים המלצות כיצד לעשות זאת( ופחות את 

אשר מתמקדות   תוכניותיש להבחין בין  תוכניותיישום ה בבדיקתהדברים ש"עבדו טוב".  

 מקצועיות הכשרות -" בכבוד רנסהופ)למשל "קמח  למשתתפים עיקרי אחדבמתן שירות 

)כמו  רבים גורמים מול ופועלות שירותים של רחב מגוון המספקות תוכניות לבין( לחרדים

 הרבה וקשות תובעניות יותר טבען מעצם השני הסוג מן תוכניותה"(. תעסוקה מקדמת"רשות 

 של מועט למספר  והתייחסו יחסית קטן בהיקף היו תוכניותה מן חלק, כן כמו. להקמה יותר

 נרחבת תשתית בהקמת כרוכות היו חלקן, זאת לעומת. מצומצם גאוגרפי באזור משתתפים

 כן גם משפיע זה מאפיין. גאוגרפיים אזורים ומספר משתתפים של רב מספר כללו שהן מכיוון

 .היישום אתגר מורכבות על

 מהסוגיות חלק. דוחות בחמישה לפחות הופיע מהם אחד שכל הבטים שמונה זיהינו

 מאפייני"י עפ משתנה אחר שחלק בעוד התוכניות למרבית משותפות הבט בכל הספציפיות

 מקצועית הכשרה הוא שלה העיקרי שהמרכיב תכנית)לדוגמה,  תכניתה מרכיבי: כגון, תכניתה

)לדוגמה,  המשתתפים אוכלוסיית(, בעבודה השמה הוא בה העיקרי שהמרכיב תכנית לעומת

 .נוספים ומאפיינים( יהודי לעומת ערבי מגזר

  :הם שנבדקו ההבטים

 )הומוגני/הטרוגני( והרכבם המשתתפים גיוס .2
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 ושימורם הצוות אנשי גיוס .1

 הצוות אנשי הכשרת .3

 המשתתפים לצורכי והתאמתם תכניתה תכני .4

 למשתתפים והתאמתם/הדרכה/הנחייה הוראה שיטות .5

 פיזית וציוד  תשתית .6

 בקהילה שונים גופים עם הקשר .2

 מעסיקים קשרי ופיתוח עבודה מקומות איתור .8

 וטעייה וניסוי למידה של תהליך  שלאחר הרי, תוכניותה ביישום הקשיים למרות כי לציין יש
 .המודל מתווה בעיקרי תוכניותה רוב עמדו

 

 מתאימים לתכנית גיוס משתתפים 3.3.3

 גיוס דרכי

 במרבית התוכניות גיוס המשתתפים נעשה במגוון דרכים, תוך  -משתתפים סולגי ערוצים

 שילוב של ערוצים פורמליים ובלתי פורמליים. 

ניתן להבחין בין גיוס באמצעות ארגונים, בעיקר המחלקה   :הפורמליים הערוצים .2

תכנית לנשים ", )"אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתלשירותים חברתיים 

מ "עולים אקדמאים מברה"(, לשכת הקליטה ושירות התעסוקה )"במגזר הבדואי בגליל

לבין גיוס  ( "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל"( ועובדות שכונתיות )"45בני +

עיתונים מקומיים, רדיו בשפה המתאימה )רוסית,  –באמצעות אמצעי התקשורת 

באמצעות  אמהרית( ואתרי אינטרנט, פלאיירים המופצים בתיבות הדואר של בתי אב,

 במתנ"ס.  ואתלמידי בתי הספר 

עשה שימוש בערוצים בלתי פורמליים כגון "חבר מביא נ :פורמליים הבלתי הערוצים .1

, "פרנסה בכבוד", "סטרייב", "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתחבר" )

 (. "מעברים לבדואים"( והמנהיגות הבלתי פורמלית ביישוב )"רשות מקדמת תעסוקה"

 45מ בני +"עולים אקדמאים מברה") תכניתדרך נוספת היא כנס הסבר על ה -הסבר כנס" ,

 (. "סטרייב"
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 שעלו בדוחות הגיוס בתהליך קשיים

  במקרים מסוימים, לשכת הרווחה שהיתה אמורה להפנות מועמדים עשתה זאת באופן

"אשת חיל"  ו"אביחיל" חלקי בלבד והעברת הרשימות ארכה זמן רב מהמתוכנן )

  .("סטרייב", אוכלוסיה הערביתל

 עצמה(, מה שהביא ל"תחרות" על  ת"תבשל  ריבוי תוכניות ביישוב )כולל מספר תוכניות

  .("45מ בני +"עולים אקדמאים מברה", "פתוחה ת"דל"משתתפים )

 המועמדים )"תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל"( של ותלא מוצלח קודמות התנסויות  

  חוסר ענין של גברים בתוכניות ארוכות ודרישתם למענה מהיר למצוקתם התעסוקתית

 (.יל""אביח)

  הקושי של גברים בעלי משפחות להשתתף בתוכניות המתקיימות בשעות הבוקר בהעדר

 .("פרנסה בכבוד") תשלום דמי קיום

 סטרייב" בתקופת הקיץ )החופש הגדול( בהעדר סידורים לילדים תכניתפתיחת ה"(). 

  הגיוס קשיי של השלכות

  עם מספר משתתפים קטן מהמתוכנן, מה שמגדיל את  תכניתהפעלת ה -משתתפים מספר

במספר תכנון לדוגמא, י ישינוכמו כן, הדבר מביא לצורך ב פר משתתף. תכניתעלות ה

הכיתות /הקבוצות המתוכננים למסלולים השונים בתכנית, לעומת המתוכנן, לפי מצאי 

   )"דל"ת פתוחה"(.המועמדים 

 הרכב המשתתפים 

קשיי גיוס לעיתים מביאים לשינוי בקריטריונים לקבלה על מנת להגיע למספר המשתתפים 

 המתוכנן. הדבר יכול להתבטא בשני כיוונים.

  הצטרפות משתתפים בעלי חסמים  -חסמים רב מספרבעלי  משתתפיםהצטרפות

הגיוס )נשים מבוגרות יותר רבים יותר בעקבות הגמשת הקריטריונים בתהליך 

", חרדים בעלי יכולת תכנית לנשים במגזר הבדואי בגלילומעוטות השכלה בתכנית "

למידה פחותה בתכנית "פרנסה בכבוד"(, במיוחד בתוכניות הכשרה מקצועית, יוצרת 

פערים בלימודים, מעכבת את ההתקדמות בחומר הנלמד ופוגעת במוטיבציה של 

לקבלת מועמדים משת הקריטריונים גם עלולה להביא הגהמשתתפים המתאימים. 

 בחלקבלתי מתאימים, שסיכויי הנשירה שלהם גדולים יותר. בהקשר זה, יש לציין ש

להפסקת  גרמה אףפתוחה"  דל"ת"וב ממש של בעיה הנשירה היתה תוכניותה מן

 פעילותן של מספר קבוצות.  
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 במקרים אחרים, הגמשת  -חסמיםשל  מועטבעלי מספר  משתתפים הצטרפות

.  (Creaming)הקריטריונים מאפשרת כניסה לתכנית של אנשים עם פחות חסמים 

וזה  45-גויסו גם בני פחות מ 45מ בני +"לדוגמה, לתכנית עולים אקדמאים מברה

כמו הביא לכך שהתכנית בעצם אינה משרתת באופן מלא את אוכלוסיית היעד שלה. 

   עת אותה עלות במועמדים חזקים יותר.כן הדבר מעלה שאלות לגבי השק

 כתוצאה מקשיי גיוס חלק מהמשתתפים מצטרפים  -התכנית במהלך משתתפים הצטרפות

 "פתוחה ת"דל" תכניתבהתאם לתכנון. ב תכניתעל ביצוע ה הקשותל עלול באיחור. דבר זה

למשל התקבלו תלמידים חדשים באמצע השנה, מה שיצר פער ברמת הידע בקריאה 

אשת " תכניתוכתיבה בעברית בין התלמידים לפי מועד הצטרפותם; למועדון התעסוקה ב

( הצטרפו נשים מבוגרות שאינן תכניתליוצאות אתיופיה )שהוא שלב מתקדם ב "חיל

עברו את הסדנה הראשונית, ולכן היתה מעוניינות בתעסוקה וגם נשים צעירות יותר שלא 

חזרה על תכנים שנלמדו בסדנה, דבר שעורר מורת רוח בקרב מי שהשתתפו בשלבים 

באופן כללי, כניסה של משתתפים חדשים יכולה לרענן את האוירה והדיונים אך  הקודמים.

)"אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה היא פגעה בתחושת הפתיחות שנוצרה  בו בזמן

 (.  ביתהער

 קיים מתח בין השאיפה להגיע למכסת  תכניתנראה שבכל  -להתמודדות דרכים

המשתתפים המתוכננת לבין הצורך להגיע לאוכלוסיית היעד. דוחות ההערכה מצביעים על 

כדי להתמודד עם ההטרוגניות  ,. לדוגמאהקושילהתמודד עם דרכים אשר ננקטו בכדי 

הכשרה נפרדים למשתתפים   ים, מסלוליבקרב המשתתפים יצרו, לאחר מספר חודש

 (."חממה ליזמות"חזקים יותר ופחות חזקים )

  הערכה במחקרי שהועלו לשיפור הצעות

  ("חממה ליזמות", "סטרייב"להשתתפות בתכנית ) הקריטריוניםחידוד והבהרת 

 ( "פתוחה דל"ת") של התלמידים במהלך המיון והגיוס ההתמדה לפוטנציאל דגש מתן 

 ("בכבוד סהפרנ")ביחס לדרישות התכנית  חלשים תלמידים מגיוס הימנעות 

 ( "פתוחה דל"ת") תכניתה תחילת לאחר משתתפים גיוסהימנעות מ 

  אלא המנעות מגיוס אנשים אשר לא מעוניינים לממש את הידע הנרכש בשוק העבודה

במגזר תכנית לנשים ")מעוניינים בהשתתפות בתכנית מטעמים אחרים, כמו רכישת ידע כללי 

 ("הבדואי בגליל

  (. "פרנסה בכבוד"משתתפים אשר נשרו מקורסים קודמים )  תכניתלזמן ללפי הצורך, ניתן 

  תכנית לנשים במגזר הבדואי "לכך )מתן סיוע בתחבורה למקום ההכשרה למי שנזקק

 ("בגליל
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 נשים  –אשת חיל ") כספיים בהיבטים גם, הדרך כל לאורךלמשתתפים  ותמיכה סיוע מתן

פרנסה " תכנית;למשיכת נשים בנות העדה הקווקזית ל" קווקז וותיקות יוצאות בוכרה

 ("בכבוד

 

   גיוס אנשי הצוות ושימורם 3.3.2

הכרת   השמה, כולל:  ,תחומים ווןרבות במג מיומנויות דורש התוכניות רכזי של התפקיד

הרכז  על .תרבותית רב ועבודה  ואבחון יאיש פיתוח ,קבוצתית עבודה  י,ארגונ-העסקי התחום

 ולשיתוף צוות לעבודת מסוגל להיותו באזור פעולתו הממסדית התומכת המערכת את להכיר

 .פעולה

 גיוס דרכי

, אך הם מצביעים על תכניתההערכה כמעט שאינם מתיחסים לדרכי הגיוס של צוות ה דוחות

 . שמתארים דרכי גיוס הקשיים בגיוס. יוצאים מכלל זה הם הדוחות על תוכניות למיעוטים

 מדווחים על  "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתב -לגיוס קריטריונים

הקריטריונים הבאים לבחירת צוות הרכזים ברמה היישובית והארצית: תואר אקדמי, 

ניסיון בהשמה בעבודה וידע בתחום התעסוקה, תכונות אישיות כגון מוטיבציה, מחויבות 

, "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל"פיתוח קשרים עם מעסיקים. בלתוצאות ויכולת 

היו עובדים סוציאליים במועצות המקומיות שמונו ע"י משרד השיכון, ללא  תכניתרכזי ה

. הקריטריונים בבחירת המדריכות והמנחים היו רקע מקצועי תכניתמעורבות מנהל ה

רו המדריכות והמנחים בעיקר על זו אות תכניתוניסיון בעבודה עם אוכלוסיות דומות. ב

עם מנהלים של פרויקטים  תכניתסמך היכרויות בשטח וקשרים מקצועיים של מנהלי ה

 דומים. 

, ת התכניתמאמץ רב בתהליך הגיוס, בייחוד של מנהל ,הושקעבנגב "מעברים לבדואים"ב

ת סדר ועברהמועמדים  שיקולים פוליטיים מקומיים. מסיבה זו לצמצם את ההשפעה של 

 ראיונות בועדת קבלה וכן מרכז הערכה במכון מיון. 

 בכל התוכניות לחברה הערבית ניתן דגש לכך שבמידת  -היעד מאוכלוסייתצוות  גיוס

 .תכניתהאפשר הצוות יהיה מתוך האוכלוסייה המשתתפת ב

 והשלכותיהם  קשיים

 ידע בעלי שהם ומנחים רכזים לתפקיד מועמדים במציאת קשיים -ומנחים רכזים גיוס 

"אשת ) בכלל חלשות אוכלוסיות עם בעבודה ניסיון בעלי וגם והשיווק התעסוקה בתחום

תכנית )" בפרט בדואיות ונשים הבדואי המגזר ועם( חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית
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חוסר ענין של מועמדים אחד ממקורות הקושי שהודגש הוא  "(.לנשים במגזר הבדואי בגליל

פוטנציאליים בתפקיד הדורש ניידות, איתור מקומות עבודה וליווי משתתפים לראיונות 

 כמו כן, גם היצע קטן של אנשים עם ניסיון הרלבנטי באוכלוסייה הערבית.עבודה. 

 קושי במציאת עובדת קהילתית וחוסר בחונכת  -קושי לגייס נשים לתפקידים בתכנית

הראשון עם נשים. הדבר מקשה על מתן שירות לנשים במרכז תעסוקה ליצירת הקשר 

 ( "מעברים לבדואים"המיועד לבדואים בדרום )

 ( "חממה תעסוקתית" –קושי במציאת מורים מתאימים )לאנגלית  -מתאימים מורים גיוס

ומדריכים מקצועיים מתאימים דוברי ערבית בעלי יכולת להעביר קורסים כגון מיומנויות 

התוצאה: רמת הוראה  . בסיסיות או יזמות עסקית לאוכלוסייה פחות משכילהמחשב 

נמוכה או העברת ההשתלמות ע"י מדריכות דוברות עברית, מה שהקשה על הבנת 

תכנית לנשים ", "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתהמשתתפות את החומר )

 (. "במגזר הבדואי בגליל

 בכלל או בתפקידים ספציפיים )מקדם תעסוקתי או חוסר בכוח אדם  -מחסור בכח אדם

( מטיל עומס על הצוות "45+ בני מ"מברה אקדמאים עולים" –יועץ לעבודה בג'וב קלאב 

 )"סטרייב" חיפה(. 

 צוות אנשי תחלופת

 יוצרת בעיות רבות בביצוע התכנית., המנהל וביחוד, הצוות תחלופת

 במהלך פעמים ארבעבמרכז בירושלים התחלפה המנהלת   -"העצמת נשים" בתכנית 

במרכז השני בחיפה, . לעומת זאת, חלקי באופן אך, בוצעה אמנםהתכנית   .המחקר תקופת

  .מלא היה היישוםושם  חילופיןלא היו 

  בחלק מרכזים חמישה מתוך בשלושההתחלף  המנהל -"תעסוקה מקדמת"רשות בתכנית .

   .שנה משךבמן המקרים התפקיד לא אויש 

 ועומס מרובות עבודה לשעות הדרישות בשל צוות אנשי עזיבת -""סטרייב בתכנית . 

 בארבע רכזות עשר התחלפו -הערבית לאוכלוסיה"אביחיל" ו"אשת חיל"   בתכנית 

.  מתחילתה וחצי כשנה במשך גברים של קבוצות בשתי רכזים ושישה נשים של קבוצות

שמפגשי השמה קבוצתיים לא התקיימו באופן קבוע וזה היה תחלופת הרכזים הביאה  לכך 

 ולהפסקת הפעילות במספר קבוצות .  תכניתאחד הגורמים לעזיבת משתתפות את ה

  הערכה במחקרי שהועלו לשיפור והצעות התמודדות דרכי

 ( אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתיצירת מסלולי קידום לרכזים") 

  ("אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתבמהלך העבודה )מקצועי מתן תמיכה וסיוע 
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 הכשרת אנשי הצוות 3.3.3

 וגם ע"י הגופים המפעילים את התוכניות. ת"תבהכשרת הצוותים מבוצעת ע"י 

 מתקיימת הכשרת אנשי הצוות בכניסה לתפקיד ולאחר מכן באופן שוטף. על פי רוב 

 האינטנסיביות, היקף הנושאים והרמות בהן התוכניות נבדלות במידת  -ההכשרות היקף

(. נראה שאת ההכשרות הרבות ביותר מקבלים ארצית/מקומיתוצעות ההכשרות )במ

, שכן הם "רשות מקדמת תעסוקה"ו "מעברים לבדואים"הצוותים של תוכניות התשתית 

הניתנות עפ"י קריטריון רוחבי של  תב"תגם בהשתלמויות של באופן קבוע משתתפים 

)לדוגמה, כל רכזי קשרי מעסיקים בתוכניות השונות(  תב"תתפקיד לכל הצוותים בתוכניות 

מטעם החברה למתנ"סים המפעילה את  תכניתוגם בהשתלמויות הארציות של צוותי ה

 שתי התוכניות. 

 למידה אולם גם בישיבות הצוות בתוכניות השונות מתרחשת  -צוות בישיבות למידה

באחת התוכניות התלוננו חברי הצוות שישיבות אלה מוקדשות בעיקר לבעיות שוטפות 

"אשת חיל"  ) מקצועיותונהלים בעוד שהם היו מעדיפים להתמקד בסוגיות ובדילמות 

עמיתים בתוך הצוות התקיימה  יפה של למידת דוגמה (. ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית

 . ,"מעברים לבדואים" תכניתב

 התוכניות מקבל הצוות הדרכה אישית. ברוב  -אישית הדרכה 

 הצוות  כל השיטות. תכנית "סטרייב" מהווה דוגמא של שילוב -שילוב של כל השיטות

 עברו הצוות חברי שארבניו יורק  ו "סטרייב" באקדמיית למדשעבד על פיתוח המרכזים 

 הכשרה פנימית קבוצתית ואישית ע"י אחד מחברי הצוות הבכירים. 

 יהםקשיים והשלכות

 רק היו היישוביים הרכזים שקבלו ההכשרות  :אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית"

 . תכניתה תחילת לפני מאורגנת הכשרה ניתנה לא; הארצי הרכז"י ע אישיות הדרכות במסגרת

הרכזות קיבלו ההכשרה אותה  ":מבוכרה, קווקז וישראליות ותיקותאשת חיל לנשים עולות "

, עיבוי ההנחיה וההדרכה, עידוד תכניתצורך בעדכון חוברת ההפעלה של ההיה איננה מספקת. 

 למידת עמיתים ושכלול ופיתוח נושא ההעצמה.  

מעבר למספר פעילויות חד פעמיות, זאת בעיקר  לא הוקם מערך הכשרה  :"פתוחה ת""דל

בשל שינויים ארגוניים באגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך. 
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 הערכה במחקרי שהועלו לשיפור הצעותדרכי התמודדות ו

 עולי  –אשת חיל ") ותגבור מערך ההכשרות הקיים לעובדים מקיף הכשרה מערך תכנון

", "סטרייב", "מעברים ה, קווקז וותיקותנשים יוצאות בוכר – "אשת חיל", "אתיופיה

 .(לבדואים", "חממה ליזמות"

  הגברת הכשרת הרכזים בכל הקשור למיומנויות חיפוש עבודה ופיתוח קשרים עם

 מעסיקים )"אשת חיל ואביחיל"(. 

 

 והתאמתם לצורכי המשתתפים תכניתתכני ה 3.3.3

 התאמה של תכני התכנית לצרכים ולמאפיינים של המשתתפים   אי

 בתוכניות לאוכלוסיה חרדית שעיקרן הכשרה מקצועית  -עדכני בלתי לימודים חומר

והשמה דיווחו המשתתפים כי בנסיונותיהם להתקבל לעבודה הם נוכחו כי לעיתים החומר 

שלמדו אינו עדכני וקיים פער בין תכני הלימודים לצורכי שוק העבודה. כמו כן, יש צורך 

(. בתוכניות לחרדים דווח גם על "תכנית ח"ן", "בכבודפרנסה "בתגבור לימודי אנגלית )

( לעולמם החרדי. "ח"ן תכנית"קושי בהתאמת תכנים )למשל, בתחום הגרפיקה, 

 המשתתפים בקשו להגביר את הפיקוח על המורים ועל מוסדות ההכשרה.

 הרגשת חלק מהמשתתפים, בייחוד גברים, שהתכנים תיאורטיים מדי  -תיאורטיים תכנים

שהם מעוניינים בתכנים פרקטיים יותר. אי שביעות הרצון הביאה להיעדרות ואף בעוד 

 (."אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתלנשירה מהסדנה התעסוקתית  )

 פתוחה ת"דל") סדנאותחוסר רגישות תרבותית בחלק מן התכנים ב -תרבותית התאמה" - 

 דיות( לגבי בנות חר – "תכנית ח"ן"לגבי יוצאי אתיופיה, 

 קורס הניהול העסקי התאים פחות למשתתפות  -התוכן ליכולת המשתתפים התאמת

נמוכה וחסרות רקע בסיסי בחומר הנלמד והן התקשו -מבוגרות בעלות השכלה בינונית

בהבנת התכנים במידה רבה יותר מאשר בחלק של ההשתלמות שהוקדש ללימוד מקצוע 

 ("תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל")

  ההכשרה המעשית בחלק מתחנות העבודה לא בוצעה משום שהעבודות  -מעשית רההכש

 (."חממה תעסוקתית"בהן לא התאימו לנשים, אשר היוו את רוב המשתתפים )
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 דרכי התמודדות

, בד"כ בתגובה למשוב של תכניתבמרבית התוכניות חלו שינויים בתכנים במהלך הפעלת ה

המשתתפים, ולעיתים בתגובה להזדמנויות חדשות שעלו או כדרך להתמודדות עם הטרוגניות 

 הקבוצה. 

 עיקר השינויים היה בהוספת תכנית מעשיים, קונקרטיים, על  -הוספת תכנים מעשיים

, בעקבות כניסתה של החברה "מעברים לבדואים"חשבון תכנים תיאורטיים. כך, ב

( כספקית קורסי השלמת השכלה וקורסים מקצועיים, גדל תכנית"סים )מפעילת הלמתנ

 "45מ בני +"עולים אקדמאים מברה". תכניתמספר הקורסים בהם שולבו משתתפי ה

קלאב וייעוץ ובמהלך ההפעלה הוכנסו גם לימודי -, ג'ובסדנאותהתחילה עם הרצאות ו

, נוספו נושאי "סטרייב"מחשבים. בעברית, אנגלית וקורסים מקצועיים כגון משרדאות ו

לימוד חדשים והקיימים הורחבו. בסדנה היה מעבר לתכנים מעשיים ופחות תיאורטיים 

 ולמתן יתר דגש לביטוי אישי ואקטיבי של המשתתפים. 

 לאנשים עם מוגבלות, בעקבות עזיבת  "חממה ליזמות"ב -יצירת או ביטול מסלולים

משתתפים 'חזקים', שלא רצו להיות בחברת המשתתפים 'החלשים', ועזיבת 'חלשים' שלא 

עמדו בקצב הפעילות, פותחו מסלולי פעילות נפרדים. שינוי זה הביא להפסקת הנשירה. 

וכנו כמו כן הוצאו מתכנית הקורס תיאוריות ותכנים מורכבים, הוספו דוגמאות רבות וה

 "העצמת נשים"מערכי הדרכה קבוצתיים לתרגול החומר הנלמד מיד לאחר השיעור. ב

על רקע סיבות מקצועיות של המפעילות בנוסף לתגובות המשתתפות.  תכניתשונתה ה

הכנה לעבודה שכירה, הכנה ליזמות עסקית  –תוכננו שלושה מסלולים  תכניתלמרות שב

המרכזים להפנות את המעוניינות במסלול בפועל הוחלט באחד  . ושדרוג למועסקות

השלישי לארגון נשים המתמחה בכך. למעשה, גם מסלול השדרוג לא הופעל לנוכח חוסר 

 עניין מצד המשתתפות. 

 תוכניות עברו התאמות לכיוון המעשי, הן לא מיצו את הלמרות ש -חיבור לעולם העבודה

פעילויות כגון סיורים  באמצעות תכניתאפשרויות החיבור לעולם העבודה במהלך ה

במקומות עבודה ומפגשים עם מעסיקים, והמשתתפים בקשו להוסיף רכיבים אלה, גם כדי 

 (."פרנסה בכבוד"ליצור הזדמנויות תעסוקה עבורם )

 הערכה במחקרי שהועלו לשיפור הצעות

 אשר יסייעו למשתתפים במציאת עבודה מעשיים  ומיומנויות כישורים בהקניית התמקדות

", "צרכנים מעברים לבדואים, " "נשים יוצאות בוכרה, קווקז וותיקות –חיל  אשת")

 (. כנותני שירות"

 נשים יוצאות בוכרה, קווקז  –אשת חיל "היעד ) לאוכלוסיית קיימים מודלים התאמת

 (."וותיקות
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 שיטות הדרכה/הנחיה והתאמתן למשתתפים

  בתוכניות השכיחות השיטות

 שיטת עבודה שכיחה בתוכניות היא הסדנה, אשר מחייבת השתתפות פעילה.  -סדנה 

לבעלי מוגבלות, המפגשים הקבוצתיים עלו כאחד ממרכיבי התמיכה שהכי עזרו  תכניתב

 (."חממה ליזמות"להם להתמודד עם הרעיון היזמי )

נערכו מפגשים קבוצתיים )מפגשי אופק( שבהם עבדו  "סטרייב" תכניתבמסגרת 

ים על העצמה אישית וחיזוק היחסים הבינאישיים וקבלו כלים לניהול קריירה המשתתפ

( היו שבעי רצון מהמפגשים והעריכו כי הם חשובים 88%) המשתתפים במערך החיים. רוב

  לצורך השתלבות בעבודה.

 תכניתוהליווי האישי של המשתתף מכניסתו ל תכניתהקשר האישי עם רכז ה -אישי ליווי 

 רשות מקדמת"ים לאחר ההשמה עולה כרכיב בעל תרומה חשובה )ועד מספר חודש

 לעיתים ( ו"העצמת נשים", "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית, "תעסוקה

  "(.עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה)"בתוכניות לאנשים עם מוגבלות כמו מכרעת 

 העיקריות הן בקורסים מקצועיים שיטות ההדרכה  -וסיכומי שיעור בכיתה תרגול

גם " תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל" תכניתהרצאות פרונטליות, דיונים ותרגילים. ב

 חולקו דפי מידע וסיכום בחלק מהמפגשים. 

 והשלכותיהם קשיים

 או שיש  שיטה זו פחות מתאימה למספר קבוצותיתכן ש כי נראה ההערכה מדוחות

: גברים ערביים לעשות מאמץ מיוחד כדי להתאים את דרכי ההפעלה של הקבוצה

"אשת ) התעסוקתית הסדנה כגון קבוצתיות בפעילויות בהשתתפות הפגינו חוסר ענין

 תקשורת וקשיי ביישנות גילו אתיופיה יוצאי(; חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית

 שלא נטו מקווקז עולות נשים"(; הפתוח)"דל"ת  התעסוקהבסדנת  המנחה עם

 (."חיל אשת)" וקההתעס בסדנת להתבטא

  גברים חרדים הבאים מרקע של לימודים בכולל מתקשים בסיכום חומר הלימודים

 בכיתה ובהכנת התרגילים והמטלות בקורס.

 הצעות לשיפור שהועלו במחקרי הערכהו התמודדות דרכי

 הגברת מעורבותם של המאמנים  -התעסוקתיים והמפתחים האישיים המאמנים מעורבות

האישיים ושל המפתחים התעסוקתיים במהלך השיעורים בסדנה כדי לאפשר למשתתפים 

 (."סטרייב"קשר קרוב איתם ומעבר חלק וקל יותר לשלב ההשמה )
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  ,פרנסה " ) למשתתפים הרצאות סיכומי מתןחיזוק הלמידה בשיטת דיונים ותרגול בכיתה

והוספת סדנה של  ("צרכנים כנותני שירות", "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל ", "בכבוד

 .  מיומנויות למידה לקורס

   תכנית  ", "בכבודפרנסה ") תכניתה במהלך מעסיקים אצלארגון ביקור של המשתתפים

 (. "לנשים במגזר הבדואי בגליל

  תכנית לנשים "ים )עם אנשים אשר הצליחו בפתיחת עסק ארגון מפגשים של המשתתפים

 (. "במגזר הבדואי בגליל

 

 תשתית פיזית וציוד 3.3.3

 . תכניתציוד הנחוץ לביצוע ההפיזית והתשתית הכמעט בכל התוכניות דווח על קשיים מבחינת 

 סטרייב"מבנה קטן הכולל חלל אחד ללא אפשרות לפרטיות ) –במקום מתאים  חוסר" ,

מרחק ממקום המגורים )יזמות (, אי התאמת המקום מבחינת "מעברים לבדואים"

 ת"דל"בדואיות(, כיתות מיושנות ותנאים פיזיים ירודים מבחינת תאורה ומיזוג אויר )

(. באחת התוכניות דווח אפילו על מחסור בשולחנות ובלוח "פרנסה בכבוד"ו "פתוחה

(. בגלל העדר מקום מתאים )בין השאר( לא ניתנו חלק מההכשרות "יזמות בדואיות")

 (.יל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית"אשת ח)

 אולם נראה שנגישות  במרבית התוכניות היה צורך להשתמש במחשבים, -מחשבים זמינות

המחשבים לא הייתה מספקת, שאיכותם הייתה ברמה נמוכה ושהתחזוקה השוטפת שלהם 

 (. "חממה תעסוקתית", "ח"ן תכנית", "פרנסה בכבוד")לקתה בחסר

 דרכי התמודדות

 חיפה, המבנה חולק לפינות אינטימיות, דבר המאפשר לעבוד  "סטרייב"ב -מבנים התאמת

 ללא הפרעות.

 במטרה להנגיש שירותי תעסוקה  -ניידת תעסוקה  –הרעיון של משרד נייד  -נייד משרד

 . "סיירת תעסוקה" תכניתלפריפריה נמצא ככלי חשוב להצלחת ה

 

 הקשר עם גופים שונים בקהילה 3.3.3

 נושא זה נדון בהרחבה בדוחות ההערכה על  -המקומית והרשות חההרוו לשכת עם קשר

. לתוכניות היה קשר עם לשכת "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית, "סטרייב"

"אשת הרווחה המקומית לצורך גיוס משתתפים ולחלקן גם לצורך גיוס הצוות המקצועי )
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 "סטרייב"ו "מקדמת תעסוקהרשות " תוכניות(. בחיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית

הועלו גם טענות כלפי  הועלו טענות שלשכת הרווחה לא עמדה בציפיות לגבי מתן העזרה.

הרשות המקומית על שלא עמדה בהתחייבויותיה להקצאת תקציבים, מקום וציוד לצורך 

דווח שהקושי נובע  לעיתים. תכנית, למרות תמיכתה העקרונית בתכניתביצוע הפעילויות ב

 חוסר רצון אלא מקשיים כספיים. לא מ

 אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתמפעילי  -התעסוקהבתחום  גופים עם קשר" 

והיזמות, עמותות למיניהן,  התעסוקה בתחומי הפועלים פיתחו קשרים עם גופים

 תכניתפרויקטים דומים ואנשי עסקים, למטרות גיוס רכזים, למידה משותפת, שיווק ה

 ופי פעולה עם מעסיקים.ויצירת שית

 התוכניות שבהן שיתוף הפעולה עם הרשות המקומית ועם גופים שונים  -תשתית תוכניות

 "מעברים" ו"רשות מקדמת תעסוקה". -בקהילה מגיע לביטויו המרבי הן תוכניות התשתית

שכן פיתוח תשתית התכנון המקורי של תוכניות אלו כלל מספר מסגרות תיאום רחבות, 

קהילתית היא אחת ממטרותיהן המרכזיות. שיתוף הפעולה מובנה מבחינה תעסוקתית 

שולחן עגול, בהובלת ראש  .2 :ארגונית וכולל שני פורומים של התווית מדיניות ותכנון

העיר, ובהשתתפות כל השותפים המקומיים והארציים היכולים לסייע בקידום נושא 

ועדות -תת. 1(; "מעברים לבדואים"( או ועדת היגוי )"רשות מקדמת תעסוקה"התעסוקה )

 (. "תעסוקה רשות מקדמת"המטפלות בנושאים ו/או באוכלוסיות ספציפיות )

בפועל נמצא כי השולחן העגול לא הוקם כלל או שהתכנס רק בהתחלה ולאחר מכן לא 

 בשנה רק התכנס "מעברים לבדואים"ב המקביל הפורום התכנס כלל או לא באופן קבוע.

 . תכניתה להפעלת הראשונה

 .2: "תעסוקה רשות מקדמת" תכניתכחלופה לשולחן העגול התגבשו שני פורומים אחרים ב

ועדת היגוי  .1פעמים בשנה;  3-1ועדת היגוי, שהיא הרכב מצומצם של השולחן המתכנס 

אופרטיבית המורכבת מנציגים מקומיים בלבד ומתכנסת מדי חודש. גם גופים אלה למעשה 

מעברים "פועלים רק בשניים מתוך חמשת היישובים שהשתתפו בהערכה. במרכז 

, המנהלת הארצית, מנהלי תכנית, ההנהלה הפעילה, בה משתתפים מנהל ה"לבדואים

פגש באופן קבוע, מקבל דיווחים ומקבל החלטות מחלקות הרווחה ומנהלי המתנ"סים, נ

 .תכניתלגבי ביצוע ה

 מעברים "ב .קהילתית תכניתהיא אחת מאבני היסוד בהפעלת מתנדבים  -מתנדבים הפעלת

היא הצליחה מאוד כיון שהיא מעוגנת במבנה החברתי ובתרבות של הבדואים,  "לבדואים

פרופסיונליים בתחום -והמתנדבים )חברי "הרשת המשתפת"( הפכו במשך הזמן לפרא

לא תעסוקה" היא  רשות מקדמת" תכניתברוב יישובי הלעומת זאת, שילוב בתעסוקה. 

 .עלתה יפה
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תית, דווח על הפעלת מתנדבים. מרכזי בשלוש תוכניות אחרות, שאינן תוכניות תש

גייסו סטודנטים מתנדבים אשר עסקו בליווי משתתפים, העברת הרצאות אורח,  "סטרייב"

ייעוץ פרטני, הצגת סיפורים אישיים כמודל לחיקוי ולהגברת המוטיבציה בקרב 

ושיווקה בקרב גופים בקהילה היכולים לסייע בתהליך  תכניתהמשתתפים וכן הפצת ה

 פחות ממחצית המתנדבות שהוכשרו, ,"העצמת נשים". באחד משני המרכזים של ההשמה

, שהתבססה על מתנדבים, צוין "סיירת תעסוקה" תכניתבגם חנכו משתתפות באופן פעיל. 

 מחסור במתנדבים מתאימים.

 והשלכותיהם קשיים

  :רשות " תוכניותבאי מילוי ההתחייבויות לעזרה מצד לשכת הרווחה והרשות המקומית

הועלו טענות שלשכת הרווחה לא עמדה בציפיות לגבי מתן  "סטרייב"ו "מקדמת תעסוקה

הועלו גם טענות כלפי הרשות המקומית על שלא עמדה  .בגיוס המשתתפים העזרה

, למרות תכניתבהתחייבויותיה להקצאת תקציבים, מקום וציוד לצורך ביצוע הפעילויות ב

דווח שהקושי נובע לא מחוסר רצון אלא מקשיים  לעיתים. תכניתתמיכתה העקרונית ב

 כספיים.

 :בפועל נמצא  קשיים בהפעלת הפורומים של התווית מדיניות ותכנון בתכניות התשתית

כי השולחן העגול לא הוקם או שהתכנס רק בהתחלה ולאחר מכן לא התכנס או לא באופן 

 רק התכנס ים""מעברים לבדואב המקביל הפורום .)"רשות מקדמת תעסוקה"( קבוע

הצורה העיקרית של שיתופי פעולה התוצאה היתה ש .תכניתה להפעלת הראשונה בשנה

 מול כל גוף בנפרד עפ"י הצורך. תכניתהיא של מנהל ה

 :מחסור בעובד קהילתי בתוכנית הביא לכך שברוב היישובים  קשיים בהפעלת מתנדבים

 של "רשות מקדמת תעסוקה" לא גויסו מתנדבים.  

 ודדות והצעות לשיפור שהועלו במחקרי הערכהדרכי התמ

 :תעסוקה" רשות מקדמת" תכניתכחלופה לשולחן העגול התגבשו שני פורומים אחרים ב

 פעמים בשנה 3-1של השולחן המתכנס ועדת היגוי, שהיא הרכב מצומצם  .2

ועדת היגוי אופרטיבית המורכבת מנציגים מקומיים בלבד ומתכנסת מדי חודש. גם  .1

 מעשה פועלים רק בשניים מתוך חמשת היישובים שהשתתפו בהערכה.גופים אלה ל

 ב"מעברים לבדואים" עבר משקל הכובד להנהלה הפעילה.
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 איתור מקומות עבודה ופיתוח קשרי מעסיקים

 עבודה מקומות של איתור דרכי

 ן דרכים: אתרים של חיפוש עבודה ואיתור המשרות מתבצע במגו -איתורה דרכי

משרות משירות התעסוקה, חברות כוח אדם, פניה יזומה למעסיקים באינטרנט, קבלת 

(, "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערבית(, ירידי תעסוקה )"מעברים לבדואים")

מתנדבים המאתרים משרות וכן באמצעות אנשים מהקהילה המועסקים בארגונים שונים 

 (."מעברים לבדואים"ומדווחים על משרות פנויות )

 בחלק מהתוכניות ישנו רכז קשרי מעסיקים. ההתמחות בתפקיד  -מעסיקים קשרי רכז

מאפשרת צבירת ידע וניסיון בעבודה עם מעסיקים כמו גם פיתוח קשרים אישיים עם 

 מוסדה ,ומוסד ההכשרה אחראי גם על ההשמה ,מעסיקים. כאשר אין בעל תפקיד מיוחד

 (. "ח"ן תכנית"מתקשה להגיע למגוון מעסיקים, כולל מעסיקים קטנים )

  והשלכותיהם קשיים

 בצפון בכלל כמו באזורים מסוימים מחסור במקומות עבודה   -עבודה מקומות מצאי

"אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה ובישובים הערביים בפרט ומיעוט תחבורה ציבורית )

 (. "תעסוקה רשות מקדמת", הערבית

גיאוגרפית על אותם מעסיקים תחרות עם תוכניות תעסוקה אחרות הפועלות בקרבה 

 (. "תעסוקה רשות מקדמת"ו "לנשים העצמהמרכזי ")

 קושי מיוחד הוא להתגבר על חששות מעסיקים מהעסקת  -המעסיקים מצד חסמים

עבודה נתמכת ברצף שירותי "פיגור ) פרטובאנשים עם מוגבלות קבוצות חלשות במיוחד 

 (."תעסוקה

  והצעות לשיפור שהועלו במחקרי הערכה התמודדות דרכי

 המעסיקים מגוון הורחב", סטרייב" בתכנית: 

  ממעסיקים גדולים בלבד גם לעסקים מגוון המעסיקים עימם נוצר קשר הורחב

 קטנים יותר. 

 מקפיד ליזום קשרים עסקיים בלבד עם המעסיקים ולהימנע מבקשת משוב  הצוות

 תגלתה כפוגמת בתהליך ההשמה. מאחר שפעילות זו ה תכניתלגבי בוגרי ה

 פעילויות לחיזוק הקשרים עם המעסיקים, למשל, סדרת מפגשים לקידום  נוספו

 שיתוף הפעולה. 
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 הכפולהקליינט  מודל(Dual Client Model) :  עם המעסיקים היא  תכניתדוגמה יפה של

. בכרמיאל( "רשות מקדמת תעסוקה")תכנית  לקוחהרואה במעסיק  dual clientהמודל של 

זו לא רק מסייעת למעסיק במיון והתאמת עובדים אלא מארגנת הסעות עובדים  תכנית

ע"י  מידע לגבי זכויות והטבות המוענקות להם מעסיקיםמעבירה ללמקומות העבודה, 

   בנושאים כגון ניהול עסקים בתנאי אי ודאות. סדנאותהתמ"ת ומארגנת להם 

 ואיתור  תכניתשר עם המעסיקים לשיווק ההעסקת מפתח תעסוקתי אשר יתמקד בק

 (. "חממה ליזמות", "אשת חיל"  ו"אביחיל" לאוכלוסיה הערביתמקומות תעסוקה )

 

 סיכום .3

הסקירה בדו"ח זה משקפת את המאמץ המשמעותי שנעשה במסגרת תב"ת על מנת להעריך 

ק את את פעילויותיו. במסגרת התכנון האסטרטגי של תב"ת לשנים הבאות, הוחלט להעמי

המאמץ הנ"ל. דו"ח זה הוזמן על מנת לסייע בחשיבה על הדרכים לעשות את זה. בסעיף זה, 

אנו מעלים מספר סוגיות וכיווני פעולה אפשריים לחיזוק מאמץ ההערכה של תב"ת לקראת 

 העתיד.

 

 ת בהערכה של התכניות השונותאחידו   3.1

חוסר אחידות  עריך. יחד עם זאת,לכל מחקר הערכה יש תרומה ייחודית לתכנית אותה הוא מ

 המוסף הערך מן ליהנות בהיבטים שונים של ביצוע  מחקרי ההערכה של  תב"ת אינו מאפשר

הגברת האחידות בין המחקרים תאפשר להשוות  .מספר רב של הערכותמצטבר של מידע המ

לסוגי בין הממצאים ולהגיע למסקנות רחבות יותר, הן ביחס לסוגי תוכניות והן ביחס 

 אוכלוסיות.

אשר יסייעו בקביעת  (Benchmarks)גם תספק בסיס איתן יותר לקביעת ציפיות  האחידות

לצפות להן. היא תתרום גם ליצירת שיח בין מבצעי תוכניות  שניתן ותיעדים לגבי התוצא

שונות. ניתן גם לחסוך בחלק מן עלויות הפיתוח של מערכי המחקר ולהשתמש יותר בתבניות 

  של ניתוח. מוכנות

מחייבת השקעת זמן ביצירת קונצנזוס בין האחראים על פרויקטים  אחידותה יצירת, ואולם

שונים ברמה לאומית וברמת המפעילים בשדה. מעבר לכך, יש לאחידות מספר מגבלות.  היא  

עשויה  להגביל את היכולת להתאים את המחקר לאופי הייחודי של כל פרויקט. היא מחייבת 

דות בהשקעת משאבים לצורך ביצוע מחקרי ההערכה ומצמצמת את האפשרות יותר אחי

לקבוע סדר עדיפות לגבי השקעה זו. היא עלולה גם להיתקל בהתנגדויות של מעריכים שונים 

 שיש להם דעות שונות לגבי המרכיבים הרצויים או המדדים. 
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 המרכזיים רכיביםהמ –כאשר דנים באחידות, ניתן להתייחס לשלושה היבטים שונים: אחד 

 . המשתתפים אחר המעקב תקופות – והשלישישל התוצאות  המדדים –, השני ההערכות של

למטה מופיעים מספר מרכיבים מרכזיים של  -המרכיבים המרכזיים של ההערכות א. 

המחקרים. הסוגיה היא האם צריכה להיות יותר אחידות בין המחקרים בהתייחסות 

למרכיבים השונים או לפחות מבחינת הדגש. אם אין עניין ביצירה של יותר אחידות, רצוי 

 מחקר. לפתח מערכת קריטריונים כדי לכוון את ההחלטות לגבי מרכיבים אלו בכל מחקר ו

 קריטריונים אלו יכולים לכלול:

  מהי השאלה העיקרית? האם יש עניין מיוחד בבחינת תהליך היישום על מנת לשפרו או

 שעיקר העניין הוא בבחינת התוצאות?

  מרכזיות המודל מבחינת מקומו הצפוי במסגרת כלל המאמצים להתמודד עם

 אוכלוסייה מסוימת  והיקף ההפעלה הצפויה. 

  המשתתפים בתכנית והיכולת למדוד היבטים שונים בצורה תקפה לאור זאת.מספר 

  מידת החדשנות והמורכבות של התכנית, וכפועל יוצא מכך, הצורך ללוות את תהליך

 היישום ולבחון את התוצאות.

 המרכיבים שיש לקחתם בחשבון:

 תיאור בסיסי של המשתתפים בתכנית. - תיאור מאפיני אוכלוסיות  .2

 ותפוקות התכנית כמו מספר משתתפים, מספר מסיימים וכד'.  -כנית תפוקות הת .1

בחינה של יישום מודל ההתערבות בפועל והתייחסות   -בחינת יישום מודל ההתערבות  .3

להיבטים כמו הגעה לאוכלוסיית היעד הרצויה, יכולת לגייס צוות מתאים ליישום התכנית 

 וכד'. 

כמו רמת  אבני דרך מרכזיות לקראת התוצאות הסופיות, -ממצאים לגבי תוצאות ביניים  .4

 הידע במחשבים או רמת החוללות העצמית.

ותוצאות כמו השמה ושכר תוצאות סופיות ממצאים לגבי  -ממצאים לגבי תוצאות סופיות  .5

 .   ביניים

הערכה של השפעת התכנית, לרוב בעזרת  - ניסיון להבחין בין שינוי לבין השפעת התכנית .6

    אה.והשוקבוצת 

 ניתוח עלויות .2

 -Cost)השוואתית בין התוכנית לתוכניות אחרות  -ניתוח יעילות העלויות .8

Effectiveness Analysis)-  עם תכניות ניתוח עלות תועלת משווה את עלויות התכנית

 אחרות.
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התשואה של התוכנית לחברה,  -(Benefit- Cost Analysis)עלות  -ניתוח תועלת .9

 .לממשלה ולפרט

כל תכנית מנסה להגיע למספר תוצאות, ויש עניין למדוד לפחות  –המדדים של התוצאות ב. 

חלק מהן. הסוגיה היא האם צריכה להיות יותר אחידות לגבי המדדים שמייצגים בצורה 

הטובה ביותר את השגת התוצאות, ולגבי צורת המדידה שלהם. אם כן, יש לגבש רשימה 

לאחידות בנוגע לכל המדדים, או להגדיר רשימת מינימום מוסכמת של מדדים. אפשר לשאוף 

 של מדדים שהם אחידים; מעבר לכך, ניתן לאפשר לכל מחקר להוסיף. 

סוגיה נוספת היא כמה זמן לעקוב אחר המשתתפים  – תקופות המעקב אחר המשתתפיםג. 

 אחרי תחילת התכנית תוך הבחנה בין מעקב במהלך התכנית למעקב לאחר תום התכנית.

מועדי המעקב ייקבעו עד כמה אפשר יהיה לבחון את נושא יציבות התעסוקה לאחר ההשמה 

 ועד כמה אפשר יהיה לבחון את השדרוג של איכות העבודה לאחר ההשמה הראשונה. 

 

 הבחנה בין מדידת שינוי למדידת ההשפעה 3.2

סוגיה נוספת היא ההתייחסות להבחנה בין מדידת שינוי לבין מדידת השפעת התוכנית. 

היכולת לבחון את השפעת התכנית כרוכה בד"כ בהגדרת קבוצת השוואה המחייבת השקעה 

של משאבים ותשומת לב. במסגרת הסקירה ראינו שיש מספר דוגמאות של מחקרים בתב"ת 

יתר במחקרי מכון ברוקדייל השתמשו בנתונים מסקרי שכן ניסו להתמודד עם הסוגיה; בין ה

כמו כן כוח אדם על מנת לבנות קבוצת השוואה מתאימה, דבר שלא חייב איסוף מידע נוסף. 

יש שימוש בדיווח עצמי של המשתתפים על תרומת התוכנית כדרך נוספת לקבל ראייה של 

  כה של תב"ת.ההשפעה וחשוב לדון על המקום של מידע מהסוג הזה במערכת ההער

חשוב לעשות מאמץ גדול הרבה יותר להתמודד עם הבעיה. אחת הדרכים לייעל את המאמץ 

היא לנסות לבנות אסטרטגיה כללית של קבוצת השוואה שיכולה להיות רלבנטית לקבוצות 

של תוכניות או אוכלוסיות. דבר זה יכול להקל מאוד על ההתמודדות עם האתגר לגבי כל 

 ספציפי.תכנית באופן 

 

 עיתוי ביצוע ההערכה 3.3

תכניות, אפילו בשלב הניסוי, כוללות לעיתים מספר מחזורים של משתתפים ולעיתים נעשים 

בהן שינויים בין המחזורים על סמך הלמידה. לפיכך, סוגיה נוספת היא העיתוי של ביצוע 

חזורים מחזורים ראשוניים יותר או מ -ההערכה מבחינת השלב של התפתחות התוכנית 

קשר הדוק לשאלת מטרת ההערכה. ככל שההערכה תתבצע בשלב  מאוחרים יותר. לסוגיה זו
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, ערכה ככלי לעיצוב התכנית ויישומה. מצד שני , כך יגדלחות התכניתתמוקדם יותר בהתפ

כאשר ההערכה מבוצעת בשלבים מאוחרים יותר של התכנית, יגדל ערכה ככלי להערכת 

 צוי לקבוע קווים מנחים בסוגיה זו.תרומת התכנית למשתתפים. ר

 

 תיעוד המחקר 4.4

ראינו שיש הרבה שונות בתיעוד המחקר עצמו והממצאים וחשוב שיידרש ממבצעי מחקר 

 תיעוד מקיף ומלא. 

 

 אחסון המידע הנאסף וזמינותו לאחר ביצוע המחקר 3.3

כדי שאפשר חשוב שגם קבצי הנתונים של המחקרים יאוחסנו במקום מרוכז ויהיו זמינים 

 יהיה לחזור אליהם בעת הצורך. 

 

 תב"תהמידע של נתוני מערכת קשר ל 3.3

לתב"ת מערכת מידע מנהלית ייחודית ורחבה. נתוני מערכת המידע המנהלית של תב"ת 

מבוססים על דיווח מבצעי התוכניות. שילוב המידע מהמערכת המנהלית עם ממצאי המחקר 

תובנות לגבי התכנית. יחד עם זאת, עולות מספר שאלות החיצוני יכול להרחיב ולהעמיק את ה

בניסיון להשתמש במידע מנהלי של שלמות הנתונים ושל אמינות הדיווח של מבצעי התכניות. 

שאלות אלו מחריפות ככל שתקופת הזמן מאז תחילת ההשתתפות הפעילה של המשתתף 

אם לאופי התוכנית גדלה. אין ספק גם שאיכות הנתונים תשתנה מתוכנית לתוכנית בהת

ולאופי מבצעיה. נעשו כמה בדיקות לגבי הדמיון או השוני בין הדיווח המנהלי והדיווח 

המחקרי וחשוב להרחיב את ההשוואות הללו. באסטרטגיה המקורית של תב"ת דובר על 

בדיקה חיצונית ע"י ראיון עם מדגם של משתתפים כחלק מהמאמץ להשלים ולאמת את 

 א של השילוב הנכון הוא מורכב, ורצוי שייערך דיון מיוחד בנושא.המידע. אם כן, הנוש

 

 מחקרים על הפצה מערכתית של תוכניות תב"ת 3.4

בין מחקרים שנעשו בעבר, לא נמצאו כאלו שעסקו בתהליכי מעבר של התוכניות לגורמים 

ממשלתיים והפצתם הרחבה. יחד עם זאת, מתבצע מחקר הערכה על ידי המכון בנושא של 

תוכניות מערך מעת תכנית אשת חיל במשרד הרווחה. זה כיוון חדש שחשוב לשלב אותו בהט

 הערכה של תב"ת.ה



31 

 

 לוחות סיכום –. נספח תוכניות הערכה 3

 

 מבוא לנספח  3.1

נספח זה כולל ארבעה לוחות סיכום המתייחסים להיבטים שונים של מחקרי ההערכה 

התכניות עליהן התבססה הסקירה,  12 לכללמתייחסים  והממצאים העולים מהם. הלוחות

 ונותנים מידע לגבי כל אחת מהן.

מאפיינים של מחקרי ההערכה, כמו מקורות המידע או מספר נקודות הזמן  :2לוח  .2

 במהלך התכנית ולאחריה בהן נבחנו המשתתפים. 

 מדדי התוצאות הסופיות ומדדי תוצאות הביניים הנכללים במחקרי ההערכה.  :1לוח  .1

כולל התייחסות לשילוב המצב התעסוקתי של המשתתפים מצאים לגבי מ :3לוח  .3

 בעבודה ושדרוג. 

וגודל : מאפיני האוכלוסיות מבחינת אוכלוסיית היעד, מרכיבי תכנית ההתערבות 4לוח  .4

אוכלוסיית המחקר
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 : מאפייני מחקר ההערכה  1לוח   3.2

 

  את מאפייני מחקר ההערכה בהיבט של אופן ומועד איסוף המידע ובהיבט של ניתוח הנתונים.יג מצ 2 לוח

 אם לא. 1-אם המרכיב קיים ו 2-הטבלה מציינת ב

 

 :מקרא

 הצעת תקציב.  אוההערכה כוללת דוח כתוב או חומר אחר כמו מצגת  האם :פורסם דוח הערכה

 שהסתיימו( או לאחר 2) הראשונים המחזורים מן באחד, בתחילת יישום המודלההערכה נעשתה  האם הראשונים: במחזוריםהערכת המודל 

 . (1מחזורים ויישום המודל יוצב ) מספר

 על המשתתפים מידע איסוף

 ההערכה רואיינו משתתפים בתכנית.  במהלך האםסקר משתתפים: 

 בקבצים מנהליים.  שימושבמחקר ההערכה  נעשה האם: מנהלי דיווח

 

 משתתפים: האם נערכה השוואה בין קבוצות משתתפים שונות במהלך ההערכה.של קבוצות תת  ביןהשוואה 

 

 מסקר משתתפים תוצאות על מידע קיים לגביהם מועדים

 . התכנית תחילת לפני: האם המחקר כולל מידע לגבי מצב התעסוקה של המשתתפים 1T התכנית לפני

במועד אחד  התכנית תחילת לאחר המשתתפים של התעסוקה מצב לגבי מידע כולל המחקר האם :T1 התכנית תחילת לאחר אחד מועד

 . לפחות

 לאחר יותר או בשני מועדים המשתתפים של התעסוקה מצב לגבי מידע כולל המחקר האם: +T2מועדים או יותר לאחר תחילת התכנית   שני

 .  התכנית תחילת

 

 האם המחקר כלל קבוצת השוואה לקבוצת המשתתפים בתוכנית. :קבוצת ההשוואה

 

 נבדק אופן יישום המודל. במסגרת ההערכה  האם: יישום בדיקת
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 מאפייני מחקר ההערכה   :2 לוח

 תכנית

 
פורסם 

דוח 
 הערכה
לעומת 
 מצגת/
תזכיר 

 בלבד

 
הערכת 
המודל 

במחזורים 
 הראשונים 

 
 

  

 
על  איסוף מידע
 המשתתפים

 
השוואה 

תת  בין
קבוצות 

של 
 משתתפים

 
 
 

 

 
מועדים לגביהם קיים מידע על 

 מסקר משתתפים תוצאות

 
קבוצת 

 השוואה

 
 בדיקת
 יישום

סקר 
 משתתפים

 
 
 
 
    

 דיווח
 מנהלי 

 
 
 
 

לפני 
התכנית 

3T  
 

מועד 
אחד 

לאחר 
תחילת 
התכנית

2T  

שני 
מועדים 
או יותר 

לאחר 
תחילת 

 התכנית 
T2+ 

 
 
 

 
 

הכוללים את המרכיב, מתוך סה"כ 
 תכניות: 14

23 15 22 11 21 18 21  3 20 

 
 עולים:

          

נשים יוצאות  -אשת חיל . 2
 אתיופיה

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 דל"ת פתוחה. 1

 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 חממה תעסוקתית . 3
נשים יוצאות בוכרה,  -אשת חיל . 4

 קווקז וותיקות
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

עולים מברה"מ לשעבר בגילאי . 5
 ומעלה  45

1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 

 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 אירועים עולים. 6
 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 סיירת תעסוקה. 2

           צעירים:
 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 סטרייב. 8
 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 אפיקים. 9

 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 מרכזי צעירים . 21
 0 0 1 0 2 0 0 1 ? 1 גשר לבוגרי השמה חוץ ביתית . 22

           חרדים:
 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים . 21
 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 קמח ופרנסה בכבוד . 23
 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 פרנסה בכבוד . 24
 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 תכנית ח"ן . 25
 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 ברכה בעסקים . 26
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 תכנית

 
פורסם 

דוח 
 הערכה
לעומת 
 מצגת/
תזכיר 

 בלבד
 

 

 
הערכת 
המודל 

במחזורים 
 הראשונים 

 
 
 
 

   

על  איסוף מידע
 המשתתפים

השוואה 
בין תת 
קבוצות 

של 
 משתתפים

 
 
 

 

מועדים לגביהם קיים מידע על 
 מסקר משתתפים תוצאות

קבוצת 
 השוואה

 
 בדיקת
 יישום

 
סקר 

 משתתפים
 
 
 
 
 
 

 דיווח
 מנהלי 

 
 
 
 
 
 

לפני 
התכנית 

3T  
 
 
 
 

מועד 
אחד 

לאחר 
תחילת 
התכנית

2T  
 
 

שני 
מועדים 
או יותר 

לאחר 
תחילת 

 התכנית 
T2+ 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

           מיעוטים:
 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 מעברים לבדואים. 22
 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 לערביםאשת חיל ואביחיל . 28
תכנית לנשים במגזר הבדואי . 29

 בגליל  
1 1 1 0 1 1          0 0 0 1 

           בעלי מוגבלויות:
 0 0 1 1 1 2 1 1 0 0  .  הנגשת הכשרות מקצועיות 11
עבודה נתמכת ברצף שירותי . 12

 תעסוקה 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 צרכנים כנותני שירות . 11
 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 חממה ליזמות . 13

           נשים:
 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 מרכזי העצמה לנשים . 14 

           כללי:
 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 רשות מקדמת תעסוקה . 15
 1 0 2 2 1 2 0 1 1 1 יוזמים עסק . 16
תכנית הסיוע לעסקים בצפון . 12

(IEC ) 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
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 במחקר ההערכה שנבדקו התכנית של תוצאות : מדדי2לוח   3.3

 
 את סוג המידע הכלול בתכנית ההערכה לגבי תוצאות ביניים ותוצאות סופיות של התכנית.  מציג 1 לוח

 אם לא. 1-אם המרכיב קיים ו 2-הטבלה מציינת ב

 
 מקרא: 

 
 תוצאות סופיות  מדדי
    לאחר התכנית לעומת המצב לפני התכנית. המשתתפים של התעסוקתי במצבאת השינוי  נהבח ההערכה האם :תעסוקתי במצב שינוי

ההערכה בחנה את השינוי אשר חל באיכות התעסוקה לפני התכנית לעומת איכות  האם :לפני תחילת התכניתלמשתתפים שעבדו שדרוג 

למשתתפים אשר הושמו במהלך התכנית, לא נכלל בטבלה. זאת מכיוון שהמדד נבדק רק בהערכה אחת שדרוג המדד  .התעסוקה לאחריה

 )לתכנית "סטרייב"(. 

 : האם ישנם ממצאים לגבי שכר המשתתפים. והטבות סוציאליות שכר

 ההערכה בחנה את שביעות רצון הבוגרים מעבודתם. האם  :שביעות רצון בעבודה

 

 בעיני המשתתפים ביניים תוצאות מדדי

 . לאחרים עליה להמליץ נכונות כולל ,את התכנית משתתפיםה: האם ישנו מידע לגבי הערכה כוללת של הערכה כוללת לתכנית

ומהיבטים שונים: האם נבחנה שביעות הרצון של המשתתפים מאופן יישום  התכנית )איכות ההוראה  שביעות רצון מאופן יישום התכנית

 למשל(. 

במדדים הקשורים בהעלאת סיכויי  שיפורנבחנה מידת ה האם :וסובייקטיביים לפי מדדים אובייקטיביים מסוגלות תעסוקתיתשיפור 

 .  שלהם ההשמה סיכויי את העלתה שהתכניתאת המידה בה המשתתפים העריכו ההשמה של הפרט או 
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  במחקר ההערכה שנבדקו תוהתכני של תוצאות : מדדי1לוח 

 תכנית

 מדדי תוצאות ביניים תוצאות סופיותמדדי 
שינוי 
במצב 

 תעסוקתי

שדרוג 
משתתפים ל

לפני  שעבדו
תחילת 
  התכנית

 שכר
והטבות 

 סוציאליות

שביעות 
רצון 

 בעבודה

הערכה 
כוללת 

 לתכנית 

שביעות רצון 
מאופן יישום 

התכנית 
ומהיבטים 

 שונים

שיפור מסוגלות  
תעסוקתית לפי 

מדדים 
אובייקטיביים 
  וסובייקטיביים

        
סה"כ הכוללים את 

 17 28 15 14 12 6 28 תכניות: 14המרכיב, מתוך 

 
        עולים:

נשים יוצאות  -אשת חיל . 2
 0 0 0 0 0 1 1 אתיופיה

 0 0 0 0 0 1 1 דל"ת פתוחה. 1
 1 1 1 1 0 2 2 חממה תעסוקתית . 3
נשים יוצאות  -אשת חיל . 4

 0 1 0 0 0 1 2 בוכרה, קווקז וותיקות

עולים מברה"מ לשעבר . 5
 1 1 1 0 1 2 2 ומעלה  45בגילאי 

 1 1 1 1 0 2 2 אירועים עולים. 6
 1 1 1 0 0 1 1 סיירת תעסוקה. 2

        צעירים:
 1 1 1 1 1 1 2 סטרייב. 8
 0 0 0 2 2 2 2 אפיקים. 9

 1 1 1 0 0 1 1 מרכזי צעירים . 21
גשר לבוגרי השמה חוץ . 22

 1 1 1 1 0 1 2 ביתית 

        חרדים:
מרכזי פיתוח תעסוקת . 21

 1 0 1 1 1 1 2 חרדים 

 0 0 0 0 1 1 2 קמח ופרנסה בכבוד . 23
 1 0 1 1 1 1 2 פרנסה בכבוד . 24
 1 1 0 1 1 1 2 תכנית ח"ן . 25

 1 1 1 0 1 1 2 ברכה בעסקים . 26
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 תכנית

 מדדי תוצאות ביניים מדדי תוצאות סופיות
שינוי 
במצב 

 תעסוקתי

שדרוג 
משתתפים ל

לפני  שעבדו
תחילת 
 התכנית

 שכר
והטבות 

 סוציאליות

שביעות 
רצון 

 בעבודה

הערכה 
כוללת 

 לתכנית 

שביעות רצון 
מאופן יישום 

התכנית 
ומהיבטים 

 שונים

מסוגלות שיפור 
לפי  תעסוקתית

מדדים 
 אובייקטיביים

 וסובייקטיביים
        מיעוטים:

 1 1 1 1 1 1 2 מעברים לבדואים. 22
אשת חיל ואביחיל . 28

 1 1 0 1 1 2 2 לערבים

תכנית לנשים במגזר . 29
 1 1 1 0 0 1 1 הבדואי בגליל  

        בעלי מוגבלויות:
. הנגשת הכשרות 11

 0 0 1 1 1 2 2  מקצועיות

עבודה נתמכת ברצף . 12
 0 0 1 1 1 2 2 שירותי תעסוקה 

 1 1 1 1 1 1 1 צרכנים כנותני שירות . 11
 0 0 0 0 0 1 1 חממה ליזמות . 13

        נשים:
 1 1 1 1 1 1 2 מרכזי העצמה לנשים . 14 

        כללי:
 0 0 0 0 0 1 1 רשות מקדמת תעסוקה . 15
 0 1 0 0 0 1 1 יוזמים עסק . 16
תכנית הסיוע לעסקים . 12

 2 1 0 0 0 1 1  (IECבצפון )
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 : ממצאים לגבי המצב התעסוקתי לפי מועדי איסוף המידע3לוח   3.3

 

 מציג ממצאים לגבי השינוי במצב התעסוקתי ועל המועדים שבהם הוא נבדק. 3 לוח

 

 מקרא: 

 מועדים לגביהם יש מידע על המצב התעסוקתי

 האם ישנו מידע על המצב התעסוקתי לפני התכנית.  :תהתכניהתחלת 

 : האם ישנו מידע על המצב התעסוקתי לאחר התכנית, ואם כן אז מתי. זמן לאחר תחילת התכנית

 

 תעסוקתי מצב על ותמדדי תוצא

 : פירוט ממצאי ההערכה לגבי שיעור המועסקים לאחר התכנית. שילוב בעבודה

התכנית: מפרט את השינוי אשר חל באיכות התעסוקה לפני התכנית לעומת איכות התעסוקה  תחילת לפני משתתפים שעבדולשדרוג 

 לאחריה. 

את השינוי אשר חל באיכות התעסוקה בקרב משתתפים אשר הושמו במהלך התכנית  מפרט למשתתפים אשר הושמו במהלך התכנית:שדרוג 

 .  יותרבהשוואת השמה מוקדמת במהלך התכנית להשמה מאוחרת 

 

 הסברים:

 ' מציין לא נבדק או אין מידע.-----הסימון '
 

 

 

 

 

 



38 

 

 

  : ממצאים לגבי המצב התעסוקתי לפי מועדי איסוף המידע3לוח 

  

 תכנית

מועדים לגביהם יש מידע על 
 ות על מצב תעסוקתימדדי תוצא המצב התעסוקתי

התחלת 
 התכנית

זמן לאחר 
תחילת 
 התכנית

 שילוב בעבודה 
 משתתפים שעבדולשדרוג 

 לפני תחילת התכנית 
למשתתפים אשר שדרוג 

 התכניתהושמו במהלך 

          עולים
נשים יוצאות  -אשת חיל  .2

 אתיופיה 
אין מידע אך 
ההנחה היא 
 שלא עובדים

לא ברור מתי 
 בדקו

לא נבדק באופן שיטתי )"שיעור 
רב של נשים התנסו בעבודה 

 בתקופת ההכשרה ולאחריה"(

----- ----- 

 ----- ----- -----  ------  כן דל"ת פתוחה. 1

 אחרי. 2עבדו לפני,  5: 8מתוך  כחודש   כן חממה תעסוקתית . 3
 .נכנסו לעבודה 1

כל המשתתפים אשר עבדו 
לפני התכנית שידרגו את 
עבודתם לעבודה קבועה 

  ומקצועית יותר 

----- 

נשים יוצאות  -אשת חיל . 4
 בוכרה, קווקז וותיקות

 13%-עלייה בשיעור התעסוקה מ לאחר הסדנה   כן
הסדנאות )עלייה  בתום 65%-ל
 נקודות אחוז( 41-ב
 

----- ----- 

עולים מברה"מ לשעבר . 5
 ומעלה  45בגילאי 

בסוף  84%-עבדו בתחילת ו 58% שנה כן
 נקודות אחוז( 16-)עלייה ב

 

 42% -ל 26%-חל גידול מ
בשיעור העובדים בתחום 
 המקצועי או לפי כישורים

----- 

ברור מתי לא  לא קיים אירועים עולים )יזמות(. 6
 בדקו

פתחו עסק חדש לאחר  15%
 הקורס

מאלו שהיו במעמד  25%
תעסוקתי נמוך, שיפרו את 

 מעמדם 

----- 

לא ברור מתי  לא קיים סיירת תעסוקה. 2
 בדקו

השתלבו בעבודה אשר  26%
 הוצעה להם ע"י העמותה 

----- ----- 
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 תכנית

מועדים לגביהם יש מידע על 
 ות על מצב תעסוקתימדדי תוצא המצב התעסוקתי

התחלת 
 התכנית

זמן לאחר 
תחילת 
 התכנית

 שילוב בעבודה 
  משתתפים שעבדולשדרוג 

 לפני תחילת התכנית 
למשתתפים אשר שדרוג 

 הושמו במהלך התכנית

      צעירים

לאורך שנתיים  כן סטרייב. 8
 מדידות( 4)

-ל 1-עלייה בשיעור התעסוקה מ
אחרי  68%-לאחר שנה ול 62%

נקודות  68-שנתיים )עלייה ב
 אחוז(.

-ל 1-קבוצת ההשוואה עלתה מ
 36-אחרי שנה )עלייה ב 36%

 נקודות אחוז(.
 

לא נמצאו הבדלים  ------

מובהקים בהשוואת 

ממוצעי השכר והיקפי 

המשרה )משרה מלאה /  

לא מלאה ( של 

ה המשתתפים חצי שנ

מתום הסדנה ושנתיים 

 מתום הסדנה.

המשתתפים  כן אפיקים. 9
נשאלו על 

עבודתם לפני 
התכנית. לאחר 

תחילת 
התכנית, 

נשאלו כל 
המשתתפים על 

מצבם 
התעסוקתי,  
ללא הפרדה 

לפי השלב 
בתכנית בו הם 

 נמצאים. 

 
 61%-עלייה בשיעור התעסוקה מ

נקודות  15 -)עלייה ב 82%-ל
 אחוז(

 49% -ל 9%-חל גידול מ
בשיעור העובדים בעבודה 

 מקצועית

----- 

לא ברור מתי  לא קיים מרכזי צעירים . 21
 בדקו

 ----- ------ עובדים  61%  
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גשר לבוגרי השמה חוץ . 22
 ביתית 

אין מידע אך 
ההנחה היא 
 שלא עובדים

לא ברור מתי 
 בדקו

-ל 1-עלייה בשיעור התעסוקה מ
 נקודות אחוז( 66 -)עליה ב 66%

------ ----- 

 תכנית

מועדים לגביהם יש מידע על 
 ות על מצב תעסוקתימדדי תוצא המצב התעסוקתי

התחלת 
 התכנית

זמן לאחר 
תחילת 
 התכנית

 שילוב בעבודה 
 משתתפים שעבדול שדרוג

 לפני תחילת התכנית 
למשתתפים אשר שדרוג 

 הושמו במהלך התכנית

      חרדים

מרכזי פיתוח תעסוקת . 21
 חרדים 

חודשים  6-9 כן
מתחילת 
 התכנית 

-עלייה בשיעור התעסוקה מ
 35.3-)עלייה ב 62.8%-ל 16.5%

 נקודות אחוז(

------ ----- 

לפי הערכת  קמח ופרנסה בכבוד . 23
אנשי קמח, 

שיעור 
התעסוקה 

לפני התכנית 
 25%עמד על 

  . 

בנקודת זמן 
מסוימת נבדקו 

כל 
המשתתפים, 
ללא הפרדה 

לפי מועד 
 הסיום. 

 25%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  66-)עלייה ב 82%-ל

 אחוז(

------ ----- 

חצי שנה עד  כן פרנסה בכבוד . 24
שנה מתום 
 הלימודים 

 49%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
 נקודות אחוז( 4-)עלייה ב 53%-ל

------ ----- 

אין מידע אך  תכנית ח"ן . 25
ההנחה היא 
 שלא עובדים

לא ברור מתי 
 בדקו

 1%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  26 -)עלייה ב 26%-ל

 אחוז(

------ ----- 

בנקודת זמן  כן ברכה בעסקים )יזמות(. 26
מסוימת נבדקו 

כל 
המשתתפים, 
ללא הפרדה 

לפי מועד 
 הסיום.

 22%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  6-)עלייה ב 22%-ל

 אחוז(.
-עלייה בשיעור בעלי העסקים מ

 22-)עלייה ב 49%-ל 38%
 נקודות אחוז(.

------ ----- 

      מיעוטים

בנקודת זמן  כן מעברים לבדואים. 22
מסוימת נבדקו 

כל 
המשתתפים, 
ללא הפרדה 

 13%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  14-)עלייה ב 42%-ל

 אחוז(
 

----- ----- 
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לפי מועד 
 הסיום.



41 

 

  

 תכנית

מועדים לגביהם יש מידע על 
 ות על מצב תעסוקתימדדי תוצא המצב התעסוקתי

התחלת 
 התכנית

זמן לאחר 
תחילת 
 התכנית

 שילוב בעבודה 
 שעבדומשתתפים לשדרוג 

 לפני תחילת התכנית 
למשתתפים אשר שדרוג 

 הושמו במהלך התכנית

אשת חיל ואביחיל . 28
 לערבים

אין מידע אך 
ההנחה היא 
 שלא עובדים

שנה וחצי 
מתחילת 
 התכנית 

 1%-עלייה בשיעור התעסוקה מ
 33% -בקרב הנשים ול 12%-ל

 -וב 12 -בקרב הגברים )עלייה ב 
 נקודות אחוז בהתאמה( 33
 

מקרב הנשים העובדות 
בעבודות  12%הועסקו 

בלתי מקצועיות. מקרב 
 31%הגברים הועסקו 

 בעבודות בלתי מקצועיות. 

----- 

תכנית לנשים במגזר . 29
 הבדואי בגליל )יזמות(  

 ----- ------ ------ ------ כן

      בעלי מוגבלויות

.  הנגשת הכשרות 11
  מקצועיות 

לא ברור מתי  כן
 בדקו

 49%-עליה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  34-)עלייה ב 83%-ל

 אחוז(
 

מספר העובדים במפעל 
מכלל  16% -מוגן ירד מ

המשתתפים לפני התכנית 
 אחריה  2.2% -ל

----- 

עבודה נתמכת ברצף . 12
 שירותי תעסוקה 

לא ברור מתי  כן
 בדקו

בתום שנתיים וחצי הושמו 
מחניכי מע"ש במסגרת  21.5%

 עבודה נתמכת 

רוב העבודות אינן דורשות 
רמה גבוהה של מיומנות 
ודומות לעבודה במע"ש.  

משכורות החניכים גבוהות 
מאשר המשכורת  5.2פי 

 אשר קבלו במע"ש. 
 

----- 

לא ברור מתי  לא קיים צרכנים כנותני שירות . 11
 בדקו

מכלל המשתתפים עבדו לאחר 
. מתוכם עבדו 95%ההכשרה 

 במסגרת שיקומית.  21%

------ ----- 

לא ברור מתי  לא קיים חממה ליזמות )יזמות(. 13
 בדקו

------ ------ ----- 
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 תכנית

מועדים לגביהם יש מידע על 
 ות על מצב תעסוקתימדדי תוצא המצב התעסוקתי

התחלת 
 התכנית

זמן לאחר 
תחילת 
 התכנית

 שילוב בעבודה 
 משתתפים שעבדולשדרוג 

 לפני תחילת התכנית 
למשתתפים אשר שדרוג 

 הושמו במהלך התכנית

      נשים

מרכזי העצמה לנשים . 14 
 )כולל רכיב של יזמות(

כשנה וחצי עד  כן
שנתיים 

מתחילת 
 התכנית 

 31-עלייה בשיעור התעסוקה מ
נקודות  33-)עלייה ב  63%-ל

 אחוז(.
קבוצת ההשוואה נבנתה 

למשתתפות אשר לא עבדו בעת 
הכניסה לתכנית. בעוד שבקרב 

 1%  -המשתתפות  חלה עליה מ
בקרב קבוצת ההשוואה  66%-ל

 66) 31% -ל 1%-חלה עליה מ
 נקודות אחוז(.  31לעומת 

------ ----- 

      כללי

בנקודת זמן  לא קיים רשות מקדמת תעסוקה . 15
מסוימת נבדקו 

כל 
המשתתפים, 
ללא הפרדה 

לפי מועד 
 הסיום.

במועד הבדיקה עמד שיעור 
 51%העובדים על 

------ 
 

לאחר שבעה  לא קיים יוזמים עסק )יזמות(. 16
חודשים מתום 

 הקורס

מן המשתתפים פתחו עסק  38%
 לאחר הקורס 

------  

תכנית הסיוע לעסקים . 12
 ( )יזמות(IECבצפון )

כשנתיים  כן
ממועד הפעלת 

 התכנית

עסקים קיבלו במסגרת  831
התכנית  טיפול משמעותי. סך 

הגידול במשרות באותם עסקים 
 משרות.  841 -ל 611עמד בין 

------  
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 גודל אוכלוסיית המחקרו התוכניות: מאפיני 3לוח   3.3

 

 האוכלוסייה אשר נבדקה. ו היבתכנית, מרכיב למשתתפיםמכיל פרטי מידע בסיסיים לכל תכנית ביחס  4 לוח

 

 מקרא: 

 .העיקריים ומאפינה התכנית מיועדת לה האוכלוסייה פירוט: המשתתפים ומאפייני היעד אוכלוסיית

 רשימת מרכיבי התכנית.  התכנית: מרכיבי

 גודל האוכלוסייה אשר השתתפה בהערכה.  גודל אוכלוסיית המחקר:
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 (2עולים: אשת חיל )

 

ומאפייני אוכלוסיית היעד 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

שאינן מועסקות נשים 

 יוצאות אתיופיה   

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 * ליווי קבוצתי )מועדון תעסוקה(

------------ 

 .1112און. מכון משתנים הערכה לייעוץ ארגוני, מרץ -רוזליס ונעמה בר –חיל דו"ח הערכה רטרוספקטיבי מאת ד"ר מירי לוין -מקור: אשת
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 (1ת פתוחה )"עולים: דל

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

(, יוצאי קוקז 22%עולים מאתיופיה )

וארצות אסייתיות בחבר העמים 

 ( ואחרים 12.5%)

 

* רוב העולים היו ברמה של מתחילים 

 56% -נשואים ו  22%וטרום ייסוד. 

נשים. ממוצע הוותק  63%. 41מעל גיל 

עבדו לפני  %23שנים.  21בארץ: 

 ההכשרה. 

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

* השלמת השכלה בדגש על לימודי 

  עברית 

 עבודה* שירותי השמה ב

 כיתות 9נדגמו 

 . 1122 פברוארהערכה מעצבת של תכנית "דל"ת פתוחה" דו"ח מסכם מאת אסתר לוינסון. מקור: 
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 (3עולים: חממה תעסוקתית )

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 עולי אתיופיה חסרי מקצוע

 

* רוב המשתתפים היו בישראל מעל 

שנים ורובם היו נשים נשואות.  25

הגיל הממוצע של המשתתפים עמד 

 . 38על 

המשתתפים עבדו  8מתוך  5* 

בתחילת הלימודים, לא בחברת 

 שטראוס

 * הכנה ליציאה לעבודה 

 * קורסים עיוניים

* הכשרה מקצועית במקום 

 העבודה

קר מתייחסים למחזור נתוני הס

וכלל  1119אשר נפתח ביוני 

 שמונה משתתפים

 .1119תכנית חממה תעסוקתית במקום עבודה במחסני הלוגיסטיקה של שטראוס. מאת ד"ר שוקי הנדלס ספטמבר  מקור:
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 (4)עולים: אשת חיל לנשים עולות מבוכרה, קווקז וישראליות ותיקות 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

עולות מבוכרה, קווקז נשים 

 וישראליות ותיקות    

 

* מבין העולות רבע לא עבדו כלל 

בשנתיים שלפני התכנית וחצי 

עבדו בין חודש לחצי שנה. מבין 

לא עבדו כלל  29%הוותיקות 

 21% -בשנתיים שלפני התכנית ו

 עבדו בין חודש לחצי שנה.

   ציאה לעבודה )סדנה(* הכנה לי

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 * ליווי קבוצתי )מועדון תעסוקה(

של יוצאי  3קבוצות: מתוכן  8

של  1של יוצאי בוכרה,  1קווקז, 

מעורבת בדגש  2-נשים וותיקות ו

 ליוצאי קווקז

ותיקות הדו"ח המרכזי. משתנים הערכה וייעוץ ארגוני. מאת ורוניקה סטרקוב, הערכת התכנית אשת חיל לנשים עולות מבוכרה, קווקז וישראליות מקור: 

 .1112נעמה בראון ולריסה בוגסלבסקי. אוגוסט 
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 (4) 44מ בני +"עולים: עולים אקדמאים מברה

 

 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית  אוכלוסיית היעד ומאפייני המשתתפים

 45עולים מברית המועצות לשעבר בגילאי 

 ומעלה 

 

 61%ומעלה.  45היו בני  59%* בפועל 

 21 -נמצאו בישראל פחות מ 52%נשים. 

 43%תואר אקדמי כאשר  82%-שנים. ל

 מהנדסים ואדריכלים.

 עבדו בעת ההצטרפות לתכנית 58% *

חיפשו עבודה באופן פעיל לפני  23%* 

 שהצטרפו לתכנית    

   ציאה לעבודה )סדנה(* הכנה לי

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 * ייעוץ אישי

 * ליווי קבוצתי )מועדון תעסוקה(

 

 

 משתתפים בתכנית  282

המועצות לשעבר: מחקר הערכה. מאת אסתר כץ מלכה כורזים ותמי  –+ מברית 45תכנית לפיתוח מסוגלות תעסוקתית של עולים אקדמאים בני מקור: 

 .1122פלג. ינואר 
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 ( 6) אירועים עולים -עולים: יזמות 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 משתתפות  15רואיינו  * הכשרה מקצועית עולות יוצאות רוסיה

 

 .1118ניתוח כלכלי ותכנון עירוני ואזורי.  ספטמבר  –אירועים עולים, מאת רות פרידמן מקור: 
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 (4) עולים: סיירת תעסוקה

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

עולים מדרום אמריקה 

 המתגוררים בפריפריה     

עם מדגם של  נערכו ראיונות עבודה* שירותי השמה ב

 משתתפים 63

 . מאת יהודה מור.1118סיירת תעסוקה, דו"ח סופי. אוקטובר מקור: 
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 (8) צעירים: סטרייב

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

בלתי  41 – 12צעירים בגילאי 

 מועסקים וללא בגרות 

 

היתה תעודת  15% -*בפועל  ל

 בגרות מלאה 

* כשליש גרו עם בן זוג )לרוב עם 

ילדים( רבע  חד הוריים וכרבע גרו 

 עם ההורים 

תעודת הסמכה/הכשרה  61%-* ל

 מקצועית 

עבדו בעבודות רציפות  25%* מעל 

 5חודשים ומעלה( במהלך  3)

 השנים לפני הכניסה לתכנית

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 * הכשרה מקצועית

 * ליווי אישי אחרי השמה

המעקב נערך אחר המשתתפים 

מחזורים בתל אביב  2 -ב

ובחיפה. בתחילת התכנית 

 משתתפים   282רואיינו 

 

מתום הסדנה מאת זיו ענת, נורית שטרוסברג ורחל  אביב וסטרייב חיפה לאחר כשנתיים-מחזורים במרכזי סטרייב תל 2מקור: דו"ח ביניים: ממצאים על 

 .1122ארנון. מאי 

  



53 

 

 (2) צעירים: אפיקים

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

צעירים רווקים מודרים חסרי 

כלכלי. צעירים -עורף משפחתי

שאינם עובדים ולא רשומים 

 בשירות התעסוקה. 

 

, ממוצע שנות 11הממוצע: * הגיל 

ישנה בגרות  6% -. ל21לימוד: 

 עולים. 22%מלאה. 

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * ייעוץ תעסוקתי

 עבודה* שירותי השמה ב

 * הכשרה מקצועית

 * ליווי אישי

 משתתפים 249

 . חברת משב. 5-1122אפיקים , תוצאות השמה איכותית.  תכנית: מקור
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 (23) צעיריםצעירים: מרכזי 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

, חסרי עורף 31 – 28צעירים בגילאי 

 משפחתי/כלכלי. 

 

 41%מהם רווקים.  25%נשים.  51%* 

לא שירתו בצבא  26%לא נולדו בארץ. 

 ולא בשירות לאומי.

יש השכלה אקדמאית או על  51% -* ל

יש השכלה תיכונית  36% -תיכונית. ל

 עם בגרות. 

 

 * הכנה ליציאה לעבודה 

 * הכשרה מקצועית

 * ייעוץ אישי

 עבודה* שירותי השמה ב

 

 

 

 41 -מכל מרכז נדגמו כ

מרואיינים  595מרואיינים, 

 בסה"כ 

 

 .1119דיאלוג, מרץ מצגת: סקר מרכזי צעירים בקרב צעירים, חברת מקור: 
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 (22) צעירים: גשר לבוגרי השמה חוץ ביתית

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

צעירים בוגרי השמה חוץ ביתית 

שאינם יכולים להישען על 

משפחתם במעבר לחיים בוגרים 

 ועצמאיים 

 

 שני יש הצעירים מן 24.5% -ל *

.  תקין באופן המתפקדים הורים

 בלבד אחד הורה יש 21.2%-ל

 .תקין באופן המתפקד

* מגורים בפנימייה בה גדלו או 

 בדירה מחוץ לפנימייה 

 * ליווי אישי

 

 

 משתתפים   19רואיינו 

 .  רמי בנבנישתי1112דצמבר  –חסרי עורף משפחתי מחקר הערכה. דו"ח ביניים  גשר לבוגרי השמה חוץ ביתית מקור:
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 (21)ח( "חרדים: מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים )מפת

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 מחפשי עבודה חרדים

 

גברים.  31% -נשים ו 21% -* כ

 18הגיל הממוצע של הנשים היה 

 .34ושל הגברים 

 38% -מהנשים ול 81% -* ל

מהגברים היתה השכלה על 

 תיכונית או מקצועית

עבדו בעת הפניה  16.5* % 

מתוכם במשרות  81%לתכנית. 

עבדו במהלך חמש  26%חלקיות. 

 השנים אשר קדמו לתכנית

         * הכנה ליציאה לעבודה

 )סדנאות שונות(

 עבודה* שירותי השמה ב

 

 משתתפים   264רואיינו 

 פורמן. -, מאת חגית סופר 1119מדצמבר  3ודו"ח מס.  1118מנובמבר  1, דו"ח מס. 1112 מספטמבר 2: מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: דו"ח מס. מקור
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 (23)חרדים: קמח ופרנסה בכבוד 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

חרדים המבקשים להשתלב בשוק 

העבודה או לשפר את אפשרויות 

 התעסוקה שלהם 

 אבחון תעסוקתי* 

 * הכשרה מקצועית 

 עבודה* שירותי השמה ב

 

 

 משתתפים 388רואיינו 

 .The Benefits and Costs of Employment Programs for the Haredim (Ultra-Orthodox) Implemented by the Kemach Foundation  מקור:

Final Report, Lisa Cave and Hamutal Aboody, 09/12/10                  
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 (24)חרדים: פרנסה בכבוד 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 ומעלה 13גברים חרדים מגיל 

 

עבדו בשנה שלפני התכנית   46%* 

 עבדו במהלך הלימודים 59%

למדו לימודי חול עיוניים   51%* 

היתה  16%  -לפני ההכשרה. ל

   תעודה מקצועית קודמת.

 הכשרה מקצועית *

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

תלמידים   112רואיינו 

 קורסים 21-שלמדו ב

  1115מחקר הערכה. מאת יהודית קינג וניר גזית אוגוסט  –פרנסה בכבוד )מחזור א'(: תכנית הכשרה מקצועית לחרדים  מקור:
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 (24)ן "חרדים: תכנית ח

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 חרדיות צעירות 

 

רווקות,  62%, 12.8* גיל ממוצע 

מן הזרם  42%אין ילדים.  61% -ל

-מן הזרם הליטאי ו 39%הספרדי, 

 מן הזרם החסידי .  21%

 * הכנה ליציאה לעבודה 

 * הכשרה מקצועית 

 

 

משתתפות  248רואיינו 

 בתכנית  

 

נוימן, מינהל מחקר וכלכלה. -, יעל גולדפרב1121)טיוטה( , 2מקור: הכשרה חלופית בסמינר לנשים במגזר החרדי )תכנית ח"ן(, מחקר הערכה, דו"ח מספר 

 נוימן, מינהל מחקר וכלכלה. -, יעל גולדפרב1119מחקר הערכה, מצגת, -הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי )תכנית ח"ן(
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 (26): ברכה בעסקים חרדים

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 חרדים, יזמים )חדשים וקיימים( 

 

* שיעור הנשים והגברים דומה. רוב 

 המשתתפים נשואים עם ילדים

 * קורס ליזמות

 * פיתוח תכנית עסקית

 * ליווי אישי

 * מתן הלוואות

איש בסקר  2,118רואיינו  

 טלפוני

   1121דו"ח מסכם אודות "ברכה בעסקים" תכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי מאת גלעד מלאך נובמבר  מקור:
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 (24)מיעוטים: מעברים לבדואים 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

 המגזר הבדואי בנגב

 

. 15 -מהם בני פחות מ 42%* צעירים, 

 12% -יש בגרות או יותר. ל 41% -ל

עבדו בעת הרישום  13%ישנו מקצוע. 

 לתכנית

  * הכנה ליציאה לעבודה

 * הכשרה מקצועית

 * השלמת השכלה

 עבודה* שירותי השמה ב

 

 

 355נערכו ראיונות טלפוניים עם 

תושבים שפנו למרכז מדצמבר 

 1119דצמבר  - 1112

 2.22.1121חורה ושגב שלום הערכת התכנית. מאת יהודית קינג ורחל רענן.  –מעברים: מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הבדואי בנגב  מקור:
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 (28)מיעוטים: אשת חיל ואבי חיל 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

נשים וגברים ערבים חסרי 

   45תעסוקה, עד 

 

מן  82%-מן הנשים ו 24% -* ל 

הגברים היתה הכנסה נטו לנפש 

, ₪ 2,511סטנדרטית של עד 

 ₪ 3,868לעומת ממוצע לאומי של 

 .1116בשנת  הבכלל האוכלוסיי

מקרב  21%* רוב המשתתפים )

מקרב הגברים( לא  52% -הנשים ו

 3עבדו בעבודה רציפה )מעל 

 חודשים( חמש שנים לפני התכנית.

 

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 * ליווי קבוצתי )מועדון תעסוקתי(

 

 239סך המרואיינים עמד על 

משתתפים חצי שנה מתחילת 

 התכנית

 1121דאהר ונורית שטרוסברג נובמבר -מחקר הערכה. טיוטא. מאת סוזאן חסן –התוכניות  "אשת חיל" ו"אבי חיל" בקרב האוכלוסייה הערבית  מקור:
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 (22)מיעוטים: תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל 

 

 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית  אוכלוסיית היעד ומאפייני המשתתפים

 ינשים בדואיות בצפון במעמד סוציו אקונומ

 נמוך אך בעלות רצון לעבוד 

 

רווקות  11%נשואות,   61%. 36עד גיל  48%* 

השכלה  42% -והשאר אלמנות או גרושות. ל

 21בעלות  35%שנות לימוד,  22עד )כולל(  

 השכלה על תיכונית.  28% -שנות לימוד. ול

לא עבדו בחמש השנים שלפני התכנית  64%* 

 חודשים(.  3בעבודה רציפה )מעל 

 

 * הכשרה מקצועית

 * קורס יזמות

 

או  פנים אל נערך ראיון פנים *

 משתתפות 28טלפוני עם 

חודשים מתחילת  9-מחקר הערכת "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל", ממצאי ביניים מהראיונות עם המשתתפות ועם מפעילי התכנית:לאחר כ מקור:

 .1119התכנית בכל יישוב. מאת נורית שטרוסברג וסוזאן חסן, מכון ברוקדייל. מרץ 
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 (13הנגשת הכשרות מקצועיות )מוגבלים: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

בעלי נכויות פיזיות, נכות חושית 

)עיוורון וחרשות(,  פיגור שכלי, נכות 

נפשית, לקויות תקשורת ולקויות 

 למידה קשות. 

מקבלי גמלת נכות מביטוח לאומי לפני 

 התכנית תחילת

 * הכנה ליציאה לעבודה

 * הכשרה מקצועית

 * ליווי אישי

 עבודה* שירותי השמה ב

 

 משתתפים  251רואיינו 

   .משב חברת. 21.5.1122מצגת. -מקצועיות הכשרות הנגשת, היגוי ועדת
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 (12עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה )מוגבלים: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

אנשים בעלי פיגור שכלי היכולים 

ומעוניינים לעבוד במסגרת נתמכת 

 ולא במע"ש  

  ליווי קבוצתי *

 * ליווי אישי  

 * הכשרה והכנה לתפקיד

 

 השמות   241נבחנו 

 

 .1119עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה, מחקר הערכה. מרטנס הופמן, נובמבר מקור: 
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 (11צרכנים כנותני שירות )מוגבלים: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

צרכנים של שירותי בריאות 

 הנפש   

 * הכשרה מקצועית 

 עבודה* שירותי השמה ב

 משתתפים 29רואיינו 

 1118יוני  – 1112דו"ח מסכם של פרויקט "צרכנים כנותני שירות" פרופסור אריה רותם וגב' אלכסנדרה רוסצקי. נובמבר מקור: 
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 (13ליווי מיזמי תעסוקה שיקומית ) –חממה ליזמות מוגבלים: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

צרכנים של שירותי בריאות 

 הנפש 

 * קורס יזמות

 * בניית תכנית עסקית

 אישי* ליווי 

 

------- 

ליווי מיזמי תעסוקה שיקומית  )פיילוט(. מאת מיכל רביבו בהנחיית פרופ. איילה מלאך פיינס פרופ. א. רותם  –חממה ליזמות   -פרויקט יוזמה מקור: 

 . חיה גרף 6.8.2007,פרויקט.  מסמך בקשה להמשך מימון וגב' א. אלכסנדרה רוסטסקה. 
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 (14מרכזי העצמה לנשים )נשים: 

 

 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית  אוכלוסיית היעד ומאפייני המשתתפים

  נשים מקבוצות חלשות

 

* לשליש לא היתה תעודת בגרות. 

כמחצית היו חד הוריות. שני שליש היו 

. רוב מוחלט של 59-41בגילאי 

 המשתתפות יהודיות ותיקות. 

 היו מועסקות בתחילת התכנית 31%* 

* מרבית המשתתפות בקול האשה היו 

 חרדיות

 

 * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * קורסים עיוניים

 עבודה* שירותי השמה ב

 בנוסף בקול האישה:

 * קורס יזמות

 * בניית תכנית עסקית

 * ליווי יזמים 

 בנוסף במרכז מהות: 

 * ליווי אישי

 * הכשרה מקצועית והתנסות בעבודה

 * סדנאות למעסיקים

 נשים 255רואיינו 

, מכון ברוקדייל. ונורית שטרוסברג דליה מנדלר. מאת חברתית לנשים במרכז מהות בחיפה ובקול האשה בירושלים -תכנית העצמה כלכליתמקור: 

  1121דצמבר 
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 (14רשות מקדמת תעסוקה )כללי: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

כלל תושבי הערים שבתכנית 

אשר אינם מטופלים ע"י 

שירות התעסוקה ואינם 

מקבלים גמלת הבטחת 

הכנסה. בישובים שונים ניתן 

דגש לקבוצות שונות 

)צעירים, חיילים משוחררים, 

 נשים וחד הוריות(.   

   * הכנה ליציאה לעבודה )סדנה(

 * קורסים עיוניים 

 * הכשרות מקצועיות

 בעבודה* שירותי השמה 

 * ליווי אישי לפני ואחרי

נערכו ראיונות ומפגשי עבודה עם  

 הצוותים בחמשת המרכזים 

בנוסף נערכו  ראיונות טלפוניים 

עם אנשי מפתח ביישוב. מידע 

כמותי נאסף ממנהלי התוכניות 

 ומנתוני הלמ"ס.

 .  1121לאוקטובר  12רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה דו"ח הערכה על יישום התכנית. מאת דליה מנדלר ויהודית קינג. טיוטא לדיון מקור: 
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 (16יוזמים עסק )כללי: 

 

 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית  אוכלוסיית היעד ומאפייני המשתתפים

אוכלוסיות מוחלשות: עולים, חרדים, 

באזורי  34מיעוטים, נכים וצעירים עד גיל 

הפריפריה.  מובטלים אשר הופנו לתכנית 

ע"י שירות התעסוקה ועמדו לפני מיצוי 

 זכאותם לדמי אבטלה.   

 * קורס יזמות

 * בניית תכנית עסקית

 אישי* ליווי 

 

 1118קורסים שהחלו בינואר  2

 ש אי 244בהם השתתפו 

 

, 1מובטלים מקימים עסקים, דו"ח מסכם מס'  –. מאת ד"ר שוקי הנדלס.  "יוזמים עסק" 1119הערכת התכנית "יוזמים עסק", מרץ  2דו"ח מספר מקור: 

 .1119ד"ר שוקי הנדלס, דצמבר 
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 (IEC( )14תכנית הסיוע לעסקים בצפון )כללי: 

 

אוכלוסיית היעד ומאפייני 

 המשתתפים
 גודל אוכלוסיית המחקר  מרכיבי התכנית 

עסקים קטנים ובינוניים 

אשר נפגעו במלחמת לבנון 

     1116השנייה בשנת 

 בניית תכנית עסקית *

 אישי* ליווי 

 * מתן הלוואות 

 

נערכו ראיונות עם בעלי 

עסקים שהשתתפו בתכנית 

( וכאלה שנשרו ממנה 31)

(31 ) 

(. מאת ד"ר ארי נוימן, ד"ר טל שחור, יסמין ברזילי שחם, אילן שינה וורוניקה IECדו"ח הערכה: תכנית הסיוע לעסקים בצפון ) –טיוטא סופית מקור: 

 .  1119סטרקוב. מכון מובנים, מאי 

 

  



21 

 

 ביבליוגרפיה

 מחקר, תעסוקה שירותי ברצף נתמכת עבודה. 1119אזרחי, י.; רויזנר, א.; פתאל, ל.; ברקת, ה.  

 . ת"מרטנס הופמן, אתר תב .הערכה

 חסרי עורף משפחתי מחקר הערכה. גשר לבוגרי השמה חוץ ביתית. 1112תבנבנישתי, ר. "תב

 . אשלים והמוסד לביטוח לאומי, ירושלים.דו"ח ביניים

מחקר -ח"ן(הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי )תכנית . 1121נוימן, י. -גולדפרב

מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. מדינת  , טיוטא.2הערכה. דוח מס' 

 ישראל.

מחקר -הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי )תכנית ח"ן(. 1121נוימן, י. -גולדפרב

 מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. מדינת ישראל. הערכה. מצגת.

 תב"ת, ירושלים. . חממה ליזמות –מסמך בקשה להמשך מימון פרויקט, יוזמה . 1112ח. גרף, 

 .צעירים בקרב צעירים מרכזי סקר,  1119דיאלוג, 

 . חברת משב. 21.5.1122. מצגת-ועדת היגוי, הנגשת הכשרות מקצועיות

. וסתכנית חממה תעסוקתית במקום עבודה במחסני הלוגיסטיקה של שטרא. 1119הנדלס, ש. 

 אתר תב"ת.

מובטלים  –"יוזמים עסק" . 2דו"ח מספר , הערכת התכנית "יוזמים עסק". 1119הנדלס, ש. 

 אתר תב"ת. .1מקימים עסקים, דו"ח מסכם מס' 

אביב -מחזורים במרכזי סטרייב תל 2. ממצאים על 1121זיו, ע.; שטרוסברג, נ.; ארנון, ר. 

מכון ברוקדייל, -ג'וינט-מאיירסדו"ח ביניים. -וסטרייב חיפה לאחר כשנתיים מתום הסדנה

 ירושלים.

תוכניות  "אשת חיל" ו"אביחיל" בקרב האוכלוסייה . 1121דאהר, ס.; שטרוסברג, נ. -חסן

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-. עומד להתפרסם. מאיירסמחקר הערכה –הערבית 

תכנית לפיתוח מסוגלות תעסוקתית של עולים אקדמאים בני . 1122כץ, א.; כורזים, מ.; פלג, ת. 

מכון ברוקדייל, -ג'וינט-, מאיירס22-523-דמ המועצות לשעבר: מחקר הערכה. –+ מברית 44

 ירושלים.

 ת. "אתר תבערכה מעצבת של תכנית דל"ת פתוחה, דו"ח מסכם, ה. 1122לוינסון, א. 

 . ירושלים. אתר תב"ת.סיירת תעסוקה, דו"ח סופי. 1118מור, י. 

. דו"ח מסכם –"ברכה בעסקים" תכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי . 1121מלאך, ג. 

 מינהל מחקר וכלכלה, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה. מדינת ישראל.
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חברתית לנשים במרכז מהות בחיפה  -תכנית העצמה כלכלית. 1121מנדלר, ד.; שטרוסברג, נ. 

 .מכון ברוקדייל, ירושלים-ג'וינט-, מאיירס21-529-דמ. ובקול האשה בירושלים

רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה דו"ח הערכה על יישום . 1121מנדלר, ד.; קינג, י. 

 .מכון ברוקדייל, ירושלים-ג'וינט-. טיוטא לדיון. מאיירסהתכנית

 . קרן שלם.עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה, מחקר הערכה. 1119מרטנס הופמן. 

דו"ח  –טיוטא סופית . 1119שחם, י.; שינה, א.; סטרקוב, ו. -נוימן, א.; שחור, ט.; ברזילי

 . מכון מובנים, אתר תב"ת.(IECהערכה: תכנית הסיוע לעסקים בצפון )

, 1334מספטמבר  2מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: דו"ח מס. . 1112-1119פורמן, ח.   –סופר 

 . משרד התמ"ת, מדינת ישראל.1332מדצמבר  3ודו"ח מס.  1338מנובמבר  1דו"ח מס. 

הערכת התכנית אשת חיל לנשים עולות מבוכרה,   1112סטרקוב, ו.; בראון, נ.; בוגסלבסקי, ו. 

 אתר תב"ת. דו"ח המרכזי. משתנים הערכה וייעוץ ארגוני.קווקז וישראליות ותיקות ה

  ניתוח כלכלי ותכנון עירוני ואזורי. –אירועים עולים. 1118פרידמן, ר. 

מחקר  –פרנסה בכבוד )מחזור א'(: תכנית הכשרה מקצועית לחרדים . 1115קינג, י.; גזית, נ. 

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-, ג'וינט15-458-. דמהערכה

חורה ושגב  –מעברים: מרכז תעסוקה קהילתי במגזר הבדואי בנגב . 1121י.; רענן, ר. קינג, 

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-. עומד להתפרסם. מאיירסשלום הערכת התכנית

 . ליווי מיזמי תעסוקה שיקומית  )פיילוט( –חממה ליזמות   -פרויקט יוזמה . 1112רביבו, מ. 

. מכון משתנים הערכה חיל דו"ח הערכה רטרוספקטיבי-אשת. 1112 און, נ.-רוזליס, מ.ל.; בר

 .לייעוץ ארגוני

 תב"ת.. דו"ח מסכם -פרויקט "צרכנים כנותני שירות" . 1112-1118רותם, א.; רוסצקי, א. 

מחקר הערכת "תכנית לנשים במגזר הבדואי בגליל", ממצאי . 1119שטרוסברג, נ.; חסן, ס. 

חודשים מתחילת התכנית  2-פות ועם מפעילי התכנית:לאחר כביניים מהראיונות עם המשתת

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-מאיירס בכל יישוב.

 ת"תבחברת משב. . 5-1122תכנית אפיקים , תוצאות השמה איכותית. 
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