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  ,מעסיקים יקרים

  

עשור מאתגר ומרגש שבו מערכת השיקום עסוקה , עומדים בפתחו של העשור השני לחוק שיקוםאנו 

בעשור  .סנגור ושילוב לכל קהל לקוחותיה, ההעצמ, ביסוס תפיסת ההחלמה, בהעמקה ובביסוס הידע שצברה

  .חשוב ומרכזי בכך ולכם חלק ,"נאה מקייםנאה דורש "לקיום האמרה פעול ביתר שאת ל עלינוזה 

  

 םקביעת המדיניות של מערכת השיקום תנאיבוובם של צרכנים בכל שדרות העשייה אנו רואים בשיל

 ,ומוכיח, אחדותיום מזה שנים -חזון המתגשם יוםהוא שילוב צרכנים כנותני שירות  .להמשך דרכנו יםהכרחי

איכות , הצרכנים מביאים עמם ידע ייחודי. רותי השיקום אינו בר ויכוחילש שלוכי הערך המוסף  ,בעזרתכם

 ,תקווה לשורות השיקוםשל של אמונה ו ןרוח רענמשב כמו כן הם מביאים . תחליףשאין להם ומוסר עבודה 

  .חיוני להצלחתנושהוא 

  

הן בהובלת תהליכי השיקום בארץ הן בהפחתת  ,חוד החניתהוא שנענים לאתגר ההעסקה ציבור המעסיקים 

אין ספק בלבי כי העסקה זו תתגמל אתכם ותטיב עם  .הסטיגמה כלפי אוכלוסיית נפגעי הנפש בישראל

בים נוספים כולי תקווה כי הצלחתם תביא עמה בשורה למעסיקים ר .אתם מעניקים ללקוחותיכםשהשירותים 

  .אשר ילכו בעקבותיכם

  

  .אני מאחלת לכולנו הצלחה ושגשוג בהגשמת מודל זה

  

  

  ,בברכה

  רונית דודאי

 ממונה שיקום
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  ,למעסיק ולמעסיקה שלום

  

עם זאת אתם יודעים כי קליטה נכונה של . תהליך הקליטה של עובדיםיכול להיות מי כמוכם יודע כמה מורכב 

תהליך ו ,נזק כלכלי וחברתיעשויה לגרום לקליטה לא נכונה  נגדמו ,מאוד לארגון אדם לעבודה משתלמת

  .נעימויות מיותרות-הפרידה מלווה לא אחת בעלויות ובאי

לזהות שתי דרישות סף תוכלו , או מודעות דרושים בכלל מתםשים שפרסואת מודעות הדר אם תבחנו

צרכנים נותני  .ה מקצועית מתאימה וניסיוןהכשר: הקשורות לתחום המקצועי שהעובד מתעתד לעבוד בו

ועושים שימוש מקצועי בידע ובניסיון הייחודי אשר מקנה  אנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית םשירות ה

  ."השיקום בתחום בריאות הנפשאנשי שיקום במסגרות " במקצועמשתלמים וכן  ,להם התמודדותם

רחבי ה את עצמה מזה שנים ברות השיקום הוכיחהשתתפותם של צרכנים נותני שירות בצוותים של מסג

כי יש ו, תהליך שילך ויתרחבהוא כי שילובם  לפיכך אנו מאמינים. ה להוכיח את עצמה גם בארץומתחיל ,עולםה

  .עצמםלקוחות לשיפור השירות לו לסינרגיה של הצוותים, יתרון ברור בכל הקשור לשיקום לו

ולשלב צרכנים נותני שירות בצוותים שלכם במטרה לחזק ולשפר את , תכם להיות יוצרי מציאותאנו מזמינים א

בתקווה  "חוברת מנחה למעסיק –העסקת צרכנים נותני שירות " :אנו מעמידים לרשותכם חוברת זו .עשייתכם

  .םובהעסקת ת עובדיםשתסייע לכם בקליט

  

  

  

  בברכה

  אלי בנטאטה

  ראש תחום צעירים ונכויות

  וינט ישראל'ג –תבת 
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השתלבות מתמודדים בתפקידים שונים . תהליך טבעינוצרה בצ שיקום בקהילה .קת צרכנים בחברת חהעס

התפתחותה מ, הייתה חלק בלתי נפרד מגדילתה) אנשי שירות ,עובדים סוציאליים ,מדריכים שיקומיים(בארגון 

שיח הציבורי אפשר את הש ,"צרכנים נותני שירות"המושג נטבע לפני שזמן רב התמקצעותה של החברה מו

  .בדבר חשיבות תהליך זה

נחשפנו לתובנות הנלמדות  ;המוסף של בעלי הניסיון ךערהזכינו להכיר ולגלות את תוך כדי התהליך 

ראינו כיצד הכבוד ההדדי בינם לבין עמיתיהם למקצוע משפיע ישירות על  ;אודות השיקוםעל באמצעותם 

וכן הועשרנו מהחתירה המתמדת  ;בלי השירותיםרוכשים כלפי מקהם הכבוד שעל ו של הצוותים השפה

  .מציאת מענים ראויים למצבים שוניםלהתבוננות ול, להקשבה

וחייבו  ,מבולבליםועם זאת לא אחת נקלענו למצבים מורכבים בהעסקת צרכנים אשר הותירו אותנו נבוכים 

צ היו ועודם שותפים .הצרכנים העובדים בח. להתפתח ולגדול, ללמוד, אותנו לחשוב בפתיחות ובגמישות

בשנתיים האחרונות כמו כן  .המעסיקים ,בניית המענים המתאימים עבורם ועבורנולזיהוי הצרכים והקשיים ול

  .באזור הדרום "צרכנים נותני שירות"תכנית ידי -לנו עלהכוונה הניתנים מהדרכה ומ, אנו נהנים משיתופי פעולה

ומחויבים , ים בשירותים אתגר מקצועי ממעלה ראשונהאנו רואים כיום בשילוב צרכנים בתפקידים שונ

  .להעמיק ולפתח את הידע המצטבר מתוך ניסיוננו בתחום, לאחריות המקצועית ללמוד

  

  

  

  ,בברכה

  גילה רשף

  מנהלת

  צ שיקום בקהילה.חברת ח
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  ,אנשי שיקום יקרים, מנהלים, מעסיקים
  

When one has finished building one's house, one suddenly realizes that in the process 
one has learned something that one really needed to know in the worst way - before 
one began. Friedrich Nietzsche  

  
  

להעשיר ולהיטיב , לייעל, לשפר כדיהתמודדות כנותן שירותים למתמודדים אחרים בהעסקת אדם בעל ניסיון 

אשר רבים מאתנו יכולים להבין ואף לאמץ כאחראים על מתן שירותי שיקום בתחום  היא תפיסה, שירותינואת 

ערכים עם , ומעמת אותנו עם ציפיות ,הנושא מעלה חששות ושאלותפעמים רבות יחד עם זאת . בריאות הנפש

  .הצוות שלנו ובעיקר שלנו עצמנושל , אמונות של לקוחותינועם ו

שכן מחליטים להתנסות אלו  ;להימנע מהעסקה שכזובוחרים לדעת שמעסיקים רבים  נוכחנומסיבה זו 

וישנם  – עוצרים, נאחזים, נסוגים, לעתים נופלים, נתקלים, מגששים –מתארים לרוב חוויה של שיטוט בחשיכה 

כתבה גובשה ונ, ומתוך אמונה גדולה בתהליך ובפרותיו ,כדי לסייע במסע הזה. מגיעים אל האורכאלו שגם 

  .אשר מציעה לכם ליווי בכל אחד משלבי ההעסקה ,חוברת זו

הפנייה לגופי ידע מגוונים ואף לכתובות ו נקודות מבט שונותהמלצות ל, בחוברת שלל נקודות להתייחסות

מהצרכן נותן החל  :פרי עבודה של נציגי כל הגורמים ובעלי העניין בתהליך ההעסקה היאהחוברת . להתייעצות

מתווה המדיניות  –משרד הבריאות ב כלהו ,גורם הליווי המומחהוהמסגרת המעסיקה דרך , השירות עצמו

  .ומטמיע החזון

 ,שתמצאו בה כיוונים ומענים בתהליך להעסקת צרכנים נותני שירות ;אנו תקווה שחוברת זו אכן תשרת אתכם

  .רכי לקוחותיוותאם יותר לצובעיקר מו ,מגוון יותר, עולם שיקום מלא יותר לקדם, ולו במעט ,ושהיא תצליח

  

  

  בברכה
  

  ספיר-ורד מרזר
  מנהלת
  "צרכנים נותני שירות"תכנית 
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  פתיחה
או , הוא אדם המתמודד עם פגיעה נפשית או עם תיוג נפשי אשר צורך שירותי שיקום) ש"צנ(צרכן נותן שירות 

  .)אראו נספח (ומועסק במערך השיקום כעובד מן המניין , צרך שירותים כאלו בעבר

העסקת צרכנים נותני שירות כאנשי שיקום במסגרות בתחום בריאות הנפש היא מגמה הולכת ורווחת בארץ 

מהמועסקים בכל מסגרת שיקום  10%- כ FIDELITY-כחלק מתהליך ה, לפי דרישת משרד הבריאות. ובעולם

  .צריכים להיות צרכנים נותני שירות

  

  

  

  

  

  

  

  
  :ל צרכנים כנותני שירותבמחקרים נמצאו יתרונות רבים להעסקה ש

 ,עם קושי דומה לקשר מיוחד עם אדם שמתמודד בעצמו יםזוכהלקוחות  –לקוחות השירותים   .א

 .שילוב בקהילהשל החלמה ושל , שיקום כים שלמסר מוחשי של תקווה ומודל לתהלי יםומקבל

ורמים שת יםידע ומומחיות ייחודי בעלינחשפים לעובדים  יםצוותמנהלים ו –המסגרת המעסיקה   .ב

ולשינוי  שהלקוח עומד במרכזולהתפתחות שירות , מודל ההחלמהשל  ההטמעללחיזוק ו, ללמידה

כמו כן נמצא כי ישנו יתרון עסקי להעסקה של אוכלוסייה מגוונת  .הצוותשל עמדות ותפיסות 

)diversity :(דיותגיוס כוח אדם מגוון יוצר מאגר רחב יותר של עובדים איכותיים בעלי איכויות ייחו ,

 ,European Commission(לחדשנות ולהתרחבות לשווקים נוספים , ותורם לשיפור תדמית הארגון

2005.( 

בניית זהות מקצועית להזדמנות להגדרה עצמית ו ש מקבל"הצנ –הצרכנים נותני השירות עצמם   .ג

 .וכן למקום עבודה מכבד ומאפשר העצמה אישיתללצמיחה וזוכה , משמעותית

, חונכים, מדריכים: סקים צרכנים נותני שירות בתפקידים המסורתיים של עולם השיקוםבישראל כיום מוע

הצרכנים מביאים עמם לעבודתם מגוון של חוויות מההתמודדות האישית . עובדים מקצועיים ואף מנהלים

  .וכן עושר של נקודות מבט ומיומנויות ייחודיות, ומתהליך ההחלמה שלהם

  

  

  

  

  

  

  

: זמנית-או ליתר דיוק להיות שני דברים בו,להפוך לצרכן נותן שירות משמעו לשנות כיוון חשיבה"

  ...התמודדזה לא אומר שאתה מפסיק ל. גם להתמודד וגם לעזור לאנשים

אני יודע על מה הוא , כשאחד הדיירים בהוסטל שאני עובד בו אומר שהוא מפחד להתאשפז

לשכב ולא לעשות  - באשפוז  מנגד אני יכול להבין גם את הדיירת שמחפשת את השלווה .מדבר

  ויש קרבה הדדית, היחסים בינינו אנושיים יותר, היות שאני יודע על בשרי למה הם מתכוונים .כלום

 ".ושפה משותפת

אנשים רבים המוגדרים ובתוכו ישנם,הספקטרום של המגבלות הפסיכיאטריות רחב"

   .גבוהה והם יכולים לשאת בנטל העבודה כשווים בין שווים רמת התפקוד שלהם; "מתמודדים"כ

. בין אם לאו, "מתמודדים"בין אם הם , כמעסיק אני דורש את אותה רמת תפקוד מכל המדריכים

היכולת . שוויוןמתחים הנובעים מאי  נטל העבודה מתחלק בצורה שווה בין המדריכים כדי לא ליצור

  ". היא תנאי ראשוני לקבלה לעבודה לעבוד כשווה בין שווים

 סיק צרכנים נותני שירות כמדריכיםמנהל הוסטל המע
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אמונה מתוך  ,ך הכרה בערך המוסף העצום הגלום בהעסקת צרכנים נותני שירותמתוחוברת זו נוצרה 

חזון  ם אתמקדמישהבנה כי נוכחותם כחלק מהמערך חיונית לקיום שירותים מתוך בתרומתם הייחודית ו

ערכות יהה, החשיבה יאת המעסיק הפוטנציאלי במסלול שנועדה להוביל ,תהליך- חוברת מנחת זוהי. ההחלמה

  .העסקת צרכנים נותני שירותנוגעים להוהעשייה 

 ,צרכנים נותני שירותה המעסיק, שיקום בקהילה .צ.חחברת  :שני ארגונים זמה משותפת שלויהיא החוברת 

לעבוד כאנשי נים ימתמודדים המעונישל  אשר עוסקת בליווי תעסוקתי מומחה ,"צרכנים נותני שירות"ותכנית 

צרכנים וביניהם , נציגים משני הארגוניםו ריאותנציגי משרד הב בתהליך כתיבת החוברת לקחו חלק. שיקום

  .נותני שירות ואנשי מקצוע נוספים
  

מעמדה היות שמדובר במעבר מצריך לרוב שינוי תודעתי ניכר " נותן שירות"ל" צרכן"המעבר מחוויה של 

בדומה לכך מעבר . פונקציונאלית-מדית ורבמ-לזהות רב" חולה"ממדית של -מזהות חד, פסיבית לאקטיבית

שינוי תפיסה  מעסיקה צרכנים דורשגם גרת שממסגרת שמטרתה מתן שירותי שיקום למתמודדים למס

חשיבה להנחות תהליכי חוברת זו לפיכך מטרת . בדומה לכל שינוי ארגוני אחר, והכנה של הארגון לשינוי

ניצול אשר תבטיח את , חתליצור העסקה מוצלבדרך כדי סוגיות השונות שעולות בנוגע ל יםולמידה מפר

  .שבהעסקת צרכנים כנותני שירות ףהמוס ךהער
  

 ,להנחות וללוות את המסגרת המעסיקה בתהליך ההעסקה, אנו מאמינים כי שימוש בחוברת זו יכול להכין

ובכל שלב  ,פי שלבי ההעסקה -ה עלהחוברת בנוי. בדרךלצוץ  יםעשוי אשר הבעיות והלבטיםולצמצם את 

  .מעורבים בוויות לגורמים השונים ההתייחס מוצעות

  

ומתייחס אישית לו מותאם הידואלי בתהליך אינדילעבור  מעסיקלכל א לאפשר יהחוברת ה שלהמנחה הגישה 

מהנעשה  דוגמאות מומלצות, בחוברת תמצאו שאלות שחשוב לשאול. שבה הוא פועל הייחודית למסגרת

  .בארץ ובעולם והפניות למקורות רלוונטיים

מכם נשמח לקבל כמו כן . תמצו את האפשרויות הגלומות בהשו ,תשמש אתכםהחוברת וים שמקואנו 

  .במידת הצורךולהוסיף נקודות נוספות שלא מופיעות בה , עליהומשובים לחוברת התייחסויות 
  

פועל ליווי מנהלים וצוותי שיקום אשר לחוברת זו אנו ממליצים להיעזר בשירות על  נוסףחשוב לציין כי 

ייעוץ והכוונה למעסיקים פוטנציאליים  ,שירות זה מספק ליווי". צרכנים נותני שירות"רת תכנית במסג

פורומים וערוצי , סדנאותאמצעות ב, הן באופן פרטני הן לצוותים ,מעסיקים פעילים של צרכנים נותני שירותלו

  .050-3772127 :מעסיקים רכזת ליווי, נטע אדרילפרטים נוספים אנא צרו קשר עם . תקשורת ומידע מגוונים

  

  נעימה ופורה, שתהיה לכולנו העסקה מוצלחת 

  

  ,בברכה

  "צרכנים נותני שירות"תכנית 
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  ...רגע לפני
  

קחו רגע ורשמו , עוד לפני שהתחלתם לקבל קורות חיים או להכין את השטח, עוד לפני שפרסמתם משרה

  :לפניכם

  ?העסקת צרכן נותן שירותב כםמהן המטרות של •

  ?מה מייחד אותו? ש"צנ קאלמה דוו •

  ?יכול להשתנות בעקבותיהמה ? מה הערך המוסף שלה? הרווח שבהעסקה כזומה  •

  ?תלהיות משמעותי עשויה העסקה כזו למי •

  ?להעסיק צרכן נותן שירותכדאי לכם למה לא  – ולבסוף •

  

מוצלחת להעסקה הטובה ביותר בדרך  דקולהתמבהמשך ם לקבל החלטות אלו יעזרו לכ תשאלולהתשובות 

  .של צרכנים נותני שירות

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ומתגורר במרכז הארץ 38אני בן , שמי ערן

כל אחד מוזמן לבחור את ההגדרה (מחלת נפש  / בעיה נפשית / אני מתמודד עם קושי18מגיל 
  ...)לי זה ממש לא משנה, שמועדפת עליו

שכלל בין , (!)ל עברתי תהליך שיקומי ארוך וקשה אך לבסוף משתלם "לאחר סיום שירותי בצה
  .תר אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי וקבלת טיפול תרופתיהי

למדתי הנהלת חשבונות ועבדתי , במסגרת השיקום עבדתי בעבודה חרושתית במפעל מוגן
החלטתי , "צרכנים נותני שירות"כשנודע לי על תכנית , לבסוף. בעבודות מגוונות בשוק החופשי

מבחינה " שווה"ועד כמה אני , על עצמי למדתי דברים רבים... ועולם חדש נגלה בפניי – לנסות
  . כמה הידע והניסיון שלי בהתמודדות עם המחלה יכולים לתרום לאחרים, למשל, ערכית

העבודה בתחום בריאות הנפש היא עבודה מלאת אחריות שדורשת המון מחשבה והתחשבות 
ים ונפשיים פיזי, נדרשת השקעה רבה של משאבים. שלעתים לא מרגישים טוב, במצב המתמודדים

  . כאחד

אני מאוד שבע רצון . כיום מזה למעלה משלוש שנים אני עובד כמדריך שיקום בדיור מוגן יחידני
ללא סטיגמה , שבו מתייחסים אליי כשווה בין שווים, מהעבודה שאני עושה וכן ממקום העבודה עצמו

  .וללא יחס מיוחד

  .שמתעד לעסוק בתחום בריאות הנפש, למי שכבר נמצא בעשייה ולי, אני מאחל בהצלחה לכולנו
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  העסקה- שלב טרום
  

  .ההחלטה לקלוט צרכנים נותני שירותקבלת עם , עוד לפני תהליך המיון והקבלהמתרחש זה שלב 

  :להתייחס אליהן) צוות בכיר וכדומה, מנהל מקצועי, מנהל, יזם(שאלות שעל הארגון 
  

  ברמת הארגון

  ?ש"צנבפני כל אדם או רק  תוח בפניפהאם התפקיד 

 ?אם בכלל ,בהגדרת התפקיד ש"צנהעובד  ו שלהיות מצוינת עובדתכיצד  •

  ?הנדרשהגדרת התפקיד ב ש"צנהערך המוסף והייחודיות של  םמה •

  ?ש"צנהאם צריך להיות קשר בין הגדרת התפקיד לבין היות העובד  •

  ?ש"האם התפקיד הוא ייחודי לצנ •

  )בנספח  ורא(? שובה ליחש "חשיפה של צנהאם  •

 ?לאיזה צורך -

 ?מה חשוב לי לדעת במסגרת אותה חשיפה ולמה -

 )וכדומה משפחות, לקוחות, צוות, מדריך, מנהל(? בפני מיחשיפה  -

 ?מהו השלב המיטבי לחשיפה ובאילו תנאים -

 ?תושלא מבחירשל העובד חשיפה להתקיים האם יכולה  -

 ?קכמעסי תיחשיפה שלא מבחירלהתקיים האם יכולה  -

 ?מנוע חשיפה שכזוללהיערך ו עלייכיצד  -

, חופשות, שכר, הדרכהכגון (? ש"העסקת צנעת בשעליי למלא האם יש דרישות מיוחדות  •

 )התאמות ייחודיות  

 )ש אחר בארגון"חניכה של צנ, קורסכגון ( ?ש"להציע לצנ שביכולתי ותמיוחדפעילויות האם יש  •

 ?ש"צנשרה של הדרכה והכ ,מדיניות הארגון לגבי ליווי ימה •

 ?יש ליידע אותו על כךהאם ? ש"צנ להעסיקהאם על הצוות בארגון להיות שותף בהחלטה  •
  

  ברמת המסגרת

 ?בצוות ש"צניכולה לשלב , הנוכחי או בעתידבעיתוי , האם המסגרת •

 ?הנלוותהמשמעויות  ןמה? ש"של צנ חשיפה יכולים להתמודד עםלקוחות הצוות וה, האם המסגרת •

 ?יים בתחוםמה הניסיון הק •

 ?למדריכים? ללקוחות? האם דרושות הכנות לצוות •
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  ברמת הצוות

 ?ש מוכר בצוות"עד כמה נושא הצנ •

 ?עם מי עשוי להיות קושי? כיםיותר חיכו מבין אנשי הצוות עשויים להיותעם מי  •

  ?ישנם כאלואם , יםההדרכה המיועדמיהם גורמי  •

 ?הצוות המקצועי/  כים אחריםמדרי/  עובד סוציאליבפני עתיד להיחשף ש "הצנהאם  •

  ?המדריכים בפני ?ש בפני הצוות המקצועי כולו"מהי מדיניות הארגון לגבי חשיפת הצנ •
  

  

  

 

  עובד- מנהל / מעביד- ברמת יחסי עובד

חוק שוויון זכויות  :חוקים רלוונטיים? מן המנייןהעסקה לתנאי הנוגע בכל  אני יכול להתגמשעד כמה  •

תקנות שכר מינימום  ;1987-ז"התשמ, חוק שכר מינימום ;1998-ח"התשנ, לאנשים עם מוגבלות

חוק זכויות לאנשים  ;2002-ב"התשס, )שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת(

 .2007- ז"התשס, עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים

ותר לו / לקצר משמרותאפשר האם : משמרותבנושא הלמשל ? שביכולתי לעשות התאמותה מהן •

 .ומהעבודה וכדהנפח לצמצם את  / הפחתת עומסמשמרות לילה לשם על 

משל מבחינת ל ,מותאם למידהתהליך  / כניסה לתפקידתהליך לקיים  ,במידת הצורך, אפשרהאם  •

 .ומהוכד האם אפשר להצמיד לעובד חופף? קצב התהליך
  

  שירותמשתמשים בלקוחות ההברמת 

 ?ש"העסקתי צנעובדת עשוי להיות עניין במהם מי לו ,שלי לקוחותה משתייכיםאילו מעגלים ל •

  ?שים כעובדים"של העסקת צנ ליידע את הלקוחות במגמה הקיימת בשירות עלייהאם  •

אמירה כוללת של (יתבצע  הדבר כיצד, ש"לקוחות השירות על העסקת צנ ליידע את אם הוחלט •

  ?ידי מי-על? )יידוע לקוח על איש צוות ספציפי, הארגון

תכנית מטעם ליווי מנהלים וצוותי שיקום ל יעזר בשירותואף מומלץ לה בשלב זה כדאיב ולציין שחשוב לשו

  ".צרכנים נותני שירות"

  

  

  

  

  

  

  

  

חוקרים מצאו כי שיתוף הצוות ורתימתו להחלטה להעסיק צרכן נותן שירות מקדמים תהליך 
  ).Chinman et al., 2010(קליטה אפקטיבי 

במחקרים נמצא כי העסקת צרכן נותן שירות באותה המסגרת שבה הוא מקבל שירות 
 , Carlson et al(על שילוב מוצלח במסגרת ומקשה , מעצימה את קונפליקט התפקיד שלו

2001.(  

  יש להימנע מהעסקת מתמודדים כצרכנים נותני שירות –פי נוהלי משרד הבריאות - כך גם על
 .במסגרת שבה הם מקבלים שירות 
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  קבלהמיון והתהליך ה
  .איוןילר תווהזמנשל המועמד מתרחש עם קבלת קורות החיים זה שלב 

  

  המסגרת/  ברמת הארגון
  

הן מצד הארגון הן מצד יה ילקדם העסקה מוצלחת ופור ט יכולהש בפר"ושל צנ עובד בכללקליטה נכונה של 

 ורא( למנוע או לפחות לצמצם במידה ניכרת משברים ניהוליים ואישייםעשויה  קליטה נכונהכמו כן . העובד

נבדקת  מהלכווב ,איון העבודה הוא האינטראקציה הראשונה של המעסיק עם העובד הפוטנציאלייר. )גנספח 

 הוא מהותיהרושם הראשוני של המעסיק ושל המועמד לעבודה . להמשך שיתוף פעולההדדית ההאפשרות 

  .להמשך התהליך

  

 מכין ,המעסיק לשיח פתוחמצד שיהווה הזמנה באופן עם המועמד הפוטנציאלי ריאיון לקיים אנו מציעים 

את הריאיון יש לערוך  ;בצרכים שלואת המעסיק לשתף המועמד לעבודה זמין את לה במטרהמפחית חרדות ו

 למלא אתמה אתה צריך כדי "שאלה כמו . באווירה פתוחה שתאפשר העלאה של נושאים אישיים ושל מגבלות

ומקטינה את , הנדרשים לואת התנאים לעובד מבטאת רצון של המעסיק לספק " ?באופן מיטבי תפקידה

  .ו לעבודהעלול לסכן את קבלת שלדעתומועמד יסתיר מידע ההסיכוי ש

  

המראיין  עלאיון הקבלה יר במהלך. )ישנם כמה שלביםאם ( הגורמים המראיינים בכל שלב יהיו מי לשקוליש 

 ,המסגרת יש לתאר אתכמו כן  .השיקומית מדיניותואת עקרונותיו ו את, הארגון להציג בפני המועמד את מבנה

מהות  על פרטים מלאים לספקלהקפיד  כדאיאיון ירהבמסגרת . השכראת הדרכה והאת , התפקידאת 

 .דרישותיהעל המשרה ו

  

  

  

  

חשיבות הגיוון  ולתאר בפניו את, ש"צנ להעסיק נורצו המראיין יכול להסביר למועמד את פשרן איוירהבסיום 

ידע על לשאול את המרואיין  בנקודה זו אפשר. תחומי הידע את השאיפה להרחיבשל אנשי מקצוע במסגרת ו

היבטים מקצועיים ולא שאלות קשורות ללשאול שאלות היש  ;דמקצועי שהוא מביא עמו לתפקי / ייחודי

  .לאופי התפקידנוגעות במישרין  הןאלא אם , אישיות

  

  
  

  .של המועמד לעבודה אי קבלה/ קבלה החלטה לגבי  תתקבלאיון ילאחר הר

  

  

  

  

  

  , יש להימנע משאלות חודרניות שעשויות לגרום אי נוחות למרואיין
 ".?מי המטפל שלך"; "?איפה היית מאושפז"כגון 

 

  .יש להקפיד ליידע את המועמד על ההחלטה

 

במחקר נמצא כי בעת תהליך הקליטה חשוב להיות ברורים לגבי המשימות הנדרשות 
צרכנים נותני שירות שיכולים לעמוד בקריטריונים ולהקפיד להעסיק , במסגרת התפקיד

  ).Chinman et al., 2006(בין אם בעזרת התאמות או בלעדיהן , אלו
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במטרה דיון /  לערוך עמו שיחה אפשר, מתמודדכאף נחשף איון יובמהלך הר ,לעבודה המועמד התקבלאם 

היות , זוכשיחה לקיים  אם הוחלט .עבור המסגרתבעבורו ובחלקה ופורה יותר , לחוויית העסקה טובה לכוון

  :בתחילתהלמועמד חשוב מאוד להסביר , של חשיפהמידה  שנדרשת בה

כדי ( וללמוד עליהמדוע חשוב לנו להתייחס להתמודדות של האדם  – שעומד מאחוריה הרציונל מהו -

 כדי; יידרשו בעבודתותכן וייהתאמות ש / צרכים מיוחדיםכדי להכיר  ;ש"חיות שלו כצנהמומלמצות את 

ויים לפגוע בו או מצבים שעשלמנוע ולתכנן חשיפה  כדי; צוותההדרכה והמבחינת יחד עמו להיערך 

 .)וכדומה בלקוחות השירות

 .יו בהעסקה כזומטרות מהןו ,ש"הארגון לגבי העסקת צנחזון מהו  -

 .בשלב זה עליהן שיידרש לענותהשאלות מהן  -

  

 לשאול אפשרששאלות דוגמאות ל. בשיחה המועמד להמשיךשל ו רשותאת נבקש לאחר הסברים אלו 

  :בשיחה זו

  ?באיזה אופן ?אילו מהדברים שעמם אתה מתמודד עשויים להשפיע על עבודתך -

  ?את עבודתך בצורה הטובה ביותרלעשות כדי  למה אתה זקוק -

  ?בשבילך" צרכן נותן שירות" ותךמשמעות הימה  -

  ?שהבאת לעבודתך מתוך ההתמודדות שלך יםערכים ייחודי / תרומותיש לדעתך האם  -

  ?למצב שנתייחס תרצהאיך , טוביש ב אם אינך -

  ?עמו קשריש ליצור מתי ואיך ? אינך חש בטובליידע כשהאם יש מישהו שחשוב  -

  )?תי להיחשףמ? מי להיחשף לפני? את מי היא משרתת? אל או כןחשיפה (תיאום ציפיות בנושא חשיפה  -

 ?אהיה מודע אליוש / מה עוד חשוב שאדע -
  

 

 

 

  

צרכנים נותני "תכנית מטעם  ש"ליווי צנלשירות קבל ליווי במסגרת הלזכאותו על  המועמדחשוב ליידע את 

  ."שירות

  .הצדדיםידי שני - עלשייחתם מסכם  מסמךלכתוב  חשוב ;את השיחה בכתבלתעד יש 

ואפשר בהחלט לשלבה גם , יין כי אין הכרח לקיים שיחה זו בשלב הקבלה לעבודהיש לצ
 .בהדרכה שמקבל העובד או במהלך העסקתו
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  החלטה על העסקה
  מסגרתה / ברמת הארגון

  :את הפעולות הבאותלעשות המסגרת  / על הארגון ,ש"צנ להעסיקהוחלט אם 

  .במידת הצורך ,נדרשותהתאמות  להחליט על -
לאחר היכרות שלב זה יכול להיעשות . אנשי קשרובכלל זה  ,לניהול משבריםרלוונטיים פרטים לאסוף  -

  .ההדרכהבמסגרת , מעמיקה יותר

  .תכנית חשיפה מתאימה לכך לתכנן ולבנותובהתאם  ,חשיפהל בנוגע להחליט במשותף -
  .במידת הצורך ,מסגרת ההדרכה להכין את -
 של המעסיק רומוכן לקש היד-מלווה עלהעובד אם " צרכנים נותני שירות"קשר עם תכנית הלהגדיר את  -

  .העמ
 .אותם על כך ליידע ש לעבודה במסגרת או"נאת לקוחות השירות לכניסת צ להכיןאם וכיצד להחליט  -
  .כולל נספח הודעה לעובד בדבר תנאי העסקתוההסכם עבודה לכתוב  -
  

  ותברמת הצו

 :שאלות חשובות להתייחסות

הנחיות  ;התנהלות שוטפת מכבדת ;חינוך לרוח הארגון(? לאיזו מטרה? למה? צוותל ההאם נדרשת הכנ -

 )וכדומה הצוות / העובד / הגנה על הדייר ;מיוחדות לאנשי הצוות

 ?להכיןיש צוות מחברי האת מי  -

  ?ישיבת צוותמסגרת ב ,הדרכות פרטניות ,הכרזה בהרמת כוסית ,הסדנהאם באמצעות ? כיצד להכין -

  ?חשיפהה סמוך למועד או/לארגון ו ש"עם כניסת צנ? באופן כללי האם? מתי להכין את הצוות -

 / התמקדות בחולשות ;בהכרח קייםאינו ת קושי שיציר(? צוותההכנת בים אפשריה חסרונותמהם ה -

  )וכדומה קשייםב

  .ולהיערך אליהם למסגרת ש"צנבעקבות כניסתו של יש לחשוב על שינויים שעשויים להתחולל בצוות  -

  עובד- מנהל / מעביד- ברמת יחסי עובד

  לחוזההכנסת התאמות ולבחון כולל נספח הודעה לעובד העל חוזה עבודה יש לחתום  -

  .ש"צנלמנהל ההלי הערכה ומשוב שוטפים בין ונע יש לקבו -

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  .שהוא מקבל קצבת נכות 101אדם אינו מחויב לסמן בטופס : לידיעתכם

חוקרים מצאו כי תהליך קליטה מיטבי של צרכנים נותני שירות צריך לכלול את השלבים 
  :האלה
  .ש"ה מוקדמת של מוכנות הארגון לקליטת צנהערכ .1
ש ותרומתו "הדרכה של הצוות המקצועי ושל לקוחות השירות בעניין תפקידו של הצנ .2

 .לארגון

ש "תפקידים ייעודיים לצנ(ש ואפיון התפקידים במסגרת "תכנון אסטרטגיה לגיוס צנ .3
 .)וכן תפקידים מסורתיים

  .ש בצוות ושיתופו המלא"תמיכה מתמשכת בצוות המקצועי לשם שילוב הצנ .4

)Gates & Akabas, 2007(  
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  העסקה שוטפת

  
מומלץ לתת את הדעת על כמה  ,השיקום כעובד מן המנייןעם השתלבותו של צרכן נותן שירות במסגרת 

  .עבודה השוטפתהנוגעות להמלצות /  נקודות
  

  מסגרתה / ברמת הארגון
אחת עם תחילת ההעסקה וש "צנל )supervisor( אישיה יךמדרוהמנהל בין המשולשת  כדאי ליזום פגישה

  .בתפקיד ש"ף של הצנהמוס ךוחשיבה משותפת על הערמשוב , הערכה שםל לחצי שנה

  
  

  
      

  
  
  
  
  
  
  
  

  ברמת הצוות
  .צוותית אשר נוצרת במהלך העבודה המשותפת-חשוב להיות קשובים לאינטראקציה הבין

  

  עובד-מנהל / מעביד-ברמת יחסי עובד

  .תקופה הנדרשתמשך המשוב מלווה לעובד ללספק ו ,מקום לשיח פתוח אפשרוב לחש -

  .יש להקפיד על מתן הדרכות בהתאם לנהלים -

  .ובהתאם לחוק מכבדת ומקצועית כפי שסוכמה עם הקבלה לעבודה, חשוב לוודא העסקה הוגנת -

ש לא תמיד "הצנש לאור העובדהבמיוחד (בדרישות החוקיות להעסקת עובדים עם מוגבלות  יש לעמוד -

  ).לשמור עליהן בעצמו לכן לא מסוגלמודע לזכויותיו ו  
  

  ברמת לקוחות השירות

מאזן  כמו כן יש לבחון את; בהתמודדות שלו לקוחותיושיתוף על ו ש"של הצנ החשיפהאופן על יש לחשוב  -

  חשיפההתגובות ל  

  .לחיוב או לשלילה, ש"שינויים אפשריים בעקבות העסקת הצנולבחון ללקוחות יש להיות קשובים  -

  

צרכנים נותני "תכנית מטעם ליווי מנהלים וצוותי שיקום שירות לבלהיעזר ואף מומלץ אפשר גם בשלב זה 

שלא וללא אישורו מטעם התכנית  ש"לרכזת מלווה של הצנ קשר בין המעסיקיחד עם זאת לא יתקיים ". שירות

  .באישורו ובתיווכו, ש"ך הצנדר ה תיעשההפניי, השירותמעסיק מעוניין ליצור קשר עם אם . ביזמתו

  

תדירות גבוהה יותר של מפגשים כאלו , ממצאים מורים שבתקופת ההעסקה הראשונה

  .תורמת להעסקה מוצלחת ופורייה יותר

. תורמת לשילוב מוצלח של צרכן נותן שירות בתפקידו )supervision(הדרכה מקצועית 
באופן ) סוגיות רגשיות או תפקודיות(ש בהדרכה "צנחשוב להתייחס לסוגיות שמעלה ה

ש "כמו כן יש להיזהר שלא לתייג את התנהגותו של הצנ. ש"שווה ערך למודרך שאינו צנ
  ). Carlson et al, 2001(כסימפטומטית 
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אך מה משמעות הדבר ... כלומר נפגע נפש, קודם כל צריך להיות צרכן, כדי להיות צרכן נותן שירות

  ? בשבילי" פגעת נפשנ"להיות 

, נושמת אתי, חיה אתי, מחלה שקיימת שם כל הזמן, יום-המשמעות היא לחיות עם המחלה ברקע יום

מצד אחד היא מפריעה לי לחיות כמו : לי ולמחלתי יש מערכת יחסים מורכבת. חלק ממני אבל לא כולי

ות נפגעת נפש משמעו גם להי... אך מצד שני היא האיצה את ההתפתחות האישית שלי, שהייתי רגילה

  .להיות חשופה לדעות קדומות של אנשים שמעולם לא היה לי קשר אתם

ולכן אני האדם , כל הקשיים האלה באים לידי ביטוי גם אצל מקבלי השירות שלי, כצרכנית נותנת שירות

י את ניסיון ההתמודדות האיש, אני מביאה עמי את הידע שרכשתי בקורס. המתאים לדבר אתם על כך

  .שלי עם המחלה ואת היכרותי עם מערכת בריאות הנפש
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  סיום העסקה
  

כך גם  ,הערכת עובדים וקידום, קליטה, כמו מיון. מחיי הארגוןבלתי נפרד חלק הוא עובד סיום העסקה של 

סיום העסקתו של צרכן נותן שירות עשוי  .מחליפים מקום עבודה או מפוטרים, עובדים יוצאים לגמלאות

בהתאם , תהליך סיום ההעסקה ייעשה כפי שהוא נעשה עם כל עובד אחר במסגרת ;ממגוון סיבותלהתרחש 

 / ידי העובד-על תשלום זכויות שנצברוכן ו, כולל שימוע מקדים טרם קבלת ההחלטהשלב זה . לנוהלי הארגון

  .פי חוק-עללו מגיעות ש

  

יש לדאוג , אחרת או חופשה )ת"חל(ופשה ללא תשלום ח, סיום ההעסקה נעשה לאחר חופשת מחלהאם 

להגדיר את אופן הפרידה הרצוי  כמו כן יש. תושיחת שימוע טרם ההחלטה בדבר סיום העסקעם העובד לקיים 

  .הן מלקוחות השירות הן מהצוות ש"למסגרת ולצנ

  

של במקרה  .עריכת שימוע מקדים יםמחייב, כמו פיטורי עובד רגיל, פיטורי עובד עם מוגבלות :החשובנקודה 

שידע להציג את  כדי ייצוג הולם לעובד מתן על כמו גם, ביתר שאת יש להקפיד על כך עובד עם מוגבלות

כאשר מצבו הנפשי של העובד ייעשה יש לשאוף כי סיום העבודה הרשמי כמו כן . טיעוניו ולשמור על זכויותיו

  .ולא תוך כדי משבר ,אפשר זאתמ
  

כדאי . לטוב ולרע ולהסיק מסקנות מניסיון העסקתו ללמודמומלץ  ,לאחר סיום העסקתו של צרכן נותן שירות

של עשויות לסייע בתהליכי העסקה נוספים של צרכנים נותני שירות ושלמידה זו תסתיים בסיכום תובנות ש

  .בכללעובדים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ?מה עליי להביא בחשבון בעת פיטורין של עובד עם מוגבלות

בהסכם , הכלל הוא כי מעסיק רשאי לפטר עובד בכל עת כל עוד לא נקבעה לכך מגבלה בחוק •
  .קיבוצי או בחוזה אישי  

  .ומדים בסטנדרט המצופההמעביד רשאי לפטר אדם עם מוגבלות אשר ביצועיו אינם ע •

על מנהל משאבי אנוש לערוך את התהליך באופן הדרגתי , אם התקבלה החלטה לפטר עובד •
או לכל הפחות ליידע את העובד על , עליו לקיים הליך הערכה תקופתי; ולא להפתיע את העובד  
  . חוסר שביעות רצון מתפקודו כדי שזה יוכל להגיב על הטענות כלפיו ולהשתפר  

  ) 2006, סבו והכהן וולף, באהר-לגאמז(  
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  ?מהם הקשיים בפיטורין של עובד עם מוגבלות

ומתלבטים בסוגיה זו כבר בתהליך , מנהלים רבים מעידים כי יש להם קושי לפטר עובד עם מוגבלות
  :הקושי לפטר נובע מכמה סיבות עיקריות. הגיוס

  נורמות חברתיות והצורך להגן על החלש -

 אדם עם מוגבלות במציאת עבודהמודעות לקושי של  -

 חשש מפגיעה בתדמית הציבורית של הארגון -

, פרק ד בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. חשש לתביעות מצד העובד עם המוגבלות -
, לא יפלה מעביד בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מוגבלותם: "קובע, 1998-ח"התשנ

קבלה לעבודה לרבות : בכל אחד מאלה, דוניםובלבד שהם כשירים לתפקיד ולמשרה הנ
פיטורין או , הכשרה או השתלמות מקצועית, קידום בעבודה, תנאי עבודה, מבדקי קבלה
 ."הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה, פיצויי פיטורין

, ן את העובדעל הארגון לדאוג להכי: בתהליך הפיטורין יש להביא בחשבון שיקולים ענייניים בלבד
באופן זה יש סבירות . ללוות את התהליך בביסוס עובדתי ולגלות רגישות לתחושות העובדים הנותרים

  .לא ייפגעו, כלפי פנים וכלפי חוץ, גבוהה יותר שמורל העובדים ושתדמית הארגון

  ) 2006, סבו והכהן וולף, באהר-אמזלג(
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  ממשקים :א נספח

כן כמו  ;בה הנזכריםתארים שונים לבחוברת לבעלי תפקידים והמופיעות בנספח זה יובהרו ההתייחסויות 
  .ניהםיבהממשקים יובהרו 

  רותצרכן נותן שי

, או צרך שירותים כאלו בעבר, אדם המתמודד עם פגיעה נפשית או עם תיוג נפשי אשר צורך שירותי שיקום
  .ומועסק במערך השיקום כעובד מן המניין

  :בחוברתהתייחסויות 

  צרכן נותן שירות                        העובד               המועמד 

  הארגון

  .אוכלוסיות מתמודדות אחרותלירותי שיקום לנפגעי נפש או יזם אשר מספקים ש / מוסד / עמותה / חברה

  המסגרת

, מועדון חברתי, מועדון תעסוקתי, דיור מוגן, למשל הוסטל ,שאותו מפעיל הארגוןהמסוים השירות השיקומי 
  .סומכות, שירותי חונכות, שירותי תעסוקה נתמכת, מפעל מוגן

  המעסיק

  .מנהל המסגרת / היזם / מנהל הארגון

  המסגרתצוות 

 מנהלתייםואדמיניסטרטיביים , מקצועיים :הצוות השיקומי המועסק במסגרת יכול לכלול בעלי תפקידים שונים
  .תחזוקתיים /

  לקוחות השירות

. ש"צנמשתתפים אשר מקבלים שירות שיקומי במסגרת שבה מועסק הה / מתמודדיםה / המשתקמים
בהתאם (אפוטרופוסים וכמו משפחות  ,המתמודדיםגם מעגלי התמיכה של נכללים לקוחות השירות בלעתים 

  ).להגדרת המסגרת

  "צרכנים נותני שירות"מלווה מטעם תכנית 

אשר מעוניינים לקבל ליווי בתהליך  ,מתמודדיםל / מומחה לצרכניםעל מתן ליווי תעסוקתי  ןע האמומקצו ישא
מרכזי אופן פרטני לאחר קבלת אישור ש ב"הליווי יינתן לצנ .צרכנים נותני שירותוהפיכתם לגיבושם המקצועי 

  .ת שירות זה דרך סל שיקוםולקנהשיקום המחוזיים של משרד הבריאות 

, ציפיותיו וכן את ,לתחום מביאים אותומניעים שאת ההסיבות ואת ש "עם הצנהמלווה  ןבמסגרת הליווי יבח
תפקידים פוטנציאליים  ש"צנם היוגדרו עכמו כן . בהשתלבות בתחוםלו הצפויים  את הקשייםיכולותיו ואף 

  .מעונייןהוא בו שתפקיד שם מילוי המבחינתו ומסלולי ההכשרה המומלצים לו ל

הכנה , כתיבת קורות חייםובכלל זה  ,עבודה על מיומנויות חיפוש עבודה ש"עם הצנתיעשה נוסף על כך 
התאמות , כדוגמת חשיפה ,שים"ייחודיות לצנבסוגיות  תהליך זה יתמקד. רכי חיפוש ומעקב ועודד, לראיונות

  .ועוד



22 

 

  

ייעוץ  לשם מתן, ש לצורך המשך גיבוש זהותו המקצועית"עמוד המלווה לרשות הצנילאחר מציאת העבודה 
 .מעמדו אשר עשויים לעלות בעבודתולנושאים ייחודיים לתפקידו ושל עיבוד של דילמות וכן לעזרה בתמיכה וו

  .ש"הצנ המלווים אתעם הגורמים השיקומיים האחרים קשר לווה בהמשלאורך כל התהליך יעמוד יש לציין 

ייעשה  ,סיומהקיד ועד להעסקה עצמה ולעתים אף למשלב ההפנייה לתפ ,כל קשר של המלווה עם המעסיק
  .עמו ומוטב שגם בשיתוף ,באישורו, ש"רק ביזמתו של הצנ

  "צרכנים נותני שירות"רכזת ליווי מנהלים וצוותים מטעם תכנית 

 תםנושא העסקבמסגרות ולצוותים שיקומיים של ארגונים ו ם שלהממונה על מתן ליווי למנהלי אשת מקצוע
תחום לחומרים רלוונטיים , במסגרת ליווי זה מוצעות לפונים פגישות ליווי פרטניות. של צרכנים נותני שירות

בתהליך הקליטה וההעסקה לסייע שפותחו כדי  ,ימי עיון וסדנאות למעוניינים וכן כלים שונים, עולםמהארץ ומה
  .יםש"השוטפת של צנ

בין אם  ,ש"מעוניינות להעסיק צנלכאלו שאו  ש"צנ ליווי מנהלים וצוותים מוצע למסגרות המעסיקותלשירות ה
  .לאובין אם  ,מקבל ליווי תעסוקתי מהתכניתהוא 
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  חשיפה :ב ספחנ

סוגיה זו מלווה את האדם מרגע  .סוגיה מורכבת היאחשיפה או אי חשיפה של התמודדות עם מחלה נפשית 

. במקום העבודהוחברים עם , משפחהבני עם  ועל היחסים ומשפיעה על כל תחומי החיים ,אבחון המחלה

. היסטוריה משפחתית ועוד, סטיגמה עצמית, סטיגמה: מושפעת מגורמים רביםאו לא הבחירה אם להיחשף 

  .יחס לעצמוב יועם תפיסותשל האדם חשיפה דורשת התמודדות כמו כן ה

בעוד . גישות שונות ויש כלפיו, נושא החשיפה מקבל ממד ייחודי כשדנים בו בהקשר של צרכנים נותני שירות

ת התפקיד של הצרכן א חלק בלתי נפרד מהגדריחשיפת סיפור ההתמודדות האישי הלרוב בעולם נמצא כי ש

, צין(נחשף בפועל ככזה  אינות גם אם קיימ ש"הצנמומחיותו הייחודית של  ,גישות אחרותלפי  ,נותן השירות

2008.(  

על הצרכנים נותני השירות ללמוד להשתמש ו ,מתוך ידע ומומחיות תיעשהבעבודה ש "צנחשיפה של חשוב ש

. היא אסורהבו ש או להבדיל מצב, שבו חשיפה היא תמיד נכונהמצב מכאן שאין . האישי ככלי מקצועי םבסיפור

ההחלטה בנוגע למידת  ;ולבחור בדרך המתאימה, מאפייניו הייחודייםלפי יש לבחון כל תהליך העסקה 

  .חשיפה בנושאעל המעסיק לגבש לעצמו עמדה ו, החשיפה צריכה להתקבל בשיתוף עם הצרכן

  :לחשיפה של צרכן נותן שירות אשרבנספח זה נבקש לתת דגשים למעסיק ב

צוותים להתמודדות עם של הולקוחות של ה, של המערכת םלהעריך את מוכנות חשובלפני חשיפה  -

מקיומן של סטיגמות , מהתפיסות השיקומיות הרווחות, מוכנות זו תושפע רבות מחזון הארגון. חשיפה

ת המערכת להתמודד עם מרמת התקשורת והפתיחות הקיימים במסגרת ומפניּו, כאלו או אחרות

 .חשיפה על אודותשאלות ותהיות שעשויות לעלות 

 .של המתמודד הנחשףביזמתו תהיה תמיד הובלה של תהליך חשיפה  -

 .מתי וכיצד, מילפני  –לקבוע את רמת החשיפה ו ,נהל את תהליך החשיפהלחשוב לתכנן ו -

מתוך דיאלוג פתוח שמשלב את  ולקבל את ההחלטה ,"על השולחן"סוגיית החשיפה לשים את חשוב  -

 .המסוימתזמן נקודת ההמערכת בעם צורכי ש "הצנצרכיו של האדם 

 :על דרך ניהול התהליךישפיעו חשיפה של ים שונים עיתוי -

הלקוחות של הכנה של הצוות ו/  תכנון מוקדם תמאפשרהחשיפה המוקדמת  –איון עבודה יבר  .א

 .חולשותללכוחות ו אשרדיאלוג פתוח ומשתף בהדבר מוביל ל; לקליטת העובד

 .ש"הצנ ייד-על –מיד לאחר קבלה לעבודה   .ב

כחלק  ;פעילות מתוכננת, עבודה / ישיבות צוות, מקצועיתהדרכה מסגרת ב –תוך כדי עבודה   .ג

 .הקשר השיקומי עם הלקוח ועודמ

 :סוגים של חשיפה -

  תוך תיאום בין הנחשף למסגרת ,בחירתומביזמת הנחשף ו –חשיפה מתוכננת   .א

לקוח הידי -על / מקצועיהצוות ה ידי-על / הנחשף ידי-ללא מתוכננת ע –חשיפה ספונטנית   .ב

  .כדומהו
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  :חשיפההמנחות לתהליך שאלות 

 ?מהי מטרת החשיפה -

 ) ועוד למערכת, ללקוחות כדוגמה, שינוי עמדות, אידיאולוגיתמטרה (? איזה צורך היא משרתת -

  ?של מי הצורך

  ?מהי מידת החשיפה הרצויה -

 ?מתאיםהמהו עיתוי החשיפה  -

  )מעגלי התמיכה של הלקוחות, לקוחות, צוות כללי, צוות מקצועי(? מילפני חשיפה  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לא לפני , ציתי להיחשף כמתמודדתכשהגעתי לעבוד בהוסטל בפעם הראשונה לא ממש ר
התברר שכל הצוות וחלק  ,אבל כמעט מיד לאחר שהתחלתי לעבוד... הדיירים ולא לפני הצוות

עד היום אני לא יודעת ... כאשר זה נודע לי לא הייתי מרוצה. מהדיירים יודעים שאני גם בטיפול
מאוד עליי את מה שרציתי כולם ידעו : אבל העובדה נשארה עובדה. להם נודעהדבר בדיוק איך 

  .להסתיר

היו אנשים אולי בהתחלה . שהעובדה הזאת לא הפריעה כמעט לאף אחד לראותמעניין אבל 
אני עובדת  כיצדשהזמן עבר ואנשים ראו כל אבל כ, ספק בערך של העבודה שליהטילו ש

  .מאוד טובים משובים לקבל) ממשיכהאני ו(התחלתי , ומתפקדת

הרגשתי שלפני כן לסחוב אתי משהו נאלצתי סוף סוף לא : הייתה טובהבסופו של דבר החשיפה 
. ךדברים התגלגלו כהאני שמחה שוהיום , זו הייתה הקלה עצומה בשבילי. "סוד נוראי"שהוא 

  . טובה יותר, לי להתערב בהחלטות הצוות בדרך שונהגם מאפשרת החשיפה 

  ...אני מקווה ,לטובה... הודות לה גם אני השתניתי... העבודה נתנה לי המון
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  ניהול משברים :גנספח 

כל עובד יכול לעבור . העסקת צרכן נותן שירותהקשורים ללניהול משברים בעבודה  נציע דרךבנספח זה 

ההמלצות המופיעות בנספח נכונות לניהול  לפיכך. כך גם צרכנים נותני שירות המועסקים בארגונכםו, משבר

  .*נקודות ייחודיות למשבר של צרכנים נותני שירותדגיש גם ניחד עם זאת  ;אשר הםמשברים של עובדים ב

  :מנחה אותנו בכתיבת נספח זהשההגדרה הנה . ישנן הגדרות שונות למשבר

, מצב משברי עשוי להתבטא בהיבטים רגשיים. יום תקינים-הפרה של האיזון המאפשר ניהול חיי יוםמשבר הוא 

אלא בקריסת מערכות  ,מהתמודדות עם אירוע שליליהוא אינו מאופיין כחלק . גופנייםהתנהגותיים ו

פגיעה תפקודית משמעותית בבאופן שמתבטא במצוקה רגשית או , יומיות של האדם-םההתמודדות היו

)http://www.betipulnet.co.il/lexicon/Crisis.(  

ישנם . רות יש לשים דגש על מידת ההשפעה של המשבר על התפקוד בעבודהבהעסקה של צרכן נותן שי

העבודה תשמש קרקע יציבה להתגברות במקרים כאלו ואף נמצא ש ,משברים שלא יבואו לידי ביטוי בעבודה

ולבחון את  ,כאחד תפקודיים והתנהגותיים מרכיביםעל כן בבואנו להעריך משבר עלינו להתייחס ל. על המשבר

  ).עצמו ש"נצוות העובדים והצ, לקוחות השירות(שפעה השונים במקום העבודה מעגלי הה

  :שלבים להתמודדות עם משבר

 זיהוי והערכה .1

 ,ה ישירה של צרכן נותן שירותיפני יכלולשלב זה . איסוף מידע והערכת המשבר ,הכרה בקיומו של משבר

 ידי- עלתפקודי של הצרכן  / נהגותיזיהוי של שינוי התלהבדיל או  ,מצב המשברי שהוא נמצא בובשישתף 

  :זה שאלות מנחות בשלב. המעסיק

  ?האם קיים משבר -

 ?עד כמה הוא חמור -

 ?מהמשבר מי בעל פוטנציאל להיות מושפע -

 ?ליהםאהאם ישנם קווים אדומים שעליי לשים לב  -

 

 שיש לנקוטפעולות  .2

  :בדיקה של מעגלי ההשפעה השונים. א

  : אחריות כלפי לקוחות

  ?ות נפגעהאם טיב השיר

  ?באיזו מידה

  ?האם ישנן השפעות נוספות על לקוחות
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  :אחריות כלפי צוות המקום
   ?האם המשבר גרם לשינוי בתפקוד הצוות

  ?אחרות על הצוות / האם ישנן השפעות נוספות

   :אחריות כלפי העובד

  **?אני מזהה מצב סכנה האם 
  

  :עובדלהנוגעות פעולות  .ב

  :שאלות מנחות. ה בין העובד למעסיקתקשורת פתוחיש לשאוף לקיים 

  ?מהם הכוחות של העובד   -

  ?מהן החולשות של העובד   -

  ?עובדלטיפוליים /  האם ישנם גורמי תמיכה שיקומיים   -

  המשבר תרצויות בתקופ/  בדיקה של התאמות אפשריות   -

  של המשך העסקה בתקופת המשברבחינה    -

  בודההיעדרות מהע/  אישור מחלה תקבל   -

  .חזרה לעבודה סדירהלשל תפקוד העובד ו תדשוקביעת לוח זמנים להערכה מח   -

  

  :המערכתהנוגעות פעולות . ג

  :שאלות מנחות .רכי המערכתומענים לציש לתת 

  )ועוד גיבוי כח אדם, משמרות(? כדי לשמור על תפקוד תקין של המערכת לנקוטאילו פעולות יש    -

 על שמירה, חשיפת מידע בתאום עם העובד(? ללקוחות השירות על המשבר/  לספר לצוותאפשר מה    -

  )סודיות רפואיתעל פרטיות ו

  ***?הלקוחות שיש לשים לב אליו/  קרב העובדיםבהאם עולה צורך נוסף    -

 

 לאחר משבר תדשוהערכה מח .3

  :ותשאלות מנח .משברהמ תותהליך חזרעל אודות שיחה פתוחה יש לשתף את העובד ולנהל אתו   

 ?האם האדם מרגיש שהוא יכול לחזור לעבודה סדירה -

 מידת העומס בהללמשימות העבודה ו אשרבמחודשת הערכת כוחות  -

  )צוות/  לקוחות( ?עבודהת האדם להאם ישנו צורך להכין את המערכת לחזר -

לקביעת דרך התנהלות מתאימה למשבר פוטנציאלי אפשרות בדיקת  ;בדיקת אופן ניהול המשבר -

 עתידי  

 סיום העסקהל/  בלת החלטה בנוגע לחזרה לעבודהק -

  .תכנון מהלך העזיבה והפרידות הנדרשות – סקההחלטה על סיום הע אם התקבלה -
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  הערות

  יש להבחין בין תהליך ניהול סיכונים לתהליך ניהול משבר   *

זהו חלק  .משבר אכן יתרחשכאשר אין וודאות ש, בניהול סיכונים הכוונה היא לתהליך מתמשך לפני משבר  

זיהוי , ולים להוביל למשברהכולל מתן דעת על מצבים שיכ ,מתהליך ניהול מחלה והחלמה של האדם  

רבות במהלך הליווי של צרכן  נידון תהליך זה. קביעת גורמי תמיכה ועוד ,וסימני היכרלהתייחסות  נקודות  

  .יש משבר בפועל בושאנו מתייחסים למצב  ,לעומת זאת, בניהול משבר. בתכנית נותן שירות  

, הרגישות הקיימת לזיהוי קשיים שעלולים להתפתח למשברבשל בשל השיוך המקצועי של אנשי שיקום ו  ** 

צוות המסגרת לנסות לעזור לעובד לפנות לגורמי תמיכה  / בהם עולה חשש על המנהלשמצבים ב  

מהמקום למצב חס להתיי חשוב. המשבר למזער או למנוע כליל את התפתחותו בו לתמוך שיכולים  

  .ולא מהמקום המשקם ,האנושי  

  :סוגיות ייחודיות למשבר של צרכן נותן שירות*** 

 לקוחותה / צוותהלפני אמת במקום העבודה וסיכוי לחשיפה לא מת -

  חשיפה של מידע רפואי סודי -

 סטיגמה עצמית / מפגש עם סטיגמה -

 תשלילילדוגמה מפגש עם תגובה  -

  ש"משבר של הצנהזדהות של לקוחות המסגרת עם ה -
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  שירלי מרום: עריכה
  'קמחי ושות, יק'וילצ, כהן: יעוץ משפטי

  
 "צרכנים נותני שרות"כל הזכויות שמורות תכנית 

  

    

  09-7656475משרד 

  09-7663108' פקס

  smile.net.il-Yozma@07 ל"דוא

  כפר סבא, 10ש "רחוב התע

  44641מיקוד , 2240ד "ת

  ל"דוא  טלפון  תפקיד  שם

  yozma-22@smile.net.il  050-3772138  מנהלת התכנית  ספיר-ורד מרזר

  רכזת ליווי מנהלים  נטע אדרי

  וצוותי שיקום

050-3772127 

  
netaedri@gmail.com 

 Benny@gmail.com.yozma  050-3772139  רכז הסברה  בני כהן

 blablabella@gmail.com  050-3772129  רכזת ליווי מרכז ושרון  בלה יופה

 Adi_naaman@hotmail.com  050-3772145  ת ליווי מרכזרכז  עדי נעמן

רכזת ליווי ירושלים   מיכל רונאל
  ושפלה

050-3772130  Michal.ronel@gmail.com 

 advagefen@hotmail.com  050-3772128  רכזת ליווי חיפה והצפון  אדווה גפן

יעל שביט 
  שוטלנד

 yaelshot@gmail.com  050-3772126  רכזת ליווי דרום

 eyalethz@gmail.com  050-3772146  רכזת ליווי דרום  לת צוקרמןאיי

 "צרכנים נותני שירות"תכנית  –דרך הלב יוזמה 

  למידע נוסף
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