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תמצית המחקר

1. רקע
בשנים האחרונות החלו מתכנני תוכניות תעסוקה בארץ ובעולם להדגיש יותר ויותר את הקידום בתעסוקה 

ולא רק את ההשמה בה. זאת בעקבות ההבנה שרוב האנשים ששולבו בתעסוקה במסגרת תוכניות תעסוקה 

למשתתפים  ייחודית  אינה  נמוך  בשכר  העבודה  תופעת  מקצועיות.  שאינן  ובעבודות  נמוך  בשכר  עובדים 

של  לממוצע  בהשוואה  יחסית  גבוה  בישראל  נמוך  בשכר  העובדים  שיעור  ואכן  תעסוקה,  בתוכניות 

2 עקב כך פיתחה ג'וינט ישראל-תבת את תוכנית קידום, המספקת שירותים חדשים המיועדים 

1.OECD-ה
לסייע לעובדים בשכר נמוך להתקדם בתעסוקה ולהגדיל את שכרם.  

ב-2012 יצא לדרך פיילוט של תוכנית הקידום שפעל במרכזי תעסוקה בכל רחבי הארץ. בתחילת שנת 2014 

התרחבה התוכנית למרכזי מפתח וכיוון, המיועדים לחברה החרדית, ובאופן מצומצם יותר גם למרכזים 

נוספים, כגון רמפה, לאנשים עם מוגבלות, ומרכזי ריאן, לחברה הערבית. הדוח הנוכחי בוחן תוצאות של 

משתתפים שהצטרפו לתוכנית בתחילת 2014 וצברו ותק של שנה או יותר. חלק הארי של המשתתפים בעלי 

ותק כזה היו במרכזי מפתח וכיוון. 

רכזי תוכנית קידום )להלן: רכזי קידום( קיבלו הכשרה מתאימה מתבת ולאחר מכן החלו בגיוס משתתפים 

יש לציין שהרכזים עבדו רק בהיקף משרה חלקי בתור רכזי  קידום. עיקר עבודתם היה בתור  לתוכנית. 

מקדמי תעסוקה. המשתתפים נבחרו מתוך תפיסה שקידום מהווה שלב שני בעבורם להשתלבות מוצלחת 

בתעסוקה, כאשר השלב הראשון היה מציאת עבודה והתמדה בה. 

מודל הפעולה של התוכנית כלל איתור ומיון של משתתפים לתוכנית, קביעת יעדים, בניית תוכנית עבודה 

תעסוקתית אישית וליווי המשתתפים במטרה לסייע להם בהשגת יעדיהם.

ליווה את התוכנית  לבקשת תבת, התוכנית מלּוווה במחקר מעקב של מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל. המחקר 

כבר מראשיתה ועקב אחר יישומה ואחר התוצאות בקרב משתתפיה.

2. בחינת יישום התוכנית
בחינת יישום התוכנית כללה ניתוח נתונים ממערכת המידע של התוכנית וביצוע 21 ראיונות חצי מובנים 

עיקר  זו,  בחינה  ביצוע  בעת  בתבת.  קידום  תוכנית  וצוות  במרכזים  שלהם  המנהלים  הקידום,  רכזי  עם 

פעילותה של התוכנית היה במרכזי מפתח ולכן הממצאים להלן עוסקים במרכזים אלו בלבד. 

יש דיון רחב בספרות העולמית בשאלה איך להגדיר שכר נמוך. OECD מגדיר אותו "שכר מתחת לשני שלישים מן   2

השכר החציוני". לפי מדד זה, כ-20% מכלל המועסקים במשרה מלאה בישראל הם עובדים בשכר נמוך לעומת 

.OECD כ-17% בממוצע בשאר מדינות
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וקיבלו  קידום  רכזי  לתפקיד  מפתח  מרכזי  מתוך  אותרו  תעסוקה  מקדמי   11 והכשרתו:  הצוות  איתור 

הכשרה מצוות תוכנית קידום בתבת. נוסף עליהם אותר רכז ארצי שסיפק הדרכה שוטפת לרכזי התוכנית. 

הרכזים ומנהלי המרכזים הביעו שביעות רצון גבוהה מן ההכשרה. 

גיוס משתתפים לתוכנית: עד אוגוסט 2016 גויסו 368 משתתפים לתוכנית. 54% מהם כבר צרכו שירותים 

באותו מרכז; 46% גויסו עם הגעתם הראשונה למרכז. 62% מן המשתתפים היו נשים; הגיל הממוצע היה 

32; 76% היו נשואים והורים לילדים. 39% מן המשתתפים היו בעלי תעודה על-תיכונית או תואר אקדמי, 

ו-62% דיווחו שיש להם מקצוע. 

מילאו  המשתתפים  כל  כי  דיווחו  הרכזים  לתכנון.  בהתאם  ברובה  פעלה  התוכנית  הפעולה:  מודל  יישום 

תעסוקתית  עבודה  תוכנית  פיתחו  הם  ויחד  עימם,  אישיות  פגישות  שלוש  לפחות  ונפגשו  אינטייק  טופס 

מענק  קיבלו  וחלקם  מקצועית,  ולהכשרה  ללימודים  לצאת  עידוד  קיבלו  מתאימים  משתתפים  אישית. 

לימודים מטעם התוכנית. 

תוכנית  ליישום  רלוונטיים  להיות  עשויים  אלו  קשיים.  כמה  על  הצביעה  מפתח  במרכזי  היישום  בדיקת 

הקידום בכלל המרכזים שבהם היא פועלת:

גברים.  חרדים  בגיוס  נמצא  העיקרי  הקושי  שלהם.  הגיוס  ביעדי  עמדו  לא  המרכזים  רוב  בגיוס:  קשיים 

לתוכנית  בתור סף הקבלה  מן השכר שנקבע  גבוה  היה  רבים מהם  מן העובדה ששכרם של  נבע  זה  קושי 

)כלומר גבוה מ-6,000 ש״ח(. כמו כן נשמעו טענות שתהליך ארוך-טווח מן הסוג המוצע בתוכנית מתאים 

פחות לגברים חרדים )ואולי גם לאחרים( אשר מחפשים פתרון קצר-טווח להגדלת פרנסתם. 

עומס בתפקיד הרכזים: היקף העבודה של הרכזים בתוכנית הקידום היה רבע משרה בלבד, מכיוון שלא 

היה מדובר בתפקיד העיקרי שלהם במרכז. עקב כך התקשו הרכזים לחלק את הזמן בין התפקידים. 

מכיוון  חלקית,  במשרה  לעבודה  נטייה  ישנה  החרדי  במגזר  החרדית:  לאוכלוסייה  ייחודיים  חסמים 

שגברים מחויבים להתמיד בלימודי הקודש בד בבד עם העבודה ונשים מחויבות לבית ולמשפחה. הרחבת 

נוסף  משמעותי.  אתגר  אפוא  יוצר  והיעדרה  בתעסוקה,  לקידום  פוטנציאלי  גורם  מהווה  המשרה  היקף 

את  להגביל  שיכולה  העדפה  בלבד,  חרדית  בסביבה  לעבוד  רצון  הביעו  התוכנית  ממשתתפי  רבים  כך,  על 

הפוטנציאל שלהם לקידום בתעסוקה. 

התביעה  בתהליך  בירוקרטיים  קשיים  על  דיווחו  הרכזים  דיו:  נגיש  היה  לא  למענקים  הבקשה  תהליך 

ייתכן  כספי.  סיוע  קבלת  על  דיווחו  מהמשתתפים  כ-20%  המשפחתי.  והמענק  הלימודים  מענק  לקבלת 

שמשתתפים נוספים היו יכולים לזכות במענק אם התהליך  היה נגיש יותר.

תעסוקה.  תוכניות  של  המפעיל  לגוף  חדש  מכרז  יוצא  לשנתיים  אחת  המפעיל:  בגוף  תקופתיים  שינויים 

קושי  וגם  במרכז  יציבות  חוסר  ליצור  עלולים  כאלה  שינויים  מפתח.  של  המפעיל  הגוף  הוחלף  ב-2016 

ביישום של תוכניות חדשניות כמו תוכנית קידום. באמצע 2016 הפסיקה התוכנית לפעול במרכזי מפתח, 

מאחר שתבת והגוף המפעיל החדש לא הצליחו ליצור תקנים חדשים לעבודת רכזי  הקידום. על פי דבריה 

של אשת מטה בתוכנית, הפסקת התוכנית במפתח טלטלה הן את הרכזים והן את המשתתפים. 
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ועד אמצע 2016  יותר מתחילת 2014  נוסף על פעילותה במרכזי מפתח, התוכנית פעלה בצורה מצומצמת 

בעספיא,  ערביות  לנשים  חיל  אשת  תוכנית  במסגרת  הערבית,  לאוכלוסייה  ריאן  במרכזי  מרכזים:  בכמה 

בתוכנית רמפה בכרמיאל, המספקת שירותים לאנשים עם מוגבלויות, וברשות מקדמת תעסוקה בקריית 

שמונה. ערכנו בדיקה ממוקדת כדי ללמוד גם על פעילות התוכנית במרכזים אלו. מן הבדיקה עולה שמכיוון 

העבודה  חלוקת  עם  להתמודד  הרכזים  נאלצו  ייעודית  משרה  הקידום  לתוכנית  הוקצתה  לא  שברובם 

במסגרת תפקידם האחר והעיקרי במרכז. מצב זה יצר קשיים מבניים רבים. כמו כן, רוב הרכזים לא עמדו 

ביעדי הגיוס שלהם. עם זאת, הרכזים וגם רוב מנהלי המרכזים מצאו שהתוכנית חשובה ושיש בה צורך 

והביעו רצון להרחיב את פעילותה. 

3. תוצאות התוכנית והשפעתה
ניסינו לראיין את כל משתתפי  בדיקת התוצאות מבוססת בעיקר על ראיונות טלפוניים עם המשתתפים. 

התוכנית בעלי ותק של שנה עד שנתיים )N=368(. בפועל ערכנו 220 ראיונות, כלומר, עם 60% ממי שרצינו 

מערכת  באמצעות  הזמינים  שבמאפיינים  מראה  שערכנו  בדיקה   .2016 באוגוסט  נערכה  הבדיקה  לראיין. 

המידע של התוכנית אין הבדל משמעותי בין המשתתפים שרואיינו לבין אלו שלא רואיינו. 

איתרנו וראיינו גם 243 איש בעלי מאפיינים דומים למאפיינים של משתתפי תוכנית הקידום. המרואיינים 

שירותים,  קיבלו  קידום  תוכנית  משתתפי  שבהם  מרכזים  באותם  שירותים  קיבלו  זו  השוואה  בקבוצת 

אך לא השתתפו בתוכנית קידום. כדי לבחון את השפעתה של התוכנית השווינו בין המרואיינים בקבוצת 

סטטיסטיות  שיטות  בשלוש  השתמשנו  שונים.  מדדים  לפי  ההשוואה  בקבוצת  למרואיינים  המשתתפים 

נוספות שנועדו לחזק את מידת הדמיון בין שתי הקבוצות: רגרסיה של Ordinary Least Squares ושיטות 

ההתאמה של Nearest Neighbor ושל Propensity Scores. למדדים נבחרים נציג טווח של אומדני ההשפעה 

נצפים  במשתנים  דומות  נמצאו  הקבוצות  ששתי  שאף  לציין  חשוב  השונות.  השיטות  ארבע  לפי  שנמצאו 

 )randomized controlled trial( מכיוון שלא נערך במחקר זה ניסוי אקראי מבוקר ,)משתנים שאפשר למדוד(

ייתכן כי לא הצלחנו לפקח על הבדלים הנובעים מגורמים בלתי נצפים, כגון מוטיבציה ופניּות זמן. 

מכיוון  זאת   .)N=169( לתוכנית  הצטרפותם  במועד  מועסקים  שהיו  במשתתפים  נתמקד  ואילך  מכאן 

שעבודה במועד ההצטרפות הייתה קריטריון לקבלה לתוכנית, ובכל זאת הצטרפו לתוכנית משתתפים שלא 

עמדו בקריטריון זה.

3.1 תוצאות סופיות

קידום  כגון  אחרים,  בתחומים  שיפור  ו/או  בשכר  עלייה  כללו  אשר  קידום  של  היבטים  הגדירה  התוכנית 

מקצועי או שיפור בתנאי עבודה, וקבעה יעדי קידום עבור ההיבטים השונים של קידום. לדוגמה, התוכנית 

יותר.  או  ב-10%  השעתי  שכרם  או  החודשי  שכרם  את  יגדילו  מהמשתתפים   25% שלפחות  יעד  הציבה 

התוכנית עמדה ביעד: 46% מהמשתתפים הגדילו את שכרם. עם זאת, גם המרואיינים בקבוצת ההשוואה 

שלא קיבלו שירותים מתוכנית הקידום עמדו ביעדי הקידום שהוצבו לתוכנית ואף למעלה מכך. לכן, במבט 

לאחור, נראה שהיעד היה יכול להיות גבוה יותר.  
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השיטות  ארבע  באמצעות  נבחרים  מדדים  עבור  התוכנית  של  ההשפעה  אומדני  טווח  את  מציג  א  לוח 

 Nearest Neighbor Matching, Propensity Score( המחקר  במסגרת  השתמשנו  שבהן  הסטטיסטיות 

Matching, OLS, והפרשי ממוצעים(.

בנקודות אחוז.  מוצגים  והם  לקבוצת ההשוואה,  בין המשתתפים  על ההפרשים  כל האומדנים מבוססים 

ערך חיובי מצביע על השפעה לטובת המשתתפים וערך שלילי על השפעה לרעת המשתתפים. 

לוח א: טווח אומדני ההשפעה עבור מדדים נבחרים אשר נמצאו על ידי ארבע השיטות הסטטיסטיות 
במחקר

מדד
טווח האומדנים 
)בנקודות אחוז(

 מובהקות סטטיסטית
(p<0.05)

מובהקים בשתי שיטות מתוך 7-15שיפור בשכר

הארבע

מובהקים בשתי שיטות מתוך 10-16תחושת שיפור במצב הכלכלי

הארבע
לא מובהקים בכל השיטות4-0-שיפור בהיבטים שונים של קידום1

למדו בהכשרה מקצועית, בלימודים 
אקדמיים או בקורסים אחרים2

מובהקים בכל השיטות11-18

1 שיפור בשכר, שיפור מקצועי ו/או שיפור בתנאי העבודה. 

2 כ-60% נרשמו בהכשרה מקצועית, כ-20% נרשמו בלימודים אקדמיים וכ-20% נרשמו בקורסים אחרים, כגון קורס אנגלית.

ממצאים אלו מעידים על השפעה חיובית מתונה של התוכנית על הקידום בתעסוקה של משתתפיה, אם 

כי רק חלק מהאומדנים מובהקים סטטיסטית. 

שנתיים  ♦ עד  שנה  במהלך  יותר  או  ב-10%  השעתי  או  החודשי  שכרם  את  הגדילו  מהמשתתפים   46%

ממועד הצטרפותם לתוכנית. בקבוצת ההשוואה 39% הגדילו את שכרם. מדובר בהפרש של 7 נקודות 

אחוז לטובת המשתתפים. אומדני ההשפעה של התוכנית על פי מדד זה נעו בין 7 ל-15 נקודות אחוז לפי 

השיטות השונות, ושני האומדנים של השפעת התוכנית הגבוהים ביותר מובהקים מבחינה סטטיסטית 

שיפור  על  דיווחו  התוכנית  ממשתתפי  ש-45%  העובדה  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  ממצאים  א(.  )לוח 

סובייקטיבי במצבם הכלכלי. יתרה מזו, אומדני ההשפעה של התוכנית על פי מדד זה נעו בין 10 ל-16 

נקודות אחוז לפי השיטות השונות, ושניים מן האומדנים מובהקים מבחינה סטטיסטית )לוח א(.

שלהם,  ♦ העבודה  בתנאי  שיפור  על  או  מקצועי  שיפור  על  בשכר,  שיפור  על  דיווחו  מהמשתתפים   63%

לעומת 66% בקבוצת ההשוואה. ההפרש בין הקבוצות מעט שלילי, כלומר ההפרש הוא לרעת משתתפי 

מבחינה  מובהק  היה  לא  ההשפעה  מאומדני  אחד  שאף  אף  על  אחוז,  נקודות   3- על  ועומד  התוכנית, 

סטטיסטית )לוח א(. 

יש לציין ש-28% ממשתתפי התוכנית למדו בעת הריאיון. בעקבות זאת, חלק ניכר מהם הקטין את היקף  ♦

משרתו. לכן, ייתכן כי בטווח הארוך, לאחר סיום הלימודים, יחול גידול מסוים באומדני ההשפעה. 
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לחודש  ♦  ₪ כ-1,540  הייתה  הממוצעת  השכר  תוספת  שכרם,  את  שהגדילו  התוכנית  משתתפי  בקרב 

)עלייה של כ-40%( וכ-6 ₪ לשעה )עלייה של כ-20%(. חשוב לציין שאף שנמצא שינוי גדול יחסית בשכר 

של משתתפי התוכנית שהגדילו את שכרם, השינוי בקרב כלל המשתתפים שעבדו במועד הצטרפותם 

לתוכנית היה נמוך יותר ועמד על כ-150 ₪. 

נציג כאן את ההפרש בשינויים הממוצעים שחלו בשכר החודשי בין המשתתפים לקבוצת ההשוואה )הפרש 

ההפרשים(. כמו כן נציג שיטות נוספות שנועדו לחזק את מידת הדמיון בין שתי הקבוצות. בעקבות השימוש 

בשיטות שונות נציג טווח של אומדני השפעה. 

ההפרשים  ♦ הפרש  לפי  לחודש   ₪  122 בין  נעו  החודשי  בשכר  הממוצע  השינוי  על  ההשפעה  אומדני 

בממוצעים ל-496 ₪ לפי שיטת ההתאמה Nearest Neighbor. כל האומדנים של השפעת התוכנית אינם 

מובהקים סטטיסטית. עם זאת, נמצאה מגמה חיובית, והיא מספקת סיבה נוספת לחשוב שלתוכנית 

הייתה השפעה חיובית מתונה על קידום בתעסוקה של משתתפיה. 

יחסית, חלקם  ♦ גבוהים  ולנשים. בקרב הנשים היו האומדנים  נפרדים לגברים  חישבנו אומדני השפעה 

ולעיתים  יותר  נמוכים  אומדנים  היו  הגברים  בקרב  זאת,  לעומת  סטטיסטית.  מבחינה  מובהקים 

מאשר  יותר  למשתתפות  הועילה  התוכנית  כי  שייתכן  כך  על  מצביעים  אלו  ממצאים  אפסיים. 

האלה  האומדנים  את  לבחון  יש  זאת,  עם  מפתח.  תוכנית  משתתפי  בקרב  כאמור  זאת  למשתתפים. 

בזהירות רבה מכיוון שהם מבוססים על מדגמים קטנים יחסית.

3.2 תוצאות ביניים 

נתמקד כאן בתוצאות ביניים נבחרות של התוכנית: 

3.2.1 פעולות ושירותים במסגרת התוכנית

משתתפי התוכנית קיבלו שירותים רבים מן התוכנית. לפי דיווחיהם:

90% מילאו טופסי אינטייק, 76% קבעו לעצמם יעדי קידום, ול-60% נבנתה תוכנית עבודה אישית. ♦

76% נפגשו עם רכז הקידום בתחילת הליווי לפחות פעם בחודש.  ♦

43% קיבלו במהלך הליווי ייעוץ לקראת לימודים; 41% השתתפו בסדנאות או בפעילויות קבוצתיות  ♦

)העצמה, תגבור, מיומנויות רכות(. 

השירותים החשובים ביותר בעיניהם היו הליווי מהרכז והמענק הכספי.  ♦

3.2.2 רכישת מיומנויות רכות, ייזום שיחה עם המעסיק ומציאת עבודה חדשה

שיפור במיומנויות רכות הקשורות למסוגלות תעסוקתית, ייזום שיחת קידום עם המעסיק וגם מציאת  ♦

מקום עבודה חדש מהווים אמצעים אפשריים לקידום. 

67% דיווחו על הגברת הביטחון העצמי, 57% על שיפור ביכולות למתג את עצמם מול מעסיקים ו-57%  ♦

על שיפור בנקיטת יוזמה בעבודה.
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הרכזים  ♦ שרוב  העובדה  לנוכח  יחסית  נמוך  אחוז  זהו  הקידום.  לצורך  המעסיק  עם  שיחה  יזמו   29%

הדגישו את חשיבות השיחה עם המעסיק לצורך הקידום. שיעור המשתתפים שיזמו שיחה עם המעסיק 

אינו  זה  הפרש  אך   ,)25% לעומת   29%( ההשוואה  בקבוצת  השיעור  מן  אחוז  נקודות  ב-4  גבוה  היה 

מובהק סטטיסטית.

 39% לעומת 30% בקבוצת ההשוואה התחילו עבודה חדשה – שיעור גבוה ב-9 נקודות אחוז לטובת  ♦

משתתפי התוכנית, אך הפרש זה אינו מובהק סטטיסטית.

3.2.3 הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

מתאימים  ♦ משתתפים  עודדה  התוכנית  לכן,  בתעסוקה.  לקידום  אפשרי  אמצעי  היא  ללימודים  הרשמה 

להירשם לקורסים להכשרה מקצועית, ללימודים אקדמיים או לקורסים אחרים )לדוגמה, קורס אנגלית(. 

כמו כן סיפקה התוכנית סיוע כספי ללימודים עבור משתתפים נבחרים. לתוכנית הייתה השפעה חיובית 

על שיעור המשתתפים שלמדו בהכשרה מקצועית, בלימודים אקדמיים או בקורסים אחרים. 

להכשרה  ♦ בקורסים  בעיקר  התוכנית  במסגרת  ללמוד  התחילו  שרואיינו  התוכנית  ממשתתפי   45%

מקצועית או בלימודים אקדמיים. 61% מתוכם למדו במועד הריאיון ו-39% למדו בעבר. 

שיעור הלומדים בקרב המשתתפים היה גבוה ב-11 נקודות אחוז מן השיעור בקרב קבוצת ההשוואה  ♦

לפי  אחוז  נקודות  ל-18   11 בין  נעו  זה  מדד  על  התוכנית  של  ההשפעה  אומדני   .)34% לעומת   45%(

השיטות השונות. כל האומדנים היו מובהקים סטטיסטית )לוח א(.

66% מכלל המשתתפים אשר החלו ללמוד לאחר הצטרפותם לתוכנית קיבלו סיוע כספי ללימודיהם.  ♦

בעיקר  אחרים,  ממקורות  הסיוע  את  קיבלו  ו-55%  הקידום  מתוכנית  הסיוע  את  קיבלו   45% מתוכם 

באמצעות שוברים של משרד הכלכלה. 

90% מכלל המשתתפים שלמדו בעבר סיימו את לימודיהם בהצלחה, ו-99% ממי שלמדו במועד הריאיון  ♦

היו בטוחים או בטוחים למדי שיסיימו את לימודיהם בהצלחה. 

3.3 תוצאות נוספות

במטרה לשקף היבטים נוספים של תוכנית הקידום נציג כעת תוצאות נוספות. 

סברו  שרואיינו  התוכנית  ממשתתפי  בלבד   37% בעתיד:  להתקדם  סיכוייהם  את  המשתתפים  הערכת 

להתקדם  שסיכוייהם  חשבו  ו-61%  מאוד,  גדולים  או  גדולים  הנוכחית  בעבודתם  להתקדם  שסיכוייהם 

באמצעות מציאת עבודה חדשה גדולים או גדולים מאוד.

משתתפי התוכנית הביעו שביעות רצון גבוהה מן התוכנית: 66% היו מרוצים  שביעות רצון מן התוכנית: 

או מרוצים מאוד מן התוכנית, ו-86% היו מרוצים מרכז  הקידום. 85% היו ממליצים לאנשים במצב דומה 

להשתתף בתוכנית.

במקום  חרדי(  )חרדי/לא  החברתי  ההרכב  על  המשתתפים  את  שאלנו  העבודה:  במקום  חרדי  חברתי  הרכב 

עבודתם ובאיזו מידה הוא משפיע על מערך השיקולים שלהם בבחירת מקום עבודה. 60% דיווחו כי במקום 
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שיקול  הוא  העבודה  במקום  החברתי  ההרכב  כי  דיווחו  חרדים. 68%  רובם  לפחות  או  העובדים  כל  עבודתם 

משמעותי בעבורם בבחירת מקום עבודה חדש. כלומר, חשוב למשתתפים שמקום עבודתם יהיה בעל אופי חרדי. 

4. סיכום וכיווני פעולה להמשך
משתתפים  בגיוס  קושי  היה  ביישומה:  שונים  קשיים  עם  הקידום  תוכנית  התמודדה   2014 מתחילת 

לתוכנית, ובייחוד בקרב גברים חרדים. הרכזים, אשר עבדו בתפקיד זה במסגרת עבודתם השוטפת במרכז, 

ולא התמקדו רק בו, דיווחו על עומס. כמו כן, שינויים בגוף המפעיל של מפתח יצרו חוסר יציבות וקושי 

ביישום התוכנית. עם זאת, הרכזים השקיעו מאמצים כדי לפעול לפי מודל הפעולה של התוכנית ולטובת 

המשתתפים:

המשתתפים קיבלו שירותים רבים מן התוכנית.  ♦

87% דיווחו על שיפור כלשהו בכישורים הקשורים למסוגלות תעסוקתית. ♦

45% התחילו ללמוד במסגרת התוכנית בעיקר בקורסים להכשרה מקצועית או בלימודים אקדמיים.  ♦

כל אומדני ההשפעה של מדד זה היו מובהקים מבחינה סטטיסטית.

היו  ♦ זה  מדד  של  ההשפעה  אומדני  ארבעת  מתוך  שניים  יותר.  או  ב-10%  שכרם  את  הגדילו   46%

מובהקים מבחינה סטטיסטית. 

לסיכום, התוכנית סייעה למשתתפיה לרכוש הכשרה מקצועית או ללמוד לימודים אקדמיים. ישנן עדויות 

ראשוניות להשפעה חיובית ומתונה של התוכנית על הקידום התעסוקתי של המשתתפים, אם כי רק חלק 

מהאומדנים מובהקים סטטיסטית.  

עם זאת, למחקר היו מגבלות אחדות: ניסינו לאתר קבוצת השוואה דומה למשתתפי התוכנית, אך מכיוון 

כגון  נצפים,  בלתי  משתנים  על  לפקח  הצלחנו  שלא  ייתכן  רנדומלית  הייתה  לא  לקבוצות  שההקצאה 

ההשפעה.  אומדני  את  בזהירות  לבחון  יש  ולכן  יחסית,  קטן  היה  המדגם  כך,  על  נוסף  ופניּות.  מוטיבציה 

ואולם, מחקר זה הוא חלק מסדרת מחקרים המיועדים לבחון את תרומתן של תוכניות ומסלולי קידום 

שונים. אנו מאמינים שיחד מחקרים אלו יכולים לספק תמונה אמינה ומתוקפת על פעילותה ועל תרומתה 

של תוכנית הקידום. אפשר לראות ששני המחקרים שנעשו עד כה, המחקר הנוכחי ומחקר תוכנית הפיילוט 

)פישמן ו-וולדה-צדיק, 2015( דומים בתוצאותיהם. ממצאי בדיקת היישום מצביעים על כך ששילוב רכיבים 

חדשים והתאמה של רכיבים קיימים עשויים להועיל בעתיד:

ליווי קבוצתי - הכנסת רכיב של ליווי קבוצתי תוכל לסייע לתוכנית על-ידי הגדלת מספר המשתתפים  ♦

לאפשר  עשוי  זה  שינוי  כן  כמו  הליווי.  באיכות  משמעותית  פגיעה  שתהיה  בלי  ליווי,  לקבל  שיוכלו 

למשתתפים ללמוד מהחוויות של אחרים במצבם ולקבל מהם תמיכה.

צרכיו  ♦ לפי  הליווי  לנסות להתאים את משך  כדאי  כי  ייתכן   - יותר למשתתפים מתאימים  ליווי קצר 

יסייע בהגדלת מספר  האינדיבידואליים של המשתתף. קיצור זמן הליווי לפחות לחלק מהמשתתפים 

המשתתפים. 
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ליווי מחונך  ♦ - רק 15% קיבלו  על-ידי מתנדבים שעובדים בחברות שונות במשק  )מנטורינג(  חונכות 

כי רכיב זה לא התאים למשתתפים רבים. עם זאת, המשתתפים שקיבלו  )מנטור(. היו רכזים שטענו 

ליווי מחונך הביעו שביעות רצון גבוהה מן התהליך. גם החונכים דיווחו שהתהליך תרם להם וסיפק 

להם הזדמנות להכיר את החברה ואת התרבות החרדית.

מן  ♦ וחלק  עבודה,  תוכנית  שבנו  זכרו  לא  המשתתפים  רוב   - יותר  למובנית  העבודה  תוכנית  הפיכת 

הרכזים ציינו כי לעיתים תוכנית העבודה לא הייתה מוגדרת. בניית תוכנית עבודה מוגדרת יותר, ובה 

אבני דרך ספציפיות, משימות רלוונטיות וכו׳ יכולה להוביל לתוצאות חיוביות יותר של התוכנית. 

5. המשך הפעולה של תוכנית קידום ושל המחקר המלווה
כפי שציינו, מתחילת 2014 ועד אמצע 2016, עיקר פעילותה של תוכנית הקידום התרחש במסגרת מרכזי 

וכיוון. לאחר מכן התוכנית הרחיבה את פעילותה במרכזי ריאן, המספקים שירותים לאוכלוסייה  מפתח 

הערבית.  בנוסף, התוכנית החלה לפעול במרכזי התעסוקה העירוניים בירושלים ובבאר שבע.

והתוכנית  ריאן,  ישנם שבעה תקנים מלאים המיועדים לעבודתם של רכזי הקידום במרכזי  ריאן:  מרכזי 

לתוכנית במסגרת מרכזי  2017 הצטרפו  ועד מארס   2016 נוספים. מאמצע  שניים  ולהכשיר  לגייס  שואפת 

ריאן כ-290 משתתפים. 

להגיע  קושי  בעקבות  מפתח  במרכזי  לפעול  קידום  תוכנית  הפסיקה   2016 באמצע  וכיוון:  מפתח  מרכזי 

להסכם עם הגוף המפעיל החדש של מפתח. בכיוון-ירושלים התוכנית עדיין פועלת במתכונת הקודמת עם 

אותם שני רכזים. השאיפה היא להכניס את התוכנית להכוון-בני ברק במהלך 2017. 

לעומת זאת, תוכנית קידום מרחיבה את פעילותה במרכזי תעסוקה עירוניים:

בערים  תעסוקה,  מרכזי  בשני  קידום  תוכנית  לפעול  החלה   2017 בתחילת  עירוניים:  תעסוקה  מרכזי 

ירושלים ובאר שבע. הייחודיות של פעילות זו נובעת מכך שהשפעת התוכנית תיבדק בניסוי אקראי מבוקר 

בין   2016 בסוף  סקר  לאומי  לביטוח  המוסד  העביר  זאת,  לעשות  מנת  על   .)randomized controlled trial(
אנשים אשר יכולים להתאים לתוכנית. בסקר נשאלו האנשים מי יהיה מעוניין להצטרף לתוכנית קידום. 

רכזי  ארבעה  ביקורת.  לקבוצת  וחלק  בתוכנית  המשתתפים  לקבוצת  יוקצו  חלק  עניין,  שהביעו  אלו  מבין 

קידום  ושירותים תומכי  ליווי  לספק  רכז אמור  כך שכל  עובדים במשרה מלאה,  עיר,  בכל  שניים  קידום, 

לכחמישים אנשים שהוקצו לתוכנית. מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל מלווה את כניסת התוכנית למרכזים אלו 

מתחילת הפעילות. המחקר נעשה בשיתוף פעולה עם הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי. 
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תודות
כדי לערוך את המחקר היינו זקוקים לתמיכתם וסיועם של שותפים רבים. ברצוננו להודות להם כעת. 

מזמנם  להקדיש  הסכימו  אשר  ההשוואה  וקבוצת  התוכנית  משתתפי  ל-463  להודות  רוצים  אנו  תחילה 

למחקר ולהתראיין לסקר הטלפוני כדי לסייע בשיפור התוכנית.

בזכות הדיווחים והסיפורים של רכזי התוכנית, מנהלי המרכזים ואנשי צוות המטה בתבת שהיו מוכנים 

להיפגש ולהתראיין יכולנו להכיר את התוכנית מקרוב ולהתוודע לנעשה בשטח. 

יונה סנה;  וכיוון: אליהו כץ; גיטי פולק; פדות בן חמו;  כמו כן, אנו מודים לרכזי הקידום במרכזי מפתח 

יצחק מירמילשטיין; ניסים בהר; הילה ראם;  פייגי פרקש; שמעון קלאר;  נאוה פרלמן; ישראל מנדלבוים; 

ולמנהלי  המחקר,  בזמן  מפתח  תוכנית  מנהלת  דמביץ׳,  לניצנית  גם  מודים  אנו  האס.  ורינה  אלפנדרי  גיא 

מרכזי מפתח וכיוון בעת המחקר: פנחס גרוס; חנוך רוגוזינסקי; אורן ניסים; שמואל גוטליב; אריאל חריר; 

פזית רוזנטלר; יהל דהאן; יחיאל אמויאל. 

נודה גם לחברי ועדת ההיגוי ולשותפים בתוכנית אשר הסכימו להתראיין ולתרום תובנות נוספות לתהליך 

המחקר: פרופסור דניאל גוטליב,  סמנכ״ל מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי; ניצה קסיר, ראש תחום 

של  הראשונה  בשנתה  הקידום  בתוכנית  ארצי  רכז  מורגנשטרן,  אלי  ישראל;  בנק  של  המחקר  בחטיבת 

התוכנית; חביבה אייסלר, מנהלת תוכניות בתחום חרדים בג׳וינט ישראל-תבת ושיפי סלובטיצקי, אחראית 

הדרכה של תוכניות מפתח. 

ומיכל  ישראל-תבת,  בג׳וינט  קידום  בתחום  תוכניות  מנהלת  אוריאל-ריימונד,  לאיילת  לב  מקרב  תודה 

ALD, על שיתוף הפעולה המלא והנכונות לחבר בין צוות המחקר  תימור, מנהלת תוכנית קידום מחברת 

לצוות התוכנית ולמשתתפיה ועל ההערות הבונות ושיתוף המידע בעת כתיבת הדוח.  

אנו מודים לניר לוי, מנהל תחום תעסוקה במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, על ייעוץ והכוונה בעת כתיבת 

הדוח ובמהלך המחקר, ולדניז נאון, מנהלת תחום תעסוקה לשעבר, על התרומה מניסיונה העשיר לצורכי 

פיתוח המחקר וייעוץ שוטף במהלך הרצתו.  

תודה מיוחדת לחברים מיחידת עבודת השדה במכון, שבלעדיהם לא היו מתקיימים הראיונות הטלפוניים 

עם מאות משתתפי התוכנית וקבוצת ההשוואה: חן צוק-תמיר, מנהלת היחידה  ומרק מלקוביץ׳, שריכז 

יוצאת מן הכלל במשימה המורכבת הזאת.  ועשה עבודה  את עבודת השדה בשלבים השונים של המחקר 

שפייר,  יורי  והתמדה:  בנחישות  הטלפוניים  הראיונות  את  שביצע  המצוין  המראיינים  לצוות  רבה  תודה 

חני אברהמי, עפרה כוחיי וליבי מטבייב. כמו כן נודה לרעיה כהן על עריכת הדוח ולענת פרקו-טולדנו על 

ההפקה וההבאה לדפוס. 
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