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  תמצית המחקרתמצית המחקר

  מבואמבוא
עודיות יתכניות ישל  ִמפקד 2009בשנת  נערך ,לבקשת אשל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים

לספק בסיס מידע לדיון על כיוונים עתידיים נועד  ִמפקדה. הקיימות היום בישראל לתעסוקה לזקנים

   .בתחום התעסוקה לזקנים

לאפיין אותן מבחינת אופי וסוג העבודה ותנאי ; ות הפועלות כיוםתכניהיו לאתר את ה ִמפקדמטרות ה

ות המספקות תעסוקה בשכר תכניהתמקד ב ִמפקדה .ותתכניולבנות פרופיל משתמש ממוצע ב ;השכר

  .תתכנילזקנים המשתתפים ב) בסיסיאף אם שכר (

לקבל  קשהבברשויות מקומיות  281-נשלחו מכתבים למחלקות הרווחה ב ,ותתכנימנת לאתר את ה-על

ם על הטיפול בזקן יהתקיימו שיחות עם עובדי הרווחה האחראי ,כמו כן. ות מסוג זהתכנימידע על 

אגודה למפעלים , גריםתעסוקת מבו(השתמשנו בבסיס המידע של תלם וברשויות הגדולות 

ות המתאימות תכניאותרו ה ,מתוך המידע שנאסף. ובמידע הקיים באשל )קונסטרוקטיביים לקשישים

  .תותכניה ילרכזלמילוי עצמי ונשלח שאלון 

  ממצאיםממצאים
, כאמור. זקנים 960-כ ך הכולות אלו משתתפים בסתכניב .ות שונותתכני 39במיפוי שערכנו נמצאו 

עם . לזקנים) אף אם שכר בסיסי(לספק תעסוקה בשכר היא ות שנסקרו כניתה ה הראשונית שלמטרה

  . ות אלו מספקות גם צרכים חברתיים ועונות על הצורך בתחושת סיפוק בעשייהתכני, זאת

ות אלו נכללו במיפוי תכני. אינם מקבלים שכר) זקנים 115(המשתתפים  ,ותתכניבחמש , אף על פי כן

האפשרות לו ואמודלים שום העניין שבקה ולא התנדבות ומתעסו ןראו בההמשתתפים שמאחר 

  . למודלים של תעסוקה בשכר ותפתחשי

תכן שיש יאך בהחלט י, בדוח זה נעשה ניסיון לכלול את כל התכניות הקיימות ולאסוף מידע על כולן

, על סמך המידע שקיבלנו, אנו סבורים ,עם זאת. תכניות שלא הגיעו לידיעתנו ולא נכללו בדוח

  .איתרנו כמעט את כל התכניות הקיימותש

  ותותתכניתכניסוגי הסוגי ה. . אא

  בדרך כלל מדובר . כמועדון תעסוקתיפועלות ות תכני 30, לפי הגדרת הרכזים: תעסוקתימועדון

אך  ,העבודות הן טכניות .לעבודה הנעשית במקוםמתאים אולם גדול עם עמדות עבודה ומכשור ב

משמש גם למטרות המועדון  ךא, תעסוקהל העהדגש העיקרי הוא , אמנם .פשוטותבהכרח לא 

  .הן משניותף שא, חברתיות

 במפעלים מוגנים למוגבלים פועלות שלוש מהן  .במפעל מוגןמופעלות ות תכניחמש : מפעל מוגן

 תעסוקה מוגנת מארגנתהעמותה  ידי-עלמופעלות פתחו בהם מחלקה מיוחדת לזקנים או ר שא

. זקני הקיבוץתעסוקה לבהם פתחו מחלקה לשצים בקיבו מופעלותהשתיים האחרות . לזקנים

  .ומהוכד כריכה, אריזה, הרכבההן עבודות המבוצעות במפעלים עבודות ה

  גן-וסב ופנאי כושר מרכז, תעסוקתי קניון: ות אחרות מפעילות מודלים שוניםתכניארבע . 
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  ותותתכניתכנימאפייני מאפייני . . בב

, )תושבים 200,000מעל (רים הגדולות בע -מתוכן תשע , ישובים עירונייםיעשרים תכניות פועלות ב

  .ישוב כפרייב -בקיבוצים ואחת  -שמונה 

, במחוז הדרום  -שמונה , במחוז הצפוןמופעלות ות תכני עשרנמצא ש ,מבחינת הפריסה הגאוגרפית

 - ושתיים אביב -במחוז תל  -שתיים , במחוז ירושלים -שלוש , במחוז חיפה -שש , במחוז המרכז -שבע 

  .דה והשומרוןבאזורי יהו

  השכר למשתתפיםהשכר למשתתפים. . גג

משתכרים הזקנים , ממוצעב. השכר משתנה ממשתתף למשתתף בהתאם לתפוקה האישית, ככלל

  .ח"ש 400-250 השכר השכיח נע ביןו ,לחודש ח"ש 850-100ות השונות בין תכניב המועסקים

  תתתכניתכנילהשתתפות בלהשתתפות במניעים מניעים . . דד

הזקנים להשתתף ים של העיקריהמניעים על מתוך הניסיון שלהם התבקשו להצביע מנהלי התכניות 

 ות השיבו שכל הסיבותתכנימה 9%-ב ,ואכן, ממניע אחדמובן שיכול להיות יותר . ות התעסוקהתכניב

הסיבה , עם זאת. תתכנירלוונטיות להשתתפות ב )שיפור הערכה עצמית ומפגש חברתי, פנאי, הכנסה(

. )ותתכנימה 60%(תוספת להכנסה  ,ולאחריה, )71%(היא מילוי שעות הפנאי השכיחה ביותר שצוינה 

  .)כל אחד 57%(להשתתפות  מניעיםכגם הם  מפגש חברתי ושיפור ההערכה העצמת נרשמו 

  התרומה למשתתפיםהתרומה למשתתפים. . הה

מקיומה של  ואף ,השכרעצם מוכן העבודה מעצם מרוצים שהזקנים דיווחו  יםמנהלי תכניות רב

ברוב . שמשת גם למוקד חברתי בחייהם של הזקניםומ, "ת היא ביתתכניה", לדעתם. מסגרת בחייהם

ות חשיבות רבה תכנילשכר שהם מקבלים מה ,ולפיכך ,הכנסה נמוכה זקנים בעליות משתתפים תכניה

  .בשיפור רמת חייהם

  ותותתכניתכניקשיים בהפעלת הקשיים בהפעלת ה. . וו

. )ותתכנימה יםשליש בשני(ות הוא מציאת עבודה מתאימה תכנימסתבר שהקושי העיקרי בהפעלת ה

נמצא שאין קשר בין גודל היישוב לבין קושי . ות לא קיים קושי כלל במציאת עבודהתכני ארבערק ב

  .במציאת עבודה מתאימה

מחוסר התאמה של , מבעיות לוגיסטיות, תתכניגאוגרפי של ההמיקום הקשיים יכולים לנבוע מ

היקף  משפיע גם עלהמשקית -ומחוסר יציבות כלכליתהספציפית המוצעת המשתתפים לתעסוקה 

   .ותתכניבהתעסוקה 

  כיוונים ומחשבות לעתידכיוונים ומחשבות לעתיד
ם הרכיוצאת לספק אשר אינם מצליחים ות ייעודיות לתעסוקה לזקנים מיועדות בעיקר לאנשים תכני

מחייבת  ,אוכלוסיית היעד ובפתרונות האפשרייםהן בבצרכים ו הן, ההטרוגניות הרבה. בכוחות עצמם

מסגרת של בדווקא  ולא ,הנושאאת קדם ניתן לזכור שיש ל ,כמו כן. מגוונים על פתרונות הביחש

  .קידום הזדמנויות תעסוקה למבוגרים ולזקנים בכללבאמצעות אלא גם  ,ות תעסוקה לזקניםתכני
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מעוניינים הזקוקים להכנסה נוספת ומעוניינים לעבוד לבין זקנים הלהבחין בין פתרונות לזקנים  יש

תעסוקה מיועדות בראש התכניות . כתם העצמיתר הערופישבחייהם ולמסגרת ועניין  פתוסתב

 כיות קיימות בהתאם לצורתכנילהרחיב ות נוספות או תכניפתח יש ל, ועל כן, ובראשונה לספק הכנסה

ייתכן שהדרך הנכונה לפעול תהיה באמצעות פרויקטורים . תוספת הכנסה מידית בכל אזורבהזקנים 

  .מגוון של פתרונותשיוכשרו להבין את מגוון הצרכים ויוכלו לזהות 

המופעלות ות תכניבמיוחד ל, מהסקר עולה הצורך להתמקד במציאת מקורות תעסוקה ובסיוע לוגיסטי

. מציאת תעסוקהעל סיוע לוגיסטי יכול להקל שממקורות תעסוקה או במקרים מרוחקים הביישובים 

  .ות תעסוקהתכניסיוע לוגיסטי יוכל לסייע למספר רב של מרכז תכן שיי

עבורם ביש לתת את הדעת על מענים שונים לאנשים שהכנסה נוספת אינה כה חיונית , ארוךהבטווח 

  .אך הם עדיין זקוקים למסגרת תעסוקתית ומעוניינים בה, )מבחינת מילוי צרכים בסיסיים(

ולא במסגרת תעסוקה ייעודית  ,זקנים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה הרגילגם למען ניתן לפעול 

ידי איתור -ידי יצירת תדמית חיובית של הזקן כעובד והן על-כיוון זה ניתן לפעול הן עלב. לזקנים

  .עבורםבואיתור מקומות עבודה מתאימים  ההזקנים המעוניינים במשרות כאל

מכון -וינט'ג-מאיירסוכעת  ,ועד המנהל של אשל ונציגי משרדי ממשלהופני הבהממצאים הוצגו 

  .ר בנושאלמחקר מקיף יות ךנערברוקדייל 

   .ידי אשל-המחקר מומן על
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