
 

 

 

 דיור באר שבע – תוכנית עבודה המבוססת על משוב סוקרי איכות

 10.12.14תאריך:

 1מצאי סקר שביעות רצון, סבב מספר:מ

 

 תכנית העבודה

 הנושאים העיקריים שעלו בשאלון ובדיון המשוב:

אמרו שהמדריכים ומתאמי  80%מעל ל מצוות הדיור בקרב המתמודדים. השביעות רצון גבוה. 1
 אמרו כי הצוות מתייחס אליהם יפה. 90%הטיפול מסייעים להם לקדם תכניות אישיות מעל 

 . עלתה השאלה מדוע האחוז כל כך גבוה.מהמתמודדים אינם עובדים 41.5% -תעסוקה. 2
בחייהם. מתמודדים מדווחים כי הצוות תופס מקום מאוד מרכזי  -בצוותהמתמודדים תלות .3

 ,בעקבות כך עלתה השאלה עד כמה עולה בשיח השיקומי סוגיית העצמאות והמסוגלות העצמית
 ועד כמה ישנה עבודה על שיפור במיומנויות. 

מהמתמודדים אמרו כי מרגישים מרוצים במידה רבה או במידה רבה אחוז נמוך   -תכנון לעתיד. 4
 ים.מאוד מההכנה לחיים בעתיד והתקדמות בחיים האישי

ים, פתיחת קבוצות של הוספת פעילויות העשרה למתמודדדובר על הצורך ב -פנאי וחברה.5
 ישורי חיים. מיומנויות וכ

עלתה השאלה מהם השירותים הקיימים בבאר שבע המספקים מענה  -קשר עם המשפחות. 6
למשפחות של מתמודדים ועד כמה צוות הדיור מכיר ונעזר בהם. כמו כן עסקנו בסוגיית הכלים 

 והמיומנויות שיש ברשות הצוות לצורך עבודה עם משפחות.    
 

 מטרות(. 2,3להגדיר המטרות שהוחלט )ע"י הצוות והמתמודדים( להציב בעקבות המשוב ) רצוי 

 הגדלת מספר המתמודדים אשר משולבים בתעסוקה  .1

 תלות המתמודדים בצוות הפחתת .2

 המתמודדים משפחות עם הצוות של הקשר חיזוק .3

 

 : הגדלת מספר המתמודדים אשר משולבים בתעסוקה1מטרה 

 המשימות שיקדמו את המטרה:

 המתמודדים. בקרבמצב התעסוקה מיפוי  .1

 מתמודדים בתעסוקה  על סמך הנתונים שיעלו מן המיפוי.בניית תכנית לשילוב  .2

 .קיום יריד תעסוקה בסניף אנוש .3

 מדדי הצלחה: 

בידיי הצוות יהיו נתונים עדכניים לגבי מצב התעסוקתי של המתמודדים, כ"כ יתקבל פילוח   .1
 הסיבות בגינן  מתמודדים אינם עובדים.

בתום החודש תהיה תכנית עבודה בנושא במסגרתה המתמודדים יחשפו לגורמי התעסוקה   .2
 .השונים הקיימים בעיר



 

 

מהמתמודדים שלא נמצאים במסגרת תעסוקתית יחלו לבחון אפשרויות  20%לפחות   .3
 תעסוקה.

 

 הפחתת תלות המתמודדים בצוות :2מטרה 

 המשימות שיקדמו את המטרה:

 .ונבחן את תחושות הצוות ביחס אליה ת, נרחיב את השיח בנושאדיון בסוגיה בישיבת צווו .1

 בנית תכנית אופרטיבית  לצמצום תחושת התלות. .2

תוך שימת דגש על חלקים של לקיחת  -למתמודדים ניהול מחלה והחלמהקבוצת פתיחת  .3
 אחריות.

 

 מדדי הצלחה:

הצוות יגיע לתובנות חדשות בנושא הקשר עם המתמודדים, ויבין את חשיבות יצירת תחושת  .1
כל איש צוות יגדיר את השינויים שעליו לבצע  בקשר שלו עם המתמודדים, והעצמאות בקרב 

 המתמודדים.

השיח עם המתמודדים יהיה מושתת על שפה מעצימה, הכוללת שיח על מטרות לעתיד  .2
 ם קשיים.והתמודדות עצמאית ע

 המתמודדים ירכשו כלים להתמודדות עצמאית. .3

 המתמודדים יכירו גורמים בקהילה בהם הם יכולים להיעזר בזמני משבר. .4

 

 

אין הכוונה לקיום טיפול  -משפחות המתמודדים )דגש חשוב עם הקשר של הצוות חיזוק :3מטרה 
 משפחתי, אלא בעבודה משותפת עם המשפחה לצורך סיוע למתמודד(

 המשימות שיקדמו את המטרה:

 .הקיימים כיום בקהילה למשפחות הכרות של צוות השיקום עם השירותים .1

 .משפחות עם בעבודה מיומנויות רכישת .2

 מדדי הצלחה:

 צוות השיקום יבקר את השירותים הקיימים בקהילה ויפגוש אנשי מפתח בתחום. .1

 בעיר.הקיימים למשפחות עליה בשימוש בשירותים תהיה בתום שנה,  .2

הצוות יכיר שיטות עבודה עם משפחות, תוך חשיפה לספרות הרלוונטית וחיבור של ספרות  .3
 לשטח.

המשפחות יהיו מעורבות בתהליך השיקום של המתמודד) עד כמה שהמתמודד יאפשר  .4
 .זאת(

 


