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  תמצית מחקר

  תיאור התכנית. 1
שהגיעו לישראל בשנים האחרונות היו גם עולים רבים בגיל  לשעברהמועצות -מברית היהעלי בגלי

. בעלי השכלה אקדמית שמתקשים להשתלב בתעסוקה המתאימה לכישוריהם, 45מעל , מבוגר יחסית

היכרות עם שוק העבודה -לוסייה זו להשתלב בשוק העבודה נובעים בחלקם מאיקשייה של אוכ

לאור זאת הוחלט לפתח תכנית . ובחלקם מהיעדר כישורים ומיומנויות לחיפוש עבודה ,הישראלי

  . שתסייע לעולים אלה לשפר את המסוגלות התעסוקתית שלהם שנפגעה עקב ההגירה

צביע על מערך של מו, פותח בתחילת העשור בקנדה employability)(מסוגלות תעסוקתית המושג 

. לעבודהלהתקבל  ול יםהמסייעו, כישורים ויכולות ההופכים אדם להיות אטרקטיבי למעסיקים

יכולת , טחון עצמייב ,יצירתיות, יכולות למידהכוללים " רכים"המכונים , כישורים ומיומנויות אלה

, אחריות אישית, ות לשינויים ולסביבות עבודה שונותיכולת הסתגל, כישורים חברתיים, עבודה בצוות

  ).2007 ,תמיר ונוימן(משמעת עצמית ועוד 

 45לאי יג ,אקדמאים, המועצות לשעבר-בריתהתכנית לפיתוח המסוגלות התעסוקתית של עולים מ

בשיתוף עם משרד הקליטה  וינט ישראל'ג-)תנופה בתעסוקה( תבתידי -על 2006ומעלה הוקמה בשנת 

מיומנויות  לעולים התכנית נועדה להקנות. שירות התעסוקה והרשויות המקומיות, )התעסוקהאגף (

  .להשתלב בעיסוקים התואמים את הכשרתם והשכלתםם הובכך לסייע לרכות 

. בפתח תקווה ובראשון לציון -שני מרכזים בערים בהן יש ריכוז גדול של עולים  תהתכנית כללה הקמ

לפעילות מתמשכת ורציפה בתחום המסוגלות התעסוקתית  קבוע מוקדור היה ליצ תכניתהרעיון של ה

, "שיפור"ידי חברת -על )2009-2006(לוש שנים שלמשך הופעלה התכנית . פעמית-ולא התערבות חד

לווה מהתכנית  .מקצועי ותעסוקתי, ח אישיובתחומי קידום ופיתמתמחה בפיתוח ויישום מודלים ה

   .וינט ישראל'ג-תבתמימון של בביוזמה ו וןידי המכ-במחקר הערכה שבוצע על

  ומטרותיו מערך המחקר. 2
למשתתפים ואת  יהלבחון את תרומותולבחון את תהליך יישום התכנית מחקר ההערכה היו מטרות 

 . השלכותיה על המצב התעסוקתי ועל הכישורים והמיומנויות התעסוקתיים שלהם

  .2009יולי  - 2007אוגוסט  :במהלך שנתייםאת יישום התכנית בשני המרכזים  המחקר ליווה

מהם נאסף והמידע שהצטרפו לתכנית  משתתפים) 1: במסגרת ההערכה נאסף מידע משלושה מקורות

אחר ההצטרפות ובתום לחצי שנה , הצטרפות לתכניתעם ה - תכניתבשלוש נקודות זמן במהלך שנה ב

שהמידע ) "שיפור"מחברת (יכזו אותה אנשי מקצוע שהפעילו את התכנית ור ) 2; )איש 190-כ( שנה

בשתי מקצועיים גורמים ) 3-ו ;)שלושה אנשים( תקופת ההערכהבארבע נקודות זמן במהלך מהם נאסף 

תקופת בתום הם נאסף מ והמידע ,שהיו מעורבים בתכנית) יםשנחמישה א(מקומיות ההרשויות 

  .ההערכה
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  .העיקריים להלן הממצאים .לפי מקורות המידעהממצאים בדוח מוצגים 

  ומניעים להצטרפות תכניתל הצטרפות עת הבהמשתתפים מאפייני . 3
  דמוגרפיים ותעסוקתיים -מאפיינים סוציו. א

  68%(רובם  ,)62%(יותר ממחציתם נשים , ומעלה 45מהמשתתפים הם בני ) 59%(חלק ניכר (

 15%-שנים וכ 10-נמצאים בארץ פחות מ) 51%(מחציתם  עולה כי ותק בארץהומבחינת . נשואים

 .הם בעלי ותק של עד חמש שנים

 89%(וכמעט כולם  ,לרוב בעלי תואר שני, הם בעלי תואר אקדמי) 81%(המשתתפים  כמעט כל (

) 43%(כמחציתם עולה כי , מקצועיהרקע המבחינת . לשעבר המועצות-בבריתרכשו את השכלתם 

 .הם בעלי מקצועות טכניים חמישיתויים מהם בעלי מקצועות אקד 28% ,ואדריכלים הם מהנדסים

  לא בתחום  )42%( רובם ,עבדו בעת ההצטרפות לתכנית) 58%(למעלה ממחצית המשתתפים

   .בעיקר כפועלים מקצועיים ועובדי מכירותכי אם   ,המקצועי שלהם

  דיווחו כי הם חיפשו עבודה באופן פעיל בשלושת החודשים שקדמו ) 73%(רוב המשתתפים

, )22%(קידים העיקריים בהם חיפשו עבודה הם תפקידים של מהנדסים התפ. להצטרפותם לתכנית

 ).18%(ופקידות וניהול  ,)16%(עבודה אקדמית , )23%(הנדסאים וטכנאים 

   כישורים ומיומנויות. ב

  להישמע להוראות  המשתתפים דיווחו כי אין להם קשייםמ יםשליש-שני –מבחינת הרגלי עבודה

 ,מעט קשיים  לקבל ביקורת מהממונהלהם חציתם דיווחו כי יש מכ;  ולעבוד בצוות ממונההשל 

יה דיווחו כי ישנהמחצית הו ,עבודההלארגן את הזמן הדרוש לביצוע ולבצע עבודה באופן עצמאי 

  .אין להם קשיים בנושאים אלה

  אחוז ניכר מהמשתתפים מדווחים על רמה מסוימת של קושי במיומנויות  -מיומנויות חיפוש עבודה

 65%(לעבודה  םשכנוע מעסיקים לקבל - עם מעסיק פוטנציאלי בתחום התקשורת ש עבודהחיפו

של  הטכני בתחום). 47%( עבודה בריאיון והתנהלות, )דיווחו על קושי במידה רבה מאוד או בינונית

 ). 40%( חיים קורות בכתיבתעל קושי רב ובינוני  דיווחו הם עבודה ושחיפ

 פשוטות שיחות והבנת בדיבור טובה שליטה על דיווחו הרוב - שבובמחבאנגלית , בעברית שליטה 

נמצא , לגבי האנגלית. דיווחו על שליטה טובה בכתיבה פשוטה) 55%(ומחצית , )87%-96%( בעברית

 מבחינת. פשוטה באנגלית) 75%( ובדיבור) 78%( בכתיבה מעט שולטים או שולטים אינם הרובכי 

 אלקטרוני ודואר אינטרנט, וורד בתוכנת שליטתם את ריכוהע מחצית כי נמצא במחשב הידע רמת

 . כמועטה או בכלל לא - שנייההמחצית הו ,ובה מאוד או טובהכט

  תכניתוציפיות מהמניעים להצטרפות  .ג

  או /ו פוטנציאל שלהם הש ומימהרצון ל :שיקולים מקצועיים בגלל תכניתהגיעו ל) 78%(רובם 

   .עבודה במקצוע מציאתו

 עוץ יעזרה בהכוונה וי: וניםומג מהתכנית הםלקבל ם מצפים משתתפירה העיקריים שהסוגי העז

 )44%( אנגלית או עברית ולימודי ;)45%(עזרה בשיפור מיומנויות לחיפוש עבודה  ;)50%(מקצועי 

 ).32%( ומחשב
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  אחר הצטרפותלחצי שנה  התכנית פעילויות הערכת המשתתפים את . 4
 שניתנו  סדרת ההרצאות והסדנאות :תה השתתפות רבה הןיהיהן בהעיקריות הפעילויות לוש ש

 שעסקו בהעברת ידע על שוק העבודה בישראל ובהקניית מיומנויות חיפוש עבודה בתחילת התכנית

 .)63%(וב קלאב 'וג, )87%( עוץ אישייקבלת י, )90%(

 ויות אלה מחצית המשתתפים ייחסו לפעילכפעילויות אלה נמצא כי  לושבהערכת התרומות של ש

: בכל ההיבטים שנבדקו שהםוכחמישית עד רבע ייחסו תרומה בינונית   ,ד או רבהותרומה רבה מא

עזרה , יכולת ליצור קשר עם מעסיקיםשיפור , כלים לחיפוש עבודהמתן , על שוק העבודה ידע חדש

 .וחיזוק ביטחון עצמי ,בהגדרת כיוונים בחיפוש עבודה

  כל ב השתתפו 32%( מפגשי העשרה :חו על השתתפותם בהןשהמשתתפים דיוופעילויות אחרות

  .)עברו לפחות אחת 58%( בעיקר מחשב, בנושאים שונים יותהשתלמוו; )המפגשים

 יש  או סדנאות בתחילת התכנית/הרצאות והמשתתפים ציינו כי ב, לשיפור להמלצות בהתייחסות 
חמישית התייחסו  -ייעוץ אישי ב ;)49%( צורך בהעברת חומר יותר ספציפי על שוק העבודה בישראל

המליצו על שיפורים  מחצית - קלאבוב 'בג; משתתף לכל לצורך בגישה יותר פרטנית ודיפרנציאלית

ובשיפור מאגר מידע  עבודה חיפוש במהלך וייעוץ ליווי ביותר, וציוד הפיזיים התנאים שיפורבעיקר 

 . על המעסיקים
  

  בתכנית שנה בתום םהמשתתפי עלתרומות התכנית והשלכותיה  .5
 בתום שנה בתכנית 84%-בתחילת התכנית ל 58%-שיעור המועסקים עלה מ. 

  תחום המקצועי או בתחום מתאים לכישוריהםבבשיעור העובדים  47%-ל 16%-חל גידול מ . 

 לעבוד בתחום  25%בתום שנה המשיכו : מהמשתתפים לא חל שינוי במצב התעסוקתי שליש אצל

 . נשארו לא מועסקים מתחילת התכנית 8%-ו ,בתחילת התכניתהלא מקצועי שעבדו בו 

  מבחינת מיומנויות לחיפוש עבודה נמצא כי בתום שנה פחת באופן משמעותי אחוז המשתתפים

שיעור המשתתפים שמתקשים , למשל ,שנבחנו כךחיפוש עבודה שמדווחים על קושי בכל מיומנויות 

שיעור המתקשים בכתיבת קורות , 43%- ל 65%-לתקשר עם המעסיקים כדי לשכנע אותם ירד מ

 . 7%-ל 30%- ובמילוי טפסים מ ,17%-ל 40%-חיים ירד מ

  מבחינת החסמים בחיפוש עבודה נמצא כי בתום שנה חלה ירידה באחוז המשתתפים המדווחים על

ובמיומנויות התנהגות  ,)11%-ל 50%-מ(עדר ידע כיצד לחפש עבודה יהעל במיוחד  ,כל סוגי החסמים

 ).18%-ל 38%-מ(איון עבודה יבר

 דירגו את התכנית ) 63%( שלישים-שניכ נמצא כי בסולם של עשר דרגות תכניתבהערכה כוללת של ה

 ). 5-1(בציונים נמוכים  16%-ו ,)7-6(כחמישית בציונים בינוניים , )10-8(ד ובציונים גבוהים מא

   מקומיתרשות ההמפעילים וגורמים מקצועיים ב ידי- על תכניתהערכת ה.  6
 בפתח ( משלושה אנשי מקצוע שהובילו את הפעלת התכנית בשני המרכזיםשהתקבל המידע מ

חלו שינויים בדרכי  ,למשל ,כך. מהה כי התכנית התעצבה תוך כדי יישועול )תקווה ובראשון לציון

כגון קורס (חדשות למרכזים שלא היו בתכנית הבסיסית  תכניותנוספו  ;הגיוס של המשתתפים
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שינויים אלה הוכנסו מבלי . ושונו דפוסי המעקב והקשר עם המשתתפים ;)מקצועי קורסו בעברית

 .ויצרו עומס רב על כוח האדם הקיים בתכנית ,להרחיב את היקף כוח האדם

 תקווה וראשון  בערים פתח אנשי מקצוע ממערכת השירותים בקהילההמידע שנאסף מחמישה מ

מגיעה לאוכלוסיית  תכניתסברו כי העולה כי הם  ,בתכניתשהיו מעורבים במידה זו או אחרת  ,לציון

אנשים יש סברו כי יש להרחיב את התכנית כי עדיין  תקווה פתחב .היעד ותורמת לאוכלוסייה

שאלות לגבי המידה בה יש להעדיף אוכלוסיות אחרות  עלובראשון לציון  ,לעומת זאת. הזקוקים לה

 .לסיוע לעולים בקליטה בתעסוקה סביח, יות אחרותהמקום של תכנית זו לעומת תכנו ,של עולים

  וסוגיות לדיון סיכום. 7
 250-הצליחה להגיע לכ תכניתכי ה עולהלפיתוח מסוגלות תעסוקתית  תכניתערכה של ההה ממצאימ

מועסקים כר יאחוז נ. וכי הצליחה לקדם את המצב התעסוקתי של המשתתפים ,איש במהלך כשנה

נמצא כי רובם דיווחו על הפחתה משמעותית , כן-כמו. םהישוריכפי בעבודה בתחום המקצועי או ל

   .ברמת הקושי בביצוע פעילויות הקשורות בחיפוש עבודה

  :שתי סוגיות בפיתוח תכנית זו בעתיד ותלוהערכת התכנית עמ

 באיזו מידה תכנית זו מתאימה לאוכלוסיות נוספות החסרות מיומנויות חיפוש עבודה? 

  פעילויות המתייחסות לרכישת מיומנויות בחיפוש  באיזו מידה ?התכניתמבנה הרצוי של המה

עברית , כגון לימודי מחשב ,הפעילויות הנלוותהאם ו ;עבודה צריכות להוות את גרעין התכנית

שפעילויות אלה צריכות להכלל , או להינתן במסגרת אחרת ולא במסגרת התכנית ותצריכ ,ואנגלית

 ?בתכנית

עדות ההיגוי של התכנית והיוו תשומה ום השונים של המחקר הוצגו בומהשלבישעלו הממצאים 

  . התכנית תוך כדי יישומה לשיפור ועיצוב

   



  

v 

  תודות
על שיתוף הפעולה ,  אשר בלעדיהם לא היה מתאפשר מחקר זה, משתתפי התכניתברצוננו להודות  ל

  .חקרלאורך כל שלבי המהרב ועל נכונותם להשקיע מזמנם בראיונות שבוצעו עמם 

אנליסט , ר רפי גלברט"ד; יתל"מנכ, מנוחה גלברט' גב": שיפור"בחברת  תכניתצוות מפעילי התודתנו ל

מסוגלות  תכניתמנהלת ה, תמרה גיטמנסקי' גב ;ומתכנן פרויקטים בתחומי פיתוח תעסוקתי

ל הסיוע ושיתוף הפעולה שלהם ועעל , מנהלת המרכז לפיתוח קריירה ,בוקי קמחי' גבו ;תעסוקתית

אנו מודים לרכזי הפעילויות במרכזים בפתח , כן-כמו. התשומות המקצועיות שלהם בכל שלבי המחקר

  .תקווה ובראשון לציון  שעזרו לנו באיתור המשתתפים ובביצוע הראיונות עמם

, ראש תחום עולים ומיעוטים, סיגל שלחר "וד, מנהלת תכניות לעולים, נורית לפידות' גב, תבתלצוות 

  .על שיתוף הפעולה ועל התמיכה המקצועית לאורך המחקר אנו מודים

על התמיכה ועל ההערות , תודתנו לחברי ועדת ההיגוי של המחקר על הליווי שלהם את המחקר

 .וההארות בכל שלביו

  . אנו מודים לצוות חוקרי המכון על התשומות המקצועיות בשלבים שונים של המחקר

  .וההוצאה לאור וללסלי קליימן על ההפקה  על התרגום ווליןא/לנעמי, תודה לבלהה אלון על העריכה
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  בואמ. 1
שהגיעו לישראל בשנים האחרונות היו גם עולים רבים בגיל  לשעברהמועצות -מברית היהעלי בגלי

. המתאימה לכישוריהם הכלה אקדמית שמתקשים להשתלב בתעסוקשבעלי ה, 45מעל , מבוגר יחסית

אולם חלק אחר לא , למצוא את הנישה שלהם בשוק הישראליאומנם חים חלק מהעולים מצלי

ולמרות הרקע המקצועי מצטרפים לשכבות , מאבדים את הביטחון העצמי, מתגברים על החסמים

בארץ היא אחת האוכלוסיות  המועצות לשעבר-בריתאוכלוסיית העולים מ. החלשות של החברה

   (Lewin-Epstein et al., 2003).יחסית לרמת השכלתם) התעסוק-תת(המאופיינות במעמד תעסוקתי ירוד 

כרות עם שוק העבודה יה מאי םבחלק יםלהשתלב בשוק העבודה נובע עולים אלהשל  קשייהם

נראה כי , לפיכך. עדר כישורים ומיומנויות לחיפוש עבודה בסביבה החדשהיהמ םבחלקו ,הישראלי

אלא בהגדלת המסוגלות התעסוקתית , מקצועיתהצורך בסיוע לאוכלוסייה זו אינו דווקא בהכשרה 

  . שלהם שנפגעה עקב ההגירה

הצביע על מערך של ו ,פותח בתחילת העשור בקנדה employability)(מסוגלות תעסוקתית המושג 

לאדם להתקבל  יםהמסייעו ,ההופכים אדם להיות אטרקטיבי למעסיקים, כישוריםיכולות ו ,תכונות

הכישורים שמביא עמו עובד למקום עבודתו מורכב ממיומנויות  מגוון. ולמקום עבודה כלשהו ולעבוד ב

בדרך כלל ייחודיות לענף ספציפי ולא ניתן הן המיומנויות הטכניות ". רכות"טכניות ומיומנויות 

כוללות מקבץ  ,מקנות מסוגלות תעסוקתיתה ,המיומנויות הרכות. אחרלהעבירן ולהיעזר בהן בענף 

 ,יצירתיות, כדוגמת יכולות למידה, קשורות בתכונות אופי ובמוטיבציותמיומנויות אישיותיות ה

יכולת הסתגלות לשינויים ולסביבות עבודה , כישורים חברתיים, יכולת עבודה בצוות, טחון עצמייב

הן , םסוימתפקיד ות לייחודיינן אמיומנויות אלה . משמעת עצמית ועוד, אחריות אישית, שונות

 מעובד פשוט ועד מנהל בכיר, התפקידים סוגיי שוק העבודה ורלוונטיות בכל נדרשות בכל ענפי ותחומ

  ).2007 ,תמיר ונוימן(

שירות התעסוקה והרשויות , )אגף התעסוקה(בשיתוף עם משרד הקליטה  תבתהחליטה  2006שנת ב

 בעיקר שנועדה לסייע בפיתוח המסוגלות התעסוקתית של עולים תכניתלהפעיל באופן , המקומיות

שאינם עובדים או שעובדים בעבודות מזדמנות  ,ומעלה 45 גילאי ,אקדמאים, המועצות לשעבר-יתברמ

הקניית : הן תכניתמטרות ה. שלהם או שאינן בתחום המקצועי/שאין אפשרות להתקדם בהן ו

שילוב בעבודה של עובדים מובטלים בעיסוקים התואמים את הכשרתם מיומנויות רכות לצורך 

והטמעת התחושה שאפשר ; אטרקטיביות שלהם אצל מעסיקים פוטנציאלייםפיתוח ה; והשכלתם

  . להתקדם במשק הישראלי

יש ריכוז שתי ערים בהן , בפתח תקווההשני ראשון לציון ובהאחד , כללה הקמת שני מרכזים תכניתה

 התכנית . ותושבים בערים סמוכות ,אלההערים ההמרכזים נועדו לשרת  את תושבי שתי . עולים גבוה

המתמחה בפיתוח ויישום מודלים , "שיפור"ידי חברת - על )2009-2006(לוש שנים ש פעלה למשךווה

 קבוע מוקדהיה ליצור  תכניתה בבסיסהרעיון . מקצועי ותעסוקתי, בתחומי קידום ופיתוח אישי

בכל  .פעמית-התערבות חד דווקא-ולפעילות מתמשכת ורציפה בתחום המסוגלות התעסוקתית ולא

, ייעוץ אישי, וב קלאב'ג, והרצאות סדנאות :ובהןעיל מספר סוגי פעילויות כזים הוחלט להפאחד מהמר
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סל פעילויות  כל משתתף יוכל לצרוך תה כי יש יהתפיסה הי. והתנסות בעבודה ויות בסיסותמהשתל

    .והן מבחינת מועדי ההשתתפותהן מבחינת סוגי הפעילויות  ולצרכים הפרטניים שלהמתאים 

ידי - המחקר בוצע על. ללוות את יישומה במחקר הערכה תבתתכנית החליטה הנות של בשל החדש

   .מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

  ומטרותיו מערך המחקר. 2
  :למחקר ההערכה היו שתי מטרות עיקריות

  כדי לסייע למפעילים ולמממנים לשפר אותה תוך כדי הפעלתה תכניתתהליך יישום הלבחון את  ,

המוצעים  פעילותהסוגי , המשתתפיםערוצי הגיוס ומיון , הפעלת המרכזים לכולל הערכה ש

  .תכניתני המשתתפים בומאפיי ,תכניתב

  מצבם  המשתתפים ועל של תהמסוגלות התעסוקתי עלוהשלכותיה  תכניתתרומות ה לבחון את

  .התעסוקתי

  .2009-2007אוגוסט  :שני המרכזים במהלך שנתייםב תכניתההערכה ליוותה את יישום ה

קצועיים וגורמים מ, תכניתמפעילי ה, המשתתפים: מקורות משלושהבמסגרת ההערכה נאסף מידע 

  .)1לוח ( פירוט דרך איסוף המידע מהמקורות השונים באלהלן מו .ברשות המקומית

 איסוף המידע  יאוכלוסיות המחקר ומועד: 1וח ל
  מועד איסוף מידע הראיונות   מספר נחקרים  

      משתתפים
      משתתפים במעקב  .א

   2008יולי  - 2007אוגוסט   227  בכניסה לתכנית 

  2009פברואר  - 2008פברואר   207  חצי שנה לאחר ההצטרפות לתכנית 

  2009יולי  - 2008אוגוסט   187  שנה לאחר ההצטרפות לתכנית 

      משתתפים לא במעקב. ב
  2009 סראמ - 2008 אוגוסט  70   יתכנבכניסה לת

      

      התכנית  מפעילי
ינואר , 2008יוני , 2007ספטמבר   3  המפעילים העיקריים של המרכזים

  2009אוגוסט , 2009

  2009מארס   5  בפתח תקווה ובראשון לציוןם יעיוגורמים מקצ
  

  מידע מהמשתתפים. א
  .ומשתתפים שלא במעקב משתתפים במעקב : בין שני סוגי משתתפים לצורך המחקר נעשתה הבחנה

  במעקב המשתתפים ש

חשוב  .)2008ועד יולי  2007מאגוסט ( חקר נעשה מעקב אחר המשתתפים במהלך שנהמבמסגרת ה

-2008שנת בקבוצות של כעשרים איש במועדים שונים במהלך הייתה  תכניתההצטרפות ללציין כי 
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מועד סוף התכנית בעבור קבוצת המשתתפים האחרונה שהצטרפה לתכנית הוא יולי , לפיכך. 2007

2009.   

לאחר חצי שנה , )איש 227( תכניתבעת ההצטרפות ל: נקודות זמן לושבשהמידע מאוכלוסייה זו נאסף 

מספר ירידה בהסיבות העיקריות ל ).איש 187(אחר ההצטרפות לושנה  )איש 207(ההצטרפות 

; טלפונים/לא אותרו בגלל שינוי כתובות 17 :הן כדלקמןשלושת המועדים ין באיש  40-המשתתפים ב

יוצאי ( תכניתלקריטריונים של ה התאימולא שמאחר בהערכה הוחלט לא לכלול אותם שנוספים  17

הממצאים , לפיכך. סירבו להתראיין 6-ו; )יוצאי דרום אמריקה ללא השכלה גבוהה, אתיופיה צעירים

  . המועדים תבשלוש ושרואיינ האנשים 187-לעל המשתתפים במעקב מתייחסים 

  :שלושה מועדיםאסף בנ המשתתפים במעקבהמידע מ

 תכניתהצטרפות לעת הב )(T0 -  אישיים  םכלל מידע על מאפייניהמידע שנאסף במועד זה

 .תכניתחוללות עצמית וציפיות מה, ומיומנויות חיפוש עבודהכישורים  ,ותעסוקתיים של המשתתף

  .המידע נאסף באמצעות שאלון למילוי עצמי שפותח לצורך המחקר

  כניתת לתאחר ההצטרפולחצי שנה (T1) - את דפוסי ההשתתפות  המידע שנאסף במועד זה בחן

המידע נאסף בראיונות טלפוניים . הפעילויות של התכניתואת הערכת המשתתפים את  תכניתב

 .תח לצורך המחקרובאמצעות שאלון מיוחד שפ

  2(ההצטרפות  לאחרשנהT (-  הערכות של , תעסוקתיהמצב הבחן את המידע שנאסף במועד זה

שני השאלונים תורגמו לרוסית ורוב הראיונות בוצעו בשפה  .ושביעות רצון ממנה תכניתרומות הת

 .זו

  . ף המידע בוצע באמצעות שאלונים אלהוהשאלונים למשתתפים תורגמו לשפה הרוסית ורוב איס

ני התכנית במהלך יישום מח והוצג למפעלים ולממותים ננשני המועדים הראשובהמידע שנאסף 

  .התכנית

  המשתתפים שלא במעקב 

בתקופה בה בוצע , 2009 מארסבין ל 2008ספטמבר בין  תכניתאנשים שהצטרפו ל 70קבוצה זו כוללת 

את מידת הדמיון והשוני בין שתי אוכלוסיות הייתה לבחון המטרה . המעקב אחר הקבוצה הראשונה

מעקב גם יתבצע וסיות האוכלשתי יהיו הבדלים ניכרים בין שתה כי במידה יהתפיסה הי. המצטרפים

הוחלט , אלהה קבוצותה בין שתיהבדלים  מכיוון שלא היו. לקבוצה הראשונהבדומה  ה זוקבוצאחר 

  .הקבוצה הזולא לבצע מעקב על 

  תכניתממפעילי ה מידע . ב
מנהלת מקצועית של התכנית   ,"שיפור"לית "מנכ: והם יםשנמשלושה אנאסף  תכניתפעילי המממידע ה

 2007בין אוגוסט  ,במהלך תקופת ההערכהנקודות זמן  בארבענאסף  ןהמידע מה .ומנהלת המרכז

את הישגיה ואת , תכניתאת יישום ה ןדרך ראיית על ללמוד מהם תהיהמטרה הי. 2009 לאוגוסט

 תכניתב התייחס לשינויים שחלושנאסף המידע . תכניתהצרכים והקשיים העולים תוך כדי הפעלת ה
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קשרים עם בקשרים עם גורמים בקהילה ובאו  פעילויותב, ס ומיון המשתתפיםגיוב, באוכלוסיות היעד(

המידע נאסף בראיונות טלפוניים באמצעות שאלונים חצי  .תכניתולקשיים ולהצלחות ביישום ה ,)תבת

  .השונים ריאיוןמובנים שפותחו למועדי ה

  המקומיתגורמים מקצועיים ברשות ממידע . ג
לי יפעמעליהם המליצו שמרכזיים ברמה המקומית גורמים שה מחמי מידע נאסף המחקרבמסגרת 

מנהל אגף : בראשון לציון: אנשים אלה כוללים .תכניתל כאנשים שיש להם זיקה תבתוצוות  תכניתה

בפתח ; ומנהל אשכול הפיס ראי על פרויקטים בקהילהאח, שירותים חברתייםלמנהל אגף , קליטהה

ראייתם את  לבחון את דרך הייתההמטרה . ל בית העולהמנהמנהל אגף הקליטה בעירייה ו: תקווה

   .ואת תרומותיה לקידום תעסוקת עולים ברשות תכניתה

מועדי  תהנתונים מהמשתתפים מוצגים לפי שלוש. מקורות המידע תנתונים לפי שלוש יםצגודוח מב

  .המעקב

עת בשל המשתתפים דמוגרפיים ותעסוקתיים -מאפיינים סוציו . 3
  יתתכנהצטרפות לה

 נאסף מידע לגבימתוכם . איש 227מנתה  תכניתאת השאלון בהצטרפות ל הלאיאוכלוסיית המחקר שמ

הדוח מתייחס . תכניתאחר ההצטרפות ובתום הלחצי שנה , בהצטרפות :איש בשלושת המועדים 187

  . לאוכלוסייה זו

ון בראש 93-בפתח תקווה ו 94(בהם הופעלה התכנית  מספר המשתתפים היה זהה בשני המרכזים

 כל-על סךהמשתתפים בשני המרכזים ולכן הנתונים מוצגים מאפייני לא נמצאו הבדלים ב. )לציון

  .ולא לפי מרכזים המשתתפים

  דמוגרפיים-מאפיינים סוציו .א
  ):2לוח ( כי עולה של המשתתפים דמוגרפיים-סוציוהנתונים על המאפיינים המ

  נשואים) 68%(ורובם ) 62%(ם רובם נשי; )59%(ומעלה  45חלק ניכר הם בני . 

 הם בעלי ותק של עד חמש  15%-שנים וכ 10-נמצאים בארץ פחות מ) 51%( מהמשתתפים מחצית

 .שנים

 רכשו את ) 89%(וכמעט כולם , בעלי תואר שני לרוב ,הם בעלי תואר אקדמי) 81%(תתפים רוב המש

  המועצות לשעבר -השכלתם בברית

 מיים דהם בעלי מקצועות אק 28%, ואדריכלים נדסיםהם מה) 43%(המשתתפים אחוז ניכר מ

  .מחציתם דיווחו כי יש להם מקצוע נוסף. הם בעלי מקצועות טכניים תוחמישי

ההוצאות החודשיות של משק בהערכת המשתתפים את מצבם הכלכלי מבחינת היכולת לכסות את 

דיווחו כי הם ) 32%(יש של, לכסות את כל ההוצאותנמצא כי כמחצית העריכו כי הם מצליחים , הבית

  .דיווחו כי הם לא מצליחים כלל 16%-ו מצליחיםכך - לא  כל
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  )באחוזים( תכניתהצטרפות לעת הב משתתפיםשל ה דמוגרפים-מאפיינים סוציו: 2לוח 
  אחוז המשתתפים  

100 גיל

34-24  13 
44-35  28 

45+   59 
   
100  מין

 62  נשים
 38  גברים

   
  100  שנת עלייה 

2008-2003   15 
2002-1997   38  

  49  או קודם  1996
    

100  רמת השכלה 

 2  תיכונית
 17 נית מקצועיתתיכו-על

 20 תואר אקדמי ראשון
 61או מעלה תואר אקדמי שני

 
  100  ארץ בה רכשו את ההשכלה

  89  ל"למדו בחו

 11  למדו בישראל
   

100 *מקצוע עיקרי

  43  מהנדסים ואדריכלים

  קצועות חופשיים וטכניים בעלי מ
 )עובדי מעבדה רפואית, כולל הנדסאים וטכנאים(     

  
19 

  13  פסיכולוגים וכדומה, רואי חשבון, כלכלנים

 15אקדמי אחר יד- משלחבעלי 
 8)בתוכם הנהלת חשבונות( עובדי פקידות

 2  )פועלים מקצועיים, מטפלים, מוכרים: עובדי שירותים(אחר 
  ס"ע הוגדרו בהתאמה להגדרות של למקבוצות מקצו  *  

והשאר , מהמשתתפים היו תושבי העיר 70% במרכז בפתח תקווה מבחינת מקום המגורים נמצא כי

) 50%(מחצית , במרכז בראשון לציון. חדרה ואור יהודה, לוד, בני ברק ,גןרמת , היו מאריאל

  .ותל אביב ובותרח, אשדוד, חולון ,ים בתוהשאר היו מ, המשתתפים  היו תושבי העיר

 מאפיינים תעסוקתיים .ב
   :)3לוח (טים של המשתתפים נבדק משני היב המצב התעסוקתי

 עבדו בשנים ) 88%( כמעט כולםכי  נמצא - תכניתל ם לפני ההצטרפותתעסוקתי בחמש השני ניסיון

ר שיעור גבוה יותנמצא + 45 בקרב בני .מחציתם עבדו בעבודות רציפות מעל שלושה חודשים, אלה
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קבוצה הצעירה קרב המאשר ב בחמש השנים האחרונותשעבדו בעבודות רציפות של משתתפים 

 ).בהתאמה 33%-ו 58%(יותר 

  רובם לא  ,ועבד )58%(למעלה ממחציתם  נמצא כי :תכניתל בעת ההצטרפותתעסוקתי סטטוס

ניים ושארבעים . )3לוח ( בתחום המקצועי שלהם) 16%(ומיעוטם ) 42%(המקצועי שלהם בתחום 

הפסיקו לעבוד בשנה  כולםכמעט ר שאכ, בעת ההצטרפות לתכניתמהמשתתפים לא עבדו  יםאחוז

בגלל צמצומים או (פיטורים היו  תי הסיבות העיקריות להפסקת עבודהש. תכניתבה הצטרפו ל

קשר בין נמצא לא . עבודה לא טובים בגלל תנאי עזיבת מקום העבודה או ,)סגירת מקום עבודה

  .מין או ותק בארץ, גילקתי לבין סטטוס תעסו

  )באחוזים( תכניתהצטרפות לעת הבשל המשתתפים תעסוקה מצב : 3 לוח
  משתתפים אחוז  

 100  שנים שקדמו להצטרפות ה ניסיון תעסוקתי בחמש
 7  לא עבדו

 5  )חודשים ברציפות 3-פחות מ(עבדו רק בעבודות זמניות 
  48  )יפותחודשים ברצ 3מעל (עבדו רק בעבודות רציפות 

  40  עבדו גם בעבודות רציפות וגם בעבודות זמניות
    

 100   בעת ההצטרפות לתכנית מצב תעסוקתיסטטוס 
 42  לא עובדים 

 16בתחום המקצועי עובדים
 42עובדים לא בתחום המקצועי 

מקום עבודתם נשאלו מספר שאלות על ) איש 106( תכניתבעת ההצטרפות ל בדומשתתפים שעה

  :מהממצאים עולה כי. הרצון שלהם מעבודתם הנוכחית ושביעות

 מכירות עובדי או  )30%( מקצועיים-בלתי פועליםכ :בתפקידים לא מקצועיים קועס מחציתם

  ). 4לוח (ים אטכנ/כהנדסאיםעבדו  )12%(קטן   וחלק ,)23%( תיםשירוו

 4לוח ( ) 26%( ובמסחר ) 29%( יהיהעובדים עבדו בתעש מחציתמ למעלה .( 

  עובדים בתחום הרכב התפקידים ובסוג מקום העבודה בין אלה שדיווחו שהם בהבדלים יש

רק מחצית יש לציין כי  ,עם זאת. שדיווחו שאינם עובדים בתחום המקצועיאלה  ביןלי המקצוע

בקרב אלה  7%לעומת  עובדים בתפקידים אקדמיים והנדסיים, אלה שעובדים בתחום מקצועי מבין

יה לעומת רבע ימועסקים בתעש) 44%(כמעט מחציתם  ,כן-כמו. קצועישלא עובדים בתחום המ

 . )4לוח ( המקצועי עובדים בתחוםאינם מאלה ש) 23%(

  58%(יותר ממחציתם  ,עבדו בעבודות רציפות) 90%(כמעט כולם מבחינת תנאי ההעסקה נמצא כי (

 ₪ 4,000-מתחת להשתכרו שכר החודשי ) 53%(ומחציתם  ,בסיס של שכר יומי עבדו כשכירים על

דמי מחלה ו) 74%(חופשה שנתית  קיבלומבחינת תנאים סוציאליים נמצא כי חלק ניכר  .)5לוח (

בכל ההיבטים הללו המעמד בעבודה ותנאי . הייתה קופת גמל או קרן פנסיה 42%-ול ;)63%(

גבוה אחוז  היה, למשל, כך. טוב יותר משל אלה שלא עבדובתחום המקצועי התעסוקה של העובדים 

 ₪ 4,000של בעלי שכר חודשי מעל  ,)בהתאמה 35%-ו 52%(יותר של מועסקים על בסיס שכר חודשי 
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 7%-ו 31%(וקרן השתלמות ) בהתאמה 33%-ו 68%(קרן פנסיה  של בעלי ,)בהתאמה 37%-ו 74%(

  ).בהתאמה

פי ל תכניתהצטרפות להעת המשתתפים שעבדו בשל הרכב התפקידים וסוג מקום העבודה  : 4לוח 
  )באחוזים( תחום העבודה

  
  

  
  הכל-סך

)N=106( 

   עובדים
  בתחום המקצועי

)N=30(  

  עובדים 
  לא בתחום המקצועי

)N=76(  
 100 100100  הרכב התפקידים

  0  725  תפקידים אקדמיים 
  7  1229  טכנאים/ הנדסאים
  10  1114 מנהלים/ פקידות

  14  25  17  פועלים מקצועיים
  29  7  23  מכירות ושירותים 

  40  0  30  פועלים בלתי מקצועיים
        

 100 100100 מקום העבודהסוג 
  23  2944 )כולל בינוי(תעשייה 
  27  2622*ושירותים עסקיים מסחר

  18  1715שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
  1  619חינוך

  8  60 שירותי אירוח ואוכל
  3  20אחסנה ותקשורת, תחבורה
  20  0  14  וניקיוןהבטחה , שמירה

   ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים, כולל את התחום של בנקאות   *

  מהיבטים שונים ) במידה רבה מאוד ורבה(יחסית מהמועסקים הביעו שביעות רצון  קטןאחוז

 ,)19%(השכר מ, )15%( המקצועייםמיצוי כישוריהם  ,)16%(התעסוקתי מעמד ה): 5לוח (בעבודה 

ות רצון יעההיבט היחיד שלגביו יותר ממחצית העובדים הביעו שב. )26%( הסוציאלייםתנאים מהו

  .)5לוח ( )58%(גבוהה הוא היחס של הממונה עליהם 

העובדים בתחום המקצועי מביעים שביעות רצון מההיבטים השונים אחוז גבוה יותר מנמצא כי 

סוקתי וניצול ההבדל בולט במיוחד בשביעות הרצון מהמעמד התע. מאשר העובדים האחרים

למרות הבדל זה חשוב לציין כי רמת שביעות הרצון של . הכישורים במקום העבודה הנוכחי

דבר העשוי להסביר את הסיבה , העובדים בתחום המקצועי ממיצוי כישוריהם והשכר נמוכה יחסית

  .לכך שהם הצטרפו לתכנית

  לה שלמע, של הממונה יחספרט למבחינת שביעות רצון מהיבטים שונים של העבודה עולה כי

: מיעוט הביע שביעות רצון מכל ההיבטים האחרים, )58%( וממנממחציתם הביעו שביעות רצון 

  .)15%(ומיצוי כישורים מקצועיים  )16%(מעמד תעסוקתי ) 26%( סוציאליים םתנאי, )19%(שכר 

שאינם  רמת שביעות הרצון של העובדים בתחום המקצועי גבוהה באופן משמעותי מזו של אלה

  .עובדים בתחום
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לפי  ,תכניתהצטרפות לעת השעבדו בשל המשתתפים עבודה התנאי העסקה ושביעות רצון מ : 5לוח 
  )באחוזים( תחום העבודה

 

  
  
  הכל -סך

)N=106(  

עובדים 
בתחום 

המקצועי 
)N=30(  

עובדים לא 
בתחום 

המקצועי 
)N=76(  

 100 100 100רציפות העבודה הנוכחית
  11  7 10)חודשים ברציפות 3-ת מפחו(עבודה זמנית 
  89  93 90 עבודה רציפה

        

  100  100 100 מעמד במקום העבודה
  61  48 58  שכיר יומי

  35  52 39 שכיר חודשי
  4  0 3)כולל קבלן משנה(עצמאי 

        

 100 100  100  שכר חודשי ברוטו
  23  0  17  ₪  2,000עד 

4,000-2,001   ₪  36  26  40  
6,000-4,001  ₪  33  41  31  

  6  33  14  ₪  6,000מעל 
        

     האנשים שמקבלים תנאים סוציאליים במקום העבודהאחוז 
  87  89 88  )כולל החזר חלקי(החזר הוצאות נסיעה לעבודה 

  70  86 74  )בתשלום(חופשה שנתית 
  60  71 63  דמי מחלה

  33  68 42קרן פנסיה או קופת גמל
  7  31 13  קרן השתלמות 

        

       *מהיבטים של העבודה) במידה רבה מאוד או רבה(שבעי הרצון   שיעור
  55  68  58 יחס הממונה 

  15  29  19  שכר
  21  39  26 תנאים סוציאליים

  7  43  16המעמד התעסוקתי באופן כללי
  8  36  15מיצוי כישורים מקצועיים

  סולם של ארבע דרגות  *

 חודשים שקדמוה שלושתבחיפשו עבודה  האם הםלו אנש )העובדים והלא עובדים( המשתתפיםכל 

 פיםתרוב המשתכי  עולההממצאים מ .הם עשו כדי למצוא עבודהמאמצים  ואילו תכניתלהצטרפותם ל

סיבות מבעיקר  חלק נימקו זאתהמשתתפים שלא חיפשו עבודה מבין . חיפשו עבודה באופן פעיל) 73%(

לא נמצא . לא פירטו את הסיבה וחלק ;לחפש עבודה היכןמידע  חוסרמאו  ,או משפחתיות/אישיות ו

-ו 70%(בין אלה שלא עבדו ל תכניתות לפהצטרעת העבדו באלה שבין עבודה המחפשי  קרבב הבדל

 ,68%-ו 75%( ובין אלה שלא עבדו בתחום המקצועי לבין אלה שעבדו בתחום ;)בהתאמה, 77%

  . )בהתאמה

  :על אופי החיפושר שאלות נשאלו מספ תכניתהצטרפות לעת הב ההמשתתפים שחיפשו עבוד

   טכנאיםהנדסאים ו, )22%( מהנדסיםהתפקידים העיקריים בהם חיפשו עבודה היו תפקידים של 

 ). 18%(קידות וניהול פו ,)16%(עבודה אקדמית , )23%(
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 הןינו עבודה שצו לחיפוש הבולטותשלוש הדרכים  .רוב השתמשו ביותר מדרך אחת של חיפושה: 

 ).68%( חברים או בני משפחהו) 71%( מודעות דרושים בעיתון, )75%( נטמודעות דרושים באינטר

  ).39%(חברות כוח אדם פרטיות ו , )52%(לשכת התעסוקה  :דרכים נוספות לחיפוש הן

  עבודה ולא  לריאיון הוזמנו החיפושים בעקבות האם יןו גם לציהתבקשעבודה  שוחיפשהמשתתפים

לאי  הסיבות. עבודה ולא התקבלו ריאיוןהוזמנו לשו מאלה שחיפ) 62%( שלישים-שניכ. והתקבל

חוסר שליטה מספיקה בעברית ו )25%( הגיל, )26%( חוסר ניסיון הןידם -שצוינו עלקבלה לעבודה 

  .)21%( אנגליתבאו 

 תכניתהצטרפות לעת השל המשתתפים ב יותישורים ומיומנוכ. 4
  ושיקולים להצטרפות

במסגרת המחקר . שאבים לקידום תעסוקתיודה מהווים מבתחום חיפוש העב כישורים ומיומנויות

ת שעוזרות בחיפוש יומיומנו, הרגלי עבודה, חוללות עצמית: ארבעה תחומיםנבחן מצב המשתתפים ב

שלהם מיומנויות הכישורים וההמשתתפים נתבקשו להעריך את  .ובמחשבים שליטה בשפותו, עבודה

  . בכל הנושאים שלעיל

 )General Self Efficacy(חוללות עצמית  .א
מודד את  "לא מסכים דמאו" 5לבין " מסכים מאוד" 1פריטים בטווח ציונים שבין  16 כוללהסולם 

כך יש יותר חוללות  ,ככל שהציון גבוה יותר. Schwarzer & Jerusalem, 1995)(עוצמת החוללות העצמית 

   .3.8. עממוצב -בוהה יש חוללות עצמית ג תכניתלמשתתפי ה נמצא כי .)6לוח ( עצמית כללית

 לגבי" נכון" או" מאוד נכון" שציינואחוז המשתתפים : חוללות עצמית של המשתתפים: 6לוח 
    )באחוזים( הרכיבים השונים

  

אחוז מהמשתתפים 
  שציינו נכון מאוד 

  להכ-סך *או נכון
  81  עצמי על סומך אני. 1
  81  מסיים שאני עד אליו נצמד אני נעים לא משהו לעשות עלי כאשר. 2
  80בקלות מוותר לא אני. 3
  78 ההתחלה מן מצליח אינני אם אפילו  מוותר לא אני, חדש דבר ללמוד מנסה כשאני. 4
  76 מדי מסובכים לי נראים הם כאשר אפילו חדשים דברים מללמוד נמנע לא אני. 5
  75איתו מלהתמודד נמנע לא אני מסובך נראה משהו אם. 6
  72אותם משלים שאני לפני עוד דברים על מוותר לא לעולם אני. 7
 67 שאצליח עד לנסות ממשיך אני, הראשונה בפעם מצליח איני אם. 8
  66  צפויות בלתי בבעיות טוב מטפל אני. 9

  62כלשהי בעבודה להתחיל בעיה לי אין. 10
  62 קרובות  לעתים אותן משיג אני, חשובות מטרות לעצמי קובע כשאני. 11
  57בחיי הצצות הבעיות רוב עם בקלות מתמודד ניא. 12
 56יותר להתאמץ לי גורם כישלון. 13
  48קשיים עם מלהתמודד נמנע לא אני. 14
 45 הפועל אל אותן להוציא שאוכל בטוח אני תכניות מתכנן אני כאשר. 15
 40מיד בכך מתחיל אני משהו לעשות מחליט כשאני. 16
  בכלל לא נכון .5 , לא נכון. 4, ככה-ככה. 3, נכון. 2, דונכון מא. 1: הסולם הוא* 



 

10  

כאשר הם ניצבים בפני צורך לעשות משהו לא סומכים על עצמם ו) 81%(רוב המשתתפים , למשל, כך

הם מאמינים ביכולתם ללמוד גם אם אלו דברים חדשים או ; נעים הם נצמדים לכך עד שמסיימים

פחות ממחציתם מאמינים ביכולתם להוציא לפועל את , עם זאת). 78%(דברים שנראים מסובכים 

  ).45%-48%(המתוכנן ולהתמודד עם הקשיים 

גיל וותק , לא נמצא קשר בין מידת החוללות העצמית לבין מצב תעסוקתי בעת ההצטרפות לתכנית

  בארץ

  הרגלי עבודה  .ב
המידה את  )קושי בכלל אין 1קושי רב עד  4-מ( דרגותארבע בסולם של התבקשו להעריך  המשתתפים

קשיים  הםכי אין ל ויווחד  יםשליש-שני. פעולות הקשורות להרגלי העבודהבה יש להם קשיים בביצוע 

לקבל ביקורת ביש מעט קשיים  מחציתם דיווחו כי . ולעבוד בצוות ממונההלהישמע להוראות של 

ה דיווחו ישניהמחצית הו ,לארגן את הזמן הדרוש לביצוע עבודהולבצע עבודה באופן עצמאי  ,מהממונה

  ). 7ח לו( כי אין להם קשיים בנושאים אלה

 מיומנויות חיפוש עבודה .ג
) אין קושי 1עד קושי רב  4 -מ(דרגות ארבע בסולם של (המשתתפים נתבקשו לדרג את מידת הקושי 

פעולות אלה מתייחסות למיומנויות ). 7לוח (צע פעולות הקשורות לחיפוש העבודה יכולת לבלגבי ה

נמצא כי קיימת שונות . תקשורת עם מעסיק פוטנציאלי ופעולות טכניות יותר כגון הכנת קורות חיים

 על קושי יםאחוז גבוה יותר מדווח ,עם זאת. בין המשתתפים ברמת הקושי בכל ההיבטים שנבדקו

 דיווחו על קושי 65%(לעבודה  השכנוע מעסיקים לקבל - עם מעסיק פוטנציאלי במיומנויות תקשורת

  ). 40%(בהכנת קורות חיים  -ובתחום הטכני  ;)47%(והתנהלות בריאיון עבודה ) רב או בינוני

 ,כך. לא עובדיםהנמצא כי בכל התחומים אחוז המדווחים על קושי נמוך יותר בקרב העובדים לעומת 

 54%בשכנוע מעסיקים לקבלה לעבודה הוא במידה רבה מאוד עד בינונית  שיעור המתקשים ,למשל

  .בהתאמה 29%-ו 46%ובכתיבת קורות חיים , שאינם עובדים אלהבקרב  71%לעומת רב העובדים בק
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 תכניתהצטרפות לעת הבומיומנויות לחיפוש עבודה את הרגלי העבודה  תתפיםהערכת המש: 7לוח 
  )אחוזיםב(

  
  הרגלי עבודה ומיומנויות חיפוש עבודה

-סך
  הכל

  /קשה מאוד
  לא יכול בכלל

קשה במידה 
  ניתבינו

  קצת 
  קשה

לא קשה 
  בכלל

            הרגלי עבודה
  61 36 10003  עליך הממונה של להוראות להישמע
  43  42  11  4  100  עליך מונההממ ביקורת לקבל
  68 26 10015  אנשים עם בצוות לעבוד
  49 42 10036   עבודה לביצוע הדרוש הזמן את לארגן
  47 42 10038  עבודה באופן עצמאי  לבצע

            תקשורת  עם מעסיק  פוטנציאלי מיומנויות 

  5 30 1002837  אצלם לעבוד מעוניין שאתהלשכנע מעסיקים 
להבהיר את הנקודות החשובות לך ביותר 

  עבודהל קבלהבמהלך ריאיון 
  

100 
  

14 
  

33 
  

40 
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            של חיפוש עבודה  מיומנויות טכניות
  20 40 1001228  להכין קורות חיים 

  32 38 100723  למלא טופס בקשה לקבלה לעבודה
  37  38  20  5  100  הלחיפוש עבוד הדרכים של רשימה להכין

  "לא יכול בכלל" 5עד " לא קשה לי בכלל" 1-בסולם מ  * 
  

 מיומנויות שפות ומחשב .ד
אנגלית ברמה בבעברית ו שלהם השליטרמת ה קשו לדרג בסולם של ארבע דרגות אתהמשתתפים נתב

נמצא כי , עבריתהשליטה ב מבחינת"). כתיבת מכתב פשוט"או " הבנת שיחה פשוטה"כמו (ה פשוט

טובה  ליטהשדיווחו על ) 55%(מחצית ו) 87%-96%( בדיבור והבנה טובהדיווחו על שליטה  רובה

) 25%(ובדיבור ) 22%(בכתיבה  טוב שולטים כרבענמצא כי , מבחינת האנגלית. בכתיבה פשוטה

   .באנגלית פשוטה

ת שליטתם העריכו אמחצית : הטרוגניתהיא האוכלוסייה מבחינת רמת הידע במחשב נמצא כי 

העריכו כי יש להם ידע  ומחצית או טובהמאוד כטובה  ,ידואר אלקטרונבאינטרנט וב ,וורד בתוכנת

שליטה טובה על מדווחים הצעירים : גילים לפי יממסוקיימים הבדלים . )8לוח (לא  ו בכללאמועט 

  ).בהתאמה 50%-ו 70%( דואר אלקטרוניבו ,)בהתאמה 45%-ו 56%(+ 45לעומת בני בוורד  יותר

בעת הצטרפות לתכנית  במחשב בתוכנות השליטה רמת את המשתתפים ה עצמית שלהערכ   :8לוח 
 ) באחוזים(

 בכלל לאמועטהטובה מאוד וטובההכל-סך  תוכנות מחשב
 22 1005028וורד

 30 1003634אקסל 
 24 1004630 אינטרנט

 21 5821  100 דואר אלקטרוני
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  בהשתלבות בשוק העבודה קשיים וחסמים .ה
עליהם להשתלב  עשויים להקשותגורמים שרשימה של  משתתפיםניתנה ל תכניתהצטרפותם לעם 

לא מקשה " 4עד " מאוד קשה"מ 1-מ בסולם של ארבע דרגות אותםוהם התבקשו לדרג  בשוק העבודה

מיומנויות חיפוש עבודה  ,ן מקצועיוסיירקע ונ: החסמים התייחסו לארבעה תחומים .)9 לוח(" כלל

  . בעיות אישיות ובעיות הקשורות לשוק העבודה ,ושפה

  
  )*באחוזים( עת ההצטרפות לתכניתב הערכת המשתתפים את החסמים למציאת עבודה: 9 לוח

  
  הגורמים החוסמים

  
  הכל-סך

די /מקשה מאוד
  מקשה

ך כ-לא  כל
  מקשה

כלל לא 
  מקשה

         רקע וניסיון מקצועי
 20 12  68  100  חוסר ניסיון מקצועי בארץ 

 36 17 47  100 חוסר ניסיון מקצועי 
 50 20 30  100המקצוע שלי לא מתאים לארץ 

         
       ושפה עבודה חיפושמיומנויות 

 22 28  10050חוסר ידע כיצד לחפש עבודה
  24  38  38  100  ריאיון קבלה לעבודהחוסר ידע כיצד להתנהג ב

 21 27  10052חוסר שליטה בשפה העברית
         

    משפחתיות/בעיות אישיות
 70 12  10018נכות או מחלה כרונית, מגבלה גופנית

 74 13  10013יש ילדים קטנים וזה מקשה לצאת לעבודה
         

          שוק העבודה
  20  24  56  100  יםמתאימים לכישורחוסר במקומות עבודה 
  23  26  51  100  כלשהםחוסר במקומות עבודה 

  15  21  64  100  מציעים רק עבודות עם שכר נמוך מדי
  34  30  36  100  אין עבודות שמתאימות מבחינת המרחק מהבית 

   "לא מקשה כלל" 4עד " מקשה מאוד" 1-דרגות מ 4בסולם של   * 

 )68%(אחוז ניכר . דה עליהם מדווחים המשתתפיםמהממצאים עולה כי יש שונות בחסמים לחיפוש עבו

קשיים המיוחסים לגורמים הקשורים למקצוע ובהם חוסר ניסיון ה מקשה אתדי /דוקשה מאכמדירגו 

). 64%( בעיקר הצעות עבודה בשכר נמוך מדי , וגורמים הקשורים בשוק העבודה; )68%(מקצועי בארץ 

רית מקשה אף היא על השתלבות בעבודה בתחום ציינו כי רמת השליטה בשפה העב) 52%(מחציתם 

 . חסמים בחיפוש עבודה תמהוו שאינןשיות כמעט יבעיות א .המקצועי

מקשים מאוד או "שדורגו כ) גורמים 12עד  1-מ(אם מחשבים מדד של קושי על פי מספר הגורמים 

שים על שמק גורמים 3עד  1-התייחסו ל 26%: נמצא כי קיימת שונות במספר הגורמים" מקשים

לא דיווחו על  3%-ו; יותר או גורמים 8-התייחסו ל 21%- ו ;גורמים 7עד  4-ל - 50% ;מציאת עבודה

  קיום חסמים 

בקרב  המדווחיםגבוה מ) או יותר 8(חסמים רב של  מספר המדווחות בקרב הנשים עלנמצא כי שיעור 

  .תק בארץגיל וו קשר בין מספר החסמים לביןנמצא לא ). 11%לעומת  26%( גבריםה
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 וסוגי עזרה דרושים תכניתניעים להצטרפות למ .ו
של שישה מניעים  למשתתפים הוצגה רשימה .תכניתהמשתתפים נשאלו על המניעים שלהם להצטרף ל

 חלק ניכר כיעולה מהממצאים . )10לוח ( עבורםבלציין את המניעים הרלוונטיים עליהם והיה 

) 60%(נציאל טלממש את הפו :תכניתצטרפות להמשתתפים מדווחים על שיקולים מקצועיים לה

ציינו לפחות אחד משני  78%אם מצרפים שני מניעים אלה נמצא כי ). 54%(ולעבוד בתחום המקצועי 

מהווה  )43%( רציפהעבודה  נמצא כי העניין במציאת, כן-כמו. מניעים אלה כסיבה להצטרפות לתכנית

  .תכניתמניע נפוץ להצטרפות ל אף הוא

  )באחוזים( תכניתהמשתתפים להצטרף ל עיקריים של מניעים:  10לוח 

  
  להצטרפות מניעים

  אחוז המשתתפים 
 המניעשציינו את 

 60לממש את הפוטנציאל שיש לי
 54לעבוד בתחום המקצוע שלי 

 29 לשנות את התחום המקצועי שעסקתי בו בעבר
    

  43   לעבוד באופן רציף
  

רצון לקנות , צורך לשלם משכנתא שוטפת, סהקשיים בפרנ(סיבות כלכליות 
(

35 
  

 18שפחתימרצון לשפר את התדמית שלי בעיני בני 
  

: הצטרפות והםל םהצטרפות לבין שני מניעיעת הב ה של המשתתפיםבין מצב התעסוק קשרנמצא 

 ,)בדיםהעומ 20%לעומת מקרב הלא עובדים  35%(לשנות את התחום המקצועי בו עסקו בעבר הרצון 

טרפות לבין גיל צלא נמצא קשר בין סיבות לה ).בהתאמה, 35%לעומת  54%( רציףרצון לעבוד באופן ו

   .וותק המשתתף

לה הם זקוקים כדי לקדם  סוג העזרה אתוהם נתבקשו לציין  עזרהי סוגהוצגה רשימה של  תתפיםמשל

עזרה הסוגי  שלושה. שיםשונות בסוגי העזרה הדרו הנמצא .)11לוח ( את הסטטוס המקצועי שלהם

 מיומנויות לחיפוש עבודהעזרה בשיפור ו ;)50%( יעוץ מקצועייבהכוונה ו עזרה: הםשצוינו  עיקרייםה

 . )32%-44%( אנגלית ומחשב, לימודי עבריתו )45%(

אחד סוג על  דיווחו) 51%( םהמשתתפי מחציתכי  ינו נמצאשצועזרה המספר סוגי את כאשר בודקים 

   .סוגי עזרה לושהמש יותרעל מחצית ו, עזרה ם שלעד שלושה סוגי

מקור מהממצאים עולה כי . המשתתפים נשאלו על מקורות המידע שדרכם נודע להם על התכנית

, )28%(רדיו או עיתון : מקורות נוספים היו). 37%(חברים או קרובי משפחה הנפוץ היה המידע 

ותק או מצב , מגדר, מצא קשר בין גיללא נ). 19%(ולשכות קליטה או תעסוקה ) 22%(אינטרנט 

  . תעסוקתי של המשתתפים לבין סוגי מקורות המידע על התכנית
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  )באחוזים( תכניתל פותהצטרעת הבהמשתתפים זקוקים  הם היול סוגי עזרה: 11לוח 
  

  סוגי עזרה
  אחוז המשתתפים 

  העזרהשציינו את 
    מקצועיים עוץיהכוונה וי
 50 עוץ מקצועייהכוונה וי

 38התאמת המקצוע לדרישות בארץ
  21  לימוד מקצוע אחר

    

    שיפור מיומנויות 
 45 )ריאיוןנגישות ל, ייםחרות וכתיבת ק(למידה איך מחפשים עבודה 

 44או אנגלית לימוד עברית
  32  לימוד מיומנויות בסיסיות של שימוש במחשב

    

    חיפוש עבודהעזרה ב
  38  קבלת מידע על משרות פנויות

  20  שמישהו ימצא לי עבודה
  13  מציאת עבודה מותאמת לבעיות בריאות

  16   פקסים, טלפונים, הדפסה - עזרה טכנית 
  

  אחר ההצטרפות לחצי שנה  תכניתערכת המשתתפים את הה. 5
והערכתם  ,תכניתמהמשתתפים על היקף השתתפותם בפעילויות השהתקבלו נתונים  מוצגיםפרק זה ב

נאסף  תכניתעיקר המידע על ההשתתפות בפעילויות ה. התכניתהשונות של  הפעילויותתרומת את 

 .)ה בתקופה זוקיימרוב ההשתתפות התשמאחר  ,זאת; אחר ההצטרפותלשבוצע חצי שנה  ריאיוןב

המשתתפים בפעילויות נמצא כי כמעט כל , תכניתנשאלו על היקף ההשתתפות גם בתום שנה בכאשר 

  . הראשונהמחצית השהמשיכו בפעילויות מהם אותם אנשים יה של השנה יהשנ במהלך המחצית

;  )מפגשים קבוצתיים 15-12(סדרה של הרצאות וסדנאות : הפעילויות שהוצעו למשתתפים בתכנית היו

לגבי רוב הפעילויות  .ומפגשי העשרה; ת בעבודההתנסו ;קורסים/השתלמויות ;וב קלאב'ג ;עוץ אישייי

  . מועדי ההשתתפות בהתאם לצרכים שלהם להחליט עללבחור והמשתתפים יכלו 

המרואיינים נתבקשו להעריך בסולם של חמש דרגות את , בנוסף לדיווח על השתתפות בפעילויות

היועץ האישי , סדרת ההרצאות והסדנאות: העיקריות של התכנית תיוהפעילו התרומות של שלוש

רכישת ידע חדש : טים עיקרייםתוך התייחסות לתרומות הפעילות מחמישה היב, זאת. וב קלאב'והג

עזרה בהגדרת , שיפור יכולת ליצור קשר עם מעסיקים, מתן כלים לחיפוש עבודה, בשוק העבודה

מידע זה נאסף בריאיון שבוצע חצי שנה לאחר ההצטרפות . כיוונים בחיפוש עבודה וחיזוק ביטחון עצמי

  .עיקר ההשתתפות, כאמור, תקופה שבה הייתה, לתכנית

השתתפו כמעט בכל סוגי ) 29%(כשליש  -מאוד  ולה כי רמת ההשתתפות היא אינטנסיביתמהנתונים ע

השתתפו בפעילות אחת  11%-ו; סוגים 4-3-השתתפו ב )60%( מחציתיותר מ ;)פעילויות 6-5(הפעילויות 

   .או שתיים

  . להלן פירוט ההתייחסויות שעלו לגבי כל אחד מסוגי הפעילויות של התכנית



 

15  

   *)באחוזים( התכנית בפעילויות ההשתתפות היקףהמשתתפים על  דיווח: 12 לוח
 הכל באחוזים-סך  

    פעילויות שונות של התכנית
  99   תכניתהרצאות וסדנאות בתחילת ה

  87   עוץ אישייי
  67  הרצאות העשרה 

 63  וב קלאב 'ג
 58   קורסים/השתלמויות 

  11  בעבודה התנסות
    

  100  ומספר סוגי פעילויות בהן השתתפ
  11  סוגים 2-1
  60  סוגים 4-3
  29  סוגים 5-6

  כל משתתף היה יכול להשתתף ביותר מאשר פעילות אחתמכיוון ש, 100%-ל מסתכמים אינם האחוזים   *

  סדרת הרצאות וסדנאות .א
עוסקת בהקניית ידע על שוק  תכניתבתחילת הניתנה ש) מפגשים 15-12(הסדרה של הרצאות וסדנאות 

זיהוי כישורים בו ;אישית-ןבהקניית מיומנויות בתקשורת בי ;דרישות מעסיקיםואל העבודה בישר

  .המפגשיםהשתתפו בכל ) 90%( וכמעט כולםהשתתפו בפעילות זו  םלוכ .םיוהתמודדות עם שינוי

של לפעילות ייחסו המשתתפים  כמחצית. התרומה של פעילות זו קיימת שונות בהערכה של מידת

וכחמישית ועד רבע ייחסו  ,ד או רבהמאורבה  תרומהתנו בתחילת התכנית שני סדנאותההרצאות וה

 84%( שוק העבודה בארץיותר יוחסה לרכישת ידע חדש על בהתרומה הגבוהה  .לה תרומה בינונית

  . )13לוח ( )ייחסו להיבט זה תרומה רבה מאד עד בינונית

 בהיבטים שונים וב קלאב'והג הייעוץ האישי, ההרצאות והסדנאות הערכת המשתתפים את : 13 לוח
  )באחוזים(

סדרת ההרצאות   
  )N=185(    והסדנאות

  ייעוץ אישי
)N=143(  

  וב קלאב'ג
)N=105(  

במידה רבה   
 ד או רבהומא

במידה 
  בינונית

במידה רבה 
 או רבה דומא

במידה 
  בינונית

במידה 
 דורבה מא

במידה 
  בינונית

  נתן ידע חדש על כיוונים 
  ה ואפשרויות בשוק העבוד

  
63 

  
21  

  
49  

  
19  

  
47  

  
21  

              

  20  61  20  57  20  55  שיטות לחיפוש עבודה/סיפק כלים
              

שיפר את היכולת ליצור קשר עם 
  מעסיקים

  
44  

  
25  

  
55  

  
13  

  
57  

  
16  

              

עזר בהגדרת כיוונים בחיפוש 
  עבודה בהתאם  לכישורים 

  
43  

  
14  

  
57  

  
12  

  
44  

  
17  

              

ת הביטחון חיזקו את תחוש
  ביכולתו למצוא עבודה מתאימה

  
47  

  
25  

  
55  

  
23  

  
46  

  
22  

              

  **  **  22  68  **  **  נתן תמיכה רגשית 
  לא נשאל**                   סולם של חמש דרגות *
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 שלמלבד בנושא חיזוק הביטחון , לא נמצא קשר בין ההערכה של התרומות לבין גיל המשתתף

ייחסו תרומה רבה  38%-ו 57%+ (45ייחסו יותר תרומה מאשר בני  44-24המשתתף בו נמצא כי בני 

  ).מאוד עד בינונית בהתאמה

 או בסדנאות/בהרצאות ו על נושאים או פעילויות שלדעתם היו חסרים כאשר נשאלו המשתתפים

לצורך בהעברת חומר יותר ספציפי על שוק העבודה בישראל והתאמה ) 49%(התייחסו מחציתם 

; )13%(צורך להגדיל את מספר סדנאות התרגול והסימולציה ; )19%(נים של המשתתפים לצרכים השו

  ).11%(והתחשבות בקשיים בעברית של המשתתפים 

  אישי ייעוץ. ב
דיווחו על ) 87%( כמעט כולם. הייעוץ האישי נועד לתת הכוונה תעסוקתית אישית ותמיכה וליווי אישי

עוץ יקיבלו י 19% :בהיקף הייעוץ שקיבלו משתתפיםות בין הקיימת שונ. )13 לוח( עוץ אישייקבלת י

את היקף הייעוץ  משתתפיםבהערכת ה. שלוש פעמים או יותר -והשאר , פעמיים - 32%, פעם אחת

לא  היהיעוץ יציינו כי מספר שעות ש משתתפיםהרוב . היקף היה מספיקהכי ) 79%(שניתן ציינו רובם 

 .םיפעם אחת או פעמיעוץ ישקיבלו י הם אלה) 21%(מספיק 

 .)13לוח ( ההיבטים שנבדקו בכלמה של הייעוץ וקיימת שונות בין המשתתפים בהערכת התר כינמצא 

). ד או רבהוייחסו תרומה רבה מא 68%(התרומה הבולטת שיוחסה לפעילות זו היא תמיכה רגשית 

ת ייחסו תרומה וחמישי ד או רבהוייחסו לייעוץ תרומה רבה מא בשאר ההיבטים נמצא כי מחצית

  .מצב תעסוקתי וותק המשתתפים, הערכת הייעוץ האישי לבין גילקשר בין  לא נמצא. בינונית

על צורך ביעו צשקיבלו את הייעוץ האישי הץ האישי נמצא כי חמישית מאלה עולגבי הצעות לשיפור היי

 ,ודיפרנציאלית פרטנית גישה צריכה להיות יותרההם הדגישו כי  .ץתן הייעויאופן בו נהלשפר את 

   .של המשתתף מקצועהניסיון וה ,כישוריםבחשבון את הושתיקח 

  לאבקוב 'ג. ג
רתה לסייע בהכוונה תעסוקתית וב קלאב כוללת עבודה אישית עם המשתתפים שמט'גההפעילות של 

וב קלאב 'גה בפעילות שלהשתתפו ) 63%( משתתפיםלמעלה ממחצית ה. ובאיתור מעסיקים מתאימים

חוסר עניין בחיפוש עבודה כל עוד הם לומדים : סיבותלשתי שלא השתתפו התייחסו  אלה .)13 לוח(

עובדים אין  משתתפיםוב קלאב מתבצעת בבוקר ול'גהפעילות של ה( בעיה מבחינת זמן הפעילותו

 .)אפשרות להשתתף בה

). 13ח לו(שונות בין המשתתפים במידת התרומה המיוחסת  הנמצאוב קלאב 'גהבהערכת הפעילות של 

ד וייחסו לה תרומה רבה מא 81%(כלים או שיטות לחיפוש עבודה  ספקתהל יוחסההתרומה הבולטת 

  .ותק ומצב תעסוקתי של המשתתפים, קשר בין הערכת פעילות זו לבין גיל א נמצאל. )עד בינונית

חוסר ר בעיק ,שהיו חסרים םמחצית סברו כי יש דברי, וב קלאב'גה מה חסר בפעילות של נשאלוכאשר  

שליש הביעו חוסר שביעות רצון  .מעסיקיםהמאגר מידע על  עדריוה עוץ במהלך חיפוש עבודהיווי וילי

  . התנאים הפיזייםממהציוד ו
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  מפגשי העשרה. ד
 .עם נציגי חברות שונותלתי פורמליים במפגשים הרצאות בנושאים ספציפיים ו כללו מפגשי העשרה

הסיבות . השתתפו בכל המפגשים 32%, במפגש אחד לפחותהשתתפו  )67%(מהמשתתפים  שלישים-שני

 ).12%(וונטיות של נושאי המפגשים רל/או חוסר עניין ,)24%(העיקריות לאי השתתפות הן חוסר זמן  

  השתלמויות. ה
כאשר רובם למדו בקורסים , לפחות השתלמות אחתעברו ) 58%(למעלה ממחצית המשתתפים 

של חברת  תכניתלימודי מחשב על פי  ,)17%( אקסלהרחבת ידע ב ,)37%(כגון קורס בסיסי  ,למחשבים

". משרדאות ממוחשבת"רובם בקורס , 10%-השתתפו כ ותאחר השתלמויותב). 13%(מייקרוסופט 

סברו כי נחוץ לשפר את הפעלת הקורס ובמיוחד  ביםשתתפו בקורס מחשמאלה שה) 56%(מחצית 

  .המשתתפים של השונות ידעהס לרמות ורהק תכניתלהתאים את 

  התנסות במקום העבודה. ו
ווחו כי יד) 33%(שליש מהמשתתפים . במקום העבודה התנסות עברו) 11%( משתתפיםאחוז נמוך מה

מסיבה ציינו כי נוספים  7%, אך לא הצליחו למצוא מקום להתנסותכזו היה להם צורך בהתנסות 

 ;ש ימים ללא תמורה כספיתחודבמשך  העבודבלא יכלו להרשות לעצמם ללכת להתנסות כלכלית 

   .בהתנסות ציינו כי לא היו מעוניינים) 49%(והנותרים 

  הערכה כוללת של התכנית. ז
חצי שנה  תכניתהפעלת הבטים שונים ביהרמת שביעות רצונם מ ע אתלהביהתבקשו  המשתתפים

  .)"ה רבה מאודשבע רצון במיד" 4עד  "לא שבע רצון כלל" 1-בסולם מ( אחר ההצטרפותל

מהרמה , )96%(תכנית זמינות צוות המ עולה כי כולם הביעו שביעות רצון גבוהה 14בלוח  םממצאימה

רוב המשתתפים  ).90%(ומהרמה המקצועית של המרצים ) 92%(המקצועית של היועצים האישיים 

. מנגישות המרכזים ומשעות העבודה שלהם, היו שבעי רצון מהתנאים הפיזיים במרכזים) 78%(

  .)70%(ן יחסית נמוכה דווחה לגבי זמינות הציוד שביעות רצו

 תכניתשונים של המהיבטים ) ורבה רבה מאוד במידה( שביעות רצוןמשתתפים שהביעו : 14לוח 
  )*באחוזים(

  אחוז המשתתפים המעריכים   
   במידה רבה מאוד ורבה

 96  זמינות צוות התכנית
 90  רמה מקצועית של המרצים 
 92  אישירמה מקצועית של היועץ ה
 78נגישות פיזית של המרכז

 78) מיזוג, מרחב הכיתות(תנאים פיזיים של המבנה 
 78  שעות פעילות של המרכז

 70  ) טלפונים, במחשבים(זמינות הציוד 
  "במידה רבה מאוד" 5עד " בכלל לא" 1-בסולם מ  * 
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באופן  תכניתת הא תכניתהצטרפות להאחר לחצי שנה ים נתבקשו להעריך שתתפהמבשאלה נוספת 

-שנימראים כי כ הממצאים. ")מצוינת תכנית" 10עד " גרועה תכנית" 1-מ( בסולם של עשר דרגות כללי

-ו ,)7-6(כחמישית בציונים בינוניים , )10-8(ד ומאבציונים גבוהים  תכניתדירגו את ה) 63%( שלישים

 לבין תכניתהערכה כללית של הן קשר בי לא נמצא .7.7הציון הממוצע הוא ). 5-1(נמוכים ציונים ב 16%

   .של המשתתפיםוותק בארץ , מגדר ,גיל

על המצב התעסוקתי של המשתתפים והשלכותיה  תכניתהתרומות . 6
  בתום שנה בתכנית 

 השוואה בין מאפיינים ידי-על, האחד: בשני אופנים ועל המשתתפים נבחנ תכניתהשלכות של הה

הערכה  ידי-על, והשני ;שדווחו בתום שנהאלה לבין  תכניתהצטרפות למועד התעסוקתיים ב

  . הצטרפותלעל מיומנויות וכישורים בתום שנה  תכניתההשלכות של המשתתפים את  תסובייקטיבי

  באפיונים תעסוקתיים בין שני המועדיםשינויים  .א
   :לפי שני מדדיםהשינוי אפשר להגדיר את התעסוקה מבחינת 

 84%(המשתתפים המכריע של רוב חל שינוי משמעותי וכי הנמצא כי  הדד זלפי מ - תעסוקתי מצב (

  .)15לוח ( הצטרפות אליהשעבדו בעת ה 58%-בהשוואה ל תכניתבבתום שנה עבדו 

 47%-ל 16%-מ( עולה כי בתום שנה חל גידול משמעותי לפי מדד זה - המקצועי בתחום עבודה( 

 םמעניין לציין כי שיעור .)15לוח ( קצועי או בתחום מתאים לכישוריהםעובדים בתחום המהבשיעור 

הצטרפות עת השלא עבדו ב המשתתפיםאלה שנקלטו בעבודה בתחום המקצועי גדול יותר בקרב של 

 45%תעסוקתי של הבמצבם  רפושיחל  כיתן לומר יהכל נ-בסך .שעבדואלה מאשר בקרב  תכניתל

שינו מעמד  11%-ם והמתאים לכישוריבתחום ההושמו בתחום המקצועי או  34%: המשתתפיםמ

 המתאיםשיעור העובדים בתחום המקצועי או בתום שנה נמצא כי  .מחוסר תעסוקה לתעסוקה

קשר לא נמצא  ).בהתאמה 42%-ו 53%(+45לעומת בקרב   44-24 בקרב בני יותר גבוה םהכישוריל

  .מצב תעסוקתי ביןל בין ותק בארץ

  )באחוזים(ובתום שנה  תכניתפות להצטרעת הבהתפלגות המשתתפים לפי מצב תעסוקתי : 15ח לו

     )2T(בתום השנה  מצב תעסוקה
  
  

 לא עובד

עובד לא בתחום 
מתאים /המקצועי
 םהלכישורי

עובד בתחום 
מתאים /המקצועי
 ם הלכישורי

  
  
  הכל-סך

  
מצב תעסוקה בהצטרפות 

  )0T(לתכנית 
  הכל-סך  100  47  37  16

2 1 13   עבד בתחום המקצועי  16

6 25 11   תחום המקצועיעבד לא ב  42

  לא עבד  42  23 11  8
  

מהמשתתפים  25%אצל נמצא כי  ,במצב התעסוקתי שנמצא אצל חלק מהמשתתפיםשינוי היחד עם 

זה בתחום הלא מקצועי וממשיכים לעבוד בתחום  תכניתהצטרפות לעת הבהם עבדו  -שינוי כל לא חל 

סקה של עהההמועדים בתנאי  שינוי בין שניכאשר בחנו את המידה בה חל . )15לוח ( בתום שנה
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הסוציאליים או בקבלת תנאים ב, ים בשכריחלו שינו אצל כולם לאכמעט אוכלוסייה זו נמצא כי 

  .אחריםעובדים אחריות על 

שיעור ). 16לוח (המעבר לעבודה בתחום המקצועי מתבטא גם בהרכב התפקידים של המועסקים 

ושיעור ההנדסאים , בתום השנה 15%-ית לבתחילת התכנ 4%-העובדים בתפקידים אקדמיים עלה מ

 . 22%-ל 13%-והפקידים עלה מ

  )אחוזיםב( ובתום שנה תכניתהצטרפות לעת הבהמשתתפים התפקידים של הרכב : 16לוח 
  תכניתבתום שנה ב   תכניתל הצטרפותעת הב  תפקידים בהם מועסקים

  100  100  הכל-סך
  16  42  לא עובדים

  84  58  :בתפקידים עובדים
 415   דמאיםאק  
  710  טכנאים/נדסאיםה  
  612 מנהלים/פקידים  
  19  13  שירותים מכירות וי עובד  
  15  10  פועלים מקצועיים  
  13  17  פועלים בלתי מקצועיים  

מכלל  40%-כמהנתונים עולה כי  .המשתתפים נשאלו בתום שנה האם הם עדיין מחפשים עבודה

עבודה לפי סטטוס תעסוקתי הכאשר בוחנים את חיפוש  .בודההמשתתפים מדווחים על המשך חיפוש ע

בתחום הלא עובדים בקרב ה) 62%( שלישים-שנימחפשי העבודה מהווים נמצא כי  ,תכניתבבתום שנה 

  .בקרב הלא מועסקים 52%-ו ,םהכישוריהמתאים ל/המקצועי מקרב העובדים בתחום 26% ,מקצועי

 יית החסמיםחיפוש עבודה ובראינויים במיומנויות ש .ב
, הערכתם את הרגלי העבודה, המשתתפים של נבחנה החוללות העצמית תכניתהצטרפות לעת הב

נושאים של חוללות עצמית והרגלי ה. פיסתם את החסמים למציאת עבודהלחיפוש עבודה ותמיומנויות 

 עםת של המשתתפים גבוה בהערכה העצמיבמקום  שהם דורגומאחר  תכניתלא נבחנו בתום העבודה 

  . תכניתשנה ב שני הנושאים הנותרים נבחנו גם בתום .תכניתל םהצטרפות

בכל המיומנויות אחוז המשתתפים שמדווחים על קושי  מבחינת מיומנויות לחיפוש עבודה נמצא כי

 )כתיבת קורות חיים ומילוי טופס בקשה לעבודה, עבודה ריאיוןהתנהלות ב, שכנוע מעסיקים(שנבחנו 

שכנע שיעור המשתתפים שמתקשים לתקשר עם המעסיקים כדי ל ,למשל ,כך. פחת באופן משמעותי

ובמילוי טפסים  17%-ל 40%-ושיעור המתקשים בכתיבת קורות חיים ירד מ ,43%-ל 65%-מ אותם ירד

 2.3-ירד מ בביצוע פעילויות הקשורות לחיפוש עבודהקושי השל מידת הציון הממוצע  .7%-ל 30%-מ

  .)17לוח ( ום שנהבת 1.4-ל תכניתבהצטרפות ל
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במידה רבה מאוד עד (במיומנויות של חיפוש עבודה  מתקשיםהם המשתתפים שהעריכו כי : 17 לוח
  )באחוזים(ובתום שנה  תכניתבהצטרפות ל) בינונית

  

המשתתפים שהתקשו במידה  אחוז
  *רבה מאוד עד בינונית

 שנה  בתום   תכניתהצטרפות לב
 43 65  עבוד ולהתקבל לעבודהל שהם מעונייניםמעסיקים  לשכנע

 23 47  עבודהקבלה ל ריאיוןביותר במהלך  להבהיר את הנקודות החשובות
 17 40  והכישורים ניסיוןהלהכין קורות חיים בהם מפורטים 

 7 30  למלא בצורה מלאה וברורה טופס בקשה לקבלה לעבודה
  סולם של חמש דרגות  *

שמקשים על בחינת ראיית המשתתפים את החסמים  הוא תכניתהשלכות של ההת דיקב לשבט אחר הי

שוק מגבלות של ל החסמיםהמשתתפים שייכו את  תכניתהצטרפות לעת הב. מציאת מקום העבודה

ודות עם שכר עב ;בכלל מקומות עבודהו ,כמוהם בפרטחוסר במקומות עבודה לאנשים ( בארץהעבודה 

  ).חוסר ניסיון מקצועי בארץ(ולחסמים מקצועיים  ,)נמוך

שנה  בתוםו תכניתצטרפות לההעת ב את החסמים למציאת עבודה הערכת המשתתפים: 18 לוח
   *)אחוזיםב(

   

  די מקשה/מקשה מאוד
הצטרפות עם ה

   תכניתל
  

 שנה בתום 
      גורם הקשור למקצוע

 55  68  חוסר ניסיון מקצועי בארץ
 22 47 חוסר ניסיון מקצועי

 12 30המקצוע לא מתאים לארץ
    

    בשוק העבודה לותמגב
 58 56חוסר במקומות עבודה לאנשים עם כישורים וניסיון רב

 41  64מציעים רק עבודות עם שכר נמוך מדי
 34  51חוסר במקומות עבודה כלשהם

 33  36 אין עבודות שמתאימות מבחינת המרחק מהבית או זמן הנסיעה
    

    עבודה שחוסר מיומנויות חיפו
 11  50פש עבודהחוסר ידע כיצד לח

 36  52חוסר שליטה בשפה העברית
 18  38קבלה לעבודה ריאיוןחוסר ידע כיצד להתנהג ב

     
  משפחתיות/בעיות אישיות
 14  18נכות או מחלה כרונית, מגבלה גופנית

 8  13יש ילדים קטנים וזה מקשה לצאת לעבודה
  ל נכות כולל טיפול בילד בגל(טיפול בבן משפחה חולה או מוגבל 

 )או מחלה שיש לו     
  

14  
  
4 

  ."לא מקשה כלל" 4עד " מקשה מאוד" 1-דרגות מ 4בסולם של   * 

אם משווים את הדיווחים על חסמים בשתי נקודות זמן נמצא כי חלה ירידה באחוז המשתתפים 

יעדר במיוחד בולטת הירידה באחוז המדווחים על תפיסת ה). 18 לוח(המדווחים על כל סוגי החסמים 
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ובחוסר מיומנות כיצד להתנהג ; )11%-ל 50%-מ(ידע כיצד לחפש עבודה כחסם למציאת העבודה 

לא חל שינוי בין שני המועדים בחלק מהחסמים ובהם בתפיסת ). 18%-ל 38%-מ(בריאיון עבודה 

בתום  58%-בהצטרפות ו 56%(רב חוסר במקומות עבודה לאנשים עם כישורים וניסיון החסם של 

   .לבין ראיית החסמים השונים א נמצא קשר בין גיל וותק בארץל ).שנה

  תכניתה תרומות. ג
. עבורםב תכניתהתרומות העיקריות של ה עלהמשתתפים נשאלו בשאלה פתוחה  תכניתבתום שנה ל

 45חלק ניכר מהם בני ( ציינו כי לא נתרמו 16%-ציינו לפחות תרומה אחת ו) 84%(רוב המשתתפים 

כולל כתיבת קורות , קבלת ידע וכלים לחיפוש עבודה: ומות העיקריות שדווחו הןשלוש התר. )ומעלה

עידוד , וביטחון עצמי ;)59%(עבודה  ריאיוןיצירת קשר עם מעסיקים ומיומנות לעבור  ;)59%(חיים 

  ). 36%(ותמיכה נפשית 

ת שליש הגדירו א. תכניתשתתפות בהמבחינת ה מצבםנשאלו המשתתפים על  תכניתבתום שנה ב

מצאו מאחר שכי עזבו  ורוב העוזבים דיווח. כלא משתתפים שלישים-שניעצמם כממשיכים להשתתף ו

הפסיקו להשתתף כי לדעתם סברו כי ) 22%(ורוב הנותרים  הרגישו שקיבלו מספיק 15%; עבודה

  . להםלא הייתה מתאימה  תכניתה

  בקהילה  מקצועיים המפעילים וגורמים ידי-על תכניתה הערכת. 7
כן -כמו. תכניתבמהלך שנת המעקב אחר יישום ה תכניתממפעילי ה נאספושנתונים  מוצגים ק זהפרב

שתי הרשויות בהן התבצעה , תקווהמקצועיים בראשון לציון ופתח ורמים גמוצגים נתונים שנאספו מ

  . התכנית

 תכניתנתונים ממפעילי ה .א
מנהלת מקצועית של  ,"שיפור"לית "מנכ: והם אנשיםמשלושה תכנית נאסף פעילי הממהמידע  

בין אוגוסט , במהלך תקופת ההערכהנקודות זמן  בארבענאסף  ןהמידע מה. התכנית ומנהלת המרכז

שינויים על  מידעולקבל  תכניתאת יישום ה ןלבחון את ראיית הייתההמטרה  .2009 לאוגוסט 2007

חינת במ תכניתביישום ה התפתחויותמראיונות אלה מצביע על מספר שהתקבל המידע . בהפעלה ושחל

  .היבטים שונים שנבדקו

  . מבדיקה של היבטים שונים בהפעלה של התכנית להלן הממצאים שעלו במהלך המעקב

 על פי שלושה לדעת המרואיינים שני היישובים בהם הוקמו המרכזים נבחרו  - מיקום של המרכזים

גם יישובים בהם יש לנגישות  -גרפי גיאו; קיום ריכוז גדול של עולים -דמוגרפי : שיקולים עיקריים

עיקריים הקשיים ה. רשות המקומיתגורמים ב עםפעולה שיתוף  שלתשתית קיום  -ארגוני ו; עולים

 תכניתחלק מהגורמים המקומיים את ה י המרואיינים לתפיסתם שליד-חסו עלויהמרכזים בהקמת 

רים ליצירת שיתוף פעולה ולקשיים הקשו ,אחרים ברשות המקומיתכמתחרה לפעילות של גורמים 

 . ת האתרים בהם ממוקמים המרכזיםוהנהלעם 

 הגדרת אוכלוסיות י בלגשאלות  ,םהמפעילי לדעת ,במהלך ההפעלה עלו - הגדרת אוכלוסיית היעד

. שכלה גבוההעולים ובעלי ה, ומעלה 45נועדה לבני  תכניתה .ותק בארץ והשכלה, מבחינת גילהיעד 
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בארץ שביקשו להתקבל ועם ותק רב  פניות מאוכלוסיות צעירות יותר הגיעו תכניתבמהלך הפעלת ה

. תכניתהחלק היחסי שלהן בלגבי היו התלבטויות לגבי קליטה של אוכלוסיות אלה ו. תכניתל

 45 יהיו גילאי תכניתב משתתפיםמה 80%כי מני התכנית מיחד עם מ במהלך ההפעלה הוחלט

בעלי גם או השכלה אקדמאית בעלי רק  כלולהתלבטות האם ל הייתהנת השכלה מבחי. ומעלה

מיועדת גם לבעלי  תכניתכי המני התכנית ממ עם חדי הוחלט. מקצועית תיכוניתהשכלה על 

 . ייםלבעלי מקצועות אקדמולא רק  אחרים ותעמקצו

 מי שפנה לתכניתכל  ו שלהזמנת באמצעותמיון נעשו בתחילה הגיוס וה - מיון וגיוס משתתפים 

הזמן חל שינוי במהלך . ריאיוןהם מילאו טפסים ומוינו באמצעות , תכניתר על הלכנס שבו הוסב

חש במהלך והמיון התר ,במקום לארגן כנסים הזמינו את הפונים ישירות לקבוצהבדרך המיון ו

ה במספר המצטרפים בין מועד הכנס לבין לזה בא בעקבות הירידה שח ישינו. הפגישות הראשונות

 . פתיחת הקבוצה

  במעקב צמוד אחר מחפשי עבודה  תכניתהשתמשו מפעילי הבתחילה  - מעקב אחר משתתפיםוליווי

הוגדרו שני , בהמשך. ומעקב פחות צמוד אחר אלה שמצאו עבודה ,וב קלאב'גהשנמצאים במסגרת 

הכולל שליחת (המיועד לכל המשתתפים , מעקב כללי, האחד: סוגי מעקב אחר המשתתפים

 בו נמצא ם לשלבמעקב ספציפי בהתא, השניו ;)תכניתלפעילויות התזכורות והזמנות , מסרונים

עם הזמן ). וב קלאב'גהאלה שלא עובדים ולא מעורבים במסגרת  כולל קשר טלפוני עם( המשתתף

זמנו להרצאות והש, הבחנה בין משתתפים שממשיכים להיות מעורבים במרכזיםגם נעשתה 

 .הם לא התקשרואלי אשר, רוצים קשר ינםאלה שאלבין  ,םומפגשי

 שקעה רבה על הבמהלך כל תקופת ההפעלה דיווחו  תכניתמפעילי ה - תכניתהפצה ופרסום ה

ברדיו , בעיתון מקומי בשפה העברית והרוסית בפתח תקווה: בערוצים שונים תכניתבפרסום ה

באולפנים  ,ה ולשכות קליטהבאמצעות פליירים ומודעות בלשכות תעסוק, בשפה הרוסית" רקע"

ופרסום באינטרנט באמצעות פנייה יזומה לאתרים בשפה , מעסיקים קרבפרסום ב, סים"ומתנ

עובר  תכניתמידע על הכי הו תכניתדיווחו כי אנשים התחילו להכיר את ה תכניתלי הימפע. הרוסית

כתובת "להיות  הפכו יםהמרכז ואף סברו כי ,מאשר בדרכי הפרסום האחרות" מפה לאוזן"ר יות

 ,כך. וי דרכי ההפצה אלא שינוי בהדגשיםדיווחו המפעילים על שינ לא וע המחקרבמהלך ביצ ".ובית

גילו שפרסום דרך לשכות עירוניות לאחר ש 2009-בו ,האינטרנטפרסום דרך ורחב הה 2008-ב ,למשל

 ".רקע"רדיו אמצעות פרסום באת ההגבירו  ,אפקטיבי אינו

 פעלו  2008עד שנת  .ה עד שמונה איששיש בתחילהכלל  תכניתה גרעיני שלכוח האדם ה - כוח האדם

 למרכז מנהל נוסף 2008שנת ב. במרכז אחד מנהל ומתאם פעילויות ובמרכז השני פעל רק המתאם

שני , )מנהל לכל מרכז(ם כולל שני מנהליהתכנית צוות . לא חלו שינוים בהרכב הצוותומאז  השני

בשני  ,בנוסף. ותקציבאית) הצורךעובד לפי (מקדם תעסוקה , מגייס ומשווק, תיולוימתאמי פע

ה מפעילי במהלך כל תקופת ההערכ .יועצים לפי הצורך/מנחיםו מדריכיםהועסקו המרכזים 

 צורךיש  בשני המרכזיםכי וציינו  תכניתמתאים להפעלת ה ח האדם אינווכווחו כי היקף יד תכניתה

   .וב קלאב'מקדם תעסוקתי לעבודה בג/ביועץ

  תכניתה 2007בשנת . זמןה במשךעילויות המוצעות במרכזים השתנו פגם ה - תכניתהפעילויות 

חדשות ובהן  תכניותבמהלך ההפעלה הוכנסו . עוץיוב קלאב וי'ג, הרצאות וסדנאות התחילה במתן

; )לא בתשלום( שנים בארץ 5ותק עד למשתתפים עולים עם  המיועדים) שעות 150(לימודי עברית 
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שעות כולל לימודי מחשב  120ום משאבי אנוש בהיקף של קורס רכזים בתח ;משרדאות ממוחשבת

 . שעות 80 שנפתח בשני המרכזים בהיקף של) וםבתשל(וקורס אנגלית  ,)בתשלום(

 מצליחה ומתבססת  תכניתהשהצביעו על כך  תכניתמפעילי ה - תכניתשגים של היהערכת הה

והפיכת  תכניתה ודלמהתבססות והתגבשות של הצביעו על הם במהלך השנה הראשונה . ביישוב

 הם. הפעילויות והתאמתן לצורכי המשתתפים וגה תוך שדררקריי ים לפיתוחהמרכזים למרכז

 תכניתה. לבחון את עצמו וללמוד, דע להיות גמישיבניית צוות שיביעו על השקעה רבה בגיבוש וצבה

יווחו המפעילים ד). מהמשתתפים 70%(הצליחה לדעתם גם לעמוד ביעדי ההשמה שקבעה לעצמה 

הצליחה גם ליצור קשר עם גורמים בסביבה ובכך הרחיבה את האופק התעסוקתי של  תכניתכי ה

הלך והתגבש בקרב אוכלוסיית היעד והיא הפכה  תכניתהמוניטין של ה ,לתחושתם. יםמשתתפה

  . יותר מוכרת באזור

  נתונים מגורמים מקצועיים בקהילה .ב
אנשים אלה . וראשון לציון פתח תקווה בעיריותידים מידע מחמישה בעלי תפקנאסף במסגרת המחקר 

ראי על פרויקטים אח, שירותים חברתייםלמנהל אגף , קליטההמנהל אגף את כוללים בראשון לציון 

. מנהל בית העולהמנהל אגף הקליטה בעירייה ו את בפתח תקווה; בקהילה ומנהל אשכול הפיס

יישוב ת תרומותיה לקידום תעסוקת עולים בוא תכניתאת ה כיצד הם רואיםלבחון  הייתההמטרה 

  . שלהם

 - אוכלוסיית היעד שלה מגיעה ל יאוחושבים שה תכניתמכירים את הדיווחו כי הם כל המרואיינים 

הבדל בין הדעות של בעלי  נמצא ,עם זאת. המועצות לשעבר-בריתמ+ 45עולים אקדמאים בני 

 היא לאמאחר ש תכניתש להרחיב את הי יהגורמים כסברו  פתח תקווהב .עריםהתפקידים בשתי ה

סברו בראשון לציון  ,לעומת זאת .תכניתהזקוקים לאנשים יש עדיין היעד וכי  אוכלוסייתכיסתה את 

, המועצות לשעבר-בריתלאוכלוסיית העולים מ תכניתתפקידים כי למרות התרומות של ההחלק מבעלי 

ההפעלה  מתכונתוהאם  ,ות של עוליםעולות שאלות לגבי המידה בה יש להעדיף אוכלוסיות אחר

 . הנוכחית היא המתאימה ביותר לטיפול במסוגלות תעסוקתית של עולים

בכך ייחודיות  תכניתראו בבפתח תקווה המרואיינים נמצא כי , תכניתכאשר נשאלו על ייחודיות ה

 יאבכך שה אחרות תכניותיותר אופרטיבית מ היאוש ;אנשים לחפש בעצמם עבודהל תגורמ היאש

ים בראשון לציון התקשו להשוות את רואיינהמ. נותנת פתרון מיידי לאנשים שמתקשים למצוא עבודה

ם בתחום התעסוקה של ייש סוגי תכוניות שונות המסייעוסברו כי  בתחום התעסוקה לאחרות תכניתה

  . עבודה יםמחפשש לאנשיםמסייעת באופן שונה כל אחת ו ,יש מטרות משלה תכניתלכל עולים ו
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