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 2018ינואר  10

 2017פעילות העמותה בשנת כללי של סיכום 

הצטיינה בגידול ניכר בהיקף הפעילות של העמותה במונחים כספיים. לעומת זאת, ניסיונות העמותה  2017הפעילות בשנת 

 מימון.לשלב פיתוח מיזמים חדשים לא צלח בעיקר עקב חוסר 

ות מוגברת במועדון ירוחם והפעלת שני פעילות מועדוני התעסוקה הוגברה בשנה וחצי האחרונות בעיקר עקב פעיל .1

-הגיע ל 2017היקף ההכנסות בשנת  .מועדונים במפעלים שונים במעלות בשיתוף העמותה למען הקשיש במקום

(. כתוצאה, היקף התשלומים למועסקים גדל גם הוא ₪ 880,000 – 2016מול  50%)גידול של כמעט  ₪ 1,290,000

                                                                      (. 2017-ב 1,110,000-ל 2016-ב ₪ 750,000-באותו שיעור )מ

העמותה מייחסת חשיבות רבה לפעילות המועדונים עקב העובדה שבהם מועסקים אזרחים וותיקים בעיקר משכבות 

 )לחימה בעוני( וכאלה אשר מעדיפים פעילות במסגרת חברתית מצומצמת יותר חופשית  סוציו אקונומיות יותר נמוכות

רשימת  מול מעסיקים.כשכירים ניצול שעות הפנאי )תשובה לבדידות( לעומת התחייבויות חוזיות רת שמטרתה גם ומוכ

 .1 מועדונים ראה נספח

מרכז ההשמה בנהריה המשיך בפעילותו הרצופה זו השנה השמינית. הפעילות השנה התבטאה בגידול קטן במספר  .2

זמניות )השגחות בבחינות(. מספר ההשמות הממוצע לחודש ההשמות, בעיקר עקב שיבוצם של המועמדים להשמות 

)כולל השמות זמניות ועצמיות(. מספר הנרשמים נמצא בירידה מתמדת כבר  2107-ב 15.2-ל 2016-ב 14.3-עלה מ

. יש לשים לב שגם מספר המתעניינים 2017-בלבד ב  6.0לעומת לחודש(  8.3) 2016-ולחודש(  10.6) 2015משנת 

להניח כי כלל הנתונים ירדו עקב גלישת הפעילות לרוטינה  ניתן. 2017-ב 19.8-ל 2015ודש בשנת לח 28.8-ירד מ

 ללא כל ספק תמריץ את הפעילות ועימה את התוצאות. 2018המתוכננת לשנת  במערכת. הפעלת מערכת שיווק ויהוור

תמיכתו   המשיך אתהפעילות המתמשכת והמוצלחת במרכז בנהריה לאורך השנים עודדה את משרד הרווחה ל

השמות  28עבור  ₪ 98,000בנוסף, חברת מגדל המשיכה את פרויקט אימפקט והעמותה זכתה לתגמול של  .במרכז

 .2 דוח תפוקה מסכם ראה נספח השמות איכותיות. 18עבור  2016שניתנו בשנת  ₪ 62,000לעומת   1איכותיות 

ופרויקט מרכזי השמה בשיתוף העמותות למען הקשיש  "ודיםתלמ"עמותה לפיתוח מיזמים נוספים )פרויקט הניסיונות   .3

המשיכו גם השנה אולם ללא הצלחה עקב הכוללים מועדון תעסוקה, מרכז השמה ויזמות עסקים קטנים ו ועמותת הלב

 .חוסר מימון

העמותה הגישה בקשה לפטור מארנונה עקב תחולתו של החוק החדש המאפשר קבלת פטור גם לעמותות שרוב  .4

 .1/1/17-פעילותן ארצית ולא מקומית. הבקשה אושרה בימים אלו ותחולתה מ

. בתחילת השנה נודע לנו שהנכס )הדירה( 1973-פעילות העמותה במשרדה הנוכחי נמשכת ברציפות מאז הקמתה ב .5

קוימו מספר הועבר לרשות האפוטרופוס הכללי הדורש מאתנו לפנותה לאלתר ומאיים בנקיטת אמצעים משפטיים. 

ל אביב( אולם כתוצאה מיעוץ משפטי שקיבלנו הצענו מספר הצעות לפשרה )כולל הפעלת מיזם תלמודים בתמגעים ו

  כולם לא התקבלו.

 לוינטון ערך: עודד

                                                           
 משרה. %40ומעלה לתקופה של  מעל חצי שנה בהיקף מינימאלי של  60השמה לעבודה של מועסק בגיל  –השמה איכותית  1
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 : רשימת מועדוני תעסוקה 1 נספח

                         בשיתוף העירייה.                                                                                                               –צפת  .1

 מייצרים כל מיני מוצרי לבוש ומוכרים אותם בצפת,

                                                                                                סב גן בשיתוף העירייה.                           –מגדל העמק  .2

 אזרחים וותיקים המשמשים כעוזרים לגננות.

 בשיתוף העמותה למען הקשיש. –מעלות תרשיחא  .3

 מועסקים בעמותה.

  –מעלות תרשיחא  .4

 קבוצת מועסקים במפעל

  –מעלות תרשיחא  .5

 ם במפעלקבוצת מועסקי

 בשיתוף העמותה למען הקשיש–קריית ביאליק  .6

 כריכיה המשפצת ספרים לאוניברסיטה, הטכניון ובתי ספר בסביבה הקרובה והרחוקה.

 בשיתוף העמותה למעם הקשיש, –יקנעם עילית  .7

 מבצעים גמר עבודות מכניות גמורות למחצה.

 בשיתוף העירייה –רעננה  .8

 עבודות חשמליות, ייצור.מבצעים מכלול עבודות אריזה, מיון, 

 שיתוף בית דפוס.ב –תל אביב  .9

 מבצעים עבודות מיון, אריזה ,סימון.

 בשיתוף העירייה. –אור יהודה  .10

 מבצעים עבודות מכניות.

 בשיתוף מנהל אזורי של העירייה. –גילה ירושלים  .11

 מבצעים עבודות חיווט עבור קוו ייצור של מפעל.

 בשיתוף עם חברת המשקם והעירייה –ירוחם  .12

 מבצעים מכלול עבודות מכניות וחשמליות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דוח נתונים מסכם )כולל השוואה לשנים קודמות(:  2נספח 
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ממוצע 

חודשי 

2017

נתוני דורשי עבודה

1240258934633323819.83908מספר הפונים המתעניינים בתכנית

860154127100726.01313נרשמים במרכז ההשמה בנהריה

5201519066544.5827דורשי עבודה שעברו ראיון אישי

נתוני מעסיקים

27570569714612.2644מעסיקים חדשים שאיתם נוצר קשר

142717517627623.0כמות מעסיקים שהפנו משרות

255410614538342235.21610כמות משרות שהתקבלו

23641379224715071201100.18698כמות מועמדים שהופנו למעסיקים

147864898268373561.34526הפניות למשרות קבועות

886731126582446638.8הפניות למשרות זמניות

השמות לעבודה

45415717217218215.21137סה"כ השמות במרכז השמה נהריה

3139285750453.8319מהם: השמות איכותיות

99354532403.3251מהם: השמות עצמיות

4216947090978.1567מהם: השמות למשרות זמניות

הערות:

1. הנתון נובע מרישומים ידניים

2. מ-2018: משרות שהתקבלו במרכז ההשמה בנהריה בלבד

3. השמות שבוצעו לאחר שקוים תהליך מלא של קבלת משרה ישירות ממעסיק, שליחת קו"ח והשמה

4. בעיקר משרות של השגחה בבחינות

סה"כ  מרכז השמה לאזרחים ותיקים נהריה והגליל המרכזי והמערבי

מתחילת

 התכנית

מספרי הפונים, הנרשמים וההשמות נרשמו בצעים המתאימים לגאפים


