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'עם הפנים לתעסוקה' -
שילוב במעגל העבודה של קבוצות אוכלוסיה שונות

באמצעות תוכניות תעסוקה בחברה למתנ"סים – 
עקרונות ועשייה

גילה שורץ-שחר

אל מי מכוונת פעילותנו

החברהלמתנ"סים,באמצעותהמתנ"סיםהפזוריםברחביהארץ,פועלתזהכשניעשוריםלשילוב
שלקבוצותאוכלוסיהשונותבמעגלהעבודהולהתקדםבו.

הפעילותמתקיימתשניםבשניערוציםעיקריים:
פעילותמקומיתבמתנ"סיםהמתקיימתתוךקיוםשותפויותשונותבקהילות. 1.

חיצוניים גורמים ובמימון בשותפות המתקיימים ארציים פרויקטים במסגרת פעילות 2.
החברתיים והשירותים הרווחה משרד התמ"ת, משרד בעיקר ממשלה, משרדי דוגמת
ומשרדהחינוך,הרשויותהמקומיותוארגוניםכגוןתב"ת,ג'וינטישראל,המוסדלביטוח

לאומיועוד.
הפריסההארציתהרחבהשלהמתנ"סיםמאפשרתעשייהנרחבתבקהילותמסוגיהתיישבות
וכפרי קהילתיים יישובים מושבים, קיבוצים, עיירות, גדולות, בערים ושכונות ערים שונים:
של והכלכלית-חברתית הגאוגרפית בפריפריה בעיקר מתקיימות התעסוקה תכניות מיעוטים.

המדינה,בקהילותשבהןשיעורהלאמועסקיםגבוהבמיוחד.
החברה של התעסוקה בתוכניות השנים לאורך שהשתתפו והנשים הגברים אלפי עשרות
תושבי את ובעיקר בישראל, האוכלוסייה קבוצות כל את מייצגים והמתנ"סים, למתנ"סים
ומבוגרים, צעירים חדשים, ועולים ותיקים יהודים בארץ: והחברתית הגאוגרפית הפריפריה
חילוניים,דתייםוחרדים.פעילותרבהמתקיימתבקרבאוכלוסייתהערביםוהבדואים.המשותף
בשוק השתתפותם ששיעור הוא התעסוקה בתכניות המשתתפות האוכלוסייה קבוצות לכל

התעסוקהנמוךמהממוצע.

גילהשורץ-שחרהיאמנהלתפיתוחידעוהכשרותבמחלקהלתעסוקהוהשכלתמבוגרים,החברהלמתנ"סים.היאגם
חברתהנהלהבהתאגדותלחינוךמבוגרים.

בתהליךהכתיבהשלמאמרזההשתתףכלצוותהמחלקהלתעסוקהוהשכלתמבוגרים.
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לכלול אפשר נמוך' התעסוקה  בשוק  השתתפותם  ששיעור  אוכלוסייה  'קבוצות  במונח
קבוצותאחדות:

קבוצות הנמצאות במצב של מעבר בין-תרבותי–דוגמתעוליםחדשים,בעיקרמאתיופיה, 1.
בוכרהוקווקז,אולםגםממקומותאחריםבעולם;

והלא-יהודים: החרדים דוגמת – בין-תרבותיים ממשקים  של  במצב  הנמצאות  קבוצות  2.
ערבים,דרוזים,בדואים.

מובטלים יחידים, הורים לדוגמה: ייחודיים,  מאפיינים  בעלי  הם  שחבריהן  קבוצות  3.
פיזיים, – מיוחדים צרכים עם ואנשים עובדים שאינם 50 גיל מעל מבוגרים 'כרוניים',

נפשיים,קוגניטיווייםוחברתיים.
קבוצות אשר עקב תהליכים מאקרו-כלכליים במדינה נפלטו ממעגל העבודה,לדוגמה: 4.
שינוי לבצע אותם מחייבים בחקלאות ושינויים שמשברים ומושבים קיבוצים חברי
תעסוקתימשמעותי.לגביחבריהקיבוצים,נוסףעלהמשברבחקלאותגםתהליךהפרטת
הקיבוציםהיווהמהפךבכלגישתםלעבודה–מעבודהלפיהוראותסדרןהעבודהבמשק

לתעסוקהבשכר.

תרבותיים, – בחסמים שני ומצד חוזק בנקודות אחד מצד מתאפיינת מהקבוצות אחת כל
קהילתייםואחרים–המחייביםהתייחסותייחודיתורגישותתרבותיתמצדהעוסקיםבמלאכת
אתגר מהווה העבודה בעולם אלה מקבוצות אנשים שילוב בעבודה. ולשילוב לתעסוקה ההכנה
חברתיותרבותיומחייבהתארגנותמיוחדתהןשלהעובדיםהנקלטיםבעבודהוהןשלהמעסיקים.
את כבר סיימו רובם בגרו, כבר ילדיהם כלל בדרך לעבודה. יותר פנויים 50+ בני לדוגמה:
נרתעים רבים מעסיקים – שני מצד רב. המקצועי וניסיונם בצבא, המילואים שירות חובת
ירידה בריאותי, ממצב כתוצאה מהיעדרות חשש שונות: מסיבות מבוגרים, עובדים מלהעסיק
נדבךחשובבהשבתמבוגריםלעולם לפיכך, וכו'.שינויעמדותבקרבמעסיקיםמהווה, בתפקוד
עבודה; לראיון המבוגר והכנת חיים קורות לכתיבת הראויה בדרך קשור נוסף נדבך העבודה.

בשניהםישלהבליטאתהניסיוןהעשיר,אתהפניּותלעבודהוכו'.
החרדי בעולם התעסוקה תרבות חרדים. בתעסוקת הקשור בכל לראות ניתן נוספת דוגמה
של והולכים גדלים במספרים ביטויה את המוצאת ממש, של מהפכה האחרונות בשנים עוברת
צעיריםחרדיםהמשתתפיםבשירותצבאיושירותאזרחי,ושלמספריםגדליםוהולכיםשלנשים
תעסוקת בתחום הצלחה העבודה. לשוק הנכנסים חרדים, גברים גם פחותה ובמידה חרדיות,
החרדית. העדה ובקרב המעסיקים בקרב המישורים: בשני פעילות היא אף מחייבת חרדים
המעסיקיםהקולטיםעובדיםועובדותחרדיםמחויביםבשינוייםוהתאמותלעובדיםהנקלטים,
ואפילומשפחתיים –תרבותיים,קהילתיים רבים עלחסמים להתגבר צריכים עצמם והעובדים

–בדרכםלשילובבעבודה.
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התפיסה התעסוקתית הקהילתית

התפיסה  היא בקהילה והשכלתהמבוגרים בתחוםהתעסוקה העשייה בבסיס העומדת התפיסה
התעסוקתית הקהילתית.

בה הפרטים של בקהילה התעסוקה רמת העלאת משמעו בקהילה התעסוקה נושא פיתוח
ומיצובםבמקוםגבוהיותרבחברההישראלית,כלזאתתוךיצירתמחויבותקהילתיתמתמשכת
תומכי ומסגרות מנגנונים הקמת הקהילתי, העדיפויות סדר שינוי שונים: מרבדים הבנויה

תעסוקהוהתייחסותלפיתוחהקהילתי-כלכליבאופןכוללני.
לתפיסהזוכמהמשמעויות:

 היארואהאתהאדםבתוך סביבתו החברתית.	

 קהילה	 כל על ולפיכך כולה, הקהילה של עניינה הוא התעסוקה נושא זו, תפיסה על-פי
אופטימלי למיצוי להגיע מנת על ולתושביה, לה והכליםהמתאימים לפתחאתהדרכים

שלאפשרויותהתעסוקה.

 התפיסהגםמזההומכירהבהשפעתםשל חסמיםקהילתיים לתעסוקה,לדוגמה:היעדר	
מנגנוניםקהילתייםתומכיתעסוקה.

 לעוצמה	 ומקור  משאב  בקהילה לראות יש כי קובעת התעסוקתית-קהילתית התפיסה
ולפתרונותבדרךלהגדלתפוטנציאלהתעסוקה,וזאתבניגודלמודליםאחריםהמתמקדים
היצע של משמעותית הרחבה טמונה בכך פרטניות. ובפעולות אישיים בחסמים ורק אך
הפרט ברמת רק הפתרונות את נחפש אם כי מאמינים אנו התעסוקתיים. הפתרונות
)הכשרה,השכלהוכו'(מבלישנתייחסלחסמיםקהילתייםולפתרונותקהילתיים)מנגנונים
מצמצמים אנו הרי – וכו'( עובדות נשים לילדי מסגרות הסעות, מערך תעסוקה, תומכי
הוא התעסוקה בנושא המענים סל העבודה. מחפשי לרשות העומדים המענים היצע את
רחבומגוון.הגישהשעליהאנונשעניםהיאגישת המשאביםהגורסתכיבכלקהילהניתן

למצואמשאביםרביםונקודותחוזקמשמעותיותשניתןלגייסלתחוםהתעסוקה.

 לעבודה,	 שלילית חברתית גישה קדומות, דעות כגון חסמים בהסרת מסייעת הקהילה
מחסורבשירותיםמשלימים,אווירהכלליתומחסורבתמיכהמעשית,ובעידודהשתלבות

שלקבוצותאוכלוסיהשונותבעבודה.

 אוכלוסיותלאמועסקותנהנותבמסגרתהתעסוקההקהילתיתמחיזוקהביטחוןהעצמי	
שמקלעלשילובןבעבודה.

לפיתפיסהזו:

תושבי כלל של הפרנסה ביכולת רבות תלויה וכקהילה, כמשפחות כפרטים, חיינו, איכות א.
הקהילה.
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קיימתאחריותקהילתיתלפרנסתושלהאדםולפיתוחההוןהאנושיבקהילה. ב.

לאניתןלהפרידאתנושאהפיתוחהקהילתימנושאפיתוחהתעסוקהביישובובאזור. ג.

חוסנהשלכלקהילהנשעןבמידהרבהעלמצבהתעסוקהשלפרטיה. ד.

לסטטוסהתעסוקהשלהאדם יחסיגומליןוהשפעההדדיתעלכלמעגליחייוהאחרים:פרנסה, ה.
משפחה,חינוך,בריאות,השכלהותרבותהפנאי.כלאלהנושאיםשבמהותםנתוניםלטיפול

הקהילה.

מצבהתעסוקהוהאבטלהביישוב ובקהילהמשפיעעלנושאירווחה,פשע,בריאותוכד'ומושפע ו.
מהםכאחד.

תעסוקה ברשות המקומית 

שעליהם התחומים אחד כאל התעסוקה אל יתייחסו המקומיות שברשויות היא השאיפה
ושיקצו אחרים, ונושאים תברואה רווחה, חינוך, כמו ממש הרשות, אנשי ואחראים מופקדים

לתחוםתקציביםראויים.
המיסים משלמי מספר המועסקים, במספר הגידול שעם מכך נהנית אף המקומית הרשות
)גםאםמופחתים(גדל,והכוחותשלהמשפחהבאיםלידיביטויבהיבטיםשלקידוםהמשפחה,
אחרים בנושאים לשיפור בהכרח מביא הרשות בתחומי התעסוקה חיזוק והקהילה. הסביבה
שבאחריותהרשותהמקומית,כגוןירידהבמספרהאנשיםהנזקקיםלשירותיהרווחהוהבריאות,

ירידהבשיעורהפשיעהועלייהברמתהחינוך.
עבודה על רב דגש מושם למתנ"סים החברה על-ידי המופעלות התעסוקה תוכניות בכל
האוכלוסייה לקבוצות פעילות כל של ְמרבית התאמה תוך וחברתית, תרבותית רגישות מתוך

המשתתפותבה.

הפרקיםהבאיםמציגיםבקצרהאתהתוכניות1:
'אשת חיל'  .1

התוכניתפותחהבג'וינטבשנותה-90שלהמאההקודמתעבורנשיםיוצאותאתיופיה.עםהזמן 
לאוכלוסיות תרבותית בהתאמה המודל התפתח תבת ובג'וינט אוכלוסיית-היעד, התרחבה
מהחברה ונשים חברתית מפריפריה ישראליות נשים ובוכרה, קווקז יוצאות – השונות

הערבית.
בשלבהבאהחלתהליךההטמעהשלהתוכניתבממשלה.משרדהרווחההואהמובילאתהתוכנית, 

ובהליךמכרזיהואבחרבחברהלמתנ"סיםלהפעילאותה.

המאמרמתייחסלפעילותשלהחברהלמתנ"סיםעדסוף2012.בינתייםחלושינוייםבחלקמהתוכניותובגופים 1
המפעיליםאותן.
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אשת חילהיאתוכנית-דגלבתחוםתעסוקתנשים.ייחודהבכךשהיאעוסקתבפיתוחהתעסוקה 
בקרבאוכלוסיותנשיםהנמצאותבמעברבין-תרבותיוהנתקלותבחסמיםתרבותייםהמונעים

מהןשילובבתעסוקהאו,לחילופין,שילובבתעסוקהמקדמת.

במונח'מעברבין-תרבותי'הכוונההיאלמעברלחייםבסביבהמודרניתשלאדםהשייךעל-פי 
תפקידי מוקצים שבו פטריארכאלי, משפחתי במבנה המאופיינת מסורתית לתרבות רקעו
נוטה מודרנית הקרויה שהחברה וקהילה תרבות דפוסי לאור ולאישה לגבר ברורים מגדר

להתרחקמהם.

תוכניתאשתחילשמהלהלמטרהלסייעבהשתלבותאופטימליתשלנשיםבמעברבין-תרבותי, 
ורמה מוכח מקצועי מודל הפעלת של השילוב בזכות הישנות, החיים אורחות כיבוד תוך
ובד-בבד גבוההשלההוןהאנושי,התוכניתמצליחהלסייעלנשיםרבותבכניסהלתעסוקה,

משפיעהלטובהעלמעגליםאחרים.

התוכניתהופעלהעלידיהחברהלמתנ"סיםמאזאוגוסט2008עד2013ומתבצעתכיוםבביותר 
מ-30קבוצות.בשנההבאההיאתתרחבותפעלביותרמ-60קבוצות.

נשים בנות העדה האתיופית ביפו במהלך קורס אוריינטציה לגיל הרך  

'השלמת השכלה תומכת תעסוקה'  .2

זוהיתוכניתלהשלמתהשכלהלמובטליםומובטלות,הוריםיחידים,במימוןובשיתוףמשרד 
שירות ייחודיות, לאוכלוסיות האגף – התמ"ת ומשרד מבוגרים, לחינוך האגף – החינוך

התעסוקהוהאגףלהכשרהמקצועיתומשרדראשהממשלה.
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במסגרתמכרזרשימהשפרסםמשרדהחינוך,אגףחינוךמבוגרים,ושבוזכתההחברהבשנת 
לאוכלוסיות תומכת-תעסוקה השכלה להשלמת תוכניות מקיימת למתנ"סים החברה 2008,

מגוונותברחביהארץ:לעוליםמאתיופיה,לישראליםותיקיםולנשיםערביות.

המשתתפים,בעליהשכלהעל-יסודיתחלקיתמתאימה,לומדיםלתג"תולתעודתגמרתיכון. 
יסודאולרמת יותרלומדיםבמסלוללהשלמתהשכלת נמוכה משתתפיםשהשכלתםהייתה

השכלהשלי'כיתות.

מטרתהתוכניתהיאתעסוקתית–משמע,לאפשרלמסיימיתג"תלהשתתףבקורסיםמקצועיים 
מתקדמיםשלתמ"תאולפתוחאתהדרךלהשכלהגבוהה.לאחרים–העלאתרמתההשכלה

נותנתסיכויטוביותרלמצואעבודהאיכותיתולהתקדםבמקומותעבודתם.

מעברים – מרכזי תעסוקה קהילתיים  .3

זוהיתוכניתלפיתוחתחוםהתעסוקהבמגזרהכפרי.היאצמחהמ'השטח':מהצורךהמקומישל 
שירותיהרווחהוהמתנ"סיםהמקומיים.התוכניתהופעלהעל-ידיהחברהלמתנ"סיםבשער
של הפיתוח את מימנה תבת ג'וינט 2006. משנת החל ארצי ובהיקף 2000, משנת החל הנגב
-השירותלעבודהקהילתיתוהמועצות התוכניתואתהרחבתהבשותפותעםמשרדהרווחה

האזוריות.

בסוףשנת2011הוטמעההתוכניתבמשרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים,שמפעילאותהיחד 
עםמשרדהתמ"תוג'וינטתבת.

תוכניתמעבריםהיאתוכניתקהילתיתלקידוםופיתוחהתעסוקהבמגזרהכפריבכלרחביהארץ
–בקיבוצים,מושבים,יישוביםקהילתיים,כפריםערבייםויישוביםבדואים.

מטרת העל של התוכנית 
הגדלתפוטנציאלההתפרנסותשלהפרטוהקהילה,חיזוקוייצובהקהילותדרךהטיפולבפרנסה

וגיבושומיסודמסגרותהפעלהיציבותלטווחהארוך.

ערכי היסוד של התוכנית
 אחריותהרשויותלנושאהתעסוקהבתמיכתמשרדיהממשלה.	

 מחויבותהדדית–שלטוןמקומיוממשלתי	

 מקצועיות	

 אספקתמגווןשירותיםלפרט	

 מגווןתוכניותהתערבותבקהילה	

 פעילותאזוריתומקומית	
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 איתורפעילשלהמשתתפיםבתוכניותהתעסוקההשונות.	

התוכניתמהווהמסגרתארגוניתבת-קיימאלקידוםתעסוקה,לאיגוםמשאביםוליצירתתשתית
יכולות לשיפור פועלת ולפיכך חשובה, מטרה ולכידותה הקהילה בחיזוק רואה היא יציבה.

ההתפרנסותשלחבריהקהילה.
תוכניתמעבריםמתקיימתבמרכזיתעסוקהאזורייםהפועליםבשותפותביןמועצותאזוריות
מעסיקים של התעסוקתית הסולידריות חיזוק על מושתתת היא וארציים. מקומיים וגורמים
לקידום הקולקטיווי מהמאמץ נפרד בלתי חלק במעסיקים ורואה האזור, תושבי כל לטובת
והפרנסהבאזור.תפיסתהעבודהשלמרכזימעבריםהינהמתןמגווןרחבשלמענים התעסוקה
עולם בין תיווך תוך הכפרי, המגזר של והמשתנים הייחודיים לצרכים שוטף באופן והתאמתם

התעסוקהלמחפשיהעבודה.

פעילות היחידה הערבית במסגרת תוכנית 'מעברים'
תוכנית במסגרת הוקמה הערבית, החברה של העבודה בשוק הנמוך ההשתתפות שיעור לאור

מעבריםיחידהערבית.
משוק המרוחקות אוכלוסיות של בעבודה לשילובן תכניות לפתח מנת על הוקמה היחידה
העבודהולקדםעובדיםענייםהנמצאיםבתת-תעסוקה,במטרהלהוציאםממעגלהמצוקהוהעוני.
2008, משנת החל יחד, הפעילו מערבי, גליל  ו-מעברים  בעמק  מעברים  'מעברים', מרכזי שני
מערךשירותיםלאוכלוסייתהכפריםהערבייםהמשתייכיםלמועצותהאזוריות.היחידהאחראיתעל
אספקה,פיתוחוהתאמתהשירותיםהמוצעיםלאוכלוסייהלצרכיםולאפשרויותהתעסוקהבמקום.

'צעירים בונים' ישראל  .4

זוהיתוכניתתעסוקה,הכשרהוהשלמתהשכלההמיועדתלצעיריםהנמצאיםבמצביסיכון,בעלי 
השכלהנמוכה,שאינםלומדיםואינםעובדים.

הרווחה משרד מיוחדים, למפעלים הקרן לאומי, לביטוח המוסד הם:  לתוכנית השותפים 
עמותת החינוך, משרד וצעירות, צעירים למתבגרים, השירות – החברתיים והשירותים
צב"י–צעיריםבוניםישראל,המשרדלפיתוחהנגבוהגליל,משרדהתמ"ת–האגףלהכשרה

מקצועית,משרדהשיכון,קרןגלנקורואחרים.

תוכנית'צעיריםבונים'החלהלפעולבארה"בבשנת1978.בשנת2010החלההתוכניתלפעול 
גםבישראל.

היאכוללת:  

תחוםתעסוקתי/כלכלי–התחוםבנוימחמישהרכיבים:השלמתהשכלהל-12שנותלימוד 1.
הקניית ומעשית; עיונית מקצועית הכשרה מקצוע; ללימוד יסוד מיומנויות והקניית

כליםשליזמותעסקית;חונכותאישית;השמהבעבודה.
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תחוםחברתי/קהילתי–התחוםבנוימשלושהרכיבים:פיתוחמעורבותאזרחית;בניית 2.
נכסיםמוחשייםבקהילה;פיתוחמנהיגות.

'ריאן' –מרכזי תעסוקה ליישובים הבדואים בנגב  .5

זוהיתוכניתממשלתית,המתבצעתבשותפותעםג'וינטישראל.החברהלמתנ"סיםזכתהבשנת 
2009במכרזלהקמתמרכזתעסוקהאזוריומרכזיםיישוביםביישוביהבדואיםבנגב.בתחילת

2013עברההתוכניתלהפעלהישירהשלג'וינטישראל. שנת

תיאור התוכנית 
'תוכניתריאן'מטרתהשילובוקידוםהחברההבדואיתבנגבבעולםהעבודה.

בסוגיית טיפול על-ידי העבודה בשוק הבדואית האוכלוסייה את לשלב – שלה מטרת-העל
התעסוקהעלכלהיבטיה.

ישראל. ג'וינט – ותבת התמ"ת משרד ישראל, ממשלת בין כשותפות מתנהלת התוכנית
שותפיםעיקרייםנוספיםהםהאגודהלקידוםועידודמרכזיםקהילתייםוהמתנ"סיםביישובים
והמתנ"סים הממשלה ראש משרד והגליל, הנגב לפיתוח המשרד המקומיות, הרשויות השונים,

ביישובים.

מטרות המרכז
 הגדלתמספרהבדואיםהמשתלביםבעבודהשכירהובעסקיםעצמאיים.	

 שיפורהמסוגלותהתעסוקתיתשלבדואיםלהשתלבבעולםהתעסוקה.	

 הגדלתפוטנציאלההכנסהשליחידיםומשפחותבדואיות.	

 בני	 של תעסוקה בסוגיות לטפל והיישובים המשפחות של ההתמודדות יכולת שיפור
המשפחה/תושביהיישוב.

 הגדלתהיצעהעבודההשכירהעבורהאוכלוסייההבדואית.	

תחומי פעילות במרכז ריאן
כוללת התערבות נדרשת הבדואית, בחברה התעסוקה בתחום מקיף חברתי שינוי יצירת לשם
ברמתהפרט,הקהילה,האזורואףבקרבמעסיקים.מרכזריאןמאפשרהתמודדותעםהחסמים
הקיימים,העלאתנושאהתעסוקהלסדרהיוםהציבוריויצירתשינויתודעתיבקרבהמשתתפים.

מרכזיריאןמציעיםשירותיםמגווניםומקיפיםבתחוםהתעסוקה,בהם:
  השמהבמקומותתעסוקהבהתאםלנטיותהפרטוצרכישוקהעבודה.	

  אימון אישי תעסוקתיהמיועדלקידוםהפרטלתעסוקהההולמתאתכישוריו.	

  שירותי פיתוח קריירה:אבחוןנטיותוכישורים,סדנאותהכנהלעולםהתעסוקה,עברית	
תעסוקתית,מיומנויותמחשב,אימוןאישי,השלמתהשכלהועוד.
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 הכשרות מקצועיות:מגווןהכשרותלמקצועותמתקדמיםונדרשים.	

 מרחביותומקומיות,לשםקידוםשינויתודעתיברמתהפרט,הקהילה	 שותפויות  יצירת
והמעסיקים.

 בנייתמערךקשריםעםמעסיקיםמקומייםואזורייםלשםקידוםהעסקתבדואים.	

 יישובי	 כלכלי פיתוח תוכניות בקידום תמיכה וניהולן, ייחודיות העסקה  תכניות  ייזום
ואזורי.

 פיתוחקהילותמקומיותויצירתרשתות קהילתיותתומכותתעסוקה.	

'רשת של רשתות'
הרשת המשתפת ביישוב הבדואי חורה –

התייחסות ייחודית למבנה הקהילה הבדואית

ייחודישלרשתחברתית:הרשת ביישובהבדואיחורהשבדרוםהתפתחמודלקהילתי
המשתפת.

ייצוגם על-פי ושנבחרו ביישוב מפתח בעמדות הנמצאים אנשים הם הרשת חברי
ברשת הנציגים וחמולות. שבטים – היישוב בתוך השונות הקהילתיות היחידות את
לעשייה מלאים שותפים ומהווים ביישוב האוכלוסייה כלל לבין המרכז בין מקשרים

ולתהליךהשינויהתעסוקתי.

מהניסיוןשנצברבמרכזריאן)לשעבר'מעברים'(בחורהבשניםהאחרונות,עולהשהפער
משולבים הבלתי מצד הביקוש לבין העבודה בשוק שישנו המשרות היצע בין הקיים
מנת על מרבית במהירות משרות בניצול צורך ויש עצום, הוא הבדואית באוכלוסייה

'לאלפספס'הזדמנויות.
בכדילהגיעלכלפרטופרטביישובולחוללשינוימהותיבמצבהקהילתיהתעסוקתי
המשתפת הרשת – חברתית רשת בניית של בדרך לפעול המרכז בחר היישוב, ברמת
שיתוף עקרון על מבוססת המשתפת הרשת ביותר. כיעיל עצמו את שהוכיח מודל –
האוכלוסייהלאורךכלהתהליךורתימתהלהבנייתהשלסולידריותחברתיתתעסוקתית

סביבפיתוחהפרטוהקהילה.
הרשתהמשתפתנבניתבצורהשתייצגאתכלהיחידותהקהילתיותהקיימותבתוך
היישוב,במטרהלהגיעלכלשכבותהאוכלוסייה.תהליךהשיתוףמתחילכברמהשלבים

הראשונייםשלהפעולהבתוךהיישוב.
המרכזמשתףאתחבריהרשתבקשיים,בחסמיםבחזקות.כךשהרשתמהווהזרוע
קהילתיתשתומכתבמרכזהןברמתההיגוי,הייעוץ,הליוויוהןברמתהתכנוןוהעיצוב

שלהמודעותלסוגייתהתעסוקה.
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רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה  .6

זוהיתוכניתלפיתוחתשתיותקהילתיותבתחוםהתעסוקהבעריםועיירותפיתוח.פיתחנוכאן 
מודלעבודהחדשנילפיתוחתחוםהתעסוקהברשותהמקומיתבזיקהלתהליכיםשלפיתוח

כלכליותוךמתןמעניםלמגווןאוכלוסיותמוחלשותהנמצאותמחוץלעולםהעבודה.

תוכניתרשותמקדמתתעסוקההשכלהוקהילההחלהלפעולבשנת2005כִמנהלתתעסוקהבמשרד 
התמ"ת,בשיתוףג'וינטישראל,תוךהתמקדותבהקמתפורוםעירוניואיגוםמשאביםיישובי

בנושאהתעסוקהבמספריישובים.

עםהקמתתב"תבשנת2006היאלקחהעלעצמהאתתהליךהפיתוחשלמודלעבודהברשויות 
של היא ההובלה המקומית. ברמה התעסוקה בתחום האחריות מיקוד שמטרתו מקומיות,
והשירותים הרווחה משרד הכלכלה, משרד הממשלה: משרדי בשיתוף המקומית, הרשות
למתנ"סים והחברה הממשלה ראש משרד שכונות, שיקום השיכון-אגף משרד החברתיים,

כמפעילהארציתשלהתוכנית.

התוכניתהוטמעהבמשרדהכלכלה.המשרדהמשיךוהפעילאותהבאמצעותהחברהלמתנ"סים. 
2014התוכניתתופעלבאמצעותשירותהתעסוקה. החלמשנת

תחומי הפעילות המרכזיים של התוכנית:
ביסוסתשתיתעירוניתהמפתחתאתתחוםהתעסוקה. א.

מתןשירותיםתעסוקתייםלאוכלוסייתדורשיהעבודהביישוב. ב.

פיתוחמעורבותקהילתיתלשםפיתוחהתעסוקהויצירתסולידריותתעסוקתית. ג.

מודל העבודה ביישוב
מודל נבנה בעיר, תעסוקה מקדמת רשות תוכנית של העיקריים העבודה תחומי שלושת על-פי
העבודההיישוביהכוללמרכיביכוחאדם,פעילותותשתיות.קיימתשונותביןהיישוביםבמודל

הפעולה.השונותמושפעתמגודלהיישוב,האוכלוסייהושיתופיפעולהמקומיים.
התוכניתהיישוביתמורכבתמשלושהרכיבים:כוחאדם,פעילותותשתיתפיזית.

מרכיבכוחאדםהואליבתהתוכנית,היותהצוותהמקצועימבצעאתמירבהפעילותבתוכנית
)כמפורטלהלן(,הןבהיבטהפרטניוהןבהיבטהקבוצתי.

שותפים:
שותפיםברמההארצית – משרדהתמ"ת,משרדהרווחהוהשירותיםהחברתיים,משרדהשיכון-
תבת הערבי במגזר חברתי כלכלי לפיתוח הממשלה-הרשות הראש משרד שכונות, שיקום אגף

והחברהלמתנ"סיםכגוףהמפעילשלהתוכנית.
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והגופים המתנ"סים המקומיות הרשויות הארציים, השותפים – המקומית ברמה שותפים
המפעילים,הרשותלפיתוחהנגבוהגלילוגופיםמקומייםנוספים.

תעסוקה  מקדמת  רשות   - חרדיות  לנשים  ויָזמות  תעסוקה  פעילות 
השכלה וקהילה בעכו

לאחרונה נפתחה ויזמות לתעסוקה בפעילות חרדיות נשים לשלב מהמאמצים כחלק
תוכניתהכשרהייחודיתבתחוםהתדמיתנותוהטקסטיל.

היוזמההועלתהכמענהלצורךמהשטחלפעילותהתואמתאתאורךהחייםהייחודי
שלנשיםמהקהילההחרדיתבעיר.

תוכניתההכשרהכוללתיזמותעסקיתוהעצמהכאשרהמטרההיאלהקנותלנשים
מקצועבעלאופקתעסוקתי.

את הנשים יילמדו במהלכו עכו בעיר מתקיים מערבי גליל מט"י בהנחיית הקורס
יסודותהתדמיתנות,מידות,עיצובוהפעלתעסקביתי.

מקצוע לרכוש המעוניינות 25-50 בגילאי חרדיות נשים 13 משתתפות בתוכנית
לחייםאולהגדילהכנסה.

תוכניתזוואחרותלקידוםהתעסוקההןחלקמתוכניתהעבודההשנתיתשלרשות
משולבות אינן אשר אוכלוסיות העבודה לעולם לקרב דגש השמה תעסוקה מקדמת

בשוקהעבודה.

סיכום – עם הפנים לעתיד!

ולצמוח. להתפתח ממשיך למתנ"סים בחברה התעסוקה תומכת וההשכלה התעסוקה תחום
פועלים, ולקהילותבהןהם וחיונילפרטים רלוונטי רואיםבתחוםשירות ויותרמתנ"סים יותר
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קהילתיות תעסוקתיות תשתיות מניחים אנו ומגוונים. שונים לקהלים תוכניות ומפעילים
ביישוביםשוניםעל-פימודליםשהוכחוכמצליחים.

במלאכה, העוסקים בתודעת ומעמיקה הולכת תעסוקה לבין השכלה שבין הקשר תפיסת
של והטמעה הרחבה על תעסוקה תומכת והשכלה לתעסוקה המחלקה צוות שוקד אלה ובימים
המודל)'תעסוקהזההעסקשלי'(,ועלפיתוחתכניותלקהליםנוספים,דוגמתתוכניותלהכנתבני

נוערוצעיריםלעולםהתעסוקהולחייםבוגרים.
הרחבה מאפשרים ובכך לעשייה ומצטרפים נרתמים ומקומיים ממשלתיים שותפים
חדשות להתנסויות כר ויהווה ויצמח יתרחב שהתחום מקוים אנו הפעילויות. של משמעותית

שיובילולעודועודפתרונותתעסוקתייםלפרטולקהילה.
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נספח – סיפורו של נער בעל תסמונת אספרגר

דן)שםבדוי(–ילדפיותאמיתי/חנהקלייןמרכזהוןאנושיכרמיאל
את אם תבדקי מאתנו, עזרה מבקשת שאמו אספרגר תסמונת עם צעיר בחור 'יש
בכרמיאל(. אנושי )הון המרכז מנהלת איריס לי זרקה כך בקורס'. אותו לשלב יכולה
לקראת שנערכו המיונים, בסיום קשות טרודה ואני אוגוסט חודש סוף ימי הם הימים

פתיחתוהמרגשתשלקורסייחודיבמינו:'גולשיםבעסקיםלנכים'.
הדון, מארק של המרתק, ספרו בזיכרון כולי מוצפת שמיעתי... התחדדה אספרגר?
אותי שריגש הגאון, האוטיסט הנער של דמותו לילה'. בשעת הכלב של המוזר 'המקרה

עדדמעותעלתהבמוחי.
עלאףשההרשמהנסגרה,משהובתוכיסימןלישישליפההתאמהוהזדמנות.טלפון

אחדלאםוצנחתילמציאות:
מחשבים אוהב הוא נכון, כן, אותו... לבלבל רוצה לא עכשיו... במסגרת הוא לא,

והואמחונןאבל...ביוםהזהישלוחוג...
סגרתיאתהטלפוןעםתחושהשלהחמצה.

לבסוף ושוכנעו למרכז השניים הגיעו עזרה, בקשת של משבצת אותה על מה? אלא
לרשוםאתדןלקורס.עודשלושהימיםמתחילהקורס...

בה שלוקה מי מיוחדת. התנהגותית הפרעה הינה אספרגר תסמונת מכיר, שלא למי
סובלמקשייתקשורתוקשייםבאינטראקציהחברתית.לבעליהתסמונתיכולותמילוליות
ישלהםקשייםבהבנהשלתקשורת טובות,אולםהשפהשהםמשתמשיםבהתבניתית.
לאמילולית)שפתגוף,מחוות,אינטונציות(,והםמתקשיםבהבנתביטוייםדו-משמעיים,
לסיטואציות להגיב ועלולים החברתית המפה את קוראים אינם הם וכיו"ב. מטפורות
הם בינאישיים. קשרים ביצירת ולהתקשות הולם, ולא מוגזם באופן מבינים שאינם

מתקשיםלהביעאתרגשותיהםאולהביןאתרגשותיושלהזולתומחשבותיו.
וכךפגשתיאתדןלראשונה,בחורצעירגבוה,יפה,סגורבעצמוועונהלקוניתלשאלות

שנשאל.נכבשתיבקסמו.
הזמן עם לקוניתלשאלות. עלתקןמתבונןשעונה דןאתמפגשיהקורס, כךהתחיל
מעניינת, כיתה זה. את זה וקידמו בזה זה ומגובשתשחבריהתמכו חמה קבוצה נוצרה
על שנאמרת מילה כל שמקלידה קלדנית לצד יושבת הסימנים בשפת מתורגמנית שבה
מסךנוסף,קבייםנשענותעלקירושוררתאווירהמחבקת.דןיושבבסוףהכיתהבקצה
): משלו ייחודית בדרך אתר בונה שדן יגלה מולו המרצד למסך שיציץ מי ושותק...
מתקדםבהרבהמהנלמדבקורס,משתמשבשפתמחשבובטכנולוגיותשעדייןלאנלמדו(.
פעמייםבשבועדןפוגשאתהחבריםללימודים,ועםהזמןמתחיללהיווצרקשר,קשר
דן.ככלשעובר שלאהבה,תקשורתשמובעתבהפגנותחיבהעדינותמחבריהקבוצהאל
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לקבוצה. ידיו במו מפוארת קרם עוגת מכין – משלו חיבה בהפגנות לזה מגיב דן הזמן
את מצחיק ואף בשיעורים, החכמה דעתו את מביע בהפסקות. מילים להחליף מסכים

חבריהקבוצהבתובנותחדותושנונות.
הקבוצה? חברי כמושאר חיבוק ממני לקבל יסכים האם המפגשיםשאלתיו, באחד
בחיוכוהביישניוהמקסיםהושיטאליידושאל,לחיצהתספיק?התרגשתיעדדמעותגם

למחווהזו.
יכולות ומפגין הקורס במהלך ביטחון ומקבל מתחזק פגישה, אף מחמיץ לא דן
מצוינותבחומרהנלמד.בשיחהעםאמומסתברשדןיוצרשינוייאִמתיבחייוורואהאת
מדי יותר לו ושיש כדאי... לא שאולי שאמרה זוכרת היא כן, המחשוב. בתחום עתידו
מחויבויות...היוםהיאיודעתשהמחויבותהאמתיתשלובאהמהלב–המחויבותלעצמו.
בעליתסמונתאספרגריכוליםלהיותמומחיםבתחוםמסוים,בזכותהזיכרוןהמעולה
שלהםלפרטים.התמחותייחודיתזויכולהלהיותפתחלשיפורתפקודםהחברתי,ולעתים

אףלהוביללקריירהמדעיתאואמנותיתיוצאתדופן.

אתהמאמרהזהכתבהחנהקלייןבמהלכושלקורס'גולשיםבעסקיםלנכים',בסיום
קורסגולשיםחיברתיאתדןלגורםמקצועיבתחוםההיי-טק.החיבורהניבתהליךהמשך
מקצוע ורכש לאספרגר( פשוט דבר אינו )זה לת"א בשבוע פעמיים נסע דן שבו מדהים,
כבודקתוכנה.היוםדןעובדבחברתהייטקומרוויחכמעטכפולמשכרמינימום.כשהגיע

אלינועבדכסבלבמפעלתעשייתיוקיבלשכרמותאם.




