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 תודות
 

, סגן שר החינוך וסגן ראש אבי וורצמןובעיקר לח"כ  ברצוננו להודות לכל האנשים שתרמו לכתיבת מסמך זה
סגן ראש העיר וממונה על  -גדי מזוז; הרב משנה למנכ"ל תב"ת אלי בנטאטה עיריית באר שבע לשעבר;

, מפקחת שירות לעבודה דרורה גורדון, מנהלת אגף הרווחה; אסתר עמרהרווחה בעירית באר שבע,  
, יאיר באר, מפקחת השירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד הרווחה; מירי בקרקהילתית, משרד הרווחה; 

מנהלת המחלקה  ,מיכל כהןווחה קהילתית עמותת יחדיו; מנהלת תחום ר איריס עזרא,מנכ"ל עמותת יחדיו; 
, מנהלת המינהל לשירותי קהילה ואגף הרווחה בעיריית בוני גולדברגלשירותים חברתיים, לב העיר;  עו"ס 

, סגנית מנהלת המינהל שרון בנימין, מנהל הרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים; חיים עמרירושלים; 
, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ד' רבתי דורית מזוזף הרווחה בעיריית ירושלים; לשירותי קהילה ואג

, מנהלת ניצנית דמביץשבע; -, ראש צוות ד' צפון ומזרח בעיריית בארדבורה דהןשבע; -בעיריית באר
.יים לב העירראש צוות, מחלקה לשירותים חברת שוש פוזיילוב סטרייב ירושלים,
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 רקע
 

 

בישראל, כמו בעולם כולו, החלה לחלחל ההבנה כי פעילות במרחב גאוגרפי מתוחם מהווה כלי יעיל יותר 
בפיתוח מענים עבור קהלי יעד המרוכזים באותו אזור. לכן ועל מנת לפעול באופן יעיל במתחם גאוגרפי זה, 

חיי התושב. כך עיריית הרשות המקומית הופכת לשחקן המרכזי ולמעשה היחיד הרואה את כלל ההיבטים של 
שבע וערים נוספות בישראל מהוות את השחקן העיקרי הפועל גם בתחום התעסוקה, שבשנים האחרונות -באר

 מהווה אמצעי קריטי ליציאה מהעוני. 

בעקבות זאת, העיר באר שבע שמה לה למטרה לחולל מפנה בקרב משפחות החיות בעוני ולהביאן 
ת נתמכות לתושבים יצרנים ומעורבים בקהילה, תוך הדגשת החשיבות של למקום בו תהפוכנה מפרטים ומשפחו

התעסוקה כפתרון אפשרי לאוכלוסיות מגוונות הזקוקות לסיוע בעיר. נושא התעסוקה הפך בעשור האחרון 
לסוגיה מרכזית יותר בתהליכי העבודה השוטפים של הרשויות המקומיות, תוך הכרה משמעותית בהשפעה 

שפחה ושל חיי העבודה. מגמה זו משתלבת היטב עם אחת המגמות העיקריות בכל מדינות ההדדית של חיי המ
0F, שכל השירותים בהם ניתנים במקום אחד.(One-Stop Shop)כיום להפעלת מרכזי שירות  OECD-ה

1  

הפרט,  מעגל החיים והתעסוקה פועל על סמך שתי מגמות משלימות אלו בארבעה מעגלי השפעה:
העיר. תהליך העבודה עם המשפחות מתבצע דרך ליווי הוליסטי, הכשרה ושילוב בכוח המשפחה, השכונה ו

העבודה. מעגל החיים והתעסוקה היא תכנית עירונית חדשנית וייחודית להוצאת משפחות ממעגל המצוקה 
שבע. לשם כך, חברו גורמים שונים לעיריית -עיריית באר והעוני, כחלק מהתכנית האסטרטגית הכוללת של

ישראל) להקמת מרכז תעסוקה עירוני, שיחבר -משרד הרווחה, קרן רש"י ותב"ת (ג'וינט –שבע, וביניהם -באר
בין מגוון תכניות ושירותים הפועלים במרחב העירוני, לשם מקסום הפעילות העירונית בתחום. בשותפות זו 

 פועל בשלושה תחומים: אגף הרווחה ברשות המקומית ממשיך להיות בעל האחריות הכוללת על המרכז. המרכז

 

         

 

                                                
התמ"ת על בסקירה, שפרסם כותב מסמך זה עבור משרד  (one-stop shop)לדוגמה, נראה מודלים שונים של מרכזי שירות  1

הבחנה בין מודלים שונים בעולם, הכוללים מודלים שונים עבור  –מרכזי שירות לתעסוקה לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה 
  http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/47E012F9-3672-4336-A1D0-E67A434219B0/0/X12171.pdf  מגוון אוכלוסיות:

 

תשתית  
 המרכז

ליווי  
 משפחתי

מסלולי  
 תעסוקה
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 : תשתית של שירותי תעסוקה ושירותים תומכי עבודה.תשתית המרכז .א
: תכנית לליווי משפחות, הפועלת כחלק מהמבט הכולל כלפי מעגל ההשפעות של הפרט ליווי משפחות .ב

 ומחברת בין המרכז לשירותים חברתיים באגף הרווחה.
שעבורן מופעלים מודלים מגוונים של פעילויות והדרכות מקצועיות. : תכניות מסלול מסלולי התעסוקה .ג

 התכניות מיושמות בנפרד מהתשתית מהמרכז, אך עליהן לעמוד ברמות מקצועיות הולמות.
 

 הרשות העירונית ומגוון השחקנים, התכניות והשירותים במרחב העירוני

ועקרונות התערבות שונים במיוחד בערים הגדולות במרחב העירוני פועלים שחקנים רבים בעלי רקע, מתודולוגיה 
לקידום הפרקטיקה בתחומים שונים. מציאות זו קיימת גם בתחום התעסוקה ומערך השירותים התומכים, המסייעים 

חלק מהם בנושאים  –להצלחתם של המשתתפים בתכניות אלו, בהן מופעלות לעתים עשרות תכניות מקבילות בתחום 
וקה ואחרות בתחומים נוספים המסייעים בעקיפין להצלחת המשתתפים בתכניות אלו. שחקנים אלו הקשורים ישירות לתעס

כוללים את העירייה ואת סוכנויות הביצוע שלה, שחקנים ממשלתיים הפועלים ברמה המקומית, מגזר עסקי וגופי מגזר 
 שלישית ועמותות.

 ירוני: מיפוי השחקנים במרחב הע1תרשים 

 

כיום, מגוון התכניות מאפשר מתן מענים מגוונים עבור אוכלוסיות, בעלות מאפיינים חברתיים ותרבותיים שונים 
לצד צרכים משותפים. חדירת תכניות ופרויקטים רבים למרחב העירוני מהווה הזדמנות אידיאלית ליצירת תהליכים 

אחד מקהלי היעד השונים. לכן ועל מנת לאפשר לעיר  משלימים ולמציאת פתרונות מתאימים ביותר כמעט עבור כל
למקסם את השפעתם של מגוון השחקנים הפועלים בה, מעגל החיים והתעסוקה מהווה מרכז דרכו פועלים כלל הגופים 

1Fהנמצאים בקשר עם הרשות המקומית, האחראית ליצירת קשרים אלו.

2 
 

 לתעסוקה רותתשתית גנרית בסיסית להפעלת מרכז השי :IN-BUILTסטרייב 

ייחודיות המודל, כאמור, נעוצה בשילוב בין שלושה מרכיבים: א) ליווי המשפחות; ב) תכניות מסלול לשילוב 
ג) תשתית של שירותי תעסוקה ושירותים תומכי עבודה. תכנית 'סטרייב' פועלת בתוך המרכז -בתעסוקה; ו

 בשני ממדים:

אינה : תכנית מסלול, אשר עוסקת בשילוב משתתפים בתעסוקה איכותית, סטרייב כתכנית מסלול .א
 ת בעבודתן העצמאית של התכניות המגוונות, הפועלות דרך המרכז.פוגע

 

: הרשות המקומית היא בעלת האחריות הכוללת על המרכז, בסיוע הפעלה מקצועית בתחום התעסוקה .ב
בודה וקביעת סטנדרטים מקצועיים נשענים על הליווי המקצועי של סטרייב. הבניית המרכז, תהליכי ע

בסיס מרכז סטרייב, הקיימים בארץ ואפשרו הרחבה למודל רחב והוליסטי. החיבור למטה המקצועי של 
סטרייב מבטיח את איכות שירותי התעסוקה ואת ההדרכה לאורך זמן של הצוות בתחומים המקצועיים, 

ומנויות רכות לשילוב בשוק העבודה, פיתוח קריירה כגון ליווי תעסוקתי פרטני וקבוצתי, הקניית מי
 STRIVEמעגל החיים והתעסוקה  "והכשרה מקצועית. מעורבות זו באה לידי ביטוי בשם המיזם 

BUILT-IN." 

                                                
 ל החיים והתעסוקה לבין לשכת התעסוקה המקומית באמצעות העירייה.לדוגמה, הקשר שהתפתח בין מעג 2

 העירייה
 אגף הרווחה

שחקנים ממשלתיים  
 מגזר שלישי ועמותות מגזר עסקי הפועלים ברמה העירונית
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 מטרות המסמך

שבע והידע שנצבר במהלך -מסמך זה נכתב כדי להציג את הפעילות של 'מעגל החיים והתעסוקה', שהתפתחה בבאר
2Fהשנים.

המודל המופיע כאן נועד להוות תשתית לפיתוח של מרכזים רבים ודומים, אך מומלץ לנהל דיון עם ערים נוספות  3
 כדי להתאים את עקרונות ההתערבות המרכזיים לערים אלו. 

תושבים), תוך הצגת מפה  100,000-מודל זה נועד לסייע לפיתוח מרכזים דומים בערים גדולות (למעלה מ
דל הפעולה באופן גמיש שיאפשר יישום והתאמה לצרכים השונים של מגוון ערים ובכלל זה גם ערים בהן קוהרנטית של מו

נעשית עבודה שכונתית בתחום השילוב בתעסוקה במקביל למרכזים ממוקדי אוכלוסיות (כגון מרכזי פיתוח תעסוקה 
פיתוח של תכניות עבודה מפורטות ובכלל לחרדים ומרכזי ההכוון עבורם). כמו כן, מסמך זה נועד להוות בסיס להמשך ה

 זה לפיתוח רכיבי התכנית, מערכי מדידה וסיוע למחשוב תהליכי העבודה.

  

                                                
 מסמך זה נועד לייצג את הפעילות הקיימת במרכז ולא בהכרח את עמדותיו של כותב מסמך זה. 3
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 מטרות ויעדים של מעגל החיים והתעסוקה

 

 ייעוד

 

 

 

 

 מטרות המרכז
שינוי תפיסת העבודה של עו"ס המשפחות ביחס להתערבות הטיפולית בהן, תוך שימת דגש על  .1

תושבי העיר ובפרט למטופלים בלשכות  עולם העבודה ככלי להוצאת אנשים מעולם העוני לכלל
 הרווחה.

איגום משאבים של כלל השחקנים הפועלים במרחב העירוני לשם מתן מענה מגוון בתחום  .2
 התעסוקה.

הורדת רמת האינטנסיביות והתלות של המשפחה בשירותי הרווחה ע"י הפיכתם למשפחות              .3
 , מעורבות ותורמות לקהילה. עצמאיות, מפרנסות בעלות כבוד ודימוי עצמי גבוה

 שילוב האוכלוסייה בכוח העבודה ושיפור יכולת התפקוד והכנסת המשפחות. .4
 

 קהלי יעד
הוריות, אוכלוסייה עובדת, -בכל עיר יוגדרו קהלי היעד על פי סדרי עדיפויות מקומיים, כגון משפחות חד

 גילאים מסוימים וכד'. לדוגמא:

 רווחה אשר נמצאו מתאימים לליווי כלכלי דרך תעסוקה.משפחות ויחידים מטופלי שירות  •
 עובדים עניים ו/ או משפחות במצוקה שטרם הגיעו לטיפול. •
 כלל התושבים בעיר (בסיס אוניברסלי). •
 קהל היעד הזקוק לסיוע, המופנה דרך התכניות או מסלולים נוספים. •

 

 עקרונות הפעולה
 דתית לצרכי העיר בה התכנית מיושמת.המודל פועל על פי מספר עקרונות, תוך התאמה נקו

 : איגום משאבים ויצירת שולחן עגול עירוני •
o יצירת שולחן עגול לטובת פיתוח פורום קשרי מעסיקים עירוני.מעסיקים : 
o יצירת נקודת מפגש לאנשי המקצוע הפועלים ביישוב.אנשי מקצוע ברמה העירונית : 

 תרבותיים ייחודיים, כגון יוצאי אתיופיה או חרדים.: התמקדות במאפיינים התערבות רגישת תרבות •
: שילוב איכותי וארוך טווח תוך מתן שילוב איכותי ארוך טווח בתעסוקה וליווי לאורך כל התהליך •

 תמיכה וליווי לאורך זמן בדגש על התמדה וקידום במקום העבודה.
ר מעקב מדויק אחר : כל תכנית תגוֶּבה בבסיס נתונים מפורט, שיאפשעבודה ממוקדת תוצאות •

 התוצאות וניתוחם, באופן שיאפשר גמישות, מחד גיסא, ואחידות, מאידך גיסא.
 

הווה בית פיזי ומקצועי לתכניות תעסוקה מגוונות הקיימות בעיר ופלטפורמה לשיתופי הממרכז ה
, ואיגום משאבי ידע, יצירת רצף מענים הוליסטיים עבור תושבי העיר, תוך יםיזומ פעולה

 מומחיות ותקציבים מגורמים ממשלתיים, קרנות ומגזר שלישי
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 מודל הפעולה וארבעת מעגלי ההתערבות

 

 התכנית פועלת לפיתוח מענים בארבעת מעגלי החיים:

 אני, משפחתי, קהילתי, תעסוקתי –: ארבעת המעגלים 2תרשים 

 

 

 תרשים סכמתי
מודל הפעולה של מעגל החיים והתעסוקה בבאר שבע כולל מספר רכיבים, שנועדו לטפל במערך הסיוע בפרט 
ובמשפחתו, מתוך הבנה כי הטיפול והשירות לאדם מחייב התייחסות משמעותית לכלל מעגלי החיים הסובבים 

 אותו. 

 החיים והתעסוקה: תרשים סכמתי של מעגל 3תרשים 
 

  

פיתוח סלי שירותים , מיצוי זכויות•
 .  תומכים והתנדבות בקהילה

פיתוח מענים ושירותים בדגש על  •
התמדה  , השתלבות במקום עבודה
 . ופיתוח קריירה

דגש על מערכות היחסים שימת •
בדגש תקשורת  , בתא המשפחתי

ילדים  , הורות, בינאישית וזוגית
 .וחינוך

אשר שמה  , תכנית עבודהבניית •
תוך יצירת חזון , את הפרט במרכז

 .אישי ותוכנית עבודה יישומית

מעגל 
 'אני'ה

מעגל 
 משפחתי

מעגל 
 קהילתי

מעגל 
 תעסוקתי
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 המפורט הפעולה מודל

, להלן פירוט על תהליכי העבודה המרכזיים וחלוקת הפונקציות המרכזיות להפעלה  בהמשך לתרשים המקוצר
 השוטפת של המרכז:

 קליטה, תכניות, שירותים ומעקב –: מודל הפעולה המפורט: הפרט והמשפחה 4תרשים 
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 תהליכי העבודה

 

 המודל כולל מספר תהליכים:
 תהליך ההפניה של קהלי היעד למרכז ואחריות העירייה. .א
 תהליך הקליטה, האבחון והמיון. .ב
 שדרת הפעילות המרכזית המתבצעת במרכז.תכניות פרטניות ומסלולי שילוב בתעסוקה:  .ג
 ליווי משפחות .ד
 בתכניות)מערך השירותים התומכים (שירותי רוחב  .ה
 תהליך העבודה מול המעסיקים .ו
 מעגל הפעילות הקהילתית .ז

 
 תהליך ההפניה של קהלי היעד למרכז .א

שלב הפעולה הראשוני עוד טרם כניסת המשתתפים לתוך המרכז הוא מנגנון ההפניה של המשתתפים 
 הפוטנציאלים עבור מעגל התעסוקה והמשפחה. ניתן לחלק את הגופים המפנים לשני חלקים.

 העירייה ואגף הרווחה )1
מודל מעגל החיים והתעסוקה הוא חלק בלתי נפרד משירותי אגף הרווחה, אשר נועד לסייע לעירייה ולסוכנויות 

(מדריכים ראשי  הביצוע. העבודה השוטפת מתבצעת בעיקר דרך המחלקות לשירותים חברתיים בעיר והמדרצי"ם
 Case)הצוותים), העובדים הסוציאליים האזוריים והמדריכים המקומיים, הממלאים תפקיד של 'מנהלי תיקים'

Managers)  .בהעברת הידע, המידע וההכוונה עבור משתתפים פוטנציאליים ובני משפחותיהם 

 ראייה כלל עירונית וחיזוק מרכיב התעסוקה ברשות

בהטמעת מודל התעסוקה כחלק אינטגרלי מתוך העשייה העירונית. העיר היא השחקן המרכזי 
עם זאת במרכז מעורבים גם גורמים שאינם עירוניים, כחלק מחיזוק מרכיבי התעסוקה בעבודת 

הנהגת הרשות/ והן מול  מול אנשי השטחהרווחה היישובית. על תהליך זה להתבצע הן 
ת של 'מחויבות ההנהגה' הלכה כחלק מהבנת החשיבו מועצה ובעלי תפקידים בכירים,

למעשה. מחויבות זו באה לידי ביטוי במעמדם של אנשי העירייה, הנמצאים בעמדות מפתח 
על וביכולתם להשפיע על התהליכים -המאפשרות להן לראות את כלל הפעילות במבט

3Fהמתרחשים תחתיו.

4  

תוך שימת דגש לסוגיות המרכזיות של  הרכזים והעובדים הסוציאליים פונים באופן יזום לכל משתתף פוטנציאלי,
דורית. חלק גדול מקהל היעד -המשפחות, המוטיבציה, יכולת הלמידה והאפשרות לשבור את השרשרת הבין

הפוטנציאלי המוכרים לרווחה מגיעים ממשפחות הנמצאות בטיפול של מחלקות הרווחה, כך שהחשיבות של 
מרכז התעסוקה מהווה כלי שירות נוסף בידיהם של אנשי  דורית משמעותית ביותר. לכן,-שבירת השרשרת הבין

לתכנית ולעקוב אחרי השתתפותו בתכנית, בתהליך של היזון חוזר  השטח, היכולים להפנות את המשתתף
 והעברת משובים לכל הגורמים המפנים באופן שוטף בממשקים העיקריים בין התכנית לעובדי הרווחה. 

 הפנייה מגורמים נוספים )2
לגורמים העירוניים, המרכז קולט פניות, הן מגורמים במגזר השלישי והציבורי והן מפניות ישירות של בנוסף 

 משתתפים פוטנציאליים הפונים ישירות למרכז או לאחת התכניות המופעלות דרכו.
 

                                                
(סגן שר החינוך כיום), מנהלת אגף  שבע ביתר שאת בעבודתם של סגן ראש העיר, ח"כ אבי וורצמן-השפעה זו באה לידי ביטוי בבאר 4

 הרווחה, גב' אסתר עמר וסגנית מנהלת אגף הרווחה ומנהלת משאבי קהילה, הגב' אתי כהן. 
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 תהליך הקליטה, האבחון והמיון .ב
 תהליך האבחון כולל מספר שלבים מרכזיים:

המתקבלות על ידי אחד הגורמים שצוינו קודם או על ידי המשתתף. הפנייה : פניות קבלת פנייה )1
הראשונית מהווה, למעשה, את השלב הראשוני בתהליך המיון והאבחון. קבלת הפנייה כוללת שני רבדים 
נוספים: האחד, חיזור אחר הפונה ויצירת הקשר הראשוני, הכולל יצירת אמון, ליבוי מוטיבציה. והשני, 

 לגורמים המפנים ומתוכם איתור צרכים נוספים. היזון חוזר
באחריות רכזת אבחון ומיון להחליט האם המשתתף  (intake phase)עריכת תהליך קליטה ראשוני  )2

מופנה ישירות או אם יש התלבטות אודות המענה האידיאלי, מוצעות שתי אפשרויות המתקבלות 
 ).בהחלטה משותפת עם הפונה (ונציגי התכניות הרלוונטיים

4F: לאחר שהתקבל כל המידע הדרוש לגבי המשתתפים (ובני משפחותיהם במידת הצורך),מיון חלופות )3

5 
 רכזת האבחון והמיון אחראית להפנייתם לאחד המסלולים: 

a. ניטור המשתתפים הפוטנציאליים למקומות פנויים בתכניות  על ידי רכז/ התאמה לאחת התכניות :
 אף על ידי מנהל/ ת המרכז.ת האבחון או במקרים מורכבים יותר 

b. אם המשתתף אינו מתאים לאף אחת מהתכניות, נערכת שיחה אבחון ומיון לבדיקת התאמה-אי :
5Fהתאמה לתכנית חלופית או להפניה לגורם משלים בקהילה.

6 
-עקב המאפיינים השונים של הערים בישראל, ייתכן כי נקודות הכניסה לתכנית רבות יותר. לכן, המוקד הכלל

יכול לפעול לצד מרכזי תעסוקה ממוקדי תחומים (לדוגמה, מרכז לצעירים בסיכון) או מרכזים ממוקדי  עירוני
אוכלוסייה, כגון המגזר החרדי או החברה הערבית. מציאות זו מחייבת ממשקים מורכבים אף יותר עם כלל 

 הגורמים הפועלים במרחב העירוני.
 

 הפעילות המרכזית במרכז פעילות התכניות ומסלולי שילוב בתעסוקה: שדרת .ג
שדרת הפעילות המרכזית המתבצעת במרכז היא עבודת התכניות והפרויקטים, שחלק מהם מופעל על ידי המרכז 
וחלק מהם מופעל על ידי גופים שונים, המשתפים פעולה עם המרכז. הפרויקטים המופעלים במרכז מגוונים 

שבע מופעלים כיום מספר -החיים והתעסוקה בבאר ותלויים בגופים הפועלים במרחב העירוני. במרכז מעגל
6Fלהפעיל תכניות ופרויקטיםבכל יישוב ניתן  –פרויקטים שונים 

על פי צרכי הרשות והשחקנים הפועלים שונים  7
7Fבמרחב העירוני. להלן התכניות והפרויקטים המהווים כיום את מסלולי הפעילות המרכזיים במרכז:

8 

תכנית אישית במסגרתה תית (תכנית התערבות מינימליסטית): תכנית אישית לשימוש בשירותי תש .1
8Fניתן ליווי נקודתי ו/ או הפניה לשירותי הרוחב כחלק מעבודת המרכז

9 
 : אשת חיל וותיקות, אשת חיל עולות (בהפעלת 'בעצמי')אשת חיל .2
 ('עמותת יחדיו')צעירים לעולם העבודה  –צל"ע  .3
 שבע)-(עיריית באראפיקים  .4
מסלול קלסי, סטרייב מסלול עובדים  –סטרייב כוללת שלושה פרויקטים מרכזיים תכנית סטרייב:  .5

 וסטרייב מסלול אימון קצר מועד (עמותת 'יחדיו'/ בעמותת 'ידידים')
 (בהפעלה של עמותת 'בעצמי')קו -תעסו .6

                                                
לאחר איסוף הפרטים הראשוניים מתבצעת הערכה ואבחון של התאמת הפרט ושל משפחתו לתהליך. אם התנאים הבסיסיים אינם  5

 "ס המטפל על מנת להשלים את המענים הרלוונטיים.מאפשרים פניות לתהליך, האדם מופנה לעו
 באחריות אחראי/ ת קליטה ומיון. 6
אחד המרכיבים העיקריים בתכניות ההתערבות החברתיות הוא ההבחנה בין 'תכניות' ל'פרויקטים', המשמעותית גם למעגל החיים  7

 והתעסוקה, כיוון שחלק מהתכניות כוללות מספר פרויקטים/ מסלולים.
 בה ר' נספח.להרח 8
 האחריות לליווי נמצאת כיום תחת אחראי/ ת קהילה במעגל החיים והתעסוקה. 9
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 בחירת התכניות והפעלת התכניות במרכז

פנייה לרשות (ראש העיר/ אגף הרווחה וכו'),  כניסת תכנית לתוך מעגל החיים והתעסוקה יכולה להתבצע דרך
תוך דיון והתאמה של התכנית ו/ או קהל היעד, כך שיתאים היטב לצרכי האזרחים. בנוסף, אנשי המקצוע במעגל 

 וברשות יוזמים פנייה להכנסת תכניות ופרויקטים לפי הצורך. בחירת התכניות מתבצעת על ידי המטה המקצועי.

שרד הרווחה יטמיע את מודל העבודה של התשתית  ותכנית לווי המשפחות וכן יקצה המלצתנו היא שבעתיד מ
תושבים ברשות, או  50,000לכל עיר תכניות מסלול לשילוב בתעסוקה. יש לשקול הקצאה של תכנית אחת לכל 

 על פי מפתח דומה המשקלל את גודל העיר וקריטריונים רלבנטיים נוספים.

 דל (ליווי משפחות, מסלולי תעסוקה ושירותי תשתית)הממשק בין שלושת מרכיבי המו

מסלולי התעסוקה הפרטניים במעגל החיים והתעסוקה נמצאים בקשר מתמיד עם שירותי התשתית (שירותי 
הרוחב) והתכנית לליווי המשפחות. שלשת התחומים מחוברים על ידי ממשקי עבודה מורכבים. מערך זה מחייב 

של  מדדי הצלחה ומערכת מידע משותפת, שתסייע בהגשמת המטרות עבודה על בסיס מערכת מוסכמת 
המשותפות של המרכז. כמו כן דרשות כאן מידה מרובה של שיתוף פעולה, לצד המטרות הייחודיות של כל אחת 

 מהתכניות הפועלות במרכז. 

 ליווי משפחות .ד
יב המשלים של עבודת המרכז בנוסף להשתתפות הפרטנית בתכניות התעסוקה, תהליך ליווי המשפחות הוא המרכ

באחריות הכוללת של העירייה וכחלק משירותים שהיא מעניקה. במסגרת התהליך, המשפחות מקבלות סל 
שירותים, כגון בניית תכניות יעדים משפחתיות, סדנאות ניהול כלכלי למשפחה (באופן שונה משירות הרוחב 

שיכול לסייע להתנהלות המשפחה כיחידה אחת. כמו  הניתן למשתתפים), מיצוי זכויות משפחתיות או כל שירות
כן כל משפחה משתתפת בתכנית 'הבטחון התזונתי' הפועלת בעיר. התהליך נועד ליצור בשלות והכנה מספקת 

 לחזרה לשוק העבודה. ניתן להצטרף לתכנית הליווי למשפחות באופן הבא:

9Fחברתיים.: הפניה ישירות דרך המחלקות לשירותים הפניה ישירה לתכנית )1

10 
: הפניה על פי צרכים העולים בתהליך הקליטה והאבחון, הפניה דרך תהליך הקליטה והאבחון )2

 כאשר הטיפול הפרטני מחייב התערבות משפחתית הוליסטית.
 

המאמן המשפחתי הוא החונך של המשפחות ומסייע להתארגנות הכוללת של המשפחה. ייחודיות מודל 
של המאמנים כחלק אינטגרלי בצוות הגאוגרפי של העובדים הסוציאליים, שבע נעוץ בשילובם -הפעולה בבאר

האחראים על הטיפול הכולל במשפחות. חלוקת התפקידים בין המאמן המשפחתי לבין המאמן התעסוקתי (אחד 
מנציגי התכניות) ברורה, כאשר שני בעלי התפקידים יתאמו את תכנית העבודה המשותפת לאדם הנמצא 

 בתהליך.

 תכנית לווי המשפחות מופעלת על ידי העמותות 'כתף אל כתף', 'פעמונים' ו 'יחדיו'.:  הערה •
  

                                                
 קיים מאמן משפחתי (עו"ס) המועסק בחצי משרה הפועל כחלק מהצוות במחלקה לשירותים חברתיים. 10
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 שירותי רוחב בתכניות –ם התומכים מערך השירותי .ה
מערך השירותים התומכים הוא נדבך עיקרי בהצלחתו של המרכז. על מנת לנצל את מגוון השירותים הקיימים 
במרחב העירוני, ניתן לחלק את אופן הפעלת השירותים לשתי קבוצות עיקריות, כפי שניתן לראות בשרטוט הבא. 

ים ובהחלטת בעלי העניין השונים הפעלת השירותים תלויה בּכלל המשאבים הזמינ אופןעם זאת, ההחלטה אודות 
 הפועלים ברשות:

 : מבנה שירותי הרוחב5תרשים 

 

 

: המרכז מפעיל מספר שירותי רוחב הניתנים על ידי צוות המרכז. in)-(house servicesשירותים מבית  )א
 להלן דוגמה, של שניים משירותים אלו.

: שיעורים לטובת כלל המשתתפים במרכז בנושאים, כגון כתיבת קורות חיים, ראיונות שיעורי תשתית .1
 .(networking)עבודה, הכנה למרכזי הערכה ורישות תעסוקתי 

: המרכז מפעיל חדר ייעודי לחיפוש עבודה, הכולל אינטרנט וכלי תקשורת (פקס), בהם יכולים חיפושית .2
ופעל בתורנות על ידי הצוות המקצועי של מעגל החיים המשתתפים להשתמש לצורך עבודתם. המרכז מ

והתעסוקה (כולל אנשי התכניות הפועלות במרכז). פעולה זו מסייעת לקביעת סטנדרטים אחידים של 
 העבודה ומקום מפגש ישיר בין המשתתפים לאנשי הצוות. 

 
ופים המתמחים במתן שירותים רבים ניתנים על ידי ג :(outsourcing services)שירותים במיקור חוץ  )ב

 שירות ייעודי. ניתן לחלק שירותים אלו לשני סוגים:
: חלק מהשירותים מוטמעים כחלק אינטגרלי בעבודת המרכז, אך ניתנים על ידי מוטמעיםשירותי רוחב  .1

משפטיות  הקליניקה למיצוי זכויותהפעלת  קורסי מחשבים,אנשי מקצוע/ גופים מקצועיים, כגון 
10Fדיור ציבורי, דיני העבודה)(ביטחון הסוציאלי, 

 משפחתי.-ותכניות ליווי כלכלי 11
חלק עיקרי מהשירותים ניתן מחוץ למשרד, באמצעות הפניית המשתתפים : חיצונייםשירותי רוחב  .2

למוקדים בהם ניתן שירות זה. כך ניתן למקסם את מגוון השירותים הקיים בתכנית. שירות הרוחב כולל 
(מט"י) או  הפעלת קורסים ליזמותממשלתי (ר' הרחבה בהמשך),  במימון פרטי או הכשרה מקצועית

 .עברית תעסוקתיתאפילו 
 

                                                
 הקליניקה מופעלת ע"י סטודנטים למשפטים. 11

 שירותים מבית
 (in-house services) 

 שירותי בסיס
 'חיפושית, 'שיעורי תשתית•

 שירותים במיקור חוץ 
(outsourcing services) 

 שירותי רוחב מוטמעים במרכז
ליווי , קליניקה למיצוי זכויות, קורסי מחשבים•

 כלכלי משפחתי

 שירותי רוחב חיצוניים למרכז
 עברית תעסוקתית, י"מט, הכשרות מקצועיות•
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 הכשרה מקצועית במעגל החיים

המרכז מסייע לקידום ההכשרה המקצועית, כולל ייעוץ, מתן מידע, הפניה וליווי משתתפים 
למוסדות לימוד. בתהליך חיפוש ותחילת לימודים. כל משתתף יכול לקבל ייעוץ, אבחון והפניה 

המרכז מסייע בהשגת מלגות מתאימות בעזרת תקציב מותאם ומיצוי האפשרויות הקיימות, 
שיתופי פעולה עם מכללות, השגת הנחות ועוד. קידום ההכשרה המקצועית מותאם לאוכלוסיות 

כלכלי, רקע אישי ותרבותי) ומהווה מרכיב נוסף בעידוד פרואקטיביות -(מין, גיל, מצב חברתי
 צמאות כלכלית של המשתתפים.וע

 
 מעגל המעסיקים: תהליך העבודה מול המעסיקים .ו

כחלק מכלל שירותי הרוחב, העבודה עם המעסיקים מהווה מרכיב ייחודי בהצלחתו של מעגל החיים והתעסוקה. 
המרכז פועל ליצירת קשרים עם מעסיקים, מקומיים וארציים, למען עידוד השילוב של אוכלוסיות היעד 

 קה. המרכז פועל לקידום קשר עם מעסיקים במספר ממדים:בתעסו

מתמקד בקשר מול  תהליך ההתאמהבין המועמדים למשרות פנויות:  (matching)יצירת תיווך  )1
עיקר העבודה מתבצעת באופן עקיף  – בעבודה מול המשתתפיםהגמשת תנאי הסף) והמעסיקים (

11Fדרך נציגי התכניות

 מכלל ההשמות). 30%אך גם באופן ישיר (עד  12
: מאגר המשרות הכולל מגוון משרות הזמין, הן לרכזי התכניות והן למשתתפים יצירת מאגר משרות )2

 במהלך חיפוש העבודה.
מעגל המעסיקים פועל לקידום הקשר עם  פיתוח אסטרטגיה ושיתוף פעולה עם המגזר העסקי: )3

, שירותים, הדרכה וארגוני קשר למעסיקים (לשכת המסחר, מעסיקים ממספר תחומים, כגון תעשייה
 התאחדות התעשיינים, ארגון רוטרי ועוד).

פעילות הכוללת ימי ראיונות, הגעה של נציגי מעסיקים למרכז, פיתוח כלים מעודדי תעסוקה:  )4
  ירידי תעסוקה ועוד...

 

 מעגל הפעילות הקהילתית .ז
המעגל הקהילתי מהווה רכיב חשוב מאוד בפעילותו ובהצלחתו של המרכז ומהווה חלק בלתי נפרד ממערך 
השירותים העירוניים. המרכז פועל לחיזוק שיתופי הפעולה עם הקהילה והתושבים; לכן, מעגל הפעילות 

המיועד לכלל תושבי העיר. העבודה מתבצעת דרך מוקד מרכזי אחד ומסייעת  מענה אוניברסליהקהילתי נותן 
למיתוגו של מעגל החיים והתעסוקה כספק שירותים איכותיים ואמינים. הפעילות הקהילתית מתבצעת תחת 
אחריות של מנהל/ת קשרי קהילה במרכז, האמון/נה על מיפוי ויצירת שיתופי פעולה עם גופים וארגונים, 

 יחסי ציבור והסברה והקמת פורום קהילה.  מתנדבים,

 

  

                                                
המאמן/ רכז, הפועלים להגדרת משרת כניסה ופועלים יחד עם אחראי/ת  המשתתפים בתכניות בונים את תכנית הקריירה שלהם עם 12

 קשרי מעסיקים לאיתור המשרות הרלוונטיות ועבודה עצמאית של המשתתף עצמו.
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 מבנה ארגוני, פונקציות ותפקידים מרכזיים, תקצוב המודל
 
 

 חלוקת האחריות להפעלת מעגל החיים והתעסוקה
 

 : מערך הסמכויות6תרשים 

 

 ניהול והפעלת המרכז מתבצעת במספר רמות:

 : זהו למעשה הועד המנהל האחראי על הפעילות הכוללת של המרכז. ועדת ההיגוי )1
: הגוף המקצועי האחראי על הכנת תקציב, אישור תכנית העבודה, החלטה על פתיחה/ מטה מקצועי )2

 סגירה/ שינוי מסלולים.
: הצוות האחראי על פיתוח תכניות מפורטות, ממשקי עבודה עם מנהלת המרכז והצוות המקצועי )3

דה מקצועית ודיון פרטני בעת הצורך. מנהל/ת המרכז פועל/ת תחת אחריותה של שותפים, למי
 סגנית מנהלת אגף הרווחה.

 תדירות ליבת התפקיד שותפים 

וועדת  
 היגוי

 ממונה על הרווחה ברשות המקומית •
מנהלת אגף הרווחה + ראש היחידה  •

 המתאימה ברשות המקומית
 מפקח/ ת השירות לעבודה קהילתית •
 מפקח/ ת השירות לפרט ולמשפחה  •
 נציגי קרנות שותפות •
 נציג תב"ת •
 מנהל/ ת המרכז •
נציגי עמותות מפעילות של תכניות  •

 תשתית ומסלולים 

 קביעת מדיניות .1
 גיוס שותפים .2
 טיפוח שיתופי פעולה נוספים .3
 גיוס תקציבים לאורך זמן .4

: אחת שלב הקמה •
 לחצי שנה

: אחת שלב תפעול •
 לשנה

מטה 
 מקצועי

תחום משאבי קהילה או מנהלת  •
 יחידה מתאימה שתנהל

 מנהל/ ת המרכז •
 מפקח/ ת משרד הרווחה •
נציג/ ת העמותה המפעילה את  •

 התשתית
 נציג/ ת תב"ת •

 הכנת תקציב שנתי .1
 אישור תכנית העבודה  .2
 הגדרת אוכלוסיות יעד למסלולים .3
החלטה על תכניות מסלול שנפתחות/  .4

 נסגרות
 תמיכה בהחלטות ניהוליות .5

 
 אחת לרבעון •

מנהל/ת 
המרכז 
והצוות 

 המקצועי

 מנהל/ ת המרכז •
 רכז/ ת אבחון ומיון •
 מנהל/ ת קשרי מעסיקים •
 מנהל/ת קשרי קהילה •
 נציגי התכניות •
 

 תכנית עבודה חודשית/ רבעונית .1
 ממשקי עבודה בין התשתית לתכניות .2
 ממשק עבודה עם הלשכות .3
 למידה ופיתוח שפה מקצועית משותפת .4
 העלאת צרכים חדשים מהשטח .5
 דיון פרטני במשתתפים במקרים חריגים .6

 שבועות 3-אחת ל  •

 
 וועדת היגוי

 
 מטה מקצועי

 מנהל 
 וצוות המרכז
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 וחלוקת סמכויות במרכז מבנה ארגוני

 מבנה ארגוני: חלוקת אחריות
 : מבנה ארגוני וחלוקת סמכויות ואחריויות7תרשים 

 בעלי תפקידים/פונקציות מרכזיות
מרכזיות, כאשר החלוקה ביניהם יכולה להשתנות (תקנים נוספים תלויים המרכז כולל מספר בעלי תפקידים ופונקציות 

 באיגום המשאבים של המרכז):

 אחריות כוללת לעבודת המרכזתקן):  1מנהל/ת המרכז (  .1
  12F13)1רכז/ת אבחון ומיון ( .2
 )1מנהל/ת קשרי מעסיקים ( .3
 13F14)1מנהל/ת קשרי קהילה ( .4
 )1מנהל/ת תכניות ( .5

 

                                                
רכז/ת האבחון והמיון אחראי/ ת למשתתפים עם הגעתם למרכז עד לקליטתם באחת התכניות או להחזרתם לגוף המפנה להמשך  13

 טיפול.
מנהל/ ת קשרי קהילה אחראי/ ת כיום גם לכל המשתתפים המשתתפים בתכנית אישית לשימוש בשירותי התשתית, שאינם חלק  14

 מאחת מהתכניות הנוספות הנמצאות במרכז.



 
 08-9417394, טלפקס: 050-6829374רחובות; נייד:  20מחקר פיתוח וייעוץ, גורודיסקי  –גל זהר  14

Gal Zohar – Counselling, Research & Development, 972-50-9829374, www.g-crd.com 

 ל משתתפים בשנה:וסך הכ
700 

 
 תעריף חודשי למשתתף:

 ש"ח 177
 

 ל משתתפים בשנה:וסך הכ
200 

 
 תעריף חודשי למשתתף:

 ש"ח 250
 

 

 החיים והתעסוקה: עלות שנתיתתקצוב כלל הפעילות במעגל 

 להלן תקצוב כלל הפעילות במרכז, הכוללת את שלושת המרכיבים העיקריים של התכנית: 
 שירותי תשתית •
 תכנית הליווי המשפחתית •
14Fהשימוש בתכניות המסלול לשילוב בתעסוקה (תלוי במספר התכניות הפועלות במרכז). •

15  
 

 התשתית במרכז:המשתתפים בשירותי  700יש לזכור כי מבין 
 משתתפים השתתפו בתכניות לליווי משפחות 200 •
 קיבלו סיוע נוסף דרך השימוש בתכניות התעסוקה 250 •
 איש קבלו סיוע בשני התחומים) 40( •
 משתתפים קבלו רק את שרותי התשתית. 290 •

 
 

 חישוב תעריף תשתית
 

 עלויות התשתית פירוט
 

 

 חישוב תעריף לתכנית לווי משפחות:

 

 35התקן לפי ועדת לביא, בה נקבע כי המעמסה המתאימה לעו"ס במשרה מלאה הוא 
15Fמשפחות במעקב  30-משפחות בטיפול ו

16 
 

                                                
 .2013נתונים אלו הועברו על ידי תב"ת ומעודכנים לשנת  15
הוועדה לבחינת רווחת המשפחה בישראל (ועדת לביא) הוקמה במטרה לסקור את מצבן של משפחות בישראל ולהציע למעצבי  16

 המדיניות המלצות לשיפורן.

 עלות חודשית עלות שנתית תשתית
 22,500 270,000 ניהול ואדמיניסטרציה

 14,000 340,000 מ"ר  400שכר דירה 
 5,000 60,000 תחזוקה כולל ניקון

צרכי משרד, צילומים 
 3,750 45,000 הדפסות 

עובדי התשתית: קשרי 
קהילה, קשרי מעסיקים, 

אינטייק ואחראי 
 תיקים, מנהל הדרכה

66,0000 55,000 

 4,167 40,000 סדנאות קנויות
פרסום מחישוב 

 6,666 70,000 ותקשורת

 1,485,000 111,083 

 עלות חודשית שנתיתעלות  תכנית ליווי משפחות
 50,000 600,000 מאמנים 5

סל תרבות וסיוע  נוסף 
 מחוץ לתעריף
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 סה"כ עלות המרכז לשנה
 

 ₪ 1,485,000תשתית: 
 ₪ 600,000לווי משפחות: 

 (ממוצע)  2,000,000תכניות תעסוקה: 
 50,000תכנית מסלול אחת ל מהם: הקצאה של תקציבי מדינה לפי 

 ₪. 700,000כ  :תושבים
 

 ₪ 4,085,000סה"כ עלות המרכז: 
 ש"ח 2,785,000סה"כ תקציב ממשלתי: 

 

 
 
 
 

 התעריף לתכניות השילוב בתעסוקה
 

 תכניות מסלול התעסוקה הפרטני
 

 ח לחודש למשתתףש" 459-959כל תכנית עולה בין 
 

 

 

 

 

 

 
 

 סיכום  שלושת  התעריפים

 ש"ח לחודש. 177משפחה שמקבלת שירות תשתית בלבד  .1
 לחודש₪  427=177+250+ תוכנית ליווי משפחות   שמקבלת תשתיתמשפחה  .2
 התעריף משתנה בהתאם לתוכנית התעסוקה.  – ליווי משפחות+תוכנית תעסוקה משתתף שמקבל שירותי תשתית + .3
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 יתרונות ואתגרים בהפצת/ פיתוח מודל

 

" יש לבחון ביחס לשני אופני פעולה אחרים STRIVE BUILT INאת מודל "מעגל החיים והתעסוקה  )1
הפועלים למטרות דומות בשדה המוניציפאלי:המודל המוצע כאן לעומת עבודה מוניציפאלית בתחום 
התעסוקה שאיננה פועלת כחלק מובהק ממערך שרותי הרווחה (למשל 'רשות מקדמת תעסוקה', 'מעברים' 

 רשות עירונית לתעסוקה וכד').
ומת שילוב תכניות תעסוקה לאוכלוסיות מוגדרות באגף הרווחה. תכניות אלו פועלות המודל המוצע כאן לע )2

 לרוב באופן ממוקד אוכלוסייה או ממוקד שכונה ומופעלות ע"י גופים שונים.
 

יתרונות המודל ביחס לתכנית עירונית כוללת שאינה חלק ממערך שירותי 
 הרווחה

שיקום תעסוקתי, אשר מביא ליציאה של מטופלים ממעגל, הנעזרים בשירותי הרווחה הוא יעד נכסף של כל 
תכנית תעסוקתית. עם זאת, תשתיות תעסוקה הפועלות במרחב העירוני ואינן חלק בלתי נפרד משירותי הרווחה 

טומן בחובו יתרון  STRIVE BUILT-IN מעגל החיים והתעסוקהמתקשות לסייע בהשגת יעד זה. לכן, מודל 
 מובהק בכל שלבי השילוב בתעסוקה של מטופלי הלשכות:

יומי עם הלשכות מסייע להגעה למשפחות החיות בעוני ככלל -: הקשר היוםout)-(reachingיישוג  .א
בפרט. מרכזי התעסוקה מקבלים בדרך כלל פניות מאוכלוסיות רבות, אך  לאוכלוסיות הנזקקות ביותרו

לכן, הגעה לאוכלוסיות נוספות יכולה  שצריכים את הסיוע המשמעותי יותר מתקשים לקבלו.דווקא אלו 
המחובר לשירותים החברתיים  מרכז תעסוקהלסייע לירידת/ צמצום עומס המטופלים בטווח הרחוק דרך 

תן הן מבחינת זרימת המידע, הן מבחינת השייכות הארגונית והן מבחינת השפה בה משתמשים. כך ני – בעיר
להגדיל את הסיכוי שמטופלי הרווחה יקבלו סיוע בתעסוקה המותאם לצרכיהם הייחודים ובפועל באופן 

 אקטיבי לשילובם בתכניות השיקום התעסוקתי.
: השילוב בין העבודה האישית (שילוב בתעסוקה) לבין שילוב בין עבודה אישית לעבודה המשפחתית .ב

סיוע בטיפול בילדים) הוא אחד הגורמים המנבאים הצלחה העבודה המשפחתית (סיוע בהתארגנות כלכלית, 
16Fבתכניות התעסוקה.

השילוב הבלתי נפרד בין הפרט למשפחה מוטמע כחלק מהמבנה הארגוני והמקצועי של  17
 המרכז ומגדיל את סיכויי הצלחתו. 

ירה" : מרכז מעגל החיים והתעסוקה הוא "בית לתעסוקה וקריהסיכוי להשמה איכותית עם אופק תעסוקתי .ג
שכלפיו המשתתפים מפתחים שייכות, כך שיקל על הסיוע גם לאחר השמת המשתתפים בתעסוקה ובשלבי 

-One)הקידום. מרכז מעגל החיים והתעסוקה הוא אחד היישומים של "שירות הניתן תחת אותה קורת גג" 
Stop Shop) סי אנגלית, הכשרות מקצועיות, קורסי מחשב, קור –, במסגרתו ניתנים שירותים מגוונים

17Fאופק לקידוםהמאפשרים לבנות עבור המשתתפים  –סדנאות לקידום עצמי בעולם העבודה ועוד 

כבר  18
בשלב ההשמה. היבט זה של העבודה הוא תרומתה הייחודית של תכנית "סטרייב" למרכז, המהווה גורם 

 מקצועי בפיתוח מעגל החיים והתעסוקה, מעבר להיותו מסלול תעסוקה.
. מחקרים מראים כי אחד במשאבים של שרותי הרווחה בעיר לטובת שיקום תעסוקתישימוש מיטבי  .ד

הגורמים העיקריים להצלחת תכניות תעסוקה הינו מערך השירותים התומכים. הקשר ההדוק בין מרכז 
התעסוקה לבין המחלקה לשירותים חברתיים בעיר מאפשר למקסם את השימוש במשאבים הקיימים, כגון 

 .  -עונות ולמועדוניות באופן שיסייע לשילוב ההורים בתעסוקה שיבוץ ילדים למ

                                                
 במיוחד עבור אימהות אך גם עבור קבוצות נוספות.  17
לצאת מהמעגל הסגור של השמה בעבודה קיומו של "אופק תעסוקתי" ודיבור בשפה של "קידום קריירה" מסייעים למשתתפים במרכז  18

 לא מקצועית בשכר נמוך. היעדר אופק לקידום הינו אחד הגורמים המנבאים נשירה מהתכניות.
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 יתרונות המודל ביחס לביזור תכניות תעסוקה בלשכות, בשכונות ובעמותות

כינוס תכניות התעסוקה והטיפול במצב הכלכלי של משפחות תחת קורת גג אחת מהווה יתרון משמעותי במספר 
 ממדים:

: במרכז עירוני שמחובר הן ללשכות הרווחה והן  ולתכנית out)-(reachingיעילות מבחינת היישוג  .א
התעסוקה הרבה פחות משתתפים "נופלים בין הכיסאות". בעוד שבתכנית בודדת אחוזים גבוהים מזמן 
העבודה מוקדשים ליישוג ולטיפוח המוטיבציה של המועמדים להיכנס לתכנית, המרכז העירוני מסייע לה 

 צול יתרונות הגודל. ביעילות תוך ני
בכל תכניות התעסוקה האיכותיות בעיר מתקיימים היבטים קהילתיים של  :יעילות בקבלה, באבחון ובמיון .ב

עבודת השילוב התעסוקתי. אולם, כאשר העבודה מרוכזת תחת קורת גג אחת, הסיכוי לשילוב מיטבי 
ים למערך השירותים/ התכניות בתעסוקה גדול מסך כל החלקים הנפרדים. רבים מבין המשתתפים המגיע

מבוזר אינם מגיעים למקום המתאים ביותר עבורם; לכן, תהליך הקליטה והמיון דרך מרכז השירות יעיל 
 וממוקד. 

: בערים רבות פועלות תכניות תעסוקה נפרדות אשר מגיעות לאותם יעילות בעבודה מול המעסיקים .ג
גורם הגעה ליעילות רבה יותר כשהוא יוצר תהליך של מעסיקים ו"מתחרות" על אותן משרות. מודל "המעגל" 

. בנוסף, בניית מרכז משותף מקלה אופטימיזציה בתהליך הפניית המשתתפים למשרות הפנויות השונות
בשיתוף הפעולה בפיתוח תעסוקה מגוונת, בהגשמת תנאי  מעסיקים כשותפים ברמה הקהילתיתעל גיוס 

 הסף של הקבלה לאוכלוסיות מסוימות ובשיתופם בחשיבה לטווח הארוך על צד הביקוש בשוק העבודה. 
: מודל מעגל החיים והתעסוקה מפתח שירותי תשתית רוחביים בניגוד יעילות באספקת שירותי התשתית .ד

נתיות, מקומיות ונפרדות המתקשות לפתח ולהפעיל שירותים אלו לחוסר יכולתן של תכניות תעסוקה שכו
לאורך זמן. שיתוף פעולה זה מוביל לפעילויות משותפות, כגון קורסי אנגלית ומחשב, סיוע במיצוי זכויות 

 בתחום הכלכלי ועוד. 
: מערכת המידע המרכזית המלווה את עבודת המרכז מאפשרת יתרון מבחינת איתור צרכים של המשפחות .ה

איתור מיידי של צרכי הפונים בתחום השילוב בתעסוקה. כך המרכז הגיב במהירות יחסית לצורך בפיתוח 
תכנית למשפחות של הורים יחידים, לצורך במתן מענה לעובדים מתמידים בשוק העבודה שהם עובדים 

 עניים ונזקקים ועוד.

 וספיםיתרונות נ

מודל זה  יכול לאפשר בעתיד שילוב של אוכלוסיית יעד נוספות שכיום מקבלות מענה סגרגטיבי או שקשה  .א
לבנות עבורן מענים לשילוב בתעסוקה איכותית: אנשים עם מוגבלות, אסירים משוחררים, מקבלי הבטחת 

ולווי המשפחות מהווה הכנסה עם עומק אבטלה גבוה ועוד... השילוב בין תחום התעסוקה לתחום האימון 
 נדבך משמעותי שעליו יהיה ניתן לבנות בעתיד מענים לאוכלוסיות אלו.

למודל המוצע בזאת יכול להיות  יתרון בהנגשה של כלים לשילוב בתעסוקה המופעלים ע"י משרד הכלכלה  .ב
יגוד ושירות התעסוקה. כיום, לשירות התעסוקה ולמשרד הכלכלה אין זרוע ביצוע ברשות המקומית, בנ

השמות דגש רב יותר על פעילות שירותי התעסוקה במישורים   OECD-למגמות רווחות כיום במדינות ה
" יוכלו להוות זרוע STRIVE BUILT INהקהילתיים והמוניציפאליים. בעתיד, מרכזי "מעגל החיים ותעסוקה 

ם נוספים של משרד ביצועית אשר תייצר שיתוף פעולה של הרשות המקומית עם שירות התעסוקה ושירותי
 הכלכלה, וכך יסיע להנגשת  שירותים אלו לקהלים רחבים.
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 מדדי ההצלחה של הפעלת המרכז

עקב המחסור במחקרי הערכה על עבודת המודל בהשוואה לחלופות, לא ניתן "לכמת" את היתרונות הללו בשלב זה 
תועלת. עם זאת, ניתן לראות מספר אינדיקציות, אשר יכולות להמחיש את היתרונות של הפעלת -ולהציבם במונחי עלות

ף הרווחה למרכז החיים והתעסוקה. לדוגמא, כבר בשנת המרכז עבור הרשויות המקומיות, כגון שיתוף פעולה מובנה בין אג
מכלל הפניות אליו. בנוסף, צעירים בסיכון,  60%משתתפים למרכז, שהגיעו דרך לשכות הרווחה, אשר היוו  443פנו  2012

+) החלו להשתתף בתכניות התעסוקה 18אשר לעתים כלל לא היו מוכרים בלשכות בגלל מיעוט המענים לבני גיל זה (
פעלו במרכז (במיוחד בתכניות "אפיקים" ו"סטרייב"), עקב עבודת היישוג של המרכז. נתוני השמה והתמדה ראשוניים שהו

 ) ביחס לתכניות אחרות הפועלות בדרום.65%גם מראים תוצאות חיוביות מאוד, כגון שיעורי השמה גבוהים מאוד (

בצע מחקר הערכה משלים על מרכז החיים על מנת שהיתרונות של המרכז יעוגנו גם באופן מחקרי מומלץ ל
והתעסוקה ולוודא שתהליכי ההקמה של מרכזים נוספים כתכניות ניסיוניות ('פיילוט') ילוו במחקרים, אשר בוחנים את 

 היתרונות הר"מ באופן ביקורתי תוך השוואה בין חלופות שונות ולזמן רב. 

 

 אתגרים בהפצת המודל

" כפי שהתפתח בבאר שבע, יתרונות רבים. עם זאת יש לזכור כי  STRIVE BUILT INלמודל "מעגל החיים והתעסוקה 
הן במאפייני האוכלוסייה והן באופן  –שבע ניצבת בפני אתגרים מסוימים הנובעים מהמציאות העירונית הייחודית -באר

קריים: ראשית, הפעלת עבודת העירייה. בהתאמת המודל לערים גדולות נוספות יש לקחת בחשבון שלושה מאפיינים עי
עירוניות כאלו מחייבת הבנה בחשיבות התעסוקה ובתפקיד הרשות העירונית בהפעלת המרכז בראייה עירונית -תכניות כלל

כוללת. שנית ואחד האתגרים המרכזיים ביותר, נעוץ בפעילות בערים, בהן ניתן למצוא מרכזי תעסוקה ממוקדי אוכלוסיות 
(רכזי שטח). בחירת תמהיל העבודה במציאות זו מורכבת יותר ומחייבת חשיבה שונה.  ו/ או פעילות נפרדת ברחביהן

שלישית, במספר ערים יש תכניות רבות יותר, שחלק מהן יעדיפו לעבוד בנפרד מהרשות המקומית, לכן הפצת המודל 
ם המופעלים בו. נראה לערים נוספים מחייבת מתן אפשרות לתכניות נוספות, שאינן שייכות למרכז, להסתייע בשירותי

 שמאפיינים אלו מהווים מרכיב משמעותי בהצלחת המודל.

 

 סיכום

המדגישות בעשור האחרון את הפעלתם  OECD-מודל זה, המופיע במסמך הנוכחי, מקביל למגמה הכוללת בכל מדינות ה
וחה והתעסוקה מתקדמים, המאפשרים איגום משאבים של מגוון תכניות הרו (one-stop shop)של מרכזי שירות 

המקצועיות הפועלות במרחב העירוני. המודל שהופעל במעגל החיים והתעסוקה מראה כיצד תהליכים אלו קורמים עור 
וגידים והופכים ממודל תיאורטי למרכז יישומי ויעיל, שיכול לסייע לעבודתן של ערים רבות וכך למקסם את תפקידם 

 החשוב מאוד של הערים במאה העשרים ואחת.
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 נספחים

 
 )2013נספח א': טבלת אוכלוסיות יעד במעגל החיים והתעסוקה (יוני 

 אשת חיל ותיקות 
אשת חיל 
 אתיופיות

צל"ע: צעירים 
 לעולם העבודה

 ליווי משפחות קו-תעסו סטרייב אפיקים

אוכלוסיית 
 יעד

נשים ותיקות, 
-55אימהות בגילאי 

שאינן מקבלות  22
הבטחת הכנסה, 
ילידות הארץ או 

מתגוררות בה למעלה 
 שנה. 15-מ

יכול להתאים לנשים 
-נשואות או חד

 הוריות.

נשים בנות העדה 
 האתיופית

 55-22בגילאי 
שאינן מקבלות 

הבטחת הכנסה, 
ילידות הארץ או 
-עולות (בפועל כ

מקבלות  10%
 הבטחת הכנסה).

יכול להתאים 
לנשים נשואות או 

 הוריות.-חד

נשים וגברים נשואים 
 35-20בגילאי 

שאינם מועסקים או 
עובדים בתעסוקה 

מזדמנת, ללא 
הכשרה מקצועית. 

דגש על מקבלי 
קצבאות ו/ או חסרי 

-עורף כלכלי
משפחתי הזקוקים 
לליווי אינטנסיבי 
במיוחד, על מנת 

להשתלב בהצלחה 
 בעבודה.

צעירים וצעירות 
רווקים/ ות בגילאי 

25-18. 
-בי העיר בארתוש

שבע, כפי שמופיע 
בתעודת זהות, 

המעוניינים בתהליך 
 של פיתוח קריירה,

במקביל ליציאה 
ללימודי הכשרה 

 מקצועית

אשר אינם  45-21צעירים בגילאי  – מסלול קלסי
נמצאים בכוח העבודה לפחות כחצי שנה. אינם מקבלי 

 ).10%-20%הבטחת הכנסה. ללא השכלה אקדמית (
 21-45מיועד לגילאי  – בדיםסטרייב מסלול עו

תעסוקה: עבודה לא על פי -ולעובדים הנמצאים בתת
כישוריהם ו/ או השכלתם או ללא אופק תעסוקתי. 
מתאים גם לאקדמאים שסיימו את התואר לפני חצי 

 שנה ואינם עובדים בהכשרתם.
מיועד לאנשים  – סטרייב מסלול אימון קצר מועד

ר מחפשים חודשים, אש 4שאינם עובדים לפחות 
בהתמדה עבודה ללא הצלחה. מתאים גם לאקדמאים 
אשר אינם מועסקים למעלה מחצי שנה. אוכלוסייה 

פרואקטיבית בעלת מודעות עצמית גבוהה, אשר 
זקוקה רק ל"פוש" קטן יחסית על מנת למצוא עבודה. 
בעיקר אוכלוסייה שחסרים לה כלים, ידע ומיומנויות 

 של חיפוש עבודה.

והסביבה  שבע-תושבי באר
בעלי  60-20בטווח הגילאים 
 שנ"ל.  12השכלה של עד 

למעלה  שדגבלתושבי ב"ש 
. תושבי הדרום בכל 45מגיל 

 -גיל שאינם עובדים או שבתת
תעסוקה, ללא רקע של 

התמכרויות, בעיות נפשיות או 
 .פלילים

 משפחות צעירות
 מטופלות רווחה

 שאחד מבני הזוג אינו עובד.
ורצון לשינוי מתלות בעלות מוטיבציה 

 לעצמאות.

מס' 
משתתפים 

 לשנה

35-20 
 משתתפות

 משתתפים 50 משתתפות 35-20
 מחזורים) 2-3(

 )120=3*30מחזורים של מסלול קלסי ( 3 לשנה 20-25
 פניות קצר מועד 150

 )60=30*2מחזורים של מסלול עובדים ( 2

משתתפים  125-מתן מענה לכ
 500-סך הכול כברבעון. 

 בשנהמשתתפים 

-בשנה הראשונה וכ משפחות 100-כ
 משנה שנייה. 50

 סוג המענה 
הניתן 

 בתוכנית

מפגשים,  10-סדנת הכנה לעולם העבודה כ
 מועדון תעסוקתי וליווי פרטני.

לאורך השנה מצטרפות משתתפות לסדנאות 
השונות במהלך המועדון התעסוקתי 

 ("רכבת")

 קבוצתי ופרטני
 
 מחזורים בשנה, 2

של רכז  ליווי פרטני
הפרויקט וסדנה 

 15 -הכוללת כ
מפגשים אחת 

 לשבוע.

סדנת הכנה לעולם 
 16העבודה למשך 

שבועות, סל 
שירותים, הכולל 
ֶהכוון תעסוקתי 

וסדנת מיומנויות 
למידה, הכשרה 

 מקצועית,
ליווי פרטני, רציף 
וממוקד לתעסוקה 
 במשך שנה וחצי. 

הנערכת במתכונת  –סדנת הכנה לעולם העבודה 
 דית של חודש מלא.ייחו

אימון וליווי אישי להשתלבות בעבודה, התמדה 
 ופיתוח קריירה.

 

מערך מתנדבים וסטודנטים, 
אשר מסייעים לפונים במספר 

תחומים ואתגרים מגוונים 
-באמצעות שיחה טלפונית חד

 45-פעמית או רב פעמית (כ
 .דקות לשיחה)

 

אימון משפחתי הוליסטי המתפרש על 
אישי, משפחתי, ארבעה מעגלים: 

 קהילתי ותעסוקתי.
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