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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
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