אוסף ממוקד וזמני
תכניות לצעירים
ינואר 2018

 .1אפיקים תכנית מלאה ל  20-24משתתפים במקביל.
 .2אפיקים מתואמת ל  10-12משתתפים במקביל– מצורף מודל תקציבי עדכני.
 .3צעירים בונים – ל  20-25משתתפים במקביל.
 .4מרחב לקידום תעסוקה (אפיקים משלבת לשעבר) –  10-20במקביל ולפחות 40
שונים בשנה – מצורף מודל תקציבי עדכני ומודל עבודה.
 .5בשבילי תוכנית מלאה  35משתתפים במקביל.
 .6בשבילי מתואמת –  20משתתפים במקביל – מצורף מודל עדכני.
 .7דירות מעבר.
 .8מעטפת
 .9מעגל בנים/בנות.
 .10בתים חמים מט"ל
 .11תוכנית איתור והכוון
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"אפיקים" – שילוב בתעסוקה איכותית
(מעודכן מאי )2017

"אפיקים" היא תכנית התערבות פרטנית שמטרתה לסייע לצעירים וצעירות נטולי עורף משפחתי וכלכלי
להתקדם בשוק העבודה ,לרכוש מקצוע ולהשתלב בתעסוקה איכותית.
פועלות כעת  30תכניות ב 35-רשויות (יש תכניות משותפות ברשויות קטנות)
ההתערבות הפרטנית היא בגישת אימון תעסוקתי ומטרתה לאמן צעירים וצעירות כך שישתלבו
והתקדמו בשוק העבודה ,ירכשו מקצוע וישתלבו בתעסוקה איכותית.
מיועדת לצעירים בגילאי , 18-27רווקים ,בעלי  10שנ"ל לפחות ,אשר מעוניינים ליצור שינוי בחייהם.
לרובם עבר של קשיי הסתגלות למסגרות לימודים ועבודה .לחלקם עבר פלילי או רקע של התמכרויות
ולמרביתם קשיי למידה ורקע השכלתי נמוך.
התוכנית מציעה ,לאורך  18חודשים ,מודל פעולה המתמקד בצעיר/ה במטרה לשפר את יכולתו
להתמיד ולהתקדם בעולם התעסוקה.
מודל הפעולה כולל ,בשלבים מסויימים שלו ,סדנאות קבוצתיות :סדנא להכרות והכנה לעולם העבודה
וסדנא להכנה ללמידה בקורסי ההכשרה.
עקרונות היסוד של התוכנית הינם :עבודה תחילה ,ליווי פרטני למיצוי הפוטנציאל של הצעיר ,שילוב
בהכשרה מקצועית מתאימה לכל משתתף לפי כישוריו ונטיותיו ,כפי שמתבררים בתהליך האימון
התעסוקתי הפרטני ובאיבחון תעסוקתי שנעשה לרובם של המשתתפים ,שילוב בעבודה במקצוע
הנרכש.
איכות ההשמה של התוכנית נבדקת מידי חצי שנה מול כול צעיר לאורך התוכנית ובמשך שנה וחצי
לאחר

סיומה.

התוצאות שנמדדו :עליה בהיקף משרת העבודה של המשתתפים ,עליה בשכר וביציבות התעסוקתית
של הצעירים ,התמדה במקום העבודה ,רכישת מקצוע אצל רוב המשתתפים וכתוצאה שיפור
באפשרויות הקידום ,עלייה באמון העצמי של הצעיר/ה לגבי יכולתו בעבודה ושביעות רצון כללית
מעבודתו.
התכנית על כול שלביה מאפשרת לצעירים לצאת ממעגל של עבודות לא מקצועיות ומזדמנות לעבר
אופק תעסוקתי איכותי ויציב.
תקציב:
בכל תכנית  20צעירים/ות .משך השהות בתכנית למשתתף הוא שנה וחצי.
התכנית מדווחת לפי סמל תעריף  2951שערכו ( ₪ 827נכון ל –)10/2016
עלות תכנית לשנה ₪ 198,480 :ברוטו .נטו ₪ 148,860
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הנחיות להפעלת מעגלי בנות/בנים ,נכון לפברואר :2017

המעגלים מיועדים עבור יישובים שאין בהם בית חם או מט"ל ומיועדים לתת מענה טיפולי
בראייה מגדרית .המעגל מיועד עבור  12נערות או נערים ומשולם באמצעות הועדות.
המעגל פועל למשך  5שעות במהלך אחר הצהריים אחד בשבוע ,באישור פיקוח ניתן לחלק
ליומיים בשבוע .המעגל כולל מענה קבוצתי ואוכל .בזמן הפעלת המעגל חייב/ת להיות הצוות
נוכח כולל העו"ס.
יש למלא תמ"י על הנערות/רים במעגל פעמיים בשנה ביישובים בהם יש תכנית לאומית.
ועדות היגוי בשנה:
 .1קיום  2ועדות היגוי בשנה,
על עו"ס המעגל להזמין לוועדת ההיגוי את:
א .יו"ר ועדת ההיגוי (מנהלת המחלקה /מי שמונה על ידה)
ב .עו"ס הנוער של המחלקה
ג .מנהל הפרויקט מטעם המפעיל במידה ויש( .שיכול לתת תמונה תקציבית ברורה ולקבל
החלטות).
ד .מפקח/ת מחוזי
ה .במידה ומופעל דרך התכנית הלאומית  – 360מנהל יישובי /אגד.
ו .כל גורם אחר שרלוונטי לעניין (נציג חינוך ,נציגים של שירותים משיקים ,וכדו')
 .2לישובים בהם יש תכנית לאומית  - 360יש להפיק דו"ח עדכני על הנערות/ים (ניתן להיעזר
במנהל היישובי/האגד).
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יש להכין בטרם ועדת ההיגוי דו"ח ובו:
א.
ב.
ג.
ד.

רשימת הנערות/ים ומשך שהותן במעגל.
סיכום פעילות :כוח אדם ,התנהלות ,פעילות +סדנאות,
מאפייני הנערות /ים  ,סוגיות לדיון,
דוח הכנסות והוצאות כולל כוח אדם.

קשר עם המחלקה:
 .1הפניית נערות/ים למעגל נעשית על ידי :עו"ס הנוער ,נוער שמגיע עצמאית( ,חבר/ה מביאה
חבר/ה ,דרך בית הספר ,עמותה או בכל דרך אחרת) יתקבלו במעגל לאחר התייעצות עם
עו"ס הנוער.
 .2לכל נער/ה במעגל תבנה תכנית אישית שתבנה יחד עם הנער/ה ועו"ס המעגל ותוצג לעו"ס
הנערות.
 .3פגישות עבודה בין עו"ס המעגל לעו"ס הנערות יתקיימו אחת לשלושה שבועות.

3

א.

מטרת הפגישות:



התייעצות ושיתוף בנוגע לפעילות המעגל.
קביעת תכני ודרכי התערבות ,תיאום על המשך דרכי הטיפול ,הערכת
התקדמות הטיפול וקביעת סיום טיפול ופרידה.



חשיבה משותפת על התכנים בבית החם ועל התכנית החודשית והשנתית



משוב הדדי.

ב .לכל פגישת עבודה ייכתב סיכום פגישה ,יתויק בתיק המעגל.
 .4אירוע חריג ידווח במידי לעו"ס הנערות ,ובמידת הצורך לכוננית ביישוב.
הדרכה וליווי:
למפעיל (רשות או מפעיל אחר) אחריות על התנהלות המעגל ועל הדרכה והשתלמויות עבור
הצוות.
א .תכנית ההדרכה וההשתלמויות תתקיים לכל הפחות פעם בחודש.
ב .התכנית תותאם לצרכים ולמאפייני המעגל ותאושר על ידי המפקח.
ההדרכה וליווי לצוות המעגל (מדריכ/ה ,מתנדבים) יעשה באופן שוטף ע"י עו"ס
ג.
המעגל.
תיק המעגל:
בתיק המעגל יהיה:
כללי:
א .תכנית שנתית  +חודשית.
ב .תפריט.
סיכומי פגישות שוטפות עו"ס מעגל ועו"ס נערות/ים.
ג.
ד .סיכומי ודוחות ועדות היגוי -באחריות עו"ס המעגל.
פרטני:
ה.
ח.

תכנית אישית עבור כל נער/ה.
כרטיס נוכחות אישי עבור כל נער/ה.
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תוכנית "בשבילי" במרכז צעירים כולל "בשבילי מורחב"  -תקציר
ליווי צעירים במצבי סיכון במרכזי צעירים וקידומם למימוש יעדיהם האישיים
(מעודכן פברואר )2017
מטרת "בשבילי "
מטרת תכנית "בשבילי" היא סיוע לצעירים במצבי סיכון לממש את הפוטנציאל האישי ולקדם את
יעדיהם בתחומי השכלה ,תעסוקה וחברה.
"בשבילי מורחב" היא הרחבה נוספת של התכנית שתסייע לצעירים בקידום יעדיהם האישיים בד בבד
עם שיפור ה  ,well beingחיזוק הקשר המשפחתי ,פיתוח תחושת השייכות והמסוגלות האישית
והרחבת הרשתות חברתיות שלהם לקראת יציאה לחיים עצמאיים .ההנחה היא שהשיפור בתחום
המשפחתי והחברתי יתרום תרומה נוספת למימוש היעדים ויקדמם לבחירת מסלול קריירה ,לימודים
ותעסוקה.
אוכלוסיית היעד של "בשבילי" מורחב
 35 .1צעירים וצעירות במצבי סיכון (בכל רשות )
 .2הורי הצעירים ומבוגרים משמעותיים
תכנית "בשבילי" במרכזי הצעירים ופיתוח תכנית "בשבילי מורחב"
בשלב המעבר בין הנעורים לבגרות ,מתמודדים צעירים עם סוגיות של זהות ,תעסוקה ,הקמת משפחה
והשכלה ,ועושים בחירות שיעצבו את המשך מהלך חייהם .תקופה זו מורכבת ומאתגרת גם לצעירים
החזקים ביותר ,אך עבור אלפי צעירים במצבי סיכון בישראל ,ישנם מחסומים נוספים שעליהם לפרוץ.
אלה הם צעירים שהמשפחה והסביבה אינן תומכות בהם.
מרכזי הצעירים הוקמו ברשויות המקומיות על ידי משרדי הממשלה והג'וינט כדי לסייע לכלל הצעירים
ברשות המקומית  .חסר היה במרכזים מענה מותאם לצעירים במצבי סיכון וכתוצאה שיעור הפונים
למרכזי הצעירים היה נמוך והם התקשו לצרוך את המענים שמספק המרכז .לכן פותחה תוכנית
"בשבילי" המספקת מענה מותאם לצעירים במצבי סיכון .הצלחת הפיילוט הביאה לקליטת התכנית
במשרד הרווחה בשנת  2015ולהחלטה על הרחבתה ל 20 -רשויות ב.2016-
מודל "בשבילי מורחב" מפותח כעת בשותפות של משרד הרווחה ו"אשלים" לאור הכרה בצורך של
צעירים במצבי סיכון בתמיכת המשפחה (הורים ,אחים) ובצורך שלהם ברשתות תמיכה חברתיות
.ההערכה היא שמרכיבים אלה יתרמו לתחושת הרווחה של הצעירים ויסייעו להשגת יעדי הצמיחה
שלהם בתחומי תעסוקה ,השכלה משפחה וחברה.
דרכי עבודה:
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 .1רכז תוכנית שהינו עו"ס בעל הכשרה לעבודה עם צעירים במצבי סיכון
 .2מיפוי שירותים ,איתור צעירים וצעירות מתאימים לתוכנית (ע"פ קריטריונים)
 .3בניית תוכנית אישית להשגת יעדי הצעיר בתחומי לימודים ,תעסוקה ומעורבות חברתית
 .4פיתוח מענים פרטניים וקבוצתיים לעבודה עם הורי הצעירים /מבוגר משמעותי אחר והשגת
תמיכתם ביעדי הצמיחה של הצעיר.

 .5פיתוח מענים להרחבת רשתות התמיכה החברתיות ,ולמעורבות חברתית של הצעירים בקהילה.
הרשויות בהן פועלת התוכנית כיום :אילת ,ב"ש ,קריית גת ,ירושלים ,אפרת ,לוד ,רחובות ,ראשל"צ,
יפו -ת"א ,אריאל ,פרדס חנה ,חדרה ,טירת כרמל ,עכו ,בית ג'אן.
בשלבי הקמה שונים 3 :רשויות נוספות  .צפי שבמהלך  2017התוכנית תפעל ב 20 -רשויות.
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דירות מעבר לצעירות וצעירים
 .1כללי ,צעירות וצעירים בסיכון
צעירות וצעירים הנמצאים על רצף מצבי הסיכון ,חשופים למצבי מצוקה במשפחה ,בחברה וכן
למציאות חיים פוגענית ,מדירה ,מפלה ולעיתים אלימה ,זאת בשל מיקומם החברתי ,הכלכלי ,אתני,
לאומי ,גאוגרפי ,מגדרי.
גיל ההתבגרות הצעירה הוא גיל בעל השפעה מכרעת על עיצוב זהות אישית ואזרחית ויש לתת את
הדעת על הסוגיות היחודיות האופייניות לתקופות אלו.
העבודה עם אוכלוסיית יעד זו דורשת גילוי גמישות ויצירתיות מתמדת בהתאמה של המענים
והתוכניות וכן תהליכי יישוג ( )Reaching-outנרחבים.
אחת ממסגרות החוץ ביתיות הקיימות כדרך לתת מענה לצרכי הצעירות והצעירים הנתונים במצבי
סיכון ,הינן דירות המעבר.
דירות מעבר לצעירות וצעירים במצבי סיכון:
כללי
דירת מעבר בקהילה ,מהווה מסגרת מגורים זמנית ,המאפשרת במהלך השהייה בה  ,פיתוח כלים
לחיים עצמאיים ,במטרה שהצעירים/ות ישתלבו ויתפקדו בהמשך באופן עצמאי בקהילה.
הדירה מיועדת לצעירות וצעירים ,בני  .18 -25בכל דירת מעבר יגורו  4-6צעירות/רים והם ילוו ע"י עו"ס
ומנטור/ית.
השהות בדירה הינה לתקופה של  12חודשים.
צעירים/ות המועמדים יהיו כאלו אשר אינם יכולים לשהות בבית ההורים או אינם יכולים לאפשר לעצמם
מגורים עצמאיים .יציאה של צעירים/ות ממסגרת משפחתית לחיים עצמאיים מהווה אתגר משמעותי
עבור כל צעיר/ה  ,גם אלו החיים במסגרת משפחתם הביולוגית .אתגר זה משמעותי במיוחד עבור צעירים
 /ות אשר הינם חסרי עורף משפחתי .יש לזכור כי האפשרויות של הצעירים/ות הללו לחוות את
הפוטנציאל החיובי שמציעה תקופה זו מצומצמות .האפשרות לבחינת הזהות האישית מוגבלת בשל חוסר
בקורת גג ובשל הקשיים הכלכליים בהם נתונים והעדר התמיכה המשפחתית .כל אלו גם מונעים
מהצעירים/ות אפשרות לרכוש השכלה או הכשרה מקצועית בתחום אותו הם בוחרים .הצעירים/ות הללו
עסוקים בהישרדות .
לאור המתואר ,השהייה בדירת המעבר ,תאפשר טיפול במגוון נושאים המערימים קשיים על צעירים/ות
אלו במיוחד .הדירה מספקת מקום דיור .בנוסף היא מספקת לווי ,תמיכה ,העצמה ולימוד כישורי חיים.
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דירת המעבר מאפשרת הקלה במצוקה הכלכלית תוך לימוד דרכי התנהלות כספית ,בדיקת אפשרויות
ומתן מענה לצרכי תעסוקה והשכלה ,תיווך לשירותים של מיצוי זכויות ואף לימוד תחום הפנאי והחברה.
בנוסף לכך בשל התהליכים בהם נתונים הצעירים/ות בדירת המעבר ,השהייה בה תאפשר אף פתוח
אמון ,אמפטיה ,שותפות ,נכונות לקבלת האחר ומרחב לחשיבה ולחקירה עצמית.
דירת המעבר תשמש בסיס ועוגן לצעירים/ות המצויים בתהליכי התמודדות עם אתגרי הבגרות הצעירה,
תוך מודעות הגורמים המטפלים במסגרת זו ,להצטלבות מיקומים חברתיים של הצעירים ,לנסיבות
חייהם ולמצבי טראומה מהם סבלו.
אוכלוסיית היעד
צעירות וצעירים בגיל  , 25 – 18בעלי יכולת ורצון לחיים בשותפות עם קבוצת שווים .אשר מסוגלים
להשתלב במסגרת תעסוקתית או השכלתית ואשר יכולים להשתתף בהוצאות כלכלה בזמן שהותם
בדירה.י הטיפול
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השהייה בדירה והטיפול הניתן במסגרתה ,מכוונים להעצים את הצעירות והצעירים ולהכינם לקראת
חיים עצמאיים בקהילה  .המגורים בה מאפשרים לצעירים/ות לחזק את תחושת המסוגלות העצמית
ואת הדימוי העצמי החיובי שלהם .הדירה משמשת מרחב בטוח להרחבה ופיתוח של מיומנויות
שייכות והתנהלות חברתית ,אחריות אישית ויצירת קשרים מיטיבים במעגלי חיים שונים .
במסגרת השהייה בדירה ,ובהתאם לתכנית האישית ,של כל צעיר/ה תהיה התייחסות לנושאים
ותחומי החיים הבאים:
•

פן הכלכלי והתנהלות כספית

•

השכלה

•

תעסוקה

•

תיווך לשירותים

•

מיצוי זכויות

•

פנאי וחברה

•

זוגיות

•

משפחה והורים (של הצעיר/ה)

•

בריאות נפשית ופיזית

•

זהות ושייכות

•

דיור – תכנית פעולה לתקופה שלאחר סיום המגורים בדירה.

מדדים להערכת הצלחה ,עם סיום השהייה של הצעיר/ה בדירה


תקופת השהייה בדירה הינה משמעותית – הצעיר/ה תופס את תקופת שהייתו בדירה
כמשמעותית ומקדמת ,מדווח כי הצטמצמה תחושת הבדידות והורחבו מעגלי השייכות שלו.
הוא מנהל מערכת יחסים תקינה עם הסביבה ופיתח יכולת לפתרון קונפליקטים באופן בונה.



תחושת מסוגלות עצמית  -התחזקה תחושת המסוגלות העצמית של הצעיר/ה .חיזוק כוחות
הצעיר/ה ,העלאת הדימוי העצמי והיכולות לקחת אחריות לקידום מצבו/ה.



מיצוי זכויות ושימוש בשירותים  -סל הכלים שעומד לרשותו רחב יותר .הצעיר/ה פיתח יכולת
לזהות באופן עצמאי את צרכיו ולהשיג להם מענה (אם בעצמו ואם בעזרת אחרים) הכרה
ושימוש בשירותים הקהילתיים והציבוריים הקיימים במטרה לקדם מצבם.



השגת מטרות התכנית האישית – תכנית אשר נבנתה יחד עם העו"ס עם הגעתו לדירה
ועודכנה במהלך הזמן.



מסוגלות הצעיר להתמודד עם משברים  -מפתח ומחזק פרקטיקות התמודדות יעילות
ואדפטיביות להתמודדות עם מצבי משבר .מפתח ומשמר גורמי ומעגלי תמיכה בקהילה,
פונה אליהם בשעת צורך או משבר ונעזר בהם בהצלחה.
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הקמת הדירה
א .פתיחת הדירה תיעשה באישור הפיקוח הארצי והמחוזי של השירות נוער צעירות וצעירים.
ב .הקמת והפעלת דירת המעבר תיעשה על ידי הרשות המקומית ו/או ארגון מפעיל.
ג .דירת מעבר לארבע/ה צעירות/צעירים  ,תכלול שלושה חדרי שינה ,שני חדרי שינה לארבעת
הצעירות /ים חדר נוסף למנטור/ית  ,סלון ,מטבח ,שירותים ,ומקלחת.
דירה המיועדת לשש/ה צעירות/רים תכלול חדר שינה נוסף.
הדירה צריכה להיות מאובזרת בציוד ביתי מקובל לחדרי שינה ,מטבח וסלון.
כח אדם
עובד/ת סוציאלי/ת
עו"ס בדירה של  , 4יעבוד בהיקף של  1/4משרה.
עו"ס בדירה של  , 6יעבוד בהיקף של  1/3משרה.
מנטור/ית
המנטור/ית יקבל  ₪ 2000לחודש וחדר למגורים.
המנטור ישהה מהשעה  17:00ועד למחרת בבוקר כולל שינה בדירה ,זאת במשך  5לילות בשבוע
.
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צעירים בונים
תכנית צעירים בונים פועלת בישראל משנת  .2008היא מתמקדת בצעירים מנותקים
המתגוררים בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית,

מאפשרת להם להיות חלק מהחברה

ומהקהילה ולבנות את עצמם כאנשים עצמאיים המנהלים את חייהם באופן נורמטיבי.
מרכיבי התכנית

מכינה וכישורי
למידה בסיסיים
המיועדים לשמש
מנוף להתפתחות
אישית ומקצועית

פיתוח מנהיגות
תחושת שייכות
וחיבור לקהילה
באמצעות תרומה
של הצעירים
לקהילה
עולם העבודה

פיתוח כישורים
"רכים" בדגש של
לקיחת אחריות
אישית ויוזמה.

הכשרה מקצועית
מיועדת להקנות
מקצוע בעל אופק
תעסוקתי

ליווי אישי
וקבוצתי בתהליך
חיזוק תחושת ערך
עצמי ומסוגלות

השמה בעבודה
וליווי לאורך זמן

קהל היעד
 20צעירים בגילאי 18-27

צוות התכנית
עו"ס ,רכז התכנית 70% ,משרה
מדריך 50% ,משרה

תעריף
הועדות לצעיר בגובה של כ ₪ 800 -לחודש .חלוקת התקציב – כ"א לפי אחוזי המשרה ,תקציב
פעילות
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מדדי יישום והצלחה לתכנית יישובית


 80%מהמשתתפים יסיימו את התוכנית.



 90%מבוגרי התכנית יעברו שינוי אישי ,יחוו את עצמם כבעלי יכולת להצליח ויראו עצמם
כחלק מהחברה והקהילה – בהתאם לממצאי מחקר הערכה או דיווח העו"ס.



 80%מהמשתתפים לא יהיו מעורבים בפלילים במהלך השתתפותם בתכנית.



 40%מבוגרי התכנית ירדו ממצבת גמלאות הביטוח הלאומי.



השמה  80% -מבוגרי התכנית ישתלבו בעולם העבודה ,בתעסוקה מקצועית איכותית.



 80%מהמשתתפים יעמדו בבחינות העיוניות והמעשיות בהצלחה ויהיו זכאים לתעודה
מקצועית.



 20%יתמידו בהתנדבות בקהילה לאחר תום הפרויקט לאורך זמן.

שותפים בתכנית
 משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים – שירות נוצ"ץ
 משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים – האגף להכשרה מקצועית
 משרד הבינוי והשיכון
 רשויות מקומיות בהן פועלת התכנית
 המוסד לביטוח לאומי

מה נעשה עד היום

•

פיילוט ראשון בשנת  2008/9בדימונה

•

מאז שנת  16 - 2011קבוצות ב 8-ישובים ,ביניהם דימונה ,בית שאן  ,אופקים ,עכו ,כיסרא-
סמיע ,ינוח-ג'ת ,רמלה ,צפת ולוד.

•

הקבוצות כוללות צעירים מכל קבוצות המוצא הקיימות בחברה הישראלית :יהודים ,ערבים,
דרוזים ,בדואים ,חרדים ,עולים יוצאי ברה"מ לשעבר ,יוצאי אתיופיה.

•

מעל  300משתתפים השתתפו בתכניות עד כה.

•

 70%השמה בכללי .בשנת  2016עלתה ההשמה ל .80% -
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דצמבר 2017
מרחב לקידום תעסוקת צעירים/ות במצבי סיכון
(אפיקים משלבת לשעבר)
הגדרת תפקיד
התכנית עוסקת בליווי תעסוקתי של צעירים/ות במצבי סיכון.
התהליך כולל:
 אימון תעסוקתי אישי. סיוע בהשתלבות בלימודים /הכשרה מקצועית. השמה בעבודה. פיתוח מענים קבוצתיים תומכי תעסוקה במידת הצורך. תיווך למענים קיימים. פיתוח קשרי מעסיקים.כמו כן ,יהווה מקדם התעסוקה כתובת מקצועית להתייעצות בנושא תעסוקה עבור גורמים
אחרים ביישוב המלווים צעירים/ות במצבי סיכון.
דרישות התפקיד
-

תואר ראשון – חובה .תואר בעבודה סוציאלית – יתרון
ניסיון בעבודה עם בני נוער /צעירים/ות במצבי סיכון – יתרון
ניסיון בשילוב תעסוקתי – יתרון
רקע בעבודה מול מעסיקים – יתרון

-

של ג'וינט-תבת  /בית
בעלי תעודת "מקצועיות בתעסוקה  -מקדם תעסוקה פרט"
הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה  /משרד הרווחה ,העבודה והשירותים
החברתיים – יתרון משמעותי

היקף משרה
 100%משרה  75% /משרה  50% /משרה -בהתאם למספר הצעירים שישתתפו בתכנית ולתקציב
הרשות.
במקרה של מספר רשויות קטנות הסמוכות זו לזו יתכנו אגדים של מספר רשויות תחת עובד
אחד.

יעדים
-

-

מספר משתתפים למשרה מלאה:
 oבו זמנית 20 -משתתפים
 oלפחות  40בשנה – ברשות שאינה בפריפריה של מרכז תעסוקה
 oלפחות  50בשנה – ברשות שיש בה מרכז תעסוקה /בפריפריה קרובה
מתוך כלל המשתתפים לפחות  50%בפרופיל של צעירים/ות בעלי חסמים מורכבים.1

 1מאפייני צעירים אלה יכולים לכלול:
 עבר של נשירה ממסגרות ומבתי ספר.
 פטור מהצבא על רקע אי התאמה או נשירה מהמסגרת הצבאית.
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-

השמה – 80%
שילוב בתעסוקה – 60%
התמדה – ( 70%מבין המשולבים)2
שילוב בלימודים /הכשרה מקצועית –  70%מהמשתתפים שאינם בעלי חסמים מורכבים.

תשתית
מחלקה לשירותים חברתיים /מרכז תעסוקה /מרכז צעירים – לשיקול דעת הגורמים המקצועיים
ברשות.
המטרה היא להנגיש את השירות לצעירות/ים ככל האפשר.
מסלולי ליווי
כל צעיר/ה במצב בסיכון המופנה לתכנית המרחב לקידום תעסוקת צעירים ונמצא מתאים
להשתלב בליווי תעסוקתי ישתלב במסלול המתאים ביותר לצרכיו וליכולותיו.
ישנם שלושה מסלולים אפשריים:
 .1מסלול השמתי ( 4-8פגישות):
 פגישת היכרות ואינטייק – מפגש אחד אבחון ראשוני – עד שני מפגשים :שיקולים בבחירת מקצוע – בירור נטיות ,עמדותוכישורים ,ניתוח הישגים ,חסמים וחזון תעסוקתי
 הכנה לעולם העבודה הכולל הכנה אישית או הכנה קבוצתית כמפורט להלן: oהכנה אישית  -כתיבת קו”ח ,הכנה לראיונות עבודה/מרכזי הערכה ,דרכי חיפוש
עבודה ועוד.
 oהכנה קבוצתית  -סדנת הכנה לעולם העבודה
 שילוב בסדנאות עפ"י רלוונטיות (מחשבים ,עברית תעסוקתית ,הבשלה /הכנה לעולםהעבודה ,כלים לקבלה לעבודה ,זכויות והטבות ביציאה לעבודה ,סטיילינג ומיתוג אישי)
 חיפוש פעיל של עבודה והשמה ליווי ומעקב אישי



רקע של חוסר התמדה וקשיים בהסתגלות.
ניתוק חברתי וקושי ביצירת קשרים בין-אישיים.
הסתבכות עם החוק – יכולים להיות בעלי תיקים פליליים ומלווים בשירות מבחן.



עבר של התמכרויות לסמים /אלכוהול.
קושי בהתמדה בעבודה.



 2המדדים מתבססים על ההגדרות שנקבעו במסמך "מדדי תוצאה משותפים בין-משרדיים לתוכניות תעסוקה":
 השמה – משתתף יוגדר כמושם אם הוא התחיל עבודה חדשה .הגדרה זו תכלול גם משתתפים שעבדו במשך זמן
קצר.
 שילוב בתעסוקה – משתתף יוגדר כמשולב בתעסוקה אם:
 .1הוא עבר השמה מאז שהצטרף לתכנית;
 .2לאחר השמתו הוא עבד לפחות שלושה חודשים ברצף באותו מקום עבודה;
 .3היקף המשרה שלו היה לפחות  20שעות בשבוע בממוצע בשלושת החודשים הראשונים של עבודתו.
 התמדה בתעסוקה (גם במקומות עבודה שונים) – מושם ייחשב כמתמיד בתעסוקה במשך תקופה מסוימת אם הוא
עבד  80%מימי העבודה שבתקופה זו בכל מקומות העבודה שלו .התמדה תמדד לגבי המשולבים בתעסוקה (ר'
הגדרה למעלה) .זמן המדידה מתחיל ביום ההשמה.
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 .2מסלול הכשרה מקצועית ( 12-16פגישות):
 פגישת היכרות ואינטייק –  2-3מפגשים ליווי תעסוקתי פרטני בשיטת האימון (כולל בנייה ויישום של תכנית תעסוקתית אישית) הפנייה להכשרות מקצועיות שילוב בסדנאות עפ"י רלוונטיות (כלים לעולם העבודה ,מחשבים ,עברית תעסוקתית,מיומנויות למידה ,הבשלה /הכנה לעולם העבודה ,כלים לקבלה לעבודה ,זכויות והטבות
ביציאה לעבודה ,סטיילינג ומיתוג אישי)
 חיפוש פעיל של עבודה והשמה ליווי ומעקב אישי .3מסלול 'משלב' ( 20-24פגישות):
 פגישת היכרות ואינטייק –  2-3מפגשים ליווי תעסוקתי פרטני בשיטת האימון (כולל בנייה ויישום של תכנית תעסוקתית אישית) שילוב בסדנאות עפ"י רלוונטיות (כלים לעולם העבודה ,מחשבים ,עברית תעסוקתית,מיומנויות למידה ,הבשלה /הכנה לעולם העבודה ,כלים לקבלה לעבודה ,זכויות והטבות
ביציאה לעבודה ,סטיילינג ומיתוג אישי)
 התערבות מערכתית עם המשפחה ,אנשי טיפול בקהילה וכד' על פי הצורך מפגשים קבוצתיים ממוקדי נושא (אחת לחודש /חודשיים) התערבות אקטיבית במציאת משרה לפי צורך ('מעסיק ידיד') ליווי ומעקב אישי (עד חצי שנה נוספת ,סה"כ שנה מכניסה לתוכנית).כלי עבודה
-

אינטייק – שימוש באינטייק אפיקים משלבת
כלי עבודה יעודיים במסלול משלב – הערכת התנהלות ,השכלה ומיומנויות ,תכנון
התערבות לצעיר ,כלי לבניית תכנית עבודה עם משתתף ,תכנית חיפוש עבודה ,תכנון סדר
יום ,תכנון נסיעה לעבודה ,בקרה על ניהול תקציב
כלי עבודה כלליים (לשימוש בכל המסלולים) – שאלון הולנד ,תחקיר משרה ,מודל
אפר"ת ,שאלון צרכים וערכים בעבודה ,כלי איכות השמה ,תחקיר משרה

מרכיבי התפקיד
ברמה הפרטנית – ליווי תעסוקתי:
 אבחון תעסוקתי הבניית תכנית התערבות תעסוקתית ליווי ביישום התכנית.ברמה הקבוצתית :
 איתור צרכים ותכנון מענים.ברמה הקהילתית :
 חיבור לשירותים ומענים קיימים :עו"ס יתד ,שירותים הניתנים ע"י ארגונים המלוויםצעירים/ות בסיכון ,שירותים של מרכז עוצמה ,בעיר שיש בה מרכז תעסוקה – סדנאות
ופעילויות של המרכז.
 -איתור חסמים רשותיים והעלאת צרכים על מנת ליצור מענים קהילתיים.
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-

קשרי מעסיקים – ברשות שאינה בפריפריה של מרכז תעסוקה (בישובים בהם פועל מרכז
תעסוקה /בפריפריה קרובה – היעזרות בתשתית קשרי מעסיקים של היישוב).

איתור משתתפים
-

עו"סים במחלקות (כולל עו"ס יתד במידה וקיים)
גורמים רלוונטיים אחרים שעובדים עם צעירים/ות
איתור ויישוג עצמאי

הכשרה והדרכה
-

כניסה לתפקיד – קורס כניסה לתפקיד המבוסס על קורסי מבוא למקצועות בתעסוקה +
ליווי ואימון בסיסי של תב"ת  +תכנים רלוונטיים לאוכלוסיית צעירים בסיכון ( 12ימים)
הדרכה קבוצתית (אחת לחודש) – מנהלת הדרכה
הדרכה פרטנית (אחת לשבועיים) – רפרנט יישובי (הרפרנטים יקבלו הכשרה ייעודית)

ממשקי עבודה
-

עו"ס יתד וארגונים מלווי צעירים/ות בסיכון – ליווי של הצעירים סביב סוגיות של דיור,
מיצוי זכויות ,התנהלות כלכלית ,זוגיות ,בריאות ,תיווך לשירותים קיימים וכו' והפניית
משתתפים רלוונטיים למרחב לקידום תעסוקה.
מרכזי תעסוקה – הפנייה של משתתפים ע"י מקדם התעסוקה לשירותים רלוונטיים
הניתנים ע"י המרכז.
תכניות תעסוקת צעירים/ות קבוצתיות אחרות שפועלות ביישוב – איגום משאבים.
ועדות רשותיות תכנית יתד – התוכנית תהיה חלק מכלל התוכניות עבור צעירים ותוכניות
המופעלות ברמת היישוב ומתוכללות ע"י עו"ס יתד.

-

.

-
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מעטפת -תע"ס -טיוטא -דצמבר 2017

תכנית מעטפת-
 .1כללי:
 1.1נערות ונערים הנמצאים במצבי סכנה ,ניתוק ומשבר .אשר מועמדים למסגרת חוץ
ביתית ואשר עונים להגדרת אוכלוסיית היעד בסעיף .3
 1.2מעטפת הינה תכנית טיפולית המופעלת עבור נוער במצבי סכנה (בקצה הרצף),
ובשיתוף פעיל של הנער/ה ,משפחתם ,גורמי הטיפול והקהילה בה הם חיים.
מטרתה :שיקום הנער/ה בתוך המשפחה והקהילה ומניעת הניתוק והיציאה
למסגרת חוץ ביתית.
 1.3התכנית מהווה את אחד המענים לנוער בקצה הרצף הטיפולי כחלק מתכנית
המופעלת על ידי השירות בקהילה.
 1.4התכנית מופעלת בשיתוף מלא של המשפחה באמצעות צוות ליווי משפחתי
(צל"מ) המשותף לנער/ה  ,המשפחה ,אנשי מקצוע השותפים לטיפול ,מתנדבים
וכל מי שמקדם תהליך שיקומי .התכנית מתקיימת בבית המשפחה.
 .2הגדרה:
מעטפת -תכנית טיפולית המציבה את משפחת הנער/ה במוקד ההתערבות ,במטרה
לאפשר לבני הנוער בקצה רצף הסיכון להשתקם במשפחה ובקהילה תוך הבטחת
שלומם ושלום משפחתם.
 .3אוכלוסיית היעד:
נערות ונערים בגילאי ( 13-25ב"קצה הרצף") הנמצאים במצבי סכנה ,המתמודדים
עם קשיים עליהם לא נמצאו מענים בתוך הקהילה ובעקבות כך ,באין ברירה ,מועמדים
למסגרת חוץ ביתית.
ובעלי אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:
-

קשיים בתקשורת משפחתית.

-

קשיים בתקשורת בין אישית.

-

עברו התעללות מינית ,פיזית ,נפשית.

-

משבר הגירה והבדלי תרבות.

-

נשירה ממערכת החינוך.

-

אנשי המקצוע לא מצאו מענה הולם עבורם בתוך הקהילה.
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במקרה של אוכלוסיות מיוחדות אוכלוסיית היעד יכולה להשתנות בהתאם להגדרת
תכנית ייעודית כגון :עבור תכנית "הדרך החדשה".
 .4מטרות המסגרת:
 4.1הוצאת הנער/ה ממעגל הסכנה ,הסיכון והמצוקה.
 4.2שיקום בתוך המשפחה והקהילה
 4.3מניעת ניתוק הנער/ה מהמשפחה והוצאה למסגרת חוץ ביתית ב"קצה הרצף".
 .5יעדים ותוצאות:
5.1
יעדים לנער/ה

תוצאות ביניים ותוצאות ארוכות טווח-

יעדים למשפחה

הרגשת קביעות ,שייכות קבלת הנער/ה בתוך
וקבלת אחריות

המסגרת
המשפחתית ושיתוף
פעולה

בקידום

השתלבות

הנער/ה

במשפחה,

בקהילה

ולקראת

תוצאות ביניים:
-

השתתפות של הנער/ה ומשפחתה
באופן קבוע במפגשי הצל"מ -צוות
הליווי המשפחתי.

-

שיתוף פעולה של הנער/ה והמשפחה
בהחלטות המתקבלות בתוך התכנית

חיים

תוצאות ארוכות טווח:

עצמאיים.
-

מגורים קבועים ללא סיכון ובהסכמת
הנער/ה והמשפחה בשיתוף הגורמים
הטיפוליים.

קיום קשרים ומערכות קבלה ,הדרכה ועזרה

-

יחסים משמעותיות

שיפור בקשר עם הורים ואחרים
משמעותיים בחייו/ה

-

תומך/ת ונתמך/ת ביחסים עם קבוצת
השווים.

שילוב במסגרת לימודים ליווי  ,תמיכה והכלה

-

 /הכשרה /עבודה

השתתפות

קבועה

באחת

מהמסגרות-
לימודים/הכשרה/עבודה.
-

תפקוד

לשביעות

רצון

הנער/ה,

לשביעות רצון ההורים והגורמים
הטיפוליים במסגרת.
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 .6קריטריונים להפעלת תכנית מעטפת:
 6.1יישוב בו יש לפחות  6נערים/נערות המועמדים להוצאה למסגרת חוץ ביתית ב"קצה
הרצף".
 6.2מציאת עו"ס מתאמ/ת בחצי משרה עבור  5נערות/רים.
 6.3המלצת עו"ס הנוער ברשות והסכמת המשפחה והנער/ה לתנאי ההשתתפות
בתכנית.
 6.4מחלקת הרווחה מתחייבת כי עו"ס נוער או/ו עו"ס משפחה יישב בצוות הליווי
המשפחתי בכל מפגש .במידה ואין עו"ס יש למנות עו"ס לניהול הטיפול .בין
תפקידיו ,ישב בצוות הליווי המשפחתי.
 6.5הכנה של צוות המחלקה לכניסת התכנית .הכרת החזון של התכנית ,לימוד השפה
של התכנית והמחויבויות הנדרשות הן מצד העובדים והן מצד משתתפי הצל"מ
בכדי להבטיח את הצלחתה.
 .7דרכי הפעולה-
 7.1הפנייה לתכנית מעטפת:
7.1.1

הנער/ה יופנו לתכנית אך ורק ע"י עו"ס הנוער במחלקה לשירותים
חברתיים .היכן שאין עו"ס בתפקיד זה מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
ברשות ימנה עובד/ת שינהל את התיק ויהיה שותף בצל"מ .העובד/ת יהיה
אחראי על תהליך ההכנה של הנער/ה והמשפחה.

 7.1.2התהליך דורש הסכמת הנער/ה להשתתפות ההורים בתכנית ,לאחר
קבלת ההסכמה של כל בני המשפחה ,העו"ס המתאם של התכנית מתחיל
בגיוס הצל"מ.
 7.1.3במידה ובית המשפט קבע כי על הנער/ה ובני משפחתם להשתתף
בתכנית ,יש להפנותם דרך המחלקה לשירותים חברתיים.
 7.1.4עם הפניית הנער/ה לתכנית ימולא ע"י המחלקה לשירותים חברתיים
"טופס החלטה על השמה" (נספח ) 1
 7.2עו"ס מתאמת התכנית  -תיאור התפקיד  -עובד/ת בחצי משרה ,היקף העבודה
הינו  5מקרים של נער/ה ומשפחתם .תפקידיה-
 7.2.1למתאמ/ת אחריות על קיום התכנית ברשות.
 7.2.2אחראי/ת ביחד עם העובדים הסוציאליים במחלקה על גיוס המשפחה
והנער/ה לתהליך ,זאת לאחר הסכמת הנער/ה ומשפחתם.
 7.2.3אחראי/ת על הקמת צוות ליווי משפחתי עבור כל נער/ה ומשפחתם.
 7.2.4אחראי/ת על שימוש בשפה של התכנית -צל"מ ,דאגות ,החלום ועוד.

19

 7.2.5אחראי/ת על הניצול התקציבי של התכנית ,לרבות הזמנת שירותים,
מוצרים או כל החלטה על ניצול תקציבי לטובת הנער/ה ומשפחתם
שהצל"מ יחליט.
 7.2.6מקיימ/ת קשרים עם גורמים מטפלים במחלקה ועם שירותים בקהילה
ומחוצה לה ,בהתאם להחלטות הצל"מ.
 7.2.7מנהל רישום מקצועי ומפורט של עבודתו ופעולותיו לגבי כל מקרה ומקרה
ומדווח לממונים עליו כנדרש.
 7.2.8אחראי/ת על דיווח הוצאות והכנסות פעם בשלושה חודשים למפקח
השירות לנוער צעירות וצעירים.
 7.2.9מקבל/ת הדרכה קבועה ,פרטנית וקבוצתית.
 7.3צוות ליווי משפחתי (צל"מ):
לכל משפחה מוקם צוות ליווי בהנחיית מתאמ/ת מעטפת .הצוות נפגש בבית
הנער/ה אחת לשבוע .בצל"מ משתתפים הנער/ה ,בני המשפחה הגרעינית
והמורחבת ,העו"ס המפנה ,נציגים מהרשת החברתית ואנשי מקצוע כגון :עו"ס של
המשפחה ,מורה ,קב"ס ,יועץ ,פסיכולוג ,עובד קידום נוער ,מטפל ועוד .במשך הזמן
ובהתאם לצרכים שעולים בפגישות ניתן להוסיף ולהוריד משתתפים בצוות.
תפקידו של הצוות לחשוב באופן יצירתי ומ"חוץ לקופסה" .הצוות מופקד על תכנון
ה"מעטפת" עם המשפחה על בסיס זיהוי הדאגות ,הצרכים והכוחות הייחודיים של
הנער/ה ומשפחתם .התכנית המוצעת בצל"ם מחייבת את כלל השותפים -
הנער/ה ,המשפחה ,הגורמים הטיפוליים והגורמים האדמינסטרטיביים.

ראה

נספח  ,4מושגי יסוד להפעלת התכנית
 7.4מהלך התכנית-
התכנית קובעת תוצאות רצויות והדרכים להשגתם .היא מתאימה את המענים
לנערות/ים ולמשפחותיהם .המענים כוללים מגוון משאבים  ,סוגי סיוע טיפוליים
וחומריים הנקבעים ביחד בצל"מ ועל ידי כל השותפים בו .מדובר ב" תפירת חליפה
אישית" כמענה יצירתי וייחודי למשפחה שבמרכז ההתערבות.
 7.5מהלך ההתערבות-
צוות הצל"מ נפגש אחת לשבוע בבית הנער/ה כדי לדון ביישום תכנית הצל"מ,
בהתקדמות הנער/ה ובבעיות שצצות במהלך השבוע.
התפיסה הטיפולית של התכנית משתקפת בשפה שבה משתמשים אנשי המקצוע.
במקום המילה" :בעיות" משתמשים במילה "דאגות"" .בעיות" מייצגות את ההיבט
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השלילי המתייג ,והמילה "דאגות" מדגישה את הציפיות לגבי העתיד .ראה נספח
 -4מושגים שימושיים לתכנית מעטפת.
 7.6הפעלה-
תכנית מעטפת פועלת לפי המודל להלן ,פירוט המודל מופיע בנספח מספר :2
מספר
נערות/רים

5

שעות
שבועיות

19.5

כוח אדם

עו"ס מתאם

הערות

אחוזי משרה

 0.50אחוזי משרה

צוות ליווי
משפחתי
(צל"מ)

לפי סעיף 7.2

אחזקת
תלמיד/ה
(מרכיבי
הוצאות
מעטפת)

הדרכת עו"ס
מתאם



סעיף של אחזקת התלמיד כולל :קופה קטנה על סך  500 -1000שקל לחודש.

את שאר הכסף ניתן להוציא על:
 .1רשיון נהיגה
 .2אימון אישי
 .3שמרטף
 .4פסיכולוג פרטי
 .5מטפל משפחתי
 .6מחשב לנערה
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 .7קניית ציוד לבית
 .8קורס תעסוקה
 .9סדנאות/חוגים/הרצאות
 .10וכל דבר אחר שהצל"מ( -צוות הליווי המשפחתי) ,יחליט כמקדם עבור הנערה עד
מסגרת התקציב.


בסעיף של צוות ליווי משפחתי ,לחודש עבור כל חמשת הנערות /רים .סעיף זה מיועד
עבור משתתפים בצל"מ.
ניתן בתקציב זה לשלם עבור:
 .1שעות נוספות עבור עו"ס נערות המטפלת בנערה ומשתתפת בצל"מ.
 .2להגדיל משרה לכל עו"ס ברשות בכדי שתטפל בנערה ותשתתף
בצל"מ.
 .3במידה ואין עו"ס במחלקה ניתן לרכוש את שירותיה של עו"ס ,פרילנס,
עד סך התקציב עבור  4שעות שבועיות עבור נערה .בהתחייבות
לשמש עו"ס הנערה בפועל ולהשתתף בכל ישיבות הצל"מ.



בסעיף של הדרכה עו"ס מתאם סעיף זה מיועד עבור הדרכת העו"ס ,קבוצתי ופרטני.
יש לציין כי הדרכה זו היא בנוסף להדרכה המתחייבת של הרשות.



דף דיווח שעות עבור נותני שירותים שאין בידם להוציא חשבונית/קבלה ,דף זה יכול
להוות תחליף עבור קבלה ומיועד עבור נותני שירותים שאין בידם להמציא
חשבונית/קבלה( .נספח )5

.
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14.1.18

איתור והכוון לתעסוקת צעירים
התוכנית מתמקדת באיתור ובמתן ליווי אישי לצעירים/ות במצבי סיכון ובמצוקה
המנותקים ממסגרות ,בתחומי חיים שונים ,תוך דגש על בניית אופק תעסוקתי והכנה
לעולם העבודה ,באמצעות חונכים מתנדבים.
התוכנית כוללת איתור ,ליווי אישי ומפגש שבועי לאורך שנה בין המתנדב לצעיר/ה.
הליווי האישי יייעשה באופן של חונכות אישית  ,ייעוץ וליווי פרטני ,לצורך חיזוק
מיומנות ,שיפור יכולת ההסתגלות ובניית חליפה אישית עבור כל צעיר/ה המופנים
לתכנית ,תוך קשר ומעורבות עם בני משפחה וגורמים רלוונטיים נוספים מהקהילה,
המשמעותיים עבור הצעיר/ה.
כמו כן ,במידת הצורך ,יתקיימו מפגשים קבוצתיים באמצעות סדנאות ,המאפשרות
קבלת כלים לעולם התעסוקה .הסדנאות יכללו תכנים כגון :תקשורת אפקטיבית ,הבנת
דפוסי פעילות ,מסגרות תעסוקה ,שאיפות תעסוקתיות ,הכרות עם תחום התעסוקה
האיכותית ,זכויות וחובות בעולם העבודה ,כתיבת קורות חיים ,מאפיניי ראיון ועוד...
שילובו של הצעיר/ה בעבודה תשקל על פי הרלוונטיות לשלב שבו הצעיר/ה נמצאים .לשם
כך יש לאתר מקומות תעסוקה הפועלים במתכונת של "מעסיק ידיד"  ,תוך ליווי
הצעירות/ים למקומות העבודה .כמו כן ניתן לשלבם בהכשרה מקצועית איכותית,
כשבמוקד קבלת תעודה מקצועית במקצוע נדרש.
אפשרות נוספת היא לשלב צעירות /צעירים בעסקים חברתיים המספקים שרותים
ומוצרים מקצועית ואכותיים.
אוכלוסיית יעד
 30צעירות/ים בגילאי  25 – 18המצויים במצבי סיכון ,מצוקה ,נשירה ממסגרות ,ניתוק,
המצאות בחברה שולית ומעורבת בהתנהגות לא נורמטיבית.

כח אדם והפעילות הנדרשת

א .רכז תוכנית ומתנדבים בישוב –מדריך  66%משרה – בין תפקידיו ריכוז התוכנית,
גיוס מתנדבים ,ריכוז הצוות ,ליווי המתנדבים ,בניית מערך ההדרכה ,פיתוח רשת
מעסקים ידידים ,איתור מסגרות הכשרה וכד'
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ב .סדנאות הכנה לעולם העבודה -בהתאם לרלוונטיות
ג .הכשרה המקצועית – בהתאם לרלוונטיות ,ניתן לקבל באמצעות שוברים.
השלמת תקצוב הכשרה מקצועית לצעיר/ה ברמה פרטנית או קבוצתית בתחומים
המגוונים הרלוונטים כגון :עיצוב גרפי ,בישול ,טכנאי מחשבים ,מכונאות רכב.
ההכשרות יבוצעו באמצעות מכללות המאושרות ע"י משרד העבודה.
ד .סיורים לימודיים במרכזי תעסוקה והכשרות מקצועיות וכד'

תפוקות ותוצאות התוכנית
 80%מהמשתתפים/ות יתמידו ויסיימו בהצלחה השתתפותם בתוכנית.
 70%מהמשתתפים/ות יפסיקו התנהגות לא נורמטיבית וישפרו את תפקודם היומיומי.
 60%מהמשתתפים יבנו תכנית להשתלבות בהווה /בעתיד בעולם העבודה.

פעילות הישוב
רכז תכנית -מדריך  66%משרה

₪ 78,000

סדנאות העשרה והכנה לעולם העבודה

₪ 22,500

נסיעות למשתתפים ולמתנדבים

₪ 5,000

פעילות צוות הדרכה

₪ 5,000

סיורים ופעילות חוץ

₪ 22,500

סה"כ לישוב

 ₪ 133,000ברוטו
( ₪ 100,000נטו )

סה"כ למושם בתכנית

 370ש"ח לחודש

בברכה
ציפי נחשון גליק – מנהלת השרות
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