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ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים

תודות
תודה גדולה לשותפינו היקרים:
קבוצת פישמן ,שאיתה יצאנו לדרך ואיתה אנו ממשיכים להצמיח את הפרויקט.
בנק דיסקונט ,שהצטרף בהמשך ,העצים את הפרויקט והפך לשותף משמעותי.
תודה למנהלות אחריות חברתית בקבוצת פישמן ,שליוו את הפרויקט מתחילתו:
שירלי קנטור ,לילך ילון ,ליאת ארבל ולוורד רז שממשיכה במרץ ללוות את הפרויקט.
תודה לענת סיגמן ,מנהלת קשרי קהילה בבנק דיסקונט ,ולצוות המסור ,במיוחד לאודליה.
תודה גם לרבקה מרמרלי ממחלקת ההשמה של הבנק.
תודה לרכזות הפרויקט מטעם העמותה לאורך השנים :הדס ניסימיאן החלוצה ,אפרת ולך
ואלכסי בן אבא.
תודה לכל החברות והאנשים היקרים שבזכותם התקיימו הסדנאות וימי ההעשרה.
תודה למכללת דיסקונט שמארחת אותנו לאורך השנים.
תודה למעסיקים הרבים ,ובהם מעסיקים השותפים מתחילת דרכו של הפרויקט.
תודה למסייעים בהפקת החוברת :חברת מבני תעשייה ,קבוצת פישמן ובנק דיסקונט.
תודה לבני הנוער היקרים המשתתפים בפרויקט :אנו גאים בכם! כל אחד מכם הוא
"שגריר" של אוכלוסיית לקויי הראייה.
תודה מיוחדת לפרופ' רות בייט-מרום ,שהתנדבה לערוך את המחקר המלווה
שבעקבותיו נולדה החוברת.

משפחת "אופק לילדינו"
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דברי פתיחה
חוברת זו נותנת ביטוי לשש שנות פרויקט.
פרויקט "עבודה ב ּ ַּאופק" (עבודה בקיץ לבני נוער לקויי ראייה ועיוורים) הינו פרויקט ייחודי העונה
על צורך משמעותי ביותר ,ובכל שנה מרגש אותנו מחדש .קשה להביע בנתונים ובמילים את
עוצמת התחושות והחוויות ,ובכל זאת בפרק "מחיי הפרויקט" ניסינו להעביר משהו מכך באמצעות
קטעי מכתבים ותמונות.
הפרויקט נוגע במספר רב של אנשים הלוקחים בו חלק באופן ישיר ובאופן עקיף ,ומהנגיעה הזו,
שהיא עדינה לכאורה" ,זז" משהו בכל אחד .אין ספק שסך כל התזוזות הללו יוצר תהליך של שינוי
אשר משליך מהרמה האישית לרמה החברתית.
בחברה המודרנית ,העבודה היא תחום משמעותי ביותר המעצב זהות עצמית ומשפיע על הדימוי
האישי והחברתי .אי לכך ,חשוב לנו לעשות כל שניתן כדי שבבגרותם יהיו ילדינו חלק אינטגראלי
ונורמטיבי מעולם עבודה זה.

אנו רוצים לחלוק אתכם בידע ובחוויות שצברנו עד כה במהלך הפרויקט ,להציג מודל של
עשייה משותפת שפיתחנו עם החברות העסקיות ,וכן להביא לפניכם את תוצאות המחקר
המלווה שערכנו.

החוברת מונה מספר פרקים הנוגעים להיבטים השונים של הפרויקט:
היבט תיאורי  -מהו הפרויקט :רציונל ,מטרות ,תיאור התהליך
היבט מחקרי  -המציג נתונים של מחקר מלווה לפרויקט
היבט חוויתי " -מחיי הפרויקט"

הדרך עדיין ארוכה ואנו מקוות שנמשיך ,כולנו יחד ,ליצור את השינוי.

בברכת קריאה מעשירה ומהנה,
נועה פולבר

רונית שפירא

גילה זיידל

עו"ס קהילתית,
רכזת הפרויקט

מנהלת מקצועית

יו"ר
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פרויקט "עבודה בקיץ לבני נוער לקויי ראייה ועיוורים" הוא יצירה משותפת של עמותת
"אופק לילדינו" וקבוצת פישמן.
קבוצת פישמן כקבוצה עסקית משפיעה במשק הישראלי ,מאמינה כי אסור לה לפעול
בדל"ת אמותיה וכי היא חייבת להיות נוכחת בעשייה חברתית משמעותית.
שילוב וקידום אנשים עם מוגבלות בחברה בישראל הוא התחום בו בחרה הקבוצה לפעול
ולנסות לחולל שינוי משמעותי.
אנחנו בקבוצת פישמן לא פועלים לבד .אנחנו מחפשים כל העת שותפים חברתיים
למימוש מטרה זו.
"אופק לילדינו" היא אחד משותפינו הוותיקים ביותר ,ויחד אנו מפעילים ,החל משנת ,2001
את פרויקט "עבודה ב ּ ַּאופק".
"עבודה ב ּ ַּאופק" מאפשר לעובדים ולמנהלים בקבוצה להיחשף לכישרונות הייחודים שיש
לנערי ונערות "אופק לילדינו" ויחד איתם לבצע את המטלות הנדרשות מתוקף היותם עובדים!
אני שמחה לברך אתכם על הוצאת חוברת זו ובטוחה שעוד נכונות לנו שנים רבות של שותפות
פורה ומפרה.

				

שלכם,
ורד רז גצק
מנהלת אחריות חברתית
קבוצת פישמן
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ברוח חזון "הבנקאות האנושית" וכחלק ממדיניות גיוס עובדים ,מאפשר בנק דיסקונט
לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ,המתקשים להיקלט במקומות עבודה ,להשתלב בתפקידים
בבנק עפ"י יכולתם ובהתאם לצורכי הבנק.
הקשר בין דיסקונט ועמותת "אופק לילדינו" החל לפני מספר שנים ,כאשר חיפשו בעמותה עבודה
לבני הנוער העיוורים ולקויי הראייה לחודשי הקיץ ,זאת במטרה לחזק את יכולותיהם ומיומנויותיהם
של בני הנוער ובמקביל לחשוף את החברה אליהם .בדיסקונט הרימו את הכפפה ומאז ,מדי קיץ,
מועסקים בני הנוער בסניפי הבנק.
הקשרים הנרקמים בין בני הנוער ועובדי הסניפים נמשכים לאורך זמן ,גם אחרי סיום העבודה.
במהלך העסקתם ,אנו נחשפים לעולמות שלא הכרנו  -לעוצמות ולחוסן נפשי של ניצחון
הרוח על מגבלות הגוף.
יש לנו הזכות הגדולה להתוודע אל אנשים המצליחים להתגבר על נכויות ולהפיק מעצמם
יכולות המותירות אותנו  -הבריאים  -משתאים.
אין ספק שמפעל חשוב זה מותיר את שני הצדדים ברווח ערכי מרשים.

ענת סיגמן
מנהלת קשרי קהילה
בנק דיסקונט
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על "אופק לילדינו"
עמותת "אופק לילדינו" — ארגון ארצי של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים  -הוקמה בשנת .1997
כיום חברות בעמותה כ 980-משפחות שלהן ילדים עם דרגות שונות של לקות ראייה מכל רחבי
הארץ ומכל המגזרים .לעמותה ועד מנהל שנבחר על ידי ההורים החברים בה ,וכל חבריו הם הורים
שפועלים בהתנדבות.

מטרות העמותה
• •לשמור על זכויות ילדינו לקויי הראייה והעיוורים ולפעול למען שיפור מצבם.
• •לפעול ולעשות כל שניתן כדי שילדים לקויי ראייה ועיוורים ירכשו יכולות ומיומנויות מעשיות,
רגשיות וחברתיות ,ויפתחו חוסן נפשי ,עצמאות ,ביטחון ואמונה בעצמם וביכולתם.
• •לבנות 'קהילה' שתיצור שייכות ,תעניק תמיכה הדדית ואוזן קשבת להורים ,לילדים ולבני
המשפחה האחרים.
• •לאסוף מידע רלוונטי לילדים ולהוריהם ולהציג אותו באופן זמין ונגיש.
• •להיות גורם משפיע ביצירת שיתוף פעולה בין ההורים לבין השירותים בקהילה.
• •לפתח בציבור הרחב הבנה וסובלנות כלפי עיוורים ובעלי לקויות ראייה.

נתיבי פעולה עיקריים
• •סנגור ,זכויות ומידע
עמידה על זכויותיהם של הילדים ומתן מידע אמין ומדויק למשפחות :הופעה לפני הוועדות
הרלבנטיות בכנסת ,הגשת שאילתות ,אתר אינטרנט של העמותה ,חוברת הזכויות וכו'.
• •פיתוח קהילת המשפחות
יצירת "קהילה" סולידארית ,אכפתית ופעילה ,שחברות בה כמה שיותר משפחות עם ילדים
עיוורים ולקויי ראייה מכל הארץ ומכל קבוצות האוכלוסייה; הגברת תחושת השייכות והקשר
בין המשפחות .זאת באמצעות קבוצות תמיכה להורים ,פרויקט "הורה להורה" ,יציאה
משותפת לנופש משפחות ,כנסים שנתיים ,קו פתוח לתמיכה והתיעצות ועוד.
• •תכניות מיוחדות
מתן מענה לצרכיהם הייחודיים של המשפחות ושל ילדיהן לקויי הראייה והעיוורים ,צרכים
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שהממסד אינו נותן להם מענה ,מתוך היכרות בלתי אמצעית עם הקשיים והיכולות
הטמונים בקהילה :שיעורי עזר ,התמודדות מינית-חברתית ,קרן עזרים וכמובן ,פרויקט
"עבודה ב ּ ַּאופק" .במקביל ,תכניות הפונות לאוכלוסייה שמחוץ לקהילה ומחזקות
את ההבנה והסובלנות כלפי עיוורים ולקויי הראייה ,כמו למשל צוותי הסברה
מקרב ילדינו ובוגרינו הצעירים.
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חלק ראשון

תיאור הפרויקט
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הרקע לפרויקט
"עבודה ב ּ ַּאופק"  -עבודה בקיץ לבני נוער לקויי ראייה  -הינו פרויקט פורץ דרך ,ייחודי ומשמעותי
של העמותה ,הבא לקדם את מטרותיה ובפרט לעודד רכישת עצמאות לקראת חיי עבודה ולחזק
את תחושת המסוגלות האישית של בני הנוער.

בחזוננו אנו רואים עולם עבודה נגיש ,פתוח ,מקבל את השונה ,רואה בו חלק מהחברה ,יודע
להעריך את יכולותיו ומאפשר לו לממש אותן .בפועל ,רבים מהשונים בחברה אינם עובדים
ומקומות עבודה רבים חסומים בפניהם.
בני האדם שונים אלה מאלה בהיבטים רבים :קוגניטיביים ,רגשיים ,חברתיים ועוד .בכל אחד
מהיבטים אלה יש אנשים חזקים יותר או פחות .יש שהלקות  -פיסית ,חושית או אחרת  -מעיבה
על כל המאפיינים והכישורים האחרים של בעל הלקות ,ומכאן גם על האופן שבו הוא תופס את
עצמו ועל האופן שבו הוא נתפס על ידי החברה בכללותה .התפיסה העצמית ונקודת המבט
של החברה מקשים על השתלבותם של בני הנוער העיוורים ולקויי הראייה בעבודה ,גם כאשר
יכולותיהם גבוהות ביותר.
במחקר שנערך בישראל בקרב אנשים עם לקות ראייה (סמית וסמית )1996 ,נמצא כי רק 28%
מבעלי תעודות העיוור היו מועסקים ,ורק ( 16%מכלל המרואיינים) חיפשו עבודה .בקרב קבוצת
הצעירים מבין לקויי הראייה בעלי תעודת העיוור (בני  ,)49-19שיעור המועסקים עמד על .40%
שיעור זה נמוך משמעותית משיעור המועסקים בחברה בכלל.

מדו"ח שהפיקה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (על אנשים עם מוגבלות בישראל )2007
עולה כי אם משווים את הכנסתם של ישראלים עם מוגבלות להכנסתם של אנשים עם מוגבלות
ב 17-מדינות ,לרבות ארה"ב ,יפן ומדינות מערב אירופה ,הרי שישראל נמצאת במקום הלפני
אחרון ,מעט מעל קוריאה .בנוסף ,הכנסתם של ישראלים עם מוגבלות נמוכה ב 34%-מהכנסתם
הממוצעת של ישראלים בלי מוגבלות ,ואילו במדינות אחרות ,הכנסתם של בעלי המוגבלות נמוכה
רק ב 15%-בממוצע.
ממחקר שפרסם לאחרונה מכון גיאוקרטוגרפיה עבור נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות (דגני
ודגני  ,)2007עולה כי רק  15%מהמעסיקים בישראל מעסיקים אנשים עם מוגבלות.
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 23%מהמעסיקים ציינו כי כלל אינם מוכנים להעסיק אנשים עם מוגבלות ,אפילו אם יקבלו
תנאים ותמיכה.
 36%מהמעסיקים סבורים שעובדים עם מוגבלות מפריעים לעסק ונותנים תפוקה נמוכה יותר
מעובדים אחרים.
נמצא כי מעסיקים שמכירים אנשים עם מוגבלות ציינו יותר ( )38%ממעסיקים אחרים ()21%
שהם יהיו מעוניינים להעסיק אנשים עם מוגבלות.
 47%מהעסקים המעסיקים אנשים עם מוגבלות ציינו שיהיו מוכנים להעסיק עובדים
מוגבלים נוספים.

מכאן שחשיפה לעבודה והיכרות עם אנשים עם מוגבלות ,מורידה חסמים
ויוצרת יתר נכונות להעסיקם.

על מנת להביא לשינוי בממדים אלו ,לפרוץ מעגל סגור של מסרי אי מסוגלות ולהעלות את אחוזי
המועסקים בקרב העיוורים ולקויי הראייה ,יש להשפיע הן על החברה והן על הצעירים לקויי הראייה.
שני הגורמים הללו משפיעים זה על זה ומושפעים זה מזה :מידת הפתיחות שהחברה מקרינה
משפיעה על ביטחונם העצמי ועל תחושת המסוגלות של בני הנוער .חברה שמונעת מהם עבודה,
מעבירה מסר שמעמיד בסימן שאלה את כישוריהם ,ואילו כאשר החברה מקבלת אותם ומאמינה
בהם ,הדבר מעלה את ביטחונם העצמי ואת תחושת המסוגלות שלהם ,ומכאן גם את תפקודם.
ומהכיוון השני  -בני נוער בעלי לקויות המקרינים חוסר אמונה ביכולתם להצליח ,גורמים לחברה
לדחות אותם ולהירתע משילובם בעבודה .מאידך ,בני נוער שמממשים את הפוטנציאל שלהם
בעבודה ,מעבירים מסר חשוב לחברה" :גם אנחנו מסוגלים כמו כולם" ,ומאפשרים לה לגלות
יתר פתיחות.

הפרויקט הנוכחי נועד לשבור מחסומים ,ולחזק את מעגל ההשפעה החיובית :לעודד
מעסיקים לאפשר לעיוורים ולקויי ראייה לעבוד ,לאפשר למתנסים בעבודה לממש את
כישוריהם ,ולתת לשני הצדדים (המעסיקים ובני הנוער המועסקים על ידם) להתנסות
בתרומות החיוביות של המפגש ביניהם.
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בבניית מודל העבודה התבססנו גם על המלצותיה של פרופ' קרן וולף ( ,)1998אשר הצביעה על
חמישה תחומים שיש להדגיש בעבודה עם צעירים לקויי ראייה ועיוורים:
• •העלאת רמת הציפיות  -העברת מסר לאדם שהוא מסוגל ,על אף המגבלה;
• •פיתוח כישורים חברתיים  -ללמד את האדם לקוי הראייה והעיוור כיצד לתקשר עם הסביבה;
• •פיתוח כישורים מפצים (כמו בראיל ,ניידות;)...
• •קידום הזדמנויות עבודה (בחיי היום יום ,בבית ובסביבה);
• •מתן משוב ריאלי  -הכנתם לעתיד שבו הדרישות מכולם שוות.

איך מתחילים?
חיפשנו התערבות בת-ביצוע שתשפיע באופן מיידי על המשתתפים ,המעסיקים והחברה .העבודה
בקיץ היא מחד התנסות אינטנסיבית ומאידך ,היא קצרת טווח ,ובכך מעודדת יותר מעסיקים
לקחת חלק בפרויקט :היא מפחיתה חששות מעצם היותה מוגבלת בזמן.
עבודת בני נוער במהלך חופשת הקיץ היא פעילות מקובלת ונורמטיבית ,מה שמוסיף לסיכוי לגייס
מעסיקים ונותן ערך מוסף לפרויקט כהתערבות מעודדת שוויון.

עד שנת  ,2002מועד תחילת הפרויקט ,לא הייתה לבני הנוער לקויי הראייה הזדמנות לעבוד
בקיץ ,והיוזמות המועטות לעבודה התקיימו במפעלים מוגנים שלא אפשרו סביבת עבודה ושכר
נורמטיביים .בני הנוער עצמם דיווחו כי ניסו להתקבל לעבודות בקיץ ,אך נתקלו בדלתות נעולות
ובחוסר היענות .כאמור ,חוויות כאלה של דחייה ,בעיקר בשלב מוקדם זה בחיים ,עלולות להיות
הרסניות ,לגרום לתסכול ולחוסר מוטיבציה ,ולהקטין את הסיכויים לעמוד בתחרות מול אחרים
בעולם העבודה גם בעתיד.
קיווינו שההתנסות בעבודה בקיץ תביא לשינוי ,הן בקרב המועסקים והן בקרב המעסיקים :בני
הנוער לקויי הראייה יחושו מסוגלים ,נחוצים ,שייכים ,עצמאים ומתוגמלים ,כל זאת כמו חבריהם
הרואים .והמעסיקים  -הם ייתנו הזדמנות והדבר יאפשר להם להיחשף לקשייהם של לקויי הראייה,
אך גם לכישוריהם ,ליכולותיהם ולפוטנציאל הגלום בהם.
בפרויקט שלנו "עבודה ב ּ ַּאופק" ,במקום דלת סגורה ,נפתחת הזדמנות .הפרויקט מסיר
מחסומים ,פותח את עולם העבודה לבני הנוער ופותח את בני הנוער לעולם העבודה.
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מחזון למציאות
בחודש אפריל  2002התיישבנו סביב שולחנה של מנהלת קשרי קהילה בקבוצת פישמן.
בקבוצת פישמן זיהינו שותף פוטנציאלי נפלא לפרויקט מסוג זה ,והם נרתמו לנושא בהתלהבות.
הבנו ששילוב המשאבים של שני הגופים הוא בסיס מצוין להנעת הפרויקט וידענו אז כי בכוחות
משותפים אכן נצליח לפרוץ דרך .אחרי שנתיים ,הצטרף לפרויקט שותף חשוב נוסף ,בנק דיסקונט.
הגישה המקצועית של המחלקה לקשרי קהילה ושל מחלקת כוח אדם ,יחד עם הפריסה הארצית
של הסניפים ,אפשרו התרחבות הפרויקט תוך מתן אפשרות גם לבני נוער בפריפריה להצטרף.
בימים אלה אנו מתחילים את השנה השביעית של הפרויקט.

מטרות הפרויקט
• •חיזוק הביטחון העצמי ,תחושת המסוגלות והדימוי העצמי של בני הנוער.
• •רכישת מיומנויות עבודה :גישה לעבודה ,אחריות ,מחויבות ,ניידות ,פיתוח
תקשורת וקשרים חברתיים ,פתיחות.
• •העלאת דימויים של בני הנוער בעיני בני משפחתם ,חבריהם והסביבה הקרובה.
• •חשיפת המעסיקים לעולם לקויי הראייה דרך חווית עבודה עם בני הנוער.
• •העלאת המודעות במקומות העבודה לאנשים עם לקות ראייה.
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תיאור שלבי הפרויקט
במהלך חופשת הקיץ עובדים בני הנוער העיוורים ולקויי הראייה שבועיים לפחות במקומות עבודה
שונים .לפני תחילת העבודה ,עוברים בני הנוער הכנה שמטרתה להעשיר אותם בידע ,לחשוף אותם
לנושאים הקשורים לעולם העבודה וכן להקטין חרדות ולמנוע (עד כמה שאפשר) הפתעות.

שלבי התהליך:
• •איתור בני הנוער :רכזת הפרויקט פונה לבני נוער בני  18-14מתוך רשימות העמותה ,מקיימת
איתם ריאיונות טלפוניים כדי לעמוד על רצונותיהם ,ניסיונם הקודם ומאפיינים אחרים
החשובים לצורך קבלת החלטות באשר לבחירת מקומות העבודה עבורם.
• •איתור מקומות עבודה :האחראית על קשרי קהילה בקבוצת פישמן פונה למעסיקים שונים
בבקשה להעסיק בני נוער מהפרויקט .במקביל פונים נציגי העמותה לבנק דיסקונט במטרה
לשבץ בני נוער בסניפים קרובים ככל האפשר למקום מגוריהם.
• •שיבוץ :השיבוץ נעשה על פי קריטריונים שונים :מקומות העבודה שנענו לפנייה ,מקומות
המגורים ,הכישורים של בני הנוער וההעדפות שלהם ,ועל פי ההתאמה בין אופי העבודה
לבקשות בני הנוער ולאפיוניהם.
• •מפגשי הכנה :מפגשי ההכנה נועדו לתת לבני הנוער כלים להתמודד ביתר קלות עם העבודה
בקיץ ,וכן לספק להם העשרה ומיומנויות נוספות הקשורות לעולם העבודה במובן הרחב
יותר .מדי שנה מתקיימים שניים עד שלושה מפגשים כאלה במהלך חודש יוני ותחילת יולי.
במפגשים משתתפים גם בני נוער נוספים שעדיין אינם בשלים לעבוד ,ועבורם מהווה ההכנה
סוג של הכנה מוקדמת לקראת אפשרות עבודה בשנה שלאחר מכן .הסדנאות מתקיימות
במתקנים של קבוצת פישמן ובנק דיסקונט במרכז הארץ.
• •ריאיונות עבודה :כל נער או נערה שמשובצים למקום עבודה עוברים ריאיון במקום העבודה.
מטרת הריאיון היא לתאם ציפיות בין הנער/ה למקום העבודה ,להתוודע לצרכיהם של שני
הצדדים ולאפשר להם להתכונן טוב יותר לקראת תחילת העבודה .הריאיון גם מפחית את
הלחץ של בני הנוער ושל המעסיקים .זו גם הזדמנות עבור בני הנוער להתנסות בחוויית
הריאיון וללמוד ממנה .רכזת הפרויקט מלווה את בני הנוער לריאיונות כדי לתת להם משוב
ולאפשר להם ללמוד מההזדמנויות.
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• •פנקס עבודה :על פי חוק ,כל נער/ה מתחת לגיל  18חייב/ת לפנות ללשכת העבודה ולקבל
פנקס עבודה .אחת המשימות שמקבלים המשתתפים בפרויקט היא לגשת ללשכת העבודה
במקום מגוריהם ולהמציא פנקס כזה.
• •העבודה עצמה :כל נער/ה אמור/ה לעבוד שבועיים לפחות (זה ההסכם שלנו עם המעסיקים).
יש מקרים שבהם כל הצדדים מרוצים ובתום שבועיים ,הנערים/ות ממשיכים לעבוד ימים
ואפילו חודשים .חלק מבני הנוער אף המשיכו לעבוד באופן חלקי בשעות אחה"צ גם במהלך
שנת הלימודים .במהלך העבודה ,רכזת הפרויקט מקיימת קשר עם בני הנוער ועם המעסיקים
ומבקרת בכמה שיותר מקומות עבודה.
• •מפגש סיום :בסיום הפרויקט מתקיים מפגש סיום חגיגי שנוטלים בו חלק המעסיקים ,בני
הנוער המועסקים והוריהם .זו ההזדמנות להודות לכל העושים במלאכה ,לשתף את כולם
בסיפורים ובחוויות של בני הנוער ושל המעסיקים .מפגש הסיום מספק לבני הנוער חוויה
נוספת של גאווה ושל הצלחה .זהו תמיד מפגש מרגש במיוחד.
• •הערכה וסיכום :עם סיום הפרויקט נשלחים לבני הנוער ,למעסיקים ולהורים שאלוני משוב.
אנו מסכמים את תוצאות המשוב ומפיקים לקחים לקראת הפרויקטים בשנים הבאות.
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ומה היה? קצת נתונים...
מעסיקים ומועסקים

מתוכם
עיוורים
מוחלטים

מקומות עבודה

שנה

מס'
עובדים

2002

11

קבוצת פישמן :קווי זהב ,זר פור יו ,הום סנטר ,טויס אר
אס ,אביב שיגור ,אי.די.דיזיין ,מגדלי ת"א; "אופק לילדינו"

2003

20

קבוצת פישמן :אי.די.דזיין ,טויס אר אס ,טלפארמה ,קווי זהב,
זר פור יו ,הום סנטר ,גלובס ,אביב שיגור ,טיפקום ,מד I.T.P ,1

2004

20

קבוצת פישמן :טויס אר אס ,סקאל ספורט דיוטי פרי,
קווי זהב ,זר פור יו ,טלפארמה ,הום סנטר ,אביב שיגור,
טיפקום; בנק דיסקונט :רעננה ,פתח תקווה ,הוד השרון,
ירושלים ,הרצליה; גן אלי"ע; היטרן בע"מ

2005

26

קבוצת פישמן :מד  ,1מבני תעשיה ,טיפקום ,טלפארמה,
אביב שיגור קווי זהב ,הום סנטר ,טויס אר אס ,מיוז; בנק
דיסקונט :ירושלים ,גבעתיים ,אשקלון ,אשדוד ,ראשון
לציון ,כפר סבא ,גדרה ,רעננה ,הוד השרון; גן אלי"ע

2006

26

2

קבוצת פישמן :טויס אר אס ,מגה ספורט ,ספיא ,קווי זהב,
טיפקום ,הום סנטר ,מד  ,1מבני תעשיה; בנק דיסקונט:
גדרה ,ירושלים ,באר שבע ,יבנה ,עפולה ,הוד השרון,
אשקלון ,פתח תקווה ,תל אביב; היטרן בע"מ; גן אלי"ע

2007

33

3

קבוצת פישמן :הום סנטר ,טויס אר אס ,בסט ביי ,מבני
תעשיה ,טיפקום ,טלפארמה ,ג'וב אינפו; בנק דיסקונט:
תל אביב ,הוד השרון ,רמת גן ,גבעתיים ,גדרה ,יבנה,
אשדוד ,אשקלון ,ירושלים ,דימונה ,עפולה ,קרית גת; גן
אלי"ע; "אופק לילדינו"
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סדנאות הכנה
בסדנאות התייחסנו לתחומי למידה שונים:
•

מידע — זכויות וחובות בעבודה ,סיורים בסביבות עבודה שונות ,הרצאות בתחום משאבי אנוש,
מושגים מעולם הכסף והבנקאות (פתיחת חשבון בנק ,חשבון צעיר ועוד);

•

מיומנויות  -כתיבת קורות חיים ,ריאיון עבודה ,הצגה עצמית ,תקשורת בין אישית ,שיפור
הניידות ,אסרטיביות;

•

התייחסות רגשית  -התמודדות עם חששות ,תיאום ציפיות ,נקודות חוזק וכוחות ,התמודדות
עם מצבי לחץ ,התבוננות על עצמי;

הלמידה מתבצעת בצורה יצירתית ופעילה וכוללת סימולציות ,משחקי תפקידים והפעלות
שונות .קבוצת פישמן ובנק דיסקונט הם שותפים מלאים בתכנון הסדנאות ובהפעלתן.
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חלק שני

תקציר מחקרי
ההערכה
של פרופ ßרות בייט-מרום
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לאחר שש שנות פעילות ,החלטנו לבצע הערכה מפורטת מלווה לפרויקט בעזרת פרופ' רות
בייט-מרום שהתנדבה למשימה .בהערכה השתתפו בני הנוער ,המעסיקים וההורים שנטלו חלק
בפרויקט [ 2006ראו נספח  .]1במקביל ,לצורך הערכה נוספת ,פנינו לכל אלה שהשתתפו בפרויקט
בין השנים  2002ל( 2005 -ארבע שנות פעילות) .המטרה הייתה לקבל משוב מהבוגרים ,בעיקר על
השאלה איך הם רואים את ההתנסות דאז ממרחק של כמה שנים [ראו נספח .]2

הערכת פרויקט "עבודה בַּּאופק"  - 2006ממצאים עיקריים
המשתתפים
המשתתפים דיווחו שהעבודה תרמה להם רבות :הם למדו דברים חדשים ,הרגשתם השתפרה,
ביטחונם העצמי עלה והם חשו שהעבודה תרמה למעסיקיהם .רוב המשתתפים דיווחו על הערכה
גבוהה יותר של הסביבה אליהם ,ובעיניהם השיפור הרב ביותר חל בהערכת המשפחה ,יותר
מהשינוי בקרב חברים .המשיבים חשבו שהעבודה לא הבליטה את מוגבלותם ,שהעבודה עצמה
לא הייתה קשה ושהאנשים בסביבת העבודה היו נחמדים .אחוז גבוה של המשתתפים דיווח על
קשיים מועטים במהלך העבודה .בדרך כלל לא היה צורך בהתערבות מיוחדת של רכזת הפרויקט
מטעם "אופק לילדינו" מעבר לתפקידה השוטף.
מדברי המשתתפים:

"היה לי טוב שם .המון תרמתי ,מאוד נהניתי והאווירה הייתה חמה מאד .הרגשתי הרגשת ביטחון
למרות המוגבלות .כשנפרדתי מהם ,הפרידה הייתה קשה .נפרדנו בחיבוקים ובנשיקות והיה
להם עצוב מאוד .תודה לנועה שעזרה כל התקופה ומקווה להיות שם בשנה הבאה".
"אין ספק שנהניתי מאוד מאוד בעבודה .בסך הכל היה כיף ,הייתי נהנה לקום בבוקר ולנסוע
לעבודה יותר מאשר ללכת לים עם חברים".
"היה לי ממש נחמד בבנק ,ואני אשמח לחזור לשם ,אבל אין לי בעיה לנסות דברים חדשים".
"המון ,המון ,המון תודה רבה עצומה לנועה הרכזת על כל עזרתה וסיועה במשך הפרויקט
ולאחריו .יישר כוח גדול .אני פשוט גאה להיות חלק מפרויקט העבודה ומ'אופק לילדינו'".
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ההורים
ההורים דירגו את תרומת העבודה לילדיהם עוד יותר גבוה מכפי שדירגו אותה בני הנוער.
הם העריכו שפרויקט העבודה בקיץ לימד את ילדיהם להתמודד עם קשיים ,ולא ברמה שגרמה
תסכול כלשהו .הם ציינו שחוו את העצמאות של ילדיהם ולמדו על יכולותיהם.
מדברי ההורים:

"שזה ימשיך .מחזק את הילדים ונותן להם עצמאות".
"הפרויקט כולו טוב !10 .מעולה! "
"שמחתי מאד עם הפרויקט .אני מאוד מעריכה את כל האנשים שעשו ותרמו לעניין.
יישר כוח .זה נתן לי המון תקווה".
"לטעמי הפרויקט מאפשר להם להרגיש חיוניים על אף המגבלה".
"עבודתכם ברוכה .מודים לכם על המחשבה וההשתדלות ,ההתחשבות
בצורכי הילדים המקסימים הללו".
"הפרויקט פלא .משפר את מצב הרוח של הילד ומאוד מוסיף לביטחונו".

המעסיקים
המעסיקים נעשו אופטימים יותר באשר להעסקתם של בעלי צרכים מיוחדים .כולם ציינו שישמחו
להעסיק בני נוער לקויי ראייה בקיץ שלאחר מכן .יותר מ 90%-מהמעסיקים טענו שהמעורבות
בפרויקט תרמה להם אישית.
מתגובות המעסיקים:

"שני הצדדים יצאו מורווחים ומסופקים מהעשייה".
"חשוב מאוד לבצע פעולת הכנה לשני הצדדים  -למעסיק ולמועסק".
"לציין רק לשבח ש X-מקסימה ,מאוד נקשרו אליה בצוות .היא יעילה,
אכפתית ,מסורה ,זריזה והיה ממש מצוין אתה".
"תודה על הזכות שניתנה לנו".
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"הפרויקט חשוב מאוד".
"סה"כ ניסינו לתת הרגשה נעימה .כל הסניף היה שותף לחוויה".
"יוזמה מבורכת .הרגשת סיפוק בקרב כל עובדי הסניף אשר היו שותפים לפעילות זו".

משתתפים ותיקים מעריכים את פרויקט "עבודה בַּּאופק" 2005-2002
ממצאים עיקריים
במבט לאחור חשים המשיבים שהפרויקט תרם תרומה משמעותית כמעט בכל היבט שנשאלו
עליו ,ובעיקר במה שקשור לביטחון שלהם ביכולותיהם ,לנכונותם להתנסות בדברים חדשים,
לדימויים העצמי ,לתחושת העצמאות ,לתחושת האופטימיות ולביטחון העצמי .הפרויקט תרם
גם במידה בינונית לנכונותם לתרום לסביבה ,ללמידת מיומנויות חדשות ולפתיחותם ביחס ללקות
שלהם .הממד שקבל דירוג נמוך יותר היה המידה שבה הפרויקט תרם להם בעיסוקם הנוכחי.

תוצאות המחקר מראות שבאופן כללי ,המשיבים זוכרים בחיוב היבטים שונים של העבודה:
העבודה הייתה נעימה ,בינונית במידת האתגר והעניין ולרוב לא קשה ומתסכלת .מרבית
המשיבים לא שמרו על קשר עם מקום העבודה לאורך זמן.

מתגובותיהם הספונטאניות של המשיבים:

"התנסות ראשונה בתור עצמאי .לעבוד דרך "אופק לילדנו" נתן לי ראייה לחיים הלאה.
להשיג את הדבר לבד ולהרוויח את הכסף בזכות .עבודה נחמדה עם אנשים נחמדים
שהתייחסו אלי בנימוס".
"פרויקט נפלא ומבורך .מאחלת יישר כוח ושנמשיך להתפתח עם זה .חושבת שזה חשוב לא
רק בהיבט של בני הנוער אלא לחברה שנחשפת ליכולות שלנו .הם נחשפים למשהו חדש וזה
מחלחל".
"למדתי דברים על יחסי עובד-מעביד ,מה לצפות ממקום עבודה ,ריאיון עבודה ,לדעת לעמוד
על שלי ,אסרטיביות ,לדעת לענות על שאלות .שמחתי שהשתתפתי וגם המלצתי לאחרים
להשתתף בפרויקט".
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"עצם ההתנסות בעבודה והצעד הראשון נתנו הרגשה חיובית ומוטיבציה להמשיך .זה פרויקט
חיובי ותורם למי שלא מנוסה בעבודה בכלל .לא הייתי עובד באותו זמן אם לא היה פרויקט".
"פרויקט ממש חשוב ,זה עזר לי וזה מלמד אנשים שעוד לא עבדו -כל מיני מיומנויות ,והזדמנות
לעבוד .וזה נותן ניסיון עבודה שעוזר להתקבל למקומות אחרים".
"זיכרון חיובי .חוויה של התבגרות".
"למי שמתחיל ,זה כדאי גם אם בהתחלה זה קשה ומפחיד .זה שווה את ההתבגרות .צריך להיות
מוכנים לקשיים בהתחלה .לא להתייאש ולא להתבייש .מאוד חשוב כי זה הכשרה לחיים".
"כל החבר'ה בעבודה עשו לי מסיבת פרידה בגלל שאהבו אותי והיה להם נוח איתי .העבודה שלי
הייתה חשובה ומאוד הבינו כמה יכולתי לתרום וזה לא קשור למוגבלות .הדרך הכי טובה לנבא
את העתיד ,זה לייצר אותו ,וזה לא משנה מי אתה .אתה יכול לנצל את מה שיש לך כדי לתת את
הכול ,ועם הכישורים והמוגבלות ביחד ,תוכל לייצר ולנצח".
"הפרויקט עזר מאד ,הצליח ותרם לי ,העלה לי את הביטחון ,ונתן כלים להתמודד עם אנשים
ולדבר אתם ולעבוד עם אנשים גדולים ממני בגיל".
"צריך להמשיך את הפרויקט וגם לסטודנטים  -להמשיך למצוא עבודה גם אח"כ".

המשוב שקבלנו משני המחקרים  -מהמועסקים ,המעסיקים וההורים בקיץ 2006
ומבוגרי הפרויקט בין השנים  - 2005-2002מצביע על כך שהפרויקט משיג ,במידה
רבה ,את המטרות שהעמותה ושותפיה הציבו לעצמם עבור כל הקבוצות שהשתתפו
ומשתתפות בו.
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מכתב של ירון גיא לכנס סיכום של פרויקט עבודה בקיץ 2006

שלום לכולם,
לא יכולתי להגיע מסיבות שונות ,אבל היה חשוב לי להעביר לכם את המסר הבא.
אני ירון בן  21מרמת גן ,לבקן עם מגבלת ראיה.

לאחר סיום לימודי בתיכון ,הצטרפתי לפרויקט העבודה בפעם השלישית ,רק שהפעם זו הייתה
עבודה למשך זמן ארוך .עבדתי בדיוטי פרי בחנות נעליים של מגה ספורט וסקאל ,לאחר מכן
כשנסגר נמל התעופה הישן  ,עברתי לנמל תעופה החדש בתור עובד סקאל בחנות האלקטרוניקה.
במקום תקופה שהייתה אמורה להיגמר בסוף הקיץ ,עבדתי עד יום הגיוס שלי.

אתם בטח שואלים את עצמכם למה אני מספר לכם את כל זה .ראשית הרגשתי שפרויקט העבודה
שינה בי משהו ,הפכתי להיות אדם עצמאי ,נפתחתי יותר לחברה ולאנשים שונים ,קיבלתי מוסר
עבודה רב .דברים שנראו לי ממש לא חשובים באותו זמן.

היום כאשר אני מביט על עצמי ,אני מבין שהעבודה תרמה לי מאוד ,בכך שהיום כשאני בצבא ,אני
מרגיש אדם אמביציוזי ,שכל הזמן רוצה להתקדם כמו בעבודה .כל יום אני הראשון שמגיע ופותח
את המשרד ,אני הראשון בלעשות את הדברים הכי מהר ועל הצד הכי טוב שיש .את כל הדברים
הללו רכשתי בהיותי עובד לפני תקופת הצבא.

בנוסף חשוב לי לתאר את מהלך ההתקדמות שלי בצבא .התחלתי בתור טכנאי פשוט ,עם רקע מזערי
במחשבים .לאחר מכן הפכתי לתומך טכני ,מאוחר יותר הפכתי להיות אחראי משמרת ,וכעת אני נמצא
בהסמכה לראש צוות התמיכה הטכנית .את כל התהליך הזה עברתי בשנה וחצי של שרות .לצורך מדד,
המפקדת שלי לשעבר עברה את כל התהליך בארבע שנים ,שכלל שנתיים של קבע.

בלי הניסיון המועט ביחסי עבודה לפני הצבא אני לא בטוח שהייתי מצליח להתקדם
כל כך מהר .תודה לאופק על הפרויקט המעולה הזה.
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סיפורה של אלונה לכנס סיכום של פרויקט עבודה בקיץ 2006

שלום לכולם .קוראים לי אלונה ,אני בת  18ואני קצת מתרגשת .השנה הייתה
השנה השנייה בה עבדתי .בשנה שעברה עבדתי בפעם הראשונה דרך הפרויקט בבנק דיסקונט,
סניף גדרה במשך שלושה שבועות .ההתנסות הייתה לי מאוד חדשה כי לא עבדתי לפני כן .השנה
חזרתי לשם כמעט לכל החופש הגדול.

מההתחלה ,כשהגעתי לבנק התחלתי לתייק ,לסרוק חתימות במחשב ולצלם כל מיני דברים.
באחד הימים ,כשהייתי שם ,דיברתי עם אחותי בטלפון ברוסית ,ככה במקרה גילו בבנק שאני
דוברת רוסית ומאז התחלתי לעזור גם בתרגום כשבאו לסניף אנשים שלא דיברו טוב עברית.
שמחתי כשראיתי שאני יכולה לעזור בתרגום .גיליתי שאני מדברת רוסית יותר טוב ממה שחשבתי
כי בדרך כלל קשה לי לדבר עם אמא שלי .חוץ מזה היה לי כיף לדעת שיש משהו שאני יכולה
לעשות ואחרים לא.

הקושי העיקרי שלי בעבודה זה שלפעמים לא היה לי מספיק מה לעשות והיה קצת משעמם...
כשעבדתי למדתי המון דברים חדשים שלא ידעתי על עצמי .למשל ,שאני יכולה לעמוד בזמנים,
שאני יכולה לתרום לאנשים אחרים ,למדתי להגיד מה אני רוצה ,ונהיה לי יותר בטחון.

בשנה השנייה של העבודה בבנק הרגשתי עוד יותר בוגרת ואחראית ,כבר לא היו צמודים אלי
בעבודה וידעתי יותר דברים לעשות לבד .היה לי יותר קל כי המקום כבר לא היה לי חדש והכרתי
כמעט את כל העובדים .גם היה לי כיף שאנשים שמכירים אותי ראו שאני עובדת בבנק ,כי הם
ראו שאני יכולה לעשות את זה .אנשים התעניינו כל הזמן ,מטעם מי אני עובדת והתפעלו .נהניתי
מאוד בעבודה והיה לי כיף עם האנשים שעבדתי איתם .בגלל שהייתי הכי קטנה דאגו לי וטיפלו
בי ונוצר לנו קשר טוב ,הם היו מאוד נחמדים .חוץ מזה הרווחתי כסף ויכולתי לקנות לעצמי דברים
שרציתי כמו בגדים ודברים לבית ספר -מהכסף שלי וזה היה לי כיף.
בקיצור ,חשוב לי להגיד שאפשר להפיק מהפרויקט הזה המון דברים שלומדים
לחיים .תודה רבה ,היה אחלה.
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הנדון :תעסוקת קיץ לילדיי טל ורועי לדרמן בחברת "מבני תעשיה"

נועה שלום,
בקיץ הזה הייתה לילדיי טל ורועי חוויה מרגשת במיוחד  -הם זכו לאפשרות לעבוד תמורת שכר
בחברת "מבני תעשיה".
מה שנראה כל כך טריביאלי לנערים ולנערות רגילים ,מקבל במקרה זה מימדים אחרים ומיוחדים.
כיוון שטל ורועי הינם עיוורים לחלוטין ,לא התאפשר להם מעולם להתנסות בעבודה כלשהיא,
והשנה לאחר מאמץ וכוונה מרובה ,נמצא מקום עבודה שנתן להם את האפשרות לעבוד.
ברור כי מבחינתם כבני נוער ומבחינתי כאמא  -מדובר בהתנסות משמעותית ביותר.
במאמץ הבלתי פוסק להיות אדם עצמאי למרות העיוורון והצרכים המיוחדים ,הרי שהייתה זו
תרומה נוספת בתהליך זה .תרומה לביטחון העצמי ,לדימוי העצמי ולאמון שלהם בבני אדם ובחברה.

התרגשתי לראות את הגישה של כל מי שהיה שותף לפרויקט נפלא זה .את גישתך הרצינית,
האמיתית והמכבדת מאד שבה את ניגשת לילדיי באופן פרטי ולפרויקט כולו באופן כללי.
מילים חמות במיוחד יש לי לאנשים הנפלאים בחברת "מבני תעשיה" ,אלון פרס -סמנכ"ל לפיתוח
ונינה דן -מזכירת מחלקת פיתוח.
ראיתי את גישתם לטל ורועי  -גישה שיש בה כבוד ללא שמץ התנשאות .לאלון היה ברור שלא
העיוורון הוא שימנע ממנו לאפשר להם להתנסות בעבודה ,אך רצה לוודא שטל ורועי אכן יוכלו
לעבוד באמת .לא רצה "תעסוקת רחמים" אלא התנסות אמיתית .ואכן כך היה .וזה כשלעצמו
ריגש אותי ביותר.

נינה דן ,שהייתה אחראית על כל תהליך הקליטה ,גילתה סבלנות אין קץ ,הדריכה אותם בשקט,
באדיבות ,בחם .הייתה פשוט מקסימה.
אינני יודעת אם הם עצמם ערים לתרומה שלהם בכל המאמץ של שילוב האדם בעל הצרכים
המיוחדים בתוך החברה הרגילה ,אך אני יודעת שזהו נדבך נוסף בתהליך
שבו החברה הרגילה אמורה לשלב בתוכה את האדם בעל הצרכים המיוחדים.
אני מקווה שפרויקט נפלא זה ימשיך ויתעצם .שיותר ויותר חברות ומעסיקים
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יפתחו את שעריהם לקליטת בני נוער בעלי מוגבלויות ובהמשך לקלוט אנשים בוגרים אלו למעגל
העבודה ,כדי שגם הם יוכלו להתנסות בחוויה הבריאה והנכונה כל כך של פרנסה מתוך יגיע כפיים
ולא מתוך נתמכות.

בכבוד רב ובברכה,
יפה לדרמן

מפגש סיום שנה
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הנדון :פרויקט עבודה בקיץ "אופק לילדינו" וקבוצת פישמן

יפה שלום,

קבלתי לפני דקות אחדות את מכתבך המרגש וכבר כאשר קראתי את המילים הראשונות ידעתי
כי עבור מילים שכאלו אני קמה כל בוקר בשמחה לעבודתי.

אין ספק כי כל מי שהיה שותף לפרויקט זה הינו אדם יחיד ומיוחד אך אלו להם את צריכה לומר את
התודה הגדולה היא קודם כל לך שגידלת ילדים כאלו ,ובעיקר לילדייך ששום מגבלה לא עוצרת
בעדם להיות אנשים פעילים בחברה ומועילים לה.
בנוסף ,אני מצרפת לך את העלון שהכנתי לקראת ראש השנה ,עלון שמופץ בימים אלו לכל עובדי
קבוצת פישמן (למעלה מ 13,000 -עובדים) ואנשים רבים אחרים ששותפים לעשייה שלנו ,ובו
סיפורם של טל ורועי (ראי את הכתבה "האור בקצה המנהרה").
שתהיה לך ולבני ביתך שנה טובה ומלאה בהצלחות

ורד רז
מנהלת אחריות חברתית
קבוצת פישמן
ספטמבר 2006
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עבודה בקיץ / 2004אור גיא

הכל החל בסוף האביב,
שמעתי על עבודה בקיץ וחשבתי שיהיה מגניב.
אפרת התקשרה והזמינה להכשרה,
החלטתי ללכת כדי ללמוד קצת על עבודה.
אפרת שאלה אם אני רוצה לעבוד בקייטנה,
לא היססתי לרגע ואמרתי "זה נשמע לי נפלא".
נשלחתי לריאיון בקייטנת גן אלי"ע
גן העדן של ילדות בזיכרונותיי שם,
זוכר ראיון עבודה עם שלושת האחראיות,
דברתי על עצמי הרבה ומבפנים מלא תהיות.
פחדתי מהתגובות ,מהקשרים עם הילדים,
פחדתי לאכזב את האנשים
אשר הבטחתי להם שאעשה את מיטב יכולתי.
חשבתי הרבה ,לא ידעתי למה לצפות,
וצלצול של טלפון גרם לי לחיוך רפה עד מאד.
הגיע יום הקייטנה ויצאתי אל דרכי,
שני אוטובוסים ואיש שהסביר איך מגיעים אל מחוז חפצי.
היום הראשון היה קל ועבר מהר,
הכרתי את הילדים והמדריכים,
הספקתי אפילו עם חלק לדבר.
כל השבוע הראשון רץ בקלות,
וביום ראשון לאחר מכן,
קיבלתי ביקורת והבנתי כל טעות.
במשך שאר הקייטנה עשיתי את המיטב
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כי ידעתי מה לעשות ועם הביקורת רק הוטב,
הרגשתי שלמדתי המון מכל דבר
ושיעור נוסף של חיים נקלט ונשאר.
תודה לכל "אופק לילדינו"
שנתנו לי את ההזדמנות לעבוד ברצינות,
ותודה לכל מי שלקח חלק בעבודות של כולם,
נהניתי לעבוד בקיץ  ,2004קיץ שלא אשכח לעולם.

מסדנאות ההכשרה
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טלפארמה  -מתוך מילות סיכום של פרויקט עבודה בקיץ 2004

התחלנו עם פרויקט תעסוקת קיץ לבני נוער עם מגבלת ראיה בשנת  2003והתגובות היו חיוביות
משני הצדדים .הכרנו שלש בנות מקסימות  -אחת מהן עבדה כבר פעמיים בקיץ ואחת ממשיכה
את עבודתה כבר שנה שלמה (אחרי י"ב).
התחומים בהם אנו נעזרים בבנות הינם מגוונים :עזרה בתיוקים ,סידור תיקים ומשרדים ,עזרה
בשיחות טלפון יוצאות ,אריזה ,צילומים ,גריסת חומר מסווג ,רישום על גבי מדבקות וכדומה.
במקביל ,הכנו לבנות גם עבודות שהמתינו במיוחד בשבילן ,כגון מילוי מים במכלים המיועדים
לאחסון תרופות בקירור .הבנות הוכיחו את עצמן כחרוצות וחדורות מוטיבציה להצליח בפרויקט
אף מעבר לתקופת הזמן שהוקצה .הן השתלבו בעבודה בצורה יוצאת מן הכלל הן בפן האופרטיבי
והן בפן החברתי.
אנו בטלפארמה רואים בפעילות עם "אופק לילדינו" הזדמנות מיוחדת לתרום למען שילובם של
אנשים עם מגבלות בקהילה .זוהי הזדמנות נהדרות להוסיף עניין אנושי חברתי ובעל ערך מוסף
בקרב עובדי החברה כאשר ההשקעה הכלכלית בטלה בשישים .אנו ממליצים בחם לכל גוף ארגוני
לקחת חלק בפרויקט מבורך זה!

בברכה,
אורית לוי

 ...עוד מסדנאות ההכשרה
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פרויקט עבודת קיץ לנוער לקוי ראייה  -הלכה למעשה ברשת הום סנטר

לקראת חופשת הקיץ הרמנו את הכפפה שנזרקה אלינו והחלטנו לצרף לשורות משרדי הנהלת
הום סנטר עובדת לקויית ראיה.

למדנו מרוני הרבה על החשש של אנשים בעלי מוגבלויות מדעות קדומות ומניסיונות להקל
בדרישות מהם בשל מגבלתם .הרעיון היה "אל תנסו לוותר לי ,אחרת לא תמצו את כל הפוטנציאל
שלי" .הבנו טוב מתמיד שאנשים שרואים מולם את המגבלה ולא את האדם הנושא אותה -
מפספסים בגדול.
בשיחת הסיכום שניהלנו ,רוני ואני ,בסיום תקופת ההעסקה ,ניכר שעבר על כל אחת מאיתנו
שינוי :רוני הבינה שיש שם בחוץ גם סביבה תומכת ומקבלת ושלא כל אדם ללא מגבלות הוא
אדם מוגבל בתפיסתו ...אני למדתי שיש לי עוד הרבה מה ללמוד על כוח רצון ועל יכולת אנושית
להתגבר על מגבלות ולהצליח.

מתוך דברים שכתבה שירי שפט
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חוויות מפרויקט העבודה בקיץ 2007

שרון מגיעה אלינו בפעם השנייה לתקופה של שבועיים בקיץ.
בהתחלה (כמחצית מהיום הראשון) ,היא קצת ביישנית ומופנמת ,אולם מכיוון שכולם כמעט
בסניף יבנאים ,הקרירות והחששות מיד מתפוגגים ושרון נכנסת לתלם כאחת מאיתנו.
תמיד נותנת כתף ,יודעת לשאול כשצריך ,לא משתעממת לרגע ,מבקשת להיות עסוקה כל הזמן,
חייכנית ועליזה.

למרות המגבלה ,אינה גורמת להרגשת ריחוק וניכור ולא נותנת לסובב אותה להרגיש במגבלה זו.
נחישות רוח ,רצון להצליח והתמדה ,יכולים להיות לכל אדם בריא חומר למחשבה ולמידה ,אפילו
אך בהתבוננות.

מקווים להעסיק אותה שוב בשנים
הקרובות,
אורלי בורוקובסקי,
מנהלת סניף יבנה ,בנק דיסקונט.
 25באוקטובר 2007
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בני הנוער מסכמים חוויות מהפרויקט...

"כאשר הציעו לי לעבוד בקווי זהב נורא התרגשתי מזה .חששתי קצת מהמפגש עם אנשים לא
מוכרים ,סביבה שונה וכל מה שכרוך בזה ]...[ .עבדתי ממש הרבה ,בקושי הייתי לוקח הפסקות
לשתות משהו .אחרי כמעט  5ימי עבודה ,היחס של המחלקה אלי התחיל להשתנות ,התחילו
להסביר לי (ירדו עלי אפילו) שאני צריך לקחת הפסקות יותר ארוכות בעבודה .הסבירו לי על
חדר האוכל (לא ידעתי עד אז שיש בכלל חדר אוכל בבניין) .אחרי שבוע וחצי בערך של עבודה
הזמינו אותי לאכול בחדר האוכל ,ככה הכרתי יותר את המחלקה שלי .היה נחמד לאכול איתם,
לדבר איתם ,אפילו נסעתי איתם הביתה פעמיים .ביום האחרון לעבודה הצטלמתי עם כל המח
לקה שלי ועם הבוסית שלי ,כדי שתהיה לי מזכרת מהעבודה" .
"העבודה המשרדית לא הייתה בשבילי חוויה כל כך מהנה ,דפים הם לא כאלה יצורים ידידותיים,
אך בהחלט זו הייתה עבורי התנסות מעניינת שאולי הבהירה לי שאני ודפים לא כל כך מסתדרים
ושאולי כדאי לי לחפש את המזל שלי בתחום אחר .כן נהניתי לסייע בארגון הנופש כי אני אחת
שאוהבת להיות ולדבר עם אנשים ,דבר שהתאפשר לי במסגרת זו .למי שעוד לא עבד במשרד
ומתכוון לעשות זאת ,אני מציעה לשקול היטב האם יש לו את הסבלנות לעשות זאת כי זו עבודה
שלא ממש מתאימה לאנשים שלא מסוגלים לשבת יותר מדי זמן וזקוקים להתרחשויות (כמוני).
ואפילו שאני קצת מקטרת ,אני מאוד מרוצה".
(הכותבת לומדת היום עבודה סוציאלית)...
"כמו בכל התחלה חדשה קצת קשה בהתחלה ואחר כך מתרגלים .הנה לכם דוגמא ,שאפילו
אבא שלי דאג יותר ממני :ביום הראשון של העבודה ,אבא שלי לקח אותי לעבודה ,נכנסנו לרכב
ומאותו הרגע ועד שהגענו לעבודה הוא שאל אותי שלוש פעמים אם אני יודע לאן ללכת".
"נכון שחלק מהעבודות היו מעצבנות (לעשות  4שעות אותו דבר זה משעמם,)...
ונכון שחלק מהעבודות היו מעייפות (לעבוד  6שעות רצוף זה מתיש,)...
אבל בסופו של דבר נהניתי ,למדתי להעריך את הכסף ,והמשפט שתמיד היה
תקוע לי בראש בזמן העבודה היה " :כל עבודה מכבדת את בעליה"
(או משהו כזה .)...תחשבו על זה"...
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"בגלל היחס הנפלא שנתנו לי שם ,עבדתי הכי טוב שיכולתי .הם בטחו בי שלא אזלזל
בעבודה וזה מה שעשיתי .הגעתי בזמן ולא יצאתי לפני הזמן .הם התנהגו אלי טוב ואפילו
בדקו אם שתיתי והכל בסדר".

משחקי תפקידים
בסדנאות ההכשרה
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לאפרת וולך
רכזת תכנית התעסוקה לנוער
ארגון ההורים "אופק לילדינו"
רוב שלומות!!!

יישר כח לך ,לארגון "אופק לילדינו" ,לקבוצת פישמן ,לבנק דיסקונט ,ולכל העושים במלאכת
קודש זאת ,על פועלכם הבלתי נלאה בפרויקט מציאת עבודה בקיץ עבור לקויי הראייה .עשייתכם
הברוכה לא תסולא בפז .הצלחתכם היא הצלחתנו ואנו מוקירים ומעריכים מאוד את שיבוץ עדיה
אבן חן במערכת העבודה .אינכם יודעים עד כמה עדיה ואנו אסירי תודה לכם .אינכם יודעים איזו
תרומה כבירה הענקתם לבתנו שסוף סוף היא תורמת לחברה מיוזמתה ,ממרצה הבלתי נדלה,
מהחלטתה הנחושה להצליח ויהי מה ,להוכיח לכל המערכת שהיא כשרה ואינה נופלת במאומה
מאחרים .אמנם היא איטית וחוששת אך היא חדורת מודעות לשרות הלקוחות והאנשים עמם היא
באה במגע.
אינכם יודעים כמה גאווה וערך עצמי הענקתם לה במחווה זו של מציאת עבודה ,הליכה לריאיון
עבודה ראשון בחייה וקבלתה לעבודה .אין מילים לתאר את הסיפוק והערכה העצמית לגביה
שעלתה עשרות מונים מבעבר .כל חייה חששה עדיה שמא היא נופלת מרבים ,שמא היא לעולם
לא תתקבל לעבודה ותמיד תדחה באדיבות.
תצלח דרכה .אתם הארתם את עיניה שהעבודה היא לא בבחינת חלום אליו כמהה אלא בבחינת
התגשמות .אינכם יודעים עד כמה עדיה הפכה לעצמאית ואיזה שינוי לטובה חל בה בשבוע אחד.
ראשית  -מרגע שעדיה קיבלה את ההודעה המרנינה שהיא התקבלה לעבודה עבדנו איתה בדרך
של סימולציה על מנת שתכיר מקרוב את עבודת המשרד והכרוך בכך .היא למדה לחרר מסמכים,
לשדך אותם ,לפתוח קלסרים ולסגור ,לתייק מסמכים ולכתוב מכתבים .כל זאת על מנת שהמשרד
לא יהיה זר לה .עדיה ביסודה מפחדת מכל דבר חדש שלא מוכר לה .כך קירבנו אותה לנושא
וחששותיה פחתו במידה רבה .שנית  -מעולם עדיה לא נסעה לבדה באוטובוס מאחר וחששה
באופן טבעי מהנסיעות .כעת היא משתמשת בשני אוטובוסים על מנת להגיע לעבודה ובטחונה
בתחבורה הציבורית גבר .שלישית  -היא מקדימה תמיד להגיע למקום עבודתה
במחצית השעה על מנת שלא לאחר.
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היא עובדת במרץ והיא מלאת סיפוק והערכה לצוות העובדים שמקבל אותה בחום רב ומפרגן לה
על כל צעד ושעל .אמונתה שישנם אנשים טובים באמצע הדרך גברה .יומיים ראשונים היא עבדה
בחפיפה למזכירה ויומיים היא עובדת במקומה כמזכירה לכל דבר ומבצעת את מלאכתה
אפילו לשביעות רצונה של עדיה ,שהיא המחמירה ביותר בביקורת כלפי עצמה.
רביעית  -היא הלכה לבדה לבנק ופתחה באופן עצמאי חשבון עובר ושב.

מדי יום ביומו כשהיא חוזרת מהעבודה ,אני חשה עד כמה היא מלאת ההערכה למערכת ושמחה
שביצעה את ההעבודות והמטלות על הצד הטוב ביותר .אמנם היא מספרת גם על מחדלים
וטעויות בהעברת שיחות ,אך טעויותיה בטלות בשישים יחסית לזמן בו היא נמצאת והן פעוטות
ערך .אני סבורה שלא רק חייבים להודות לך ולכל יוזמי הפרויקט החשוב הזה אלא חובה להפיצו
ולפרסמו ברבים :בעיתונות ,בתקשורת הרחבה ולהביא למודעות שיכולת החריגים לפעמים אינה
נופלת במאומה מהרגילים ,נהפוך הוא ,הם מלאי אמביציה וחדורי מוטיבציה להוכיח את יכולותיהם,
פועליהם וכשריהם ,הם מלאי ההערכה וסיפוק למקומות עבודתם ועל כן לא יבגדו במקום עבודה
זה ,יתמידו להגיע אליו תמיד וישרתו את לקוחותיהם באמונה וביושר ,כי כל מאוויהם לקבל את הכרת
הציבור בטיב עבודתם .על כן הרווח של החברה יהיה רב מהפסדה .אם יגיעו למסקנה זו רוב החברות
אשריי לי וטוב לי ,כל החריגים יזכו לעבודה הולמת שתעניק להם גאווה וכבוד .אני ובעלי שוב מודים
לך וליזמי הפרוייקט מעומק ליבנו על המעשה ועל הסיפוק ,הגאווה והכבוד שהסבתם לבתנו.

בברכה חמה
אביבה ומוטי אבן חן ,הוד השרון
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נספח  :1מחקר הערכה של פרויקט "עבודה בַּּאופק" 2006
רקע
בקיץ  2006נערך ,בפעם החמישית ,פרויקט העבודה בקיץ לבני נוער לקויי ראייה ועיוורים במסגרת
עמותת "אופק לילדינו".

המשתתפים :צוות העמותה פנה ל 52-בני נוער .מתוכם  37באו לסדנת ההכנה 31 .מתוכם התקבלו
לעבודה ,ובסופו של דבר עבדו בפועל  26בני נוער ( 4בני נוער מהצפון לא עבדו בגלל מלחמת
לבנון השנייה ,ואחד בגלל מחלה קשה ממנה נפטר ,לצערנו ,זמן קצר אחרי הקיץ)  .גיל העובדים
נע בין  14לבין  19והממוצע הגילי היה  16.6שנים 64.7% .מתוכם עבדו זו השנה הראשונה23.5% ,
זו השנה השנייה ,והשאר  -שנה שלישית או רביעית.

המעסיקים 21 :מעסיקים נטלו חלק בפרויקט 11 :סניפים של בנק דיסקונט שבחלקם עבדו
שני נערים/נערות; מקבוצת פישמן :הום סנטר ראשון לציון ,טויס אר אס בקניון מלחה בירושלים,
טיפקום ,מבני תעשיה ,מגה ספורט ,ספיא ,מד ,1-קווי זהב פתח תקווה; גן אלי"ע בפתח תקווה;
מפעל היטרן בע"מ בירושלים.

הכנת המשתתפים :כמדי שנה ,נערכה למשתתפים סדנת הכנה בת יומיים .כמו כן עברו
המשתתפים ריאיון עבודה במסגרת מקום העבודה שאליו שובצו.

הכנת המעסיקים :שיחות טלפון שקיימה עמם רכזת הפרויקט; ריאיון העבודה עם המועמדים היה
אף הוא בגדר הכנה.

בתום הקיץ ,הועברו שאלוני משוב לבני הנוער שעבדו ,להוריהם ולמעסיקים 20 .בני נוער השיבו על
השאלון ( 21 ,)76.9%הורים ענו (הורים ל 23-בני נוער) ( ,)87.5%ו 16 -מעסיקים השיבו (.)76.2%
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סיכום המשוב
הכנת המשתתפים והמעסיקים
 50%מהמשתתפים לקחו חלק בשני ימי ההעשרה 35% ,ביום אחד והשאר לא השתתפו כלל.
המשתתפים התבקשו לציין עד כמה הכינו אותם הסדנאות לעבודת הקיץ (על סולם מ ,1-כלל
לא ,ועד  ,5במידה רבה מאד) .ממוצע הדירוג היה  3.25ו 75% -ציינו שהסדנאות הכינו אותם
במידה בינונית או יותר .כאשר נשאלו מה כדאי לשנות בסדנאות ,ציינו המשיבים שהשתתפו כבר
בסדנה דומה בשנים קודמות (שלושה) שטוב יהיה אם הסדנה לא תחזור על עצמה .אחרים
(ארבעה) ציינו שהיו רוצים יותר התנסות מעשית ופחות הרצאות ושאפשר היה להסתפק ביום
אחד (שלושה).

לגבי ריאיון הקבלה לעבודה ,מתברר שבדרך כלל המשתתפים רואיינו על ידי מנהל הסניף
שבו היה העובד מועסק .הם העריכו את הריאיון מאוד מבחינת חשיבותו (ממוצע של  4.32על
סולם מ 1-עד  ,)5מבחינת ההכנה אליו (ממוצע  )4.47ומבחינת המידה שבה הריאיון הבהיר
מה תהיה העבודה (ממוצע .)4.21

המעסיקים חשבו ברובם ( )93.7%שהריאיון היה הכרחי .לדעתם הכינו אותם במידה מספקת
(ממוצע  2על סולם מ( 1-במידה רבה מאד) ועד ( 5כלל לא)).

העבודה
 6נערים ונערות עסקו בסידורים שונים; שלושה ענו לטלפונים; שישה תייקו; אחרים ארזו ,גרסו וקיפלו
ואחד הדריך ילדים לקויי ראייה .רובם ( )31.6%עבדו עשרה ימי עבודה ,והממוצע היה  14.7ימים .בכל
יום עבדו המשתתפים בין  4ל 8-שעות ובממוצע  6שעות .המעסיקים ציינו שנמצא תפקיד הולם
לעובדים (ממוצע  1.9על סולם מ ,1-במידה רבה מאוד ,ועד  ,5כלל לא) .רובם גם ציינו שהעובדים
עמדו בציפיות (ממוצע  1.5על אותו סולם) ,ולא היו בדרך כלל קשיים במהלך העבודה (ממוצע
 4.37על סולם מ ,1-במידה רבה מאוד ,ועד  ,5כלל לא) .המעסיקים גם לא נעזרו ברכזת הפרויקט
כדי לפתור בעיות אם התעוררו (ממוצע  ,4.4על סולם מ ,1-במידה רבה מאוד ,ועד  ,5כלל לא).
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משוב על העבודה
להלן טבלה של התפלגות התשובות של המשתתפים בהתייחס לשאלות שונות שנשאלו .כמו כן
מבוטא הממוצע שהתקבל לכל שאלה ).(M

כלל לא
1

במידה
מועטה
2

במידה
בינונית
3

במידה
רבה
4

במידה רבה
מאוד
5

האם העבודה היתה
מעניינת? M=3.6

5.0%

10.0%

35.0%

20.0%

30.0%

האם העבודה היתה
קשה? M=1.65

50.0%

40.0%

5.0%

5.0%

-

האם האנשים בסביבת
העבודה היו נחמדים?
M=4.75

-

-

5.0%

15.0%

80.0%

האם נתקלת בקשיים
בעבודה? M=1.65

55.0%

35.0%

5.0%

-

5.0%

אם נתקלת בקשיים,
האם נעזרת במישהו
בעבודה? M=2.78

16.7%

27.8%

27.8%

16.7%

11.1%

33.3%

11.1%

11.1%

27.8%

16.7%

האם נעזרת בנציגת
אופק לילדים? M=2.83

העבודה לא הוערכה כקשה והמשתתפים ציינו שהאנשים בסביבת העבודה היו נחמדים .הם
מיעטו להיעזר באנשים מהעבודה וגם ברכזת הפרויקט.
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משוב על ההרגשה
בטבלה המצורפת התפלגות התשובות והממוצע באשר לשאלות שונות שמתייחסות לרגשות
המשתתפים בעבודה.
כלל לא
1

במידה
מועטה
2

במידה
בינונית
3

במידה
רבה
4

במידה
רבה מאוד
5

העבודה לימדה אותי
דברים חדשים M=3.25

15.0%

10.0%

35.0%

15.0%

25.0%

העבודה תרמה
להרגשתי הטובה
M=4.25

5.0%

-

15.0%

25.0%

55.0%

העבודה שיפרה
את הביטחון העצמי
M=3.37

10.5%

21.1%

10.5%

36.8%

21.1%

העבודה הבליטה את
המגבלות שלי M=1.84

47.4%

31.6%

15.8%

-

5.3%

דרך העבודה הכרתי
חברים חדשים M=2.7

40.0%

10.0%

10.0%

20.0%

20.0%

אני מרגיש שינוי לטובה
בהערכה של החברים
שלי אליי M=2.72

33.3%

אני מרגיש שינוי לטובה
בהערכה של המשפחה
שלי אליי M=3.25

15.0%

לאנשים בעבודה הייתה
סבלנות למגבלות שלי
M=4.63

-

הרגשתי שהעבודה
שעשיתי תרמה
למעסיקים שלי M=4.20

5.0%
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16.7%

15.0%

-

-

16.7%

25.0%

10.5%

15.0%

11.1%

20.0%

15.8%

30.0%

22.2%

25.0%

73.7%

50.0%

אנו רואים שהמשתתפים מדווחים על התרומות הרבות של העבודה :לימוד דברים חדשים,
תרומה להרגשה ,שיפור הביטחון ותחושה שהעבודה תרמה למעסיקיהם .רובם לא דיווחו על
שיפור מהבחינה החברתית .המשיבים לא חשבו שהעבודה הבליטה את מגבלותיהם ,והעריכו את
ההתייחסות של סביבת העבודה אליהם.
לגבי חלק מהתחושות ,נשאלו גם ההורים .כפי שאנו רואים בטבלה להלן ,ההורים דירגו את
התרומה של העבודה לבני הנוער עוד יותר ממה שדירגו זאת בני הנוער.

ממוצע המשתתפים

ממוצע ההורים

העבודה לימדה אותי/אותו דברים חדשים

3.25

4.24

העבודה תרמה להרגשתי/להרגשתו הטובה

4.25

4.86

העבודה שיפרה את הביטחון העצמי

3.37

4.81

העבודה הבליטה את המגבלות שלי  /שלו

1.84

2.35

דרך העבודה הכרתי/הכיר חברים חדשים

2.7

2.71

ההורים מעריכים שהפרויקט לימד את בני הנוער להתמודד עם קשיים (ממוצע  3.81על סולם
מ ,1-כלל לא ,ועד  ,5במידה רבה מאד) ,ולא חשבו שהפרויקט תסכל אותם (ממוצע .)1.14

תרומת הפרויקט להורים ולמעסיקים
ההורים ציינו שהם חוו את העצמאות של ילדיהם (ממוצע  4.1על סולם מ ,1-כלל לא ,ועד  5במידה
רבה) ,שהפרויקט לא גרם להם לחוות את מגבלותיהם של הילדים (ממוצע  ,)2.38ושהם למדו על
היכולות של הילדים (ממוצע .)3.8

המעסיקים נעשו אופטימים יותר באשר להעסקתם של בעלי צרכים מיוחדים ( 53%לא שינו את
עמדתם ואילו השאר נעשו אופטימים יותר) .כולם ציינו שהם מוכנים במידה רבה מאד או במידה
רבה להעסיק בני נוער לקויי ראייה בקיץ שלאחר מכן .יותר מ 90%-מהמעסיקים טענו שהמעורבות
בפרויקט תרמה להם אישית וכתבו דברים כמו:
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"הפרויקט תרם לי להבין מעט את העולם בו חי לקוי הראייה .ההתמודדות .הנחישות".
"הרגשתי סיפוק עד כדי כך שכאשר  Xבקשה להאריך את תקופת ההעסקה ,כלל לא היססתי".
"הפרויקט תרם רבות לחברה וגם באופן אישי".
"שמחתי שהארגון שלי תורם גם במקומות שאין תרומה ישירה לרווח .הרגשתי מחוייבת אישית
שהעובד ירגיש נוח".

ומה באשר לשנה הבאה?
כל המשתתפים הצעירים ציינו שירצו שוב לעבוד בשנה הבאה ,רובם ( )63.1%באותה עבודה .כך
גם כל המעסיקים .כל ההורים ציינו שיעודדו את ילדם להשתתף בפרויקט גם בקיץ הבא.

הערות פתוחות
המשתתפים ,ההורים והמעסיקים שיבחו את הפרויקט במילים חמות .להלן כמה מההערות:

בני הנוער:

"היה לי טוב שם .המון תרמתי ,מאוד ניהנתי והאווירה הייתה חמה מאוד .הרגשתי הרגשת
ביטחון למרות המוגבלות .כשנפרדתי מהם ,הפרידה היתה קשה .נפרדנו בחיבוקים ובנשיקות
והיה להם עצוב מאוד .תודה לנועה שעזרה כל התקופה .ומקווה להיות שם בשנה הבאה".
"בעבודה שעבדתי עבד אתי חבר מהפרויקט וזה מאוד השפיע על העבודה".
"היה לי ממש נחמד בבנק ,ואני אשמח לחזור לשם ,אבל אין לי בעיה לנסות דברים חדשים".
"המון ,המון ,המון תודה רבה עצומה לנועה הרכזת על כל עזרתה וסיועה במשך הפרויקט
ולאחריו .יישר כוח גדול .אני פשוט גאה להיות חלק מפרויקט התעסוקה ומאופק לילדינו".
"יישר כוח עצום ואדיר .על ההשקעה ,הסבלנות ,הרצון הטוב".
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ההורים:

"הפרויקט כולו טוב !10 .מעולה! אנשים עושים עבודת קודש".
"שזה ימשיך .מחזק את הילדים ונותן להם עצמאות".
"כל הכבוד".
"שמחתי מאוד עם הפרויקט .אני מאוד מעריכה את כל האנשים שעשו ותרמו לעניין .יישר כוח.
זה נתן לי המון תקווה".
"הפרויקט מוצלח מאוד .תבורכו על המאמץ והיוזמה".
"לטעמי הפרויקט מאפשר להם להרגיש חיוניים על אף המגבלה".
"עבודתכם ברוכה .מודים לכם על המחשבה וההשתדלות ,ההתחשבות בצורכי
הילדים המקסימים הללו".
"הפרויקט נפלא .משפר את מצב הרוח של הילד ומאוד מוסיף לביטחון".

המעסיקים:

"כה לחי .בואו נמשיך לעזור ביחד".
"חשוב מאוד לבצע פעולת הכנה לשני הצדדים  -למעסיק ולמועסק.
מפגש עם ההורים תורם מאוד להבנת מצב המועסק .יישר כוח".
"לציין רק לשבח ש X-מקסימה ,מאוד נקשרו אליה בצוות .היא יעילה,
אכפתית ,מסורה ,זריזה והיה ממש מצוין אתה".
"אני מאמינה שהפרויקט הוא התנסות מדהימה מיוחדת וחשובה לבני הנוער".
"תודה על הזכות שניתנה לנו".
"שני הצדדים יצאו מורווחים ומסופקים מהעשייה".
"הפרויקט חשוב מאוד".
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"סה"כ ניסינו לתת הרגשה נעימה .כל הסניף היה שותף לחוויה".
"יוזמה מבורכת .הרגשת סיפוק בקרב כל עובדי הסניף אשר היו שותפים לפעילות זו".
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נספח  :2משתתפים ותיקים מעריכים את פרויקט "עבודה בַּּאופק"
 - 2005-2002ממצאים עיקריים
רקע
בשנת  2002החל פרויקט "עבודה ב ּ ַּאופק" של "אופק לילדינו" .מאז ,במשך שש שנים ,במהלך
כל קיץ ,משולבים ילדים לקויי ראייה ועיוורים במסגרות שונות שבהן הם עובדים לפחות שבועיים
ומשתכרים .הפרויקט שנערך בקיץ  2006הוערך באמצעות שאלונים שנשלחו לבני הנוער שעבדו,
למעסיקיהם ולהוריהם .שאלונים אלו סוכמו בנספח .1

במחקר ההערכה הנוכחי החלטנו לפנות לבוגרי התכנית של ארבע השנים הראשונות להפעלתו
ולקבל מהם משוב :איך הם רואים את ההתנסות בראייה מרוחקת יותר .במהלך ארבע שנים
השתתפו בפרויקט  39נערים ונערות .פנינו אל  24מהם (אלו שהיו לנו הכתובות שלהם) ומתוכם נענו
לפנייתנו  .20ההערכה שמדווחת אם כן בדוח זה מבוססת על כמחצית ממשתתפי הפרויקט.

משתני רקע
מלבד משיב אחד בן  ,17.5כל שאר המשיבים הם בני  19עד  24ובממוצע  20.8 -שנים .שמונה בנים
ושתיים עשרה בנות .שלושה עשר השתתפו בפרויקט שנה אחת ,שישה במהלך שנתיים ואחד
מהמשיבים היה משולב בפרויקט שלוש שנים .מקומות העבודה היו :בנק דיסקונט; מקבוצת
פישמן :קווי זהב ,זר פור יו ,חברת השקעות ,טויס אר אס ,אי .די .דיזיין ,סקאל ספורט דיוטי פרי,
טלפארמה; מפעל היטרן בע"מ; "אופק לילדינו" .מחצית מהמשיבים עבדו שבועיים ומחציתם
עבדו יותר .אחד מהמשיבים עדיין לומד בתיכון (י"ב) ,ארבעה מהם משרתים היום בצבא ,שבעה
הם סטודנטים ,אחד לומד לפסיכומטרי ,שניים לומדים במכינה ,שלושה עובדים ,אחד לא מועסק
ואחד לא דיווח מה מעשיו.

כשנשאלו מה מעשיהם מאז הפרויקט האחרון שבו השתתפו ,ציינו שבעה שהיו בצבא ,תשעה
שלמדו או לומדים ,שמונה שעבדו בשלב זה או אחר ,חמישה ציינו שהיו בשירות לאומי ועוד חמישה
שלמדו לפסיכומטרי או במכינה .ככלל ,הרושם הוא שכולם מאוד פעילים מאז סיום בית הספר
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התיכון .תשובה מאפיינת של המשיבים היא" :שירות לאומי ,באמצע התחלתי ללמוד מזכירה
רפואית וסיימתי וגם התחלתי לעבוד בארגון רופאי המדינה .אז התחלתי ללמוד באוניברסיטה
הפתוחה".

משוב על הפרויקט
המשיבים התבקשו להתייחס לעבודה בפרויקט .אם השתתפו בפרויקט מספר שנים התבקשו
להתייחס למקום העבודה שהיה הכי משמעותי עבורם .הם התבקשו לסמן על סולם בן חמש
דרגות ( - 1כלל לא;  - 2במידה מועטה;  - 3במידה בינונית;  - 4במידה רבה;  - 5במידה רבה מאוד)
את התייחסותם בנוגע לשש שאלות הקשורות ישירות לעבודתם.

השאלה

הממוצע

העבודה הייתה מעניינת

3.3

העבודה הייתה נעימה

4.2

העבודה הייתה קשה

2.5

העבודה הייתה מתסכלת

2.0

העבודה הייתה מאתגרת

3.0

האם נשארו לך קשרים עם מקום העבודה?

1.7

ניתן לראות שיש למשיבים באופן כללי זיכרון חיובי מהיבטים שונים של העבודה :העבודה הייתה
נעימה ,בינונית במידת האתגר והעניין ,וקשה ומתסכלת רק במידה מועטה ,אם בכלל .ארבעה
עשר מהמשיבים ציינו שלא נשארו שום קשרים עם מקום העבודה.

עשר השאלות הבאות התייחסו לתרומה של הפרויקט כולו (מפגשי ההעשרה ,ריאיון העבודה
וההתנסות) למשיבים עצמם.
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השאלה

הממוצע

הפרויקט תרם לביטחון שלי ביכולות שלי

4.0

הפרויקט תרם לנכונות שלי לתרום לסביבה

3.2

הפרויקט תרם לנכונות שלי להתנסות בדברים חדשים

3.6

הפרויקט תרם לדימוי העצמי שלי

3.7

הפרויקט תרם לתחושת העצמאות שלי

4.1

הפרויקט תרם לתחושת האופטימיות שלי

3.6

הפרויקט תרם לפתיחות שלי ביחס ללקות שלי

3.3

הפרויקט תרם לביטחון העצמי שלי

3.6

הפרויקט תרם למה שאני עושה היום

2.6

הפרויקט תרם ללמידה של מיומנויות חדשות

3.2

בראייה לאחור חשים המשיבים שלפרויקט הייתה תרומה משמעותית כמעט לגבי כל היבט
שעליו נשאלו ,ובעיקר במה שקשור לביטחון העצמי שלהם ולתחושת העצמאות :לביטחון שלהם
ביכולותיהם ,לנכונותם להתנסות בדברים חדשים ,לדימויים העצמי ,לתחושת העצמאות ,לתחושת
האופטימיות ,ולביטחון העצמי .הפרויקט תרם גם במידה בינונית לנכונותם לתרום לסביבה,
ללמידת מיומנויות חדשות ולפתיחותם ביחס ללקות שלהם.

שתי השאלות האחרונות במחקר התייחסו להשפעת הפרויקט על המעסיקים ועל המשפחה.
בנוגע למעסיקים נשאלו המשיבים באיזו מידה השפיע הפרויקט על הנכונות של המעסיקים
שלהם להעסיק אנשים עם צרכים מיוחדים .הדירוג הממוצע בשאלה זו היה  - 4המשיבים חשים
שהפרויקט תרם במידה רבה בהיבט זה .בנוגע למשפחה נשאלו המשיבים אם הפרויקט סייע לבני
משפחתם להכיר את כישוריהם .כאן הממוצע היה נמוך יחסית  .2.6 -המשיבים חשים שבהיבט זה
הייתה לפרויקט רק תרומה מועטה .ההורים לעומתם ציינו בשאלון שהעברנו להם בסיום פרויקט
קיץ  2006שהם חוו את העצמאות של ילדיהם ( 4.1על סולם של  )5-1ושהם למדו על היכולות של
הילדים (.)3.8
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בתחילת השאלון ,לפני ההתייחסות הספציפית לשאלות שפורטו קודם לכן ,התבקשו המשיבים
לענות באופן פתוח וספונטני על השאלה הבאה" :מה הדבר הראשון שעולה בדעתך כשמזכירים
את הפרויקט? תנו כותרת לחוויה שעברתם" .בסוף השאלון נאמר להם" :אם יש עוד משהו חשוב
שרצונכם לומר ,זה המקום" .מכיוון שהתשובות לשתי השאלות הללו מאוד דומות נביאן כלשונן ,עבור
כל משיב (א  -תשובתו לשאלה הראשונה ,ב  -תשובתו לשאלה השנייה) .המשיבים ממוספרים.

 .1א .היה לי חברה טובה שם .הסתכלו עלי בגובה העיניים.
 .2א .ניסיון שצברתי בעבודה .כל הבעיתיות  -הקושי למצוא עבודה בשוק.
ב .צריך להמשיך את הפרויקט וגם לסטודנטים  -להמשיך למצוא עבודה גם אח"כ.

		

 .3א .פרויקט ממש חשוב ,זה עזר לי וזה מלמד אנשים שעוד לא עבדו -כל מיני מיומנויות.

		

			 והזדמנות לעבוד .וזה נותן ניסיון עבודה שעוזר להתקבל למקומות אחרים.
		

ב .ממש חשוב להמשיך עם הפרויקט

 .4א .זיכרון חיובי .חוויה של התבגרות.
		

ב .למי שמתחיל זה כדאי גם אם בהתחלה זה קשה ומפחיד .זה שווה את ההתבגרות.
צריך להיות מוכנים לקשיים בהתחלה .לא להתייאש ולא להתבייש.

			

			 מאוד חשוב כי זה הכשרה לחיים .לתת עבודה למי שלא יודע למצוא עבודה בעצמו.
 .5א .עבודה ,חברה ,תעסוקה ,שגרה.
		 ב .למה אי אפשר עוד פעם?
 .6א .שעבדתי בעבודות סבבה  ,היה לי כסף וזה היה כיף.
		

ב .אין ספק -זה היה הדבר הכי משמעותי .הכול התחיל כאשר התחלתי לנסוע לבד לעבודה 		

			 באוטובוס .היה די טוב כאשר כל החבר'ה בשכונה חיפשו עבודה ולי כבר הייתה עבודה.
 .7א .בגדול ,כסף וניסיון .הקטע של לעבוד בתכל'ס .לפני זה לא עבדתי אלא רק כבייבי סיטר		 .
			
		

ניסיון תעסוקתי ראשון.
ב .זה מאד עזר לי ,נתן לי תעסוקה באותו זמן .התחיל מלעבוד שבועיים ובסוף עבדתי שנה 		
וחצי .יכול לעשות גם את הדבר ההפוך כי אדם יכול להרגיש שיכול להשיג עבודה רק
בגלל הארגון ולא בגלל עצמו .בסוף כבר הרגשתי תקועה ומשועממת  -קשור גם לזה
שאחותי התגייסה.
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			 חשוב שיעבדו עם אנשים בני גילם כדי שתהיה אפשרות לפיתוח קשרים חברתיים .זה לא 		
			 ענה לצורך החברתי.
 .8א .שאני לא אעבוד יותר במשרד .לא התאים לי באופן אישי אבל בעיקרון חוויה מאוד טובה		 .
			 הריאיונות וההכנה .זוכרת כמשהו טוב חוץ מהעבודה עצמה .אני לא ידעתי שלא יתאים לי.
		 ב .הפרויקט היה טוב וההכנה טובה .לי באופן אישי הייתה העבודה משעממת .אבל זו היתה		
			 התנסות טובה .לקחתי מזה  -לבדוק לפני שאני מתחילה לעבוד מה יהיה שם ומה טוב בשבילי
			 לשאול שאלות.
 .9א .התנסות ראשונה בתור עצמאי .לעבוד דרך "אופק לילדינו" נתן לי ראייה לחיים הלאה.
			 להשיג את הדבר לבד ולהרוויח את הכסף בזכות .עבודה נחמדה עם אנשים נחמדים 			
			
		

שהתייחסו אליי בנימוס.

ב .כל החבר'ה בעבודה עשו לי מסיבת פרידה בגלל שאהבו אותי והיה להם נוח איתי.

			 העבודה שלי הייתה חשובה ומאוד הבינו כמה יכולתי לתרום וזה לא קשור למוגבלויות.
			

הדרך הכי טובה לנבא את העתיד זה לייצר אותו ,וזה לא משנה מי אתה .אתה יכול לנצל
את מה שיש לך כדי לתת את הכול ועם הכישורים והמוגבלות ביחד תוכל לייצר ולנצח.

 .10ב .פרויקט טוב .זה המקום להתחיל לעבוד.
 .11א .הזדמנות ,התנסות ,מבורך.
		

ב .פרויקט נפלא ומבורך .מאחלת יישר כוח ושנמשיך להתפתח עם זה .חושבת שזה חשוב
לא רק בהיבט של בני הנוער אלא לחברה שנחשפת ליכולות שלנו .הם נחשפים למשהו 		

		

חדש וזה מחלחל.

 .12א .הזדמנויות.
		

ב		.למדתי דברים על יחסי עובד-מעביד ,מה לצפות ממקום עבודה ,ריאיון עבודה ,לדעת לעמוד
על שלי ,אסרטיביות ,לדעת לענות על שאלות ,שמחתי על שהשתתפתי וגם המלצתי						

				 לאחרים להשתתף בפרויקט.
 .13א			.נחמד ומאתגר.
		

ב				.פרויקט ענק! ככל שהוא יהיה יותר שנים וביותר מקומות ,תלך ותגבר המודעות ללקויות 				

						ראייה ועיוורון .הפרויקט יעיל וטוב .אני שמחה שלקחתי חלק .מבחינתי זה תרם להכיר את
							עצמי ,להכיר דברים חיוביים על עצמי שאני כן יכולה לעשות דברים.
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 .14א .התמודדות!
		

ב .חשוב לדעת שהמציאות עצמה יותר קשה .שמחתי שהייתי בפרויקט .זה נתן לי לדעת 			
על עצמי יותר .אם אני מסתדרת בסביבה אחרת מחוץ לכיתה י"ב בתיכון .על אף שזה מוגן

						יותר מהמציאות עצמה" .זו התבגרות חינם".
 .15א		.דיברתי על זה בדיוק אתמול .צריך לעשות משהו כזה לגילאים  20ויותר .הפרויקט עשה לי		
						רק טוב .התאהבתי באנשים שהיו אתי .הבעיה שאי אפשר להיות יותר משבועיים.
		

ב .מה שאמרתי בהתחלה .חייבים לעשות משהו ל 20 -פלוס.

 .17א .ניסיון להיות יותר עצמאית ,יותר אחראית.
 .18א .ניהנתי מאוד ,חוויה ראשונה בעבודה ,מאוד נחמד.
		

ב .בסופו של דבר הפרויקט היה מאוד עוזר ,אני לא חושב שלגבי כי המגבלה שלי לא כל כך 		

						מגבילה אותי ,אבל לאלו שממש עיוורים הוא אכן עזר.
 .19א .הפרויקט עזר מאוד ,הצליח ותרם לי ,העלה לי את הביטחון ,וכלים להתמודד עם אנשים 		
							ולדבר אתם ולעבוד עם אנשים גדולים ממני בגיל.
		

ב .פרויקט מוצלח שימשיך לפעול עוד שנים ולתת לילדים התנסות בחיים.

 .20א .ניסיון והתנסות.
		

ב .העבודה עצמה לא הייתה תרומה אלא עצם ההתנסות בעבודה והצעד הראשון שנתן הרגשה

						חיובית ומוטיבציה להמשיך .זה פרויקט חיובי ותורם למי שלא מנוסה בעבודה בכלל.
					לא הייתי עובד באותו זמן אם לא היה פרויקט.

אנו רואים שהזיכרון מהפרויקט הוא חיובי ביותר .יש התייחסות ספציפית לניסיון שצברו ,לחוויה,
לפן החברתי ,לתחושות העצמאות והביטחון העצמי ולמיומנויות שרכשו .משיבים גם חשים
שלפרויקט הייתה תרומה משמעותית למעסיקים שלהם  -פן חשוב ביותר .התחושה של
המשיבים שההשתתפות בפרויקט לא רק תרמה להם אלא גם לחברה ,היא בעלת חשיבות רבה.
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