
1 
 

  

( One-Stop Shopמרכזי שירות לתעסוקה )

 לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה:

 הבחנה בין מודלים שונים בעולם

 

 גל זהר
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( One-Stop Shopשירות לתעסוקה )מרכזי 

 :לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה

 הבחנה בין מודלים שונים בעולם

 

 גל זהר

 
 

 

 

 

 על המחבר

במינהל מחקר ובארגונים בינלאומיים  OECDבמדינות עבור אנשים עם מוגבלות חוקר מדיניות ותכניות תעסוקה  גל זהר,

 .וכלכלה במשרד התמ"ת

 

 

 

 

 

 

  2112ינואר 

  



2 
 

 תוכן עניינים

 

 4עמ'           הקדמה

 5עמ'        מרכז השירות כמענה לצרכים הייחודיים

 6עמ'           פרק א' : רקע

 6עמ'   אוניברסליות לעומת סלקטביות: תכניות לקידום תעסוקה עבור אנשים עם מוגבלות

 7עמ'           כלי התערבות

 7עמ'          מהם מרכזי השירות

 9עמ'   : "מרכזי שירות" עבור אנשים עם מוגבלות: הניסיון הבינלאומי פרק ב'

 01עמ'  ( : כל השירותים במקום אחד )גם עבור אנשים עם מוגבלות(Job-Centre Plusבריטניה )

 01עמ'        ( One-Stop Career Centerארה"ב )

 04עמ'         (Centrelinkאוסטרליה )

 05עמ'   שירות המבוסס על שיתוף פעולה בין הסוכנויות( : מודל מרכז FAROSשבדיה )

 06עמ'         ( NAV Reformנורבגיה )

 07עמ'   ( National Employment and Entitlement Service – NEESאירלנד )

 01עמ'       זילנד-מדינות נוספות: פינלנד, גרמניה, יפן וניו

 01עמ'       ותפרק ג' : מודלים שונים להבחנה בין מרכזי השיר

 00עמ'       פירוט הצירים ודוגמאות ממרכזי השירות בעולם

 09עמ'      הניסיון הבינלאומי לפי מרכיבי השירות –טבלה מסכמת 

 11עמ'          סיכום ומסקנות

 10עמ'          רשימת מקורות

 14עמ'           נספחים

 14עמ'   ( ASKIM ET AL., 2011נספח א' : הבחנה בין מרכזי השירות לפי האסקים )

 15עמ'      ( 0101מודל הפעולה החדש באוסטרליה )מרץ נספח ב': 

 16עמ'       תהליך האבחון המחודש בריטניה נספח ג' : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 הקדמה

 

 

האחרונים חלו שינויים משמעותיים במדיניות עידוד התעסוקה שנוקטות מדינות מפותחות.  בעשורים

מערכת לעידוד תעסוקה,  –לעומת הפעלה של שתי מערכות נפרדות ובלתי תלויות במדיניותן ובתכניותיהן 

(. 0100 החלו מרבית המדינות לכרוך את שתי המערכות זו בזו )זהר ופרנקל, –ומערכת רווחה ומתן קצבאות 

בין  התיאום מנגנוניאת הצורך לשפר את  העלועם זאת, פערים מבניים ומערכות אינטרסים מורכבות 

 –בין הרשויות השונות להקל על המתח הפתרונות המרכזיים שייושמו על מנת  אחדהשונים.  "שחקנים"ה

הכלכלי  הבטחוןקת האחראים לעידוד תעסוקה לבין גופים האחראים להספ הגופיםובמיוחד את המתח בין 

 .(One-Stop Shop)שירות לשילוב בתעסוקה  ימרכזהקמה של הינו  –)קצבאות( 

 

, שיכללו הן את השירותים למתן קצבאות והן את השירותים לקידום "שערי כניסה אחידים"היצירה של 

בעשרים  OECD -המרכזיות במדיניות החברתית והתעסוקתית במדינות ההיא אחת המגמות  תעסוקה

ייחודי, המשמש לשיפור מבוססים על מודל פעולה  ומרכזים אל  1.(Clasen et al., 2001)האחרונות  השנים

כך שיימנע ממנו  מאפשר לאדם לקבל את השירות דרך נקודת גישה אחתהמודל . התיאום בתחומים השונים

  .(Pollitt, 2003)תר הסיוע היעיל ביוהסרבול הנעוץ בקבלת סיוע מגורמים רבים, במטרה שהאדם יקבל את 

 

 – יפן, נורבגיה, שבדיה, בריטניה, ארה"ב, אוסטרליהכמו  –משינויים שהתרחשו במדינות רבות כחלק 

בכל ביטוי . תופעה זו באה לידי החלו להתפתח בשנים האחרונות מרכזי שירות עבור אנשים עם מוגבלות

מגמת בלוט בשנים האחרונות החלה ליותר מכך, שונים. יישום גם אם בשלבי  ,המדינות המפותחות

המרכזים והמרכזים הייעודיים עבור אנשים עם מוגבלות החלו להיות משולבים כחלק מ מדיניות חדשה

המספקים קצבאות ושירותים עבור  ,עבור כלל מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה ואבטלההאוניברסליים 

 .(OECD, 2010) כלל האוכלוסיות

 

בנוגע  במדינות המפותחותהרווחות המתחוללים בתפיסות  לתהליכי שינוי יםוברחשינויים ארגוניים אלו 

בין אנשים עם הכלתם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכלל ובתעסוקה בפרט: צורך בשילוב מקסימלי ל

ידוע על פני יצירת ִמסלול  2משלבות-מוגבלות וקבוצות אחרות בחברה, והעדפה של תכניות אוניברסליות

מקצות מרכזיים, אך מדינות רבות אמנם נשארו . דגשים נפרדים ותכניות נפרדות ניות נפרדותמראש של תכ

בשוק העבודה הפתוח באופן להוביל לשילוב טוב יותר שעשויים משאבים רבים לפיתוח של כלים ומדיניות 

 .השלילית כלפי אנשים עם מוגבלות הסטיגמהשיקטין את 

מתמחות לאורך הדגישו בעולם את הצורך בתכניות  ,האוכלוסייהכתוצאה מהכרת הצרכים הייחודיים של 

. רבות מהן התכניות לשילוב בשוק העבודה נחלו הצלחה חלקית בלבדכל המאה העשרים. עם זאת, 

שיעתקו שלא במכוון את מנגנונים שחיזקו את הסטיגמה ואת ההפרדה בין אנשים עם מוגבלות לבין כלל 

 . (OECD, 2008; WHO & World Bank, 2011) החברה 

                                                 
 .OECD, המודל הראשון היה באוסטרליה ומשם עבר לכל מדינות (Askim et al., 2011)לפי האסקים  1

ת" המיועדות עבור אוכלוסייה ייחודית כלשהי, לבין "תכניות חוקרי מדינת הרווחה נוהגים להפריד בין "תכניות סלקטיביו 2

 אוניברסליות" המיועדות עבור כלל הציבור.
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 מענה לצרכים הייחודיים השירות כמרכז 

 של הגורמים המקצועיים שמונחת על שולחנםבחינת המנגנונים המקדמים הכלה ו/או הדרה היא זו 

הצורך בפיתוח מרכזים לשילוב אנשים עם מוגבלות. במדינות רבות, בעת ההחלטה אודות  מדינות רבותב

אמנם מעניקים שירות ייחודי ומותאם לצרכים של כמו בבריטניה ובאוסטרליה, מרכזי השירות 

אך הוא ניתן במסגרת השירות לכלל האוכלוסייה. באופן זה, הצרכים הייחודיים של  ,האוכלוסייה

 משמעותית הרבה יותר.  (inclusion)האוכלוסייה מקבלים מענה אך הסטיגמה נחלשת וההכלה 

 

: קהלי מרכזי שירות קיימים במדינות רבות, אך מרכזים אלו מתאפיינים בשונות גדולה במגוון תחומים

היעד, הגופים המפעילים, יעדים, מודלים לתמרוץ )מודל כלכלי שונה(, מטרות התכנית ועוד. בנוסף לכך, גם 

השירות שניתן במרכזים שונה בין מדינה למדינה, בכלים שעומדים בידי המרכז )תלוי רבות בסוכנויות 

ם במרכז וכמובן הממשלה המעורבות(, התמקדות בשירותים ארוכי או קצרי טווח, מעורבות המעסיקי

 בדרכי ונהלי העבודה.

 

ספרות רבה נכתבה על הצרכים השונים שהביאו להקמתם ותפוצתם של רעיון מרכזי השירות. עם זאת, 

אנשים עם מוגבלות, בין אם למעט מחקרים התמקדו במאפיינים הייחודיים של מרכזי השירות המיועדים 

דגש מועט הושם מכך,  יתרהי )"סלקטיבי"(. כחלק ממערך אוניברסלי ובין אם כחלק ממערך ייעוד

ועל אף ההבדלים בין מרכזי ברם לאורך זמן. ה על האוכלוסייה בין המרכזים השונים ולהשפעלהבדלים 

אחד הכלים העיקריים היכול להביא לשינוי במצבם של אנשים מרכזי השירות הינם השירות, ברור היום כי 

 עם מוגבלות. 

 

תמונת המצב העדכנית ביותר אודות מרכזי השירות המתמחים בסיוע עבור סקירה זו באה להציג את 

רבים  אנשים עם מוגבלות, בדרך כלל כחלק מתהליך רחב יותר של רפורמה בשווקי העבודה המקומיים.

מהמודלים פותחו בשנים האחרונות ועד כה לא פורסמו מחקרים המשווים את היעילות של אותם מרכזים 

בהמשך לכך, גם מחקר זה לא מתיימר להציג איזה מהמודלים הוא הטוב או המתאים ביותר לישראל  –

 ומטרתו להציג את מגוון האפשרויות הקיימות לפיתוח מרכזי השירות עבור אנשים עם מוגבלות.

 

בתחילת הסקירה יופיע רקע על הקמת מרכזי השירות, כחלק מפיתוח שירותים חדשים יותר שפותחו 

ים האחרונות )פרק א'(. בפרק ב' יוצג הניסיון הבינלאומי של הקמת מרכזי שירות עבור אנשים עם בשנ

דוגמאות על מרכזי השירות במספר מדינות: בריטניה, ארה"ב, בחלק השני של הפרק יוצגו  –מוגבלות 

של מרכזי  אוסטרליה, שבדיה, נורבגיה ואירלנד. פרק ג' יכלול הבחנה אנליטית בין המאפיינים השונים

 השירות, תוך מתן דוגמאות של סוגי מרכזי השירות במדינות השונות.
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 פרק א' : רקע

 

בעשורים האחרונים היא  OECD-אחת המגמות המרכזיות במדיניות החברתית והתעסוקתית במדינות ה

הרצון ליצור שערי כניסה אחידים, שיכללו הן את השירות סביב מתן הקצבאות והן את הסיוע לתעסוקה, 

כי  התבררעבור מקבלי קצבאות. כבר בתחילת העשור  (PES)במיוחד סביב שירותי התעסוקה הציבוריים 

הרחיבו מגמה  OECD-. חוקרי ה(Clasen et al., 2001)זוהי מגמה עולמית הקיימת במדינות המפותחות 

וקראו אף לאיחוד בין מרכזי השירות לאנשים עם מוגבלות לבין מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה זו 

(OECD, 2010) ,והגיוון : ראשית, המרכזיות שתי מגמות משלימותסקירה זו משלבת הלכה למעשה . על כן

 בשוק העבודה של מקבלי קצבאות בכלל של "מרכזי השירות" כאחד הכלים המרכזיים לקידום שילוב

של אנשים עם מוגבלות במסגרת השירותים  שילובבשוק העבודה. שנית, בפרט אנשים עם מוגבלות ו

האוכלוסייה בשוק של יותר אפקטיבית וליצור הכלה להקטין את הסטיגמה  באופן שיאפשרהאוניברסליים 

  העבודה, כפי שמתקיים כיום במדינות רבות.

 

 לקידום תעסוקה עבור אנשים עם מוגבלות: תכניות אוניברסליות לעומת סלקטיביות

על מנת להבין את הרקע )והקונטקסט( להפעלת מרכזי השירות עבור אנשים עם מוגבלות, יש לבחון ראשית 

ת הרווחה היא אחת ההבחנות העיקריות בין מדינואת העקרונות המבחינים בין מדינות הרווחה השונות. 

 (Residual Welfare State)מדינת רווחה שיורית מאופיינת על ידי המדינת הרווחה התמקדות ב

. לעומת זאת, מודל אחר של תכניות רווחה סלקטיביות –המתמקדת בתכניות רווחה רק לנזקקים ביותר 

הבחנה זו רלוונטית חלוקה אוניברסליים ולא רק לנזקקים ביותר. על ידי עקרונות מדינת רווחה מאופיין 

סים כזכאים לסיוע בגלל היותם "הנזקקים ביותר". בניגוד לקבוצות הנתפ –גם עבור אנשים עם מוגבלות 

כאוכלוסייה באופן מסורתי אנשים עם מוגבלות נתפסו אחרות )לדוגמה, מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה(, 

וויון הזדמנויות. יותר מכך, עיקר הסיוע המונעת שוטל בספק עקב המוגבלות אינו משהסיוע עבורה 

עם זאת, בשוק העבודה החופשי. מוגנות לעתים על חשבון המאמץ לשילובם לאוכלוסייה ניתן במסגרות 

בשנים האחרונות חל שינוי וכמעט כל המדינות החלו להשקיע משאבים רבים לשילוב האוכלוסייה בשוק 

 .באמצעות הפעלה של תכניות הכשרה נתמכת החופשי באמצעות עידוד העסקה ישירה או העבודה

 

בעשור האחרון התמודדו מקבלי ההחלטות עם אוקסימורון בלתי נמנע בין שתי מטרות סותרות. מצד אחד, 

המדינה מחויבת להבטיח הגנה חברתית מספקת על אנשים עם מוגבלות שתאפשר להם קיום בכבוד ותיצור 

אולי המרכיב העיקרי באותה רשת בטחון  –על קצבאות נכות . מצד שני, ההישענות מינימאלית רשת בטחון

יוצרת מעגל עוני המונע כמעט לחלוטין מוביליות חברתית בקרב אנשים עם מוגבלות. אי לכך, ננקטו  –

, תוך צעדים שיהפכו את העבודה למשתלמת ויתמרצו אנשים עם מוגבלות להיכנס לעבודה להתקדם בה

 כמעט בכל המדינות המפותחות:שתי שאלות עיקריות עלו לדיון ה, למעש. התאמת השירות לאוכלוסייה

 ?האם להפעיל תכניות נפרדות לאנשים עם מוגבלות או לחתור לשילובם בשוק העבודה הכללי .א

 מהי הדרך הטובה ביותר להשגת שילוב אמיתי יותר של האוכלוסייה בשוק העבודה? .ב
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 כלי התערבות

כלי התערבות שונים ומגוונים, שמרכזיותם השתנתה לאורך  מחקרים רבים ניסו לבחון את הפעלתם של

ח של הבנק העולמי וארגון "בדועל אף שמדינות רבות משתמשות בכל הכלים ברמה כלשהי, השנים. 

  3בין כלים "מסורתיים" ובין כלים חדשים.להבחין  ניסו (WHO & World Bank, 2011)הבריאות העולמי 

כוללים את הפעלת תכניות עידוד לתעסוקה על ידי הפעלת מערכת מכסות  הכלים המסורתיים, גיסא מחד

מחייבת הפעלת כלי  ןבעלות גבוהה יחסית שהצלחתבדרך כלל  –)קוואטות(; תכניות הכשרה מקצועית 

גם פה  –סיוע משלימים; תכניות לפיתוח כישורים טכניים; מערכות לעידוד תעסוקה מוגנת ו/או נתמכת 

ניתן לראות שינויים בדרכי בתפיסות ובסדרי העדיפויות )התחזקות של תכניות הכשרה נתמכת לעתים על 

מה, הפרטת שירותים דרך חברות חשבון תכניות במסגרות מוגנות העבודה( או בדרכי העבודה )לדוג

 וארגונים; ותכניות וכלים לעידוד מעסיקים לקליטה, שימור וקידום של אנשים עם מוגבלות בעבודה. 

שיקום מקצועי יותר הכוללים  חדשים/מחודשים כלים ושירותיםבשנים האחרונות פותחו , גיסא מאידך

מבוסס קהילה; הכשרת עמיתים; התערבות מוקדמת )כולל טיפול בחופשת מחלה(; הפעלת תכניות סיוע 

תוך דגש נרחב להמשך הליווי לאורך זמן;  ם )קואצקרים(; הפעלת תכניות הכשרהעל ידי מנטורים ומאמני

 . , שעומדים במרכז סקירה זו(One-Stop Center)ותכניות השירות 

 

 כזי השירות?מהם מר

4מרכז השירות 
(One-Stop Shop)  הינו מודל הפעלה ייחודי, המשמש לשיפור התיאום בתחומים השונים

הרעיון האחראים הן על מתן השירותים כחלק ממערכת הרווחה וכחלק ממערכת העידוד לתעסוקה. 

 של המדינה מנקודת המבט של הלקוחמבוסס על הצורך לארגן בצורה חדשה את הספקת השירותים 

(Kubiceck & Hagen, 2000) . מסדיר את קבלת השירותים כך שהאדם יקבל גישה לכל השירותים המודל

. עם זאת, מרכזי השירות אינם רק מקום פיזי (Pollitt, 2003)של מערכות הרווחה דרך נקודת גישה אחת 

 & ,Askim, Fimreite, Moseley)אלא הם מכילים בתוכם מבנה ארגוני וחשיבה שונה להספקת שירותים, 

Pedersen, 2011). 5  

 

בין הסוכנויות  OECD-הרקע להקמת המרכזים נעוץ בקונפליקט מובנה הקיים כמעט בכל אחת ממדינות ה

חוסר היכולת עידוד התעסוקה )לא רק עבור אנשים עם מוגבלות(. התכניות להממשלתיות האמונות על 

הביאה לכך שרבות מהן ניסו למצוא דרכים לשפר את מנגנוני  6חיבור בין הרשויות השונות במדינות רבות,ל

את אחד הפתרונות מהווים כיום מרכזי השירות  .התיאום ובמיוחד בתחום התעסוקה והקצבאות

                                                 
 הרחבתי סקירה קצרה זו על מנת להציג את מגוון התכניות המרכזיות בתחום. 3
 כי למרכזי השירות יש מספר שמות מקבילים: (Askim et al., 2011)במאמרם מציינים האסקים ואחרים  4

 One-Stop Service Centres (Tat-Kei Ho), One-Stop Government (Kubicek and Hagen), Single-Window 

Services (Bent), or One-Stop Shop (Pollitt) 

 output): )א'( ותוצאות אחידות לסגירה (Rainey, 1990)ניתן לחלק את המרכזים למספר מרכיבים, כפי שהציג אותם רייני  5

closure)'( דחיסות חברתית ; )ב(social compactness)ד'( תפקידי ייצור אחידים. רייני -; )ג'( פיקוח אחיד ברמת הטיפול; ו(

(Rainey, 1990) .היה אחד מהראשונים שהביא לכתיבה על מרכזי השירות אף כי לא כינה זאת באופן זה 

אחת הדוגמאות הבולטות לביזור ולקונפליקטים בין הסוכנויות השונות בא לידי ביטוי בפינלנד,שבמהלך כל שנות האלפיים  6

 . (OECD, 2008)אופיינה במערכת ביזורית מאוד 



8 
 

ה העיקרית של מרכזי מטרה 7מנת לפתור את המתחים שנוצרו.רבות על  המיושמים במדינותהמרכזיים 

 מתן שירותים תומכים לתעסוקהומתן הקצבאות לאפשר שער כניסה אחד שיספק את  הינה השירות

כאשר השירות ניתן תחת אותה קורת גג אחת ניתן ש , זאת מתוך תפיסה(Konle-seidl, 2007) במרכז אחד

לנצל טוב יותר את משאבי המדינה ובכך להביא לשילוב יעיל יותר של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה 

(OECD, 2006). 

 

  

                                                 
 .OECD, המודל הראשון היה באוסטרליה ומשם עבר לכל מדינות (Askim et al., 2011)לפי האסקים  7
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פרק ב' : "מרכזי שירות" עבור אנשים עם מוגבלות: הניסיון 

 הבינלאומי

 

. במקביל סוכנויותממספר נוצר מצב בו קבוצות אוכלוסייה מגוונות קיבלו שירותים  השנים במהלך

במקום שער כניסה אחד, נוצרו )לדוגמה, בגרמניה נוצרו מספר מרכזים הנותנים שירות ולא מרכז אחד 

א קיבל רבות ולאדם הזכאי לשירותים שונים נאלץ לפנות לסוכנויות אותו גם  זאת ועוד,. (שלושה מרכזים

זכויות על ידי ניצול -איחוסר בהירות ומציאות זו הובילה ל – גג אחת"-את כל השירותים תחת "קורת

הגיע לסוכנויות שונות לעל כן, אנשים עם מוגבלות נאלצו , וביניהם אנשים עם מוגבלות. קבוצות היעד

 ,8 זורי או ברמת המדינה()לדוגמא, שירות התעסוקה או מוסדות הביטוח הלאומי( ברמות שונות )מקומי, א

לעומת זאת, כאשר השירות ניתן תחת . (OECD, 2003)על מנת לקבל את השירותים להם הם זכאים 

של אנשים עם יעיל יותר לשילוב ובכך להביא  טוב יותר את משאבי המדינהלנצל אותה קורת גג אחת ניתן 

 .(OECD, 2006)בשוק העבודה מוגבלות 

 

עבור אנשים עם כלל במרבית המדינות את הפעלת/פיתוח השירות גם תהליך היצירה של מרכזי השירות 

אז נקטו מספר מדינות בצעדים  ,חל עוד בסוף שנות התשעיםההפעלת מודל "מרכזי השירות" מוגבלות. 

צורך לתאם זילנד התמקדה ב-ניולדוגמה, משמעותיים להקמת מרכזים ייעודים עבור אנשים עם מוגבלות. 

צעדים למיזוג בין מערך הבטחת ניסתה לנקוט בטוב יותר בין מתן הקצבאות והתכניות לעידוד תעסוקה, ו

נורבגיה ליצור איחוד בין שירות ניסתה . באותם שנים 1998בשנת כבר תעסוקה התכניות לעידוד וההכנסה 

במטרה להבטיח זרימה טובה יותר של הלקוחות והטיפול בהם על התעסוקה ובין הביטוח הלאומי המקומי 

 מנת שלא יפלו בין הכסאות. 

 

האחריות תחומי החוקים ולהגברת תיאום נרחב יותר בין לפעול דנמרק, פינלנד והולנד החלו , דומה אופןב

עבור אנשים עם  (one-stop shop)במטרה ליצור מרכזי שירות אחידים  ,של הסוכנויות הרלוונטיות

 כה את המערכת לפשוטה ושקופה יותרמוגבלות ואלו הנמצאים בחופשת מחלה שהתארכה. מציאות זו הפ

התוצאות הראשוניות של . עם זאת, (OECD, 2008)הגבירה את שיתופי הפעולה בין המשרדים כן ו

מדגיש כי טרם ניתן לראות את ההשפעות ארוכות הטווח  OECD-אף כי ה ,מרכזים אלו מאכזבות

(OECD, 2010).  במספר מדינות: בריטניה, ארה"ב,  מספר דוגמאות על מרכזי השירותבהמשך הפרק יוצגו

 נד.אוסטרליה, שבדיה, נורבגיה ואירל

 

  

                                                 
 ניתן לראות חלוקה ברורה בין הסיוע ברמה הארצית לבין הסיוע ברמה האזורית/מקומית.  OECDבכמה מדינות  8
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 (גם עבור אנשים עם מוגבלות) כל השירותים במקום אחד: Centre Plus)-(Job בריטניה

ו"סוכנות התעסוקה"  (Benefits Agency)מיזגה בריטניה את "סוכנות הקצבאות"  2111בשנת 

(Employment Agency)  ג'וב סנטר פלוס"  –לתוך מערך משותף אחד"(Jobcentre Plus) –  כאשר

מטרת המרכז  דים מקומיים המתואמים על ידי משרד העבודה.רת של משהשירותים ניתנים על ידי רש

ייעוץ בנושא קצבאות ותמיכה  –לסייע ללקוחות ולספק להם את כל השירותים תחת קורת גג אחתהייתה 

, שהמודל עבורם גם אנשים עם מוגבלות ןמערך זה כולל אוכלוסיות רבות וביניהלאנשים בגילאי העבודה. 

 אוחרים יותר.פותח גם בשלבים מ

 

כבר במהלך שנות תפיסה זו עוצבה כיצד  לבחוןיש  ,על מנת להבין את התהליך אותו עברה בריטניה

פותחו מסלולים נפרדים לאנשים עם מוגבלות לעומת כלל בניגוד למרבית המדינות, שם התשעים. 

בשילוב של אנשים עם הצורך את השנה האחרונות  15-במקבלי ההחלטות האוכלוסייה, בבריטניה הדגישו 

גם בחוק שכר המינימום הלאומי, הדבר בא לידי ביטוי . לכלל האוכלוסייה מוגבלות במסלולים המשותפים

מותאמת ייחודית עבור אנשים עם שכלל אנשים עם מוגבלות ובלא צורך בהפעלת מערכת שכר מינימום 

תוח מחדש של מסלולים נפרדים עם זאת, ביקורת שהוטחה במהלך שנות האלפיים הובילה לפי. מוגבלות

 השירות הכללי.מ בתוך וכחלקאך 

 

בבריטניה וכיום ניתן למצוא  יזוריםבעשרות א 2111מרכז יצא לדרך באוקטובר הניסיון הראשון להקמת 

תהליך הבנייה של . (Hamner, Hall, Timmons, Boeltzig, & Fesko, 2008)מרכזים לאורך כל המדינה 

דיל לטיפול באנשים עם -"ניו -כאשר הופעלה תכנית הפיילוט  1998מרכז השירות החל למעשה כבר בשנת 

שונות. מהפעלת תכניות ייעודיות עבור קבוצת , כחלק (New-Deal for Disabled People)מוגבלות" 

הקמת נציבות שוויון זכויות, מס, זיכוי ל הופעלו מספר צעדים נוספים כולל מתן נקודות ,בהמשך לכך

איחוד  9,(, חידוש מערכת התעסוקה הנתמכת1999הפעלת מבחני אמצעים גם לקבלת קצבת נכות )כולם 

( והפעלת מסגרת חדשה לשירות 2112מערכת הקלות המס לאנשים עם מוגבלות עם תכניות לכלל הציבור )

נבעו בעיקר . שינויים אלו (Pathways to Work)משולב שכולל תמריצים פיננסיים ובניית תכנית משולבות 

 ,Bambra, Whitehead, & Hamilton)אנשים עם מוגבלות בתעסוקה שילוב -מהעלויות הצפויות של אי

2005) . 

 

. 2115, שהחל לפעול בשנת (Job-Centre Plus)מחודש הבהמשך אוחדו השירותים תחת מרכז השירות 

תכניות השכלה, הכשרה, והשמה; ייעוץ לתעסוקה ומתן שירותים תומכים לעבודה; השירות מפעיל מרכז 

; תמריצים למעסיקים וכלים להגברת הנגישות כמו התאמות (in-work benefits)מתן קצבאות בעבודה 

בעת הכניסה  –ה, סיוע לפתיחת עסקים וליווי ; התנסות בעבוד(Bambra et al., 2005)במקום העבודה 

ומתוך  , זאת בהתאם לתוכנית שהותאמה לאדם מראש על בסיס יכולותיו ומגבלתולעבודה אך גם לאחריה

כאמור, מרכז השירות  ופיתוח קריירה בהמשך, תוך כדי העבודה. (work-first) תפיסה של "עבודה תחילה"

חובת , שעבור מרביתן מתקיימת ים( ולא רק לאנשים עם מוגבלות)כגון מובטל נותן סיוע לקבוצות שונות

 בתכנית אישית.  והשתתפות התייצבות

                                                 
 .(Workstep Program)מתן שם חדש למערכת התעסוקה נתמכת  9
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במסגרת . עקב שינויים במערכת הקצבאות הבריטית עבור אנשים עם מוגבלות, התמונה מורכבת יותר

 Employment and), שבמסגרתם החליפו "קצבאות התעסוקה והתמיכה" 2118שינויי החקיקה בשנת 

Support Allowances)  את קצבת הנכות(Incapacity Benefits)סעיף של  , הבטחת הכנסה על בסיס

עבור מצטרפים חדשים.  שלוש שנים  (Severe Disablement Allowance)נכות, וקצבת נכות חמורה 

החלה הממשלה לבצע תהליך אבחון מחדש גם לאנשים הנמצאים תחת אותם  2111לאחר מכן, באפריל 

תהליך האבחון מחדש הוא החלק  –אות, במטרה לקבוע מחדש את הזכאויות שלהם לקצבאות קצב

העיקרי ברפורמה של הממשלה. המטרה העיקרית של כל הרפורמה הייתה להתאים את מערכת הרווחה 

למאה העשרים ואחת כך שאלו שיכולים לעבוד יקבלו את הסיוע והתמיכה המתאימים גם עבור מקבלי 

. כתוצאה מכך, מבוטלת קצבת הנכות (DWP, 2012a) שלא עברו אבחון לאורך שנים רבותקצבאות רבים 

 Employment and Support)" "בקצבת תעסוקה ותמיכה תוחלפומ 2111החל מינואר  באופן בהדרגתי

Allowance) . ,וחלקם  תעסוקהלעבור מבחן הזכאים לקצבה מחוייבים מרבית מקבלי בעקבות השינוי

 (ביחס למקבלי קצבאות אחרים )עם תנאים קלים יותר ותמיכה גדולה יותר תכניתחלק במחוייב לקחת 

 .והשתכרות לקחת חלק בתכנית באופן וולונטרי וכפוף למגבלות על עבודהואילו קבוצה אחרת תוכל 

 

, במטרה ללמוד על הפעלת מרכזי השירות ושבו השתתפו נציגי 2112ביוני  שנערך באנגליהלימודי מסיור 

בכל מערך הגמלאות )לרבות בגמלת כי בעקבות הרפורמה  10עולה, במשרד התמ"ת וכלכלהמינהל מחקר 

מבוצעת הערכה מחדש מבחינת היכולת הפרטנית להשתלב בעבודה כלשהי )בדגש למה הפרט יכול הנכות( 

החל לעשות להבדיל ממגבלותיו( ותוך ציון הסיוע שהפרט זקוק לו לצורך השתלבות והתמדה בתעסוקה. 

מקבלי  כאמור. לגבי 11תעסוקהתובעי הגמלה החדשים גמלה חדשה, תוך ביצוע מבחן , יקבלו 2112משנת 

אלא ( המעבר לגמלה החדשה לא יתבצע באופן אוטומטי מלאי מקבלי גמלת הנכותלהלן, גמלת קיימים )

אבחון במסגרת תהליך ה תעסוקה.השנים( של כלל האוכלוסייה במבחן  2תוך כדי בחינה הדרגתית )תוך 

 :לפי החלוקה הבאהמסווגת אוכלוסיית המלאי מחדש 

 

המורכבת מאלו שזכאים לקצבה, תוך חלוקה לשתי ( 62%)זוהי הקבוצה הגדולה : זכאים לקצבה .1

 קבוצות משנה

בעלי מוגבלות קשה  :(Support Group - SG) שאינם מסוגלים לעבודאנשים עם מוגבלות  .א

מנת לאפשר קיום בכבוד ומילוי הולם של צרכים  ביותר, להם תקבע גמלה בסכום מוגדל, על

מאותם אלו שעברו הערכה  29%-מיליון אנשים המהווים כ 1.5-. קבוצה זו כוללת כמיוחדים

 אנשים אלו רשאים להתנדב לתכנית תעסוקה.מחדש. 

בעלי  :(Work Related Activity Group - SRAG) יכולת עבודה מוגבלתעם אנשים  .ב

להשתתף בתכנית תעסוקה מבחירה. אנשים אלה אינם ת הגמלה יוכלו הזכאים לקבלמוגבלות 

מחויבים להמשיך ולחפש עבודה באופן פעיל. מקבלי גמלה אלה יעברו את ההערכה מחדש 

מחדש. אבחון  עברוממי ש 24%קבוצה זו מהווה  מידי תקופה )אחת לרבעון או לחצי שנה(

 ים.חודש 9 -ההערכה הינה שיוכלו להשתלב בעבודה תוך כ

                                                 
 ל ידי גב' מיכל אלפסי, מנהלת תחום מחקר נכויות, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת.נכתב ע 10

 מבחן יכולת תעסוקתית 11
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קבוצה גדולה,  : FFW - Work rof(Fit(מתאימים לעבודה אלו שאינם זכאים למתן קצבה ונמצאו  .2

לגמלה לאוכלוסייה הכללית ויידרשו מבין אלו שעברו תהליך אבחון מחדש, יועברו  27%המהווה 

להשתתף  . אלו המשתייכים לקבוצה זו יחוייבולעמוד במבחן תעסוקה של האוכלוסייה הכללית

לפי החלטת מנהל ככל הנדרש, בתכניות התעסוקה הכללית או הייחודית, תוך קבלת סיוע מיוחד 

 . (Job Center Plus)התיקים במרכז השירות 

 

תכניות התעסוקה הללו כוללות אנשים עם מוגבלות בלתי מועסקים )או בעלי שכר נמוך(, אשר הינם בעלי 

ש"ש בשוק  16חלטת מנהל התיקים במרכז השירות לעבור לפחות מוגבלויות מורכבות, אך יכולים לפי ה

 העבודה הכללי. 

  התוכניות הקיימות לאנשים עם מוגבלות הן:

 

 :Access to Work Scheme)) "גישה לעבודה"תכנית  .1

כלים להנגשה ונועדה לספק  (Job Center Plus)מרכז השירות תכנית ממשלתית המנוהלת על ידי זוהי 

התאמות נגישות במקומות העבודה. התוכנית מיועדת לאנשים בעלי מוגבלויות שמצבם מצריך 

במסגרת העסקתם )לדוגמא בציוד מיוחד במקום העבודה, ניוד למקום העבודה, תרגום לשפת פרטניים 

במקום הסימנים, מימון לתוכניות מחשב מיוחדות וכדומה(. התכנית יכולה לכלול גם ליווי צמוד 

העבודה, יעוץ פרטני למעסיק ו/או לעובד על מנת לפתור מצב של חוסר יציבות ולהתאים את תנאי 

 81,261 -כ 2117מאפריל לכל עובד. ₪(  151,111 -ליש"ט )כ 25,111העבודה לפי צורך. המימון הוא עד 

כנית עמד תקציב הת. 12(2111-2111בשנת הכספים  25,821 -אנשים לקחו חלק בתוכנית )מתוכם, כ

מוגבלויות כי אנשים עם השר לענייני הכריז  2111במרץ  , אך בחודשמיליון ליש"ט 55.8-כ בשנים על

 מיליון ליש"ט. 128 -ל 2112-2114משמעותי ויגיע בשנים באופן התקציב לתוכנית יוגדל 

 

  (Work Choice)תוכנית "הבחירה לעבוד"  .0

בתעסוקה של אותו פלח  שילוב  - מטרתהכתכנית וולונטרית.  ופועלת 2111 משנת מיושמתזו  תכנית

 באמצעותותי השמה ריכולים לקבל שי אינםבאוכלוסייה אשר בשל מחסומי נכות משמעותיים 

 מופעלת התכנית .מנהל התיקים במרכז השירות לרשות העומדים האחרים והכלים התוכניות

באמצעות מכרז  נבחר אזוראזורים ובכל  28-חולקה בריטניה ל מימושהבמיקור חוץ, כאשר לצורך 

'המשרד לענייני עבודה' הממשלה באמצעות  ה, איתו התקשרהתכנית להפעלת אחד בלעדי ראשיספק 

(DWP)  רהשנים עם אופציה להארכה של עד שנתיים נוספות. בסה"כ התקש חמשלתקופה של 

 חברות חלקם(, אחד מאזור יותר להפעיל זכו מהמפעילים)חלק  ראשיים ספקים שמונה עם הממשלה

 13."ריםמלכ וחלקם העסקי מהמגזר

עבודת הרגולציה של ההתקשרות נולד מהצורך לשנות את  באופןלהדגיש כי השינוי המהותי  ראוי

 כולםעם מאות מפעילים שונים ולא עלה בידה לפקח ולבקר את הממשלה, שעד אותה עת התקשרה 

 עומד יחדגם  המפעיליםלהתקשרות עם כל  התקציבעל אף פריסתה הארצית  .ומלא יעיל ,תדירבאופן 

 לקוחות 26,111-תקציב זה נועד להבטיח את מתן השירות ל. חמש שניםל בלבדמיליון פאונד  471-על כ

                                                 
12 http://statistics.dwp.gov.uk/asd/workingage/atw/atw0112.pdf 

לצורך מתן השירותים התקשרו הספקים הראשיים עם ספקי משנה )שניים לפחות בכל איזור(, אשר חלקם מספקים את  13
השירות במלואו )כל מערך הטיפול בלקוח מועבר לספק משנה המתמחה בתחום הרלוונטי( וחלקם מספקים רק שירות מסוים 

 עימם התקשרו.  בתהליך. למכרז ניגשו המפעילים הראשיים ביחד עם ספקי המשנה

http://statistics.dwp.gov.uk/asd/workingage/atw/atw0112.pdf
http://statistics.dwp.gov.uk/asd/workingage/atw/atw0112.pdf
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לקוחות בשנים הבאות )מדובר  12,111-בנוסף ל 14לתכנית בשנה הראשונה על ידי מרכז השירות שיופנו

ולפיה בוצע תמחור הפרויקט(. קביעת  משרד העבודה למלא קוחות, אותה התחייבבמכסה של מספר ל

ותחת מגבלות תקציביות שהגבילו את האפשרות למתן  כספיים םבוצעו משיקוליות התקציב והמכס

, האחראים "שומרי הסף"מרכזי השירות הוצבו כלפיכך, פקידי סיוע לכלל האוכלוסייה הרלוונטית. 

בתעסוקה בהיקף נדרש של ולהתמיד לתכנית אך ורק אוכלוסייה מתאימה, המסוגלת להשתלב  לשלוח

מרכז בידיו של , ואשר מיצתה או איננה מסוגלת להיעזר בכלי הסיוע האחרים הקיימים "שש 16

  .השירות

 

 Stop Career Center)-(Oneארה"ב 

לשרת את כל סוגי הלקוחות, מה שהופך מאחורי הגישה בארה"ב עומדת התפיסה שאף סוכנות אינה יכולה 

מרכזים לכל  2,914היו בארה"ב  2119את התיאום והאינטגרציה בין כל המערכות להכרחי. נכון לשנת 

. על אף הקריאה של הממשל שהמרכזים אמורים (Boeltzig, Pilling, & Johnson, 2009)האוכלוסיות 

לשרת את כל הלקוחות )כולל אנשים עם מוגבלות(, מרבית השירותים לאוכלוסייה ניתנים במערכות 

בניגוד למערכת המשלבת שהופעלה בבריטניה )מערכת אוניברסלית(, ארה"ב מתאפיינת בהפרדה נפרדות. 

יות, אסירים לשעבר )מערכת שיורית( לבין המערכות הור-חדה בין תכניות עבור קבוצות כגון נשים חד

 האמונות על הטיפול באנשים עם מוגבלות. 

 

כחלק מחוק "ההשקעות  2111והופעל בשנת  1998השירות החל גם הוא בשנת  יתהליך היצירה של מרכז

מנדט להקמה של מרכזי במסגרת החקיקה, ניתן . (Workforce Investment Act – WIA)בעבודה" 

הובאו לתוך מערכת כוללת אחת  סוכנויות ממשלומספר  (One-Stop Career Centers)ות לקריירה שיר

מותאם לצרכי הלקוחות ולא כזו שנועדה לשרת את הצרכים של כחלק מאסטרטגיה רחבה למתן שירות 

הביטוח הלאומי לא הרצון לאגד את כל הסוכנויות המטפלות בתחום התעסוקה, על אף נותני השירות. 

 . (NDA, 2010) צטרף לתוך התכנית הכוללתה

 

ולל הכשרה פדראלית לעבודה ותכניות תעסוקה, חיבור של מגוון שירותי תעסוקה, שיקום השירות כ

מקצועי, הכשרת מבוגרים, תכניות להכשרה מקצועית ועוד. אנשים עם מוגבלות זכאים לקבל שירות 

שאוסר על אפליית אנשים עם מוגבלות שתמנע מאנשים עם מוגבלות להשתתף  188בהתאם לסעיף 

  .בתכניות השונות

 

המשתמשים במרכזי   - ובכלל זה גם לאנשים עם מוגבלות -מרכזי השירות נותנים שירות למגון לקוחות 

השירות במטרה להגביר את הנגישות לשירותים שיסייעו לשוק העבודה בתכניות, בטכנולוגיה ובתשתיות 

. אחד מאותם גופים הפועלים במרכז, (Hall, Boeltzig, Timmons, Hamner, & Fesko, 2005)הפיזיות 

 ,.Hamner et al)השיקום המקצועי הציבורי והגוף היחיד שמתמקד באנשים עם מוגבלות  הינה סוכנות

2008). 

 

                                                 
 איש. 14,111-כ –כולל מעבר לקוחות מתוכניות עבר  14
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 )(Centrelinkאוסטרליה 

פותח בהדרגה במהלך שנות האלפיים כחלק מתהליך ו 1997הוקם בשנת שעומד המודל האוסטרלי,  ךוותב

הוא השם המסחרי של "סוכנות מתן  - Centrelink - השירות מרכזשינוי רחב היקף שהתחולל ביבשת. 

האחראית על ניהול עצמאית פדראלית -סטטוטוריתזוהי רשות 15 .(CSDA)השירותים של הקהילייה" 

של הביטוח הלאומי. הסוכנות מספקת תשלומי העברה ולהספקת  מערך הבטחון הלאומי האוסטרלי

ומשרד החינוך,  (FaHCSCIA)מטעמם של המשרד למשפחות, דיור ושירותים קהילתיים בעיקר שירותים 

 .(DEEWR)תעסוקה ויחסי עבודה 

 

מתחלק בין תכניות סלקטיביות ייעודיות עבור אנשים עם באוסטרליה מערך הטיפול באנשים עם מוגבלות 

אם  16.כגון תכניות הכשרה מקצועית ,מוגבלות לבין שילוב של האוכלוסייה כחלק מתכניות אוניברסליות

התמקדו במתן שירות במקום אחד עבור אנשים עם מוגבלות  2112מרכזי השירות הראשוניים בשנת 

(OECD, 2003) הופעלו מרכזי שירות המשותפים לאנשים עם מוגבלות ביחד עם כלל כבר  2119, בשנת

ות גדולה יותר של אנשים עם מוגבל (inclusion)הכלה לתמרוץ כחלק מתהליך  . כל זאתהאוכלוסייה

השקיעה מתהליך ארוך במסגרתו הפעלת המרכזים מהווה מרכיב מרכזי . בחברה בכלל ובתעסוקה בפרט

הממשלה משאבים רבים לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט, תוך התמקדות 

 בשילוב בשוק העבודה החופשי. 

 

רחב היקף שהתחולל במדיניות התעסוקה מוסדי -הקמת מרכזי השירות מהווה חלק מתהליך שינוי מבני

תעסוקה התכנית לפיתוח שירותי עם יציאתה לדרך של  2118רפורמה התחוללה בשנת מהוכחלק  במדינה

העברת גם  שכללהתכנית  – (Job Service Australia)התעסוקה של אוסטרליה"  באמצעות "שירות

החינוך, תעסוקה, וקשרי תעסוקה משרד אחריות גדולה יותר לטיפול באנשים עם מוגבלות לידי 

(DEEWR) .ושיתוף פעולה נרחב יותר בין משרדי הממשלה במדינה  

 

 הבמרכזוהחלה אחת הרפורמות המשמעותיות ביותר בשוק התעסוקה האוסטרלי  2119ליולי  1-בתאריך ה

. המדינהאתרים ברחבי  2111-ביותר מ (One-Stop Shop-בדוחות כ ים)שמכונ לאזרח שירות ימרכזנפתח 

שירותים מתכניות שונות, כאשר מחפשי לצרוך מטרת המהלך הייתה ליצור מערך שירותים אחד במקום 

השירות  העבודה יוכלו לבחור את השירות המתאים להם ואשר ילווה אותם בכל התהליך למציאת עבודה.

של  צרכים האישייםגמיש ומותאם יותר ל, ובמסגרתו ניתן סיוע משמעותי, ל מחפשי העבודהלניתן עבור כ

אנשים עם  . השירות החדש זול יותר למדינה ושיתוף הפעולה מול המעסיקים גדול הרבה יותר.כל אדם

 מוגבלות מהווים את אחת מקבוצות היעד המרכזיות של שירות זה.

 

, הפועל במשותף תחת חסות המשרד והמשרד (Centrelink)השירות הרישום מתבצע באמצעות מרכז 

 Job)ור וילידים. במקרים מסוימים ניתן יהיה לפנות ישירות לאחד מספקי השירותים למשפחות, די

Services Australia provider).  ,פגישה ראשונית עם אחד הספקים ונקבעהמועמד עורך לאחר הקליטה 

                                                 
15 Commonwealth Services Delivery Agency 

 .2112מוגבלות", שיצא לאור במהלך  להרחבה ניתן לקרוא את המסמך "משרדי עבודה והטיפול באנשים עם 16
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 Employment)תכנית עבודה אישית ולאחריו תיקבע עבורו  (Job Capacity Assessment)עבורו אבחון 

Pathway Plan) צורך מהאדם נמנע האחריות תועבר לספק אחר. באופן זה אם , שתישאר רלוונטית גם

 לעבור אבחון נוסף על ידי ספקי שירות נוספים. 

 

לשני , תוך הפנייתם , הורחבה הרפורמה גם לטיפול באנשים עם מוגבלות2111חודש מרץ תחילת ב

תמיכה מוגבלת בזמן ואנשים עם מוגבלות שיצטרכו אנשים עם מוגבלות הצריכים  :מסלולים עיקריים

. הטיפול מתבצע באמצעות (12עמוד  –)ר' הרחבה בפרק הדן בטווחי הזמן תמיכה קבועה, ממושכת וסדירה 

אל אחד מספקי השירות המורשים האנשים להפניית אחראי ההוא  (Centrelink)המרכז ספקי שירות, אך 

וא זה שאחראי לביצוע האבחונים )דרך קבלני משנה(, להפניית מרכז הההרבים הפרושים בכל המדינה. 

לגבי מתן האוכלוסייה לספקי השירות אך מתוקף תפקידו הוא גם האחראי לפיקוח על ההחלטות 

 הקצבאות ומתן מענקי ההשמה וההתמדה לספקי השירות עבור כל אדם עם מוגבלות שהושם.

 

 שיתוף פעולה בין הסוכנויות: מודל מרכז שירות המבוסס על (FAROS) שבדיה

מודל ייחודי פותח בשנים האחרונות בשבדיה. אף על פי שמדובר במודל שונה ממרכזי השירות שהוצגו 

בפועל  היצר -בין הביטוח הלאומי לבין שירותי התעסוקה הציבוריים  -קודם לכן, בניית שיתוף הפעולה  

 שהם לפני עוד לעבודה לשוב זמן לאורך להמח חופשת למקבלישנועדה לסייע בעיקר  מרכז שירות אחד

 בעת שונים היבטים להדגיש ממשיכות אלו סוכנויות שתי בעוד .נכות קצבת לקבלת זכותם את לנצל יבקשו

 מימון גישת עם שביחד מוסדיים שינויים מספר האחרונות בשנים חלו האדם, של העבודה יכולת הערכת

17חדשנית
18אלו. פעולה שיתופי של תבאפקטיביו משמעותי לשינוי הובילו 

  

 :הכיסאות בין שנפלו לקוחות לאותם לעזור במטרה הסוכנויות שתי ידי על פותח ,FAROS המכונה זה, מודל

 הפעולה נכות.ה תקצב על להישען עתידים מכן לאחר ארוכה לתקופה מועסקים שאינם אנשים אותם

 הקצר בזמן לעבודה האדם את להחזיר שתעזור תכנית לפתח במטרה הסוכנויות שתי בין בפגישה מתחילה

 תמיכה מקבלים הלקוחות כן, כמו ביחד. בתיקים דנים הסוכנויות משתי התיקים מנהלי כאשר ביותר,

 לקוחות 111 של הרגילה ההקצאה במקום לקוחות 25 יש תיקים מנהלי לכל כאשר יותר, הרבה אינטנסיבית

 .(OECD, 2009A) זמן אותו עד נהוג שהיה כפי ,אחד תיקים למנהל

 

 תכנית על שנה בכל חותמים (PES) הציבוריים התעסוקה שירות ושל הלאומי( )הביטוח SIA של המנכ"לים

 וועדת מתקיימת הביניים ברמת לקוחות. באותם לטפל בכדי הסוכנויות בשתי הצוות ידי על ליישום משותפת

 להסכמה. להגיע יכולים אינם השטח( )ברמת המשרד אנשי בהם מקרים באותם החלטות לקבל שנועדה היגוי

 הציבוריים התעסוקה משירותי סיוע קיבלו איש 51,111 כמעט .שכיח אינו כזו בוועדה השימוש זאת, עם

 .2112 משנת החל זו סכמה תחת

 

                                                 
שיתוף פעולה עם שירותי התעסוקה הציבוריים על מקבלי הביטוח הלאומי מקצה מימון מיוחד אותו ניתן להוציא רק תוך כדי  17

ם שיעזור להם למצוא עבודות. יותר מזה, הסוכניות צריכות לתכנן שיתוף פעולה בכל הרמות יקצבאות, הצריכים שיקום מקצועי

טהור זה אפשר מקום לשתי הרשויות לבנות יחסי  יאדמיניסטרטיבתוצאות מראות ששיתוף פעולה זה מוצלח יותר. מנגנון  –

 אמון טובים הנמצאים במרכז שיתוף הפעולה.
 .שיתוף הפעולה הקודם עוכב עקב בעיות יישום 18
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 (NAV Reform) נורבגיה

 Inclusive)שהתבססו על הסכם "הכלה" בתחילת העשור החלו שינויים מערכתיים משמעותיים בנורבגיה, 

Workplace Agreement – IA)  2111-2115שנחתם בין הממשלה ובין שותפים חברתיים בין השנים .

, 21%-מעבודה ב, התמקד בצמצום ההיעדרות ההסכם, שכלל גם התייחסות עבור אנשים עם מוגבלות

גם בפיתוח מערכת הסיוע אך  עם מוגבלות ומניעת פרישה מוקדמת הגדלת שיעורי התעסוקה של אנשים

 ת יחסית מהמערכת הלאומית.מערכת שהייתה מנותק –המקומית 

 

למזג בין שירותי התעסוקה ובעקבות ביקורת שנמתחה על חוסר ההצלחה שלו, החל מאמץ בהמשך להסכם 

לתוך סוכנות מרכזית אחת וליצירה של משרדי עבודה ורווחה מאוחדים.  "הביטוח הלאומיו"הציבוריים 

עד . (OECD, 2006)ת ייעודי ללקוחות המטרה הייתה ליצור מערכת רווחה אפקטיבית יותר שתספק שירו

, שירותי הרווחה והתעסוקה בנורבגיה התחלקו בין שלוש סוכנויות ציבוריות: "שירותי 2116המיזוג בשנת 

 Public); "שירותי התעסוקה הציבוריים" (National Insurance Service)הביטוח הלאומי" 

Employment Services)  "הפועלים ברמה הארצית; ו"משרדי הסיוע  הסוציאליים(Social Assistance 

Offices) המכונה "רפורמת הפועלים ברמה המקומית. הרפורמה ,NAV "19
(NAV Reform)  הובילה

משרדי הרווחה המקומיים אמנם ממשיכים לתת את . להקמה של רשות אחת תחת המשרד לעבודה ורווחה

על ידי הסוכנויות ברמה המקומית יותר הליווי והסיוע הישיר, אך יש מעורבות ופיקוח גדולים 

(Norwegian Ministry of Labour, 2012). ערך החדש/מחודש, קיבלו סיוע במאחת מקבוצות היעד ש

 אנשים עם מוגבלות.  הינם

 

האלמנטים העיקריים של הרפורמה מתמקדים באוריינטציה לתעסוקה תוך התמקדות בסיוע כבר מהיום 

; וניסיון להשיב את ייחודיות לכל אדםהראשון; בניית תכנית אישית המתאימה לצרכים ולנסיבות 

 ,Norwegian Ministry of Labour) ר ביותרהאנשים לעבודה או להתחיל תכנית שיקום בזמן המהי

עם זאת, בשנים הראשונות נשארה הפרדה בין הסוכנויות ואנשים רבים נפלו "בין הכסאות" כאשר . (2012

לאנשי המקצוע  OECD-האת המליצו כלכלני לאור ז –כל אחד מהשותפים דוגל בפילוסופיות עבודה שונות 

צורך במנהיגות העלו על נס את בנורבגיה להגדיר בצורה טובה יותר את הסמכויות של כל אחד מהשותפים ו

 .(OECD, 2006)שתתאם את שיתוף הפעולה באופן יעיל הרבה יותר משותפת 

 

המפנה  אישיאופן טוב יותר, כאשר כל אדם ו/או מעסיק מקבל איש קשר כיום נטען כי המרכזים פועלים ב

נוסף היה המשך פיתוח של  חידוש. (Norwegian Ministry of Labour, 2012)אותו לשירות המתאים 

 .יםהשירות המקומי ייותר עם מרכז תכנית ההתאמות במקומות עבודה ושיתוף פעולה טוב

 

                                                 
 )נורבגית( Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning "מנהל העבודה והרווחה הנורבגי"  19
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NEES) –(National Employment and Entitlement Service  20 אירלנד
 

פותחה באירלנד מערכת מרכזית אחת שבה כל אדם הזכאי לקצבאות ולסיוע מיוחד בשנים האחרונות 

בודה: ממשרד הרווחה, יכול לקבל את כל המידע הקשור לקצבה ולהכשרות/סיוע/תמיכה במקומות ע

. זהו למעשה שער גישה אינטרנטי ויישומי אחד, בו כל אדם יכול (Citizen Information)"מידע לאזרח" 

לייעוץ לקבל את כל המידע ומופנה לקבלת השירות על ידי סוכנויות הביצוע הממשלתיות, כולל הפנייה 

 21.(National Advocacy Service - NAS)אישי פרטני על ידי יועץ 

 

גידול משמעותי במספר מקבלי הקצבאות עבור אנשים בגיל חל הגלובלי המשבר הכלכלי בנוסף ובעקבות 

שירותי התעסוקה ומערכות אודות מטרותיהם של העבודה באירלנד, במקביל לתהליך שינוי בתפיסה 

מסגרת באנשים רבים יותר לשוב לשוק העבודה. שתפקידם נתפס באופן פעיל יותר, תוך עידוד  – הרווחה

 National Employment and)התכנית החדשה הוחלט על הקמת "שירות תעסוקה וזכאויות לאומי" 

Entitlement Service – NEES) )הרשות להכשרה ותעסוקה , שישלב בין שלושה שירותים מרכזיים: א

(Training and Employment Authority FÁS).22  המשרד להגנה חברתית(Department of Social 

Protection) ג'( שירותי רווחה וקהילה -ו((Community Welfare Services).23  המערכת מיזגה למעשה

 Department of)  24את שלוש השירותים המרכזיים תחת גג אחד, תוך התבססות על גישת אקטיבציה

Social Protection, 2011). ה, המבוססת על גישה של "ניהול תיקים" המערכת החדש(case 

management)  גישה אחידליצור שער , נועדה קהלי יעד שונים וביניהם גם אנשים עם מוגבלותאחיד עבור 

 , בו יינתן טיפול כוללני במקום אחד. עבור כלל מקבלי הקצבאות

 

 one-stop)להפוך למרכזי שירות  צפויים (social welfare offices)מרכזי רווחה  14-כ 2112במהלך שנת 

shop)  כחלק מאותו שירות לאומי, שיספק למחפשי עבודה קצבאות ויסייע בתכנון מסלול החזרה לשוק

השירות כולל מספר ערוצי גישה למרכז )כולל אפשרות להירשם באינטרנט(, הצמדת מנהל תיקים העבודה. 

והפניה  איש מקצוע מתמחהל הפניהת אישית והאחראי לאדם, העברת אבחון וזיהוי צרכים, בניית תכני

 הפנייה לתכנית פיתוח אישית; איתור מקומות עבודה; סיוע פיננסי מיידילשלושה שירותים מרכזיים: 

                                                 
ר באיזו רמה אנשים עם מוגבלות ישולבו במרכז על אף ההצהרות טרם ברו –אירלנד נמצאת כיום בעיצומו של תהליך השינוי  20

 והתכניות לשילוב האוכלוסייה כחלק בלתי נפרד מהרפורמה.

21 http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_disability.html  

 Community)ותכניות תעסוקה קהילתיות  (Training and Employment Authority FÁS)שירותי התעסוקה וההכשרה  22

Employment Programmes)  ,הכוללים מגוון שירותים למחפשי עבודה ומעסיקים וביניהם גם עבור אנשים עם מוגבלות

. מעבר זה כלל את העברת האחריות על (Department of Social Protection)ודה למשרד להגנה חברתית הועברו ממשרד העב

 עובדים. 711-כ

 שינוי שהתרחש בשנה האחרונה. – (Department of Social Protection)כיום כחלק מהמשרד להגנה חברתית 

ילות למצב הקיים בישראל: משרד העבודה האירי למעשה ניתן לראות פה שילוב בין שלוש סוכנויות ממשלתיות המקב 23

 ותכניות התעסוקה ושני המשרדים האחראים )בנפרד( על הביטוח הלאומי והמקבילה המקומית של משרד הרווחה.

הינה מערכת המשלבת באופן חזק יותר בין השירותים לעידוד תעסוקה לבין מתן הקצבאות, בניגוד  (Activation)אקטיבציה  24

תכנית  –פעלו מערכות נפרדות. בכל המדינות המפותחות היום יש רמה מסויימת של אקטיבציה בניגוד לעבר לעבר בה הו

וויסקונסין בישראל היא היישום המקומי למדיניות זו. במספר מדינות אפשר לראות כי אנשים עם מוגבלות נכללים גם הם תחת 

 (2111מדיניות האקטיבציה )זהר ופרנקל 

http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_disability.html
http://www.citizensinformation.ie/en/reference/checklists/checklist_disability.html
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להשתתפות מנדטורית עתיד להיות מקושר )בדרך כלל הכשרה(. תשלום הקצבאות במסגרת התכנית 

 בתכנית אקטיבציה. 

 

 2112במהלך מספר שנים, כאשר השלב הראשון עתיד להסתיים בספטמבר תהליך הכנסת השינוי יימשך 

עם זאת, עדיין לא ברור איך יתבצע  2114.25)הפעלה בפועל של ניסוי מרכז השירות(, והפעלה מלאה בינואר 

בפועל השילוב של אנשים עם מוגבלות בתוך התכנית אף כי האוכלוסייה תקבל גם היא סיוע באותו מרכז 

 קריטריונים תוך טיפול אחיד. על בסיס אותם

 

 זילנד-וניויפן , פינלנד, גרמניהמדינות נוספות: 

זילנד, פינלנד, גרמניה ויפן )אך גם במדינות אחרות -ניוכגון  מדינות נוספות הקימו מרכזי שירות מגוונים

"מרכזים לשירותי כוח שכונו הוקמו מרכזי שירות  בפינלנדלדוגמה, . (שלא נסקרו זה עקב קוצר היריעה

(LAFOS)העבודה" 
במהלך כל שנות לאחר שהמדינה אופיינה במערכת דה=צנטרליסטית ביזורית מאוד  26

שמרכזי השירות מצליחים לחסוך משאבים מחקרים שנערכו במדינה הראו . (OECD, 2008)האלפיים 

 . (OECD, 2009b)החלשות ביותר מובטלים לטווח ארוך ובקבוצות במיוחד בכל הקשור למהממשלה, 

 

ניסיון לפתח מרכז שירות אחיד התבצע בגרמניה, אף על פי שהשילוב של אנשים עם מוגבלות במרכז לא 

 HARTZ)אחת הרפורמות המרכזיות בגרמניה נחל הצלחה גדולה עד כה. במהלך העשור האחרון הופעלה 

IV)  שנועדה לטפל בשירותים בשוק העבודה ולשלב בין השירותים הניתנים עבור מחפשי עבודה בתחום

גרת מוזגו השירותים הפדראליים והמקומיים לתוך מס. במסגרת התהליך, התעסוקה וניהול הקצבאות

 שירותיםלמערך ה מחוץנשארו  , שהיו אמורים להיכלל במסגרת הרפורמה,אחידה אך אנשים עם מוגבלות

עבור אנשים טלפוני ואינטרנטי מוקד מידע כבשנים האחרונות מרכז שירות מקוון פותח . עם זאת, המחודש

(einfach teilhaben)עם מוגבלות 
ובכלל זה גם בתחום  בו ניתן למצוא סיוע בכל תחומי החיים 27

ת ועם מוגבלהמרכז עתיד לתת בעתיד שירותים אישיים עבור אנשים ייתכן כי המרכזי יאפשר . התעסוקה

 כמרכז שירות. ולסייע אף למעסיקים

גם ביפן בשנים האחרונות. הטיפול הממוקד באנשים עם מוגבלות  יון מתן השירותים במקום אחד אומץרע

 ILO)ביפן החל מיד לאחר מלחמת העולם השנייה, תוך אימוץ אמנות של האו"ם לשיקום מקצועי 

Recommendation No. 99)  וחקיקה מקומית לעידוד התעסוקה. במהלך שנות האלפיים התחזקה המגמה

עד אותן שנים אנשים עם מוגבלות לא נכללו לעידוד השילוב של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה הכללי )

במקום ליצור מרכז אולם  וחלו התפתחויות בתחום מתן השירותים (בדוחות אודות שיעורי התעסוקה

 . תוך שיתוף פעולה ביניהם מספר מרכזים מקבילים התפתחושירות אחד 

 

הועברה אחריות גדולה יותר למשרדי ההכלה של אנשים עם מוגבלות לשוק החופשי, כחלק מהתהליך 

קה, השכלה ורווחה. בכל אזור הוקם "מרכז תעסולקידום התעסוקה המקומיים תוך שילוב כלים ייעודיים 

 Employment and Life Support Center for)מוגבלות"  לתמיכה בתעסוקה ובחיים עבור אנשים עם

                                                 
25 http://www.nesc.ie/assets/files/downloads/Seminar-ssuj/john-mckeon.pdf  

26 Labour Force Service Centres 
27 http://www.einfach-teilhaben.de  

http://www.nesc.ie/assets/files/downloads/Seminar-ssuj/john-mckeon.pdf
http://www.nesc.ie/assets/files/downloads/Seminar-ssuj/john-mckeon.pdf
http://www.einfach-teilhaben.de/
http://www.einfach-teilhaben.de/
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People with Disability)  ותכניות נוספות לתמיכה בתעסוקה ובהכשרה שולבו במרכזים אלו(MHLW, 

  מרכזים. 211פעלו ביפן כמעט  2112בשנת  .(2009

 

המסייע עבור לאוכלוסיות  (Hello Work) יםציבוריהתעסוקה מרכז שירות נוסף כולל את מרכזי ה

בניגוד למרכז  –ובכלל זה גם עבור אנשים עם מוגבלות  המתקשות להשתלב ולהתמיד בשוק העבודה

. המרכז מפעיל מגוון (MHLW & JEEP, 2011) התמיכה העיקרי הוא בתעסוקהמוקד הקודם, כאן 

אמצעים לייעוץ תעסוקתי ושירותי השמה עבור אנשים עם מוגבלות שרוצים למצוא עבודה, ליצור התאמות 

ייע לעובדים לשמר את עבודתם. אחרי שהאנשים נכנסים לשוק העבודה ניתן גם סיוע במקום העבודה ולס

 .למעסיקים וסיוע לאנשים שעוברים מקצבאות הרווחה לתעסוקה בשוק החופשי

 

המרכז מהווה נקודת מפגש בין כל השירותים השונים ובכלל זה הוא קשור ל"מרכז לשירותי ההכשרה 

, 29"מרכזי פיתוח מקצועי עבור אנשים עם מוגבלות" 28עם מוגבלות", המקצועיים הייעודיים עבור אנשים

"מרכזי התמיכה בתעסוקה ובחיים עבור אנשים עם מוגבלות" )ר"מ( ולאחר הכניסה לעבודה מסייעים גם 

המרכז חיזק בשנים האחרונות את שיתופי לאנשים לשמור על עבודתם תוך מתן סיוע גם למעסיקים. 

 . (MHLW & JEEP, 2011) המקומיים הפעולה עם מרכזי השירות

 

כגוף עצמאי הפועל  (Workbridge)זילנד שם פועל שירות תעסוקה מקצועי -בניוהוקם שונה שירות  מרכז

. במרכז ניתן שירות מקצועי עבור כל (ODI, 2012)תחת מימון ממשלתי וכהשלמה לשירותים הממשלתיים 

סוגי הנכויות )ובכלל זה עבור נכי עבודה ומקבלי קצבת מחלה(. השירות ניתן עבור אלו שיש להם נכות 

חודשים והוא פועל ללא עלות עבור מחפשי עבודה ומעסיקים במטרה למצוא את "העבודה  6-למעלה מ

 New)על בהתאם לאסטרטגית הנכויות שהתקבלה במדינה המתאימה לאדם המתאים". המרכז פו

Zealand Disability Strategy) עבור לתמיכה  30ובמסגרת פעילותו מנוהלים גם קרנות סיוע כספיות

בעבודה )כולל התאמות(, תכניות הכשרה ועידוד יזמות. בשלב מאוחר יותר הרחיבה הממשלה את השירות 

. עם זאת, חשוב (ODI, 2012; Workbridge, 2012)גם לעידוד תעסוקה מוגנת ושירותי אבחון מקצועי 

של מרכזי שירות עקב הפעלתו  המקובלתזילנד לא עונה באופן ישיר על ההגדרה -לראות שהשירות בניו

 העצמאית וחוסר היכולת לאגד תחתיו את כל משרדי הממשלה.

 

                                                 
28 Vocational Rehabilitation Centers for Persons with Disabilities 
29 Vocational Ability Development for Persons with Disabilities 
30 Job Support Scheme on behalf of the New-Zealand government 
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 פרק ג' : מודלים שונים להבחנה בין מרכזי השירות

 

להציג את המודלים השונים של מרכזי השירות שמופעלים בעולם, אך בעיקר לאפשר  הנועד סקירה זו

השוואה בין המאפיינים השונים של מרכזי השירות. עקרון מרכזי השירות אמנם משותף, אך חשוב להבחין 

על מחקרם  ת, המתבססזו סקירה ,בין המודלים השונים שפותחו בעולם בשנים האחרונות. בהתאם לכך

להבחין בין המודלים השונים של מרכזי שירות. על  הבאו (Askim et al., 2011)ים ואחרים של האסק

ניתן לראות הבאה את מרכזי השירות עבור אנשים עם מוגבלות. בטבלה גם ניתן לאפיין בסיס הבחנותיהם, 

 .את המרכיבים השונים של מרכזי השירות
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 צירים מרכזיים להשוואה בין מרכזי השירות –טבלת השוואה 

 

מבוסס על מחקר של האסקים ואחרים  –: מאפיינים מרכזיים להשוואה בין מרכזי השירות 1טבלה 

(Askim et al. 2011) 

 ערכים משתנה

 מודל אוניברסלי ומודל ייעודי* .0
האם המרכז נותן שירות רק עבור אנשים עם 

 מוגבלות או עבור כלל הציבור?

 מרכז תעסוקה ייעודי 
אנשים עם מוגבלות )קבוצה עבור 

 אחת או מספר קבוצות(

 מרכז תעסוקה אוניברסלי
מרכז הנותן שירות לקבוצות 

 אוכלוסייה רבות 

ה: 
מ

שי
מ

ק 
מ

חב ועו
מר

 מרחב פעילות )תחומי פעילות(: .0 
האם מרכז השירות נותן שירות רק 
בתכניות תעסוקה או גם בתחומים 

 קצבאות(?משלימים )בעיקר 

 צר
 מעט תחומי מדיניות, רק תעסוקה

 

 רחב
תחומי מדיניות רחבים, פנסיה, 

קצבאות רווחה, שירותים 
 חברתיים

 עומק )תהליכי עבודה(: .1
האם המרכז מספק  –תהליכי עבודה 

 רק מידע או נותן גם שירות?

 רדוד
מידע/נקודת חתימה בלבד וסגירת 

 פעילות חלקית בלבד

 עמוק
עם בקשות,  מידע+ייעוץ+סיוע

סגירת תיקים על המקום )סגירת 
 פעילות מלאה(

 טווח זמן*  .4
 שירות לזמן קצר או ארוך

 קצר 
טיפול בלקוחות לזמן מוגבל 
 וברמת אינטנסיביות נמוכה

 ארוך
טיפול לאורך זמן וברמת 

 אינטנסיביות גבוהה

 שירותי השמה או ליווי* .5
עד כמה מרכז השירות מסייע גם אחרי 

 בעבודה?השתלבות 

 שילוב בשוק העבודה )השמה(
התמקדות בשירותי השמה )ליווי 

 קצר(

 פיתוח קריירה )התמדה וקידום(
התמקדות במתן שירותי ליווי 

 לאורך זמן

אוריינטציה כלפי השוק  רצף השירותים: .6
-נתמכת-החופשי* )על פני הרצף מוגנת

 שוק חופשי(

 נתמכת -אוריינטציה מוגנת
ו/או תעסוקה נתמכת להפנייה 

: מסגרות שאינן בשוק מוגנת
 החופשי

 אוריינטציה לשוק חופשי
 התמקדות בשוק החופשי

 31מבנה ההשתתפות* .7
מספר השותפים במרכז ורמות הממשל 

 מקומי(-המעורבות בתהליכים )ארצי

 פשוט
 מעט סוכנויות, רשות אחת

 המגזר הציבורי בלבד

 מורכב
 מספר סוכנויות, מספר רשויות

 שותפים ממגזרים נוספים 

 אוטונומיה .1
עד כמה המרכז אוטונומי ממשרדי הממשלה 

. רמת השליטה מלמעלה השותפים בהפעלתו
 לעומת אוטונומיה של המרכז

 נמוכה
המרכז פועל באוטונומיה נמוכה 

ממשרדי הממשלה, המפעילים 
אותו כמסלול למתן שירות. 
סוכנויות הממשל אחראיות 

 למימון ולרגולציה.

 גבוהה
 –המרכז בעל עצמאות רבה יחסית 

המנותקת מהגופים המפעילים 
סוכנויות הממשלה  -אותו 

אחראיות למימון, רגולציה 
 ולהפעלת הפרויקטים.

אילו כלים  כלים לשיתוף הפעולה: .9
קיימים המסייעים למרכז לעבוד 

במשותף? ועומק שיתוף הפעולה בין 
 32הגופים המעורבים

 אינטגרציה נמוכה
השירות ניתן במשותף, אבל מתן 

 ניהול נפרד

 אינטגרציה גבוהה
שירותים משותפים; תקציבים 
משותפים; גיוס משותף; ניהול 

 משותף, נותן שירות אישי

 מרכיב האקטיבציה במרכז* .01
 מרכיב השתתפות החובה במרכזים

 מרכז על בסיס וולונטרי
 אין חובת השתתפות במרכז

 מרכז על בסיס חובת השתתפות
מרכיב כלשהו של חובת ישנו 

 השתתפות

 מרכז וירטואלי מרכז פיזי בלבד שירות וירטואלי* .00
-ניתן לפנות גם דרך האינטרנט

 טלפון

 ללא מעורבות מעסיקים מעסיקים* .00
מעסיקים אינם מעורבים במרכז, 

 אבל מקבלים סיוע

 מעסיקים כחלק מהפעלת המרכז
המעסיקים נמצאים כחלק 

 אינטגרלי ממרכז התעסוקה
 
  צירים המסומנים ב"*", מהווים תוספת לחלוקה שנעשתה על ידי האסקים(Askim et al., 2011) 
 

 
 

                                                 
 ן הצירים. אך הורחב על מנת לתאר באופן טוב יותר את ההבחנה בי –מופיע במקור  31
 אך הורחב על מנת לתאר באופן טוב יותר את ההבחנה בין הצירים. –מופיע במקור  32
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 ודוגמאות ממרכזי השירות בעולם פירוט הצירים

שפורטו בטבלה על בסיס הצירים המודלים השונים על בסיס טבלת הצירים הר"מ, ניתן להציב את 

. להלן פירוט של כל הצירים, תוך הצבת דוגמאות של מספר מדינות בולטות בכל אחד מהצירים. הקודמת

 . המודלים הלאומיים בטבלה משווהפרק זה תוצג טבלה, שתאפשר לראות את -בסוף תת

 

 מרכז שירות רק עבור אנשים עם מוגבלות או עבור כלל הציבור: מודל אוניברסלי ומודל ייעודי .0

כזיות בשנים האחרונות בקרב כמעט כל המדינות המפותחות נסוב סביב השאלה, האם אחת הסוגיות המר

הכלה טובה יותר של אנשים עם מוגבלות בחברה תושג באמצעות שילוב בתכניות אוניברסליות לכלל 

ן על כן, חשוב להבחיהצרכים הייחודיים של האוכלוסייה. מהנובעות האוכלוסייה, או בתכניות ייעודיות 

 זה:  על ציר השירותזי בין מרכ

 
 מרכז שירות עבור קבוצה אחת או מספר קבוצות של אנשים עם מוגבלות. : מרכז שירות ייעודי .א

המרכזים האוניברסליים ישרתו גם אנשים עם אף על פי שמרבית המדינות מצהירות על רצונן כי 

מעטים מקבלים שירות )המתמקדים רק באנשים עם מוגבלות ישנם מרכזים מוגבלות, בפועל 

במסלולים האוניברסליים(. אחד ממרכזי השירות הבולטים בשנים האחרונות הופעל בגרמניה במסגרת 

שער כניסה אחיד. בפועל נוצר איחוד בין שחלק ממנה יועד ליצירה של , (HARTZ IV)רפורמה גדולה 

-Konle)ים עם מוגבלות שירותי התעסוקה הציבוריים הארציים והמקומיים בנפרד משער כניסה לאנש

seidl, 2007). 

 מתן שירות עבור אנשים עם מוגבלות במסגרת השירות לכלל הציבור : מרכז שירות אוניברסלי .ב

פעולה  יותר של שיתוףמרבית המרכזים שנתנו שירות עבור אנשים עם מוגבלות, היוו חלק מתהליך רחב 

במרביתם  –בין הגופים האמונים על חלוקת הקצבאות לאלו המסייעים בקידום תעסוקה מוסדי נרחב 

. מרכז נעשו נסיונות להקמת מרכזי שירות שיכילו את כל האוכלוסיות ובכלל זה אנשים עם מוגבלות

 ב הייתה חלקית בלבדהוקם בארה"ב על אף שההצלחה לשילואנשים עם מוגבלות כזה שיועד לכלול 

(Boeltzig et al., 2009; OECD, 2010) . עם זאת, המרכז נותן שירותים לאנשים עם מוגבלות כלים

יברסלי קיים גם . מרכז אונכמו לאוכלוסיות אחרות )תכנון השמה, אבחונים, גישה להכשות(

עבור כלל הציבור במסלולים שונים.  (Job Services Australia)בו מופעל מרכז שירות באוסטרליה 

 New Disability Employment)באותו מקום מתבצע שירות ייחודי עבור אנשים עם מוגבלות 

Services) כמו כן, במרכז בשני מסלולים עיקריים המקבילים למסלולים עבור כלל האוכלוסייה .

 סוגי הנכויות, בכל הגילאים, גברים ונשים. כלמשתתפים 

 
 

 משימות המרכז: מרחב הפעילות .0

בין מרכזים רק שירות, היא תחומי הפעילות של המרכז תוך הבחנה הבחנה נוספת מרכזית בין מרכזי ה

 גם בתחומים משלימים ובעיקר בתחום של מתן קצבאות ומעקב אחריהם. יםפועלכאלו הבתעסוקה או 

 
 : התמקדות בתכניות התעסוקה )או רק תעסוקה(.צר .א

ניתן בעיקר בתחום הכלים לעידוד  ולכן השירות מרכז השירות בארה"ב מנותק ממערכת הקצבאות

. באופן דומה, אפשר לראות ניתוק במרכזי השירות (Boeltzig et al., 2009; OECD, 2010) תעסוקה

 .(OECD, 2008)בדנמרק 
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  : תחומי מדיניות רחבים, פנסיה, קצבאות ורווחה, שירותיים חברתיים.רחב .ב

בנורבגיה שם . בין אותן מדינות ראוי לציין את תחומי מדיניות רביםכולל מרכז השירות במספר מדינות 

במטרה לתת  33המקומי, הביטוח הלאומי"ו" "שירות התעסוקה"איחוד הוקם מרכז שירות כתוצאה מ

זו הייתה גם המטרה המוצהרת בבריטניה, שם . (OECD, 2010)שירות המתמקד בתעסוקה וקצבאות 

( לתוך employment serviceותי התעסוקה" )( ו"שירBenefits Agency"סוכנות הקצבאות" )אוחדו 

דרך מתבצעים שירותי התעסוקה ומתן הקצבאות . באופן זה, (Job Centre Plusמרכז התעסוקה )

למתן תמריצם למעסיקים, תכנית התאמות  במקביל 34,(Boeltzig et al., 2009; OECD, 2010)המרכז 

מצב דומה קיים באוסטרליה, שם  .(Bambra et al., 2005) ושירותים נוספים  במקומות העבודה

 ,OECD) בהצלחה גדולה יחסית אחראית למתן תשלומי הקצבאות ולמגוון תכניות תעסוקההסוכנות 

2007a). מאפשר לספקי מרכז השירות באוסטרליה מסייע לאנשים להשתתף גם בתכניות הכשרה ו

וספת בה יש תחומי מדינה נ 35.כל אדם שלוקח חלק בתכניות השונותאף לקבל מענק על השירות 

 מדיניות רחבים יחסית, הינה נורבגיה. 

 

 עומק )תהליכי העבודה(משימות המרכז:  .1

משתמשים בהבחנה זו על מנת להציג האם המרכז משמש כמרכז  (Askim et al., 2011)האסקים ואחרים 

ור אנשים הבחנה רלוונטית גם עבור מרכזי השירות עב .אקטיבי יותר שירותכמרכז שתפקידו לתת מידע או 

 . , שצריכים לקבל סיוע וליווי משמעותיים יותרעם מוגבלות

 
 מידע ו/או נקודת חתימה בלבד, תוך אפשרות מצומצמת להחלטה על הפסקת פעילות.: רדוד .א

המערכת שהופעלה באירלנד התמקדה במהלך העשור הראשון של שנות האלפיים בנקודת גישה אחת 

בשנתיים האחרונות החלה המדינה לפעול להקמת מרכז שבו ניתן בה ניתן למצוא את כל המידע לאזרח. 

 .נוספים יהיה לקבל גם שירותים

המרכז מסייע במידע, ייעוץ, סיוע עם בקשות, אפשרות לסגור תיקים, בנוסף לתכניות ליווי : עמוק .ב

 והפניות לתכניות תעסוקה שונות. 

אולם , להפניה לתכניות תעסוקהבמיוחד בכל הקשור  מרכז הקריירה בארה"ב נותן סיוע אקטיבי

לא ניתנת האפשרות לנהל את מתן הקצבאות דרך  בהיעדר מעורבות של הביטוח הלאומי המקומי

אחד המרכזים הבולטים בו ניתן שירות אקטיבי והפנייה לשירותי מורחבים . לעומת זאת, המרכז

לשער  (Centrelink)הוקם באוסטרליה עם הפיכת מרכז השירות  ולניהול קצבאות לעידוד תעסוקה

 )במקביל ניתן לפנות גם למרכז מתוקשב שם ניתן לקב ייעוץ בלבד(.  הכניסה לשירותים רבים

 

 : האם ניתן שירות לטווח זמן קצר או ארוך?טווח זמן .4

מהו טווח הזמן בו חשוב להבחין  , (Askim et al., 2011)בהמשך ישיר, להבחנה שהוצגה על ידי האסקים 

זהו אחד הצירים המשמעותיים  .ם לטיפול, ומהי רמת האינטנסיביות העבודה עם הלקוחותזכאים האנשי

 .באמצעותו ניתן לבחון את אופי השירות הניתן במרכזביותר 

                                                 
33

 National Insurance Administration 

 .(OECD, 2010)שינוי זה גרם להקטנת המגמה של מעבר אנשים מקצבאות אבטלה והבטחת הכנסה לקצבת נכות  34

 ק ממסלול זה )ישנן תכניות ייעודיות עבור השכלה גבוהה(.תכניות של לימודים גבוהים אינם חל 35
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 טיפול בלקוחות לזמן מוגבל וברמת אינטנסיביות נמוכה.: קצר .א

עם זאת, כיום ניתן מדינות רבות נשענו בעבר על התפיסה כי מוגבלות מחייבת סיוע לזמן בלתי מוגבל. 

וברמת  לראות הבנה כי חלק מהאנשים עם מוגבלות צריכים תכניות התערבות מוגבלות בזמן

 , כפי שאפשר לראות באחד המסלולים שפותח באוסטרליה.אינטנסיביות נמוכה

 .בוההגוברמת אינטנסיביות  ול לאורך זמן: טיפארוך .ב

באוסטרליה הופעל בשנתיים האחרונות מודל המשלב בין שני סוגי הטיפול. בתוך המרכז כאמור, 

מופעלים מספר מסלולים המאפשרים הן טיפול קצר, והן טיפול ארוך יותר במספר מסלולים אפשריים 

ורך והיקף הסיוע משתנה וא 36למעשה, באוסטרליה מופעלים שני מסלולים עיקריים בהתאם לצורך.

 בהתאם למסלולים השונים:

: שירות המיועד עבור מחפשי עבור עם (Disability Management Service)שירותי ניהול נכות  (1

, אך הצפייה היא כי (DES)מוגבלות, פציעה או מצב בריאותי המצריך סיוע משירותי התעסוקה 

 הם לא יצטרכו תמיכה ארוכת טווח במקום העבודה.

: שירותי תעסוקה המיועדים (Employment Support Service)שירותי תמיכה בתעסוקה  (2

 עם צורך בתמיכה ממושכת וסדירה במקום העבודה. ביחדלאנשים עם מוגבלות קבועה 

והוא  (Centrelink)מרכז השירות הפיקוח מתבצע דרך חשוב לציין כי השירותים ניתנים דרך הספקים 

 לות לגבי מתן הקצבאות.האמון על ההחלטות המתקב
 

 שירותי השמה או שירותי ליווי להתמדה וקידום .5

היא ההבנה כי יש צורך בתחום התעסוקה אחד התהליכים המרכזיים שמתחוללים בשנים האחרונות 

הבנה זו התחדדה בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי בשנת  - השתלבות בעבודהלאחר בשירות ובליווי גם 

הרצון  .(OECD, 2009c)שהראה כיצד אנשים עם מוגבלות הינם הראשונים לאבד את מקום עבודתם  2119

הביטוי . (Kildal, 2000) כמעט בכל מרכזי השירות בלא קשר לקהל היעדווי קיים לקדם את תכניות הלי

ך הדבר משפיע גם על דפוסי העבודה של , א(in-work benefits) הבולט לכך הוא מתן קצבאות בעבודה

 . (Immervoll, 2009) מרכזי השירות
 

 התמקדות בשירותי השמה )ליווי קצר(.: שילוב בשוק העבודה )השמה(אוריינטציה כלפי  .א

בניגוד לתכניות עבור קהלי יעד שונים, כמעט ולא הופעלו מרכזי שירות שהתמקדו בתכניות השמה 

. עם זאת, מרבית המרכזים הקיימים מתמקדים (workfirst)המבוססות על גישת "עבודה תחילה" 

 בהכנסה של אנשים למקום העבודה וליווי, תוך השקעה נמוכה יחסית בתכניות השלמה לתעסוקה. 

בשירותים לחיזוק ההון האנושי : התמקדות פיתוח קריירה )התמדה וקידום(טציה כלפי אוריינ .ב

 .)תכניות השכלה ותכניות הכשרה שונות(

המרכזים בבריטניה ובארה"ב מדגישים כיום את הצורך בפיתוח של מודלים לליווי של האוכלוסייה גם 

ים עובדים, ובמיוחד בכל הנוגע אחרי הכניסה לעבודה. מרכזי השירות באוסטרליה מטפלים גם באנש

 37זכאים לתמורה על ידי הממשלה עבור כל השמה,באוסטרליה ספקי השירות כמו כן,  לניהול מחלה.

                                                 
 אתרים ברחבי המדינה.  1,511בכל אחד מהמסלולים נבחרו ספקי שירות שונים הפועלים בכמעט  36
דולר  771. התגמול עבור כל השמה עומד על ימי עבודה רצופים לפחות 11פה של תיחשב במידה והאדם עובד לתקו "השמה" 37

 (, תוך הגבלת מספר התגמולים עבור כל אדם במשך תקופת טיפולו.2112לשנת  אוסטרלי )נכון
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 06-שבועות ו 01אחרי שהאדם עבד לתקופה שעולה על  (Outcome Fee) למענקי התמדהאך גם 

 38שבועות.

 

 כלפי השוק החופשי אוריינטציה: רצף השירותים .6

אחת הסוגיות המרכזיות בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות היא ההבחנה, האם צריך להתמקד בתכניות 

-בעלות אוריינטציה לשוק החופשי או בתכניות מסורתיות המתמקדות במסגרות שאינן כוללות יחסי עובד

 מעביד, בדרך כלל במסגרות מוגנות או במסגת תעסוקה נתמכת. 

 

רק )או בעיקר( לשירותי תעסוקה מוגנת ונתמכת, אך אינם הפניה : נתמכת-אוריינטציה מוגנת .א

 מיועדים לתעסוקה בשוק החופשי.

מרכזי השירות עבור אנשים עם מוגבלות הוקמו ברובם במסגרת תהליכי הקמה של מרכזי שירות עבור 

בשוק העבודה החופשי. יותר מכך, מטבעם קהלי יעד נרחבים יותר. על כן, המרכזים מתמקדים 

כמעט כזים מיועדים לאוכלוסייה חזקה יחסית שיכולה להסתדר באופן עצמאי יחסית ולכן אין המר

 בהפנית אנשים עם מוגבלות לתוך מסגרות נפרדות.)רק( מרכזים המתמקדים 

  התמקדות בתכניות לשילוב בשוק העבודה הכללי.: לשוק החופשיאוריינטציה  .ב

כפי ות בשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק החופשי אחד התהליכים הבולטים כיום בעולם, הוא ההתמקד

מצב זה מתקיים לדוגמה בבריטניה, שם יש . שהדבר בא לידי ביטוי גם באוריינטציה של מרכזי השירות

תכניות הכשרה נתמכת לגם לחיבור האוכלוסייה לשוק החופשי, אך המרכז מפנה אוריינטציה חזקה 

(Workstep),

 .(Boeltzig et al., 2009)שונים שירות באמצעות הסכמים עם ספקים  39 

 

 מבנה ההשתתפות .7

היא ההבחנה בין   (Askim et al., 2011)אחת ההבחנות המרכזיות בטיפולוגיה של האסקים ואחרים 

נה זו, ניתן ר רב של שותפים. בנוסף להבחמרכזים הכוללים סוכנות אחת לבין מרכזים הכוללים מספ

בין השירות הניתן ברמה הלאומית לזה המערכת המוסדית במדינות רבות מתאפיינת בהפרדה לראות כיצד 

אזוריים לבין -מרכזי שירות מקומיים. הדבר בא לידי ביטוי גם בהבחנה בין הניתן ברמה המקומית

 מרכזיים ברמה הארצית. 

 

רכז הפועל עם מעט סוכנויות, רמה אחת של ממשל ובדרך כלל כחלק מ: מבנה השתתפות פשוט .א

 מתכניות המופעלות במגזר הציבורי בלבד. 

מרכז השירות בבריטניה כולל שותפות בין סוכנויות שונות, אך למעשה זוהי מערכת אחת הן ברמה 

  .(Boeltzig et al., 2009)הלאומית והן ברמה המקומית 

מבנה מורכב כולל פעילות של מספר סוכנויות, שותפים ממגזרים שונים : מבנה השתתפות מורכב .ב

40ולעתים גם מספר רמות שירות שונות.
 

                                                 
 יש אפשרות לקבל גם מענק התמדה עבור אלו שהצליחו להתמיד גם בתכניות ההכשרה. 38

39 Jobcentre Plus Supported Employment 

 לבין שירות ברמה המקומית. ארצית -למדינות בהן יש הפרדה בין שירות הניתן ברמה הכללהבחנה רלוונטית בעיקר  40
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. זו אחת המטרות של מרכזי השירות, היא להתמודד עם מציאות בה סוכנויות רבות פועלות במקביל

הפועלות רות בגרמניה שהעבירו אחריות גדולה יותר לרשויות המקומיות הייתה המטרה של מרכזי השי

לניהול המקומי סמכויות גדולות יותר מועברות בשטח כחלק מתהליך המשילות הגרמני, במסגרתו 

שיתוף פעולה נרחב בין . מודל דומה מתקיים בנורבגיה שם מתקיים (Konle-seidl, 2007)והאזורי 

החיבור בין הרמה  .(OECD, 2010)סוכנויות הממשל ברמה הלאומית לבין הרשויות המקומיות 

 המקומית ללאומית אינו מופעל בצורה מיטבית בארה"ב, על אף שהמרכז מנוהל על ידי סוכנויות רבות. 

 

 השותפים בהפעלתואוטונומי ממשרדי הממשלה אוטונומיה: עד כמה המרכז  .1

נעוץ ביכולת של המרכז המודלים השונים של מרכזי השירות אחד הקריטריונים המשמעותיים לבחינת 

 . המשרדי הממשלכמגרש נוסף בו פועלים נשאר או שהוא להגיע למעמד אוטונומי עצמאי 

 

הממשלתיות האחראיות עליו, כך שהוא פועל המרכז הינו תוצר של הסוכנויות : אוטונומיה נמוכה .א

 ומשרת את האינטרסים של משרדי הממשלה הרלוונטיים.  באוטונומיה נמוכה

מרבית המרכזים השאירו את המרכז כמקום בו ניתן שירות במקום אחד, תוך שמירת הייחודיות עבור 

לה בין המשרדים המשרדים השונים. מודל כזה פותח לדוגמה בשבדיה שעל אף הגברת שיתוף הפעו

 המעורבים והפעלת תכניות משותפות, המרכז אינו בעל אוטונומיה נרחבת. 

מרכז שירות בעל עצמאות רבה יחסית, כאשר סוכנויות הממשל אחראיות בדרך  :אוטונומיה גבוהה .ב

 כלל למימון, לרגולציה ולהפעלת הפרויקטים אך המרכז הוא אוטונומי.

הינו בעל מעמד סטטוטורי עם רמת אוטונומיה גבוהה יחסית.  (Centrelink)מרכז השירות באוסטרליה 

והוא מפנה את מקבלי הקצבאות המרכז אחראי, בין היתר על ההחלטות האם לאשר את מתן הקצבה 

, אך אנשי המרכז קיבלו (OECD, 2010)המשרדים האחראים למסלולים השונים המתקיימים מטעם 

  .אוטונומיה נרחבת

 

 פעולה: רמת שיתוף הפעולה בין הסוכנויות המעורבותכלים לשיתוף  .9

אחד הקריטריונים המרכזיים המבחינים בין המרכזים, היא רמת האינטגרציה בין השחקנים השונים. 

להוסיף כי . לכך יש מדגישים זאת ככלי המשפיע על אופי המרכז (Askim et al., 2011)האסקים ואחרים 

חשוב להפריד בין רמת  ף הפעולה בין הגורמים המפעילים.זהו מרכיב המשפיע על סוג )עומק( שיתו

אוטונומיה גבוהה/נמוכה של מרכז השירות לעומת קריטריון זה המראה עד כמה הסוכנויות השונות 

 מעורבות אחת בשנייה.

 

 : השירות ניתן במשותף, אבל הניהול של הלקוחות נפרד בהתאם לצרכים.אינטגרציה נמוכה .א

כאשר כל אחד  קווי פעולה משותפיםהסכמה על הסוכנויות פועלות בנפרד על בסיס במצב כזה, 

הוק. כפי שמתקיים -מהשותפים מחליט על התחום בו הוא פועל, תוך יצירת שותפויות על בסיס אד

שם פורקו במהלך שנות האלפיים שירותי  – 2119והולנד עד שנת  נורבגיה, זילנד, בריטניה-ניוב

ם )שירות התעסוקה( וחלק גדול מהשירותים ניתן בשיתוף פעולה במרכז עצמו. התעסוקה הציבוריי

בשבדיה ממשיכות הסוכנויות להפעיל תוכניות שונות ואפילו גישות אבחון שונות, אך בפועל התפתחו 

 .(OECD, 2009a) מסלולים לשיתופי פעולה בין הסוכנויות
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 משותפים; תקציבים משותפים; גיוס האנשים נעשה באופן משותף. : שירותיםאינטגרציה גבוהה .ב

(, כאשר הסוכנויות 2119שיתוף פעולה נרחב מאפין את מרכז השירות בהולנד בשלב מאוחר )אחרי 

אוחדו לתוך מסגרת פעולה אחיד ושיתוף הפעולה בין הסוכנויות במרכז המחודש הפך להיות מרכזי 

במסגרתו יושבים  – בדיה מדגיש את שיתוף הפעולה בשטחטוי בשמבעבר.  מודל שונה, שבא לידי בי

 41.(OECD, 2009a) בצוות ומחליטים החלטות משותפותנציגי שירות התעסוקה והביטוח הלאומי 

 מציג שיתוף פעולה בין סוכנויות שונות בתוך מרכזי השירות. (FAROS" model")מודל זה 

 
 במרכז: שימוש במרכיב חובת השתתפות במרכזים מרכיב האקטיבציה .01

עבור  –בתמורה להמשך הקצבאות חובת השתתפות  –אם בתחילת העשור התמקדו בהפעלת אקטיבציה 

גם עבור אנשים אם מוגבלות עקרונות אלו , היום ניתן למצוא מקבלי קצבת אבטלה והבטחת הכנסה בלבד

 גם אם תוך מתן התניות רכות יותר. דיון זה רלוונטי גם עבור מרכזי השירות.  

 .אין חובת השתתפות במרכז: מרכז על בסיס וולונטרי .א

מתבסס על רצון של המשתתפים לקחת חלק בתכנית כחלק מרעיון השירות שמופעל באוסטרליה מרכז 

. המשתתפים שרוצים לקחת חלק בתכנית יכולים (Make work pay"הפיכת העבודה למשתלמת" )

להשתתף בפעילויות ובמסלולים הקיימים עבור המרכז, פרט לקבוצה אחת החייבת לעמוד במבחני 

ומטה הזכאים לקצבת נכות )שאינם  25בגילאי : אנשים עם מוגבלות (Activity Test)פעילות 

אמנם אינם מחויבים לקחת חלק בפרוייקט,  42שכר(,משתתפים בתעסוקה מוגנת או זכאים להתאמות 

  אך הינם חייבים להתייצב פעם בתקופה מסויימת לראיון.

, שהינם (Centrelink)ספקי השירות מחויבים לדווח על אלו שאינם עומדים בתנאים אלו לנציגי המרכז 

 Social)עובדי ממשלה ויכולים לקבל החלטות על קיצוץ בקצבאות תחת חוק הביטוח הלאומי 

Security Law) אחרים קלים התנאים עבור ו נכללים במסלול זה אינם. מרבית האנשים עם מוגבלות

של אנשים עם  רחבהבבריטניה קבוצה  .(DEEWR, 2012) ת התייצבותחוביותר וכוללים בעיקר את 

 .בלבד מוגבלות חמורה, שעבור ההתייצבות במרכז היא על בסיס וולונטרי

במקרים מסוימים,  – ישנו מרכיב כלשהו של חובת השתתפות: מרכז על בסיס חובת השתתפות .ב

  אפשר למצוא דרישות נוספות מעבר לחובת ההשתתפות במרכז.

דיונים על חובת השתתפות בתכניות ובמרכזים מתקיימים כיום במדינות רבות, כולל בשבדיה. הניסיון 

כל דורשי  , שם נדרשים2111הבולט יותר בהקשר של מרכזי השירות, הוא בבריטניה החל משנת 

קצבאות חדשים להשתתף בפגישות שמטרתן לקדם לתעסוקה ביחד עם יועץ מקצועי כתנאי לקבלת 

מחוייבים לא היו למרות הרצון להכיל דרישה זו על אנשים עם מוגבלות, מרבית האנשים  הקצבה.

ב"קצבת תעסוקה  2118בשנת כחלק משינוי קצבת נכות והחלפתה לקחת חלק בתכניות. עם זאת, 

. יותר אנשים עם מוגבלות נדרשו להתייצב במרכז (Employment and Support Allowance)ותמיכה" 

                                                 
כך ניתן שירות מתמחה  –ביחד עם נציגי הביטוח הלאומי  (PES)בשבדיה, יש צוות המורכב משירותי התעסוקה הציבוריים  41

 הן סביב מתן הקצבאות והן סביב שירותי התעסוקה.
 .6פטור קיים גם עבור אלו שיש להם ילד מתחת לגיל  42
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צעדים אקטיביים לכיוון עבודה  שהם נקטו בכל הזכאים חייבים להראות  כמעט, המוצע לפי השינוי

(Boeltzig et al., 2009).43  

 

 שירות וירטואלי: .00

שירותי הממשל במדינות המפותחות מרכזי השירות הינם נקודת המפגש בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין 

ים על מנת להפוך את הלכה למעשה. כתוצאה מכך, מרכזי שירות רבים משתמשים בשירותים וירטואלי

 לנוחה, יעילה ונגישה.  חווית הלקוח

 : מרכזים הנותנים שירות רק בנקודת המפגש הפיזיתמרכז פיזי בלבד .א

ה ממוחשב/טלפוני מרחוק, אך במקרים : המרכז מספק מענמרכז וירטואלי משלים למרכז הפיזי .ב

 מסוימים יש שימוש נרחב גם בחיפוש עבודות, מעקב אחרי תכנית אישית ועוד. 

שם ניתן  (Jobpoint touchscreen)בריטניה מדגישה את תהליכי המחשוב, כולל עמדות עם מסך מגע 

העבודה שאליהם הם  לחפש משרות פנויות לפי מיקום וקטגוריות וגם להדפיס את הפרטים של מקומות

. תהליכי מחשוב מתקיימים גם (Bellis, Oakley, Sigala, & Dewson, 2011)מגישים מועמדות 

אך עיקר השירות אינו ניתן דרך המרכז אלא בשיתוף פעולה עם מרכזי  ליהבמרכזי השירות באוסטר

שבו הן המעסיקים והן העובדים )כולל אלו שעובדים כיום( יכולים לקבל  (JobAccess) שירות וידע

 .)ממשל נגיש( ייעוץ

 

 מעסיקים .00

קריטריון נוסף המבחין בין מודלים השונים של מרכזי השירות, נוגע למעורבותם של המעסיקים במרכז. 

המעסיקים נתפסים כאחד מבעלי העניין החשוב בשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה כבר זמן רב. הבנת 

)לדוגמה,  חשיבותם הובילה לפיתוח של תכניות עבור מעסיקים, כולל הקמה של מרכזי תמיכה למעסיקים

בתמ"ת(. בחלק שמקים המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות ניתן לראות את מרכז התמיכה למעסיקים 

 מהמדינות, המעסיקים שולבו גם כחלק אינטגרלי בקרב מרכזי השירות עבור אנשים עם מוגבלות. 

ם המעסיקים אינם צד במרכז, אף על פי שגם הם מקבלים סיוע ומתקיי: ללא מעורבות מעסיקים .א

 שיתוף פעולה בין המרכז לבין תכניות ייעודיות עבור מעסיקים.

 המעסיקים מהווים חלק בלתי נפרד ממרכז התעסוקה.: מעסיקים כחלק מהפעלת המרכז .ב

נמצא נציג מטעם אחת הדוגמאות הבולטות למעורבות מעסיקים מתקיימת באוסטרליה, שם 

לניהול נכות, התמדה סוגיות הקשורות מעסיקים שתפקידו לייעץ להפעלת המרכז ולייעוץ אישי בה

)זהר,  בעבודה וסיוע הקשור להבנת האתגרים איתם מתמודדים הן אנשים עם מוגבלות והן המעסיקים

2112). 

                                                 
, אנשים אינם יכולים לתבוע קצבת נכות 2111לינואר  21-טית הובילו לכך שהחל משינויים במערכת הקצבאות הברי 43

(incapacity Benefit( "במקום זה, ניתן לתבוע "קצבת תעסוקה ותמיכה .)Employment and Support Allowance כאשר ,)

 Work Capacity)מקבלי קצבאות הנכות יצטרכו לעבור אבחון מחדש של יכולת העבודה שלהם חלק גדול מאוד מ

Assessment למעשה, מקבלי קצבת נכות הופרדו לשתי קבוצות: מרבית האנשים ישתייכו לקבוצה הראשונה, שגם היא תקבל .)

סיוע פיננסי,  אך אותם אנשים יהיו מסוגלים לעבוד ובעזרת הסיוע המתאים יצליחו להיכנס לשוק העבודה. עבור קבוצה זו, 

ס מנדטורי. לעומת זאת, במידה והמגבלה או המחלה פוגעת באופן חמור ביכולת העבודה, האדם ההתייצבות במרכז היא על בסי

 UK) מספר שעות, שכר מסויים וכו'( –יקבל תמיכה מוגברת ויוכל להיכנס לתוך התכנית במידה וירצה )תחת מגבלות של עבודה 

Government, 2012). 
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 הניסיון הבינלאומי לפי מרכיבי השירות –טבלה מסכמת 

 ערכים משתנה

 מודל אוניברסלי ומודל ייעודי* .0
האם המרכז נותן שירות רק עבור אנשים עם 

 מוגבלות או עבור כלל הציבור?

 מרכז תעסוקה ייעודי 
 גרמניה

 מרכז תעסוקה אוניברסלי
 ארה"ב )יישום חלקי בלבד(, 

 

ה: 
מ

שי
מ

ק 
מ

חב ועו
מר

 מרחב פעילות )תחומי פעילות(: .0 
האם מרכז השירות נותן שירות רק 
בתכניות תעסוקה או גם בתחומים 

 משלימים )בעיקר קצבאות(?

 צר
 ארה"ב, דנמרק

 

 רחב
בריטניה, אוסטרליה, ארה"ב 

 )יישום לא מוצלח* 

 עומק )תהליכי עבודה(: .1
האם המרכז מספק  –תהליכי עבודה 

 רק מידע או נותן גם שירות?

 רדוד
אוסטרליה )תוך שימוש 

 בשירותים מקבילים אחרים(

 עמוק
 

 טווח זמן*  .4
 שירות לזמן קצר או ארוך

 קצר 
 אוסטרליה

 ארוך
 אוסטרליה )שילוב(

 השמה או ליווי*שירותי  .5
עד כמה מרכז השירות מסייע גם אחרי 

 השתלבות בעבודה?

 שילוב בשוק העבודה )השמה(
התמקדות בשירותי השמה )ליווי 

 קצר(

פיתוח קריירה )התמדה 
 וקידום(

 בריטניה, ארה"ב, אוסטרליה

אוריינטציה כלפי השוק  רצף השירותים: .6
-נתמכת-החופשי* )על פני הרצף מוגנת

 שוק חופשי(

 נתמכת -אוריינטציה מוגנת
 

 אוריינטציה לשוק חופשי
בעיקר בתכניות  –בריטניה 

 וולנטריות

 44מבנה ההשתתפות* .7
מספר השותפים במרכז ורמות הממשל 

 מקומי(-המעורבות בתהליכים )ארצי

 פשוט
פקטו זהו מבנה -ארה"ב )דה

פשוט למרות המעורבות של 
 יורה(-גופים רבים דה

 מורכב
 בריטניה, נורבגיה

 אוטונומיה .1
עד כמה המרכז אוטונומי ממשרדי הממשלה 

. רמת השליטה מלמעלה השותפים בהפעלתו
 לעומת אוטונומיה של המרכז

 נמוכה
 

 גבוהה
 אוסטרליה

אילו כלים קיימים  כלים לשיתוף הפעולה: .9
המסייעים למרכז לעבוד במשותף? סוג 

)עומק( שיתוף הפעולה בין הגופים 
 45המפעילים

 אינטגרציה נמוכה
זילנד, בריטניה, נורבגיה, -ניו

 (2119הולנד )עד 

 אינטגרציה גבוהה
 (, שבדיה2119הולנד )אחרי 

מרכז וירטואלי משולב עם  מרכז פיזי בלבד שירות וירטואלי* .01
 שירות פיזי

 בריטניה, אוסטרליה

 מרכיב האקטיבציה במרכז* .00
 מרכיב השתתפות החובה במרכזים

 בסיס וולונטרי
אוסטרליה, בריטניה )עבור 

קבוצה מסויימת של מקבלי 
 קצבה(

בסיס מנדטורי חובת 
 השתתפות

במסגרת שינוי  –בריטניה 
במערך הקצבאות, מרבית 

האנשים יצטרכו לקחת חלק 
 פעיל )עדיין נמצא בתהליך(

 ללא מעורבות מעסיקים מעסיקים* .00
 

מעסיקים כחלק מהפעלת 
 המרכז

 אוסטרליה

 

                                                 
 אך הורחב על מנת לתאר באופן טוב יותר את ההבחנה בין הצירים.  –מופיע במקור  44
 אך הורחב על מנת לתאר באופן טוב יותר את ההבחנה בין הצירים. –מופיע במקור  45
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 סיכום ומסקנות

 

מרכז שירות המתאים בו ניתן לפתח את הדיון המתקיים כיום בישראל אודות האופן המתאים ביותר 

גם )גם אם בשלבים שונים(. אינו שונה מתהליכים מקבילים המתקיימים כיום בעולם לאנשים עם מוגבלות 

האחרונות מרכזי השירות הראשונים לא התמקדו אמנם באנשים עם מוגבלות, אך הרעיון נקלט בשנים אם 

על אף המרכזיות למרות זאת וכאחד הכלים האפקטיביים לשילוב של האוכלוסייה בשוק העבודה. 

 חסרונות של המודלים השונים. ביתרונות והתמקדו ב, מחקרים מעטים שהרעיון ממלא בשנים האחרונות

 

סייה, הדגישו יותר מכך, חלק מהמחקרים המעטים שהתמקדו במרכזי השירות כמנגנון לשילוב של האוכלו

גם אם טרם ניתן לראות את כלל ההשפעות ארוכות  – הראשוניות של מרכזים אלו מאכזבות כי התוצאות

חלק מהרפורמות  .(OECD, 2010) מספר שניםשייערך כיוון שמדובר בתהליך  הטווח של מרכזי השירות

כפי  –עליהם הוחלט הרפורמות מו הושלמו, חלק נמצא בתהליכים ראשוניים ובמספר מדינות כלל לא הושל

שהיה בגרמניה, שם נותרו פערים משמעותיים ביישום ובעיות ניהוליות שנבעו מתכנון לקוי והובילו ליצירה 

שער כניסה אחד שישרת את כל הלקוחות )וביניהם . בפועל לא הוקם בגרמניה של מספר מערכות מקבילות

את עבודתם של סוכנויות הממשל לים המשלבים אלא הוקמו מרכזים מקביגם אנשים עם מוגבלות( 

 .(Konle-seidl, 2007)השונות 

 

באופן ממוקד, ניתן לראות מספר דוגמאות ומסקנות אודות הניסיון של מרכזי השירות, אשר הצטבר 

המעבר מקצבת נכות לקצבאות אבטלה והבטחת הכנסה בבריטניה הקטנת זרם לדוגמה, בעשור האחרון. 

התיאום הפך להיות טוב יותר כמו כן, . (OECD, 2010)בבריטניה נבע גם מהקמת מרכזי השירות להפעלת 

מחקרים שנערכו בפילננד הראו כי  .(OECD, 2007b)ואף הוביל לכדי רפורמות המשך שהושפעו משינוי זה  

מרכזי השירות מצליחים לחסוך משאבים מהממשלה, אף על פי שהטיפול של אותם מרכזים מתמקד 

 .(OECD, 2009b)במובטלים לטווח ארוך ובקבוצות החלשות ביותר 
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, ויסקונסין בישראל: כרוניקה של קבלת החלטות תחת הגמוניה אידיאולוגית(, 2111זהר, גל, פרנקל, מיכל )
 (2111פברואר -הרבעון הישראלי לכלכלה )ינואר

עלאת הטיפול בשילוב התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות למקום גבוה יותר בסדר (, ה2112)זהר, גל 
 ., מנהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"תהעדיפויות הממשלתי
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 נספחים

 

 (Askim et al., 2011)הבחנה בין מרכזי השירות לפי האסקים נספח א' : 

 

  ערכים ודוגמאות משתנה

 רחבה צרה משימה: מרחב ועומק

  מרחב פעילות

 )תחומי הפעילות(

תחומי מדיניות רחבים, פנסיה, קצבאות  מעט תחומי מדיניות, רק תעסוקה

 רווחה, שירותים חברתיים

 

  עומק

 )תהליכי עבודה(

 רדודה

מידע/נקודת חתימה בלבד וסגירת 

 פעילות חלקית בלבד

 עמוקה

מידע+ייעוץ+סיוע עם בקשות, סגירת 

 ות מלאה(תיקים על המקום )סגירת פעיל

 

 

 מבנה ההשתתפות

 פשוט

 מעט סוכנויות

 רשות אחת

 רמה אחת של ממשל

 המגזר הציבורי בלבד

 מורכב

 מספר סוכנויות

 מספר רשויות

 מספר רמות ממשל

 מגזר ציבורי בלבד

 

 נמוכה 46אוטונומיה

 השתתפות חובה במרכזים

 זהירות נמוכה בתקציב

 

 גבוהה

 השתתפות וולונטרית במרכזים

 גבוהה בתקציב, ניהול, וארגוןזהירות 

 

 ריחוק קרבה לאזרחים

 שירותים אזוריים 

 

 קרבה

מבוסס על שירותים בשכונות, שירותים 

 וירטואליים נגישים לבית

 

 אינטגרציה נמוכה כלים

מתן השירות ניתן במשותף, אבל ניהול 

 נפרד

 אינטגרציה גבוהה

שירותים משותפים; תקציבים 

ניהול משותף, משותפים; גיוס משותף; 

 נותן שירות אישי

 

 

 

                                                 
אני לא חושב שזה רלוונטי להגדרה זו והיה צריך  –לפי ההגדרה שלהם, הם מכניסים את חובת ההשתתפות לתוך משתנה זה  46

 להיות מרכיב נפרד במרכזי תעסוקה.
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 (0101מודל הפעולה החדש באוסטרליה )מרץ נספח ב': 
 מבנה השירותים החדש באוסטרליה( ) 0101למרץ  0-החל ב - מערך הטיפול החדש לשילוב אנשים עם מוגבלות בתעסוקה - 0איור 

 

 

 

 

 

 

 :המסלול םש

 עבודה מוגנת ונתמכת בסביבה מוגנת 
Australian Disability Enterprises 

(ADE) 

 
 עבודה נתמכת בשוק החופשי – Bתכנית 

Disability Employment Network 

(DEN) 

 
 עבודה בשוק החופשי – Aתכנית 

Disability Employment Network 

(DEN) 

       

עבור בעלי מוגבלות, שיצטרכו תמיכה   קהל יעד:
 כל עוד הם נמצאים במוסד

עבור מחפשי עבודה בעלי מוגבלות קבועה  
 ביחד עם תמיכה ארוכת טווח

עבור מחפשי עבודה עם מוגבלות,  
 פציעה או מחלה

 מימון:
 מימון תמידי 

 
 :0מימון ברמה 

צריכים אלו העבור 
 תמיכה אינטנסיבית

 מימון חד פעמי  0מימון ברמה 

       

סיוע לאחרי 

 הכשרה וסיוע:

 
 תכניות סיוע  תכניות סיוע תכניות סיוע תכניות סיוע  תכניות סיוע

סיוע לאחר 

 השמה:

 שימור תעסוקה: 

 

 תמיכה ללא הפסקה

שימור  

 תעסוקה:

תמיכה 
ממושכת 
בתדירות 

 גבוהה

שימור 

 תעסוקה:

תמיכה 
ממושכת 

ברמה 
 ממותנת

שימור 

 תעסוקה:

תמיכה 
ממושכת 
גמישה או 

עובד באופן 
 עצמאי

 תמיכה אחרי השמה: 

 

 
תמיכה ממושכת וגמישה או עובד באופן 

 עצמאי

         

         
         

 FaHCSIAשירותים קהילתייםו פחות, דיור: המשרד למש DEEWRמשרד החינוך, תעסוקה וקשרי עבודה : 

 מוגבלות המחפש שירות עבור תעסוקהאדם עם 

 Centrelinkפנייה דרך  פנייה באופן עצמאי

 אבחון

 עבודה בסביבה מוגנת עבודה בשוק החופשי
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 תהליך האבחון המחודש בבריטניהנספח ג' : 
 

 (Employment and Support Allowanceבקצבת תעסוקה ותמיכה ) תהליך ניהול -  0איור 
 

 
 (DWP, 2012b)מקור: 

 


