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1. רקע
בשני העשורים האחרונים גוברת ההתעניינות בעולם במעבר לבגרות של צעירים בכלל ובמיוחד של צעירים בסיכון. 

בד בבד, ישנה הכרה בכך שלא נעשה די כדי לסייע להם במעבר מורכב זה. קבוצת הצעירים שאינם עובדים ואינם 

להיחשב  עשויה   (not in education, employment or training)עNEETs המקצועית  בספרות  המכונה  לומדים, 

אחת מקבוצות הצעירים שבסיכון. קבוצת צעירים זאת היא הטרוגנית במונחים של הסיבות למצב הניתוק, משכו, 

הרקע החינוכי והחברתי של הצעירים וניסיונם התעסוקתי. במקרים מסוימים, מצב הניתוק עשוי להיות זמני, לעיתים 

בהמשך(  שיפורט  )כפי  חיצוניות  סיבות  עקב  כרוני  ואף  ארוך  להיות  יכול  הוא  אחרים,  במקרים  מבחירה.  קרובות 

)Tam, Busiol & Lee, 2016(. כדי לטפל  או קשיים אישיים, כגון קושי ליצור מחוייבות או רמות גבוהות של הדרה 

מיוחדת  לב  תשומת  נדרשת   ,)Spielhofer et al., 2009( ארוך  לטווח  המנותקים  הצעירים  של  המיוחדים  בצרכים 

ותפיסה הוליסטית.

עובדים  אינם  לומדים,  שאינם  צעירים  טווח.  וארוכות  קצרות  השלכות  להיות  עשויות  הצעירים  של  הניתוק  למצב 

נמוכות, להישאר מובטלים בעתיד,  גילם להיות בעלי מיומנויות  בני  יותר מאשר  נוטים  ואינם משתתפים בהכשרה 

בשימוש  להתאפיין  עשויים  רבים  מכך,  יתרה   .)Sum et al., 2003:20( פחות  ולהשתכר  חלקיות  במשרות  לעבוד 

 Cole et al., 2002; Maguire( לרעה בסמים ובאלכוהול, בבריאות לקויה, בהורות בגיל צעיר ו/או בפעילות עבריינית

Thompson, 2007 &(. המחקר גם מדגיש השפעות פסיכולוגיות שליליות, כולל דיכאון, היעדר תחושה של שליטה 

על החיים וחוסר שביעות רצון כללית מן החיים )Bynner & Parsons, 2002(. זאת ועוד, עלולה להיות להם השפעה 

.)Cabinet Office, 2011:55( חברתית )בין-דורית שתהווה מכשול לניעות )מוביליות

כאמור, לסיבות חיצוניות יש תפקיד במצב של ניתוק ארוך טווח. לדוגמה, שינויים מבניים במשק שינו את אופיו של 

שוק העבודה לצעירים, צמצמו את מספר המשרות והעלו את דרישות המעסיקים לעובדים מיומנים יותר. שינויים 

 Miller &( מיומנויות  חסרי  צעירים  ועל  פורמלית  השכלה  של  נמוכה  רמה  בעלי  צעירים  על  קשיים  הערימו  אלה 

Porter, 2007(, כולל על אלה שלא עבדו ולא למדו במשך תקופה או תקופות מסויימות בעבר.

מסמך זה מציג מידע עדכני על צעירים בני 29-15 בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים, ושם דגש על המאפיינים 

והצרכים של בני 26-23, בהתבסס על סקר ארצי. נוסף על כך, המסמך מזהה את המדיניות העכשווית המיועדת 

להחזרתם למסגרות השכלה, להכשרה מקצועית או לעבודה, ואת המדיניות למניעת נשירה מבית הספר של בני 

נוער מתחת לגיל 18. לבסוף, המסמך מציע כיוונים לפעולה.

2. מצבם של בני הנוער והצעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים

2.1 רקע סוציו-דמוגרפי

אוכלוסיית ישראל מונה כ-8.5 מיליון נפש. בסוף שנת 2015 היו בישראל 1,867,040 אזרחים בני 29-15 שהיוו 22.1% 

מכלל האוכלוסייה – 73.8% היו יהודים ו-26.2% ערבים )כולל רוב מוסלמי ומיעוט נוצרי ודרוזי(. 11% מן האזרחים 

בגילים אלה היו עולים חדשים ו-10% היו יהודים דתיים )השנתון הסטטיסטי לישראל, 2016(. 

 OECD-לישראל יש כלכלה מפותחת עם תוצר לאומי גולמי )תל”ג( שנתי של 37,500$ – נמוך מן הממוצע במדינות ה

מדורגת  ישראל  בתל”ג,  בעוד   .)OECD, 2013( קוריאה  ודרום  ספרד  איטליה,  זילנד,  שבניו  לזה  דומה  אך   ,)42,094$(

במרכז מדינות ה-OECD, במונחים של עוני יש לה את השיעור הגבוה ביותר )19.6%( – קרוב לארה”ב, מקסיקו, טורקיה 

הערבית  האוכלוסיות  בקרב  הם  ביותר  הגבוהים  העוני  שיעורי   .)OECD stat, 2013)  (11.5%  :OECD )ממוצע  וצ’ילה 

חיים   24-18 בגילי  מן הצעירים הערבים  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 2014, 43%  פי  על  והחרדית. 

במשפחות מתחת לקו העוני, זאת לעומת 15% מבני גילם היהודים. שיעור העוני בקרב הצעירים החרדים )בני 24-18( 
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הוא 50%. בשתי האוכלוסיות הללו יש נטייה למשפחות גדולות, וכפי שיפורט בהמשך, רמת השכלתן נמוכה ושיעורי 

התעסוקה שלהן נמוכים. 

בעת  שירתו  עדיין  או  לשרת  )סיימו  בצבא  שירתו   24-20 בגילים  הנשים  מן  ו-58%  הגברים  מן   73%  ,2014 בשנת 

חוויות רבות  או בשירות לאומי, השירות מציע הזדמנות לחוות  הסקר(.1 לרבים מן הצעירים אשר משרתים בצבא 

עוצמה, כולל לקיחת אחריות רבה. חוויות אלה עשויות לתרום להתפתחות יכולותיהם הרגשיות והתפקודיות )מייזלס 

לרכישת  פלטפורמה  הצעירים  עבור  להוות  עשוי  הצבאי  השירות  מכך,  יתרה   .).34:1993 מייזלס,   ;7:2003 ושרף, 

מקצוע שישרת אותם בחיים האזרחיים. מצד שני, השירות הצבאי או הלאומי מעכב את תהליך החיפוש אחר קריירה 

או את הגיבוש של הזהות המקצועית )מייזלס ושרף, 2003( ואת הכניסה להשכלה גבוהה ולשוק העבודה.

תכונה נוספת המאפיינת את המעבר לבגרות של צעירים בישראל היא המגמה הגוברת בשני העשורים האחרונים 

 .)Shulman, Blatt & e Walsh, 2006:231( לצאת לטיול ארוך, מיד לאחר השחרור מן השירות הצבאי או הלאומי 

מעבודה  מבחירה  התנתקות  של  זמנית  תקופה  מהווים  ספורים,  חודשים  כלל  בדרך  הנמשכים  אלה,  טיולים 

רובם   .)2010 )גיל,  מידי שנה  לטיולים כאלה  יוצאים  ישראליים  צעירים  היא שכארבעים אלף  ומהשכלה. ההערכה 

חוזרים לישראל בתום מסעם וממשיכים את חייהם במסלול נורמטיבי לגילם.

2.2 השכלה

בישראל חינוך חובה חינם מגיל 3 ועד גיל 18. שיעור ההשתתפות של ילדים ונוער בבתי הספר בישראל גבוה יחסית. 

בשנת 2015, 8.5% מבני ה-17 לא היו רשומים באף מסגרת חינוכית )תרשים 1( )השנתון הסטטיסטי לישראל, 2002 

עד 2016(. במשך השנים, אחוז הנושרים ממערכת החינוך היה גבוה יותר בחינוך הערבי לעומת בחינוך העברי. בשני 

המגזרים, אחוז הבנים הנושרים גבוה מאחוז הבנות.

האחרונות,  בשנים  אך  המדיניות.  קובעי  של  מרכזית  דאגה  הייתה  גלויה(  )נשירה  החינוך  מערכת  עזיבת  בעבר, 

תשומת הלב ניתנת גם ל”נושרים סמויים”, שהם תלמידים אשר נוכחים בבית הספר אך אינם מתפקדים מבחינה 

ועמיתיה, 2:2014(.  )בן-רבי  כולו  ומבית הספר  וחשים מנוכרים מכיתתם  בית הספר  לימודית, מנותקים מפעילויות 

לפיכך, קידומם של תלמידים בעלי הישגים נמוכים, המתקשים להסתגל לבית הספר, הוא אחד היעדים החשובים 

ביותר של מערכת החינוך בישראל בעשור האחרון )כהן-נבות ועמיתיה, 14:2009(.

תרשים 1: אחוז הנושרים בני ה-17, לפי מגזר, 2015-2002

מקור: השנתון הסטטיסטי לישראל, 2002 עד 2016

1  ניתוח מיוחד של נתוני הסקר החברתי של הלמ”ס, 2014. בתוך: כאהן-סטרבצ’ינסקי, עמיאל וקונסטנטיונוב, 2016.
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בין  בישראל.  הנושרים מבתי הספר התיכוניים  לירידה באחוז  לאורך השנים,2 הביאו  והתוכניות שפותחו  המדיניות 

השנים 2002 ל-2015, הייתה ירידה ניכרת באחוז הנושרים בני ה-17 בחינוך הערבי מ-24.4% ל-11.9% )תרשים 1(. 

אף על פי שהפער בין החינוך העברי לחינוך הערבי קטן עם השנים, עדיין יש פער ניכר.

בשנת 2014, 90% מן התלמידים סיימו את לימודיהם בבית הספר התיכון )הן בחינוך הכללי והן בחינוך המקצועי(, 

 OECD 2016 Education( והקרוב לשיעור זה באוסטרליה, בקנדה ובגרמניה )85%( OECD-שיעור הגבוה מממוצע ה

.)at Glance, 2016:56

למדו  התיכוניים,  הספר  בבתי  רשומים  שהיו   19-15 בני  בישראל  התלמידים  מן   41%  ,2014 משנת  נתונים  פי  על 

 OECD 2016 Education at Glance,(  )40%( הזאת  הגיל  בקבוצת   OECD-ב לממוצע  בדומה  המקצועי,  במסלול 

2016:294(. אחוז זה נשאר דומה במשך השנים. מסיבות היסטוריות, החינוך המקצועי בישראל )חינוך טכנולוגי( סובל 

ברמות  מקצועיות/טכנולוגיות  מגמות  המציעים  כלליים  ספר  בבתי  לומדים   )92%( התלמידים  רוב  ארגוני.  מפיצול 

שונות, תחת הפיקוח של משרד החינוך. שמונה אחוזים מן התלמידים לומדים בבתי ספר מקצועיים, תחת הפיקוח 

של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )להלן, משרד הרווחה(. רק 7% מכל התלמידים בחינוך הטכנולוגי 

)בבתי הספר הכלליים או המקצועיים( לומדים במסגרות המאפשרות התנסות בעבודה )מרכז המחקר והמידע של 

“תוכניות  בתור  הלימודיות  התוכניות  את  יראו  שהמעסיקים  הסיכוי  את  מקטין  ארגוני  שפיצול  ידוע   .)2016 הכנסת, 

שלהם”, דבר המטרפד את מחויבותם כלפי תוכניות אלה )Musset, Kuczera & Field, 2014:49(. יתרה מכך, תדמית 

החינוך הטכנולוגי בישראל שלילית והורים רבים נמנעים מלשלוח את ילדיהם למסגרות של חינוך מקצועי/טכנולוגי, 

.)Musset, Kuczera & Field, 2014:5( במיוחד לבתי ספר מקצועיים תחת הפיקוח של משרד הרווחה

למרות האחוז הגבוה של התלמידים המסיימים 12 שנות לימוד, יש לציין שבשנת 2015, אחוז נמוך בהרבה של בני 

17 קיבל תעודת בגרות: 58.8% )62.4% מקרב היהודים ו-48.4% מקרב הערבים(. אחוז קטן אף יותר – 48.8%, קיבלו 

תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף לכניסה לאוניברסיטה )52.5% מקרב היהודים ו-37.5% מקרב הערבים(.3 כמו 

כן, על פי הנתונים מן האגף לפיתוח והכשרת כוח אדם במשרד הרווחה, 64% מבוגרי בתי הספר המקצועיים זכאים 

2017(. במילים אחרות, מן הנתונים עולה כי אחוז ניכר מן התלמידים  לתעודה מקצועית ולדיפלומה )קינג ועמיתיה, 

שמסיימים ללמוד בבתי ספר תיכון כלליים או מקצועיים אינם זכאים לתעודת בגרות או לתעודה מקצועית שתסייע להם 

להשתלב בעתיד בהשכלה על-תיכונית )מקצועית או אקדמית( או בתעסוקה.

2.3 השתתפותם של צעירים בשוק העבודה

כאמור, רוב בני הנוער עד גיל 18 רשומים במערכת החינוך ואחרי גיל זה, רוב הצעירים היהודים )והדרוזים( משרתים 

בצה”ל. רוב הצעירים החרדים לא מתגייסים לצה”ל, אך רובם לומדים במסגרות חינוך חרדיות גם אחרי גיל 18. לכן 

הגיל הרלוונטי לבדיקת צעירים המצטרפים לשוק העבודה בישראל הוא 24-23 ומעלה.

 ;6.2% –  OEDC-ב מן הממוצע  נמוך  על 4.4% מכוח העבודה, אחוז  בישראל עמד  2016, שיעור האבטלה  בסוף שנת 

.)OECD Statistics, 2016) OECD-שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגילי 64-15 היה 72.2, לעומת ממוצע של 71.3 ב

ההשתתפות  ושיעור   ,)6.3% ערבים:   ,6.8% )יהודים:   6.7% על  עמד  האבטלה  שיעור   ,29-25 בגילי  צעירים  בקרב 

בכוח העבודה היה 80.8%. מתרשים 2 עולה ששיעור המועסקים בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית נמוך: 65.4% 

ו-66.7% בהתאמה, זאת לעומת 84.6% בקרב האוכלוסייה היהודית בקבוצת הגיל הזאת. השיעורים נמוכים במיוחד 
בקרב נשים ערביות )44.8%( ובקרב גברים חרדים )48.8%(.4

2  תיאור מלא של המדיניות ושל התוכניות יובא בפרק 4.

3   ניתוח מיוחד של נתוני הלמ”ס על האוכלוסייה )2014( ושל נתוני בחינות הבגרות ממשרד החינוך 2014/15.

4  ניתוח מיוחד של הלמ”ס 2014, סקר כוח אדם, 2015.
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תרשים 2: אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב צעירים בני 29-25, לפי מגדר ומגזר, 2015

מקור: ניתוח מיוחד של נתוני הלמ”ס 2014, סקר כוח אדם, 2015

)NEET( 2.4 קבוצת הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים

בהינתן שיעור הלמידה הגבוה בבתי הספר התיכון ושיעורי האבטלה הנמוכים, בישראל יש שיעור נמוך יחסית של 

צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים. אחוז הצעירים האלה מקרב כלל הצעירים בני 29-15 עומד על 14.1%, דומה 

לממוצע ב-OECD )14.6%( ודומה לשיעור זה בארה”ב ובפינלנד )OECD Data, 2016(. חשוב לציין שמאז שנת 2012 
ישראל מחשיבה את הצעירים המשרתים בצבא בתור חלק מכוח העבודה הישראלי.5

מן  נמוך  ואינם עובדים  לומדים  )OECD Data, 2016( שיעור הצעירים בישראל שאינם  נתונים משנת 2015  פי  על 

הממוצע  מן  מעט  גבוהים  בישראל  השיעורים  ו-24-20,   19-15 בגילים  בעוד   ,29-25 בגילים   OECD-ב הממוצע 

ב-OECD )ראה תרשים 3(.

תרשים 3: שיעור הצעירים בישראל שאינם לומדים ואינם עובדים  והממוצע ב-OECD, לפי גיל, 2015

2015 ,OECD מקור: נתוני

5 צעירים ששירתו שירות לאומי נחשבו חלק מכוח העבודה גם לפני שנת 2012.
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3. מאפיינים וצרכים של צעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים
שהתקשו   26-23 בגילי  צעירים  קבוצות  על  מקיף  ארצי  סקר  מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל  מכון  ערך   ,2010 בשנת 

להשתלב בשוק העבודה )נאון ועמיתיה, 2014(. אחת מן הקבוצות הייתה של צעירים שלא עבדו ולא למדו במסגרת 

מנתה  זו  קבוצה  כי  הייתה  ההערכה  הצעירים(.  )להלן,  הקרובה  בשנה  ללמוד  להתחיל  התכוונו  ושלא  על-תיכונית 

בשנת הסקר 49,000 איש או 11% מבני 26-23. מטרת הסקר הייתה להגביר את המודעות לצורכיהם של צעירים 

אלה בישראל, לזהות קבוצות פגיעות יותר וליצור בסיס מידע לתכנון מדיניות ותוכניות להשתלבותם בלימודים או 

ארצי  מדגם  עם  סינון(  שאלון  )באמצעות  קצר  ריאיון  נערך  הראשון  בשלב  שלבים.  בשני  נערך  הסקר  בתעסוקה. 

 .26-23 בני  הצעירים  אוכלוסיית  כלל  את  לייצג  כדי  שוקלל  המדגם  מרואיינים(.  )כ-5,450   26-23 בני  צעירים  של 

מטרת הריאיון הקצר הייתה לזהות את הצעירים המתאימים לשלוש האוכלוסיות שבהן התמקד המחקר )כ-1,200 

מרואיינים(. כ-400 צעירים לא עבדו ולא למדו.

המידע נותח על פי מגזר – יהודי וערבי )תוך הבחנה בין נשים לבין גברים בכל מגזר(. חלק מן המידע נותח גם על פי 

רמת השכלה ומוגבלות. רק כמה מן ההבדלים הבולטים בין הקבוצות הללו יוצגו במסמך זה.

3.1 מאפיינים סוציו-דמוגרפיים ועיסוקים עיקריים של הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים

קבוצת הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים איננה הומוגנית ומורכבת מצעירים מרקע שונה ובעלי ניסיון וחוויות 

ייצוג  יש  ואינם לומדים  גיל זאת בישראל, בקרב צעירים שאינם עובדים  שונות. בהשוואה לכלל הצעירים מקבוצת 

עם  צעירים  ושל  בהתאמה(;   56% לעומת   49%( נשים  של  בהתאמה(;   45% לעומת   21%( ערבים  צעירים  של  יתר 

מוגבלות כלשהי )10% לעומת 37% בהתאמה( – ראה תרשים 4. ל-26% הייתה מוגבלות פיזית, חושית, שכלית או 

.)ADHD( נפשית ול-11% היו קשיי למידה ו/או הפרעת קשב

לעומת   46%( יותר  גבוה  היה  הנשואות  הנשים  אחוז   – בזוגיות  חיו  או  נשואים  היו  המרואיינים  מן   32% הכול,  בסך 

15% מן הגברים(. ל-26% היו ילדים )38% מן הנשים לעומת 11% מן הגברים(. אחוז הנשואים היה גבוה יותר בקרב 

חברתית- רמה  בעלי  ביישובים  גרו  בסקר  הצעירים  של   )57%( גבוה  אחוז  יהודים(.   25% לעומת   41%( הערבים 

כלכלית נמוכה )אשכולות 4-1 מתוך 10(.

כלל  לעומת   )26-23( לומדים  ואינם  עובדים  שאינם  הצעירים  של  סוציו-דמוגרפיים  מאפיינים  מבחר   :4 תרשים 

הצעירים בקבוצת גיל זאת בישראל )באחוזים(

מקור: סקר מכון ברוקדייל, 2010; סקר כוח אדם של הלמ”ס, 2008; הסקר החברתי של הלמ”ס, 2007
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בנוגע לעיסוק העיקרי של הצעירים בזמן הסקר, נמצא כי ל-24% לא היה עיסוק עיקרי כלשהו, ואילו השאר טיפלו 

בביתם/בילדיהם )35%(, השתתפו בקורסים קצרים )לא קורסי הכשרה( )16%( ו/או טיפלו בבעיות בריאות )16%(. 

נוסף על כך, 7% היו בזמן מעבר )כלומר, עברו דירה או עיר, חזרו לאחרונה מטיול ארוך בחו”ל או התכוננו להתחיל 

עבודה חדשה(.

3.2 מקורות הכנסה

בהיעדרו של מקור הכנסה מתעסוקה, מקורות ההכנסה השכיחים ביותר היו:

קצבה הניתנת למי שאינם עובדים )כלומר, דמי אבטלה, הבטחת/השלמת הכנסה, קצבת נכות או נפגעי עבודה(: 23% <

עזרה כספית קבועה מבני משפחה או שכר של בן/בת הזוג: 26% <

ליותר משליש מן המרואיינים )35%( לא הייתה הכנסה קבועה. ייתכן שהם נסמכו על הוריהם שיספקו להם את כל  <

צורכיהם )לא תמיכה כספית(, או שעבדו בעבודות זמניות אבל לא דיווחו שהם עובדים.

3.3 משאבים וחסמים העומדים בפני תעסוקה או לימודים

כדי להבין לעומק את הגורמים התורמים לכך שהצעירים אינם עובדים או אינם לומדים, בחנו את המשאבים העומדים 

לרשותם ואת החסמים העומדים בדרכם לתעסוקה או ללימודים, כולל הון אנושי )חינוך, תעודות מקצועיות ומיומנויות 

מחשב ושפה(, אילוצים משפחתיים, ניסיון תעסוקתי, מסוגלות תעסוקתית ובעיות הסתגלות למסגרות בעבר.

א. הון אנושי

“הון אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית, חברתית וכלכלית” 

)OECD 2010(. הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות )גיל, מגדר ומצב בריאותי( ויכולות נלמדות )חינוך והכשרה(.

רמת השכלה והמקצוע של הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים:

ל-56% מן הצעירים היו רמות השכלה נמוכות: ל-23% לא הייתה תעודת סיום תיכון; 33% סיימו תיכון בלי תעודת  <

בגרות. לעומת זאת, ל-29% הייתה תעודת בגרות ול-15% יש תעודה על-תיכונית או תואר אקדמי.

)פיזית, חושית,  < ובעלי המוגבלות  יותר בקרב הערבים, הנשים,  גבוה  נמוכות היה  אחוז הצעירים עם רמות השכלה 

שכלית, נפשית או קשיי למידה כולל הפרעת קשב(.

48% מן הצעירים דיווחו שיש להם מקצוע, עם או בלי תעודה מקצועית. <

ל-23% הייתה תעודה מקצועית )שקיבלו במסגרת לימודי התיכון או במסגרת על-תיכונית(. <

יש הון אנושי נמוך, כלומר, אין להם תעודת בגרות או תעודה מקצועית והם דיווחו שאין להם  < ל-45% מן הצעירים 

מקצוע. אחוז זה היה גבוה יותר בקרב הערבים )56%( לעומת בקרב היהודים )36%( ובקרב הצעירים עם המוגבלות.

ידע בשפות ומיומנויות מחשב: 

לידע בשפות תפקיד חשוב בהשתלבות בעולם העבודה. 22% מן הצעירים הערבים דיווחו שאינם שולטים מספיק 

בשום מיומנות בשפה העברית )הבנה, כתיבה, שיחה(. ל-27% מכלל המרואיינים לא הייתה שליטה מספקת במחשב 

כדי לכתוב דוא”ל או להשתמש בתוכנות אופיס מוכרות. אצל הצעירים הערבים וכן אצל הצעירים בעלי המוגבלות 

ניכרו רמות נמוכות יותר של מיומנות מחשב.

ב. אילוצים משפחתיים

או  לעבודה  ליציאה  מכשול  הוא  הקטנים  בילדיהן  לטפל  שהצורך  דיווחו   )58%( רובן  אימהות.  היו  הנשים  מן   38%

ללימודים.
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ג. ניסיון תעסוקתי

ניסיון תעסוקתי קודם הוא עוד יתרון חשוב להשתלבות בעבודה.

למחצית מן הצעירים )51%( לא היה ניסיון תעסוקתי או שהיו בעלי ניסיון דל: 26% לא עבדו מעולם, 13% עבדו לפני 

שנתיים או יותר )ביחס למועד הסקר( ו-12% עבדו חלק קטן מן הזמן בשנתיים האחרונות לפני הסקר.

המחצית השנייה )49%( עבדו כמחצית מן הזמן או רוב הזמן בשנתיים שלפני הסקר.

ד. מסוגלות תעסוקתית

מסוגלות תעסוקתית פירושה מגוון יכולות, נוסף על השכלה והכשרה מקצועית, המסייעות לאדם להתקבל למקום 

תעסוקתית.6  למסוגלות  הנוגעים  פריטים  ב-13  שלהם  הקושי  על  נשאלו  המרואיינים  בעבודתו.  ולהתמיד  עבודה 

חמישית מן הצעירים דיווחו על קושי בשלושה או יותר מן הפריטים שנבדקו.

ה. בעיות הסתגלות למסגרות בעבר

לצבא  בעיות הסתגלות  ו/או  נמוכים  לימודיים  והישגים  נשירה  גבוהים,  היעדרות  בבית הספר, שיעורי  שלילי  ניסיון 

עשויים לנבא קשיי השתלבות בעבודה או במסגרת לימודית בשלבים מאוחרים יותר. על פי הממצאים:

שליש מן הצעירים )32%( דיווחו על קושי בלימודים, על קושי להתרכז ועל תפיסת בית הספר כמשעמם. חמישית  <

)21%( דיווחו על השעיה ממסגרות לימודיות, בעיקר הגברים )37% לעומת 10% בקרב הנשים(.

מקרב כלל הצעירים היהודים ששירתו בצבא או בשירות לאומי )73% מן המרואיינים היהודים(, 18% דיווחו על קשיי  <

הסתגלות, כלומר לא הסתדרו עם המפקדים, או שהתקשו לציית לכללי המסגרת הצבאית.

3.4 מוטיבציה להשתלבות בעבודה או בלימודים

ואינם לומדים הם קבוצה הטרוגנית, ביקש המחקר לזהות תת- מתוך הכרה בעובדה כי הצעירים שאינם עובדים 

קבוצות. בדקנו את הצעירים שסביר יותר מאחרים שישנו את מעמדם: אלה שהיו מעוניינים לעבוד ו/או היו מעוניינים 

להשתלב בהשכלה או בהכשרה במהלך השנה הקרובה.

היקף הצעירים המחפשים עבודה הוא אינדיקציה חשובה למוטיבציה שלהם לעבוד. למעלה ממחצית מן הצעירים 

)57%( חיפשו עבודה. ואולם, קבוצה גדולה לא חיפשה עבודה )43%(.

בידיעה כי ייתכן שחלק מן הצעירים ויתרו על חיפוש העבודה אף על פי שהיו מעוניינים לעבוד, הרחבנו את ההגדרה 

של “מעוניין לעבוד”. ההגדרה הרחבה יותר כללה את כל הצעירים שחיפשו עבודה, כמו גם את אלה שהיו מוכנים 

להתחיל לעבוד מיד אילו הציעו להם עבודה מתאימה, גם אם הם לא ממש מחפשים עבודה. על פי הגדרה זו, 80% 

מן הצעירים היו מעוניינים למעשה בעבודה )ראה תרשים 5(.

6 להלן 13 הפריטים: לבצע עבודה באופן עצמאי בהתאם להוראות כתובות או שניתנות בעל פה בשפה שאתה מבין; לארגן את הזמן הדרוש 
לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע בכל יום לעבודה; להגיע בזמן לעבודה; להיות אחראי על אחרים; לציית 
להוראות של הממונה עליך; לקבל ביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות אחראי לציוד שבו אתה משתמש בעבודה; 

.WHO, 1999 :לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים. מתוך
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תרשים 5: עניין ביציאה לעבודה בקרב הצעירים

כלל הצעירים שאינם עובדים 
ושאינם לומדים

100%

לא מחפשים עבודה
43%

מחפשים עבודה
57%

היו מוכנים לעבוד מיד אם היו 
מציעים להם עבודה מתאימה

23%

מעוניינים לעבוד
80%

ניתוח רב משתני באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית )שונות: 13%( חשף כמה קבוצות של צעירים שהיו מעוניינות 

בעבודה יותר מאחרות:

אבות יותר מעוניינים לעבוד מגברים ללא ילדים. מצד שני, אימהות פחות מעוניינות לעבוד מנשים ללא ילדים. <

)בין  < תואר  או  על-תיכונית  תעודה  להם  שאין  מאלה  לעבוד  מעוניינים  יותר  אקדמי  על-תיכונית/תואר  תעודה  בעלי 

שהייתה להם תעודת בגרות מלאה או בין שלא(.

יותר  < וריכוז  ו/או הפרעת קשב  צעירים שאין להם מוגבלות, צעירים עם מוגבלות נפשית וצעירים עם לקות למידה 

מעוניינים לעבוד מאשר צעירים עם מוגבלות פיזית/חושית/שכלית.

צעירים שאינם מקבלים קצבה יותר מעוניינים לעבוד ממקבלי קצבה מחליפת עבודה. <

נוסף על כך, 41% מן הצעירים היו מעוניינים ללמוד במסגרת על-תיכונית או בהכשרה מקצועית בשנה הקרובה. 

למעלה ממחצית )54%( היו מעוניינים בקורסים מקצועיים, 30% בלימודים באוניברסיטה או במכללה, ו-16% נוספים 

לבחינה  הכנה  תוכניות  או  קדם-אקדמיות  מכינות  בגרות,  תעודת  להשלמת  תוכניות   – אחרות  חינוכיות  בתוכניות 

הפסיכומטרית )לקבלה לאוניברסיטה(.

הרוב המוחלט של הצעירים היו מעוניינים לעבוד ו/או ללמוד: 85%.

3.5 צורך בתמיכה נוספת

סך הכול, 26% מן הצעירים יצרו קשר עם שירות תמיכה אחד לפחות. המחקר ביקש לזהות לאיזו תמיכה נוספת 

שהיו  הצעירים  מן   42%  .)6 תרשים  )ראה  בהכשרה  או  בלימודים  בתעסוקה,  להשתלב  כדי  זקוקים  אלה  צעירים 

מעוניינים לעבוד דיווחו שהם זקוקים לתמיכה. סוגי התמיכה שצוינו היו:

הכוונה וייעוץ מקצועי )64%( <

הרחבת ההון האנושי, כלומר, שיפור מיומנויות אישיות בתחומים כגון מחשבים ואנגלית, הכשרה מקצועית, השלמת  <

בגרויות ואף לימודים גבוהים )33%(

סידורי השגחה על ילדים )13%( <

עבודה מתאימה למוגבלויות אישיות )בריאותיות, תרבותיות או דתיות( )11%( <

בקרב הצעירים שהיו מעוניינים ללמוד בשנה הקרובה )41%(, 56% דיווחו כי הם זקוקים לתמיכה נוספת כדי להשיג 

מטרה זו – מתוכם 45% זקוקים להדרכה ולייעוץ ו-41% זקוקים לסיוע כספי )תרשים 6(.
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תרשים 6: היקף העניין וצורכי עזרה לשם השתלבות בלימודים או עבודה

3.6 צעירים בסיכון מוגבר להישאר במצב של ניתוק לאורך זמן

רבים מן הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים שוהים במצב של ניתוק רק זמן קצר, לפני שהם מתחילים עבודה או 

לימודים. לעומתם, אחרים צריכים סיוע כדי להימנע מתקופה ארוכה ומזיקה של ריחוק מעבודה ומלימודים.

הגדרנו תת-קבוצה של צעירים העלולים להישאר במצב של ניתוק לאורך זמן, או אף להישאר מחוץ לשוק העבודה 

בכלל. תת-קבוצה זאת כוללת צעירים שמעולם לא עבדו, או שלא עבדו ולא למדו )או שירתו בצבא/בשירות לאומי( 

בשנתיים שקדמו לסקר. כלומר, הם היו מנותקים מעולם העבודה והלימודים אף יותר מיתר הצעירים בסקר. קבוצה 

זאת היוותה 39% )או 19,000 מתוך 48,900 צעירים( מן הצעירים שלא עבדו ולא למדו בגילי 26-23. קבוצה זאת נקראת 

“קבוצה בסיכון מוגבר”.

ניתוח רב משתני באמצעות מודל רגרסיה לוגיסטית )שונות: 19%( גילה לאילו תת-קבוצות סיכוי רב יותר להשתייך 

לקבוצה בסיכון המוגבר:

אימהות לעומת נשים ללא ילדים; גברים )אבות וגברים ללא ילדים( <

ערבים לעומת יהודים <

צעירים שאין להם תעודה על-תיכונית או תואר אקדמי לעומת צעירים בעלי תעודה על-תיכונית או תואר <

ו/או  < למידה  לקות  בעלי  צעירים  נפשית,  מוגבלות  עם  צעירים  לעומת  פיזית/חושית/שכלית  מוגבלות  עם  צעירים 

הפרעת קשב וריכוז וצעירים שאין להם מוגבלות.

4. מדיניות סיוע ושירותים בישראל לצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים
יש  זאת,  עם  לומדים.  ואינם  עובדים  שאינם  ולצעירים  נוער  לבני  ספציפית  המיועדת  רשמית  מדיניות  אין  בישראל 

לספק  כדי  פותחו  רבות  תוכניות  חברתית.  מהדרה  שסובלות  נוספות  לקבוצות  גם  כמו  זאת,  לקבוצה  רבה  דאגה 
תמיכה. להלן יוצגו היוזמות והתוכניות הבולטות ביותר.7

7 חשוב לציין כי אין כאן ניסיון למפות את מכלול התוכניות והיוזמות שיש בישראל לצעירים בסיכון. כאמור, במסמך יש התייחסות )תמציתית 
בלבד( ליוזמות בולטות בפריסה ארצית או ליוזמות שנוגעות לקבוצות אוכלוסייה גדולות, אשר קשורות ישירות לקידום מצבם הלימודי או 

התעסוקתי של צעירים בסיכון. 
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4.1 התערבויות שמטרתן למנוע מבני נוער ומצעירים להפוך לכאלה שאינם עובדים ואינם 
לומדים

א. תוכניות לתלמידי תיכון

ישנן כמה תוכניות המעודדות תלמידי תיכון להישאר בבית הספר ולהתגבר על המחסומים להשתתפות:

בשנים האחרונות, מוטל על הצוותים בבתי הספר התיכון לזהות נושרים סמויים ולספק להם תמיכה כדי למנוע מהם  <

לנשור מבית הספר. בבתי הספר פועלות כמה תוכניות סיוע לימודי יחד עם תוכניות לשיפור האווירה בבית הספר 

ותוכניות לחיזוק היחסים הבין-אישיים בין התלמידים ובין המורים כדי להגביר את תחושת השייכות של התלמידים.

שינשרו  < ממשית  סכנה  שישנה  יותר  החלשים  לתלמידים  לעזור  המיועדות  סיוע  תוכניות  יש  אלה,  תוכניות  לצד 

חינוך  במסגרות  והושמו  המקצועיים  או  הכלליים  התיכון  הספר  בתי  את  עזבו  שכבר  לתלמידים  או  הספר,  מבית 

אלטרנטיביות. אגף א’ לחינוך ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך מיישם חלק מתוכניות אלה:8 

מסלולים לתלמידים בעלי הישגים נמוכים המיועדים לפחית את הפערים הלימודיים ולמנוע נשירה. התלמידים  ⋅

לומדים בכיתות קטנות בתוך בתי הספר התיכון הכלליים )כיתות מב”ר, אומ”ץ ואתגר(.

לבית  ⋅ ילכו  הגילים  מכל  שתלמידים  להבטיח  מבקשים  חובה,  חינוך  חוק  מתוקף  הפועלים  סדיר,  ביקור  קציני 

הספר בקביעות וכן למנוע נשירה גלויה וסמויה.

תוכניות של היחידה לקידום נוער, המספקת שירותי חינוך לבני נוער בני 18-14 שנשרו מבתי ספר תיכון כלליים  ⋅

והכשרה  מתקנת  הוראה  אישי,  יועץ  הכוללים  טיפוליים-חינוכיים  שירותים  ניתנים  תלמיד  לכל  מקצועיים.  או 

מקצועית. הדרכה ניתנת בקבוצות קטנות ובאופן אישי.

והשירותים  ⋅ הרווחה  העבודה,  משרד  עם  משותפת  בהפעלה   – מפתנים   – טיפולית-שיקומית-חינוכית  מסגרת 

החברתיים, לבני נוער בני 18-14 שנשרו מבתי ספר תיכון כלליים או מקצועיים. בתי ספר אלה משלבים חינוך, 

הכנה לחיי עבודה וטיפול )קבוצתי ואישי( )ר’ כאהן-סטרבצ’ינסקי, בן סימון וקונסטנטינוב, 2013(.

ב. סיוע במהלך השירות הצבאי ולאחריו

המסגרת הצבאית, שבה, כאמור, משרתים רוב האזרחים היהודים במדינה כמו גם צעירים ממגזרים אחרים, מספקת 

פלטפורמה לקידום צעירים מאוכלוסיות סיכון בחינוך ובתעסוקה. מתן האפשרות לצעירים להשלים את השכלתם 

והן לאחריו מגבירה את סיכוייהם להשתלב בעבודה או בלימודים על- ולרכוש מקצוע הן במהלך השירות הצבאי 

תיכוניים או מקצועיים.

מתגייסים שלא סיימו 10 שנות לימוד מופנים ליחידה לקידום אוכלוסיות מיוחדות בצה”ל אשר משלבת בין שירות  <

גם  המתגייסים  את  לשרת  מיועדים  ההכשרה  מקורסי  רבים  מקצועית.  והכשרה  השכלה  השלמת  לבין  צבאי 

בחייהם האזרחיים.

חיילים  < להכוונת  והיחידה  הקרן  עם  יחד  הפועלת  מקצועית,  בהכשרה  המתמחה  מחלקה  יש  הביטחון  למשרד 

שירות  שהשלימו  ופרטים  משוחררים  חיילים  עבור   – לחיים”  “מקצוע   – קורסים  כ-12  מציעה  היחידה  משוחררים. 

סוף  לקראת  מתבצע  הקורס  מן  חלק  חודשים.   6 של  ממוצע  עם  חודשים,  כ-12-3  הקורסים  משך  לאומי.  אזרחי 

שאינם  המשתתפים  השחרור,  לאחר  במיוחד  הקורסים,  מן  נשירה  למנוע  כדי  השחרור.  לאחר  וחלקו  השירות 

)קינג  הקורס  עלות  של  היחסי  החלק  את  לשלם  מחוייבים  לכך,  מוצדקת  סיבה  להם  ואין  ההכשרה  את  מסיימים 

ועמיתיה, 2017(.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/YeledNoarBesikun ’8 להרחבה ר
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4.2 אסטרטגיות המסייעות לקבוצות מיעוט לשפר את הישגיהן הלימודיים

הישגי  < את  לשפר  כדי  והחרדי  הערבי  במגזר  החינוך  מערכת  את  לחזק  רבים  מאמצים  נעשו  האחרונות  בשנים 

ביישובים  הספר  בבתי  הלימוד  שעות  מספר  הגדלת  את  כללו  אלה  מאמצים  התיכוניים.  הספר  בבתי  התלמידים 

עם רקע סוציו-אקונומי נמוך, במיוחד במגזר הערבי. בקרב האוכלוסייה החרדית, הושקעו מאמצים בחיזוק לימודי 
הליבה בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, במיוחד מתמטיקה, אנגלית ועברית )מדינת ישראל, 2015(.9

בהשכלה  < הערבים  האזרחים  של  המוצלחת  ההשתלבות  את  להגביר  שמטרתה  מקיפה  לאומית  יוזמה  קיימת 

הגבוהה ולשפר את ההישגים הלימודיים שלהם. תוכנית חומש, ביוזמת המועצה להשכלה גבוהה, מספקת תמיכה 

הכנה  תוכנית  קדם-אקדמיות,  מכינות  האלה:  המרכיבים  את  וכוללת  גבוהה  להשכלה  הציבוריים  המוסדות  לכל 

לסטודנטים המתקבלים להשכלה גבוהה, תמיכה אקדמית וחברתית לסטודנטים במשך לימודיהם, מלגות מיוחדות 

לנזקקים וסיוע במעבר לשוק העבודה )הנדין ובן-רבי, 2015(.

ולמכללות, הפעילה בחמש השנים האחרונות המועצה  < יותר חרדים לאוניברסיטאות  יוזמה דומה, שנועדה למשוך 

התוכנית  את  להרחיב  מתוכנן  כעת  בישראל.  העבודה  לשוק  להצטרף  חרדים  להכשיר  במטרה  גבוהה,  להשכלה 

לפרק זמן של חמש שנים נוספות )מדינת ישראל, 2015(.

4.3 אסטרטגיות לקידום תעסוקתי של צעירים 

בשנים 2015-2012 פותחו כמה יוזמות חשובות לשילוב אוכלוסיות בעלות שיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה, 

כולל צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים, ביניהם ערבים, חרדים וצעירים עם מוגבלויות.10 צעירים ממשיכים להיות 

להשתלבות  תמיכה  צעירים  כ-3,500  קיבלו   2014 בשנת  האלה.  היוזמות  של  העיקריות  היעד  מאוכלוסיות  אחת 

בתעסוקה באמצעות מגוון תכניות, זאת לעומת 3,000 צעירים בשנת 2011 )מדינת ישראל, 2015(. שלוש מן היוזמות 

העיקריות הן:

ייסד משרד  < רשת רחבה של מרכזי הכוון תעסוקתיים  המיועדים לאוכלוסייה הערבית והחרדית: עד לשנת 2015, 

המרכזים  הערבי.  למגזר  תעסוקה  מרכזי   21 הממשלה,  ראש  ומשרד  ישראל-תבת11  ג’וינט  עם  בשיתוף  הכלכלה 

מהווים “תחנה אחת” למובטלים במגזר הערבי, ומספקים שירותי ייעוץ, הכשרה והדרכה להשלמת 12 שנות לימוד 

וללימודים גבוהים, הכנה לעולם העבודה, בחירת מקום עבודה מתאים והכוונה שוטפת לתעסוקה )מדינת ישראל, 

2015(. מלבד מרכזים אלה, ארבעה מרכזים נוספים )נכון לשנת 2015( יוסדו עבור צעירים חרדים בני 28-22 )מדינת 

ישראל, 2015(.

במשותף  < שפיתחו  למבוגרים,  ארצית  הכשרה  תוכנית  ומעלה:   18 בני  לצעירים  חניכות  לתוכנית  מודל   – סטארטר 

ג’וינט ישראל-תבת והאגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המיושמת 

במקום  מחונך  מיומנויות  רכישת  וכן  בתשלום,  ועבודה  במכללה  לימודים  משלב  המודל   .2015 שנת  מאז  כפיילוט 

כולל  )בשאר הזמן(  והשלב השני  לימוד תיאורטי,  רק  כולל  )1.5-1 חודשים(  כפול(. השלב הראשון  )מודל  העבודה 

שלושה ימי לימוד בשבוע במכללה ושלושה ימי עבודה. חלק גדול מן החניכים בתוכנית הם צעירים – 47% הם בני 

30-18 )קינג ועמיתיה 62:2017(.

פועלת  < התוכנית  לתעסוקה.  ותמיכה  השמה  שירותי  מספקת  התוכנית  מוגבלויות:  עם  לצעירים  תוכנית   – “רמפה” 

במסגרת שירותים קיימים, כגון במרכזי צעירים )ראה בהמשך( ובמרכזי תעסוקה עירוניים )מדינת ישראל, 2015(.

9   בשל סיבות פוליטיות, שינויים אלה במערכת החינוך החרדית מיושמים כיום רק חלקית.

10 לרשימת היוזמות המלאה, ראה השנתון הסטטיסטי לישראל, 2015.

11 ג’וינט ישראל-תבת הוא ארגון מוביל לפיתוח שירותי תעסוקה בישראל. תבת מפתחת תוכניות לטיפול בצרכים המורכבים של המיעוטים 
בישראל באמצעות שותפויות עם הממשלה ועם ארגונים מקומיים.
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4.4 תוכניות מקיפות ויוזמות לתמיכה בצעירים פגיעים במעבר לחיים בוגרים

בעשור האחרון, כמה קרנות וארגונים מן המגזר השלישי התמקדו בצעירים פגיעים, כולל בצעירים שאינם עובדים 

עם  פעולה  בשיתוף  לרוב  עובדים  אלה  ארגונים  זה.  במצב  לצעירים  להפוך  שעלולים  ובכאלה  לומדים,  ואינם 

גורמים ממשלתיים, או משמשים עמותה מפעילה של תכניות ממשלתיות. הם מפעילים תוכניות עם מגוון מטרות 

צעירים  כגון  צעירים,  של  מסוימות  לאוכלוסיות  וייעוץ  הדרכה  מספקות  אשר  שונות,  יעד  לאוכלוסיות  המיועדות 

בוגרי פנימיות לבני נוער בסיכון, צעירים שהשתחררו לאחרונה משירות צבאי או לאומי, וצעירים החיים בפריפריה. 

התוכניות מכסות מגוון של נושאים הרלוונטיים למעבר לחיים בוגרים, כולל ניהול תקציב אישי, תכנון קריירה והכנה 

לעולם העבודה. 

שירותים,  < של  רחב  מגוון  המציעים   ,35-18 בני  לצעירים  צעירים,  מרכזי  של  רשת  היא  הבולטות  היוזמות  אחת 

ולבחירה  גבוהה  וייעוץ להשכלה  כגון הכוונה  או להכשרה,  נוספת, לתעסוקה  המיועדים בחלקם להקניית השכלה 

בקריירה, הכנה לעולם העבודה וסדנאות להכשרה מקצועית. את המרכז הראשון הקים ג’וינט ישראל בדרום הארץ 

בשנת 2005. כיום ישנם 43 מרכזים ברחבי הארץ.

התוכנית הלאומית לצעירים בסיכון – “יתד” היא יוזמה חדשה של משרד הרווחה. היא פותחה יחד עם נציגים מ-11  <

 2016 באוקטובר  האקדמיה.  ומן  הפילנתרופיה  מן  השלישי,  המגזר  מן  אשלים,  מג’וינט-ישראל  ממשלה,  משרדי 

והקצתה  סיכון,  במצבי   25-18 בגילי  וצעירים  לצעירות  הלאומית  התוכנית  את  ליזום  החלטה  הממשלה  קיבלה 

משאבים רבים למטרה זו. יישום התוכנית החל בשנת 2017. התוכנית נועדה לסייע לצעירים ולצעירות לממש את 

הפוטנציאל האישי שלהם ולהתמודד בהצלחה עם המשימות שעליהם להשלים בתקופת הבגרות הצעירה )לימודים 

אקדמיים או מקצועיים, השתלבות בתעסוקה, בניית מערכות יחסים ועוד(, זאת כדי לשפר את סיכוייהם להשיג עתיד 

בטוח ברמה האישית, המשפחתית והתעסוקתית. התוכנית מגדירה ארבעה תחומים, שבהם צעירים וצעירות עלולים 

למצוא עצמם בסיכון:

השכלה, תעסוקה ומיומנויות ⋅

קיום פיזי, בריאות ומוגנות  ⋅

רווחה אישית ⋅

השתייכות משפחתית וחברתית ⋅

ניכרת על הניעות  איכות החיים של ה-OECD, עשויה להיות השפעה  חיים אלה, הנשענים על מדדי  לתחומי 

תמיכה  מספקת  התוכנית  חייהם.  איכות  ועל  שלהם  האישית  הרווחה  תחושת  על  צעירים,  של  החברתית 

מקצועית הניתנת על ידי מלווים אישיים, המסייעים בהכנת תוכנית אישית ונפגשים עם הצעירים באופן שוטף, 

לאורך זמן שמשתנה בהתאם לצורכי הצעירים. התוכנית מספקת גם הפניה לחבילת שירותים ותוכניות מקיפה.
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5. כיווני פעולה לעתיד
כאמור, קבוצת הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים אינה הומוגנית ולא כל הצעירים נמצאים באותה רמת סיכון. 

הסיבות והנסיבות המביאות צעירים להיות במצב זה או להיות בסכנה לכך, יקבעו את האסטרטגיה המתאימה ואת 

עוצמת ההתערבות הנדרשת כדי לשלבם בתעסוקה או בלימודים ולמנוע את הניתוק שלהם בעתיד. יש להבחין:

בין צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים כיום לבין צעירים שבסכנה לכך בעתיד. 1

בין צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים זמן קצר לבין אלה שאינם עובדים ואינם לומדים זמן ממושך. 2

)למשל, . 3 לרוב מבחירה  או שנמצאים בתקופת מעבר,  זמני  לומדים שמצבם  ואינם  עובדים  בין צעירים שאינם 

כדי לטפל בילדים או בשל שהייה ממושכת בחו”ל(, לבין אלה שמצבם כרוני בשל מגוון סיבות: נסיבות אישיות 

)למשל, הון אנושי דל, קשיי הסתגלות( או תנאים חיצוניים, כגון שיעור אבטלה גבוה. יש להתחשב גם בהבדלים 

בין מגדרים.

בתחום  בישראל  וצעירים  נוער  בני  של  השתתפותם  להגדלת  דרכים  מציעים  להלן  המפורטים  הפעולה  כיווני 

הלימודים, ההכשרה או העבודה.

סיום  עם  תעודה  קיבלו  לא  אשר  צעירים  אותם  עבור  מקצוע:  תעודת  או  בגרות  תעודת  להשלמת  הזדמנויות  יצירת 

לימודיהם בבית הספר התיכון בגיל 18 ו/או עבור חסרי המיומנויות, יש צורך בתוכניות להשלמת השכלה אשר יקנו 

בעת ובעונה אחת מיומנויות עבודה ספציפיות שיקדמו את השתלבותם של המשתתפים בתעסוקה ואת ההתמדה 

במקום העבודה.

אחוז גבוה מן הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים שהשתתפו בסקר  וייעוץ על עבודה ולימודים:  הספקת מידע 

מטרתה  בהשכלה.  או  בעבודה  להשתלב  להם  שיסייעו  ולייעוץ  להדרכה  זקוקים  הם  כי  דיווחו  ברוקדייל,  מכון  של 

של תמיכה זו היא לאפשר לצעירים להבין טוב יותר את האפשרויות העומדות בפניהם ואת שאיפותיהם, כדי לעזור 

להם לקבל החלטות נכונות על קריירה. לייעוץ איכותי עשוי להיות תפקיד מכריע במניעת מצב של ניתוק בעתיד. 

בבתי הספר התיכוניים, ההכוונה עשויה לעזור לתלמידים להבין את ההשלכות הארוכות טווח שיש להחלטה לעזוב 

את בית הספר. כמו כן, מידע על מקורות אפשריים לתמיכה כספית חשוב לחלק מן הצעירים שאינם עובדים ואינם 

לומדים. לכן, יש להגביר את הגישה למידע ואת שירותי הייעוץ בזמן הלימודים בתיכון, לקראת סיום השירות הצבאי/

הלאומי, ובסיום הלימודים העל-תיכוניים המקצועיים והלימודים האקדמיים. יתרה מכך, המשך ההדרכה לצעירים 

לאחר שהשתלבו בעבודה או בלימודים עשויה לחזק את המוטיבציה שלהם ואת סיכוייהם להתמיד במסגרת.

חיזוק התיאום בין שחקני מפתח בפיתוח קורסי הכשרה: כדי להרחיב משמעותית את ההזדמנויות לצעירים שאינם 

עובדים ואינם לומדים, נדרשים תיאום ושיתוף פעולה רבים יותר בין כל הגורמים המעורבים בפיתוח קורסי הכשרה. 

לצעירים  לספק  כדי  המוקדם,  התכנון  בשלב  התעשייה  ושל  העסקי  המגזר  של  יותר  רבה  מעורבות  יחייב  הדבר 

הזדמנויות לרכוש כישורים ומיומנויות הנדרשים במקצועות מבוקשים בשוק העבודה.

הרחבת ההזדמנויות לצבור ניסיון בעבודה: רבים מן הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים שרואיינו בסקר של מכון 

ברוקדייל היו מעוניינים להיכנס לשוק העבודה, אך לא היו להם הכישורים והניסיון הנדרשים לכך. מודלים להכשרה 

מקצועית, המבוססים על מערכת כפולה המשלבת ידע תיאורטי עם מיומנויות מעשיות, עשויים לספק להם הזדמנות 

להכיר את חיי העבודה. השמות לטווח קצר, התמחות, חניכות והתלוות אל אנשי מקצוע )job shadowing(12 עשויים 

בפיתוח  להשתתף  המעסיקים  את  לעודד  יש  בהצלחה,  תיושם  זו  שהמלצה  כדי  בעבודה.  השתלבותם  על  להקל 

הוא משתמש  על הכישורים שבהם  על סביבת העבודה,  על דרך עבודתו,  ותצפית  ימים  או כמה  יום שלם  12 התלוות לבעל מקצוע למשך 
בעבודתו וכדומה, מבלי שהצעיר יתנסה בעבודה בעצמו. 
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תוכניות כאלה ולתת להם תמריצים על כך. זה כרוך גם ביצירת מנגנונים שיתמכו במעסיקים, כך שידעו איך לעבוד 

כראוי עם צעירים כאלה, כדי שגם המעסיק וגם המשתתף יפיקו תועלת מן התוכניות.

)ואלה  לומדים  ואינם  עובדים  שאינם  הצעירים  מן  חלק  בעבודה,  ניסיון  מלבד  לעבודה:  הכנה  תוכניות  הרחבת 

שבסיכון לכך(, חסרים גם “מיומנויות רכות”, הדרושות כדי להצליח כמעט בכל מסגרת של תעסוקה או לימודים. 

לכן  ספציפיות.  ולמיומנויות  פורמליים  לכישורים  נוסף  כאלה  מיומנויות  להם  שיש  מועמדים  מעריכים  מעסיקים 

מומלץ שצעירים יפתחו מיומנויות רכות כמו תקשורת בין-אישית ומיומנויות חברתיות, פתרון בעיות, קבלת החלטות 

וכד’, כמו גם מיומנויות אישיות, כגון ויסות עצמי, חוסן וחוללות עצמית. תוכניות הכנה לעבודה יכולות למלא תפקיד 

מרכזי לבניית כישורים, באמצעות הספקת הזדמנויות לרכישת מיומנויות אלו, במיוחד עבור צעירים שאינם עובדים 

ואינם לומדים זמן רב. 

מתן תשומת לב מיוחדת לצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים הנמצאים בסיכון להישאר במצב של חוסר תעסוקה 

לאורך זמן: על פי תוצאות הסקר של מכון ברוקדייל, אחוז גדול מן הצעירים הנמצאים בסיכון גבוה להישאר במצב 

יותר כדי  וצעירים עם מוגבלויות. נדרש מערך תמיכה אינטנסיבי ומקיף  של חוסר תעסוקה לאורך זמן הם ערבים 

לענות על הצרכים המורכבים של שתי הקבוצות הללו. תמיכה אישית עשויה להיות אחד המרכיבים המרכזיים של 

העבודה איתן.
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