
                  

 

  )מדריך ראיון( "עבודה נתמכת ברצף שירותי התעסוקה"הערכת תכנית : שם הכלי �

  )2003( נאון דניז, מנדלר דליה: על ידי,  2003: פותח בשנת �

  

 

 

 

:עשו שימוש בכלי אשרם "קרן של רשימת מחקרי  

ט"מק שם המחקר  

הערכת תוכנית של תעסוקה נתמכת לאנשים עם פיגור שכלי המופעלת ). 2003(נאון דניז , מנדלר דליה

  .מכון ברוקדייל. בידי אלווין ירושלים

4 

 44  .מרטנס הופמן. עבודה נתמכת ברצף שירותי תעסוקה). 2009(ר אזרחי יעקב "ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 מטרת הכלי

 

 

לבחון האם תוכנית ". תעסוקה נתמכת ברצף שירותי התעסוקה"להעריך את תכנית 

, השמה, תהליכי איתור(זו יעילות הופעלה התוכנית ובאי, תעסוקה נתמכת הצליחה

  ).והעבודה מול המעסיקים, ליווי ומעקב של המשתקמים, הכשרה

מובנים-ראיונות איכותניים חצי סוג כלי המחקר 2  

. מדריכים ורכזי התכנית, מעסיקים: ש"בעלי תפקידים במעראיונות עם  אוכלוסיית היעד 3  




מדרי� ראיו�   

  

 *ד� לראיו� ע� בעלי תפקידי� בתעסוקה נתמכת 

  תפקיד המרואיי� .1

 .ותק בתפקיד והקשר לתוכנית, רקע קוד�

  הרציונאל מאחורי התוכנית .2

 .ייחודיות התוכנית, מטרות ויעדי�, "אני מאמי�"

 תהליכי ניהול בתוכנית .3

 ממשק בי� שותפי התפקיד •

 ).קר� של� ואלווי�, ת"תב, רווחה( רמת מטה

  ).שי� והרשות המקומית"מע, רכזי התוכנית, קוח מחוזיפי( רמת שטח

  .'העברת מידע וכד, תיאו�, דגשי�, חזו� משות�: ייבדקו

  ).'ז וכד"לו, יעדי�( עבודה מול תוכנית עבודה •

 ).מעבר לרמה המקומית( פרסו� ושיווק התוכנית, חשיפה •

 ).מי משתת� ותרומה, תכיפות מפגשי�( ועדת היגוי ארצית •

ס לחינו# "בי, דיור חו" ביתי, גורמי� בקהילה( פעולה רלוונטיי�יצירת שיתופי  •

 ).'מיוחד וכד

 מעקב ובקרה, דיווח, תיעוד •

 .הא� מספק, מאפייני� $ 

  .ת"הא� נעשה שימוש מושכל במאגר הנתוני� של תב $ 

 .קיימי� ונדרשי� "כלי עבודה" •

 .הזרמת מידע הדדית והפקת לקחי� בזמ� אמת •

 .קיימות התוכנית לאור# זמ� •

 ).רכזי התוכנית ומדריכי� מלווי�( שרה וליווי מקצועיהכ •

 

 תהליכי הטמעה של התוכנית .4

 .גורמי� מעודדי� ומעכבי� בהטמעת התוכנית •

בעמדות של הנפשות הפועלות כלפי התוכנית וכלפי עצ� העסקת ) א� חלו(שינויי�  •

 .בעלי פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת

 .המלצות לשיפור •



  ליווי ומעקב משתקמי� ,הכשרה, השמה, מיו�, איתור .5

 .נקודות חוזק ותורפה בתהלי# •

 .המלצות לשיפור •

 

  איתור מעסיקי� .6

 .גורמי� מעודדי� ומעכבי� ברתימת המעסיקי� לתוכנית •

 .המלצות לשיפור •

 

  קריטריוני� להצלחה .7

 . ברמת החני# •

 . ש"ברמת המע •

 .ברמה הארצית •

  

 לקחי� והמלצות .8

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .י בעל התפקיד המרואיי�הדגשי� בראיו� הותאמו למאפיינ* 



  ש וברשות המקומית"ד� לראיו� ע� בעלי תפקידי� במע

  תפקיד המרואיי� .1

 .ותק בתפקיד והקשר לתוכנית, רקע קוד�

  הרציונאל מאחורי התוכנית .2

 ". לפני"שוני לעומת המצב , ייחודיות התוכנית, מטרות ויעדי�, "אני מאמי�"

 תהליכי הטמעת התוכנית .3

 ש"מאפייני המע •

 .לרשות המקומית להשתלב בתוכנית/ ש"י� למה כדאי או לא כדאי למעשיקול •

 .ש"תיאור כרונולוגי של הכנסת התוכנית למע •

 מאמצי שיווק+ ש התארג� להפעלת התוכנית "אי# המע •

 . גורמי� מעודדי� ומעכבי� בתהליכי הטמעת התוכנית –נקודות חוזק ותורפה  •

בקרב , ת בעלי פיגור שכלי בתעסוקה נתמכתכלפי התוכנית וכלפי עצ� העסק שינויי� בעמדות •

מפעילי , פיקוח מחוזי, מנהלי� ורכזי תחו� ברשות המקומית, ש"מנהל וצוותי המע(הנפשות הפועלות 

, כאלו שיצאו לתעסוקה נתמכת וכאלו שלא, החניכי� עצמ�, מעסיקי�, משפחות, דיור בקהילה

 ).הורי�

 המלצות לשיפור •

  ת ליווי ומעקב משתקמי�"חו� תמאב, הכשרה, השמה, מיו�, איתור .4

 .ש בכל אחד ממרכיבי התהלי#"תיאור הנעשה במע •

 .נקודות חוזק ותורפה בתהלי# •

 .המלצות לשיפור •

 $רמת המשתק�

 .היקפי השמות ונשירות •

 .מאפייני העיסוקי� בה� בוצעו השמות •

 ).'התנהגות וכד, שביעות רצו�, שכר(ברמת המשתק� ) א� חלו(שינויי� שחלו  •

 יתור חניכי�דרכי� לא •

 הכשרה לחני# •

 סיבות לנשירה •

 איתור מעסיקי� .5

 .מי מבצע את האיתור •

 .שיקולי המעסיק בעד ונגד •

 .מאפייני המעסיקי� והעיסוקי� •

 קריטריוני� לבחירת מעסיק, מאפייני הפנייה האופטימאלית למעסיק •



ורות כולל התייחסות לבעיות בה� החני# יכול להיתקל לאחר ההשמה הקש(? מהו מעסיק מוצלח •

 ).מקו� העבודה/למעסיק

 .המלצות •

  הורי� .6

 השפעת עמדותיה� על ההשמות, מעורבות�, קשר ע� ההורי� •

 

 יעילות הפעלת התוכנית .7

 ממשק והגדרות תפקידי� בי� שותפי התפקיד �

 .ראש תחו� פיגור, מדרי# מלווה, ש"מנהל מע, רכז מחוזי •

 .משרד הרווחה, ת"משרד התמ, פיקוח מחוזי •

 .מפעילי דיור בקהילה, ס לחינו# מיוחד"בי •

 .פ ברשות"שת •

 גופי� אחרי�/פ ותחרות ע� תוכניות"שת •

 המדרי# המלווה �

 .הגדרת תפקידי� וכישורי� נדרשי� •

 )המלצות, נקודות חוזק ותורפה, מי מממ�, אליו הכשרות ניתנות ומתוכננות(הכשרה  •

 .הנחייה וחניכה, כניסה לעבודה, גיוס •

 גובה השכר והשלכות, משרה % •

 של שחיקההיבטי�  •

 ועדת היגוי מקומית �

• � .שכיחות ההתכנסות, מי משתת

 .תרומת הועדה •

 תוכנית עבודה שנתית �

 .הא� עובדי� מולה, הא� קיימת תוכנית עבודה •

 הזרמת מידע והפקת לקחי� �

 קיימות התוכנית �

 קיימי� ונדרשי�כלי עבודה  �

 

 קריטריוני� להצלחה .8

 . ברמת החני# •

 . ש"ברמת המע •

 .ברמה הארצית •

  

 המלצותלקחי� ו .9



  ד� לראיו� ע� רכזי התוכנית

  תפקיד המרואיי� .1

 .היק� משרה, תפקידי� קודמי�, ותק בתפקיד, רקע קוד�

  

  הרציונאל מאחורי התוכנית .2

 .ייחודיות התוכנית, מטרות ויעדי�, "אני מאמי�"

  

 )ע� דגש על אלו שבמחקר( שי� שבאחריות הרכז"המע .3

 ש"מאפייני המע �

 ש"תהליכי הטמעת התוכנית במע �

ש כלפי התוכנית וכלפי העסקת בעלי פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת "דות המעעמ •

 ).ושינויי� בעמדות א� היו(

 ).'הקצאת מדרי# מלווה וכד, קשיי�, מספר מפגשי�(מאפייני ההטמעה  •

 .סיבות להצלחה או אי הצלחה •

 .המלצות לשיפור •

 ליווי ומעקב משתקמי�, הכשרה, השמה, מיו�, איתור �

 .בכל אחד ממרכיבי התהלי# ש"תיאור הנעשה במע •

 .נקודות חוזק ותורפה בתהלי# •

 ).ס לחינו# מיוחד"בי, קהילה, ש"מע(מהיכ� מגיעי� החניכי�  •

 .היקפי השמות ונשירות •

 .מאפייני העיסוקי� בה� בוצעו השמות •

 ).'ביטחו� עצמי וכד, שביעות רצו�, שכר(ברמת המשתק� ) א� חלו(שינויי� שחלו  •

 .המלצות לשיפור •

 לווהמדרי� מ �

 .הכשרה •

 .הנחייה וליווי •

 .חלוקת תפקידי� •

 .המלצות לשיפור •

 איתור מעסיקי� �

 .מי מבצע את האיתור •

 .שיקולי המעסיק בעד ונגד •

 .מאפייני האיתור והפנייה האופטימאלית למעסיק •



שינויי� (עמדות  כלפי התוכנית וכלפי העסקת בעלי פיגור שכלי בתעסוקה נתמכת  •

 ).בעמדות אלו

 .� והעיסוקי�מאפייני המעסיקי •

 .המלצות לשיפור •

 פ ע� הרכז"קשרי עבודה ושת �

 .מדרי# מלווה, ש"מנהל מע •

 .רכזת תחו� פיגור ברשות •

 .ס לחינו# מיוחד"בי, דיור מוג� •

 .מי נוכח ותרומה, תכיפות מפגשי� $ועדת היגוי מקומית •

 .לקחי� והמלצות •

 

  יעילות תהליכי ניהול התוכנית .4

 שותפי תפקיד �

 .מפקח מחוזי •

 .בחו� שעה מתואמתא –ת "תמ •

 .מנהל התוכנית –רונ�  •

 .קר� שלו� ואלווי�, ת"תב, משרד רווחה $מטה •

 הכשרה �

 .חוסרי�, שביעות רצו�, איזו הכשרה עברת •

 ליווי מקצועי �

 .הא� מספיק, למי פוני� •

 תשתית בסיסית לעבודה �

 .פרסו� ושיווק התוכנית •

 .מדריכי� מלווי� •

 מעקב ובקרה, דיווח, תהליכי תיעוד �

 .מתקיי� על חניכי� ופעילויות וד איזה תיע •

 .למי ובאיזו צורה, מתבצעאיזה דיווח  •

 ).תוכנית אישית(כיצד מתבצע מעקב אחרי חניכי�  •

 .קיימי� לעומת נדרשי�כלי עבודה  •

 קיימות התוכנית �

 .ת ייצאו"מה יבטיח המשכיות התוכנית ג� אחרי שתב •

הא� צרי# שצוות התוכנית ימשי# במימו� הרשות או מתכונת  •

 .לופיתח

 .מה יקרה א� הרכזת לא תהיה •



 לקחי� והמלצות, נקודות חוזק ותורפה �

 

 קריטריוני� להצלחה .5

 . ברמת החני# •

  . ש"ברמת המע •

 .ברמה הארצית •

  

 המלצות לשיפור .6



 ד� לראיו� ע� מעסיקי� בתעסוקה נתמכת

  

  

  ,שלו�

  . מטע� פרוייקט תעסוקה נתמכת______________ מדבר 

  ש� המראיי�      

ש "קיבלתי את הש� של# ממע. � לבחו� דרכי� להעסקת אנשי� בעלי פיגור שכלי במקומות עבודהאנו מנסי
  .שפנו אלי#____________________ 

  ש� היישוב

  .סודיות תשובותי# מובטחת ונודה ל# על מספר דקות מזמנ# לצור# הפקת לקחי� מניסיונ# בנושא

  

  מעסיק/ מאפייני העסק

  ____________________________? __תחו� העיסוק בעסק של#. 1

  ________עובדי� ' מס. 2

  ?  הא� אתה מעסיק כיו� אנשי� בעלי פיגור שכלי .3

  )10דלג לשאלה (לא . 2    )להמשי� את הראיו� לגבי החני� הותיק ביותר, א� יותר מאחד(כ� . 1

  .חודשי�? _______ כמה חודשי� עובד החני# אצל#. 4

  

  

  הסתגלות החני# לעבודה

  ? _____________________________________________________במה מועסק החני# .5

     ___________________________________________________________________  

עמידה , שכר, השתלבות חברתית, מוטיבציה, יש להתייחס לתפקוד בעבודה(? עד כמה החני# מצליח בעבודה .6

  ___________________________________________________ ) בכללי המשמעת

       ____________________________________________________________________  

  ? ________________________________להתקד� בעבודה/ מה בעיקר עוזר לחני# להצליח. 7



     ___________________________________________________________________  

  ? ____________________________להתקד� בעבודה/ מה בעיקר מקשה על החני# להצליח. 8

    ____________________________________________________________________  

  ? _______________________אצל החני# מאז שהגיע אלי# לעבוד) א� חלו(אלו שינויי� חלו . 9

     ___________________________________________________________________  

  

  

  נושרי�

    ?הא� העסקת בשנתיי� האחרונות אנשי� בעלי פיגור שכלי שכבר אינ� מועסקי� כיו�. 10

  )15דלג לשאלה (לא . 2  כ�      . 1

התייחס לשינויי� בתחו� (? הנשירה אצל העובד מאז שהחל לעבוד אצל# ועד) א� חלו(אלו שינויי� חלו  .11

  ______________________________________________) העבודה ומחוצה לה

            ___________________________________________________________________  

  ? _________________________מה היו הסיבות העיקריות לנשירת העובד ממקו� עבודתו. 12

      _____________________________________________________________________  

  כ�      . 2       לא   . 1?       נית� היה למנוע את הנשירה, הא� בחוכמה לאחר מעשה. 13

_____________________________________________________      הסבר את תשובת#       

_____________________________________________________________________  

  כ�      . 2    לא  . 1            ?  נוס� ע� פיגור/ הא� תהיה מוכ� לקבל לעבודה עובד אחר. 14

  

  

  כול�

  ? ____________את החני# במקו� עבודת#) או לא להעסיק(להעסיק ? מה בעיקר שכנע אות#. 15

      ___________________________________________________________________  

  ? ________מה לדעת# נקודות החוזק והחולשה של העסקת בעלי פיגור שכלי במקומות עבודה .16



       __________________________________________________________________  

      ___________________________________________________________________  

) 'סיוע נדרש וכד(? מה המלצותי# כדי לשפר את הסיכוי להעסקת אנשי� בעלי פיגור שכלי במקומות עבודה .17

___________________________________________________________  

             ___________________________________________________________________  

  

  !תודה

  

  


