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 המחקר תמצית

להשתלב  לעודד משפחות המטופלות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה במטרה

לתכניות רבות של המשרד בתחום התעסוקה.  להרחיב את התקצוב 0030ה, הוחלט בשנת בשוק העבוד

 , או בתכניות חדשות.0030מדובר בתכניות שכבר התחילו לפעול לפני 

 הצטרפו לשבע מן התכניות הללו בתקופהאשר מכון מעקב אחר משתתפים המשרד ביצע הלבקשת 

 . 0030יוני -ינואר

וג השירותים שניתנו למשתתפי התכניות )התפוקות( ולבחון את תוצאות מטרת המחקר היא ללמוד על ס

מבחינת התכניות לאחר שנה, מבחינת השתלבות בתעסוקה, היקף התעסוקה, איכות התעסוקה וכן 

 בלימודים או בהכשרה מקצועית.    המשתתפים השתלבות

בור כל אחד ממשתתפי הנתונים נאספו באמצעות שאלוני אינטרנט ומולאו על ידי רכזי התכניות ע

 במועד ההצטרפות וכשנה לאחר מכן. –התכנית בשתי נקודות זמן 

 המשתתפים מאפייני

 93% רווקים/גרושים 56%מהגברים נשואים עם ילדים ועוד  56%הוריות. -חד 54%מתוכן ; נשים 

 /אלמנים ללא ילדים.

 73% 63הגיל החציוני הוא ; 57-60המשתתפים הם בני מ. 

 93% שנים או יותר. למרות  34ערבים או בדואים( או עולים שהגיעו לפני  39%ארץ )בהם הם ילידי ה

חסם שעלול להקשות על  ;כתיבה בעבריתבזאת, כרבע מהמשתתפים אינם שולטים בקריאה ו

 השתלבותם בשוק העבודה במגזר היהודי.

 96% רות או הם בעלי תעודת בג 04%-משנות לימוד לפחות, ולמעלה  30הם בעלי משתתפים מה

 תיכונית.-תעודה על

 80% לא  –רחוקים משוק העבודה  00% אולם  ,הם בעלי ניסיון תעסוקתי מחמש השנים האחרונות

ועלולים להיתקל בקשיים במאמציהם  – עבדו במהלך חמש השנים האחרונות או לא עבדו מעולם

( לא 60%יכר )למצוא עבודה. למעשה, גם מבין אלה שעבדו במהלך חמש השנים האחרונות, חלק נ

 עבדו באופן קבוע ומסודר אלא בעיקר בעבודות זמניות.

  על פי דיווח רכזי התכניות, המשתתפים מתמודדים לא רק עם חסמים בתחום השילוב בתעסוקה

(, 67%(, חובות כבדים )55%אלא אף עם בעיות אישיות ומשפחתיות שונות, כגון קשיים רגשיים )

 (. 04%( ובעיות בריאות ותפקוד של ילדיהם )69%משברים ביחסים בין בני הזוג )

  ,פשו עבודה בשלושת החודשים האחרונים לפני כניסתם לתכנית, הן יח 68%למרות הקשיים הרבים

 אנשים שהייתה להם עבודה והן כאלה שלא עבדו. זה מעיד על מוטיבציה לעבוד או להחליף עבודה.

  :ת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה, מקבלים גמל 63%כמחצית מהמשתתפים מקבלים גמלאות

מקבלים קצבאות אחרות מביטוח לאומי או משרד  38%-מקבלים קצבת נכות מביטוח לאומי ו 3%-כ

 .  )לא כולל קצבת ילדים( הביטחון
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(, בעיקר  ליווי אישי בתהליך חיפוש 85%לסיוע בתחום הרגשי )בעיקר לדעת הרכזים, המשתתפים זקוקים 

 (. 35%( וללימוד מיומנויות חיפוש עבודה )93%(, להכוונה וייעוץ מקצועי )38%( והעצמה )93%העבודה )

 (הרכזים על פי דיווח) המשתתפים שקיבלו השירותים

 רכי המשתתפים. כך, והמשתתפים משתנים לפי תכנית לא פחות מאשר לפי צ שקיבלו השירותים

דה עם המשפחה ובנושאים עבותכניות המתמקדות בליווי כלכלי אישי בניהול משק הבית ניתן ב

 .נוספים מעבר לתעסוקה

 על רכזי התכנית. אין בידינו מידע על סוג הליווי,  שלליווי אישי  קיבלוכל משתתפי התכניות  כמעט

 תכניו.על האינטנסיביות שלו ו

 מעסיק אצל קונקרטית למשרה הופנו כמחצית רק. 

 תעסוקתי אימון, אישית וקתיתתעס תכנית בניית: הבאים לפחות מהשירותים אחד קיבלו כרבע 

 .עבודה לחיפוש מיומנויות/או ו רכים/כישורים העצמה וסדנת אישי

 לימודים מסוג אחר, כגון במימון המשתתפים שקיבלו סיוע במימון הכשרה מקצועית או  שיעור

 .3%-8%השלמת השכלה, נע בין 

 שנה לאחר התעסוקה בתחום תוצאות

 המשתתפים כלל רבבק שנה לאחר התעסוקה בתחום תוצאות

, כלומר, %30-ל  %63 -מראה כי שיעור המועסקים בסך התכניות גדל מ t)1(בדיקת התוצאות לאחר שנה 

 נקודות אחוז. 07גידול של 

 לתכניתתוצאות בתחום התעסוקה לאחר שנה בקרב משתתפים שלא היו מועסקים בכניסתם 

 90% שנה כעבור מועסקים היו מהם 57%. המעקב בתחילת עבדו המשתתפים בתכניות לא מכלל .

+  57%) 30%, בסך הכול. השנה במהלך עבדו אך שנה לאחר מועסקים היו לא אמנם 36% מלבד זאת,

 .השנה במהלך או שנה כעבור מועסקים היו לתכנית הצטרפותם במועד עבדו שלא מהמשתתפים( 36%

 46% תמקצועיו בעבודות עבדו"( חדשים)"מועסקים  שנה כעבור מהמועסקים.  

 67%  מלאה במשרה עבדומהמועסקים. 

 1-ב  המועסקים אחוז כי נמצא משתני-דו בניתוחt   שנות לימוד ומעלה  30היה גדול יותר בקרב בעלי

אנשים שהיו קרובים יותר )מבחינת זמן( בקרב בעלי מקצוע ובקרב (, או בלעדיה בגרות תעודת)עם 

 לשוק העבודה. 

 כי נמצא משתני-רב בניתוח: 

 סיכויי ההשתלבות בעבודה על השפיעו לא המשתתף בבית קטנים ילדים ונוכחות ילג, מגדר -

 . שנה לאחר

תעודת שנות לימוד ללא  30הייתה השפעה חיובית: סיכויי התעסוקה של מי שסיימו  להשכלה -

מסיכויי התעסוקה של מי שלא סיימו תיכון, והסיכויים של בעלי  40%-בגרות היו גדולים ב

 מסיכויי 93%-תיכונית היו גדולים ב-עם תעודת בגרות או תעודה על+ שנות לימוד 30

המשתנים מקצוע השפעת ההשכלה נעלמה כאשר  אולםהתעסוקה של מי שלא סיימו תיכון. 
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 ;הוכנסו למודל שוק העבודה(מ ריחוקוהיסטוריה תעסוקתית )משתנה המבטא את מידת ה

 זאת בגלל הקשר בין השכלה לשני המשתנים הללו. 

 את סיכויי המשתתף להיות מועסק לאחר שנה.  המפחיתעל היכולת לעבוד ת בריאות מגבל -

 שלמשתתף יש מקצוע מגדילה את סיכוייו.  העובדה -

 מי של התעסוקה סיכויי. ביותר החזקה ההשפעה בעל המשתנה היא תעסוקתית היסטוריה -

 עבדו שלא ימ של מסיכוייהם 0 פי כמעט גבוהים האחרונות השנים 4-ב שנים 6 עד שעבדו

 האחרונות השנים 4 במהלך יותר או שנים 6 שעבדו מי של התעסוקה סיכויי. זו תקופהב

 .זו בתקופה עבדו שלא מסיכוייהם של אלה 5 פי כמעט גבוהים

  לתכנית הצטרפותם במועד שעבדו משתתפים בקרב שנה לאחר תעסוקהב שינויים

  ,מתוכם המשיכו לעבוד גם לאחר  83% מהמשתתפים עבדו בתחילת המעקב. 63%כפי שצוין לעיל

 .  0t-באותו מקום עבודה שבו עבדו  ב 1t-מתוך המועסקים עבדו ב %30שנה. 

  בדיקת השינוי בהיקף התעסוקה וברמת משלח היד של הממשיכים בין שתי נקודות המעקב מראה

המשיכו לעבוד  64%-המשיכו לעבוד במשרה מלאה ו 69%לא שינו את היקף משרתם ) 90%-ש

לא שינו את רמת משלח היד  94%הפחיתו את היקף המשרה.  30%-הגדילו ו 38%במשרה חלקית(, 

עבדו בעבודה מקצועית  43%עברו מעבודה בלתי מקצועית למקצועית ) 3%בו הם מועסקים. רק ש

 ירדו מעבודה מקצועית לבלתי מקצועית. 38%ואילו  ,כבר במועד הצטרפותם לתכנית(

 פרו את מצבם התעסוקתי מבחינת השתלבות בתעסוקה או ישתתפים שמכלל המ 69%, ך הכולבס

  הגדלת היקף התעסוקה.

הממצאים הוצגו לוועדת ההיגוי של המחקר הוזמן על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

   .התעסוקה של המשרד בתכניות נוספת משמעותית והם משמשים היום כבסיס להרחבה המחקר
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 תודות

 התכניות אשר עמלו על מילוי שאלוני האינטרנט לגבי משתתפי התכנית שבניהולם.  תודה לכל רכזי

 תודה גם לתמרה יהלום אשר ריכזה את איסוף הנתונים בסבלנות ובמסירות.

נקאש, מפקחת ארצית בשירות לרווחת הפרט והמשפחה, משרד הרווחה -ולבסוף, תודה לנורית וייסברג

ר אסי אהרונוב, מנהל המחקר באגף "מחקר המעקב, וגם לדוהשירותים החברתיים, אשר יזמה את 

  תכנון ומחקר במשרד, על הערותיהם המועילות לטיוטת הדוח.

 תודה לענת ברבריאן על עריכת הדוח, לאוולין אבל, על  התרגום לאנגלית וללסלי קליינמן על ההפקה.



 

 

 העניינים תוכן

 3              מבוא. 3

 3          לים במעקבתפיהן נכלהתכניות שמשת. 0

 6           תכנים ושיטה –איסוף הנתונים . 6

 5        של כלל משתתפי התכניותדמוגרפיים -ויהסוצהמאפיינים . 5

 3         משאבים וחסמי תעסוקה של כלל המשתתפים. 4

 33         עבודה וחיפוש עבודה במועד ההצטרפות לתכנית. 3

 30           יםמאפייני העבודה של המשתתפ. 9

 36       מקורות ההכנסה של המשתתפים במועד הצטרפותם לתכנית. 8

 35       גורמים המקשים על המשתתפים במציאת עבודה וצורכי העזרה. 7

 39       תפוקות: השירותים שקיבלו המשתתפים במסגרת התכניות. 30

 38          תוצאות בתחום התעסוקה לאחר שנה. 33
             

 רשימת הלוחות

  תכנים ושיטה –איסוף הנתונים  :3 פרק

 6 והמשתתפים שלגביהם התקבל מידע , לפי תכנית  0t-המשתתפים ב: 3 לוח

  דמוגרפיים של כלל משתתפי התכנית-המאפיינים הסוציו :4 פרק

 5 גיל המשתתפים, לפי מגדר: 0 לוח

 5 : מצב משפחתי, לפי מגדר6לוח 

 4 הקטן, לפי מגדר : גיל הילד5לוח 

 4 : ארץ לידה וותק בארץ, לפי מגדר4לוח 

 4 : קבוצות אוכלוסייה, לפי מגדר3לוח 

  משאבים וחסמי תעסוקה של כלל המשתתפים :5 פרק

 3 : השכלה: מס' שנות לימוד והתעודה הגבוהה ביותר9לוח 

 3 : ידע במחשבים על פי דיווח הרכז8לוח 

 3 ועי: מקצוע וניסיון מקצ7לוח 



 

 

 9 : שליטה בעברית ובאנגלית על פי הערכת הרכז30לוח 

 8 : היסטוריה תעסוקתית, לפי מגדר33לוח 

 7 השנים שקדמו להצטרפות לתכנית, לפי מגדר 4-: זמן מצטבר של עבודה של מי שעבד ב30לוח 

 7 שקדמו להצטרפות לתכנית, לפי מגד השנים 4-: דפוסי העבודה ב36לוח 

ות ביכולת לעבוד מבחינת מספר השעות, התקופות או סוג העבודה על רקע בעיות : מגבל35לוח 
 בריאות, לפי מגדר
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 30 : תחומי הבעיות של המשתתפים34לוח 

 מאפייני העבודה של המשתתפים :7 פרק

 30       : מאפייני העבודה בקרב העובדים עם הצטרפותם לתכנית33 לוח

 האחרונות  םהשני 4-בקרב המשתתפים שעבדו ב רונהח: מאפייני העבודה הא39לוח 
 36          אך לא עבדו כשהצטרפו לתכנית              

 מקורות ההכנסה של המשתתפים במועד הצטרפותם לתכנית:8 פרק

 35       :מקורות ההכנסה של המשתתפים עם הצטרפותם לתכנית38לוח 

 ורכי העזרהגורמים המקשים על המשתתפים במציאת עבדוה וצ:9 פרק

 34         : תחומי הקושי במציאת עבודה מתאימה37לוח 

 33      : תחומי העזרה שלה זקוקים המשתתפים להשתלבות בתעסוקה00לוח 

 תפוקות: השירותים שקיבלו המשתתפים במסגרת התכניות:01 פרק

 39        : השירותים שקיבלו המשתתפים, על פי דיווח הרכזים03לוח 

 (1t) ות בתחום התעסוקה לאחר שנהתוצא:00 פרק

 00       , מגדר ומצב משפחתי0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-: מועסקים ב00לוח 

 00       ולפי גיל הילד הצעיר 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :06לוח 

 03         ולאום 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-: מועסקים ב05לוח 

 03     ומגבלת בריאות על היכולת לעבוד 0t-צב התעסוקה בלפי מ 1t-מועסקים ב :04לוח 

 03        והשכלה 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :03לוח 

 00        ואזור גאוגרפי 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :09לוח 

 00        ולפי מקצוע 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :08לוח 

 00     תעסוקתית היסטוריה לפי 0t-בבקרב משתתפים שלא עבדו  1t-ב מועסקים :07לוח 

 06     וקבלת שירות: הפניה למעסיקים 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :60לוח 

 06     וקבלת שירות: אימון תעסוקתי 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :63לוח 

 06     וקבלת שירות: בניית תכנית אישית 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-מועסקים ב :60לוח 



 

 

 06    וקבלת שירות: סדנה לחיפוש עבודה 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-: מועסקים ב66לוח 

 1t        05-להיות מועסק ב 0t-של מי שלא עבד ב הסיכוי :65לוח 

 רשימת התרשימים

 8 : עבודה בהצטרפות לתכנית והיסטוריה תעסוקתית3תרשים 

חיפוש עבודה לפי מצב תעסוקתי בתחילת התכנית )מתוך מי שיש לגביהם מידע על : 0תרשים 
 חיפוש עבודה(
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 38 : תמונת מצב של המשתתפים מבחינת עבודה ולימודים לאחר שנה6תרשים 
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 מבוא. 1

לעודד משפחות המטופלות על ידי המחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה להשתלב בשוק  כדי

 התחילו חלקן. התעסוקה בתחום רבות לתכניות תקציבים להקצות 0030 בשנת במשרדוחלט העבודה, ה

' העבודה בשוק וקהילה חברתיים לשירותים המערכת של לקוחות)'שילוב  0030 שנת לפני עוד לפעול

 נוספים ליישובים קיימות תכניות של הרחבה הן חלקן(; שבע בבאר' והתעסוקה החיים, 'מעגל בחיפה

 מלכתחילה הוגדרו שלא בתכניות התעסוקתיים הרכיבים הוגברו בחלקן'(; לרווחה'תעסוקה )למשל, 

 וחלקן( בירושלים' רחוב, 'דרי ובירושלים בנתניה' זוגן בני מצד אלימות נפגעות)'נשים  תעסוקה כתכניות

ה זו רשימ '(.עילית בביתר תעסוקה לקידום; 'תכנית ברהט בדואיות לנשים)'חדיג'ה'  חדשות תכניות

 אינה כוללת תכניות תעסוקה של המשרד עבור אנשים עם מוגבלות.

ברוקדייל אחרי המשתתפים בשבע מן התכניות הללו אשר -ג'וינט-מאיירסהמשרד עקב מכון  לבקשת

 יישובי ואת עילית בביתר התכנית את כולל אינו המעקב. (t0) 0030יוני -ת בתקופה ינוארוהצטרפו לתכני

התכנית  אתלא  גםו, יותר מאוחר במועד התחילו ןשה משום' לרווחהתעסוקה ' התכנית של ההרחבה

 בבאר שבע משום שהיא מלּווה על ידי מחקר של ביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון. 

 במעקב נכללים שמשתתפיהן התכניות. 2

 ('בעצמי' עמותת בהפעלת) 'מפנה'

 או מסודרת לא או מקצועית בלתי ן עובדות בעבודהשה או מועסקות לנשים שאינן מיועדת 'מפנה'

 קבוצתיות, ליווי כוללת סדנאות והיא אורכת שנה התכנית. תעסוקה'(-תתנמצאות במאוד )' חלקית

במחקר נכללו משתתפות   .עזרה במציאת עבודהלו השכלה ולהשלמת מקצועיות להכשרות מלגות אישי,

חודשים כפר יונה, שבהם התחילה התכנית לפעול ב-ןצור-מארבעה יישובים: עכו, חדרה, לוד וקדימה

 .0030יוני -ינואר

 ('לכתף כתף'  עמותת בהפעלת) 'שלנו המחויבות שלהם העצמאות'

 לצמיחה ונזקקות מתמיכה לעבור נמוך כלכלי-חברתי למשפחות במעמד לסייע מיועדת התכנית

 לתהליך שאחראי ,משפחה מנחה מופקד המוקד על .יישובים 9-ב מוקדים 30-ב ולעצמאות. היא פועלת

 חזון יחד והמנחה המשפחה מגבשים התהליך בתחילת משפחות. 04 של האינטנסיבי ולליווי הטיפול

  משפחתי כלכלי ניהול ,חינוך ,תעסוקה –  תחומים בארבעה המשפחה בצורכי לטיפול מדידים ויעדים

  .שנה נמשך התהליך .חיים ואיכות

 ל בירושלים("שק עמותת פעלתבה) רחוב' לדרי תעסוקה מרכז'

התכנית לשילובם של דרי רחוב בתעסוקה מופעלת על ידי . לגברים מיועד רחוב לדרי התעסוקה מרכז

לעצמאות תעסוקתית וכלכלית. מעוני  – דרי רחוב בעלי פוטנציאללחילוץ עמותת שק"ל, כדי לפתח מודל 

ק פעילות תעסוקתית שמסייעת המספ ,היא מופעלת על הפלטפורמה של מרכז תעסוקה לדרי רחוב

 לשיקומם הנפשי והחברתי. 
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 למניעה המרכזים בהפעלת)ובנתניה  בירושלים 'אלימות נפגעות נשים של תעסוקתי שיקום'
 ובנתניה( בירושלים במשפחה באלימות ולטיפול
 זוגן בבני הכלכלית תלותן את לצמצם כדי בתעסוקה אלימות נפגעות נשים לשלב היא התכנית מטרת

 בסדנאות הנשים משתתפות התכנית במסגרת. שלהן העצמי והערך הביטחון תחושת את העלותול

 זוגית במערכת ןמהימצאות נובעיםאשר  בעבודה להשתלבות החסמיםעל   המיועדות לסייע להן להתגבר

 ראיונות תרגול ;מקצועיות ונטיות מיומנויות אבחון :הכוללות בסדנאות . כמו כן הן משתתפותאלימה

. עצמית והגנה אסרטיביות; זמן ניהול; עבודה בית קונפליקט ;אישית תעסוקתית תכנית בניית; דהעבו

   ההשמה. לאחר וליווי עבודה מציאת של תהליך מתבצע בהמשך

 עם בשיתוף ים בת בעיריית חברתיים לשירותים בהפעלת האגף)ים  בבת 'לצמיחה ממשבר'

 '(מגד עזרה' עמותת
 מספקתהתכנית  בעיר. תמיכה רשתות לה שאין המּודרת אוכלוסייהה את מטרת התכנית לקדם 

 להוות שעלולים אישים משברים עם ובהתמודדות בעבודה ההשמה בתהליך אישי ליווי למשתתפים

 ;מקצועית בהכשרה סיוע: תעסוקה-תומכי שירותים היא מעניקה מגוון . נוסף על כךלתעסוקתם חסם

  קבוצתית והעצמה אישי אימון ; עבודה לחיפוש סדנאות ; ודההעב בזמן לילדים מסגרת במציאת סיוע

  .קהילתית תמיכה ורשת

  ברהט( ח"המש בהפעלת)חדיגה' '

 לסייע לנשים בדואיות בעיר רהט להשתלב במעגל העבודה באמצעות הכשרה מקצועית.התכנית נועדה 

ית, השמה בעבודה תעסוקה: השלמת השכלה, הכשרה מקצוע-מגוון שירותים תומכי ןלה היא מספקת

מגוון סדנאות הכנה על כך היא מספקת וליווי בתהליכי הקליטה במקום העבודה לאחר ההשמה. נוסף 

הקניית מיומנויות בסיסיות וכישורי חיים.  ,הכרת המחשב ,ליציאה לעבודה: לימודי ערבית ועברית

קה מקרב משתתפות התכנית שואפת גם לפתח פן קהילתי על ידי הקמת קבוצת מנהיגות נשית לתעסו

  .התכנית

 בהפעלת) בחיפה' העבודה בשוק וקהילה חברתיים לשירותים המערכת של לקוחות שילוב'
 )וקהילה חברתיים לשירותים המערכת

. 0 ;מחלקת  הרווחה . מטופלי3 התכניות בחיפה לפי קבוצות אוכלוסייה:סּווגו למטרות המחקר 

 מרכז למניעת תקיפה, בעיקר גברים שהורחקו מהביתטיפוליות, בפועל, רק המטופלים של ה מחלקות

. 6 (;מכורים לסמים ונשים בזנות –לא ניתן היה לקבל נתונים לגבי התכניות של שתי מחלקות נוספות )

 שיקום.  משכונות בעיקר – נמוך כלכלי-חברתיממעמד  אוכלוסיות

 .יזמות עסקיתו קצועיתהכשרה מ ,השלמת השכלה משתתפי התכנית בוחרים מסלול אחד מבין שלושה:

ליווי אישי במשך להם  ניתן ,תם בעבודהתהליך קליט, בהשמה בעבודה, ולאחריה תתבצעמבשלב הסופי 

צר ורכז מעסיקים יו  מד בקשר שוטף עם עו"ס המשפחהועמטעם התכנית רכז העצמה תעסוקתית  .שנה

  ני ורלוונטי.עמיד לרשות התכנית מאגר משרות עדכמים ופוטנציאליקשרים עם מעסיקים 
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 ושיטה תכנים – הנתונים איסוף. 3

הנתונים על המשתתפים נאספו באמצעות שאלוני אינטרנט. רכזי התכניות מילאו אותם בשתי נקודות 

 (. 1t( וכשנה לאחר מכן )0tתכנית )במועד הצטרפותו ל - זמן עבור כל אחד ממשתתפי התכנית שלהם

דמוגרפיים, על משאבי המשתתף ועל חסמי -ם הסוציובתחילת התכנית נאספו נתונים על המאפייני

 התעסוקה שלו, כולל בעיות מיוחדות )למשל, מצוקת דיור חריפה, חובות כבדים, התמכרות של בן/בת הזוג(. 

בתום שנה ממועד התחלת התכנית נאספו נתונים על התפוקות ועל התוצאות. בתפוקות הכוונה 

ונה להשתלבות בתעסוקה, להיקף ו  בתוצאות הכ   לשירותים שקיבל המשתתף במסגרת התכנית;

מקצועית/בלתי מקצועית והשכר(; השתלבות  –התעסוקה ולאיכותה )על פי קריטריונים של סוג העבודה 

 בלימודים או בהכשרה מקצועית מוגדרת כתוצאת ביניים.     

 להלן: עלותה הנמוכה, אולם יישומה היה כרוך בקשיים המפורטיםל הודותשיטה זו נבחרה 

לא בצורה מלאה  בוודאי, ממוחשב נתונים בסיס היה לאהיה מידע. ברוב התכניות  לרכזיםתמיד  לא   .0

 המשתתפים את היטב הכירו לא הרכזיםהמשתנים של המעקב. בחלק מהתכניות  הגדרותעל פי  ולא

עשוי  N-השהתקבל אינו מלא; מידע ה במשתנים מסוימיםלפיכך, . עליהםכל הפרטים  קיבלו אתלא ו

 מספר המשתתפים שלגביהם היה לרכזים מידע במשתנה נתון.על פי להיות שונה במשתנים שונים 

עקב עומס עבודה. קבלת הנתונים  ,מילוי השאלונים, לדבריהם תהתקשו לעמוד במטל הרכזים  .2

ובסופו של דבר איסוף הנתונים נמשך  ,הייתה כרוכה בבקשות חוזרות ונשנות מצד צוות המחקר

 הרבה מעבר למתוכנן. 

של המשתתפים )למשל, שביעות  תפיסות ועל עמדות על מידע לקבל ניתן שלא היא השיטה של מגבלה  .3

רצון מעבודה(. בנתונים שהם הערכות סובייקטיביות, כגון הערכת השליטה בעברית, מדובר 

 בהערכת הרכזים. 

 4 פני על התפרס תהליך ההצטרפות   ;באותו זמן תכניותהמשתתפים הצטרפו לכל  לא כי לציין יש

חודשים.  9-נמשך כ 0tחודשים. כתוצאה מכך וגם מהעיכובים במילוי השאלונים, איסוף הנתונים של 

לוותר על איסוף רבעוני של מידע לגבי קבלת השירותים ותוצאות לגבי שילוב בתעסוקה  נאלצנומסיבה זו 

 .1t-ם הללו בהמחקר( ולהסתפק בקבלת הנתוני)כפי שמופיע בהצעת 

  תכנית לפי, מידע התקבל שלגביהם המשתתפיםו 0t-ב המשתתפים: 0 לוח

 0t (N)-ב המשתתפים התכנית
 שלגביהם המשתתפים

 ( %  (מידע התקבל
 75 נשים כולן, 305 'מפנה'
 75 398 '(לכתף כתף' )'שלנו המחויבות, שלהם העצמאות'

 300 (גברים)כולם  04 רחוב לדריתעסוקה  מרכז
 86 (נשים)כולן  38 אלימות נפגעות של תעסוקתי יקוםש
 73 (נשים)כולן  04 'לצמיחה ממשבר'
 76 (נשים)כולן  35 'ה'חדיג'

 78 (גברים בעיקר) 640 )חיפה( הרווחה מחלקת מטופלי
 (אלימים גברים רק) 38  74 )חיפה( טיפוליות מחלקות
 (נשים)בעיקר  78 306 )חיפה( שכונות שיקום
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 שונות בתכניות שמדובר אף על התכניות כלכולל עבור באופן  מוצגיםבפרקים הבאים  םהממצאי

 ילפי יישוב או לפאו  לפי תכנית  בסיווג מתקבל, בגלל מספר המשתתפים הקטן השונות אוכלוסיותוב

 אוכלוסייה.המאפייני 

 דמוגרפיים של כלל משתתפי התכניות -. המאפיינים הסוציו4

 ועל בארץ וותק לידה ארץ על הנתונים; 6-3 בלוחות מובאים משפחתי מצבעל ו לוגי מגדר על הנתונים

  .4-5 בלוחות מובאים אוכלוסייה קבוצות

 משפחתי  ומצב וגיל מגדר

 :4-2 לוחות מנתוני
 93% נשים הן מהמשתתפים . 

 67% 40 גילאי 7% ;07-00 גילאי 05% ;67-60 גילאי הם.+  

  38יש ילדים מתחת לגיל  95%-, אך לאו עם בת זוג זוגמכלל המשתתפים חיים עם בן  50%רק .

 מכלל המשתתפים.  68% –)גברים ונשים(  הוריים-חדהדבר משקף אחוז גדול של משתתפים 

 לנשים דומות מכלל המשתתפים. הן 64%-מהמשתתפות בתכניות ו 54%הוריות מהוות -החד 

 יוצגו הנתונים, שוני יש בהםש במאפיינים. באחרים מהן ונבדלות אחדים במאפיינים האחרות

 . בניתוח נפרד

 56% ( 85%מהגברים חיים ללא בת זוג וללא ילדים. מרביתם רווקים.)לא בלוח ; 

  נוספות הוא  04%, ובקרב 0-0מהמשתתפות הוא  04%טווח הגילים של הילד הצעיר ביותר בקרב

 .7-4מהמשתתפות הוא  09%. טווח הגילים של הילד הצעיר ביותר של 5-6

 )%( מגדר לפי, המשתתפים גיל: 2 וחל

 גברים נשים כ"סה 
 700 547 153 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

07-00 24 22 27 
67-60 39 42 30 
57-50 28 28 30 
40+ 9 8 12 
    

 37.4 36.7 36.8 ממוצע גיל
 37.0 36.0 36.0 חציוני גיל

 
 )%( מגדר לפי, משפחתי מצב: 3 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 750 587 163 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 6 3 4 ילדים ללאזוג -בן עם/חי נשוי
 43 36 38 זוג עם ילדים-/חי עם בןנשוי

 43 16 20 רווק/גרוש/אלמן ללא ילדים
 8 45 38 ילדים עם/גרוש/אלמן רווק
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 )%( מגדר לפי, הקטן הילד גיל: 4 לוח

 

 וקבוצות אוכלוסייה ותק בארץ ּו לידה ארץ

 : 6-5 לוחות מנתוני

 93% 3770 שנת מהמשתתפים נולדו בישראל או עלו לפני . 

 57% מסך כל  30%שנים ) 34נמצאים בארץ לפחות  3770הגיעו לישראל מאז מהעולים ש

 שנים בלבד.  3המשתתפים(.  עולים מעטים נמצאים בארץ עד 

 ץ.אין הבדל משמעותי בין נשים לגברים מבחינת ארץ מוצא ּוותק באר 

 98%  הם ערבים מוסלמים.   36%. יהודיםמהמשתתפים 

 אחוז הגברים המוסלמים גבוה יותר מאחוז הנשים המוסלמיות בקרב המשתתפים     . 

 )%( מגדר לפי, בארץ ּוותק לידה ארץ: 5 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 750 587 163 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 72 77 76  3770נולדו בישראל או נולדו בחו"ל אך עלו לפני 
 9 5 6 בארץ שנים 3-0
 9 7 7 בארץ שנים 35-9
 10 10 10 בארץ שנים 00-34

 

 ()% מגדר לפי, אוכלוסייה קבוצות: 6 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 725 566 159 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 79 78 78 יהודי
 16 13 13 מוסלמי ערבי
 1 2 2 נוצרי ערבי
 0 2 2 בדואי
 4 5 5 אחר

 גברים נשים כ"סה 
 569 478 91 (N)  כ"סה
% 100 100 100 
 31 25 26 שנתיים  עד
 29 25 25 שנים 5-6
 26 27 27 שנים 7-4

 14 23 21 שנים 39-30
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  המשתתפים כלל של תעסוקה וחסמי משאבים. 5

; 30-9ות בלוח שליטה בשפות מובאיםעל ו מקצועי ניסיוןעל ידע במחשבים, על השכלה, הנתונים על 

הנתונים על מגבלות המשתתף על היכולת לעבוד . 36-33הנתונים על ניסיון תעסוקתי מובאים בלוחות 

  .34דדים המשתתף ומשפחתו מובאים בלוח ומן מתמוהנתונים על בעיות נוספות שע   53בלוח  מובאים

 השכלה

 90% ש תעודה עלי 8%-יש תעודת בגרות ול 37%-מהמשתתפים סיימו בי"ס תיכון לפחות. ל-

 שנים לכל היותר. 8למדו  33%תיכונית. לעומת זאת,  

  :30%מהן סיימו לפחות תיכון לעומת  93%הנשים המשתתפות בתכניות משכילות יותר מהגברים 
  מהגברים.

 )%( ביותר הגבוהה והתעודה לימוד מס' שנות – השכלה: 7 לוח

  גברים נשים כ"סה 
 750 587 163 (N)  כ"סה

% 100 100 100 
 15 9 11 ש"ל 8-0
 24 15 17 ש"ל 33-7
 41 47 45 בגרות ללא ש"ל+30
 9 22 19 בגרות עם ש"ל+30
 12 7 8 תתיכוני-על

 
 במחשבים ידע

 57% .מהמשתתפים בתכניות יודעים לעבוד על מחשב ברמה טובה, טובה מאוד או מצוינת 

 46%  טובה מאודמהמשתתפים יודעים להשתמש ברשת האינטרנט ברמה טובה או. 

  הרכז דיווח פי על במחשבים ידע: 8 לוח

 מתוכם % הכול סך 
 49 734 מצוין(/מאוד טוב/)טוב מחשב על לעבוד יודע
 53 737 מאוד( טוב/)טוב באינטרנט להשתמש יודע

 
 63%  .הם בעלי תעודה מקצועית 

 83% למקצועם תחום קרוב מאלה שיש להם מקצוע, עבדו בעבר במקצועם או ב. 

  מקצועי וניסיון מקצוע: 9 לוח

 מתוכם % הכול סך 
 33 751  מקצוע יש
 31 653  מקצועית תעודה יש

 81 247  מתוך  בעלי המקצוע  קרוב במקצוע או במקצוע עבדו
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 בשפות שליטה

 96%  34%-בקריאה ו 39%שליטה מלאה בדיבור, בעברית מהמשתתפים בתכניות שולטים  

 בכתיבה. 

 כלל אנגלית לקרוא יודעים אינם 55%. באנגלית מלאה שליטה ולטיםש מהמשתתפים 35% רק ;

 .תיכון"ס בי סיימו 90%-ש מאחר מפתיע נתון

 )%( הרכז הערכתפי  על ובאנגלית בעברית שליטה: 01 לוח

 כתיבה קריאה דיבור 
    עברית

 748 738 738 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 65 67 73 מלאה שליטה
 21 21 17 חלקית שליטה

 14 12 10 כלל יודע לא
    

    אנגלית
 707 705 703 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 15 15 14 מלאה שליטה
 38 40 42 חלקית שליטה

 47 44 44 כלל יודע לא

 תעסוקתי  ניסיון
 : האלה פרמטריםה תשל המשתתפים נבחן על פי שלוש התעסוקתי הניסיון

 תי לאחרונה היו מועסקים? הריחוק משוק העבודה, כלומר, מ .0

 המצטבר של זמן העבודה בתוך חמש השנים שקדמו להצטרפות לתכנית שךהמ   .2

 זמניתאו  ה: קבועדפוס העבודה .3

 בעת המועסקים בין בהבחנה 3 ובתרשיםמוצגים הנתונים בהבחנה מגדרית, שלהלן  36-33בלוחות 

 . מועסקים הבלתי לבין לתכנית ההצטרפות

 : 03-00 לוחות מנתוני

 03%  :30% .(98%רובם נשים ) – בארץלא עבדו מעולם  33%מהמשתתפים רחוקים משוק העבודה 

 לשוק נכנסו טרם ואשר האחרונות בשנים שעלו חדשים עולים 30%-ו 60 לגיל מתחת צעירים

 (.33-63 בלוחות מופיע)לא  האחרונות השנים בחמש עבדו לא %03 1;העבודה

                                                   

 .11-13בלוחות  יםלא מופיעהנתונים  יש חפיפה מסוימת בין הקבוצות הללו. 1 
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  היה ניסיון  מהמשתתפים 60%-להמשתתפים בתכניות מראה כי בדיקת הניסיון המצטבר של

היה ניסיון מצטבר של שנה  63%-ול ,מצטבר של יותר משלוש שנים מתוך חמש השנים האחרונות

 עד שלוש שנים.

 .אין הבדל בין גברים לנשים מבחינת הניסיון המצטבר 

 הן לא עבדו במהלך חמש מ 34%הוריות 'מחוברות יותר' לשוק העבודה מהנשים האחרות: רק -החד

מהאחרות, עבדו שנה או יותר  59%מהן, לעומת  48%השנים האחרונות לפני הצטרפותן לתכנית. 

 (. במהלך פרק זמן זה )לא בלוח

 עבודה באותו כ המוגדרתרציפה  עבודהאנו מבחינים בין  תכניותהדפוס העבודה של משתתפי ב

עבודה כ המוגדרתעבודה מזדמנת/זמנית  רצופים לבין חודשים 6מקום עבודה שנמשכה לפחות 

 . אחד במקום חודשים 6-שנמשכה פחות מ

 36%  07%לעומת  ,האחרונות השניםמהמשתתפים עבדו בעיקר בעבודות רציפות במהלך חמש 

 שעבדו בעיקר בעבודות מזדמנות. 

 בהתאמה44%לעומת  33% –עבדו בעבודות רציפות   ,הגברים, לעומת נשים יותר ,. 

 יסטוריה תעסוקתית, לפי מגדר )%( : ה00 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 736 576 160 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 26 30 29 לתכנית כשהצטרפו עבדו
 59 50 52 לה שקדמו השנים 4-ב עבדו אך לתכנית כשהצטרפועבדו  לא

 7 9 9 שקדמו לתכנית שנים 4-מ יותר לפני עבדו
 8 11 11 בארץ פעם אף עבדו לא

 
  תעסוקתית והיסטוריה לתכנית בהצטרפות עבודה: 0 שיםתר

 

 .האחרונות השנים 4-ב התעסוקה משך על מידע חסר 0%גבי ל *
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 )%(  מגדר לפי, לתכנית להצטרפות שקדמו השנים 5-ב שעבד מי של עבודה של מצטבר זמן: 02 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 594 460 134 (N)  כ"סה
% 100 100 100 
 35 34 34 שנה עד

 34 36 36 שנים שלוש ועד משנה יותר
 31 30 30 שנים 4 ועד שנים משלוש יותר

 
 )%(  מגדר לפי, לתכנית להצטרפות שקדמו השנים 5-ב העבודה דפוסי: 03 לוח

 גברים נשים כ"סה 
 601 463 138 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 55 66 63 רציפות עבודות
 37 27 29 /מזדמנותזמניות עבודות

 8 8 8 /מזדמנותזמניות וגם רציפות גם

 על רקע מצבו הבריאותי לעבוד המשתתף ביכולת מגבלות

 מהמשתתפים אין בעיות בריאות שמגבילות אותם מבחינת תעסוקה. 80%-ל 

 מהמשתתפים מבחינת סוג העבודה.  38%מגבילה , בעיה בריאותית, פיזית או נפשית 

 אינם מסוגלים לעבוד  30%לעבוד מספר שעות רב.  35% לש בעיה בריאותית מגבילה את יכולתם

 . בריאותיתבעיה  בתקופות מסוימות בגלל

  לעומת הנשים מגבלות על היכולת לעבוד בשל  בעיות בריאותיש יותר גברים ל . 

   בעיות רקע על העבודה סוג או התקופות, השעות מספר מבחינת לעבוד ביכולת מגבלות: 04 לוח
  (%) מגדר לפי, בריאות

 גברים נשים כ"סה 
 744 582 162 (N"כ )סה

 מסיבות בריאות עבודההיכולת  על הגבלות
 או נפשית  פיזית

   

 20 13 14 עבודהה שעות מספר
 20 9 12 כלל לעבוד מסוגל לא בהןש תקופות

 28 15 18 העבודה סוג
    

    עבודהיכולת ההגבלות  על ה מספר
% 100 100 100 
 72 82 80  אין

1 6 6 6 
2 5 5 6 
3 9 7 17 
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 ומשפחתו המשתתף מתמודדים שעמן נוספות בעיות

לרכזים הוצגה עבודה.  במציאת המשתתפים עלבעיות נוספות עלולות להקשות מלבד בעיות הבריאות, 

תה תמודד ההאם המשתתף  לציין עליהם היה אחת מהןלגבי כל רשימת בעיות, ו   .או לאא 

 : 34 לוח מנתוני

 67% המשתתפים מתמודדים עם בעיות בכל ארבעת התחומים או בשלושה.מ 

 (. 56%היא קשיים רגשיים של המשתתף ) ,הדיווח של רכז התכנית ל פיהבעיה השכיחה ביותר, ע

 (.68%( ומשברים ביחסים בין בני זוג )50%שתי בעיות שכיחות נוספות הן חובות כבדים )

 37% ממגבלות בריאותיות; אחוז זה דומה לנתון הנוגע מהמשתתפים סובלים מקשיים בריאותיים ו

 .35 בלוח המדווחלמספר המגבלות על עבודה, 

 0המשתתפים של הבעיות תחומי: 50 לוח

 בתכניות הרכזים לרוב .לפחות אחת בעיה לגבי מידע יש שעבורם המשתתפים כל סך מתוך מחושב הבעיות מספר 3
 שמספר משום, שונה N-ה בעיה בכל .בניתוח נכללו לא ןמשתתפיה ולכן ,זה בתחום מידע היה לא בחיפה

 ממחצית פחות על רק מידע בידינו יש. שונה  היה התשובות את ידעו הרכזים שלגביהם המשתתפים
 הרלבנטי.  N-ה מתוך מחושב האחוז. המשתתפים

 מתוכם %  הכול סך 
 33 603 (לפחות) אחת  הכלכלי בתחום בעיות

 40 326 חובות כבדים
 30 317 חוסר יציבות בתעסוקה של בן/בת זוג

 24 323 מצוקת דיור חריפה
 22 312 אבטלה ממושכת של בן/בת הזוג

   
 30 604 (לפחות)אחת  משפחתיות בעיות

 38 320 משברים ביחסים בין בני הזוג
 36 321 קושי בתפקוד הורי

 04 606 כלפי המשתתפת מצד בן הזוג בעבראלימות 
 5 325 כלפי המשתתפת מצד בן הזוג בהווהאלימות 

   
 33 603 (ותלפחבריאות )אחת  בעיות

 43 320 קשיים רגשיים )דכדוך או דיכאון( של המשתתף
 26 321 בעיות בריאות או תפקוד של הילדים

 19 315 יה ושמיעה(יקשיים פיזיים/בריאותיים של המשתתף )כולל לקויי רא
   

 36 604 (לפחות 1) והתמכרויות פלילי רישום
 8 325 רישום פלילי

 6 324 התמכרויות בעבר של המשתתף
 3 321 התמכרויות של בן זוג בהווה

   
 הבעיות תחומי מספר

 100 315 הכול סך
0 54 35 
3 36 00 
0 84 09 

5-6 306 67 
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  לתכנית ההצטרפות במועד עבודה וחיפוש עבודה .6

 08% (. הם היו לעיל 3תרשים  ')ר לתכנית הצטרפותם במועד מועסקים היו( 034) מהמשתתפים

תעסוקה, כלומר, לעבודה בלתי מקצועית ו/או לא -זכאים להשתתף, משום שעבודתם נחשבת לתת

 חמשמהלך ב עבדו אך לתכנית הצטרפותםב מועסקים היו לא 43%מסודרת ו/או חלקית מאוד.

 .לה שקדמו השנים

 53% ם כאן, אחוז העובדים במשרה מלאה או יותר ג .יותר או מלאה במשרה עבדו מהמועסקים

 היה גבוה בקרב הגברים לעומת הנשים.

 68% (093 ) לפני ים האחרוניםחודששלושת הבבאופן פעיל  עבודה חיפשומכלל המשתתפים 

 (. 0)תרשים  תכניתל הצטרפותם

 63% ר; םמשתתפיה מכלל 7%)שהם  עבודה פשויח לתכנית כשהצטרפו שעבדו משתתפיםמה'  

 (; ניתן לראות בכך ביטוי לרצונם 'לשדרג את עצמם' ולמצוא עבודה טובה יותר.0ם תרשי

 53% ם(. משתתפיה מכלל 08%לתכנית חיפשו עבודה )שהם  כשהצטרפו עבדו שלא מהמשתתפים

 .ניתן לראות בכך סימן למוטיבציה למצוא עבודה

מידע על לגביהם  )מתוך מי שיש התכנית בתחילת תעסוקתי מצב לפי עבודה חיפוש: 2 תרשים
 חיפוש עבודה(

 

 עבודה חיפוש לגבי מידע חסר משתתפים 53 אצל *

 המשתתפים של העבודה מאפייני. 7

 (06)לוח  לתכנית ההצטרפות בעת המועסקיםמאפייני העבודה של 

 93% כוח חברת או קבלן באמצעות הועסקו 39% ואילו, העבודה מקום ל ידיע ישירות הועסקו 

 .אדם
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 09% כגון, שירותיםבו במכירות עבדו 50%-ו, ושמירה ניקיון כגון, מקצועיות בלתי בודותבע עבדו 

 .מוגבלות עם לילד סייעת, בקשישים טיפול, במעון בילדים טיפול

 אחוז הגברים שהשתכרו  .מינימוםה משכר נמוך היה י הרכזים(דיווח)על פי  03%של  שעהל כרהש

 , בהתאמה.60%לעומת  4% – פחות משכר מינימום היה נמוך מאחוז הנשים 

 56% כצפוי, אחוז העובדים במשרה מלאה או יותר גבוה . יותר או מלאה במשרה עבדו מהמועסקים

 יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים.

 )%( לתכנית הצטרפותם עם העובדים בקרב העבודה מאפייני: 06 לוח

 גברים נשים כ"סה 
    משרה היקף

 183 153 30 (N)  כ"סה
 70 38 43 )%( יותר או מלאה במשרה ובדיםע
    

 השכר משלם
 209 171 38 (N)  כ"סה
% 100  100  100 

 68 72 71 המעסיק
 18 17 17 קבלן/אדם כוח חברת
 11 8 8 משנה/קבלן עצמאי
 3 4 3 אחר
 

 יד משלח
 209 171 38 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 26 4 8 וניהולי טכני, חופשי, אקדמי
 5 20 17 פקידות
 16 46 40 ושירותים מכירות
 29 3 8 מקצועיים פועלים
 24 27 27 מקצועיים בלתי

    
    לשעה שכר

 144 122 22 (N)  כ"סה
 34.5 28.6 29.6 ממוצע
 31.8 24.1 25.5 חציון

    
 מינימוםהבהשוואה לשכר  לשעה שכר

 144 122 22 (N)  כ"סה
% 100  100  100  

 5 30 26 מינימום משכר פחות
 32 38 37 משכר מינימום 304%ועד  מינימום משכר

 41 22 25 מינימום משכר 000% ועד מינימום משכר 303%-מ
 23 11 13  מינימום משכר 000% מעל
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 (07)לוח  לתכנית כשהצטרפו עבדו שלא המשתתפים בקרב האחרונה העבודה מאפייני

 37% ושירותים במכירות עבדו 67%-ו תמקצועיו בלתי בעבודות עבדו. 

 89%  אינדיקציה להעסקה מסודרת. –קיבלו תלוש שכר 

 עבדו לא אך האחרונות השנים בחמש שעבדו המשתתפים בקרב האחרונה העבודה מאפייני: 07 לוח
 לתכנית כשהצטרפו

 גברים נשים כ"סה 
    משרה היקף
 121 89 32 (N)  כ"סה

 59 40 46 ()% יותר או מלאה במשרה עובדים
    

    יד משלח
 364 276 88 (N)  כ"סה
% 100 100 100 

 9 7 7 וניהולי טכני, חופשי, אקדמי
 11 20 18 פקידות
 15 47 39 ושירותים מכירות
 44 8 16 מקצועיים פועלים
 20 19 19 מקצועיים בלתי

    

    משכורת תלוש קיבל המשתתף האם
 361 271 90 (N)  כ"סה

 83 88 87 )%(  משכורת תלוש קיבלו

 
 לתכנית הצטרפותם במועד המשתתפים של ההכנסה מקורות. 8

 מהמשתתפים 07%-לקורות ההכנסה של המשתתפים עם הצטרפותם לתכנית )ממוצגים  08בלוח 

  .(מעבודתם הכנסה הייתה

 גהזו בן/בת של מעבודה הכנסה הייתהמהמשתתפים עם בן/בת זוג(  33%מהמשתתפים ) 05%-ל.   

 הכנסה מעבודה של שני בני הזוג )לא  הייתהמכלל המשפחות של משתתפים עם בן/בת זוג  00%-ל

 בלוח(.

 60% הכנסה השלמת/הכנסה הבטחת תגמל ובליק מהמשתתפים. 

 05% נפגעי/שארים/מזונות) לאומי ביטוחהמוסד ל של אחרות קצבאות או נכות קצבת ובליק 

 .יטחוןהב ממשרד קצבה או( איבה נפגעי/עבודה
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  לתכנית הצטרפותם עם המשתתפים של הכנסהה מקורות: 08 לוח

 גברים נשים כ"סה   
    מעבודה הכנסה

 750 587 163 (N)  כ"סה
 25 30 29 )%(שכר  מקבלי

    
    זוג בת/בן מעבודת הכנסה

 298 215 83 ( N)  זוג בניעם  כ"סה
 43 68 61 )%( זוג בני עם אלה מתוך מקבלים

    
 750 587 163 ( Nמשתתפים  ) כ"סה

 22 25 24 מקבלים מתוך כלל המשתתפים )%(  
    

    הכנסה השלמת/הכנסה הבטחת גמלת

 739 579 160 (N)  כ"סה
 26 31 30 )%( מקבלים

    
    לאומי מביטוח נכות קצבת

 734 572 162 (N)  כ"סה
 12 3 5 )%( מקבלים

    
 לאומי טוחבי של אחרות קצבאות

( איבה נפגעי/עבודה נפגעי/שארים/מזונות)
    או משרד הביטחון

 739 578 161 (N)  כ"סה
 3 24 19 )%( מקבלים

 

 העזרה וצורכי עבודה במציאת המשתתפים על המקשים גורמים. 9

 ( הרכזים הערכת)

 . להם הדרושה העזרה תחומיבו עבודה במציאת המשתתפים על המקשים בגורמים עוסקים אנו זה בפרק

 לכל יש שלדעתם הקשיים את לסמן הרכזים נתבקשו עבודה מציאתב המקשים הגורמים רשימת מתוך

 ענה לא הרכז שבו מצב לבין נתון קושי אין למשתתף שבו מצב בין להבחין ניתן היה לא, שכך כיוון. משתתף

 שייתכן מבינים ואנו, N=944 מתוך השונים הקשיים בעלי שיעור את חישבנו לכן. נתון קושי לגבי כלל

  . (37)ר' לוח  הקשיים בעלי של המינימלי המספר את מציגים הם, כלומראומדן; -תת למעשה הם שהנתונים

לעומת זאת, בשאלה על הצורך בעזרה, היה על הרכז לציין באשר לכל סוג עזרה האם המשתתף זקוק לו 

 .(00)ר' לוח  אומדן איננה קיימת-או לא, ולכן הבעיה של תת

 בהון מחסור .אלארבעה תחומים: וגו סּוגורמים המקשים על המשתתפים למצוא עבודה מתאימה ה

מקצוע, כישורים בסיסיים, ניסיון תעסוקתי  כללי, ניסיון תעסוקתי ספציפי )במקצוע(, שליטה  – אנושי

חסמים  ג. ידע ותחושת ביטחון עצמי )חוללות עצמית(; –חוסר מיומנויות חיפוש עבודה  ב.בעברית; 
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בעיות משפחתיות בתחומים שונים, הימצאות ילדים קטנים בבית )רלבנטי יותר לגבי  –משפחתיים 

 . (37)ר' לוח  מגבלות גופניות ד.נשים(; 

  עבודה מתאימהתחומי הקושי במציאת : 09 לוח

 אחד מגורם יותר לציין היה ניתן*  

 לפחות מהמשתתפים יש קשיים בשלושה תחומים 69%-ל . 

 ולט ביניהם הוא מבחינת מחסור בהון אנושי, כשהב לפחות מהמשתתפים יש קושי אחד 33%-ל

 (.58%חוסר מקצוע )

 בתחום חסמים משפחתיים. 47%-יש קושי בתחום מיומנויות חיפוש עבודה ול 30%-ל   

  מן הסתם משום שבעלי מוגבלויות אינם  ,36%שכיח, הכי פחות קושי א היהמגבלה גופנית או נכות

 .פונים ביוזמתם ואולי אינם מתקבלים לסוג זה של תכניות תעסוקה

 מתוכם %  הכול סך 
 66 498 (אחד קושי)לפחות  אנושי בהון מחסור
 48 362 מקצוע חוסר
 ידע, מחשב מיומנויות כמו בסיסיים בכישורים סרחו

 35 264 בחשבון, באנגלית
 24 180 בכלל תעסוקתי ניסיון חוסר

 19 146 שלו במקצוע מעשי ניסיון חוסר
 18 133 טובה מספיק אינה בעברית שלו והכתיבה הקריאה יכולת

   
 60 455 (אחד קושי)לפחות  עבודה חיפוש מיומנויות חוסר

 47 355 יומנויות חיפוש עבודה במ חוסר
 43 324 עצמי ביטחון חוסר

   
 59 444 (לפחות אחד)קושי  משפחתיים חסמים
, בריאותיות)כלכליות,  שונים בתחומים משפחתיות בעיות
 40 300 (ילדים, הזוג/בת בן עם יחסים

 39 298 קטנים   ילדים
   

 13 96 גופניות מגבלות
 13 96 נכות או גופנית מגבלה

   
 100 755 כ"סה
 12 88 ידוע לא או קשיים אין

   
   הקושי תחומי מספר

3 144 19 
0 247 33 
6 249 33 
5 27 4 
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, מקצוע לימוד – האנושי ההון שיפור. ב; מקצועי וייעוץ הכוונה. א: תחומים לחמישה סּווגו העזרה רכיצו

. ד; עבודה חיפוש מיומנויות הקניית. ג; השכלה והשלמת עברית לימוד, בסיסיים כישורים הקניית

 חיפש יךבתהל אישי ליווי – רגשית תמיכה. ה; ותחבורה ילדים סידור – עבודה-תומכי שירותים הספקת

 צורכי לגבי הרכזים שהערכת לצפות ניתן. העצמי הביטחון וחיזוק העצמה, העבודה ובתחילת העבודה

  .מספקת שלהם שהתכנית השירותים מהיצע מושפעת שלהם התכניות משתתפי של העזרה

  בתעסוקה השתלבותשלה זקוקים המשתתפים ל *תחומי העזרה: 21 לוח

 אחד מצורך יותר לציין היה ניתן * 

 התחומים חמישה מתוך בארבעה חותלפ לעזרה קיםזקו מהמשתתפים 49%, הרכזים להערכת .

 .בעבודה להשתלב מנת על עזרה סוגי שהשלול לפחות זקוקים 94%

  תמיכה רגשית היא התחום שבו, לדעת הרכזים, השיעור הגבוה ביותר של משתתפים זקוקים לעזרה

– 84% . 

 לגבי אנושי הולמת את הערכתם ההון השיפור עזרה בתחום הערכת הרכזים לגבי שיעור הזקוקים ל

  .הצורך הבולט ביותר הוא סיוע בלימוד מקצוע ;33% –שיעור בעלי הקושי בתחום זה 

 מתוכם %  הכול סך 
 77 582 מקצועי וייעוץ הכוונה תחום

   

 72 546 (אחד צורך)לפחות  אנושי הון שיפור
 56 425 מקצוע      לימוד

 41 313 לימוד מיומנויות בסיסיות כמו שימוש במחשב     
 20 149 עברית      לימוד

 18 134 לימוד שנות 30 או 30-ל השכלה השלמת
   

 65 494 עבודה חיפוש מיומנויות הקניית תחום
   

 42 317 (אחד צורך)לפחות  עבודה תומכי רותיםיש אספקת תחום
 36 269 בסידורי השגחה לילדים      סיוע
 20 151 בתחבורה למקום העבודה      סיוע

   

 85 639 (אחד צורך)לפחות  רגשית תמיכה תחום
 77 582 העבודה חיפוש בתהליך אישי ליווי

 68 513 העצמי הביטחון חיזוק, העצמה
 56 425 העבודה התחלת לאחר הראשונה בתקופה אישי ליווי

   

 100 755 כ"סה
 9 68 ידוע לא או בעזרה צורך אין

   

   תחומי העזרה  מספר
3 41 5 
0 81 11 
6 136 18 
5 241 32 
4 188 25 
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 התכניות במסגרת המשתתפים שקיבלו השירותים: תפוקות. 11
 )דיווח הרכזים(

 רכי ומאשר לפי צ ,יותראף ואולי  ,לא פחות ,בלו המשתתפים משתנים לפי תכניתיהשירותים שק

עבודה עם מתמקדות בישי בניהול משק הבית ניתן בתכניות הכך, ליווי כלכלי אהמשתתפים. 

 .('כתף לכתףבתכנית ')למשל, המשפחה ובנושאים נוספים מעבר לתעסוקה 

  .על, הליווי סוג על מידע בידינו איןכמעט כל משתתפי התכניות קיבלו ליווי אישי של רכזי התכנית 

 .תכניו ועל שלו האינטנסיביות

 ונקרטית אצל מעסיק.רק כמחצית הופנו למשרה ק 

 בלו לפחות אחד מהשירותים הבאים: בניית תכנית תעסוקתית אישית, אימון תעסוקתי יכרבע ק

אישי וסדנת העצמה/כישורים רכים ו/או מיומנויות לחיפוש עבודה )הסדנאות האלה ניתנות 

ם כגון איננו יכולים להיות בטוחים שרכזים אשר ציינו שירותי לעיתים במשולב ולעתים בנפרד(.

מומחים מקצועיים כגון על ידי אימון תעסוקתי אישי ואבחון תעסוקתי אכן התכוונו לשירות שניתן 

 מאמן ופסיכולוג תעסוקתי ואשר כרוכים בעלות ניכרת. 

 השלמת כגון) או לימודים מסוג אחרבלו סיוע במימון הכשרה מקצועית ישיעור המשתתפים שק ,

 . 3%-8%נע בין  (השלמת השכלה בגרויות,

 (N=755))%(;  דיווח הרכזים ל פי, ערותים שקיבלו המשתתפיםישה: 20 לוח

 % N השירות
 94 706 אישי ליווי

 54 404 למעסיק חיבור, למשרה הפנייה
 28 212 תעסוקתית אישית תכנית בניית
 25 188 *תעסוקתי אימון
 23 170 /העצמהרכות/מיומנויות עבודה חיפוש סדנת
 17 126 *הבית משק לניהול יאיש כלכלי ליווי
 15 114 תעסוקתית מטרה להגדרת סדנה
 15 110 זכויות מיצוי, משפטי ייעוץ
 13 95 *תעסוקתי אבחון
 10 73 אחר אימון
 8 63 מקצועי קורס
 7 52 / מועדוניות צהרוניםלילדים או השתתפות במימון מעונות יום/ סידור
 6 46 לימודים מלגת

 5 35 ביםבמחש בסיסית הכשרה
 5 36 עבודה לצרכי ביגוד בקניית סיוע
 3 25 הבית משק של כלכלי לניהול סדנה

 2 12 השכלה השלמת
 1 6 בגרויות השלמת

 2 15 נסיעות במימון סיוע
 18 133 יםאחר שירותים

י פסיכולוג תעסוקתי ביד אבחון, למשל, המקצועי למושגזה ודאי שכל הרכזים שציינו שירות זה אכן התכוונו  אין*
   תעסוקתי או אימון תעסוקתי בידי מאמן מוסמך.
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 שנה לאחר התעסוקה בתחום תוצאות. 11

 כגון, תכניתמצב במועד ההצטרפות לל שנה לאחר המצב ה ביןהשווא כוללים אשר ,זה בפרק הנתונים כל

. הזמן דותנקו שתי עלשעבורם יש בידינו נתונים  למשתתפים רק מתייחסים, המועסקים בשיעור גידול

 נתונים אותם לבין זה בפרק מסוימים נתונים בין ובאחוזים במספרים מזעריים הבדלים ייתכנו כך משום

 2.קודמיםה בפרקים

 (1t) תמונת מצב כללית לאחר שנה 11.1

 תמונת מצב של המשתתפים מבחינת עבודה ולימודים לאחר שנה*  :3תרשים 

 
 . הכול סך מתוך מחושבים האחוזים כל* 

 %03 ב( 1-מכלל המשתתפים עבדו לאחר שנהt .)%36 לבו עבודה ולימודים.יש 

 50%  .לא עבדו ולא למדו. 66%רק למדו.  9%מכלל המשתתפים לא עבדו לאחר שנה 

  ,כגון הנהלת חשבונות או חשמלאות. כ ,למדו בקורסים ללימודי מקצוע 40%-כמכלל אלה שלמדו-

, המחשב הכרת, אנגלית, עברית כגון יסוד מדו קורסיל 03%נוספים למדו לימודים אקדמיים.  33%

 .(6%( והשלמת בגרויות )33%תיכוניים לא אקדמיים )-השכלה. השאר למדו לימודים על השלמת

                                                   

 אינם בלוחות. 33.0-33.5הנתונים בסעיפים  2 



 

19 

 המשתתפים כלל בקרב בתעסוקה גידול 11.2

ולאחר  t)0(לתכנית  בהצטרפות -גידול באחוז המועסקים בקרב כלל המשתתפים בין שתי נקודות זמן 

 07לאחר שנה. כלומר, גידול של  %30-בתחילת התכנית ל %63-שיעור המועסקים גדל מ :t)1( כשנה

 נקודות אחוז.

  לתכנית בהצטרפות עבדו שלא משתתפים 11.3

 %37 (540( מכלל המשתתפים )לא ע343 ) 0(לתכנית  בהצטרפותבדו(t. 

 1-אחוז המועסקים בt  0-במקרב הבלתי מועסקיםt ( 000) %57ים"(: ם החדשעסקי)להלן "המו

 .t)1(היו מועסקים לאחר שנה  t)0(מקרב המשתתפים שלא עבדו במועד הצטרפותם לתכנית 

  1-לתכנית שלא היו מועסקים ב בהצטרפותאחוז הבלתי מועסקיםt   אך עבדו לפחות שבוע ברציפות

 אמנם לא היו מועסקים שנה לאחר 0t-( מהבלתי מועסקים ב48) %36לאחר הצטרפותם לתכנית: 

 הכניסה לתכנית, אך עבדו במהלך התכנית. 

  ,( מהמשתתפים שלא עבדו במועד הצטרפותם לתכנית היו מועסקים 36%+57%) 30%בסה"כ

 כעבור שנה או במהלך השנה.

 %67 1-השתלבו בעבודה במשרה מלאה בt . 

 %46 1-השתלבו בעבודה מקצועית בt.  

 ;t)1( כשנה לאחר םוג t)0( לתכנית בהצטרפות מועסקים שהיו משתתפים 11.4

 "( ממשיכים)"

קשנו לבדוק ימהמשתתפים שעבדו במועד הצטרפותם לתכנית היו מועסקים גם כשנה לאחר מכן. ב 83%

שלושה מדדים: מקום העבודה, היקף לשם כך בדקנו האם חלו אצלם שינויים באיכות התעסוקה. 

 התעסוקה ומשלח היד.   

  :עבודה המשיכו לעבוד באותו מקום יםמקרב הממשיכ 30%המשכיות במקום העבודה. 

  ( יש בידינו נתונים 85%הממשיכים ) 390מתוך  355שינוי  בהיקף התעסוקה בקרב הממשיכים: לגבי

עבדו  66%על היקף התעסוקה בשתי נקודות הזמן. הרוב לא שינו את היקף התעסוקה שלהם: 

 במשרה חלקית.  67%-במשרה מלאה בשתי נקודות הזמן ו

 עבדו בעבודה מקצועית בשתי  43%לא  שינו את רמת משלח היד:  94%משלח היד:  שינוי בסוג

  בעבודה בלתי מקצועית. 37%-נקודות הזמן ו

 דמוגרפי ותעסוקתי -תעסוקה כעבור שנה לפי מאפייני רקע סוציו 11.5

 דמוגרפיים ולפי היסטוריה-לפי מאפייני רקע סוציו 1t-מצב בתעסוקה בהתמונת  מוצגת בסעיף זה

לתכנית מבטאים את  בהצטרפותעבדו  לאמתוך מי ש  1t-תעסוקתית. הנתונים על אחוז המועסקים ב

מתוך מי שעבדו   1t-בלתי מועסקים בעבודה. הנתונים על אחוז המועסקים ב השמתהצלחת התכנית ב

 . (בעבודה )לא בהכרח באותו מקום עבודה התמדהבכניסתם לתכנית משקפים 
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להיות  0t-של הסיכוי של מי שלא עבד במשתני -מוצג ניתוח רב 65. בלוח 00-66 הנתונים מובאים בלוחות

 .1t-מועסק ב

 (התא מתוך)%  משפחתי ומצב מגדר, 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-ב מועסקים: 22 לוח

 N % 
 שעבדו מי מתוך המועסקים %
 לתכנית צטרפותבה

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית הצטרפותבעבדו 

 49 86 60 646 "כסה
 45 88 59 241 הוריות-חד נשים

 52 96 64 185 נשואות אימהות
 48 74 56 89 ילדים ללא נשים
 51 79 59 131 גברים

 
  1-במצב התעסוקה באין הבדלים גדוליםt  בקרב משתתפים שלא עבדו בתחילת בין תת הקבוצות

 .54%-40%הוא התכנית. אחוז המועסקים 

  ,0-משתתפים שעבדו בהקרב הבדלים ב נמצאולעומת זאתt אחוז נמוך יותר של נשים ללא ילדים :

 %97-ו %95 –הוריות ואימהות נשואות -לעומת אימהות חד 1t-לעבוד גם ב כוהמשיגברים של ו

 , בהתאמה. ניתן לראות בכך עדות להתמדה רבה יותר בקרב האימהות.73%-ו 88%לעומת 

 (לא נמצא הבדל במצב התעסוקה לפי גיל )לא בלוח. 

 )%( הצעיר הילד גיל לפיו 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-ב מועסקות: 32 לוח

 N 
 
 % 

   מי מתוך המועסקות % 
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקות %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 48 88  61 515 "כסה
 48 74  56 89 ילדים אין
 45 81  52 106 שנתיים  עד
 52 92  66 104 שנים 5-6
 50 97  64 118 שנים 7-4

 46 90  63 98 שנים 39-30

 

  1-משתתפות שלא עבדו בתחילת התכנית אין הבדלים גדולים במצב התעסוקה בהבקרבt   גיללפי 

 הילד הצעיר החי בבית. 

 0-משתתפות שעבדו בהזאת, יש הבדלים בקרב  לעומתt :אחוז, ילדים ללא נשים בקרב דווקא 

 (. %79-%83לעומת  %95מהות )יאהותר מאשר בקרב י נמוך 1t-ב המועסקות

 1-ב המועסקות מהותיהא שיעורt נראה; יורד הוא ואז 7 לגיל עד הצעיר הילד גיל עליית עם עולה 

  .חסם עבורן הוא מהותיהאהגבוה של  שגילן שמשום
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 (התא מתוך)%  ולאום 0t-במצב התעסוקה  לפי 1t-ב מועסקים: 42 לוח

 
N 

 
% 

 מי תוךמ המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפותעבדו 

 49 87 61 633 "כסה
 49 89 63 532 יהודים
 47 65 50 101 ערבים

 

  אין הבדל בין יהודים לערבים בשיעור המּושמים בעבודה מקרב הבלתי מועסקים במועד

 הצטרפותם לתכנית.

 הודים גבוה מהשיעור בקרב הערבים.לעומת זאת, שיעור ההתמדה של הי 

 על היכולת לעבוד )% מתוך התא( בריאות ומגבלת 0t-בלפי מצב התעסוקה  1t-ב מועסקים: 52 לוח

 
N 

 
% 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפותעבדו 

 49 86 60 651 "כסה
 53 88 64 524 מגבלה אין
 33 80 46 127 גבלהמ יש

 

  אחוז המועסקים לאחר שנה מעט יותר גבוה בקרב משתתפים שאין להם מגבלה על היכולת לעבוד

תמדה בעבודה אין המשתתפים בעלי מגבלה כזו. אולם מבחינת האחוז המסיבות בריאות לעומת 

 .אלו שיש להם מגבלות לבין האחריםהבדל משמעותי בין 

 והשכלה )%( 0t-בצב התעסוקה לפי מ 1t-ב מועסקים: 62 לוח

 
N % 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 651 "כסה
33-0 181 48 74 41 
 51 91 65 297 ש"ל  30+
 54 86 65 173 תיכוני-על

 

 1-נמצא הבדל במצב התעסוקה בt   :לתכנית כשהצטרפושלא עבדו ים שיעור המשתתפלפי השכלה 

השכלה בקרב בעלי  43%-45%לא סיימו תיכון, לעומת בקרב אלו ש 53% יהאך עבדו לאחר שנה ה

 תיכונית מלאה. 

  לאחר שנה היה נמוך יותר בקרב המועסקים שיעור ו בתחילת התכנית, המשתתפים שעבד קרבבגם

לעומת  95% – ויותר תיכונית מלאה השכלה לעומת שיעור המועסקים בעליאלה שלא סיימו תיכון 

73%-83% . 
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 (התא מתוך)%  גאוגרפי ואזור 0t-בלפי מצב התעסוקה  1t-ב מועסקים: 72 לוח

 
N 

 כ"סה
% 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפותעבדו 

 49 86 60 651 "כסה
 48 72 52 392 צפון
 52 99 79 174 מרכז
 49 76 61 85 דרום

 

 .מים החדשים  אין כמעט הבדלים בין משתתפים המתגוררים באזורים שונים מבחינת שיעור המּוש 

  יש הבדלים בשיעור המתמידים: כמעט כל המשתתפים תושבי אזור המרכז התמידו בעבודה לעומת

 מתושבי שאר האזורים. 94%

 )%( מקצוע לפיו 0t-בלפי מצב התעסוקה  1t-ב מועסקים: 82 לוח

 
N 

 כ"סה
% 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 648 "כסה

 66 91 76 217 מקצוע יש
 42 83 52 431 מקצוע אין

 

  ,תפיםהמשת בקרב היקף התעסוקהיותר מ גדולמקצוע היה ההתעסוקה בקרב בעלי  היקףכצפוי 

לתכנית עבדו  בהצטרפותמקצוע שלא עבדו המבעלי  33%תכנית: ל כשהצטרפומקצוע שהיו חסרי 

 מהמשתתפים שלא היה להם מקצוע.  50%לעומת  ,לאחר שנה

 מבעלי המקצוע שעבדו בתחילת התכנית היו  73%יותר:  בולטתמקצוע הבעלי  בקרבהתמדה ה

 וע. י המקצמהמשתתפים חסר 86%לעומת  ,מועסקים גם לאחר שנה

 )%( תעסוקתית היסטוריה לפי 0t-בבקרב משתתפים שלא עבדו  1t-ב מועסקים: 92 לוח

 
N 

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 451 "כסה
 56 321 לה שקדמו השנים 4-ב עבדו אך לתכנית בהצטרפות עבדו לא

 32 120 פעם אף עבדו לא או שנים 4-מ יותר לפני עבדו

 

 1-נמצא הבדל משמעותי במצב התעסוקה בt  לתכנית, לפי  בהצטרפותבקרב מי שלא עבדו

השנים שלפני התכנית עבדו לאחר שנה,  4-ממי שעבדו ב 43%ההיסטוריה התעסוקתית שלהם: 

 שנים או לא עבדו אף פעם.  4-מהמשתתפים שעבדו לפני יותר מ 60%לעומת 
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 למעסיקים )% מתוך התא( הפניה: רותיש וקבלת 0t-ב לפי מצב התעסוקה 1t-ב מועסקים:  31 לוח

 
N 

 כ"סה
% 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 651 "כסה
 47 89 64 279 קיבלו לא

 49 83 58 372 קיבלו

 

 (התא מתוך)%  תעסוקתי אימון: רותיש וקבלת 0t-בלפי מצב התעסוקה  1t-ב מועסקים: 03 לוח

 
N כ"סה 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 651 "כסה
 47 81 55 467 קיבלו לא

 55 93 73 184 קיבלו

 

 (התא מתוך)%  אישית תכנית בניית: רותיש וקבלת 0t-לפי מצב התעסוקה ב 1t-ב מועסקים: 23 לוח

 
N כ"סה 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 651 "כסה
 48 82 58 444 קיבלו לא

 49 94 66 207 קיבלו

 

 (התא מתוך)%  עבודה לחיפוש הסדנ: רותיש וקבלת 0t-בלפי מצב התעסוקה  1t-ב מועסקים: 33 לוח

 
N % 

 מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות שעבדו

 שלא מי מתוך המועסקים %
 לתכנית בהצטרפות עבדו

 49 86 60 651 "כסה
 48 84 57 489 קיבלו לא

 53 90 71 162 קיבלו

 

 .לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המשתתפים לפי סוג השירותים שקיבלו במסגרת התכנית

 

 משתני-רב ניתוח

עם  –רגרסיה לוגיסטית  –משתני -ניתוח רב ערכנו גם 66-00משתני שהוצג בלוחות -הניתוח הדו סף עלנו

אותם המשתנים, כדי לבדוק אילו מהמשתנים הללו מגדילים את הסיכוי של המשתתפים שלא עבדו 

במועד כניסתם לתכנית להיות מועסקים לאחר שנה, כאשר מפקחים על המשתנים האחרים. הניתוח 

מאפיינים  לרגרסיהאשר  כוללים הרכב משתנים שונה: במודל הראשון הוכנסו  ,ג שלושה מודליםמצי

תעסוקתי; ובמודל השלישי נוספו הרקע הדמוגרפיים; במודל השני נוספו אליהם מאפייני -סוציו

רותים השכיחים ביותר שהמשתתפים קיבלו במסגרת התכניות. כאשר אנו משווים את סיכויי יהש

ין קבוצות שונות כפי שזה עולה מניתוח הרגרסיה הלוגיסטית, אנו מתכוונים ליחס התעסוקה ב



 

24 

שהוא היחס בין הסיכוי של הפרט להיות מועסק לבין הסיכוי שלו להיות בלתי  ,(Odds Ratioהסיכויים )

 מועסק. 

 )רגרסיה לוגיסטית(  1t-ב מועסק להיות 0t-שלא עבד ב של מי הסיכוי: 43 לוח

 

 3 מודל 2 מודל 0 מודל

 מאפיינים רק
-סוציו

 דמוגרפיים

מאפיינים 
-סוציו

 דמוגרפיים
 תעסוקתי ורקע

-סוציומאפיינים 
 רקע, דמוגרפיים
 ושירותים תעסוקתי
 בתכנית שקיבלו

 הסיכויים יחס הסיכויים יחס הסיכויים יחס

N 452 452 452 

 0.942 0.970 0.844 (גברים)לעומת  נשים

 1.013 0.957 1.574 אין( )לעומת 0-0ילדים בגיל  יש

 0.677 0.735 0.472 0-0ילדים בגיל  x נשים
 1.030 1.098 0.840 (יהודים)לעומת  ערבים
מגבלה בריאותית אחת על היכולת  לפחות

 0.397* 0.398* 0.395* לעבוד )לעומת ללא מוגבלות(

 1.279 1.307 1.527** ש"ל( 33-0+ ש"ל ללא בגרות )לעומת בעלי 30

תיכונית  -ל עם בגרות או תעודה על+ ש"30
 1.196 1.214 1.763* ש"ל( 33-0)לעומת בעלי 

 1.147 1.017 0.874 באזור הצפון )לעומת מגורים בדרום( מגורים

 1.323 1.296 1.128 באזור המרכז )לעומת מגורים בדרום( מגורים

 2.273* 2.234*  מקצוע )לעומת אין( יש

)לעומת  רונותהאח השנים 4-ב שנים 6 עד עבד
 1.989* 2.022*  (האחרונות השנים 4-ב עבד לא
השנים האחרונות )לעומת  4 –+שנים ב 6 עבד

 3.993* 4.159*  השנים האחרונות( 4-לא עבד ב

 1.122   (הופנו לא)לעומת  למעסיקים הופנו

 1.363   (קיבלואימון תעסוקתי )לעומת לא  קיבלו

 לא )לעומת תעסוקתית תכנית להם נבנתה
 0.943   (נבנתה

 1.239   (לא)לעומת  עבודה לחיפוש הסדנ קיבלו

 0.357 0.429 1.112 קבוע
    

Pseudo R^2 0.036 0.089 0.092 

0.05 p < *;  0.1 p < ** 

 לעומת זאת, 8.7%-ל 6.3%-המודל השני מגדיל את השונות המוסברת לעומת המודל הראשון מ .

ות המרכזיות של התכנית, אינו תורם כמעט כלום לשונות המודל השלישי, שבו נוספו התפוק

 המוסברת.
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  סיכויי התעסוקה של הנשים שהשתתפו בתכניות אינם שונים מסיכויי התעסוקה של הגברים בכל

 המודלים שנבדקו. 

 1 -לא מצאנו קשר בין גיל המשתתפים לבין התעסוקה בt )לא מוצג בלוח( 

 אינם שונים מסיכויי התעסוקה של  0-0 ניבלדים סיכויי התעסוקה של משתתפים שיש להם י

ילדים. לילדים ללא משתתפים של מסיכוייהם משתתפים שיש להם ילדים בגילים אחרים או 

העדר סידור עבור הנשים,  :נשיםשל קטנים עשויה להיות השפעה שונה על התעסוקה של גברים ו

ילדים קטנים במשפחה עשויה  הימצאותגברים הלגבי עשוי להיות חסם תעסוקה ואילו  ילדיםל

של ילדים קטנים רלוונטית לתעסוקת  הימצאותםלעודד תעסוקה. לפיכך, בדקנו עד כמה דווקא 

. התעסוקה על מובהקת שלילית השפעה הייתה לא 0-0 בגילים ילדים הימצאותל כי מצאנונשים. 

 את להציע ניתן חרא מחקר ממצאי סמך על(. 04 לוח' ר) משתני-הדו בניתוח גם נכונה זו תוצאה

 אמותיהן כאשר גם משפחתוניםבו במעונות שוהים הקטנים מהילדים גבוה אחוז: הבא ההסבר

  .בשכר עובדות אינן

 אחת לפחות ב ,בעיה בריאותיתמגבלות על היכולת לעבוד בשל בכל המודלים שנבדקו מצאנו כי ל

השפעה שלילית מובהקת  הייתה ,סוג העבודה, שעות העבודה ותקופות העבודה מהבחינות האלה:

 כים נמו והי מגבלה כזו התעסוקה של מי שיש להם  יעל סיכויי התעסוקה של המשתתפים. סיכוי

 . מגבלהמסיכויי התעסוקה של אלה שאין להם  30% -ב

  דמוגרפיים לבין התעסוקה לאחר שנה, -סוציוהמאפיינים ה, שבדק רק את הקשר בין 3במודל

ייתה השפעה חיובית מובהקת על הסיכוי לתעסוקה. סיכויי מצאנו כי להשכלת המשתתפים ה

מסיכויי התעסוקה של מי  40%-שנות לימוד ללא בגרות היו גדולים ב 30התעסוקה של מי שסיימו 

+ שנות לימוד עם תעודת בגרות 30תיכון.  כמו כן, סיכויי התעסוקה של בעלי בית ספר שלא סיימו 

מסיכויי התעסוקה של מי שלא סיימו תיכון. עם זאת,   93%-תיכונית היו גדולים ב-או תעודה על

היסטוריה של כאשר נוספו משתנים של מקצוע ו ,השפעת ההשכלה על התעסוקה נעלמה

כאשר היסטוריה  ,תעסוקתית. הדבר מראה שלהשכלה אין השפעה עצמאית על התעסוקה

 . 6-ו 0תעסוקתית ומקצוע מוחזקים קבוע במודלים 

  יש השפעה חיובית מובהקת על התעסוקה. ההשפעה נשארת  ,מקצועלעובדה שלמשתתף יש

תעסוקתית ומשתנים נוספים מוחזקים קבוע. סיכויי התעסוקה היסטוריה המובהקת גם כאשר ה

 מקצוע. סרי חמסיכויי התעסוקה של אנשים  0של מי שיש להם מקצוע גבוהים יותר מפי 

  על סיכויי התעסוקה של המשתתפים. להיסטוריה התעסוקתית השפעה חיובית חזקה ומובהקת

מסיכוייהם  0השנים האחרונות גבוהים כמעט פי  4שנים מתוך  6סיכויי התעסוקה של מי שעבדו עד 

שנים או יותר בתוך  6השנים האחרונות. סיכויי התעסוקה של מי שעבדו  4של מי שלא עבדו במהלך 

 לה שלא עבדו במהלך תקופה זו.אלעומת סיכוייהם של  5השנים האחרונות גבוהים כמעט פי  4

 רותים שניתנו בתכניות השונות לבין סיכויי התעסוקה. יבמודל השלישי בדקנו אם יש קשר בין  ש

לחיפוש  הסדנן תעסוקתי, בניית תכנית תעסוקתית, רותים היו: הפניה למעסיקים, קבלת אימּויהש

מובהקת על סיכויי התעסוקה רותים האלה לא הייתה השפעה חיובית יעבודה. מצאנו כי לקבלת הש

כך  ;רותים ניתנו לחלשים ביותרישל המשתתפים. אפשר לשער אולי שזה קשור לכך שהש

      זניחה יחסית.  תםשהשפע


