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 כנית העבודהת

 הנושאים העיקריים שעלו בשאלון ובדיון המשוב:

יש צורך לתווך למתמודדים את  -העלאת מודעות המתמודדים לשינויים שחלים בשירות  .1
 שנעשים.השינויים 

הגברת תחושת השליטה והיכולת על ידי העברת סמכויות.  -העלאת תחושת השותפות  .2
מעבר של המתמודדים לאקטיביות לא רק בעבודות ובאווירת העשייה אלא גם השתתפות 

 פעילה בהחלטות של מרכז התעסוקה.

שונות מתן הזדמנויות לפיתוח יכולות וסיטואציות חברתיות  -פיתוח מיומנויות חברתיות  .3
 בתוך מרכז התעסוקה וניסיון לפתח הזדמנויות נוספות גם מעבר לשעות העבודה.

 עלה רצונם של המתמודדים לקבל תגמולים גבוהים יותר. –תגמולים  .4
 

 :המשוב המטרות שהוחלט )ע"י הצוות והמתמודדים( להציב בעקבות

 .העלאת הגמוליםביצוע מהלכים לשם  .1
 .תעסוקה למתמודדים ושיתופם בהחלטות השונותהעברת תפקידים משמעותיים במרכז ה .2
  .הנגשת תוכניות השיקום למתמודדים .3
 

 גמוליםת: העלאת ה1מטרה 

 המשימות לקידום המטרה:

 . הבאת מגוון עבודות חדשות המכניסות שכר גבוה יותר .1
  ת בה.וודדים בעבודתממ, והכשרת ההפעלה מחדש של סדנת אומנות .2

 עליה בגמולי המתמודדים והגעה לשכר שעתי קבוע מדדי הצלחה:
 

הקשורות לניהול  מתמודדים ושיתופם בהחלטותהעברת תפקידים משמעותיים ל: 2מטרה 
 השירות.

 המשימות לקידום המטרה:

 .עמדות עבודה ם עלמתמודדים שישמשו כאחראיהכשרת  .1

 .יצירת וועד השותף בהחלטות השונות .2



 

 

 .בדוכנים צוות מכירהשיכשירם כמתמודדים קורס הכנה בנית  .3

 .מתמודדים יוכשרו בנושאי רכש ותקשורת עם ספקים .4
 

ישתלב  בכל יריד  ,בכל עמדת עבודה יהיה מתמודד אחראי על האיכות והבקרה מדדי הצלחה:
בצעו המתמודדים יהיו בקשר רציף עם הספקים וי, צוות המכירהלפחות מתמודד אחד ב

המונה כחמישה מתמודדים אשר ישתתפו פעיל וועד   ויקום רכש השוטפותהזמנות 
 במרכז. בישיבות וועד ויהיו חלק אינטגרלי מההחלטות השוטפות

 

 כניות השיקום למתמודדים: הנגשת ת3מטרה 

 המשימות לקידום המטרה:

 .תכנית השיקום תכלל בתיק אישי שימצא בחדר העבודה .1

 .של המתמודד בתכנית השיקום שלו מעקב דו חודשי אחרי התקדמותוביצוע  .2

כל המתמודדים יכירו את תכניות השיקום שלהם וידעו לקשר בינה לבין פעילותם  מדדי הצלחה:
  .בשירות, כ"כ המתמודדים ייעזרו בתכנית השיקום במהלך יום העבודה


