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 מבוא .1

וצעירים מיליארד בני נוער  1.2-(, כInternational Labour Organization, 2014לאומי )-לפי ארגון העבודה הבין

מיליון מהם מחפשים עבודה. שנתון גדול כל כך של בני נוער וצעירים  75-( חיים כיום בעולם, וקרוב ל24-15)

הוא הזדמנות לצמיחה, אך גם יכול להפוך למקור של חוסר יציבות אם קשיי התעסוקה שלהם לא יטופלו 

, אך היו לו 2008-המשבר הכלכלי בביעילות. אחוז הלא מועסקים בקרב בני הנוער והצעירים עלה בעקבות 

(. לצעירים Kluve et al., 2014גם השלכות אחרות כמו עלייה באחוז המועסקים בעבודות זמניות וחלקיות )

סיכוי של פי שלושה להיות מובטלים בהשוואה למבוגרים וסיכוי גבוה יותר לעבוד בעבודות לא פורמליות 

(. מצב זה עוד עלול Tripney et al., 2013רה ותנאים סוציאליים )ובעבודות שאינן מציעות ביטחון כלכלי, הכש

להחריף בשל שינויים חברתיים וסביבתיים, דוגמת גלובליזציה והגירה, וההתקדמות המואצת במדע 

ובטכנולוגיה. השינויים במבנה שוק העבודה פוגעים במיוחד בצעירים עם השכלה נמוכה: בעקבותיהם 

 ,Treskonכישורים גבוהים בעוד שהדרישה לעובדי צווארון כחול הצטמצמה )הורחבו ההזדמנויות לבעלי 

(. כל אלה הופכים את החינוך לקריירה של בני הנוער לסוגיה חברתית חשובה, שמחייבת התייחסות 2016

 גם לצרכים חברתיים עתידיים. 

תחושת הרווחה, על  לאבטלה ולחוסר יציבות כלכלית השלכות על ההון האנושי, על הבריאות, עלכאמור, 

פוליטית, ולכן חשוב לחקור ולבחון את הדרכים היעילות ביותר -שיעורי הפשיעה ועל היציבות החברתית

(. מדינות רבות, וביניהן ישראל, Kluve et al., 2014לשפר את מצב התעסוקה של בני הנוער והצעירים )

ולצעירים הזדמנויות טובות יותר מבקשות לשפר את המעבר מלימודים לתעסוקה וליצור לבני הנוער 

לכניסה לעולם העבודה. עם זאת, אתגרים לא מעטים עומדים בפני השגת מטרות אלה, למשל האתגר לספק 

לבני הנוער ולצעירים את הכישורים הנדרשים לכניסה לשוק העבודה, להשתלב בעבודות מכניסות ההולמות 

קובעי מדיניות ואנשי מקצוע (. Quintini, & Martin, 2014היטב את כישוריהם ולבחור מסלול קריירה חיובי )

העובדים עם בני נוער וצעירים בסיכון מבקשים תשובות לאתגר של תעסוקת צעירים ותרים אחר רעיונות 

 וראיות ל"מה עובד" ולמה. 

כון מידע על התערבויות לבני נוער ולצעירים בסיסקירה זו נועדה לספק לקובעי המדיניות ולאנשי המקצוע 

מעבר את ה, מידע שיקל עליהם לשקול מענים שיסייעו לאוכלוסייה זו לצלוח ההכנה לעולם העבודהבתחום 

והיוותה בעצם עדכון של סקירת ספרות  2016אפריל -הסקירה נערכה בחודשים מארס. לעולם העבודה

על ספרות  הסקירה מתבססת(. 2009סטרבצ'ינסקי ויורוביץ, -קודמת שנערכה במכון ברוקדייל )כאהן

הכנה ב ם התומכיםעל שנערכו בנוגע למנגנוני-המחקר מן העולם, ובפרט על סקירות מקיפות ועל ניתוחי

בני נוער וצעירים ולמאפייניהן של תכניות הכנה לעולם העבודה ולתכניות תעסוקה  שללעולם העבודה 

בסיכון בכניסה לעולם  סקירה זו נפתחת בתיאור החסמים העומדים בפני בני נוער וצעיריםמצליחות. 

, סוגים של המעבר לעולם העבודה העבודה, ולאחריה נסקרים מנגנוני תמיכה ברמת המדיניות בתחום

תכניות תעסוקה, מאפיינים של תכניות מצליחות לבני נוער ולצעירים בסיכון, תרומתן למשתתפים וקשיי 

 יישום שיש לשקול בעת פיתוח תכניות. 

המקרים ן . בחלק מ24-15נשענת סקירה זו נוגעים במרביתם לקבוצת הגיל  המחקרים והסקירות שעליהם

 .  30הטווח רחב יותר ועוסק בצעירים עד גיל 
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 ר מלימודים לעבודה הצלחת המעבחסמים ל .2

בין סדר יום של לימודים לסדר יום כיווני -פעמי וחד-חדהמושג "מעבר מלימודים לעבודה" מרמז על מעבר 

של עבודה, אולם בקרב בני הנוער והצעירים היום המעבר הזה מתמשך ורצוף שינויים. מקצת בני הנוער 

והצעירים לומדים ועובדים גם יחד, ומקצתם חוזרים ללימודים מלאים אחרי שעבדו זמן מה במשרה מלאה. 

בעים גם מחובת הגיוס לצבא. חוקרים משתמשים בישראל הנתק מלימודים לעבודה ודחיית המעבר נו

כדי לתאר את הקשיים שחווים צעירים במעבר מלימודים לעבודה. מושג זה מבטא  Flounderingבמושג 

פעילויות לא אפקטיביות במהלך תקופת המעבר כמו מעברים תכופים בין עבודות, תקופות ביניים של העדר 

שתלב בלימודים שאינם מובילים לעבודה טובה יותר. מעבר לא מסגרת לימודים או תעסוקה וניסיונות לה

 (.  Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014; Yates et al., 2010כלכלי נמוך )-יציב מאפיין במיוחד צעירים מרקע חברתי

המעבר מלימודים לעבודה הוא אחד השלבים המכריעים ביותר בקריירה, מאחר שבכוחו לקבוע תוצאות 

צלחה בקריירה בעתיד. אף שיש מי שיחשוב שעבודה באיכות נמוכה עדיפה על חוסר עבודה, תעסוקתיות וה

ההשלכות השליליות של תעסוקה לא איכותית דומות להשלכות של אבטלה במובן של רווחה אישית 

ותחושת סיפוק נמוכות יותר וריבוי מתחים בריאותיים ונפשיים. יתרה מכך, עבודה באיכות ירודה פוגעת 

הקריירה, באימוץ דפוסי התנהגות משפרי קריירה ובהצלחה בקריירה. מציאת עבודה ן עות הרצון מבשבי

איכותית חשובה במיוחד בתקופת המעבר מלימודים לעבודה, מאחר שעבודה מקצועית ראשונה עשויה 

 (.Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012לקבוע את עתידו התעסוקתי של הפרט )

 שיים המלווים בני נוער וצעירים בסיכון בתקופת המעבר: בספרות מצוינים שלל ק

 חסמים של שוק העבודהא. 

 בהינתן השינויים הטכנולוגיים המהירים, ציבה נדירים היום יותר מאשר בעברמסלולי קריירה י ,

שינויים ארגוניים, השימוש בחוזי תעסוקה לא סטנדרטיים והעברת העבודות והתעשייה למדינות 

 (. Voulo, Mortimer & staff, 2014מתפתחות )

 חסמים מוסדייםב. 

  הבדלים בנורמות, בדרכי הקניית הידע, בסדר היום בין המוסד הלימודי למקום העבודה עשויים

להוביל לחוסר המשכיות בין העולמות ומקשים על מציאת דרך להפגיש בין שני סוגי ידע אלה 

(Akkerman & Bakker, 2012.) 

 קשרים חלשים בין ( בתי הספר למעסיקיםVuolo, Mortimer, & Staff, 2014 .) 

  מחסור במידע על זמינות העבודות )היצע וביקוש( או על רמת השכר בהן וקושי בנגישות אליו. נטען

שתלמידים אינם ערוכים לקבל החלטה בנוגע למסלול לימודים בשל חוסר מידע או כלים להשיג את 

עירים בתשע מדינות דיווחו תלמידים בכל המדינות שלא היה צ 8,000המידע. בסקר שנערך בקרב 

המשיבים ציינו ן מ 40%בידם מידע על זמינות העבודות או על רמת השכר במקצועות שבחרו ללמוד. 

שהם אינם מכירים את תנאי השוק ואת הדרישות אפילו בנוגע למקצועות מוכרים היטב כמו הוראה 
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(. כלומר, במערכות החינוך לא מספקים את הידע ואת Mourshed, Farrell & Barton, 2012ורפואה )

 הכלים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בנוגע לכניסה לעולם העבודה.

  סיום בית ספר תיכון עם תעודה נמוכה בערכה מתעודת הבגרות, המאפיין לרוב נושרים או תלמידים

(. בישראל הקושי נובע Treskon, 2016עם קשיים, מקשה על השתלבותם בלימודים ובתעסוקה )

מהדגשת החשיבות שבהשגת תעודת בגרות, כאשר בפועל רק כמחצית התלמידים בכל שנתון מסיימים 

בהצלחה את בחינות הבגרות. גם בקרב בתי ספר מקצועיים הדגש הוא על לימודים עיוניים, בעוד 

 (. 2014תים, ההכוונה התעסוקתית מועטה והיקף ההכשרות התעסוקתיות מצומצם )נאון ועמי

 חסמים אישייםג. 

  השכלה נמוכה והעדר מקצוע מפחיתים את הזדמנויות התעסוקה ומאפיינים במיוחד צעירים

"נקודת פריצה" לשוק העבודה, צעירים  ללא(. Kluve, 2014; Packard et al., 2012מוחלשים ופגיעים )

ולך ומצטמצם )נאון ועמיתים, מתקשים לרכוש ניסיון תעסוקתי וסיכוייהם להיכנס למעגל העבודה ה

 (. Betcherman et al., 2007; ראו גם 2014

 מתן -רקע אתני, מצב משפחתי )אימהות צעירות( או מצב בריאות )מוגבלויות( עשויים להוביל לאי

עקב אפליה ודעות קדומות של מעסיקים )נאון  הזדמנויות לבני נוער וצעירים להוכיח עצמם בתעסוקה

 (.2014ועמיתים, 

  ,2014התמודדות עם קשיי תחבורה ועם הצורך למצוא סידור לילדים בשעות העבודה )נאון ועמיתים ;

Lippman et al., 2015; Treskon, 2016 ) 

  מסוגלות תעסוקתית נמוכה היא חסם נוסף להשתלבות בתעסוקה. מסוגלות תעסוקתית מתייחסת

ועם ההשתלבות בעבודה, כמו גם עם למידת המוכנות של הפרט להתמודד עם המשימות הצפויות לו 

דברים לא צפויים הנגרמים עקב שינויים בעבודה ובתנאיה. מסוגלות עצמית נמוכה מקשה הן בשלבים 

ההתחלתיים של חיפוש עבודה והן בשלבים מאוחרים יותר של התאמות נדרשות כדי להסתגל לתנאים 

 (. Koen, Klehe, & Van Vianen, 2012משתנים )

  ספר מקצועיים, שמגיעים בדרך כלל ממשפחות עולים ומרקע כלכלי נמוך, בעלי סבירות בוגרי בתי

 (.Packard et al., 2012גבוהה יותר לחפש יעדים השכלתיים קצרי טווח )

  צעירים בסיכון מתאפיינים באחוז נשירה גבוה. נשירה נקשרת בסיכוי גבוה יותר לאבטלה, לחיים

 ,Plankה כלכלית, לבעיות בריאות ולהתנהגויות מנוגדות לחוק )מתחת לקו העוני, להסתייעות בתמיכ

DeLuca, & Estaction, 2008.)  בני נוער אשר נשרו מבית הספר או שסיימו אותו ללא תעודת גמר או

בגרות, נתקלים בקשיים רבים בשוק העבודה, מאחר שהם חסרים את המיומנויות הבסיסיות 

 (.2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןהנדרשות מצד המעסיקים )

  בני נוער מנותקים, בני נוער החיים במשפחות אומנה ובני נוער שהיו מעורבים בפלילים הם קבוצות

פגיעות במיוחד. בנו נוער אלה מתאפיינים בקשיים לימודיים, בהיסטוריה של בעיות בריאות הנפש 

רמי סיכון המקשים אף יותר על השבתם עדר עורף משפחתי, גויושל שימוש בחומרים ממכרים ובה

ללימודים או לעבודה. קבוצה פגיעה נוספת היא הורים צעירים, שצריכים להתמודד עם דאגה למשפחה 
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עדר משאבים לספק את צורכיהם ואת צורכי ילדיהם יולגידול הילדים, נוסף על הקשיים הרגילים. ה

 (.Treskon, 2016במעגל העוני ) דורית-מציב את שני הדורות בסיכון ותורם להישארות רב

  מנגנוני הכנה לעולם העבודה .3

 מנגנוני תמיכה בהכנה לעולם העבודהא. 

ספרות המחקר מצביעה על מנגנוני תמיכה אחדים, שנועדו לסייע בהכנת בני נוער וצעירים בסיכון לעולם 

זמים מצליחים ברחבי העבודה. המידע המובא להלן נשען בין השאר על ניתוח של יותר ממאה תכניות ומי

 Mourshed, Farrellהעולם, שהצביעה על מספר פרקטיקות מיטיבות לתמיכה בבני נוער ובצעירים בסיכון )

& Barton, 2012 :) 

 פיתוח מוסדות ותכניות חיוני ליצירת הזדמנויות, ובפרט להצעת קידום מדיניות בשוק העבודה .

(. Betcherman et al., 2007; Fujimoto, Fukuyama & Azami, 2015הזדמנות שנייה לאלה הזקוקים לה )

בתי ספר ציבוריים ותכניות חינוך חלופיות בכלל הם דוגמה למסגרות המבקשות לספק הזדמנות שנייה 

לבני נוער מתקשים ונושרים. עם זאת, לבתי ספר ציבוריים יש הגבלת גיל, משך הלימודים בהם הוא 

דרך כלל לפי בית ספר ולא לפי תלמיד ולכן לא מספק את הצרכים. לרוב עד ארבע שנים, והמימון הוא ב

מסגרות חינוך חלופיות יכולות לסייע בהפחתת חסמים להשתלבות מחודשת בבית הספר, באמצעות 

 (.Treskon, 2016גמישות בלוח הזמנים, למשל למידה בערב או למידה מקוונת, וגמישות בגיל הכניסה )

  מערכת החינוךפיתוח ההון האנושי באמצעות (Betcherman et al., 2007; Fujimoto, Fukuyama & 

Azami, 2015 השקעה בהון האנושי היא גורם מפתח בהקלת המעבר לעולם העבודה ובהצבת בני הנוער .)

( מצאו שעשר המיומנויות הנדרשות ביותר Packard et al., 2012במסלול קריירה. פאקרד ועמיתיה )

ן: מיומנויות חברתיות, מיומנויות חשיבה גבוהות, שליטה עצמית, תפיסה להצלחה בעולם העבודה ה

עצמית חיובית, תקשורת, עבודה קשה ועצמאות, מוטיבציה אישית, עבודה בצוות, אחריות וגישה 

 חיובית. כדי לפתח בבני הנוער מיומנויות אלה יש לספק להם את המשאבים המתאימים, וביניהם:

בשל חשיבות סיום הלימודים עם תעודה. זה נעשה למשל באמצעות שיפור הנוכחות בבית הספר  -

 (.Quintini, & Martin, 2014העלאת גיל חוק חינוך חובה )

השוויון בנגישות להשכלה. אין זה מספיק להגדיל את אחוז -שיפור איכות הלמידה וצמצום אי -

תפקד במקום התלמידים המסיימים, יש לשפר את תוצאות הלמידה ואת מסוגלות התלמידים ל

ההישגים הנמוכים של התלמידים. גם ן כלכלי יכול להסביר רק מקצת מ-העבודה. רקע חברתי

לאיכות הלמידה השפעה על תפקודם ויש לדאוג לתשתיות מתאימות, לחומרי הוראה מסייעים, 

לכיתות קטנות, להגדלת עלות ההשקעה פר תלמיד ועוד. גורם נוסף בעל השפעה הוא איכות 

ש מדינות שדואגות להגדיל את שכר המורים, לעלות את יוקרת המקצוע, לשפר את ההוראה וי

המוטיבציה של המורים באמצעות תמריצים טובים יותר, ולהרחיב את שעות הלימודים 

(Quintini, & Martin, 2014 .) 

שיפור ההשכלה המקצועית. השכלה מקצועית איכותית במהלך התיכון מגבירה תחושת שייכות  -

לבית הספר בקרב בני נוער מתקשים, מעלה את אחוז המסיימים ומבטיחה מעבר חלק לעולם 

העבודה. עם זאת, במדינות רבות מעטים בני הנוער שמשתלבים בהשכלה מקצועית )בישראל, שליש 
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(, ונעשה מאמץ לשנות זאת, 2015כיום במסלול מקצועי; בלנק, שביט ויעיש,  מבני הנוער משולבים

בפרט עבור בני נוער בסיכון. פתרון אחד הוא בניית מערכת בית ספר דואלית המשלבת למידה בכיתה 

 (. Quintini, & Martin, 2014עם חניכה במקום עבודה, המגבירה את הכנת בני הנוער לדרישות השוק )

 מגוון שירותים ממערכות שונות מעורבים בקביעת מדיניות פעולה בין מערכות בניית שיתוף .

המשפיעה על בני נוער וצעירים מנותקים ועל כן נעשים מאמצים ליצור שותפויות בין גורמים אלה. 

אולם יצירת שותפויות היא משימה מאתגרת: כל גורם מביא לשולחן את סדר העדיפויות שלו, את 

ו ואת ההגדרות שלו להצלחה, וכל ארגון, שירות או בית ספר אוסף מדדי תפקוד מקורות המימון של

(. שיפור התקשורת והאינטראקציה בין כל בעלי העניין בשלבים מוקדמים של Treskon, 2016אחרים )

להשיג תהליך ההכנה לעולם העבודה, ותפיסת תקופת המעבר כרצף, מסייעים לאנשי חינוך ולמעסיקים 

 Mourshed, Farrell; 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןן את התלמידים לתעסוקה )את מטרת להכי

& Barton, 2012 קשרים חזקים בין בתי ספר למעסיקים ישנם במדינות כמו יפן, שבה בתי הספר .)

הלימודית מחוברים למעסיקים בקהילה וממליצים לתלמידיהם על העבודות הנחשקות ביותר לפי הרמה 

מחקר מצא (. Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014מניה שבה מפותח מאוד מודל החניכות )שלהם, או גר

שחוזק הקשרים בין בית הספר לעבודה ושמירתם לאורך זמן משפיעים על המעבר לעולם העבודה ועל 

 (:Packard et al., 2012יכולת ההסתגלות. במחקר צוינו מספר המלצות לחיבור טוב יותר בין המסגרות )

  לארגן את השותפות בין בית הספר למקום העבודה ולמסד אותה. -

 לפתח בתלמידים מיומנויות לקשר בין העולמות כך שיקל עליהם ללמוד ולעבוד בזירות שונות. -

לכלול בתכנית הלימודים פיתוח אסטרטגיות למידה במקום העבודה ושיתוף בחוויות במקום  -

 העבודה בין העובדים.

דומה יש השפעה רבה והם משאב בעל ערך, יש להיעזר בבוגרים לסייע  מאחר שלעמיתים עם רקע -

לתלמידים לראות את האפשרויות העומדות בפניהם ולפתח שותפויות עתידיות בעבודה, במקרה 

למשל של בוגרים שהקימו עסק עצמאי. אפשר להיעזר ברשתות חברתיות באינטרנט, אך נדרשת 

 גם תמיכת בית הספר בפעולה זו.

הרחיב את שיתוף הפעולה עם מקומות עבודה גם לשנה שאחרי סיום בית הספר, כדי מומלץ ל -

 להמשיך לתמוך בצמיחה של התלמידים.

 בני נוער, במיוחד מעוטי יכולת, מקבלים לעתים החלטות מוטעות שיפור הגישה למידע על קריירה .

ריירה יכולים לשפר ומשתלבים בקורסים במקצועות שהדרישה להם נמוכה. הנחיה וייעוץ בנוגע לק

(, ומוצע שהנגשת Quintini, & Martin, 2014משמעותית את תהליך קבלת ההחלטות של התלמידים )

המידע תוטמע בתכנית הלימודים בבית הספר התיכון. בברן שבשווייץ, למשל, כל התלמידים בכיתות 

ות, שעות עבודה השביעית עד התשיעית נדרשים להשתתף בייעוץ לקריירה, הכולל מידע על מקצוע

אופייניות ושכר וכן על מסלולי הכשרה אקדמיים ומקצועיים. התלמידים גם מבקרים בחברות 

(. מומלץ גם להשתמש במתודות חדשות Mourshed, Farrell & Barton, 2012ומתכוננים לראיונות )

רוכים בו לחיפוש עבודה, שהופכות תהליך זה ליותר קליל ומהנה ומפחיתות את הלחץ ואת המתח הכ
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, שעוצב לשימוש בכיתה ומעודד את בני הנוער JobStarעבור בני הנוער. כך, למשל, משחק קלפים בשם 

 (.   Fujimoto, Fukuyama & Azami, 2015לחשוב באופן חיובי ו"מחוץ לקופסה" בנוגע לעתידם )

 בהשגת עבודה . התפיסה הרווחת היא שהכשרה מקצועית מסייעת יותר מתן מענה לתפיסות חברתיות

אבל שהשכלה אקדמית מוערכת יותר על ידי החברה. חשוב להפחית את הסטיגמה הנקשרת בהכשרה 

מקצועית, ובפרט למוטט את התפיסה שארבע שנות השכלה גבוהה הן האפשרות היחידה להבטיח 

ים המקצועות המדורג 30עבודה עם משכורת טובה. יצוין כי לפי נתוני לשכת העבודה בארה"ב, מתוך 

 ,Mourshed, רק ארבעה דורשים תואר אקדמי )2020במקומות הראשונים לצמיחה הגדולה ביותר עד 

Farrell & Barton, 2012 .) 

 בבריטניה ובאוסטרליה, לדוגמה, מוענקות מלגות מטעם הפיכת החינוך לבר השגה מבחינה כספית .

ו את מאמציהם לתמוך המדינה לסטודנטים עם קשיים כלכליים. מומלץ שגם המעסיקים יגביר

בהשכלה באמצעות השקעה בהכשרת העובדים לעתיד על ידי תשלום חלק משכר הלימוד והבטחת 

לאחר סיום הלימודים. לצד זאת מומלץ למצוא דרכים להפחתת עלויות הלימוד, למשל מקומות עבודה 

 (.Mourshed, Farrell & Barton, 2012פחות מנוסים ומתן הכשרה במידה הנדרשת ) העסקת מורים

 שילוב חניכות במהלך הלימודים או ביצוע סימולציות של עבודה מתן הזדמנויות ללמידה מעשית .

בכיתה, אך גם עבודה יציבה, גם אם מועטה, במהלך התיכון, עשויים להיות מקור חשוב לִחברּות 

. כמו כן, חשוב (Vuolo, Mortimer, & Staff, 2014תעסוקתית ולהשפיע על מעבר מוצלח לעולם העבודה )

שמעסיקים יגדירו את הכישורים הנדרשים לתפקיד מסוים בדיוק רב, כך שניתן יהיה לשלב אותם 

 (.   Mourshed, Farrell & Barton, 2012בהוראה )

 כמנגנון הכנה לעולם העבודה מסגרות חינוךב. 

ולל מסגרות חינוך הפרקטיקות שתוארו לעיל מגולמות בתכניות הפועלות במסגרות חינוך, כן רבות מ

חלופיות. תכניות אלה כוללות לרוב שלושה רכיבים: למידה מבוססת בית ספר, למשל בתי ספר מקצועיים, 

למידה מבוססת עבודה, לדוגמה בתי ספר הכוללים מודל של חניכּות, ופעילויות מקשרות כגון מפגשים בין 

(. התכניות נועדו 2009, יורוביץו צ'ינסקיסטרב-כאהןצוות המורים למעסיקים ומתן תעודה בסיום החניכות )

להקנות לתלמידים את הכישורים הנחוצים להצלחה בעולם העבודה המשתנה ולסייע לבתי הספר 

 ,Zierold, Appana & Anderson, 2011; Quintiniולמעסיקים לפתח שיתוף פעולה ולשמר את הקשר ביניהם )

& Martin, 2014 ולימודיים טכניים, הידועים גם כלימודי מקצוע, הם אחד (. עם זאת, לימודי קריירה

מתחומי הלימוד בבתי הספר התיכוניים, שזוכה הן לדברי הלל והן לביקורת. מחד, בתי ספר מקצועיים 

מחברים בין לימודים לעבודה ומדגימים את הרלוונטיות של ההשכלה לעבודה ולחיים בוגרים, ובכך תורמים 

 ,Quintini, & Martin ; ראו גםPlank, DeLuca, & Estaction, 2008ד בבית הספר )בין השאר להישארות התלמי

(. מאידך, יש הטוענים שבתי ספר אלה מעבירים מסרים מעורבים בנוגע לערך של הלימודים להצלחת 2014

בארה"ב מדגישה את החשיבות להקנות לתלמיד  90-התלמיד. סדרת רפורמות חינוכיות שהתקבלו בשנות ה

השנים האחרונות בתי ספר מקצועיים או טכניים לא  20-ה אקדמית ומקצועית גם יחד. בעקבות כך, בהשכל

-רק מכינים לעבודה אלא גם מבקשים להקנות השכלה ולהכין את תלמידיהם להשתלבות הן בהשכלה על

 (.Plank, DeLuca, & Estaction, 2008; 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןתיכונית הן בתעסוקה )
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( הן בתי ספר תיכוניים שהמיקוד שלהם הוא תעסוקתי או תעשייתי, Career Academiesמכללות קריירה )

למשל, שירותי בריאות, פיננסים ותיירות. בתי ספר אלה מופעלים בתוך בתי ספר רגילים ומשלבים בתכנית 

לראות את יחסי הגומלין  הלימודים גם למידה יישומית וקורסים מכווני קריירה, כדי להקל על התלמידים

בין נושאים אקדמיים ליישומם בתחומים שבהם מתמקד בית הספר. קהילת הלומדים הקטנה מסייעת 

לבתי הספר לטפח תחושה של קהילתיות, לספק תשומת לב אישית של המורים ולבנות שיתוף פעולה בונה 

מקומיות, הכוללים סיוע במימון  עם העמיתים. התכנית כוללת גם שיתופי פעולה עם מעסיקים ועם מכללות

משאבים חומריים וכן הקצאת דוברים ומקומות להתמחות כדי לשפר את המוטיבציה של התלמידים  ובמתן

 .(Lerman, 2013; 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןואת הישגיהם )

מעבר מוצלח , המתבסס על למידה באמצעות צפייה והשתתפות הדרגתית, זוהה כבעל ערך למודל החניכות

ארה"ב, בעולם קיימים מודלים אחדים של חניכות: ב. (Akkerman & Bakker, 2012לעולם העבודה )

בבריטניה ובאוסטרליה החניכות נעשית בתוך חברות, בצרפת בשבדיה ובפינלנד החניכות מתקיימת 

במדינות בעלות מסורת ארוכת שנים של חניכות כמו במוסדות החינוך ואילו בהולנד יש מודל משולב. 

אוסטריה, גרמניה, דנמרק ושווייץ אחוזי האבטלה נמוכים יותר. עם זאת, חשוב שההכשרה תתאם את 

צורכי הצעירים ושגם תתאים את עצמה לשינויים המתרחשים במשק. יש לתת את הדעת למשך החניכות, 

חניכות, לפתיחות לשלב נערֹות ולתשלום עבור העבודה למעורבות של מעסיקים ושל איגודים, לרמת ה

בכמה מדינות חוזק נושא ההתמחות . אחד מגורמי המשיכה שלה גם למעסיק וגם לחניך –במסגרת החניכות 

והורחב וגם התחילו להופיע תדריכים שונים, שנועדו למנוע ניצול ולהבטיח שההתמחות מספקת חוויית 

 (.Quintini, & Martin, 2014ול לעובדים )למידה אמתית ולא משמשת תחליף ז

 24-16היא דוגמה לתכנית חינוך חלופי מצליחה בארה"ב. התכנית מיועדת לבני  YouthBuildהתכנית 

מנותקים ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה, ומטרתה להקנות להם תעודה או אישור חלופי לסיום תיכון 

בני נוער. המודל  10,000-ומשרתת בכל שנה כ 1979-ולספק להם הכשרה בתחום הבניין. התכנית פועלת מ

הועתק למדינות אחרות דוגמת ברזיל, קנדה, מקסיקו, דרום אפריקה ובריטניה. התכנית נמשכת בין חצי 

הזמן ן מ 40%שנה לשנתיים והמשתתפים מקדישים חצי מזמנם ללימודים ולשירותים נלווים, ולפחות 

בודה, הכשרה, חיפוש עבודה, התמחות ועוד(. כמו כן, המשתתפים לפעילויות בתחום התעסוקה )התנסות בע

נהנים מייעוץ, מתמיכה של קבוצת עמיתים ומתרגול של תכניות לחיים המעודדים אותם להציב יעדים 

, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןולפתח את כישורי המנהיגות שלהם באמצעות מתן שירותים קהילתיים )

2009 ;Quintini, & Martin, 2014.) 

 צעיריםלבני נוער ו ותכניות הכנה לעולם העבודה תעסוקהסוגים של תכניות  .4

  בסיכון

לשפר את סיכויי המשתתפים מספר סוגים של התערבויות, הפונות בעיקר לבני נוער ולצעירים בסיכון, נועדו 

מסוג תכניות הכנה לתעסוקה בהן למצוא עבודה איכותית או להעלות את יכולת ההשתכרות שלהם: 

הכשרות ופיתוח מיומנויות וכישורים; תכניות לעידוד תעסוקה מסוג קידום יזמות וסבסוד שכר, וכן שירותי 

  להלן מוצגים סוגי התכניות העיקריים: תעסוקה הממוקדים בייעוץ ובהשמה.
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 השכלה ומיומנויות נחשבות לגורם העיקרי לקביעת סיכוייהם  .הכשרות ופיתוח מיומנויות וכישורים

של צעירים בעולם העבודה. על כן התערבויות המקנות מיומנויות הן השכיחות ביותר בעולם ונתפסות 

 (. תכניות הכשרה נועדו לחזק הון אנושיKluve, 2014יותר ויותר כרכיב משלים לאמצעים אחרים )

כוללות הדרכה טכנית ומקצועית,  (. הןIbarrarán et al., 2015שכרם )ולעלות את תפוקת העובדים ואת 

התנסות בעבודה, לימוד כישורים בסיסיים )מתמטיקה, שפה(, רכישת כישורי חיים ומיומנויות רכות 

)ניהול עצמי, עבודת צוות ותקשורת( ושילוב בעבודה. בחינה של תכניות הכשרה מלמדת על הצלחות 

 (. Kluve et al., 2014צר )בטווח הרחוק אך לא הק

 גובה שכר השכירים הוא לעתים קרובות מוגבל, ועל כן הגדלת אחוז העצמאיים בקרב . קידום יזמות

כוח העבודה היא אסטרטגיה חשובה למלחמה בעוני. תכניות לקידום יזמות נועדו להפחית את 

בהפעלה של עסק קיים. המחסומים ואת העלויות עבור צעירים שמעוניינים להקים עסק או להמשיך 

עצמאיים ויזמים בקנה מידה קטן עומדים לעתים קרובות בפני אילוצים כגון העדר חסכונות והון 

אישי, העדר ביטחונות ואשראי, ניסיון וכישורים עסקיים בלתי מספיקים, תקנות ואופני דירוג אשראי 

לל אמצעים לתמוך בתהליך, נוקשים, ועוד. כדי לסייע להם בכך, תכניות לקידום יזמות מציעות ש

אפ, וכן שירותי ייעוץ עסקי -למשל גישה להון, באמצעות גישה לאשראי או מתן מענק להקמת סטארט

(. בחינה מקיפה של תכניות מסוג זה מעלה כי יש להן הצלחות בטווח הקצר Kluve et al., 2014וליווי )

(Kluve, 2014 מחקר מעקב עולמי על תכנית היזמות .)Start and Improve Your Business,  תכנית הכשרה

המתמקדת בהקמת עסקים או בשיפור עסקים קטנים והפועלת ביותר ממאה מדינות, מצא שעסקים 

 (.Kluve et al., 2014חדשים שהוקמו בעקבות התכנית יצרו בממוצע שלושה מקומות עבודה )

 מידע על הצעות עבודה תכניות השמה המספקות . בשירותי התעסוקה מציעים שירותי תעסוקה

אופציונליות, תחום החיוני לצעירים בתחילת דרכם בשוק העבודה, כיוון שהם נעדרים ידע חיוני בנושא 

ורשתות המסייעות במציאת עבודה. הרעיון הוא להקל את תהליך החיבור בין הזדמנויות תעסוקה 

ם לגייס עובדים חדשים. לצעירים המחפשים עבודה, תוך הפחתת הסיכון והעלות למעסיקים המבקשי

סוג אחר של התערבויות הוא שירותי סיוע בחיפוש עבודה, הכוללים הכשרה בחיפוש עבודה, ייעוץ 

לימודי או מקצועי ותכניות ליווי. תכניות אלה נועדו בעיקר לצעירים מעוטי יכולת ומוטיבציה ומטרתן 

(. לתכניות Kluve et al., 2014)לשפר את האינטנסיביות, המוטיבציה והיעילות של חיפוש העבודה 

שנועדו לשפר את מיומנויות חיפוש העבודה של המשתתף יש השפעה בטווח הקצר בלבד אלא אם כן 

 (.Kluve, 2014הודות להם חל שינוי במסוגלות התעסוקתית של המשתתף )

 )מחסור בביקוש לעבודה הוא אחד המחסומים העיקריים לכניסת .תעסוקה מסובסדת )סבסוד שכר 

צעירים, בפרט מעוטי יכולת, לשוק העבודה. התערבויות מסוג תעסוקה מסובסדת נועדו להגדיל את 

ההזדמנויות הזמינות לתעסוקה ולהכשרה. אולם יש הטוענים כי הן אפקטיביות יותר בעתות משבר 

ומעלה. התערבויות אלה  45כלכלי או לאוכלוסיות מסוימות, למשל אסירים לשעבר או מבוגרים בני 

 כוללות שלושה תחומים עיקריים: 

סבסוד שכר, החל במתן ישיר של כסף )שוברים( וכלה בהפחתה בדמי הביטוח הלאומי וזיכוי  -

 (.Kluve et al., 2014ממסים )
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תכניות תעסוקה שבהן מקבלי קצבאות למיניהן מגויסים למשרות ציבוריות ומקבלים תוספת  -

בדרך כלל לעובדים לא מיומנים, מעוטי יכולת שכר קטנה לקצבה שלהם. תכניות אלה מיועדות 

או מובטלים לאורך זמן, במטרה להשאיר אותם בקשר עם עולם העבודה ולמתן את הפחת בהון 

האנושי שלהם במהלך תקופת אבטלתם. באמצעות תכניות אלה צעירים יכולים למלא תפקיד 

התעסוקתית שלהם פעיל בקהילה בעודם רוכשים כישורים חדשים, מגבירים את המסוגלות 

(. עם זאת, מחקרים על תכניות Kluve et al., 2014ותורמים להתפתחות האישית הכללית שלהם )

מלמדים כי בהשוואה לתכניות למבוגרים, לתכניות לצעירים יש סיכוי  OECD-אלה במדינות ה

ת נמוך באופן ניכר להשיג השפעה חיובית. התכניות המעטות שנראה כי הן עובדות הן תכניו

 (.Kluve, 2014המשלבות כמה רכיבים בתכנית ומציעות מענים נוספים מלבד תמריץ כלכלי )

תכניות שבמסגרתן המדינה יוצרת מקומות עבודה ומממנת את שכר העובדים למשך תקופה של  -

כמה חודשים. תכניות אלה כוללות גם מתן תמריצים כלכליים למעסיקים כדי שיספקו הכשרה 

ותם בעבודה לצורך למידה מעשית. מחקר שנערך לאחרונה על תכניות מסוג לעובדים או ישלבו א

זה מלמד על הצלחתן לעלות את אחוז המועסקים ואת רמת ההשתכרות שלהם גם לאחר סיום 

 (.Pavetti, 2014 מצוטטים אצל Roder and Elliott, 2013התכנית )

תרומתן מאפיינים של תכניות מצליחות לבני נוער וצעירים בסיכון,  .5

 למשתתפיהן וחסמים ליישום

 מאפיינים של תכניות מצליחותא. 

תכניות מעבר לעולם העבודה, המיועדות לבני נוער וצעירים בסיכון, הן רבות רכיבים, אולם מחקרי הערכה 

אינם בודקים את השפעתו הייחודית של כל רכיב, ועל כן קשה להצביע על הרכיבים שחיוניים יותר להצלחה. 

גבלות אלה, ועל אף שהתכניות מיועדות לאוכלוסיות שונות, מחקרים זיהו מגוון רחב של גורמים למרות מ

 :(Treskon, 2016) שמאפיינים תכניות מצליחות

 ( 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןהתחלת ההתערבות עוד בתקופת הלימודים בבית הספר ;Nochajski, 

& Schweitzer, 2014תכניות במדינות ה (. מסקנה חשובה מסקירת-OECD  היא שפיתוח מיומנויות בתקופת

ההתבגרות המוקדמת משתלם בטווח הארוך יותר מהתערבות מאוחרת. כמו כן, כאשר ההכשרה 

 (.Kluve, 2014המקצועית משולבת במערכת החינוך, כנהוג בגרמניה, ההצלחה רבה יותר )

  .לה כוללנית המותאמת לצרכים האישיים תכניות שמשלבות שירותים ומציעות חביתכניות כוללניות

, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן( מראות תוצאות טובות יותר )Quintini, & Martin, 2014של כל משתתף )

תכניות הכשרה הכוללות גם ליווי ועבודה בשכר או תכניות קידום יזמות המציעות (. כך, למשל, 2009

צע לכלול בתכניות אלה גם תיווך לשירותים בקהילה גישה לאשראי לצד פיתוח רשת עסקית וליווי. מו

 & ,Nochajskiשמתמקדים בהזדמנויות עבודה ובמתן תמיכה לתלמידים ולבני משפחותיהם )

Schweitzer, 2014 כמו כן, יש לספק במסגרת התכניות מענה לחסמים המונעים מבני הנוער להשתתף .)

וע נפשי וכדומה. יש תכניות המעסיקות עובדים בהן, למשל, תחבורה, טיפול בילד, מזון, צורך בסי

סוציאליים המספקים ייעוץ ותיווך לשירותים נדרשים ויש תכניות הכוללות פגישות שבועיות עם עובד 

 (.Treskon, 2016 ;2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןסוציאלי )
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 מתאפיינות בשיתוף פעולה א סוג אחר של כוללניות. תכניות מצליחות וה שיתוף פעולה בין מערכות

בין המערכות הקהילתיות הנותנות מענה לאוכלוסיית התכנית, כולל גיוס בעלי עניין, מיזוג משאבים 

וכוח אדם, המסייעים לתמוך במתן השירות ולחבר בין הצעירים לתכניות חינוך חלופיות ולמקומות 

 (. Nochajski, & Schweitzer, 2014; Packard et al., 2012עבודה )

  הענקת תעודה רשמית המעידה על סיום מוצלח של התכנית שתשמש הוכחה למעסיקים פוטנציאליים

 (.Kluve et al., 2014שהמשתתף בעל ידע וכישורים רלוונטיים )

 ( הגדרת אוכלוסיית היעד של התכניתKluve et al., 2014; Quintini, & Martin, 2014 למשל, להבחין .)

ת הספר וזקוקים לסיוע כדי להשתלב מחדש ולסיים עם תעודה ובין צעירים בין מתבגרים שנשרו מבי

(. ניתוח גורמי ההצלחה של מאות Quintini, & Martin, 2014שלהם יש לסייע ברכישת ניסיון תעסוקתי )

מדינות, הראה כי התערבויות המכוונות לצעירים מעוטי יכולת  84-התערבויות בתחום התעסוקה, ב

 (.Betcherman et al., 2007יות שאינן מכוונות לאוכלוסייה מסוימת )טובות יותר מתכנ

  זיהוי תחומי העניין התעסוקתיים של התלמידים, הנטיות שלהם והכישורים שלהם, לצד זיהוי

 (.Nochajski, & Schweitzer, 2014המכשולים והחסמים ומתן מענה להם )

 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןות חברתיות( )הקניית כישורי חיים ומיומנויות רכות )כולל מיומנוי; 

Nochajski, & Schweitzer, 2014 ,מיומנות רכות מתייחסות למערכת נרחבת של כישורים, יכולות .)

התנהגויות, עמדות ואיכויות אישיות שמאפשרות לאנשים לנהל ביעילות את סביבתם, לעבוד היטב עם 

שהציבו לעצמם. החשיבות של מיומנויות לא אקדמיות ושל אחרים, לתפקד היטב ולהשיג את היעדים 

 20-(, ובLerman, 2013; Lippman et al., 2015) מיומנויות מקצועיות להצלחה בשוק העבודה ידועה היטב

שנה האחרונות יש יותר ויותר דרישה למיומנויות אלה, אבל מעסיקים מציינים את העדרן בקרב 

מקורות מרחבי העולם( ותובנות של גורמים  380-מחקרים )יותר מ מועמדים לעבודה. סקירה מקיפה של

שונים כמו חוקרים, מפעילי תכניות תעסוקה לנוער, מעסיקים ובני הנוער עצמם מצביעות על חמש 

מיומנויות מפתח נדרשות: כישורים חברתיים )למשל, כבוד לאחר ופתרון קונפליקטים(, מיומנויות 

פה ותקשורת לא מילולית(, מיומנויות חשיבה גבוהות )היכולת -לתקשורת )למשל, הבעה בכתב ובע

לזהות בעיה ולהשיג על אודותיה מידע ממגוון מקורות כדי להעריך את האפשרויות העומדות בפניי כדי 

לפתור אותה(, שליטה עצמית )למשל, דחיית סיפוקים וניהול רגשות והתנהגות( ותפיסה עצמית חיובית 

, מסוגלות עצמית(. סקירת המחקרים העלתה כי תכניות תעסוקה מצליחות לשפר )לדוגמה, ביטחון עצמי

 (.Lippman et al., 2015מיומנויות אלה בקרב בני נוער וצעירים )

 ( הכוונה לתכניות 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןחיבורים בין השכלה, הכשרה ושוק העבודה .)

שר מערבות את המגזר הפרטי, עמותות ומנהיגים הכשרה הנתפרות בהתאם לצורכי השוק המקומי וא

(. תכניות שמצליחות להתאים את Quintini, & Martin, 2014קהילתיים כדי להעריך את הדרישות )

 ,Treskonתוכני ההכשרה להזדמנויות בשוק העבודה המקומי מצליחות להשיג תוצאות טובות יותר )

ות עם מעסיקים לצורך מימון ומתן הכשרה, (. תכניות אלה כוללות יצירת קשרים ושותפוי2016

 ,Kluve et al., 2014; Treskonהתאמת הכישורים המוקנים בתכנית לכישורים הנדרשים בשוק העבודה )
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(, וזיהוי יעדים Kluve et al., 2014(, תפירת התכנים לידע של המשתתפים ולהקשר שבו הם חיים )2016

 (.Nochajski, & Schweitzer, 2014תעסוקתיים ארוכי טווח עבור כל משתתף )

 ( מתן הזדמנויות לתלמידים לתרגל מיומנויות רכות בסביבת עבודה אמתיתNochajski, & Schweitzer, 

(. פיתוח מסוגלות תעסוקתית מחייב למידה בהקשר של מקום עבודה ממשי. גם תכניות הכשרה 2014

סייע לצעירים לשפר אותם באמצעות ותעסוקה שאינן מקנות באופן ישיר מיומנויות אלה יכולות ל

 (.Lerman, 2013הגברת סיכוייהם למצוא עבודה ולהתמיד בה )

 ( תכניות המסייעות בחיפוש עבודהQuintini, & Martin, 2014 יועצים ואנשי צוות בבית הספר צריכים .)

ת לעזור לבוגר למצוא עבודה מתאימה שבה יכול למקסם את סיכוייו להתנסות בעבודה רלוונטי

 (. Packard et al., 2012ולהמשיך את השכלתו באמצעות מלגות וקורסים ייעודיים )

 ( 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןהזדמנויות לעבודה בשכר ושימוש בתמריצים כספיים; 

Nochajski, & Schweitzer, 2014; Treskon, 2016 נוסף על היתרון בהתנסות בעבודה ממשית, תמריצים .)

שויים להגביר מחויבות כי הם נותנים מענה לצרכים הכלכליים של המשתתפים ומאפשרים כלכליים ע

(. אמנם עבודה במהלך הלימודים יכולה לפגוע Treskon, 2016להם להשתתף בתכנית ולהתמיד בה )

שעות בשבוע, עבודה בקיץ או דרך התמחות  15-בתפקוד הלימודי, אולם עבודה חלקית של לא יותר מ

ת בתפקוד הלימודי ואף עשויות לשפר את הגישה ללימודים, לפתח כישורי חיים כמו אינן פוגעו

אחריות, אתיות ומשמעת ולסייע לתלמידים בבחירת מסלול הקריירה שלהם בעתיד. מחקרים מצאו 

שתלמידים שעבדו במהלך התיכון מספר שעות מועט יחסית )כעשר שעות בשבוע( היו בעלי סיכוי רב 

 ,Quintini, & Martin, 2014; Vouloיכון ולהשיג הישגים טובים יותר בשוק העבודה )יותר לסיים את הת

Mortimer & staff, 2014 .) 

  שימוש בגישות התפתחותיות. חשוב לספק מענה לצרכים ההתפתחותיים של בני הנוער, בפרט לאלה

לבני הנוער להפגין המתמודדים עם נסיבות חיים קשות. גישות התפתחותיות כוללות מתן הזדמנויות 

יחסים תומכים עם מבוגר (. Treskon, 2016מנהיגות ולפתח יחסי אמון עם מבוגרים באמצעות חונכות )

משמעותי הם המפתח להשגת תוצאות חיוביות, במונחים של הצלחה תעסוקתית ורכישת יכולת 

-של ליווי אישי )ואזןלהתפרנס. על כן תכניות תעסוקה שונות לבני נוער בסיכון כוללות דגמים שונים 

 (.Jekielek, Cochran, & Hair, 2002; 2012סטרבצ'ינסקי, -סיקרון, בן סימון וכאהן

 .מרבית תכניות התעסוקה לבני נוער  דגש על ליווי בני הנוער לאורך זמן, במהלך התכנית ולאחריה

ב אחר בוגריהן, ומקצתן כוללות מעק (2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהןבסיכון הן ארוכות טווח )

ליווי לאחר סיום ההשתתפות כדי לבחון את השתלבותם בשוק העבודה. ישנן תכניות הכוללות גם 

 (. Treskon, 2016בתכנית וההשמה בלימודים או בעבודה )

  תכניות בתנאי פנימייה עם מיקוד רב בחינוך משקם, בהתנסות בעבודה ובחונכות של מבוגרים

 (.Quintini, & Martin, 2014קצה רצף הסיכון )מומלצות במיוחד לבני נוער ב
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 נוער וצעירים בסיכוןל מעבר לעולם העבודהת ותרומת תכניב. 

מחקרי הערכה של תכניות מעבר לעולם העבודה ושל תכניות תעסוקה מצביעים על תרומתן בתחום 

 התעסוקה, ההשכלה ובתחומים הנוגעים לרווחתם הכללית. 

  2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן)בתחום התעסוקה; Betcherman et al., 2007; Card et al., 2010; 

Ibarrarán et al., 2015; Ibarraran et al., 2014; Kluve et al., 2014; Kugler et al., 2015; Lerman, 2013; 

Tripney et al., 2013 ) 

 השתלבות בעבודות בעלות שכר גבוה יותר, גם בטווח הארוך -

 הגדלת ההזדמנויות לתעסוקה -

 לאורך זמן יציבות תעסוקתית -

 השתלבות בעבודות איכותיות יותר, למשל תכניות המעניקות תנאים סוציאליים -

טיפוח עניין בפיתוח קריירה וקידום המודעות לאפשרויות הקיימות ולהשלכות של ההווה על  -

 העתיד המקצועי

 רכישת ידע וניסיון תעסוקתי שישמשו בסיס לתהליך קבלת החלטות מושכל בנוגע לעתיד המקצועי.  -

 בתחום ההשכלה (2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן; Lerman, 2013 Kugler et al., 2015;) 

 השלמה של ההשכלה הפורמלית -

 הלומדים במסלולים מקצועייםעידוד ההשתתפות בקורסים עיוניים, בפרט מתמטיקה ומדעים, בקרב  -

 הפחתת שיעורי הנשירה וההיעדרויות מבית הספר )כאשר התכניות ניתנות במסגרת בית הספר( -

 פיתוח עמדות חיוביות כלפי השכלה בכלל וחשיבה על המשך לימודים בפרט -

 תיכונית.-הגדלת ההשתתפות במסלולי השכלה על -

 2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן) בתחומים הקשורים לרווחה הכללית; Ibarraran et al., 2014; 

Lerman, 2013) 

 הפחתת התנהגויות סיכון -

 חיזוק כישורי חיים ומיומנויות רכות -

שנה, מגורים בשכונה טובה יותר,  20עלייה בציפיות באשר לעתיד, למשל חיים טובים יותר בעוד  -

 בעלות על עסק, הגדלת הכנסות 

 טיניםירידה בהריונות ק -

 העלאת המודעות לתחומי העניין של המשתתפים וליכולות שלהם -

 בניית יחסי אמון עם חונכים בוגרים הנותנים דוגמה לחיקוי.  -

נוסף על תרומות למשתתפים, מחקרי הערכה מצביעים גם על תרומתן של תכניות הכנה לתעסוקה לקהילה 

 (:2009, יורוביץו סטרבצ'ינסקי-כאהן)

 ובפרט בין מורים במקצועות עיוניים למורים  ,בין אנשי מקצוע ממגוון מערכות בניית שיתוף פעולה

 .בהכשרה מקצועית ובין מערכת החינוך למערכות התעסוקה
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 .הגברת המעורבות של המעסיקים בתכניות ובבית הספר 

 קשיים ביישום התכניותג. 

 ;2009, יורוביץו בצ'ינסקיסטר-כאהןמחקרי הערכה הצביעו גם על מספר גורמים המעכבים את הצלחתן )

Treskon, 2016:) 

  .מחסור במשאבים ליישוג ותהליכי רישום ארוכים יכולים להגביל את האוכלוסייה שהתכנית משרתת

ללא יישוג התכנית עלולה לשרת רק בני נוער שיש להם מספיק מוטיבציה להירשם בעצמם. כמו כן, 

צריכים לשוב כמה פעמים כדי להוכיח את יש תכניות שתהליך הרישום שלהן ארוך ובני הנוער 

 "מוכנותם לשינוי". בני נוער בעלי מוטיבציה נמוכה עשויים לנשור במהלך תהליך זה.

 ממדיות או קצרות טווח.-התערבויות חד 

  התמקדות בצרכים של המשתתפים במקום מתן דגש לנקודות החוזק שלהם שבאמצעותן אפשר לעודד

 ולהעצים אותם.

 ויבות בני הנוער לאורך זמן כדי שיוכלו להשיג שינוי. בני נוער בסיכון מתקשים קושי בשמירת מח

להתחייב להתערבויות ארוכות טווח ועל כן יש למצוא דרכים לעודד אותם להישאר בתכנית. תמריצים 

כספיים הם דרך אחת להשיג מחויבות. דרכים אחרות הן למידת עמיתים )יצירת קבוצה שממשיכה 

 נשי צוות המספקים מודל ליציבות ומבוגרים אחראיים בחיי בני הנוער.יחד בתכנית(, א

 .השקעה בלתי מספקת בהכשרת הצוותים המפעילים 

  קושי עם תחלופת צוות גבוהה. אנשי הצוות משמשים חונכים וגם תחליף להורים, אבל בשל התחלופה

בעת תקופות החפיפה. הגבוהה שלהם, התכניות מתקשות לספק את התמיכה שבני הנוער זקוקים להם 

 בשלב זה משתתפים שהיו קשורים לעובד שעזב עשויים להתנתק גם הם.

 מתן מענה לצורכי המשתתפים המונעים מהם להשתתף כמו אמצעי תחבורה ואפשרויות לטיפול -אי

 בילד. חשוב לכלול רכיבים אלה בתכנית ולספק למשתתפים, למשל, כרטיסי נסיעה בתחבורה הציבורית.

 ופי פעולה קהילתיים חלש. צעירים בסיכון זקוקים לסוגי תמיכה מגוונים, הרבה יותר מערך שית

משתכנית אחת יכולה להציע. לכן חשוב ליצור שותפויות עם תכניות אחרות או עם שירותים אחרים. 

 One Stopיש שותפויות יעילות יותר מאחרות, למשל, מרכזים שמאגדים במקום אחד כמה שירותים )

Center .).עם זאת לשותפויות יש גם אתגרים, למשל שותפות עם מקום עבודה שמותיר מעט זמן להכשרה 

  מחסור בשירותים זמינים. אין מספיק תכניות לצעירים שאינם בעלי מוטיבציה להשתלב מחדש

במערכת החינוך או בשוק העבודה בכוחות עצמם ולא בשביל צעירים בעלי כישורים מעטים, במיוחד 

נם בגיל המתאים לבתי ספר ציבוריים. תחומים שבהם יש מחסור בשירותים נוטים אלה שכבר אי

 להיות אלה שיש לגביהם פחות מידע בנוגע למה עובד. 

  סטיגמה הנקשרת לא פעם לשירותי תעסוקה. כדי להתגבר על מכשול זה יש למצוא דרכים לעודד

ם למעסיקים ו/או למחפשי השתלבות במענים שמציעים שירותי התעסוקה, למשל תמריצים כספיי

 (.Kluve et al., 2014העבודה )
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 סיכום .6
בשל ההשלכות של אבטלה ושל חוסר יציבות כלכלית על הפרט,  ,ה חברתית חשובהך לקריירה הוא סוגיחינו

וליצור  תעסוקהמדינות רבות מבקשות לשפר את המעבר מלימודים ל כמו על הקהילה ועל החברה בכללותה.

אתגרים לא מעטים , אולם הזדמנויות טובות יותר לכניסה לעולם העבודהבסיכון צעירים בני נוער ולל

לאתגר  מענה מקצועהאנשי למדיניות והובעי ק. סקירה זו מבקשת לספק לעומדים בפני השגת מטרות אלה

ל"מה  ם, בהתבסס על ספרות המחקר באשרתעסוקת הכנת בני נוער וצעירים בסיכון לעולם העבודה ושל של

 עובד" ולמה. 

הכנת בני הנוער והצעירים לעולם העבודה צריכה להתחיל כבר במסגרות החינוך. במסגרות החינוך רוכשים 

התלמידים את ההון האנושי שלהם; בהן מוקנות להם מיומנויות חיוניות כמו כישורי חיים, מיומנויות 

גרת החינוך גם היכולת לספק חברתיות, מיומנויות תקשורת ומיומנויות רכות של עולם העבודה. למס

לתלמידיה הזדמנות ללמידה מעשית, אם באמצעות מודל דואלי של לימודים עיוניים לצד הכשרה מקצועית 

ואם באמצעות מודל של חניכּות. הצלחת המסגרת החינוכית בהשגת יעדים אלה תלויה בשיפור הנוכחות בה 

ידים. לצורך כך יש לשפר את איכות הלמידה ובשיפור תוצאות הלמידה והמסוגלות התעסוקתית של התלמ

ואת איכות ההוראה ולספק השכלה מקצועית איכותית. מסגרת החינוך היא גם הזירה המתאימה להנגשת 

התלמידים, ולכן רצוי להטמיע נושא זה  לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של מידע על קריירה, זאת כדי

    בתכנית הלימודים. 

מנגנון תמיכה אחר, שזוהה בספרות המחקר כחיוני להכנת בני נוער וצעירים בסיכון לעולם העבודה, הוא 

שיפור התקשורת שיתוף פעולה בין מגוון המערכות האמונות על טיפול בבני נוער ובצעירים מנותקים. 

ותפיסת תקופת  והאינטראקציה בין כל בעלי העניין בשלבים מוקדמים של תהליך ההכנה לעולם העבודה,

. חיבור בין מערכת החינוך את התלמידים לתעסוקהלהכין המעבר כרצף, מסייעים לאנשי חינוך ולמעסיקים 

מיומנויות  ; הקנייתהשותפות בין בית הספר למקום העבודהלעולם העבודה מצריך כמה פעולות: הבניית 

; פיתוח אסטרטגיות למידה במקום תזירושתי הללמוד ולעבוד ב התלמידים לקשר בין העולמות כך שיקל על

העבודה; הסתייעות בבוגרי המסגרת כדי להראות לתלמידים את האפשרויות העומדות בפניהם, והרחבת 

 תעם מקומות עבודה גם לשנה שאחרי סיום בית הספר, כדי להמשיך לתמוך בצמיחשיתוף הפעולה 

 התלמידים.

תכניות בתחום ההכנה לעולם העבודה כוללות תכניות הכשרה, תכניות לקידום יזמות ותכניות השמה 

בעבודה המציעות ליווי וייעוץ. לתכניות אלה תוצאות חיוביות בקרב משתתפיהן בתחום התעסוקה, 

ר ההשכלה והרווחה האישית. הן מייצרות הזדמנויות להשתלב בעבודה איכותית, משפרות את תנאי השכ

של המשתתפים, מקנות למשתתפיהן ידע וניסיון ומשפרות את תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לעתידם 

המקצועי. הודות לתכניות אלה משלימים המשתתפים את השכלתם הפורמלית ומפתחים עמדות חיוביות 

ה כלפי השכלה. תכניות אלה גם מצליחות להפחית אחוזי נשירה והיעדרויות מבית הספר. מהמחקר עול

שתכניות הכנה לעולם העבודה מפחיתות התנהגויות סיכון, משפרות כישורי חיים ומיומנויות חברתיות 

 ומספקות למשתתפיהן הזדמנות לבנות יחסים משמעותיים עם מבוגר המשמש מודל לחיקוי. 
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ת כדי להשיג תוצאות אלה, תכניות הכנה לעולם העבודה צריכות לכלול מספר מאפיינים המייחדים תכניו

שילוב של מענים ושל שירותים; שיתוף פעולה בין מערכות; ליווי ארוך טווח; הענקת  –מוצלחות: כוללניות 

תעודה רשמית בסיום ההשתתפות; הגדרת אוכלוסיית היעד של התכנית ותפירת תכנית שתענה על צורכי 

כישורי חיים הקניית המשתתפים, כמו על תחומי העניין התעסוקתיים שלהם ועל הכישורים שלהם; 

מתן  ; התאמת תוכני ההכשרה לצורכי השוק המקומי ולהזדמנויות הקיימות בו;ומיומנויות רכות

תכניות בתנאי ; הצעת שימוש בגישות התפתחותיות; הזדמנויות לעבודה בשכר ושימוש בתמריצים כספיים

 בחינוך משקם, בהתנסות בעבודה ובחונכות של מבוגרים.המתמקדות פנימייה 

התכניות להשיג את מטרותיהן. כדי להבטיח  הצלחתאת  עכביםמהגורמים מחקרי הערכה זיהו מספר מנגד, 

את הצלחת התכנית יש לדאוג למשאבים ליישוג משתתפים וכן לשמירת מחויבותם לאורך זמן; להימנע 

 ממדיות או קצרות טווח או מתכניות המתמקדות בצורכי המשתתפים במקום בכוחות-מבניית תכניות חד

שלהם; להשקיע בהכשרת הצוותים המפעילים ולמצוא דרכים למזער את התחלופה שלהם; לספק מענים 

, ולחזק את מערך המשתתפים המונעים מהם להשתתף כמו אמצעי תחבורה ואפשרויות לטיפול בילדלצורכי 

 השותפויות הקהילתי.

ירים המנותקים שהמוטיבציה בבניית תכניות הכנה לעולם העבודה יש לתת את הדעת על אוכלוסיית הצע

שלהם להשתלב חזרה במערכת החינוך או בעבודה נמוכה. מרבית התכניות נועדו לצעירים המעוניינים 

להשתלב במערכות הנורמטיביות או לצעירים בעלי כישורים בסיסיים. יש לבנות תכניות התואמות את 

רכים חדשות ויצירתיות לעודד את צורכי האוכלוסייה החלשה ביותר ועל מסגרות החינוך לחשוב על ד

  תלמידיהם לחזור למערכת החינוך ולסיימה.
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