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  המחקר תמצית

 הקדמה. 1

רקע  עלבמעבר לחיים בוגרים ובשוק העבודה של הצעירים הולכת וגוברת  העולמית ההתעניינות

 בעקבות הצעירים לכלל הזדמנויות מצמצום נובעים םמהשינויי חלק. העבודה בשוק הרביםהשינויים 

 המהפכה בעקבות העבודה שוק במבנה מהשינויים נובעיםנוסף  חלק. העולמיהכלכלי  המשבר

 מעבר. ההלהשכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם  שמעמידה הטכנולוגית

למתרחש  בהתאם. הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די נעשה שלא ההכרה מתחזקתלכך 

שונים  ממשלה בעולם, גם בישראל הולך וגובר בשנים האחרונות העניין באוכלוסיית הצעירים. משרדי

החלו לתת עדיפות לאוכלוסייה זו ולפתח תכניות מיוחדות עבורה. אמנם המשבר הכלכלי לא השפיע 

 ענפימגמת התחזקות  בשלשק, המ במבנההניכרים  השינוייםעל ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

 . פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד השפיעו, ההייטק

 בשוק להשתלב מיוחדים קשיים בעלי 03-06 בני צעירים בקרב מקיף ארצי סקרמכון הזאת ערך  לנוכח

  :העבודה

I. להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 

 . הקרובה בשנה כאלה לימודים

II. מוגבלות בעלי צעירים 

III. שעות שבועיות בעבודה  30, שעובדים לפחות פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים

 שאינה מזדמנת או זמנית.

 

 על ועדכני מקיף מידע לראשונה שמספק מחקר ממצאי מציג זה דוח דוח נפרד. אוכלוסייה לכל

מתכוונים להתחיל ללמוד  אינםשושאינם עובדים, שאינם לומדים  03-06 גילאי צעירים של המאפיינים

 דרכם על ובחסמים לרשותם העומדים במשאבים מתמקד הדוחתיכוניים בשנה הקרובה. -לימודים על

. נוסף בסיוע ובצורכיהם השונות במערכות בהסתייעותם, התעסוקתי בניסיונם, בתעסוקה להשתלבות

ולשמש בסיס לתכנון מדיניות ותכניות להקלת עות לצורכי צעירים אלו מודאת המטרתו להגביר 

אפשר למצוא באתר  הנוספותאוכלוסיות המחקר  שתיל שהדוחות  אתהמעבר לחיים הבוגרים. 

 .www.jdc.org.il/brookdaleמכון ברוקדייל: -ג'וינט-מאיירסהאינטרנט של 

 

מדגם ארצי של עם )באמצעות שאלון סינון( סקר נעשה בשני שלבים. בשלב הראשון נערך ריאיון קצר ה

 540,000-כ, 03-06-את כלל האוכלוסייה של בני ה ייצגהממרואיינים(  4,540-)כ 03-06צעירים בני 

 הצעירים את זהותה לתיריאיון הקצר היטרת המ .)0007, לסטטיסטיקה המרכזיתצעירים )הלשכה 

בעלי  500-כ מתוכם זוהו ,םצעירי 3,000-כ זוהו .מתמקד המחקר בהןש לאוכלוסיות המתאימים

. בשלב השני רואיינו ביתר הרחבה הצעירים שזוהו. הדוח סדרה מיוחדת של שאלות מוגבלות  בעזרת

תיכוניים ואף אינם -לימודים על לומדים ואינם עובדים אינםש צעירים 500-כב הנוכחי מתמקד

  .לימודים כאלו בשנה הקרובה  מתכוונים להתחיל ללמוד
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 ודל האוכלוסיות:אומדן משוקלל של ג להלן

 להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים .2

  הגיל מקבוצת 33%שהם  57,000-כ – ובההקר בשנה כאלה לימודים

  הגיל מקבוצת 03%הם ש 76,000-כ – פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים .1

 מוגבלות בעלי צעירים כוללים והם 1,הגיל מקבוצת 35% שהם 33,000-כ – מוגבלות בעלי צעירים .3

בעלי מוגבלות אינם צעירים שקבוצה נוספת של  וכן נפשית/שכלית/חושית/פיזית

 וריכוז. קשב תהפרע או/ות למידה אבל יש להם לקו פיזית/חושית/שכלית/נפשית

 

קיימת חפיפה חלקית בין אוכלוסיית בעלי המוגבלויות לבין שתי האוכלוסיות האחרות )ר' תרשים א(. 

כך לדוגמה, צעיר בעל מוגבלות שאינו עובד ואינו לומד ישתייך מבחינת הניתוח גם לאוכלוסיית 

גם לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות )ובכל אחת מהאוכלוסיות הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים ו

  שאליהן הוא משתייך משקלו יהיה זהה(.

 

  ןניהבי חפיפההכלולות במחקר וה 12-13-אוכלוסיות הצעירים בני ה: א תרשים

 

תיכוניים -על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים תאוכלוסייב כאמור יתמקדזה  דוח

 מתכוונים להתחיל ללמוד לימודים אלו בשנה הקרובה )להלן: הצעירים(.  ושאינם

                                                   
 36מאובחנת, עם  שאינהלומדים בעלי מוגבלות  אוכוללת צעירים עובדים  אינהבעלי המוגבלות  אוכלוסיית 1

 שנות לימוד או יותר.
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 :הבאות שאלותמחקר התייחס לה

 ?העיקריים מאפייניה הםומה גודל האוכלוסייה  מהו .2

 מה הם החסמים ומה הם המשאבים להשתלבות הצעירים בתעסוקה?  .1

 אינם עובדים ואינם לומדים?הצעירים מדוע  .3

 לעתיד הלימודים/או ו התעסוקה בתחומי תכניותיהם הןה מלעבוד והאם הצעירים מעוניינים  .4

  ?הקרוב

איך לדעת ו, בתעסוקה שילובל המספקות עזרה השונות במערכות הצעירים הסתייעו כמה עד .5

   לימודים ובתעסוקה?ב הצעירים אפשר לעזור להם להשתלב

 מאפייניהן?האם בתוך האוכלוסייה יש קבוצות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת ומה הם  .2
 

 נםיוא עובדים שאינם 03-06 בגילים הצעירים אומדן "ס,הלמסקר כוח אדם של  פי-על, כאמור

 יותר גבוהים האחוזים .הגיל קבוצת מסך 33% מהווים, והם 57,000-כ שקלול, הואלומדים, לאחר 

כלכלי -חברתי דירוג בעלי ביישובים שמתגוררים צעירים ובקרב בגרות תעודת ללא צעירים בקרב

  .נמוך

 עיקריות קבוצות לשלוש ת הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדיםאוכלוסיי חולקה םממצאיהבניתוח 

 בעבודה:  ןבהתאם לאתגרי השתלבות

 מוגבלות שאינם בעלי צעירים 

 ( א קבוצה)להלן:  2יתפשנושית/שכלית/ח/פיזית מוגבלותבעלי  צעירים 

 או/ו/חושית/שכלית/נפשית אבל יש להם לקויות למידה פיזית מוגבלות בעליאינם ש צעירים 

 (ב קבוצה)להלן: קשב וריכוז.  הפרעות

 בקשב ההפרעות ובעלי הלמידה לקויות בעלי אתמאמץ מיוחד לאתר במסגרת הראיונות  נעשה

. 0 ,איש מקצוע שעשה אבחוןעל  ןהמרואיי ידי-לע. דיווח 3: דרכים בשלוש שימושתוך  וריכוז

בבית ספר לחינוך מיוחד או בכיתה מיוחדת/מקדמת/טיפולית  ועל לימודיידי המרואיין -על חדיוו

  לקויות למידה.  גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור. 6 ,בבית ספר רגיל

 נעשתההשכלה:  לפי גם נותחובין המינים(, וחלק מהנתונים  הבחנה תוך) מגזר לפי נותח המידע כן כמו

כלה נמוכה )ללא תעודת בגרות או עם תעודת בגרות חלקית( לבין צעירים צעירים בעלי הש בין הבחנה

 תיכונית(. -בעלי השכלה גבוהה יותר )עם תעודת בגרות או תעודה על

  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 2

 כפי שנמצאו בסקר:דמוגרפיים הבסיסיים של הצעירים -המאפיינים הסוציו

 ערבים הם 54% :מגזר

  נשיםהן  43% :מגדר

                                                   
 מוגבלות לבעלימוגבלות פיזית/חושית/שכלית  בעלי ביןא קבוצה  בתוך הבחנה גםמהעיבודים נעשתה  בחלק 2

 .נפשית
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  :משפחתי מצב
 60% :אחוז ;(בהתאמה, 34% לעומת 53%) הנשואים מאחוז גבוה הנשואות אחוז נשואים 

 ( בהתאמה, 04% לעומת 53%) הנשואים היהודים מאחוז גבוה הנשואים הערבים

 03% אבות 33%-ו אימהות 68%: הורים הם מהצעירים . 

   אשכולות) נמוכה כלכלית-חברתית רמה בעלי ביישובים מתגוררים מהצעירים 49% :מגורים יישוב

 ( 30 מתוך 5-3

 . ב מקבוצה 33%-ו א מקבוצה 03%: מוגבלות בעלי הם מהצעירים 69% :מוגבלות

  לתעסוקה וחסמים משאבים. 3

תעסוקה בקרב הצעירים נבדקו המשאבים העומדים -לקבל תמונה מלאה על הגורמים לאי כדי

לרשותם והחסמים העומדים בדרכם להשתלבות בתעסוקה: ההון האנושי )השכלה, מקצוע ומיומנויות 

הסתגלות למסגרות  עיותוב תעסוקתית מסוגלות, תעסוקתישפה ומחשב(, אילוצים משפחתיים, ניסיון 

 בעבר. 

  אנושי וןה 3.2
הון אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית, "

חברתית וכלכלית". הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות )גיל, מגדר ומצב בריאותי( ויכולות נלמדות 

אינם לומדים ואינם זה יוצגו היכולות הנלמדות של הצעירים ש בחלק. (OECD, 2010b)חינוך והכשרה( )

 עובדים. 

  :השכלה

 66%, תיכון סיום תעודת אין 06%-ל: הצעירים מכלל 43% מהווים נמוכה השכלה עם צעירים 

 בגרות תעודת יש מהצעירים 07%-ל, מנגד(; ביותר הגבוהה כתעודה) תיכון סיום תעודת בעלי הם

 אקדמי תואר או תיכונית-על תעודה יש 34%-ול

 עובדים אינם בגרות תעודת ללא הצעירים מכלל 00% :(צעירים 4,540-כ) הסינון שאלוןפי -על 

 ( תיכונית-על השכלה בלי או עם) בגרות תעודת עם הצעירים מכלל 9% לעומת לומדים ואינם

 לחוות עלולים חלקית אפילו או מלאה בגרות תעודת להם אין אשר נמוכה השכלה בעלי צעירים 

 מהם הם ערבים: גבוהאחוז . בתעסוקה בהשתלבות יותר רבים קשיים

 ערבים הם 45% -

 יהודיות 00%, ערביות נשים 60%: נשים הן 40%  -

  .ב מקבוצה 36%, א מקבוצה 64%: מוגבלויות בעלי הנם 58% -

  :מקצוע
 ( מקצועית הסמכה בליכלשהו )עם או  מקצועבעלי  הם( 58%) צעיריםמה כמחצית 

 06%  קיבלו תעודה מקצועית  4%: הבאות הדרכים אחת בלפחותרכשו תעודת הסמכה מקצועית

 הסקר בעת מקצוע דולמ 36%-ו הצבא במסגרת המקצוע את רכשו 9%, התיכון לימודי במסגרת
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 התיכון הספראחרי הצבא או אחרי בית  מקצועי קורס שסיימו אותיכוניים( -על שאינם לימודים)

 ( בצבא שירתו לא אם)

  אין שיעורים  אקדמי תואר או תיכונית-על תעודה בעלי םשאינ הצעירים בקרביש לציין כי

 מקצועית  גבוהים יותר של הכשרה

 בסך. האזרחיים לחיים גם מקצוע לרכישת מסגרת בו ששירתו מהצעירים חלקל שימש הצבא 

 באזרחות בולעסוק  שאפשרמקצוע  וב ומהצעירים היהודים ששירתו בצבא למד 00% הכול

 (. אם כולליםהאזרחי בשוק כמקצועות ושמוכרים ייעודית הכשרה ניתנת שבהם)מקצועות 

 . 60%-, מדובר בפקידות או לוגיסטיקהאו מקצועות הקשורים ב נהיגה לימודי

 54% קבוצה בעלת הון אנושי נמוך במיוחד בתחום ההשכלה והמקצוע, העשויה  מהצעירים הם

 תעודהבגרות מלאה,  תעודת ללאהצעירים  :להיות בעלת צרכים ייחודיים להשתלבות בעבודה

 יותר גבוה אחוז נמצאשדיווחו שגם אין להם כל מקצוע. בקבוצה זו  אקדמי תואר אומקצועית 

  :של

 ( בהתאמה, 63%-ו 43%לעומת יהודים ) ערבים -

 (. 59%ב ) מקבוצה וצעירים( 69%) מוגבלות ללא צעירים לעומת( 30%א ) מקבוצהצעירים  -

 

 התייחסה בשפות הידע בדיקת. העבודה בעולםבשפות תפקיד חשוב בהשתלבות  ידעל :בשפות ידע

 מדד נבנה. הערבים הצעירים בקרב העברית בשפה ידעלו הצעירים כלל בקרב האנגלית בשפה לידע

: הבאות המיומנויות כל את לבצע מעט רק יכולים או בכלל יכולים שאינם הצעירים אחוז את שבדק

 הן שימש מדד אותו. פשוט מכתב לכתוב או בציוד שימוש הוראות להבין, לשוחח, פשוטה שיחה להבין

 בריאיון בעברית עצמי תא להציג"יכולת  ההיגד נוסף העברית בשפה הידע למדדו, לעברית הן לאנגלית

  נמצא כי: ."עבודה

 . באנגלית מספיק שולטים אינם 68%

 00% בשפה העברית מיומנות שוםב מספיק שולטים אינם הערבים מהצעירים.   

 אקסל, וורד: מוכרות אופיס ובתוכנות אלקטרוני בדואר שימוש מיומנות נבחנו :מחשב מיומנויות

כלל לא שולטים שמדד שבדק את אחוז הצעירים ששולטים במידה מועטה או  נבנה. פוינט-ופאואר

  .במחשב מספקת שליטה אין מהצעירים 09%-לכנת מחשב. לפי מדד זה, ות שוםב

 נמוכות רמות ניכרו המוגבלות בעלי הצעירים אצלוכן  ערבים צעירים אצלכמו במדדים הקודמים, 

  .מחשב מיומנות של יותר

 משפחתיים אילוצים 3.1
 .הקטנים ילדיהןטיפול בה צריכות להתמודד גם עם צעירות אימהות

 68%  ליציאהמכשול  הואהקטנים  ילדיהןהצורך לטפל בשמהן דיווחו  48%אימהות.  הןמהנשים 

 לעבודה. 
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 תעסוקתי ניסיון 3.3
 התעסוקתית ההיסטוריה תנו אבדק. בעבודה להשתלבותיתרון חשוב  עוד הנוקודם  תעסוקתי ניסיון

 . העבודה מעולם הםשלריחוק ה אוקרבה ה מידתלבחון את כדי   צעיריםהשל 

 36%מעולם,  עבדו לא 03%בעלי ניסיון דל:  שהםניסיון תעסוקתי או  אין הצעיריםמ למחצית 

 ממועדהאחרונות  בשנתיים מהזמן קטן חלק עבדו 30%-והסקר  מועד לפני יותר או שנתיים עבדו

  הסקר

 57%  הסקרעבדו כמחצית הזמן או רוב הזמן בשנתיים שלפני . 

 תעסוקתית מסוגלות 3.4
לאדם  ותהמסייע , נוסף על השכלה והכשרה מקצועית,מגוון יכולות פירושה תעסוקתית מסוגלות

 soft"מיומנויות רכות" של עולם העבודה ) כוללותאלו  יכולותלהתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. 

skills) ,מהווה אלו בכישורים. העדר או קושי לעבודה הרלוונטיים פורמליים בלתי כישורים ופירושן 

 36-ב שלהם הקושיולהתקדמות במקום העבודה. הצעירים נשאלו על  בתעסוקה להשתלבות חסם

  3.מסוגלות תעסוקתיתל הנוגעים פריטים

 58% קשיים על מדווחים אינם 

 03%  צעירים בקרב 50%-לכ מגיע זה שיעוראו יותר מהפריטים שנבדקו.  בשלושהמתקשים 

 מקבוצה א. 

 בעבר למסגרותהסתגלות  בעיות 3.5
 של במסגרת או בעבודה השתלבותקשיי  לנבא עשויותלימודים וצבא  במסגרותהסתגלות  בעיות

 . יותר מאוחרים ביםבשל לימודים

 60% ממסגרות השעיה על דיווחו 03%. עניין/ חוסר להתרכז/ קושי בלימודים קושי עליווחו ד 

 מהנשים( 30% לעומת 69%) גברים בקרב בעיקר, לימודיות

 /דיווחו על קשיי הסתגלות  38%(, 96%שירות לאומי )במכלל הצעירים היהודים ששירתו בצבא

להם קושי לציית לכללי המסגרת  שהיה אולא הסתדרו עם מפקדים, ש משום למשללמסגרת, 

 הצבאית.

  בעבודה תוהשתלבל יהמוטיבצ. 4

  :לעבוד למוטיבציה שלהם חשובה אינדיקציההמחפשים עבודה הוא  צעיריםה היקף

 49% עבודה תמחפש האינ - 56%-  מבוטלת לא קבוצהמכך משתמע ש, אולםו ;עבודה מחפשים. 

                                                   
 שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הפריטים 36 להלן 3

כל ב; לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע מבין
; לציית להוראות של הממונה עליך; לקבל אחרים על אחראי; להיות לעבודהיום לעבודה; להגיע בזמן 

בו אתה משתמש בעבודה; שת שאתה עושה; להיות אחראי לציוד ביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויו
לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי 

 צפויים.
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  קשיים 4.2
 השקפתם נשאלו עלראשון ב התבקשו להתייחס לקשייהם בשני מישורים. עבודה שמחפשים צעירים

כישורי חיפוש קשייהם בהתמקד בהתבקשו לשני ב .עבודהבמציאת  החסמיםאודות על הכוללת 

 עבודה. 

  :כללו עליהם שדווח העיקרייםהקשיים 

 (60%) תחבורה קשיי או מגוריםה באזור בעבודה מחסור 

 (00%) במקצוע עבודה העדר 

 ( 38%בלבד ) נמוך בשכר עבודות 

 (03%) שפה או ניסיון, הכשרה כגון, לעבודה מספקים כישורים העדר. 

טפסים מיומנויות חיפוש עבודה )למשל מילוי ביצוע קשיים ב נשאלו גם על חמישה סוגי הצעירים

 לצורך חיפוש עבודה, הכנת קורות חיים, שימוש ברשתות חברתיות למציאת מקומות עבודה(.

 55%  על  34%-ו קשיים שני על 33%דיווחו על קושי אחד,  38%: אחד קושידיווחו על לפחות

 ויותר קשיים שלושה

 09% ללא מהצעירים 36% לעומת) ויותר קשיים שלושהא ציינו  מקבוצה מוגבלותהבעלי מ 

 (. מוגבלות

 עבודהחיפוש -איסיבות ל 4.1
  . בין הסיבות שדווחו:לכך עיקריתה ההסיב אתן התבקשו לציי שלא חיפשו עבודה המרואייניםכל 

 ערביות נשיםה מכלל 95%-ות, והצעיר מכלל 33% – בילדים/הבית במשק טיפולאחריות ל  

 בעלי  צעיריםרק  כמעט דיווחו אלו בעיות על(. 33%) נפשי/הפיזי בתפקוד בעיות או בריאות בעיות

 מקבוצה א.  מוגבלות

 לעבוד ענייןהגדרה רחבה של ה 4.3
צעירים שמעוניינים לעבוד.  זקוקים הלזהות את העזרה של יתהמטרות המחקר המרכזיות הימאחת 

 םמחפשיש הצעירים כלקבוצות:  שתיל מתייחס והואהסקר נבנה המשתנה "מעוניין לעבוד"  במסגרת

ציעו להם עבודה ה ילומחפשים אך היו מוכנים להתחיל לעבוד מיד א אינםש הצעירים כלועבודה ה

 (.  במכלל הצעירים מעוניינים לעבוד )ר' תרשים  80% זו הגדרה לפימתאימה. 

-דו ניתוחעזרת בהן לעבוד המגדילים את הסיכוי של הצעירים להיות מעוניינים  המאפיינים את ובחּנ

 כללו שנבחנוהמשתנים . לוגיסטית רגרסיה של מודל באמצעות ,משתני-רב ניתוחהן בעזרת  משתני

 מחליפת הקצב קבלת וכן ומוגבלויות השכלהרמת , מגזר, לילדים והורות מגדריים: אישמאפיינים 

  .עבודה

 :שני הניתוחים הראו את אותם דפוסים

 ללא נשיםמ פחות לעבוד מעוניינות אימהות. ילדים ללא גבריםמ יותר לעבוד מעוניינים אבות 

 ילדים
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 יהודים  לערבים  אין הבדל בין 

 בין  אלוכ תואר אותעודה  מחסרייותר  לעבוד מעוניינים/ תואר אקדמי תיכונית-על תעודה בעלי(

 ( שאין, בין מלאה בגרות תעודתלהם  שיש

 או ות למידה לקו בעלימוגבלות נפשית וצעירים  בעליצעירים  ,מוגבלות שאינם בעלי צעירים/

  פיזית/חושית/שכליתמוגבלות  בעלימעוניינים לעבוד יותר מאשר  ת קשב וריכוזהפרע

 עבודה מחליפת קצבה ממקבלי יותר לעבוד מעוניינים קצבה מקבלים ינםשא צעירים .  
 

 : עניין ביציאה לעבודה בקרב הצעיריםב תרשים

 
 עיסוקים עיקריים של הלא עובדים 4.4

  :הדועבמחפשים שאינם לכך שתי הסיבות העיקריות  מעיסוקיהם של הצעירים תואמים אתחלק 

 :קצריםמשתתפת בקורסים של צעירים בעיית בריאות. קבוצה נוספת ובילדים   טיפול

 העיסוקים העיקריים שדווחו הם:

 (64%) במשק בית/ילדים טיפול 

 (33%) ים קצריםבקורס לימודים 

 (33%) בריאות בעיותטיפול ב 

 9% כניסה לקראת התארגנות או"ל בחו מטיול חזרה, דירה מעבר כגון, מעבר בתקופת נמצאים 

 לעבודה

 05% דיווחו כי אינם עושים דבר . 

 כדי להשתלב בעבודהמשאבים קיימים של וניצול בעזרה  צורך. 5

זקוקים לעזרה בהשתלבות  שהם דיווחו מעוניינים לעבודהמהצעירים  ארבעים ושניים אחוזים

 :היו נזכרוש הנפוצים העזרה סוגי. הצעירים מכלל 63%. אלה מהווים בעבודה

 ( 35%) מקצועי וייעוץ הכוונה 
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 או  במחשב בסיסיים לימודים כגון אישיות מיומנויות שיפור, כלומר, האנושי וןהה רחבתה

 ( 66%)  גבוהים לימודים ואף בגרויות השלמת, יתמקצוע הכשרהאו  באנגלית

 (36%) ילדים על השגחה סידורי 

 (.33%( )דתיות או תרבותיותת, ו)בריאותי אישיות למוגבלויות מתאימה עבודה 

 קיימים משאבים ניצול

 בשירותיםנמצא כי נעשה שימוש מועט בלבד  ככלל. יםלצעיר ות עזרהול יםיכולה שירותיםגוון מישנו 

 : 4אלה

 3% דיווחו על קשר עם עובד סוציאלי 

 35% הכללי התעסוקה בשירות היו 

 4% תעסוקה מרכז עם בקשר היו  

 7%  שהיומהיהודים ששירתו בצבא או בשירות לאומי, דיווחו  37%מכלל הצעירים, המהווים 

 עם היחידה להכוונת חיילים משוחררים.  בקשר

 לעיללפחות אחד מהשירותים  עםמכלל הצעירים היו בקשר  03% כולה בסך . 

 בתעסוקה להשתלבות הכנה סדנאות

, אלו בסדנאותהשתתפו  שלאהצעירים  אצל. העבודה לעולם הכנה בסדנאות השתתפו כי ציינו 3% רק

יהודים בעלי  רובם; ןעליה שמעו או כאלה סדנאות מכירים שהם דיווחו( 63%) יחסית קטן אחוז

 תעודת בגרות או השכלה גבוהה יותר. 

 או בהכשרה מקצועית אקדמיים בלימודים עניין

הופנתה  שאלההשנה הקרובה. ב לימודים אקדמיים או בהכשרה מקצועיתב עניינםעל  ושאלנהצעירים 

)ללא תואר ים נמוכים ימשאבים השכלתשיש להם צעירים ה , אולם הניתוח נערך עבורלכלל הצעירים

 צעיריםמכלל ה 34%בקרב צעירים אלה, שהם  .(או תעודה מקצועית תיכונית-על תעודהאקדמי, 

 מעוניינים 45%. הקרובהמעוניינים ללמוד במסגרת כלשהי בשנה  63% ,לומדים ואינם עובדים שאינם

 השלמת) במסגרות אחרות 37% ועוד מכללה או באוניברסיטה בלימודים 09%, מקצועי בקורס

 שהם דיווחו ללמוד מהמעוניינים 37% .(יפסיכומטר למבחן כנהה ,אקדמייםללימודים  מכינה ,בגרויות

 .כספית עזרה 54%-ו וייעוץ הכוונה צריכים 56% מתוכם – כן לעשות כדי לעזרה זקוקים

  כלכלי מצב. 6

 .בהעדר הכנסה מעבודה םצעיריה של הההכנס מקורותהמחקר בחן את 

  הכנסה מקורות

 הצעירים:  של השכיחים ההכנסה מקורות להלן

 אחרת קצבה, הכנסה השלמת/הבטחת כגון) ודהבע מחליפות קצבאות מקבלים 06%: קצבאות 

  (עבודה נפגעי או נכות קצבת, אבטלה דמי, לאומי מביטוח

                                                   
 3% –, בתוכם בקרב גברים 60%עקב בעיה באיסוף הנתונים בשאלות אלו, שיעורי הנפל בהן עומדים על  4

 .40%-כ –ובקשר נשים 
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 בקרב ; המשפחה מבני קבועה כספית עזרה מקבלים 03%: הזוגמשפחה או עבודת בן/בת  בני 

; אצל הרוב זוג בת/בןעבודת דיווחו על הכנסה מ 39%. העיקרי ההכנסה במקור מדובר 00%

 מדובר במקור ההכנסה העיקריהמכריע מתוכם 

 מספקים אשר הוריהם שולחן על נסמכים אלו צעירים כי ערלש יש .אין הכנסה קבועה 64%-ל 

 .מזדמנות בעבודות עובדים שחלקם ייתכן, כן כמו .צורכיהם כל את להם

 . בחודש שקלים 6,000הכנסה של עד  דיווחו על 30% :נטו כוללת הכנסה

 כלכליה מצבה של סובייקטיבית הערכה

" לכסות מצליחים די" דיווחו כי הם 60%-ו" רבה במידה מצליחים" הם כי דיווחו הצעירים מכלל 60%

 דיווחו 30%-ו" מצליחים כך כל"לא  הם כי דיווחו 08%, זאת עם. הבית משק של בסיסיות הוצאות

  .בסיסיות הוצאות לכסות כלל מצליחים שאינם

 תעסוקה חוסר של מתמשך בסטטוס להישאר מוגבר בסיכון צעירים. 7

 גדול חשש יש כי נראהשו מוגבר בסיכון שמתאפיינת צעירים שלקבוצה -תת זהותל ניסההמחקר 

 צעירים היאהקבוצה -תתהגדרתה של . זמן לאורך התעסוקה חוסרשל  בסטטוס שתישאר במיוחד

 צעירים, כלומרואף לא למדו בתקופה זו. , הסקר שלפני בשנתיים עבדו שלא או בעבר כלל עבדו שלא

צעירים  58,700-מתוך כ 37,000-מהצעירים, כלומר כ 67%מהווה  קבוצההמשוק העבודה.  המרוחקים

   אנו רואים בהם קבוצה הנתונה בסיכון גבוה. . לומדיםשאינם עובדים ואינם  03-06בגילים 

מאפיינים  לבין גבוה סיכוןב הנתונה הקבוצל ההשתייכותי יאת הקשר בין סיכו בחןהמחקר 

ולאחר מכן  משתני-דו ניתוחקיום מוגבלות. הניתוח כלל ראשית כן השכלה ומאפייני דמוגרפיים, 

  .משתני-רב ניתוח

 ישנו שיעור הנתונה בסיכון גבוה לקבוצה המשתייכים הצעירים בקרבעולה כי  משתני-הדו מהניתוח

 של:  גבוה

 (ילדים ללא וגברים)אבות  גברים ולעומתלילדים לעומת נשים ללא ילדים  אימהות 

 היהודים לעומת ערבים 

 בעלי תעודה כזו   צעיריםלעומת  –תיכונית או אקדמית -שאין להם תעודה על צעירים 

 בעלי צעירים, נפשית מוגבלות בעלי צעירים לעומת/חושית/שכלית פיזית מוגבלות בעלי צעירים 

 .מוגבלות ללא וצעיריםת קשב וריכוז /או הפרעו למידה תלקו

משתני לגבי המאפיינים -שנמצא בניתוח הדו דפוס ואות את יםמראמשתני -הניתוח הרב ממצאי

 .37% היא המודל של המוסברת השונות .הסיכון לקבוצת להשתייךשמגבירים את הסיכוי 

  פעולה וכיווני סיכום. 8

מתוך מחקר רחב יותר העוסק אוכלוסיית הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים ב מתמקדזה  מחקר

חשים כי  אלו צעיריםשעזרה חן את המאפיינים, המשאבים, החסמים והובוא . ה03-06בטווח הגילים 

 השתלבות בעבודה. שם להם זקוקים לה 
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תיכוניים ואף אינם -לימודים על הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדיםמראים שמ הממצאים

 : מתכוונים להתחיל בלימודים כאלה בשנה הקרובה

 54% ערבים הם 

 43% הם נשים 

 69% ב מקבוצה 33%-ו א מקבוצה 03%: מוגבלות בעלי הם  

 היא התיכון סיום תעודת 66% ואצל תיכון סיימו לא 06%: נמוכה השכלה בעלי הם גדול חלק 

 (מלאה או חלקית בגרות תעודת)ללא  ביותר הגבוהה התעודה

 יש תעודת הסמכה מקצועית 06%-ל רק   

 בתעסוקה בהשתלבות עוסקהכלשהו  תלרוב הצעירים לא היה שום קשר עם שירו 

 מהווים את הקבוצה  צעירים אלו .הסקר שלפניבשנתיים מעולם או לא עבדו עבדו  לא 50%-כ

מוגבלות פיזית  לבעלי. זמן לאורךשל חוסר תעסוקה  הישאר במצבלהנתונה בסיכון הגבוה ביותר 

 .היה סיכוי גבוה יותר להיות כלולים בקבוצה זו נמוכה השכלהולבעלי 

  :על אף כל החסמים

 80%  שאינם מחפשים אך היו  אתוגם ( 49%)עבודה  ינתון זה כולל מחפש –מעוניינים לעבוד

  (06%) ימהמוכנים להתחיל לעבוד אילו היו מציעים להם עבודה מתא

 50% זקוקים לעזרה כדי להשתלב בעבודה  דיווחו שהם מהמעוניינים לעבוד 

 63% תיכונית או תעודה -משאבים השכלתיים נמוכים )ללא תואר אקדמי, תעודה עלבעלי מ

  מקצועימקצועית( מעוניינים ללמוד בשנה הקרובה. כמחציתם רוצים ללמוד קורס 

 עולים מספר כיווני פעולה:  מהממצאים

 מקרב -תיכוניים מקצועיים רלוונטיים לדרישות שוק העבודה -מסלולים ללימודים על יצירת .2

יש להם ש דיווחו 55%מכלל הצעירים(,  84%) אקדמי תואר או תיכונית-על תעודהצעירים ללא ה

 העובדהתעודה מקצועית.  להםשיש דיווחו  05%ו ,)בין שנלמד באופן פורמלי ובין שלא( מקצוע

 ותיהםמקצוע לנחיצות בנוגע שאלהשצעירים אלו אינם עובדים למרות היותם בעלי מקצוע מעלה 

 שוק העבודהבמקצועות נדרשים ב הכשרותבצורך כדי להעיד על ה הב ישם. כשרתו/או איכות ה

  . אלו הכשרותובצורך לעודד את השתתפות הצעירים ב

ישנו שיעור נמוך יחסית של  כי להוע מהממצאים -ם/אקדמיים תיכוניי-ללימודים על עידוד .1

/אקדמית תיכונית-על תעודה כי נמצאאך (. 34%תיכונית/אקדמית )-תעודה על עליצעירים ב

 הסיכון לקבוצת שתייךלה הסיכוי את ומקטינה לעבודמעוניין  להיות רהצעי שלמגבירה את רצונו 

 ולעודדתיכוניים -אקדמיים ועל לימודיםלהנגיש  דרכים למצוא צורך עולה כך אםגבוה. ה

       בהשלמת בגרויות ולימודי מכינה.     עזרהידי -על למשלבהם,  ותהשתלב

האחוז הקטן של צעירים שהשתתפו  לנוכח - התעסוקה לעולם הכנה לתכניות הנגישות הרחבת .3

צורך להרחיב את המידע  עולהלה מכירים תכניות כא אפילועבודה או שעולם הבתכניות הכנה ל
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 את לתת יש זה בהקשרתכניות לצעירים בתחום ההכנה לעולם העבודה. השירותים ואת ה ולהנגיש

 . המוגבלות בעלי צורכיל הדעת

, העבודה לעולם להכנה כפלטפורמה הלאומי ובשירות הצבאיהפוטנציאל שבשירות  מימוש .4

השתלבות ב חשוב תפקיד להיות יכול לאומי או צבאי שירותל - בסיכון אוכלוסיות על בדגש

. מהצעיריםאופי השירות הצבאי של רבים  על בממצאים לראותלכך אפשר  ביטויבוגרים. הבחיים 

, בפרט לאוכלוסיות הצבא והשירות הלאומי את ההזדמנויות שמספקים עוד למטב ראויזאת,  עם

 בסיכון. 

 הצורך על דיווחו מהצעירים גבוה אחוז - והלימודים התעסוקה בתחום וייעוץ הכוונה מתן .5

 63% ,נמוכיםמשאבים השכלתיים  עםבקרב צעירים וייעוץ לשם השתלבות בתעסוקה.  הכוונבה

מתוכם דיווחו שהם זקוקים  37%-ו – יםמקצועי קורסים בעיקר –כי הם מעוניינים ללמוד דיווחו 

 של הנגישות את לשפר צורך ישלעזרה כדי לעשות כן )בעיקר הכוונה, ייעוץ ותמיכה כספית(. 

לימודים תקופת לימודי התיכון, בסיום השירות הצבאי/לאומי וכן בסיום ב הכוונה וייעוץ שירותי

 תיכוניים. -על

גבוה אחוז  -לא לעבוד ולא ללמוד גבוה בסיכון  הנתונותתשומת לב מיוחדת לקבוצות  מתן .2

ערבים וצעירים בעלי  הם תעסוקה חוסר של בסטטוס להישאר מוגבר בסיכון הצעירים הנמצאיםמ

   הללו. צעיריםה של הייחודיים צורכיהם מערכתית על בהסתכלותצורך  ישמוגבלות. 

עזרו שי ותכניות ניותמדי לתכנון בסיס ולהציע צעירים של לצורכיהם המודעות את לחזק נועד המחקר

ועדת היגוי שכללה נציגים ממשרדי ממשלה  ידי-המחקר לווה על. בוגרים לחיים מעברב להם

עיקרי הממצאים הוצגו בפורומים שונים ותרמו למאמץ  .השלישי מהמגזר רלוונטיים ארגוניםמו

 .הצעיריםלהרחיב את ההזדמנויות העומדות לפני 

 מרכזי רשת: במסגרות שונות עתידיים מאמצים יושתתו םבסיס עלש לפעולה מתווים מספר גובשו

 הרווחהשירותי  בוגריתעסוקה לצעירים ערבים ולחרדים; תכניות מיוחדות לצעירים  מרכזי; צעירים

  .    מוגבלות לבעליויוזמות רחבות היקף 

 .וכן בסיוע קרן גנדיר המחקר התבצע הודות לסיוע מקרן מנדל ל. ומדלן ה. ברמן
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  דברי תודה

 המחקר על כל שלביו.חובה נעימה היא להודות לכל מי שסייע לנו בביצוע 

ראשית ברצוננו להודות לצעירים הרבים שהסכימו להתראיין, תרמו מזמנם, שיתפו אותנו בתהליך 

 השתלבותם בשוק העבודה ואף חשפו לפנינו את הקשיים והחסמים שהם חווים בתהליך זה. 

  ולקרן גנדיר על הסיוע במימון הסקר. מנדל ל. ומדלן ה. ברמןקרן לתודה מיוחדת 

אנו מודים לחברי ועדת ההיגוי על שיתוף הפעולה ועל התרומה מהידע ומהניסיון המקצועי. הוועדה 

האגף  –האגף לחינוך מיוחד; ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים  –כללה נציגויות ממשרד החינוך 

ם; לנוער, צעירים ושרותי תקון; האגף לשירותי רווחה ושיקום; האגף לשירותים אישיים וחברתיי

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית והאגף למחקר תכנון והכשרה; ממשרד 

הקרן  –האגף לבריאות הנפש; מהאגף לפיתוח שירותים חברתיים במוסד לביטוח לאומי  –הבריאות 

לפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון; הקרן למפעלים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים; 

 –עמותות אשלים ותבת; מאגף כוח אדם בצה"ל  –ות התעסוקה; מקרן גנדיר; מג'וינט ישראל משיר

 חלקת מדעי ההתנהגות )ממד"ה(.  מ

מכון ברוקדייל שסייעו לאורך כל הדרך בתמיכה ועצה: ליהודית -ג'וינט-נודה גם לעמיתינו במאיירס

לנועה שר  על עזרתן בגיבוש השאלון ובחשיבה על דרכי ניתוח המידע והצגתו; קינג ולנורית שטרוסברג

אסף בן שוהם על העזרה בשקלול קובץ הנתונים ד"ר ל על השתתפותה בכתיבת סקירת הספרות;

ובביצוע עיבודים מורכבים; וכן לחן צוק תמיר, תמר גולן ותמרה יהלום על ריכוז עבודת השדה וליווי 

  האיתור והראיונות. תודתנו לפרופ' ג'ק חביב על ההערות החשובות למחקר זה. המראיינים בתהליכי

ללסלי קליינמן על הבאתו של הדוח ועל התרגום  הלסטד לנעמי, דוחתודה גם לרעיה כהן על עריכת ה

 לדפוס. 
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 4  מגזר לפי, לסקר ההיענות ושיעור המדגם  : 3 לוח

   דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 4 פרק
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 מוגבלות קיום
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 05 מוגבלות קיום לפי, בריאותם מצב את הצעירים הערכת – לתעסוקה משאבים : 3 לוח

 04 מוגבלות קיום לפי, הצעירים של התעסוקתית ההיסטוריה – לתעסוקה משאבים : 9 לוח

  , הצעירים של תעסוקתית במסוגלות הקשיים מספר התפלגות – לתעסוקה משאבים : 8 לוח
 מוגבלות קיום לפי            
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, הספר בית בתקופת נורמטיבית לא והתנהגות הצעירים של קשיים – לתעסוקה חסמים : 7 לוח
 מוגבלות קיום לפי
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 קיום לפי ,היהודים הצעירים של לאומי/הצבאי השירות בזמן קשיים – לתעסוקה חסמים: 30 לוח
  מוגבלות
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 60 בלימודים או/ו בתעסוקה להשתלבות פוטנציאליים חסמים: 33 לוח

  האחרונות בשנתיים שעבדו הצעירים של תעסוקה מאפייני : 7 פרק



 

 

 , לריאיון שקדמו השנתיים במהלך שעבדו הצעירים של התעסוקתית ההיסטוריה: 30 לוח
 מוגבלות קיום לפי              
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  בעבודה השתלבותמוטיבציה ל : 8 פרק
 65  מוגבלות קיום לפי, עבודה המחפשים הצעירים בקרב עבודה לחיפוש במיומנויות קשיים: 36 לוח

 64  עבודה מחפשיםה הצעירים משתמשים שבהם עבודה חיפוש ערוצי: 35 לוח

 64 עבודה שמחפשים הצעירים  של עבודה במציאת קשיים: 34 לוח

 מחפשים שאינם צעירים בקרב לעבוד הנכונות וכן עבודה חיפוש-לאי העיקרית הסיבה: 33 לוח
 מוגבלות קיום לפי, עבודה

 
63 

 68 משתניים-קשרים דו – הצעירים בקרב" לעבוד עניין: "א39 לוח

 67 רגרסיה לוגיסטיתמשתני מסוג -צעירים, ניתוח רבהבקרב  ניין לעבוד"עב: 39לוח 

 50 מוגבלות קיום לפי, לה מצפים לעבוד המעוניינים שהצעירים המשכורת: 38 לוח

  כלכלי מצב : 9 פרק
 50 משפחתי ומצב מוגבלות קיום לפי, הצעירים של ההכנסה מקורות: 37 לוח

 56 משפחתי מצב לפי, זוגה בנות/ובני הצעירים של חודשית הכנסה: 00 לוח

 56  משפחתי מצב לפי, הצעירים של הבסיסיות ההוצאות כיסוי: 03 לוח

  קבוצות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת -: מאפייני תת21 פרק
 57 משתניים-קשרים דו – הצעירים בקרב" הסיכון קבוצת"הסיכוי להשתייך ל: 00 לוח

 57 צעיריםהבקרב  הסיכון לקבוצת להשתייך הסיכוי תוצאות רגרסיה לוגיסטית של: 06לוח 

  פעולה וכיווני דיון, סיכום: 23 פרק
 43   אוכלוסייה קבוצות לפי, העבודה בשוק להשתלבות חסמים: 05 לוח
 

 בנספחים לוחות רשימת

  ומגדר מגזר לפי, הצעירים על לוחות: ב נספח

 35 הצעירים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים : 3לוח ב

 34 האנושי ההון בתחום לתעסוקה משאבים : 0לוח ב

 33 ובמחשב ועברית אנגלית בשפות מועט ידע/ידע חוסר : 6לוח ב

 33 תעסוקתית היסטוריה : 5לוח ב

 39  הספר בבית נורמטיבית לא והתנהגות הלימודים בזמן קשיים : 4לוח ב

 39  מגדר לפי, היהודים הצעירים של לאומי/צבאי שירות : 3לוח ב

 38 הרווחה שירותי י"ע טיפול וכן סיכון והתנהגויות סיכון גורמי : 9לוח ב

 37 לפי מאפיינים שונים ,התעסוקתית ההיסטוריה : 8לוח ב

 90 הנוכחי העיקרי העיסוק : 7לוח ב

 מחפשים אך עובדים אינםש הצעירים בקרב עבודה לחיפוש במיומנויות כלשהו קושי: 30לוח ב
 עבודה
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 90 עבודה מחפשים אך עובדים אינםש הצעירים בקרב עבודה חיפוש ערוצי : 33לוח ב

  עובדים שאינם הצעירים בקרב עבודהחיפוש -לאי העיקריות והסיבות לעבוד נכונות: 30לוח ב
 ם עבודהיואינם מחפש
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 95 לעבוד מוכנים או עבודה מחפשים אך עובדים שאינם הצעירים לה שמצפים המשכורת: 36לוח ב

 94 ומגדר, לפי מגזר הצעיריםמקורות הכנסה של  : 35לוח ב

 94 של הצעיר/ה ובן/בת הזוג חודשית הכנסה : 34לוח ב

 93 הצעירים של בסיסיות הוצאות כיסוי : 33לוח ב

 93 הצעירים כלל בקרב בעתיד בלימודים עניין : 39לוח ב

 או תיכוניים-על תעודה/תואר להם שאין צעירים בקרב הקרובה בשנה בלימודים עניין : 38לוח ב
 מקצועית תעודה
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 98 לעבוד מוכנים או עבודה שמחפשים הצעירים של בעבודה בהשתלבות עזרה צורכי : 37לוח ב

 97 לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים של בלימודים בהשתלבות עזרה צורכי : 00ב לוח
 

 תרשימים רשימת
 

  מבוא: 2פרק 
 0 ביניהן והחפיפה במחקר הכלולות 03-06-ה בני הצעירים אוכלוסיות: 3תרשים 

   דמוגרפיים-סוציו מאפיינים : 4 פרק

 30 03-06 גילאי מסך הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים: 0 תרשים

 36 מוגבלות קיום לפי, הצעירים: 6 תרשים

 מאפיינים לפי (,03-06) הגיל אוכלוסיית כלל בקרב לומדים ולא עובדים הלא שיעורי: 5 תרשים
  דמוגרפיים-סוציו

 
35 

  לתעסוקה פוטנציאליים וחסמים משאבים : 2 פרק

 37 הצעירים של ההשכלה רמת התפלגות: 4 תרשים

 04  הצעירים של תעסוקתית היסטוריה: 3ם תרשי

 08  לאומי/צבאי שירות: 9 תרשים

  בעבודה השתלבותמוטיבציה ל : 8 פרק

 69 הצעירים בקרב לעבוד מעוניינים: 8 תרשים

  הצעירים של עזרה ורכיצ: 22 פרק

 59  בעבודה והשתלבות בלימודים השתלבות לשם עזרה וצורכי העניין היקף: 7 תרשים
 

 בנספחים תרשימים רשימת

  תהליך הסינון : א נספח

 36 תהליך הסינון: 3א תרשים
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  מבוא. 1

רקע  עלבמעבר לחיים בוגרים ובשוק העבודה של הצעירים הולכת וגוברת  העולמית ההתעניינות

 בעקבות הצעירים לכלל הזדמנויות מצמצום נובעים םמהשינויי חלק. העבודה בשוק הרביםהשינויים 

 הטכנולוגית המהפכה בעקבות העבודה שוק במבנה מהשינויים נובעים חלק. העולמי המשבר

לכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם  עמידהשמ

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די נעשה שלא ההכרה מתחזקת

למתרחש בעולם, גם בישראל הולך וגובר בשנים האחרונות העניין באוכלוסיית הצעירים.  בהתאם

משרדים שונים החלו לתת עדיפות לאוכלוסייה זו ולפתח תכניות מיוחדות עבורה. אמנם המשבר 

מגמת  בשלהמשק,  במבנההניכרים  השינוייםהכלכלי לא השפיע על ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

. ואולם, עדיין אין פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד השפיעו, ההייטק פיענהתחזקות 

 כיום ידע מקיף ומסודר על צורכי אוכלוסייה זו בכלל ועל מעברה לעולם התעסוקה בפרט.   

 מיוחדים קשיים שלהן האוכלוסיות את שבחן מקיף ארצי סקרברוקדייל זאת ערך מכון  לאור

שנות לימוד )עובדים ולא עובדים(, צעירים בעלי מוגבלות  30צעירים בעלי עד  :העבודה בשוק להשתלב

הסקר כלל תיכוניים. -עובדים ואינם לומדים לימודים על שאינםשנות לימוד  30-יותר מ בעליוצעירים 

המחקר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס לתכנון צעדי . 03-06צעירים בגילאי 

  .המעבר לחיים הבוגרים אתותכניות שיקלו  מדיניות

 :דוחות לשלושה מחולק המחקר ממצאי על הדיווח

I. להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים 

 . הקרובה בשנה כאלה לימודים

II. מוגבלות בעלי צעירים 

III. שעות שבועיות בעבודה  30שעובדים לפחות , פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים

 שאינה מזדמנת או זמנית.

 

 על ועדכני מקיף מידע לראשונה שמספק מחקר ממצאי מציג זה דוח דוח נפרד. –אוכלוסייה  לכל

מתכוונים להתחיל ללמוד  ואינםשאינם עובדים, שאינם לומדים  12-13 גילאי צעירים של המאפיינים

 על ובחסמים לרשותם העומדים במשאבים מתמקד הדוח תיכוניים בשנה הקרובה.-לימודים על

 בסיוע ובצורכיהם השונות במערכות בהסתייעותם, התעסוקתי בניסיונם, בתעסוקה להשתלבות דרכם

-מאיירסאפשר למצוא באתר האינטרנט של הנוספות אוכלוסיות המחקר שתי ל שהדוחות  את. נוסף

 .www.jdc.org.il/brookdaleמכון ברוקדייל: -ג'וינט

הסקר נעשה בשני שלבים. בשלב הראשון נערך ריאיון קצר )באמצעות שאלון סינון( עם מדגם ארצי של 

-03-כדי לייצג את כלל האוכלוסייה של בני ה שוקלל המדגם מרואיינים(. 4,540-)כ 03-06צעירים בני 

 זהותל הייתה ר. מטרת הריאיון הקצ)0007, לסטטיסטיקה המרכזית)הלשכה צעירים,  540,000-, כ06

נערך  השני בשלבאיון עומק. ילצורך ר ,מתמקד המחקר שבהן לאוכלוסיות יםמהמתאי הצעירים את

http://www.jdc.org.il/brookdale
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 ובהם, םצעירי 3,000-באמצעות שאלון הסינון. בסך הכול רואיינו כריאיון עומק עם הצעירים שזוהו 

 ואינם עובדים שאינם צעירים 500-כסדרה מיוחדת של שאלות ו בעלי מוגבלות שאותרו בעזרת 500-כ

  נדווח בדוח הנוכחי. אודותיהם ועל, לומדים

 

 ודל האוכלוסיות:אומדן משוקלל של ג להלן

 להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים .2

  הגיל מקבוצת 33%הם ש 57,000-כ – ובההקר בשנה כאלה לימודים

  הגיל מקבוצת 03%הם ש 76,000-כ– פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים .1

 מוגבלות צעירים בעלי והם כוללים 5,מקבוצת הגיל 35%שהם  33,000-כ –מוגבלות  בעלי צעירים .3

בעלי מוגבלות אינם צעירים שפיזית/חושית/שכלית/נפשית וכן קבוצה נוספת של 

 וריכוז. קשב הפרעת או/ואבל יש להם לקות למידה  פיזית/חושית/שכלית/נפשית

 

 כך .3תרשים ' ר – קיימת חפיפה בין אוכלוסיית בעלי המוגבלות לבין שתי האוכלוסיות האחרות

 בעלי לאוכלוסיית גם הנוכחי בדוח הניתוח מבחינת ישתייך מוגבלות בעלעובד  צעיר: לדוגמה

 הוא שאליהן מהאוכלוסיות אחת בכל זהה יהיה צעיר אותו של משקלו כי לציין חשוב. המוגבלויות

  .משתייך

 . הסקר אוכלוסיות בין ההחפיפ ואת המשוקלל הנחקרים מספר את הכולל תרשים יוצג להלן

  ןניהבי חפיפהוה במחקר הכלולות 12-13-ה בני הצעירים אוכלוסיות: 2 רשיםת

                                                   
 36מאובחנת, עם  שאינהלומדים בעלי מוגבלות  אוכוללת צעירים עובדים  אינהבעלי המוגבלות  אוכלוסיית 5

 שנות לימוד או יותר.
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מחקר. ה תא ליוותהממשלה ומלכ"רים רלוונטיים לנושא הבה נציגים של משרדי שועדת היגוי 

 סיוע תכניות ובניית מדיניותתהליכים של קביעת  למו רשונים ות בפורומים הוצגו עיקריים ממצאים

 .  העבודה בעולם שילובםלצעירים לצורך 

 קרן ובסיוע מוגבלות עם ילדים על למחקר ברמן מנדל מקרן מרכזי לסיוע הודות התבצע המחקר

  .גנדיר

  הדוח מבנה

 , אוכלוסיית הסקר ואחר כך הסקר של שאלותהו המטרה, מוצגים תחילה 0בהמשך הדוח, בפרק 

 נבחנת 5 בפרק מציג סקירת ספרות מן העולם. 6. פרק ואופן ניתוח המידע שיטת איסוף הנתונים

 בהשוואה, ומאפיינים אלה נבדקים גם הצעירים שלדמוגרפיים -הסוציו המאפיינים הם מה השאלה

בוחן  4 פרק. הצעיר אצל מוגבלות שלקיומה -אי או קיומהפי -על וגם 03 עד 06 גילאיהצעירים  לכלל

 סיכויאת ה להקטין או להגדיל שעשויים שלהם שונים מאפיינים וכןלעבוד  צעירים של הסיכויאת 

 צעירים שלנוספת  אוכלוסייה לביןעובדים ואינם לומדים  שאינם הצעירים בין השוואהב, לעבוד

שנות  30 עדבעלי  עובדיםצעירים  – זהח בדו המוצג המחקר מושאי אינם אך הכללי לסקר המשתייכים

 הלימודים בשנת אלהכ לימודיםמתכוונים ללמוד  ינםתיכוניים וא-לימוד שלא המשיכו בלימודים על

 את וכן הצעירים של לרשותם העומדים בתעסוקה להשתלבות המשאבים אתבוחן  3 פרק. הקרובה

 שלפני בשנתיים שעבדו הצעירים של התעסוקה במאפיינימתמקד  9 פרק. בדרכם העומדים החסמים

 אתו לעבודעניין ה אתחיפוש וכן -ואי חיפושהשתלבות בעבודה: ל הקשורות סוגיות מציג 8 פרק. הסקר

נבדקת השאלה אם  30 בפרק. הצעירים של הכלכלי מצבםסוקר את  7 פרקקשר עם שירותים. ה

 בלימודים שלהם העניין ונבדק גםקורסי הכנה להשתלבות בתעסוקה ללסדנאות או  נחשפוהצעירים 

 בעבודה השתלבותהם נזקקים לה לשם  כי דיווחוהצעירים שעזרה במתמקד  33 פרקבשנה הקרובה. 

לתשומת לב  הזקוקותקבוצות -תת לשתימופנה זרקור  30 בפרק. לבסוף, בלימודים והשתלבות
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להיות בעלי סיכוי  העשוייםמיוחדת: א. צעירים החווים ריחוק מעולם התעסוקה )לא בגלל לימודים(, 

קשר להישאר בסטטוס זה של חוסר תעסוקה לאורך זמן; ב. צעירים בעלי השכלה נמוכה )ללא מוגבר 

 ההנחה בשל נעשה נמוכה השכלה בעלי צעירים שלבקבוצה  המיקודלהיסטוריה התעסוקתית שלהם(. 

נמוכה מהווה חסם להשתלבות בתעסוקה  שהשכלה( 6 פרק' ר) המקצועית הספרות על מבוססתה

. העבודה בשוקלהשתלב  מצליחיםאלה ה הצעיריםומגבילה אפשרויות לקידום תעסוקתי, גם אם 

   כיווני פעולה העולים מממצאי הסקר.ו דיון, סיכום יוצגו אחרוןהבפרק 

 . הסקר2

  הסקרשאלות מטרה וה  2.1

תיכוניים -לימודים עלשאינם עובדים ואינם לומדים  03-06שגילם לצעירים  כאמור מתייחס דוח זה

 6.בשנה הקרובה ואף אינם מתכוונים להתחיל בלימודים כאלו

שאינם עובדים ואינם לומדים ואף אינם מתכוונים להתחיל ללמוד צעירים ה אוכלוסייתהבחירה ב

נובעת מהרצון להתמקד בצעירים שעלולים לחוות קשיים  בשנה הקרובה תיכוניים-לימודים על

 השתלבות לדחות שעשוי לגיטימינחשבים עיסוק  ולימודים בטווח גילים אלבהשתלבות בתעסוקה. 
 את עליו להקל ועשויים הצעיר של התעסוקה משאבי יפורשידי ל מביאים שהם מאחר, העבודה בעולם

    .רחוק הלא בעתיד התעסוקה לשוק כניסתו

 צעירותהוצעירים הם של הרכיום וצהמאפייניעל מקיף ועדכני  לספק מידעהעל של הסקר היא -מטרת

בסיס לתכנון תכניות די שישמש עולם העבודה, כהשתלב בלבהתנסויותיהם וקשייהם  בכל הקשור
נועד  המידע בתעסוקה. םהשתלבותאת קדם לו המעבר לחיים הבוגרים אתלהקל  ותבעבורם אשר יכול

 ומהמגזר עירוניים, ממשלתיים גורמים בין משותפים יוזמות וחיבורים ליצירת גם בסיס לשמש

 .השלישי

אוכלוסיית . התשובות נועדו לשקף תמונת מצב של הסקרשש שאלות מחקר מרכזיות עומדות בבסיס 

 בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים:  הצעירים

 ?העיקריים מאפייניה הםומה ייה מהו גודל האוכלוס .3

 מה הם החסמים ומה הם המשאבים להשתלבות הצעירים בתעסוקה?  .0

 אינם עובדים ואינם לומדים?הצעירים מדוע  .6

 ? הקרוב לעתיד הלימודים/או ו התעסוקה בתחומי של הצעירים תכניותיהם הןה מ .5

איך לדעת הצעירים אפשר ו, בתעסוקה שילוב לצורך השונות במערכות הצעירים הסתייעו כמה עד .4

 לעזור להם להשתלב בלימודים ובתעסוקה?  

 ה הם מאפייניהן?האם בתוך האוכלוסייה יש קבוצות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת ומ .3

                                                   
  (.2010-2009הסקר )כאן ובהמשך נקודת המוצא מבחינת ההתייחסות לזמנים היא מועד ביצוע  6
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 הנתונים איסוף ושיטת הסקר אוכלוסיית  2.2

  סקר והמדגםאוכלוסיית הא. 

קבוצת . איש 540,000-כ – 0008 משנת אדם כוח סקר נתוני פי-על מונה בארץ 03-06י אאוכלוסיית גיל

 עובדים שאינם הצעירים אוכלוסיית את , אלאת הגילאת כלל קבוצמייצגת אינה בדוח זה  הסקר
   :זו הגדרה לפי ,(הצעיריםלהלן: ) מדיםלו ואינם

תיכוניים -איון וכן מי שאינו לומד לימודים עליאו יותר בעת הר עובד עשר שעות שבועיות אינוכל מי ש
 שלאחרבשנה  ללמוד להתחיל מתכווןאינו  אותיכוניים לא אקדמיים( -)לימודים אקדמיים או על

  7.הסקר

 

: פרמטרים ארבעה לפיהמדגם שוקלל שאינם עובדים ואינם לומדים.  עיריםצ 500-כאיינו בסך הכול רו

 המרכזית הלשכה של היישובים דירוג פי-על) כלכלי-חברתי מגורים אשכול(, ערבים/יהודים) מגזר

הצעירים שאינם עובדים ואינם כדי לייצג את  המגורים יישוב וגודל לימוד שנות, (לסטטיסטיקה

 33% מהווים, והם 57,000-כ הוא , לאחר השקלול,םמספרשל אומדן  .הסקר אוכלוסיית בכלל לומדים

  .הגיל קבוצת מסך

 ב. הכלי והשיטה לאיסוף המידע

( למדגם מייצג של אוכלוסיית הגיל כדי 3אתרשים , א נספחר' ) סינון שאלון הועברתחילה כאמור, 

עבודת השדה  .ים שאותרו כמתאימיםלצעיר מקיף יוןריא לבדוק התאמה למחקר. לאחר מכן נערך

. המקיף הן בשאלון הסינון והן בריאיון – ריאיון טלפוני . כלי המחקר היה0030 בתחילתנערכה 

שאלון ממוחשב המורכב ברובו משאלות סגורות. השאלון תורגם לערבית  על התבסס הטלפוני הריאיון

שאלונים רבים על ו ספרותת סקיר בהתבסס עלהשאלון נעשתה  בניית בעבור נדגמים מהמגזר הערבי.

ח והסקר החברתי וסקר כ כגון ,בכלל ותעסוקת צעירים בפרטתעסוקה המחקרים הקשורים בנושא מ

מהשאלות כללו  . כמהצעירים על ומחקריםאדם של הלמ"ס, מחקרי הערכה של תכניות תעסוקה 

יומיות וניהול משק -םפעילויות יו ומדד GHQ לסיכון לבעיה נפשיתמדד כגון  שימוש במדדים מוכרים

 (.ADL  +IADL) בית

בין מספר פער  יש ,מנושעולה מ כפימוצגים המדגם ושיעור ההיענות לסקר לפי מגזר.  3בלוח 

הצעירים המרואיינים המתאימים להגדרת הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים לבין מספר 

איתורם של צעיר -לאי שכיחות סיבות :הצעירים של איתור מבעיותנובע בעיקר פער הבפועל.  ורואיינש

"ל בחו הםשל ממושכתשהייה  ;םמצד יותר או שבועיים במשךטלפוני  מענההעדר  היואו צעירה 

 שדרכו הקו ניתוק או מספר החלפת עקב הטלפון במספר שגיאה או (הסינון דרך שאותרו)לאחר 

  .ואותר

                                                   
ההגדרות במחקר זה לעבודה וללימודים חורגות מההגדרות המקובלות בסקר כוח אדם של הלמ"ס. בסקר  7

בעת ביצוע הסקר, אך לא  לומדש אדם וכןכוח אדם, עובד נחשב אדם שעובד שעה שבועית אחת או יותר 
ו לבין מביאים בו בחשבון אדם המתכוון ללמוד. הבדל זה בהגדרות מקשה את ההשוואה בין קבוצות אל

  .אדם כוח סקר לפי לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים בוצתק
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  , לפי מגזרלסקר ענותיהה ושיעור המדגם: 2 לוח
 ערבים  יהודים "כ סה 

 המדגם מתוך  לסקר המתאימים הצעירים מספר
 030 508 216 פי הסינון(-)על

 360 059 379 בפועל  ראיונות

 30 33 22  היענות %
 

 המידע ניתוח אופן  2.3

את הצעירים  לבחון הוחלטחסם להשתלבות בתעסוקה. לפיכך  אהיספרות מראה כי מוגבלות ה

  .קיומה  או העדרה – המוגבלותמשתנה  פי-עלזו  מחקר אוכלוסייתהנמנים עם 

ממנה הוא סובל. כך נוצרה שהמוגבלות סוג בניית המשתנה של קיום מוגבלות כללה סיווג הצעיר לפי 

 חלוקה לשלוש קבוצות: 

  8(חושית/נפשית )להלן: קבוצה א/שכליתצעירים בעלי מוגבלות פיזית/ -

 או/ו/חושית/שכלית/נפשית אבל יש להם לקויות למידה פיזית מוגבלות בעליאינם ש צעירים -

 בעלי אתמאמץ מיוחד לאתר במסגרת הראיונות  נעשה .)להלן: קבוצה ב( קשב וריכוז הפרעות

. דיווח של 3: דרכים בשלוש שימושתוך  וריכוז בקשב ההפרעות ובעלי הלמידה לקויות

על לימודיהם בבית ספר לחינוך מיוחד או  דיווח. 0ידי איש מקצוע -על אבחוןעל  ןהמרואיי

לקויות  גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור. 6בכיתה מיוחדת/מקדמת/טיפולית בבית ספר רגיל 

   .ו/או הפרעת קשב וריכוז למידה

 מוגבלות.  שאינם בעליצעירים  -

הבחנה בין  תיעשהכן  כמופי מגזר )יהודים/ערבים(. -על תיעשה הצעיריםהוחלט שבחינה נוספת של 

 .(הצעירים, לפי מגזר ומגדר על לוחות: בהמינים בתוך מגזר )ר' נספח 

-השתלבותם או איעל ו תםצעירים אף היא סוגיה שיכולה להשפיע על דפוסי תעסוק השכלת

 .פי השכלה-חלק מהסוגיות הקשורות לנושא זה גם עלהוחלט לבחון ולכן  ,השתלבותם בעולם העבודה

צעירים ללא תעודת בגרות או  כלומר,צעירים בעלי השכלה נמוכה )בוצות: בשתי קהיא התמקדות ה

עם תעודת בגרות או תעודה צעירים  כלומר,בעלי השכלה גבוהה )וצעירים ( עם תעודת בגרות חלקית

 (. תיכונית-על

 ספרות סקירת. 3

 פגיעה קבוצה מהווים אלהבני הגילים ה. 05-ל 34 שבין הגיל כקבוצת OECD לפי מוגדרים צעירים

 בשיעורי ניכרת עלייה חלה האחרונות בשנים. העבודה בשוק יציבות חוסר או מיתון בעת במיוחד

                                                   
 חושית מוגבלות(, ניידות)בעיית  פיזית מוגבלות: הבאים בתחומים בינונית או חמורה מוגבלות בעלי צעירים 8

( דאון תסמונת או פיגור או)אוטיזם  שכלית מוגבלות(, שמיעה כבדות או חירשות, ראייה כבדות או)עיוורון 
 (. כללית נפשית רווחה של נמוכה רמה בעלי או נפש ממחלת)סובלים  נפשית ומוגבלות
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 פני-על 00%-מ ליותר ומגיע נוסק צעירים בקרב האבטלה שיעורו, באירופה רבות במדינות האבטלה

(. 0030 לפברואר נכון) וספרד יוון כגון ,ביותר החמור במשבר ותנונתה במדינות 40%-ולכ כולה אירופה

 בתחום העוסקים. תקצין ואף משךית זו מגמההסברה ש להוע העולמי הכלכלי המשבר המשךבגלל 

 מניב שאינו חיפוש ומתהליך ההזדמנויות מהעדר מתייאשיםהולכים ו רבים צעיריםש יםששוח

 צעירים, העבודה שוק לתוך" פריצה נקודת" בהיעדר, על כך נוסף. פעילים לבלתי והופכים תוצאות

 כנסילה סיכוייהם את יותר עוד המצמצם במלכוד הם נתונים ולפיכך תעסוקתי ניסיון לרכוש מתקשים

  (.Baciu & Lazar, 2012; OECD, 2010a) העבודה למעגל בעתיד

היא צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים. מטרות  עוסקתזו  ספרות סקירת שבה האוכלוסייה קבוצת

ם מפריעיהסקירה הן לבחון את מאפייני הצעירים הללו ולאתר בעיות וחסמים מרכזיים ה

גם את  וחן צעירים אלו בישראל, הסקירה בוחנתב המחקרבעבודה. כמו כן, מכיוון ש םלהשתלבות

לעולם המבוגרים עבר מ לצורך בארץ וןבסיכ מנגנוני ההכנה לעולם העבודה העומדים לרשות צעירים

   .תעסוקהב תהשתלבוו

 בספרות המקצועית יםמכונשאינם משתתפים במסגרת חינוכית, תעסוקתית או הכשרתית  צעירים

NEET (Not in Education, Employment or Training).9 מכלל  33.6%-, קבוצה זו מהווה כ0007-נכון ל

סיבות ספרות מראה כי הה. OECD- (OECD, 2010a)מדינות השייכות ל 65-ב 05-34הצעירים גילאי 

ניתן כמו כן,  .מוטיבציוניות-יות, תרבותיות ואישיותחברתיות, כלכל כניסה לקבוצה זו יכולות להיותל

 כלכלי-חברתימצב  :תעסוקה או יםדומיל מסגרת םלצעירים שאין לה למצוא מאפיינים משותפים

 והתנהגויות סיכון:הרווחה שירותי מפגש כלשהו בעבר או בהווה בינם לבין  ,לה נמוכהכנמוך, הש

השתייכות בעבר למערכת חינוך נפשית ו ית אובריאותמוגבלות  ת הספר.ה מבירשוטטות, פשיעה ונשי

 ,.Maguire & Thompson, 2007; Sum et al)מיוחד מגבירות אף הן את הסיכוי להשתייך לקבוצה זו 

2003; Yates et al., 2010 ) ,וכך גם השכלת הורים נמוכה, העדר עניין של ההורים בחינוך הילדים

 עוד נמצא כי לצעירים לקראת סיום התיכון. (Brynner et al., 2005)או אבטלה  וכהנמ הורים תעסוקת

 .(Yates et al., 2010)שאין להם שאיפות תעסוקתיות יש סיכוי גבוה יותר להשתייך לקבוצה זו 

ו סטטי, והם יכולים להיכנס ולצאת איננ תעסוקה או יםדומיל מסגרתשאין להם צעירים ם של מצב

עבר לחיים בוגרים. הספרות מראה כי ממצב של העדר לימודים או תעסוקה בשלבים שונים של המ

מדובר במיוחד באוכלוסיות חלשות שחוות "מעברים מקוטעים" לבגרות, כגון מעבר מסטטוס אחד 

 (Yates et al., 2010))למשל עזיבת בית הספר( מבלי להבנות מראש סטטוס אחר )למשל כניסה לעבודה( 

הקשר זה, מחקרים . בתעסוקה או יםדומיל מסגרתהעדר רציפות בעבודה ותקופות ביניים של -או אי

מראים שאיכות העבודה שהצעירים משתלבים בה יכולה להשפיע על היותם בעלי מסגרת לימודים או 

תעסוקה או חסרי מסגרת שכזו. כך, צעירים העוסקים בעבודה שאינה מציעה אופק תעסוקתי ושאין 

העדר מסגרת לימודים או תעסוקה ל שלושהפי ( מועדים JWT- Job Without Trainingבה הכשרה )

 .(Maguire & Thompson, 2007; Quinn et al., 2008)בעתיד 

                                                   
 38-34: באנגליה מתייחסים לקבוצת הגיל 65-ל 34מחקרים על קבוצה זו מתייחסים לטווחי גילים הנעים בין  9
(Maguire & Thompson, 2007 וביפן לקבוצת הגיל )65-34 (0009Yuji, .) 
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 החסמים להשתלבות בתעסוקה העומדים בפני צעירים  3.1

משתנים  וחסמים אל. בשוק העבודהם השתלבותאת מעכבים בפני צעירים עומדים מספר חסמים ה

לא אחת קורה שיותר מחסם אחד עומד על דרכם של הצעירים,  .ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה

, קינג)וצירופם של חסמים יכול ליצור קשיים חמורים במיוחד בקליטה ובהשתלבות במקום עבודה 

0005.) 

 שוק העבודה שלחסמים א. 

רבים וגדולים  , חווים קשייםבעיקר בשל היותם חסרי ניסיון ומיומנות בעולם העבודה, צעירים

 עילית טכנולוגיהשינויים בכלכלה העולמית הובילו להתפתחות ענפי בשוק.  בעבודות הזמינותד במיוח

אלה גרמו לעלייה בביקוש לעובדים התמורות ה .ייצור חדשני על חשבון ייצור מסורתילוטק( -)היי

אפיקים , כמו כן (.0003, וקינגצדיק -וולדה)משכילים ולירידה בביקוש לעובדים שאינם משכילים 

כגון סולם קריירה פנימי  ,בלתי מקצועיים ובעלי השכלה נמוכהמסורתיים שנועדו בעבר לקדם עובדים 

 מעדיפות להעסיקיותר ויותר חברות שפחות ופחות נפוצים. העובדה  נעשו ,ומשא ומתן איגודי על שכר

לאיגודים מקצועיים  עובדי חברה ושאחוז העובדים המשתייכים פני-עלעובדים חיצוניים )עובדי קבלן( 

את סיכוייהם של עובדים לא מיומנים להשתכר שכר  מאודבירידה כבר כמה עשורים מחלישה  תוןנ

   (.Kazis & Miller, 2001) הולם

 חסמים מוסדייםב. 

העוסקות  , ואפילו כאלהתפקוד של מערכות ויוזמות ממשלתיותמנובעים ממבנה וחסמים מוסדיים 

הכנה  :6.0 פרק-תת )להרחבה, ר'  קושי להשתלב בשוק העבודה יש להןשקבוצות לם תעסוקה ודיבק
שנועדה  חינוךתחום הב מוצהרת גם במדיניות אפשר למצוא אותם .לעולם העבודה לצעירים בישראל(

מערכת החינוך הישראלית מדגישה את החשיבות , ולצורך זה השתלבות עתידית בעולם העבודהלקדם 

, בישראל עוברים בהצלחה מוצהרלמרות הואולם, יעד לכל תלמיד. ורואה בה השגת תעודת בגרות בש

 הללא הסמכגם  יםשנתון נותרהכשליש מתלמידי  .את בחינות הבגרות רק כמחצית מתלמידי כל שנתון

שליש מתלמידי התיכון לומדים בנתיב  כך,נושרים מלימודים. נוסף על מהם עשירית  .ללא מקצועגם ו

בגרות יוצר תעודת בהשגת  "שוויון חינוכי"מושג ה ,טענת רובי נתנזון(. ל0030, לויו נתנזון)מקצועי 

. זו מזו צרכים של אוכלוסיות צעירים שונותמגוון הבפועל החינוך אינו מותאם ל, ותפיסה מוטעית

 קף הכשרות מקצועיותיוהבלבד הכוונה תעסוקתית מועטה  ויש ,על לימודים עיונייםאכן הדגש הוא 

טכנולוגי החינוך התפיסה ציבורית ש ןה ותהשכלה פורמלית. התוצא שאין להםלצעירים מצומצם 

אך בפועל דווקא  .השגת בגרות עיונית מחייבתדעה רווחת שטובת הילד כן איכותי ו יננואו"נחות" 

 .OECD, 2010a) ;)שםחינוך טכנולוגי יכול להיות פתרון טוב לפלחים נכבדים באוכלוסייה 

  םחסמים אישייג. 

 על להשפיע שיכולים הצעיר של מאפייניםשלל בומקורם  ,תלויים בהון אנושי חסמים אישיים

 ,ניהםיובפרט שילוב ב ,סיכוןהמהווים גורמי  ו,אל חסמים. הימצאותם של בתעסוקה והשתלבות

 ,Zweig, 2003; Miller & Porter)ומחמירים את המצב צעירים להשתלב בכוח העבודה על  יםמקש

  :אישיים להלן מספר חסמים(. 2007
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 בתעסוקה ניסיון וחוסר מקצוע העדר, נמוכה השכלה רמת
את  ה בדרישה לעובדים מיומנים צמצמויעליעם ה ד בבדשל משרות ייצור בשכר טוב ב שקיעתןכאמור, 

חסרי  05-33בני עירים . צ(Miller & Porter, 2007)פחות ם עבור צעירים משכיליבירה יאפשרויות הקר

שיעורי בשוק העבודה. בנסותם להשתלב  ממשיחווים קושי מקצועית  הסמכההשכלה גבוהה או 

מוצאים עבודה, הם כן וגם כאשר הם  ,קבוצה זו ב חברירקבגבוהים יותר להיות האבטלה נוטים 

 & Miller) לשכר נמוך מזה שהשיגו עובדים לא מיומנים בעשורים שחלפו רק יכולים לצפות

Porter, 2007; Filer et al., 1996; Sum et al., 2003; Holzer, 1996). 

שנות לימוד  7-עור הבלתי מועסקים בקרב בעלי פחות משי, 0008פי נתונים משנת -ח אדם עלובסקר כ

( וגבוה אף בהתאמה, 3.9%לעומת  33.8%שנות לימוד ) 34-36היה גבוה כמעט פי שניים מזה של בעלי 

 הלשכה)(; 5.3%שנות לימוד ומעלה ) 33קים בקרב בעלי השכלה של יותר משיעור הבלתי מועס

 כי עולה בישראל צעירים תעסוקת על ישראל בנק שערך מחקר מנתוני(. 0007, לסטטיסטיקה המרכזית

 המועסקים אחוז וכי תיכונית-על השכלה חסריהם ( 66-08)בני  הצעירים מאוכלוסיית כמחצית

 השכלה בעלי 66-08 בני צעירים גברים של התעסוקה שיעור: האחרונות השנים 30-ב ירד אף מקרבם

-ל 3778-ב 99%-מ – נקודות האחוז 30-השנים האחרונות בכ 30-ירד ב 10(לימוד שנות 30)עד  נמוכה

 כלשהולימוד משתלמים בקורס מקצועי השנות  30(. מעטים מבעלי 0033)בנק ישראל,  0007-ב 37%

 קורסיםב יותר יםמשתלמ גבוהה השכלה בעלי דווקא .העבודה לעולם במעבר להם לסייע שעשוי

 (.שם) כאלה מקצועיים

 תעסוקתית במסוגלות קשיים
"מסוגלות תעסוקתית" היא מגוון היכולות המסייעות לאדם להתקבל למקום עבודה מסוים ולהתמיד 

משל טבע, מסוגלותם התעסוקתית של צעירים הנכנסים לראשונה לשוק העבודה נמוכה ה מדרך בו.

לצעירים  ותבעיקר כי הם חסרי ניסיון תעסוקתי. כמו כן, בחלק מהמקרים חסר מבוגרים יותר,

היכולת לעבוד  משלאישיות )ל-כוללות מיומנויות בין ו(. מיומנויות אלsoft skills"מיומנויות רכות" )

ת לנהל, לקבוע סדרי עדיפויות, לפתח אסטרטגיה תכנונית(, ויומנויות ארגוניות )היכולבצוות(, מ

מיומנויות אישיות )כגון מוטיבציה, יוזמה, ביטחון עצמי, מודעות עצמית, אחריות(, מיומנויות 

פסים, לכתוב קורות חיים, לנהל תקציב( ומיומנויות אנליטיות )כגון פרקטיות )כגון היכולת למלא ט

וקבלת החלטות(. מחקרים רבים  ועם קונפליקטים לחץ מצבי עם ותהתמודדלת פתרון בעיות, יכו

להשתלבות והתמדה  בארץ ובעולם מראים כי מתן כלים המקדמים מיומנויות אלו תורם משמעותית

 ;Balgobin et al., 2004; Dewson et al., 2003; Field, 2002; Kantrowitz, 2005; Robinson, 2000) בעבודה

  (.0033זיו ואחרים, 

 מוגבלות
 חסמים שונים ניצביםומהווה אתגר מרכזי בחייהם של צעירים עם מוגבלות.  מהותי התעסוקה נושא

 אינםחסמים פיזיים או מוטוריים ש :בשוק העבודה השתלבנסותם לבפני בעלי המוגבלויות ב

מאפשרים ללמוד או לבצע  ינםאו חסמים מנטליים שא מסוימיםמאפשרים לבצע עבודות מסוגים 

                                                   
חושבו בנוגע לגברים יהודים משום שבקרבם לא חלו שינויים שמקורם בשינוי דפוסי תעסוקה, כפי הנתונים  10

 שקרה למשל בקרב נשים ובמגזר הערבי.
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דעות קדומות של מעסיקים לאו  לאפליה הקשורים חסמים וכן (0003)נאון ואחרים,  מסוימותעבודות 

הצלחה בהשתלבות . חשוב לציין של(הקרובה בקהילה או בחברה שמקורם חסמיםסעיף ה את להלן)ר' 

הרחבת קשרים ביטוי ב והיא מוצאת לה מעבר להשפעה בתחום העבודה עצמה, בתעסוקה יש השלכות

   (.0007פיתוח דימוי עצמי חיובי ועוד )נאון, בחברתיים, 

ושיעור  ,מוגבלות בעלי נם שאי מצעירים פחות מועסקים מוגבלות בעלי צעירים, OECD במדינות

 המועסקים מוגבלות נם בעלישאי הצעירים משיעורחלקיות גבוה משרות העובדים בעבודות זמניות או ב

   11.(OECD, 2010a) זה באופן

 החברתי הסקר נתוניפי -על. מוגבלותבעלי  לצעירים מיוחד אתגר היא בתעסוקה השתלבות בישראל גם

 צעירים בקרב 93%-ל בהשוואה, 48% הוא 64–04 בגילים מוגבלות בעלי צעירים בקרב העובדים שיעור

 משתתפים הלא שיעורו; , בהתאמה4%לעומת  36% על עומד המובטלים שיעור; מוגבלות נם בעלישאי

: החברתי הסקר של מיוחדים עיבודים מתוך) , בהתאמה37% לעומת 07% על עומד העבודה בכוח

 (.0003, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  נוספים אישייםחסמים 
הגעה קשיים בו תחבורהקשיי  ,אליונגישות קושי בו של מידע זמינותחוסר עוד חסמים אישיים הם  

עמדות  עלולה לקדם דווקא(. גם השפעה קהילתית ומשפחתית Holzer, 1996עבודה )הלמקום 

מחקרים מצאו כי ילודה מפחיתה  (.Kazis & Kopp, 1997) העבודמה שקשור בוהתנהגויות שליליות ב

פחות  נשים משכילות בקרביותר  הגבוה גבוה בשיעור ילודה שלהשפעתה  .םנשי שלשיעורי תעסוקה 

(Angrist & Evans, 1998; Royalty, 1998) . ,עבר פלילי )הכולל הרשעות  בעליגברים נוסף על זאת

 ,Miller & Porter) חים משמעותית פחות שכריומרוו חווים תקופות אבטלה ארוכות יותר( ומעצרים

2007).   

 שמקורם בחברה או בקהילה הקרובה חסמיםד. 

עמדות והתנהגויות שליליות בנושא עבודה שמקורן בקהילה הקרובה ובחברה בכלל עלולות להוות 

קריירה ולחוות חיי עבודה  לפתחלהשתלב בתעסוקה,  חלשות משכבותחסם נוסף לרצונם של צעירים 

שקבוצה מסוימת היא בעלת סיכויים הסבורים  גם אפליה ודעות קדומות של מעסיקים. תקינים

לפרטים מקבוצה זו להוכיח את הזדמנויות מתן -יכולות להוביל לאיתר להצליח בעבודה נמוכים יו

עצמם בתחום התעסוקה. האפליה עלולה גם להיות על בסיס רקע אישי של הצעיר, למשל גזע או 

וכן מצב בריאות )למשל  אתנית, מגזר ומצב משפחתי )למשל אימהות צעירות( ההשתייכות לקבוצ

 (.Kazis & Kopp, 1997) ;ית(נפש/שכלית/חושית/תמוגבלות פיזי

 תרבותיים -חברתיים שינוייםבעקבות  חסמיםה. 

על צעירים את השתלבותם  ומקשהמהווה אף היא חסם  לבגרות מנעורים המעבר תקופת תוארכתה

 ת לימודים השלמ ידי-למשל על ,שכללו גיבוש זהות – משימות התפתחויות ,בעבר .בעולם העבודה
                                                   

 ברפובליקה דווחו מוגבלות ובלי עם צעירים של התעסוקה בשיעורי ביותר הגבוהים הפעריםכך לדוגמה,  11
(. אחוז נקודות 37 של פער) הובנורווגי( אחוז נקודות 04 של פער) באירלנד(, אחוז נקודות 55 של פערהצ'כית )
 (.אחוז נקודות 4 של פער) ובצרפת( אחוז נקודות 8 של פער) בדנמרק דווחו יותר נמוכים פערים
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 שלהיו משימות עיקריות  – לימודים, החזקת עבודה מתגמלת ומציאת בן זוג להקמת משפחהוסיום 

 ,Rossi & Rossi) 00-לתוך שנות ה כתנמשלעומת זאת, השלמתן של משימות אלו כיום  .ההתבגרות גיל

1990; Osgood et al., 2005( ארנט .)Arnett, 2000לתקופה זו במונח "בגרות בהתהוות"  ( התייחס

(emerging adulthood .)מונח שטבע "מורטוריום"המשך ל הוא, שלב "הבגרות בהתהוות" לטענתו ,

לתאר את שלב "פסק הזמן" המתרחש בגיל ההתבגרות. בתקופה זו כדי  שישיםאריקסון בשנות ה

לאפשר לבני  כדיה מרחב של תמרון ובדיקה עצמית, או לנער אמורים ההורים והחברה לאפשר לנער

 זהות ברורהלגבש מטרה ב ,תפקידים חברתיים ואישייםמגוון דרך התנסות ב םלבחון את זהות הנוער

  .(373-389, עמ' 9, פרק 3793, אריקסון)

הסיבות להתארכות תקופת המעבר מנעורים לבגרות הן ביולוגיות וחברתיות: גיל ההתבגרות ובו השינויים 

תר. שינויים רגשיים וקוגניטיביים גם הם מקדימים הפיזיולוגיים מתחיל מוקדם יותר ונמשך זמן רב יו

בשל רכישת ידע ומיומנויות בגיל צעיר מבעבר. תוחלת החיים מתארכת, ובכך מתאפשר תהליך התבגרות 

סיבה נוספת להתארכות תקופת המעבר היא אינדיווידואציה של  (.0008, בנבנישתיו זעיראארוך יותר )

הורות( אינם ←זוגיות←תעסוקה←מהלך החיים: בימינו הרצפים הטיפוסיים של מעבר לבגרות )לימודים

 לכ,  ולכן בעבר שהיה כשם ומובנה ברור אינו התחנות בין והקשר הסדר, Collins, 2001)נוקשים כבעבר )

וכך יכול הפרט להאריך את תקופת הלימודים  סדרן. ואת המעבר מסלולב תחנות לעצמו מעצב אחד

משמעית ולנוע בין -וההכנה לעולם העבודה וכן לדחות את ההשתלבות בעבודה או אף לא לקבל החלטה חד

 yo-yoיו" )-(.  יש המכנים תהליך זה של מעבר לבגרות "מעברי יו0009, ואחרים אזרחי)המצבים השונים 

transitions( )Robson, 2008 כמו כן, בעשורים האחרונים ישנה עדות שצעירים בארץ ובעולם אינם .)

ממהרים לצאת מבית הוריהם; הם נשארים סמוכים על שולחנם לתקופה ארוכה ואף חוזרים הביתה 

 (.0008, בנבנישתיו זעיראכשהם נתקלים בקשיי פרנסה )

תקופת ההתבגרות והבחירה של צעירים  חשוב לציין שקיימת גם ביקורת בספרות על הטענה שהארכת

שלא לעבוד או לדחות את היציאה לעבודה היא חסם להשתלבות בשוק העבודה. המבקרים טוענים כי 

כלכלי -גישה זו מייחסת לצעירים מוטיבציות פסיכולוגיות ואינה מביאה בחשבון את המצב החברתי

 ;Brynner, 2005)ים משכבות חלשות של הפרט ואת המגבלות המבניות של שוק העבודה מבחינת צעיר

Yates et al., 2010.) 

 צעירים בישראל בקרב לעולם העבודה  הכנה 3.2

הן האחראיות בישראל לתחום ההכנה לעולם העבודה והתעסוקה. שירות  מערכות ממשלתיות

 אוניברסליותמסגרות הם  12התעסוקה הממלכתי והאגף להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת

התעסוקה וההכשרה המקצועית. משרדים ממשלתיים נוספים המשרתים אוכלוסיות המופקדות על 

חלשות עוסקים גם בשילוב בתעסוקה, על בסיס התפיסה שהשתלבות בתעסוקה חיונית להגברת חוסנן 

כך למשל מתקיימים קורסים והכשרות  (.0003ואחרים,  נאוןכלכלי של אוכלוסיות חלשות )-החברתי

                                                   
 ."תהתמ משרד, אך בעת המחקר נקרא הכלכלה משרדשמו של המשרד כיום  12
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גם ארגוני  13(.0008, וגשל-ו שרביטבמשרד הרווחה )שבאגף התקון  לנוער ולצעיריםבשירות מקצועיות 

לסייע בקידום תעסוקה, והם מפעילים תכניות התערבות במימון ובשיתוף של  נרתמיםהמגזר השלישי 

בלתי  50-03גילאי  לצעירים" סטרייב": ידי תבת-המופעלות עלת ותכנילדוגמה,  ,ממשלתיותמערכות 

כלכלי -משפחתי עורף חסרי ,מודרים רווקים לצעירים"אפיקים" כן ובגרות חסרי תעודת מועסקים ו

 סדנאותהיתר  ביןכוללות  התכניות. שתי התעסוקה בשירות רשומים אינםו עובדים שאינם כאלהו

 יוזמות גם ןישנהכנה ליציאה לעבודה, שירותי השמה בעבודה, הכשרה מקצועית וליווי אישי. 

הפועלים ברחבי הארץ ) 60-38ם בגיליצעירים ל) הצעירים מרכזי כמו ממשלה למשרדי משותפות

 . התעסוקה בתחוםהיתר  בין, לצעיריםנותנים מענה כוללני ו

עם זאת, אף שיש משרדים העוסקים במעבר של צעירים מלימודים לעבודה, אחת הטענות העולות 

בתחום ברורה ומובנית מדיניות אין בארץ בדומה למדינות מפותחות בעולם בכלל, גם כיום היא ש

טענה זו  (.OECD, 2010a ;0033, אמיתי ואחרים; 0033, ישראל בנקעירים )תעסוקתית לצההכוונה ה

עולה ביתר שאת בעניין צעירים במצבי סיכון, החווים קשיים מורכבים. חוקרים טוענים שכדי לטפל 

בריבוי זה של קשיים, מדיניות צריכה לכלול ראייה מערכתית ארוכת טווח וכן תיאום ושיתוף פעולה 

  .(0033, ואחרים אמיתי)ארגוני -בין

  םידמוגרפי-סוציו מאפיינים. 4

תוצג תמונה כוללת של הצעירים שאינם עובדים, אינם לומדים ואינם מתכוונים ללמוד בשנה בפרק זה 

דמוגרפיים. במידת האפשר תובא השוואה של הנתונים לכלל -הקרובה, בדגש על מאפיינים סוציו

  (.0007, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהקבוצת הגיל באוכלוסייה )

הצעירים שאינם עובדים  אוכלוסייתאומדן גודל כאמור, . 540,000 אוה 03-06סך הצעירים גילאי 

-כ הוא הקרובהתיכוניים בשנת הלימודים -ואינם לומדים ואף אינם מתכוונים ללמוד לימודים על

הלשכה המרכזית ח אדם )וסקר ככי ביש לציין  .מסך קבוצת הגיל 33%מהווים , והם 58,700

ולימודים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  העדר עבודההגדרות של י הלפ, (0007לסטטיסטיקה, 

הסיבה לכך היא  .מסך קבוצת הגיל 06% שאינם עובדים ואינם לומדים הואצעירים ה שיעורן אומד

הלימודים  בשנת כוללת גם את הצעירים שמתכוונים ללמודההגדרה ה נשען על 0007-שהסקר מ

  14ואילו בסקר הנוכחי הם אינם כלולים. ,הסקר שלאחר

 12-13 גילאי מסךשאינם עובדים ואינם לומדים  הצעירים: 1 תרשים

                                                   
השירותים בתחום התעסוקה לצעירים, אלא להביא חשוב לציין שחלק זה בדוח לא נועד למפות את כלל  13

  דוגמאות למגוון תכניות ואסטרטגיות.
נמצא כי חלק מהצעירים שלא עבדו ( 0007)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  0008-מ "אסכנתוני  בבדיקת 14

כן, עשוי אף הוא להסביר את הפער. כמו  זהמידע  .(5%איון החלו ללמוד במהלך השנה )יולא למדו בעת הר
ח אדם, בניגוד לסקר המוצג ובסקר כושעות שבועיות,  30-ישנו גם מספר קטן של צעירים שעובדים פחות מ

 נחשבים לעובדים. הםבדוח זה, 
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  0007, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: מקור* 

 :לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים מאפייני יוצגו להלן

 .הם ערבים 54% :מגזר

 .43%נשים מהוות  :מגדר

לעומת  53%. אחוז הנשואות גבוה מאחוז הנשואים )60%שיעור הנשואים עומד על  :משפחתי מצב

, 04%לעומת  53%, בהתאמה(, וכן גבוה יותר אחוז הערבים הנשואים מאחוז היהודים הנשואים )34%

 . אבות 33%-ו אימהות 68%(: 03%הם הורים ) מהצעירים כרבע בהתאמה(.

מתוך  5-3 אשכולות) נמוכה כלכלית-חברתית רמה בעלי ביישובים מתגוררים 49% מגורים: יישוב

  . 35%( מתגוררים 30-9ובאשכולות הגבוהים ) ,07%מתגוררים  3-4(. באשכולות 30

 .בארץ שנים 34 עד של ותק בעלי חדשים עולים םה 8%אינם ילידי הארץ,  03%  :עולים

משתייכים  33%-ו לקבוצה אמשתייכים  03%הם אנשים בעלי מוגבלות:  לשליש עלמ :קיום מוגבלות

 העיקרית הבעיה על נוסף למידה לקות יש קבוצה אהצעירים במ לחלק כי לציין. חשוב לקבוצה ב

להלן מציג  6תרשים  .36% הוא מוגבלות נם בעלי שאיהצעירים  שיעור. ותמוגבלבעלי כ סווגו שבגללה

  .מוגבלות של העדרה או ומהיק לפי הצעיריםאת התפלגות 

 

 הצעירים, לפי קיום מוגבלות :3תרשים 

    *12-13סך גילאי 

    558,700  

300% 

לא עובדים ולא לומדים 

58,888 

33% 
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לפי קבוצות  לומדים ינםוא עובדים ינםשא 26-23 גילאיהצעירים  שיעור 4.1

 שונות  היאוכלוסי
 השכלהלפי מגזר, מגדר,  ,בקרב כלל הצעירים בארץ בגילים אלהשיעור הצעירים בדיקה של הלן ל

   .(הצעירים 4,559) הסינון לשאלון הצעירים של התשובות בסיס עלבדיקה נערכה ה .שכול מגוריםאו

 בקבוצות שונות: לומדים ואינם עובדים שאינםמציג את שיעור הצעירים  5תרשים 

 :מהיהודים 9% לעומת מהערבים 06% מגזר  

 מהגברים 7% לעומת מהנשים 30% :מגדר  

 מהצעירים עם תעודת בגרות ומעלה 9%לעומת  ,מהצעירים ללא תעודת בגרות 00% :השכלה 

 (הון אנושי :3.3 פרק-תת ר' ,םצעיריה)למידע על השכלתם של 

 מתוך  5-3 ותכלכלי נמוך )אשכול-מהמתגוררים ביישובים בדירוג חברתי 39% :מגורים אשכול

 (. 30-4 אשכולות) גבוהביישובים בדירוג בינוני או  מהמתגוררים 9% לעומת ,(30

 בארץ הצעירים כלללומדים בקרב  ינםעובדים וא ינםשא 03-06 ניהצעירים ב שיעור של בדיקהה     

 יותר גבוה ההאלהצעירים  שיעורכי  אפואה תהעל מגורים ואשכול מגדר, מגזר לפי, ואל בגילים

 כלכלי נמוך.-בקרב צעירים שמתגוררים ביישובים בעלי דירוג חברתי וכן הערבי במגזר

 
 מאפיינים, לפי (12-13) אוכלוסיית הגילשיעורי הלא עובדים ולא לומדים בקרב כלל : 4 תרשים

 ם )%(ידמוגרפי-סוציו

לא עובדים ולא לומדים     

58,888                            

300% 

 קבוצה ב

      4,447                

    33%   

 קבוצה א

  30,870              

03% 

 אינם 
     בעלי מוגבלות         

                       
60,569                 
36% 
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  מוגבלות קיום לפי דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 4.2

לפי לומדים,  ינםעובדים וא ינםדמוגרפיים של צעירים שא-את המאפיינים הסוציו מציגלהלן  0לוח 

 קיום מוגבלות.  

 מוגבלותנם בעלי שאי הצעיריםבקרב שיעור הנשים . מהצעירים 43% נשים מהוות כפי שצוין, - מגדר

 ייתכן. 64%נמוך בהרבה, ועומד על  בוצה במק הצעיריםבקרב . שיעור הנשים 33% לגבוה יותר ועומד ע

 יכולה נוספת סיבה(. Vogel, 1990:44)  בכלל למידה לקויות פחות יש נשים שבקרב היא לכך הסיבה כי

 ; בעייתן מאובחנת פחות,למידה אצל נשים בהשוואה לגברים ליקויי באיתור יותר הגדול הקושי להיות

 ,Quinn)  לסביבה פחות ומפריעים לעין פחות התסמינים של הפרעות הקשב אצל נשים בולטיםש מאחר

2005.)  

 בקרב והן הערבים בקרב הן 68%)הצעירים בעלי המוגבלויות  באחוזמגזר  לפיהבדל  אין - מגזר

, 03% לעומת 66%) הערבים בקרבמ גבוה היהודים בקרב השייכים לקבוצה א  אחוז אולםהיהודים(. 

 (.ערביםהבקרב  4% לעומת 39%) יםיהודה בקרב יותר גבוה ייכים לקבוצה בהש אחוז וגם( בהתאמה

אומדן של -תתהערבים נובע ככל הנראה מאחוז בעלי לקויות למידה בקרב היהודים לעומת פער בה

נובע במידה רבה ממודעות נמוכה יותר לנושא בקרב הערבים וכן ממחסור המצב האִמתי. ההבדל 

 (.0030בשירותי אבחון למגזר הערבי וכלי אבחון בשפה הערבית )ג'בארין ואג'בריה, 

 הורים הם וכרבע ,ואשינהצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים מ כשליש, כאמור - משפחתי מצב

בשתי  00%)פחות נשואים ופחות הורים לילדים  יש מקבוצה אבעלי המוגבלות  בקרב. לילדים

 (. הקטגוריות

0

5

10

15

20

25

ללא   גברים   נשים יהודים ערבים
תעודת  
 בגרות  

תעודת  
בגרות  
 ומעלה

אשכול  
מגורים  
נמוך  

(1-2) 

אשכול  
מגורים  

  -בינוני
גבוה  
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 (באחוזים) קיום מוגבלות לפי, הצעירים של דמוגרפיים-סוציו מאפיינים :1 לוח
 קבוצה ב קבוצה א מוגבלות אינם בעלי כ"סה 
N (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) 

 64 46 *33 52  נשים
 [30] (00) **50 31  ות/נשואים
 [5] (00) **63 12  לילדים הורים

* P<0.05   **P<0.01 0וגבלויות לפי מבחן מהקבוצות  )הבדלים מובהקים בין שלוש
χ)  

 מסמנים מרובעים בסוגריים אחוזים. 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
  .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

  לפי מאפיינים שונים  לעבוד הסיכוי .5

  .הזלהשפיע על סיכוי  חשוב לבדיקה הוא הסיכוי לעבוד ומאפיינים שונים של הצעירים שעשויים נושא

 המוצגים הממצאים אבל, לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים כלל הם זהח דו מושאי, כאמור

בעלי  עובדיםבהן צעירים וות נוספות באותם גילים, אוכלוסירחב יותר העוסק ב ממחקרחלק  םדוח הב

 תיכוניים-על לימודיםמתכוונים ללמוד  ינםתיכוניים וא-שנות לימוד שלא המשיכו בלימודים על 30 עד

 . (פורסם טרם, ואחרים סטרבצ'ינסקי-כאהן) הקרובה הלימודים בשנת

  בלוח. פחות או לימוד שנות 30 בעלי הצעירים כלל בקרב לעבודה הקשורים המאפיינים הם המ ובחּנ

 מאפיינים בחנונ .שונות אוכלוסיות בקרב עובדים שאינם אלולעומת  העובדים שיעורי מוצגיםא 6

 של קיומו, תעסוקתית מסוגלות, מוגבלות קיום)כמו  לעבוד ביכולת שקשורים מאפיינים, דמוגרפיים

 (.לומדים ואינם עובדים שאינם חברים יש)האם  חברתית לסביבה הקשורים משתנים וכן( מקצוע
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  שונים )באחוזים( מאפיינים לפי ,עובדים הלא לעומת העובדים שיעורא: 3 לוח
 

 לא עובד עובד סה"כ 
    :והורות לילדים מגדר

 39 66 **300 מהות לילדיםיא
 55 43 300 נשים ללא ילדים
 (39) 86 300 אבות לילדים

 37 83 300 גברים ללא ילדים
    מגזר:
 04 94 300 יהודים
 63 37 300 ערבים

    מוגבלויות:
 05 93 *300 מוגבלות בעלי אינם
 50 48 300 פיזיתמוגבלות  בעלי
 55 43 300 נפשית )ללא מוגבלות פיזית( מוגבלות בעלי
 ו/או הפרעת קשב וריכוז  למידה תלקו בעלי רק

 00 98 300 )ללא מוגבלות פיזית או נפשית(
    השכלה:

 65 33 *300 אין בגרות כלל
 06 99 300 בגרות חלקית
 05 93 300 בגרות מלאה

    מקצוע:
 03 97 300 יש תעודה מקצועית

 38 80 300 יש מקצוע, אך אין תעודה
 67 33 300 כללבאין מקצוע 

    :קשיים במסוגלות תעסוקתית מספר
 06 99 **300 אין

 07 93 300 אחד או שניים
 55 43 300 תרושלושה וי

    חברים שאינם לומדים ואינם עובדים:
 00 80 **300 אין
 65 33 300 יש 
* P<0.05   **P<0.01 

 עולה כי:  מהלוח

 לא מגמה זו  .מהותיבקרב א מאשרהנשים העובדות גבוה יותר בקרב נשים ללא ילדים  עוריש

  בקרב גברים נמצאה

 הערביםהעובדים  משיעור במקצת גבוה היהודים עובדיםה שיעור 

 נפשית או פיזית מוגבלות בעלי העובדים משיעור גבוהמוגבלות  שאינם בעלי העובדים שיעור  

 מלאה או חלקית בגרות עם מצעירים פחות עובדים בגרות ללא צעירים  

 ( שלא ובין מקצועית תעודהלהם  ישש)בין  יותר עובדים מקצוע בעלי ,כללכ 

 שיעורמ גבוה תעסוקתית במסוגלות( 36)מתוך  פחות או קשיים שני בעליבקרב  העובדים יעורש 

 בקרב בעלי שלושה קשיים או יותר  םהעובדי
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 העובדים משיעור הגבו עובדים ואינם לומדים שאינם חברים להם שאין מי בקרב העובדים שיעור 

 15כאלה חברים להם שיש הצעירים בקרב

  לעבוד הסיכוי: משתני-רב ניתוח 5.1

-ניתוח רב נערך 03-06הצעירים גילאי  בקרב לעבוד הסיכוי מהו לבחון כדי, משתני-הדו הניתוח לאחר

=לא 0המשתנה התלוי הוגדר באופן דיכוטומי:  שבה משתני באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית

 =עובדים. 3עובדים; 

כולל את המשתנים הדמוגרפיים  3 מודלשני מודלים: ב משתני-הרב הניתוח ממצאי ב מוצגים6בלוח 

כולל משתנים נוספים הקשורים ליכולת לעבוד: השכלה, קיום מוגבלות, מקצוע,  0 ומודלבלבד, 

 מסוגלות תעסוקתית וכן אם יש לצעיר חברים שאינם עובדים ואינם לומדים. 

 של שני המודלים עולה כי:  מניתוח

 משתני לגבי -משתני מצביע על אותן מגמות שנמצאו בניתוח הדו-כללי הניתוח הרב באופן

 המאפיינים שמגבירים את הסיכוי לעבוד 

 רוב עם 3 במודל שנמצאו המובהקים הקשרים נשמרו 0 במודל נוספים משתנים של ההוספה עם 

( למגזר)פרט  הדמוגרפיים המשתנים רוב שהשפעת היא המסקנה מכאן. הדמוגרפיים המשתנים

 לעבוד ביכולת הקשורים למשתנים הדמוגרפיים המשתנים בין קשר של תוצאה אינה

 בפיקוח על רמת 0השכלה. במודל לקולינאריות מסוימת בין מגזר -עם זאת עולה כי ישנה מולטי ,

משתנה המגזר הפסיק להיות מובהק. המסקנה המתבקשת היא שההבדל בין ערבים  –השכלה 

 מידה רבה מהפרש ברמת ההשכלה בין שתי האוכלוסיות יהודים נובע בל

 השונות את מגדילה לעבוד ליכולת וקשורים דמוגרפיים שאינם משתנים הוספת, 0 במודל 

 .33.7%-ל 30.4%-מ משמעותי באופן המוסברת

 

  

                                                   
ככל שיש : המקצועית בספרות הנאמר עם אחד בקנה עולה הצעיר של החברתית הסביבה את לבחון הבחירה 15

במהלך ש היא המרכזיתיותר קשרים חברתיים עם אנשים מועסקים, הסיכוי להיות מועסק עולה. הסיבה 
, על תנאי שהתפנומשרות  עלעובדים עשוי לעשות שימוש נרחב במידע  חברים לו שיש צעיר ,חיפוש עבודה

 בהתנהלות מסייע. מידע מסוג זה העובדים מחבריו מקבל שהוא מהפי -עלכיווני שוק העבודה,  עלהעסקה ו
, יותר רביםעם אנשים מועסקים  החברתיים שהקשרים ככלמכאן שו. העבודה חיפוש תהליך של יותר טובה

 .(Pattacchini & Zenou, 2012; Jackson, 2011; Burns et al., 2010רבות יותר ) לתעסוקה האפשרויות
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 בעלי השכלה 12-13בקרב הצעירים בני  2 לעבוד ההסתברות של לוגיסטית רגרסיה תוצאותב: 3 לוח
 שנות לימוד או פחות 21 של

 

 

   :3 מודל
 דמוגרפיים משתנים עם רק

    :0 מודל
 כלל המשתנים    עם

Odds Ratio Odds Ratio 

(N) (308,334) (305,060) 
(n) (735) (708) 

   :לילדים והורות מגדר
 *0.09 **0.53 (לילדים לאימהות)ביחס  ילדים ללא נשים

 **33.64 **33.38 (לילדים לאימהות)ביחס  לילדים אבות – גברים

 **8.33 **7.03 (לילדים לאימהות)ביחס  ילדים ללא גברים

   :מגזר
 3.57 **3.37 (לערבים)ביחס   יהודים

   :השכלה
 3.33 - (בגרות לאין)ביחס  חלקית בגרות

 3.54 - (בגרות לאין)ביחס  מלאה בגרות

   :מוגבלות קיום
 *3.88 - (0)ביחס לבעלי מוגבלות פיזית  מוגבלות בעלי אינם

 3.56 - (0)ביחס לבעלי מוגבלות פיזית  6מוגבלות נפשית בלבד  בעלי

)ביחס  5בלבד  וריכוז קשב הפרעת/או ולמידה  תלקו בעלי
 3.93 - (0לבעלי מוגבלות פיזית 

   :מקצוע
 **3.83 - ( 4תעודה מקצועית )ביחס לחסרי מקצוע  בעלי

 *3.70 - (4מקצוע, בלי תעודה מקצועית )ביחס לחסרי מקצוע  בעלי

   :תעסוקתית מסוגלות
 *3.83 - (ויותר קשיים 6 לבעלי)ביחס  קשיים 0-0 בעלי

   חברים שאינם לומדים ואינם עובדים:  קיום
 **3.73 - (קטן חלק לפחות – ליש)ביחס  אחד אף אין

Pseudo R-Square (McFadden), % 30.4 33.7 
 *P<0.05   **P<0.01   לפי מבחן(Wald F) 
 = עובדים.3= לא עובדים; 0המשתנה התלוי "הסתברות לעבוד" מוגדר באופן דיכוטומי:  3
 (.תאחריש להם מוגבלות ם אפיזית )גם המוגבלות הכל בעלי  0
 למידה תבעלי מוגבלות נפשית שאין להם מוגבלות פיזית )אך כולל בעלי מוגבלות נפשית שיש להם גם לקו 6

 (.  וריכוז קשב הפרעת/או ו
 בלבד )שאין להם לא מוגבלות פיזית ולא מוגבלות נפשית(.  וריכוז קשב הפרעת/או ולמידה  תבעלי לקו 5
 מי שדיווחו שאין להם מקצוע כלשהו ולא רכשו מקצוע, לא באופן פורמלי ולא באופן בלתי –חסרי מקצוע  4

 פורמלי. 

  לתעסוקה פוטנציאליים וחסמים משאבים .6

 אלו צעירים של לרשותם העומדים המשאבים נבדקותעסוקה -לאי הגורמים על מלאה תמונה לקבל כדי

 מקצוע, השכלה: הצעירים של האנושי. נבדקו ההון בתעסוקה להשתלבות דרכם על העומדים והחסמים

 האילוצים; בריאותם מצב בעניין העצמית הערכתם; מחשב ומיומנויות שפות, מקצועית ותעודה

וההסתגלות  ההשתלבות קשיי; התעסוקתית מסוגלותם; התעסוקתי ניסיונם; שלהם המשפחתיים

 שלהם במסגרות בעבר; התנהגויות סיכון שלהם והקשר שלהם עם שירותים שונים בקהילה. 
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 הון אנושי  6.1

אנושי הוא מכלול הידע, הכישורים, היכולות והתכונות המאפשרות לאדם להשיג רווחה אישית,  ןהו"

. הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות )גיל, מגדר ומצב בריאותי( ויכולות נלמדות "חברתית וכלכלית

לומדים  ינם. בחלק זה יוצגו היכולות הנלמדות של הצעירים שאOECD, 2010b)))חינוך והכשרה( 

 .עובדים ינםוא

  השכלהא. 

 היא משאב חשוב להשתלבות בתעסוקה. השכלה

 ללא צעירים הנם( 43%) מהצעירים למחצית מעל: 4 רשיםהתפלגות ההשכלה של הצעירים מוצגת בת

שנות  30-מהצעירים עם השכלה פחותה מ 06%אחוז זה כולל  .תיכון סיום תעודת או בגרות תעודת

שנות לימוד אך ללא תעודת בגרות מלאה או עם תעודת  30מהצעירים שהנם בעלי  66%לימוד וכן 

תיכונית או -יש תעודה על 34%-בגרות מלאה ולמהצעירים יש תעודת  07%-בגרות חלקית. בנוסף, ל

 תואר אקדמי. 

 06%ביותר )צעירים שלא סיימו תיכון המהווים כאמור ההשכלה הנמוכה  תבעל ת הצעיריםקבוצ

עלולה לחוות קשיים רבים יותר בהשתלבות בתעסוקה, לכן מצאנו לנכון לבחון את מכלל הצעירים( 

  :ה זוקבוצ-של תתמאפייני הצעירים 

 45%  הם ערבים 

 40%   :יהודיות 00%נשים ערביות,  60%הן נשים 

 58%  :מקבוצה ב 36%, מקבוצה א 64%הנם צעירים בעלי מוגבלויות . 

  

  של הצעירים )%( השכלההתפלגות רמת ה: 5תרשים 

 

שנות   04-פחות מ
 43%, לימוד

שנות לימוד   04 
ללא תעודת בגרות 

 33%, מלאה 

תעודת בגרות  
 49%, מלאה

תעודה על תיכונית  
,  או תואר אקדמי

05% 



 

21 

  מקצועב. 

 .בחיובענו  58%ל והכ בסךאם יש להם מקצוע )עם או בלי תעודת הסמכה מקצועית(. נשאלו  הצעירים

 במסגרתא. : להלן הדרכים באחת שנרכשה ת הסמכה מקצועיתתעוד להם יש אםנשאלו  כמו כן

אחרי הצבא או אחרי בית הספר התיכון )אצל מי שלא  מקצועי בקורס; ב. מקצועי בתיכון לימודים

מקצועות  כולל) אזרחותב בומקצוע שאפשר לעסוק  – הצבאי שירותמסגרת הבשירותו בצבא(; ג. 

טיסה  פקחי, שינניות כגון האזרחי בשוק כמקצועות מוכריםשו ייעודית הכשרה עוברים בהםש

הם בעלי  06% הצעיריםכלל ב (.ופקידות לוגיסטיקה, נהיגה , לא כוללשונים טכנולוגיים ומקצועות

קיבלו תעודה בקורס מקצועי  36%(. 5תעודה מקצועית שנרכשה לפחות באחת הדרכים הנ"ל )לוח 

רכשו את המקצוע במסגרת הצבא  9%ו אחרי בית הספר התיכון )אם לא שירתו בצבא(; אחרי הצבא א

קיבלו תעודת הסמכה מקצועית בתיכון. מפתיע למצוא שבקרב תלמידים שלמדו בבית ספר  4%-ו

 קיבלו הסמכה מקצועית.  50%מקצועי רק 

בסך  האזרחיים.חיים ללרכישת מקצוע גם שימש בעבור חלק מהצעירים פלטפורמה הצבא כאמור, 

 בושאפשר לעבוד  מקצוע הצבא בזמן למדו בצבא ששירתו היהודים צעיריםהמ( 00%)הכול חמישית 

מספר  לעילר'  ;האזרחי בשוק כמקצועות ושמוכרים ייעודית הכשרה ניתנת שבהםמקצועות ) באזרחות

נמצאו  לא. לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים מכלל 9% מהווים כפי שצוין לעיל, הם (דוגמאות

, אולם נמצאו הבדלים לפי השכלה: מוגבלות קיוםלפי ו( 3לוח ב, ב נספח) מגדר לפי מובהקיםהבדלים 

פלטפורמה לרכישת מקצוע אך יכול לשמש השירות הצבאי דוחה כניסה של צעירים לשוק העבודה, 

, בעלי תעודת בגרות יותר גבוההצעירים בעלי השכלה  דווקא כי עולהואולם,  .חלשה אוכלוסייהעבור ב

שאפשר  מקצוע של הקניה הדורשיםבצבא לתפקידים  ווסלל( ה60%תיכונית )-מלאה או תעודה על

 בנק שערך במחקר גם עלתה זו סוגיה 16.יותר הנמוכה ההשכלהבעלי בניגוד ל ,להשתמש בו באזרחות

באמצעות  יםאם מוסיפים מקצועות שאינם נרכש (.ספרות סקירת: 6 פרק' ר, (; )להרחבה0033) ישראל

 בצבא ששירתו היהודים צעיריםז הו, אחופקידות לוגיסטיקה, נהיגהכגון  ,עודיתיכשרה יה

 .60%מגיע ל באזרחות בושאפשר לעבוד  מקצוע הצבא בזמן /עבדולמדוש

 לבדוק במיוחד מעניין היההצעירים שיש להם מקצוע או תעודה אקדמית.  שיעורמציג את  5 לוח

(, היות הצעירים מכלל 84%)תיכונית או תואר אקדמי -תעודה על להם שאין צעירים בקרב  זה שיעור

 השכלה של משאב בהעדרלתעסוקה  יםלהוות משאב ריםבפרט אמו מקצועית ותעודה בכלל שמקצוע

להם  שיש מדווחים האקדמי התואר אותיכונית -העל התעודה חסרימ 55% ,5 לוח פיל. תיכונית-על

     מקצועית. הסמכה תעודת יש 05%-ול)עם או בלי תעודת הסמכה מקצועית(  מקצוע

קבוצה בעלת הון אנושי נמוך במיוחד בתחום ההשכלה והמקצוע שעשויה להיות בעלת צרכים 

 או השכלה של משאבים כל להם שאין צעיריםה תקבוצאם כך  היא וקהייחודיים להשתלבות בתעס

ללא תעודת בגרות מלאה(.  וגם מקצועית תעודה ללאתיכונית, -על תעודה או תואר כל)ללא  מקצוע

, עם הבדלים לפי קיום לומדים ואינם עובדים שאינם הצעיריםמכלל  54%צעירים אלו מהווים 

    , כפי שיפורט בהמשך.(0ב, לוח ב)נספח ( ולפי מגדר בקרב היהודים 5מוגבלות )ר' לוח 

                                                   
לא ניתן להשוות לצעירים שהיו בצבא ולא הייתה להם תעודת בגרות או שהייתה להם תעודת בגרות חלקית  16

 .תצפיות אפקטיביותשל עקב מספר קטן  50%של מעל  משום שהאומדנים חשופים לטעויות דגימה
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 (באחוזים) קיום מוגבלות לפי, ל תעודה מקצועיתעמקצוע ו לעבעלות הצעירים  :4 לוח
 קבוצה ב קבוצה א מוגבלות אינם בעלי כ"סה 

(N) (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) 
     

     :הצעירים ללכ בקרב
ש לצעיר מקצוע כלשהו )עם או בלי י

  3 תעודת הסמכה מקצועית(
 

48 
 
45 

 
60 

 
44 

 60 37 06 13 0מקצועית תעודה בעל
כלל משאבים של השכלה  צעירל אין

 59 30 **69 45  6או מקצוע

-עלתעודה  ללאצעירים  בקרב
     :אקדמי תואר אותיכונית 

)עם או בלי תעודת  כלשהו מקצוע יש
 40 07 *40 44 3הסמכה מקצועית(

 60 (37) 04 14 0בעלי תעודה מקצועית
 *P<0.05   **P<0.01   0ות לפי מבחן מוגבלויהקבוצות  ין שלושב)הבדלים מובהקים

χ) 
 . 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 שלא ובין מקצועית תעודה שקיבל בין וכן, שלא ובין שלמד ביןשיש לו מקצוע,  הצעירדיווח  לפי 3
שירות הלמד במהלך ש אותעודה על סיום קורס מקצועי  אותיכון הלצעיר יש תעודת הסמכה מקצועית מ 0

 לא כולל נהיגה, לוגיסטיקה ופקידות(.יכול לעבוד בו באזרחות )הוא צבאי מקצוע שה
 .מלאה בגרות תעודתאו מקצועית  תעודה, יםתיכוני-על/תעודה תוארלצעיר אין כל  6

  מחשב ומיומנויות שפותג. 

בשפות ובמחשב. שליטה בעברית )וגם באנגלית במידה  ומיומנויות ידע מצריכות בימינו רבות עבודות
כלי  הוא המחשב. כמו כן, בישראל התעסוקה בשוק בעבודה להשתלבות חשוב משאב היא מסוימת(

 חסם הוא אלובמיומנויות  רוחסמ. לפיכך, ואחרים מקצועיים, רבים תפקידיםבסיסי לעבודה ב

הידע והמיומנויות.  חסריהצעירים  יוצגו 4 ובלוח זהפרק -בתת. עבודות של רבים בסוגים להשתלבות

  נחסמים מראש בעבורם. רבים עבודות סוגי

לפי קיום  שפה ומיומנויות מחשב  של הצעירים,  –  האנושי ההון בתחום לתעסוקה : משאבים5לוח 
 מוגבלות )באחוזים(

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל אינם בעלי סה"כ 

(N) (47,557) (60,608) (33,943) (4,598) 
     חוסר ידע / ידע מועט בשפות )מדד מסכם(: 

 64 49 **60 38 3אנגלית
0)רק לערבים(עברית 

 11 (37) (05) [53] 
לא שולטים כלל / שולטים במידה מועטה 

  6(מסכם)מדד במחשב 
 

17 
 
38** 

 
43 

 
(37) 

0הבדלים מובהקים בין שלוש קבוצות המוגבלויות לפי מבחן  ** 
χ (P<0.01) 

 מסמנים מרובעים בסוגריים אחוזים. 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה
   .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

)א( להבין שיחה פשוטה באנגלית, )ב( לשוחח שיחה פשוטה באנגלית, )ג(  –לא יכולים בכלל/ יכולים רק מעט  3
 להבין הוראות שימוש בציוד באנגלית, )ד( לכתוב מכתב פשוט באנגלית.     

שיחה )א( להבין שיחה פשוטה בעברית, )ב( לשוחח  –רק לצעירים ערבים: לא יכולים בכלל/ יכולים רק מעט  0
פשוטה בעברית, )ג( להציג את עצמם בעברית בריאיון עבודה, )ד( להבין הוראות שימוש בציוד בעברית, )ה( 

 לכתוב מכתב פשוט בעברית.    
 .Excel ,Word ,PowerPoint, לא שולטים כלל או שולטים במידה מועטה בכל התוכנות האלה: דואר אלקטרוני 6



 

23 

 בשפה האנגלית  שליטה
להבין  –באנגלית  יכולתם מידת על לדווח . הם התבקשו(4)לוח  הצעיריםבאנגלית נבדק בקרב  ידע

פי -עלשיחה פשוטה, לשוחח שיחה פשוטה, להבין הוראות שימוש בציוד ולכתוב מכתב פשוט. 

  .אינם יכולים לבצע אף אחת מהפעילויות מהצעירים 68%דיווחיהם 

  העברית בשפה שליטה
שפה נדרשת ברוב אזורי בהיותה , (4)לוח  העברית נבדקה בקרב צעירים ערביםמידת הידע בשפה 

אותם התבקשו לציין את מידת הידע לפי  הצעירים הערביםמרכזית בשוק העבודה בישראל. ההארץ ו

 00%דיווחם לפי איון עבודה. יעצמם בר ה שלהצג :ףנוס ואחדשצוינו לגבי שליטה באנגלית פרמטרים 

לעיל. הבעיה חמורה יותר בקרב נשים שלבצע את הפעולות  רק מעט כלל או יכוליםיכולים  אינםם המ

 (6ב, לוח ב)נספח  .קיומהעל  מדווחות 63% – ערביות

  מחשב מיומנויות
 09%. פוינט-ופאואר אקסל, וורד: מוכרות אופיס ובתוכנות אלקטרוני בדואר שימוש מיומנות נבחנו

 (4. )לוח במחשב תוכנה בשוםכלל   שולטים אינםשמועטה או  במידהרק  שולטים

קרב ב יותר יםנמוכ בחנוהמדדים של הון אנושי שנ ,כללכנמצא כי  - מוגבלותקיום  לפי הבדלים

. כך עלה כי לבעלי מוגבלות יש השכלה מקבוצה אובפרט בקרב צעירים  ,מוגבלויות בעלי צעירים

 מהצעירים מקבוצה ב 33%-ול מקבוצה אמהצעירים  94%-נמוכה בהשוואה לצעירים ללא מוגבלות: ל

 59%שנות לימוד ללא בגרות או בגרות חלקית. זאת לעומת  30שנות לימוד או  30-יש פחות מ

תיכונית או תואר אקדמי -בקרב צעירים ללא תעודה עלכן,  כמו (.5מהצעירים ללא מוגבלות )לוח 

 מדווחיםעליה ש לזו שווה במידה מקצועמדווחים שיש להם  מקבוצה ב צעירים אמנם כינמצא 

 07% –בהרבה  נמוכים בשיעורים מקצוע יש לצעירים מקבוצה אאולם  ,(40%-כ) מוגבלות ללא צעירים

-על תעודה ללא צעיריםה בקרבלפי קיום מוגבלות  מובהקים הבדלים נמצאו שלא לציין כדאי (.5)לוח 

בעלי הצעירים  בקרב ,זאת עםביחס לקיומה של תעודת הסמכה מקצועית.  אקדמי תואר או תיכונית

תעודה או  שאין להם כל תואר לעומת צעירים ללא מוגבלותאחוזים גבוהים יותר  ונמצא מוגבלותה

, הצעירים מקבוצה אבקרב  30%: לא השלימו תעודת בגרותשתעודה מקצועית וגם  ים אותיכוני-על

   .(5לוח ) ותמוגבלמי שאינם בעלי בקרב  69%לעומת  בהצעירים מקבוצה בקרב  59%

חוסר על  מדווחים מקבוצה אצעירים ה (49%) מחציתמעל ל כי התהעל אנגליתב בחינה של השליטה גם

וצעירים  ותמוגבלשאינם בעלי צעירים  –יחסית לכשליש מהקבוצות האחרות  שליטה בשפה האנגלית,

שאינם שולטים  מדווחים א מקבוצהאחוזים גבוהים יותר בקרב הצעירים וכן, (. 4)לוח  מקבוצה ב

 43%מוגבלות ) שאינם בעלילעומת צעירים במחשב כלל או שהם שולטים במחשב במידה מועטה בלבד 

 . (4(; )לוח 38%לעומת 

עדויות הן ה :דיגיטליתהאוריינות הם ויליבתחום הפערים הדיגיטתואמים את הספרות  והבדלים אל

העלות בשל בקרב ילדים ובני נוער עם מוגבלויות, ושימוש בו  מחשב החזקת ם נמוכים שלעורישיל

  (.0033, ואחריםסיקרון -ואזן)הגבוהה של התאמת המחשבים לצורכיהם 



 

24 

נתוני  יתוחמנבמגזר הערבי המדדים של הון אנושי נמוכים יותר. כלל נמצא כי כ -הבדלים לפי מגזר 

 היהודים בקרבשל צעירים ערבים נמוכה מזו של היהודים.  השכלתםיתן לראות כי נההשכלה 

; )נספח ב, (33%ערבים )שני שלישים בקרב ה, בהשוואה לאין תעודת בגרות מלאה( 59%) לכמחצית

, שכן בכלל הגיל קבוצת לכלל בהשוואהמאוד  גבוהבשני המגזרים מדובר בשיעור  ,. עם זאת(0לוח ב

 המרכזית הלשכה) הערבים בקרב 59%-לוהיהודים  בקרב 03%-ל מלאה בגרות תעודת אין קבוצת הגיל

 .(0007, לסטטיסטיקה

תיכונית, תעודה מקצועית או -כלל הצעירים אחוז הערבים שאין להם כל תואר, תעודה על בקרב

-על תעודהחסרי (. בקרב 63%( גבוה הרבה יותר מאחוז זה בקרב היהודים )43%תעודת בגרות מלאה )

כלשהו )עם או בלי  מקצוע להם ישש מדווחים מהיהודים יותר גבוה אחוז, אקדמי תואר או תיכונית

על  מדווחים םקרבמ, אחוז כפול כמו כן(. , בהתאמה66% לעומת 45%) ערבים לעומתתעודה מקצועית( 

בהתאמה(. בקרב הערבים  ,33%לעומת  63%ערבים )הלעומת  מקצועית הסמכה תהיותם בעלי תעוד

 ,06%לעומת  59%על קיומו של מקצוע לעומת נשים ) מדווחיםגבוה יותר של גברים  נמצא כי אחוז

  (0ב , לוחב)נספח  .היהודים בקרב המינים בין מובהקים הבדלים נמצאו לאבהתאמה( 

על  מדווחיםאחוזים גבוהים יותר של הצעירים הערבים  כי התהעל האנגלית בשפה ידע של בחינה

(. לגבי מגדר עלה כי אחוזים גבוהים יותר 00%( לעומת היהודים )49%) חוסר שליטה בשפה האנגלית

יותר בקרב בומגמה זו בולטת  ,(, בהתאמה08%לעומת  53%יחסית לגברים ) כךעל  מדווחיםמהנשים 

 לוח ,בנספח ). באנגלית העייד-איעל  מדווחיםמהגברים  67%מהנשים לעומת  90%הצעירים הערבים: 

  (6ב

אף  תואמיםאלו  מהיהודים. הבדלים 34%על שליטה נמוכה במחשב לעומת  מדווחיםמהערבים  53%

  (.0033, ואחריםסיקרון -ואזן) ;(6ב לוח ,בנספח ) הספרותהם את 

 : הערכה עצמיתמצב בריאות 6.2

הערכה עצמית של מצב בריאות יכולה לשמש משאב או חסם לכניסה לעולם העבודה. אנשים 

איננה טובה עלולים לראות בה מכשול לכניסה לעבודה ולהיות חסרי מוטיבציה המעריכים שבריאותם 

  מלכתחילה בניסיונות ההשתלבות שלהם.

מהצעירים שאינם עובדים ואינם  מכריע רוב :מראה איך מעריכים הצעירים את מצב בריאותם 3לוח 

 (. 96%) מאוד טוב או( 03%) טוב בריאותם מצבש מעריכים( 75%) לומדים

העריכו שמצבם הבריאותי לא כל כך טוב,  מקבוצה אמהצעירים  39% - מוגבלותקיום  הבדלים לפי

 . כלל לא טוב או גרוע
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 ( באחוזים) קיום מוגבלות לפי, בריאותם מצב הערכת הצעירים את –משאבים לתעסוקה  :2לוח 

 
 

 כ"סה
 אינם בעלי
 קבוצה ב קבוצה א מוגבלות

(N) (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) 
 266 266 **266 266  כ"סה

 94 43 80 73 מאוד טובה
 (00) 60 33 12 טובה
 [4] (39) [0] (2) / כלל לא טובה, גרועה טובה כך כל לא
 **P<0.01   הבדלים(0 מבחן לפי גבלויותמוה קבוצות שלוש בין מובהקיםχ) 

 מסמנים מרובעים בסוגריים אחוזים.  67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
   .50%-טעות דגימה גדולה מ

  : ילדים קטניםאילוצים משפחתיים 6.3

כדי לשמור על ילדיהן ולכן אינן יוצאות לעבוד.  טענה רווחת היא שאימהות צעירות נשארות בבית

או מקשה  לבדוק אם עובדה זו מפריעה להן לצאת לעבוד רצינומהנשים יש ילדים.  68%-כאמור, ל

 מדווחים שילדיהן הקטנים מהווים מכשול ליציאה לעבודה.  48%נמצא כי  אימהותעליהן. בקרב 

 ניסיון תעסוקתי   6.4

משמעותי המנבא הצלחה בהשתלבות בתעסוקה. אמנם נכון ליום עריכת ניסיון תעסוקתי הנו משאב 

הסקר הצעירים לא עבדו, אולם ידוע שמצבם של צעירים שאינם לומדים או עובדים אינו סטטי. מצב 

זה יכול לעתים להיות מאופיין במעברים בין לימודים לעבודה, במעברים בין מקומות מגורים וגם 

תלבים בעבודה ומפסיקים לעבוד ומשתלבים לאחר מכן בעבודה אחרת. בתקופות ביניים שבהן הם מש

לאור זאת, חשוב להכיר את ההיסטוריה התעסוקתית: האם עבדו הצעירים בעבר, במשך כמה זמן, 

בו. בדיקה זו מאפשרת גם לבחון את מידת  בכמה מקומות עבודה ומה היה סוג משלח היד שעבדו

של הצעירים שאינם עובדים, ולפיכך היא יכולה לעזור לנבא  הריחוק מעולם העבודה או הקרבה אליו

 את סיכוייהם להשתלבות עתידית בתעסוקה. 

 36%, עבדו לא מעולם 03%בעלי ניסיון דל: שהם ניסיון תעסוקתי או  ןאי( 43%) מהצעיריםלכמחצית 

 תלקבוצ (.3 תרשים' ר) האחרונות בשנתיים מהזמן קטן חלק עבדו 30%-ו יותר או שנתיים לפני עבדו

 תעסוקתי סיוןינ חסרי היותם עובדתש היות, בהמשך באריכות נתייחסחסרי הניסיון התעסוקתי 

 30 פרק' ר) התעסוקתי סיוןיהנ בעלי מהצעירים העבודה בעולם השתלבותב רוהקשכל ב אותם מבדילה

מהקבוצה עבדו  57%. הדן בקבוצות סיכון מוגבר להישארות בסטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה(

  .האחרונותכמחצית הזמן או רוב הזמן בשנתיים 
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 : היסטוריה תעסוקתית של הצעירים )%(2תרשים 

 

 מקבוצה א 47% . הצעירים של התעסוקתית ההיסטוריהמציג את  9 לוח - מוגבלותקיום  לפי הבדלים

 66%מדווחים כי לא עבדו אף פעם אחת או כי הם בעלי ניסיון דל )עבדו לפני יותר משנתיים( לעומת 

נמצא האחוז הגבוה ביותר של המדווחים  מקבוצה ב . בקרב הצעיריםותמוגבלשאינם בעלי מהצעירים 

 ותמוגבלצעירים שאינם בעלי בקרב ה 39%( לעומת שאר הקבוצות )94%) האחרונותכי עבדו בשנתיים 

אינם יכולים לעבוד או שנואשו  מקבוצה א(. ייתכן שהצעירים הצעירים מקבוצה אבקרב  53%-ו

אינם משתלבים בלימודים ולכן הם נכנסים לשוק  מקבוצה במלחפש עבודה, ולעומתם הצעירים 

ם יו-העבודה בעבודות פשוטות. נזכיר כי בקבוצה זו יש הן בעלי מוגבלות שמפריעה מאוד בחיי היום

  יום.-והן בעלי מוגבלות המפריעה רק מעט בחיי היום

)באחוזים( מוגבלות קיום לפי, הצעירים של התעסוקתית ההיסטוריה – לתעסוקה משאבים: 7 לוח  
 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבלאינם בעלי  סה"כ 
(N )(4,447) (30,870) (60,569) (48,888) כללי 

 266 266 **266 266 סה"כ  – ניסיון תעסוקתי
 (38) 50 03 12 לא עבדו אף פעם

 [9] (39) 30 23 עבדו לפני יותר משנתיים 
 94 53 39 22 עבדו בשנתיים האחרונות

 **P<0.01  0לפי מבחן מוגבלויות הקבוצות  )הבדלים מובהקים בין שלוש
χ) 

 אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים .67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה
 .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

 מהצעיריםאחוז כפול  .רזמגגם לפי  נמצאותעסוקתית  בהיסטוריה הבדלים -הבדלים לפי מגזר ומגדר 

לפני יותר או עבדו  אחת פעם אף עבדו לא כי מדווחים (09%) םהיהודילעומת  (45%) הערבים

אף יותר:  תעסוקתית דלה חמורה היש לציין כי בקרב נשים ערביות תופעה זו של היסטורי .משנתיים

 (5ב לוח, ב נספח) .הערבים מהגברים 55% לעומת יהעל מדווחותהערביות  מהנשים 30%-כ

עבדו כמחצית  
מהזמן או רוב הזמן 
 בשנתיים האחרונות

29% 

 
עבדו חלק קטן  

מהזמן בשנתיים  
 האחרונות

04% 

עבדו לפני שנתיים  
 או יותר
03% 

 מעולם לא עבדו
46% 
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 הצעירים של תעסוקה מאפייני: 9 למידע מורחב על צעירים שעבדו בשנתיים שקדמו לסקר, ר' פרק
 .הסקר שלפני  בשנתיים שעבדו

 מסוגלות תעסוקתית  6.5

מסוגלות תעסוקתית ִהנה מגוון היכולות והכישורים המסייעים לאדם להתקבל למקום עבודה, לעבוד 

(. soft skillsיכולות אלה מכונות גם "מיומנויות רכות של עולם העבודה" )בו ולהתמיד בעבודתו. 

עם זאת, מדובר במיומנויות נרכשות,  אלו מהווה חסם להשתלבות בתעסוקה.מיומנויות מחסור ב

 36בעזרת סדרה של  נעשתה תעסוקתית מסוגלות של בחינהוניתן להקנותן לצעירים החסרים אותן. 

" קשה" ההיגדים מתארים פעילות להגיב: היה עליהם לציין אם המשיבים התבקשו שעליהם היגדים

( לבצע מטלה באופן עצמאי, בהתאם להוראות כתובות או 3לביצוע. ההיגדים היו: ) "קשה לא" או

( 6( לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים אותה; )0) פה בשפה שאתה מבין;-שניתנות בעל

( 9( להיות אחראי לאחרים; )3( להגיע בזמן; )4( להגיע בכל יום לעבודה; )5לעבוד בצוות עם אנשים; )

( להיות אחראי 30( להודות בטעויות; )7( לקבל ביקורת מהממונים; )8ת להוראות הממונים; )לציי

( להתמיד באותה עבודה 30( לגמור את העבודה המוטלת עליך; )33לציוד שאתה משתמש בו בעבודה; )

 ( להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים. 36לאורך זמן; )

ההיגדים של  מספרם קשיים במסוגלות תעסוקתית סוכם כדי לבחון את מצבם של הצעירים ע

 מסוגלות תעסוקתית שהנדגם מדווח על קושי בהם. 

ן קשיים", "קושי אחד או שניים", "שלושה קשיים ויותר". : "אילשלוש קבוצות הקשיים אוגדו 8 בלוח

 או אחד קושי על יםדווחמ (63%כשליש ) ,קשיים על אינם מדווחים (58%) הצעיריםקרוב למחצית 

  .יותר או קשיים שלושה על מדווחים (03%חמישית )ו, יםשני

על שלושה קשיים או יותר.  מדווחים 50%, מקבוצה אמקרב הצעירים  - מוגבלותקיום  לפי הבדלים

 הצעירים מקבוצה במקרב  ויותר על שלושה קשיים המדווחיםשיעור זה גבוה בהרבה משיעורם של 

 גבוה אחוז ותמוגבלצעירים שאינם בעלי ה (. בקרב36%מוגבלות )שאינם בעלי הצעירים מקרב ( ו00%)

צעירים מקבוצה א ול (56%) לצעירים מקבוצה בבהשוואה  (49%) קשיים שלא היו להם מדווחים

      (8)לוח  (.09%)

לפי  ,צעיריםהמסוגלות תעסוקתית של התפלגות מספר הקשיים ב –משאבים לתעסוקה  :8 לוח
 מוגבלות )באחוזים(קיום 

 קבוצה ב קבוצה א מוגבלותאינם בעלי  כ"סה 

(N ) (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) 

 266 266 **266 266  כ"סה - קשייםה מספר

 56 09 49 48 קשיים אין

 69 66 60 32 או שניים אחד קושי

 (00) 50 36 12 ויותר קשיים שלושה
 **P<0.01  0מוגבלויות לפי מבחן ה)הבדלים מובהקים בין שלוש קבוצות

χ) 
 .67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

   נמצאו לא - מגזר לפי הבדלים
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  ובהסתגלות אליהןקשיים בהשתלבות במסגרות  6.6

בעיות השתלבות במסגרת אחת או הסתגלות אליה עשויות לנבא בעיות הסתגלות גם למסגרות בכלל, 

 מיםחס להאיר יכולה בעברם הצעירים שחוו במסגרות קשיים של בחינהבין השאר במקום עבודה. 

 : 7 בלוח מוצגים אלו קשיים. העבודה בעולם השתלבותל

  הספר בבית קשייםא. 

מכלל  35%. ענייןחוסר או גם על  להתרכזקושי , על בלימודים קושי על מדווחים 60% הצעיריםמכלל 

מהצעירים הושעו  03%פר. כמו כן, הסת על בעיות משמעת וסכסוכים עם צוות בי יםדווחמהצעירים 

 . מהלימודים לפחות פעם אחת

רים בעלי קשיים שונים בזמן הלימודים עלו ביתר שאת בקרב צעי - מוגבלות קיום לפי הבדלים

או גם  קושי להתרכז, לקשיים בלימודים בנוגעמוגבלות. כך, שאינם בעלי צעירים בהשוואה ל ,מוגבלות

 מקבוצה א המוגבלות מבעלי וכמחצית( 34%) מקבוצה ב מהצעירים שלישים כשניכצפוי,  – חוסר עניין

בעיות על  .מוגבלות שאינם בעלי מהצעירים( 00%) חמישית לעומת קשיים כאלו, על מדווחים( 58%)

מקבוצה מהצעירים אחוזים גבוהים ודומים  מדווחים פרהסת סכסוכים עם צוות ביאו גם על  משמעת

גם  .שאינם בעלי מוגבלותמהצעירים  3%, בהתאמה( לעומת 09%-ו 60%) מקבוצה בומהצעירים  א

, 63%-ו 66%) ב-ומקבוצות א  המוגבלותנמצאה מגמה דומה: כשליש מבעלי  בנוגע להשעיה מלימודים

  .מוגבלותשאינם בעלי  מהצעירים (33%כשישית ) לעומת השעיה על מדווחים( בהתאמה

, לפי פרהסת קשיים של הצעירים והתנהגות לא נורמטיבית בתקופת בי –: חסמים לתעסוקה 9לוח 
 קיום מוגבלות )באחוזים( 

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל אינם בעלי סה"כ 

(N ) (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) 
     קשיים בזמן הלימודים:
קושי בלימודים / קושי 
 להתרכז / חוסר עניין 

 
31 

 
00** 

 
58 

 
34 

בעיות משמעת / סכסוכים 
 עם צוות ביה"ס 

 
24 

 
(3**) 

 
60 

 
(09) 

עם תלמידים /  ולא הסתדר
 [3] [3] [0] (3) לא היו חברים

מלימודים )לפחות  הושעו
 (63) 66 *33 12 פעם אחת( 

 *P<0.05   **P<0.01   הבדלים(0 מבחן לפי מוגבלויותהקבוצות  שלוש בין מובהקיםχ) 
 . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה

 .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

, קושי בלימודים על מדווחיםהצעירים היהודים של אחוזים גבוהים יותר  - ומגדר מגזר לפי הבדלים

(. בהתאמה, 05%לעומת  50%ערבים )הלצעירים  בהשוואה ,חוסר ענייןגם על קושי להתרכז או על 

 (4ב, לוח ב)נספח 
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על  מדווחיםאחוזים גבוהים יותר של גברים  ;לפי מגדרגם  בהשעיה מהלימודיםנמצאו הבדלים 

הבדלים הנשים.  מכלל 30%מכלל הגברים הושעו לפחות פעם אחת לעומת  69% :השעיה מלימודים

   ו כמעט זהים בשני המגזרים. נמצאמגדריים אלו 

  השירות במהלך הסתגלות ובעיות קשיים כןוהלאומי ו הצבאי בשירות השתלבות. ב

יכול להיות מנוף להשתלבות בחיים הבוגרים, שכן עצם ההשתלבות במערך  לאומיצבאי או שירות 

צבאי מאפשרת התנסות בתפקידים, עבודה בצוות וכן עבודה במסגרת הייררכית וסמכותית. שאלות 

 בנוגע לשירות צבאי ולאומי הופנו רק אל הצעירים היהודים. 

כשלושה רבעים  התרשיםפי -עלומי. בשירות צבאי או לאששירתו  הצעיריםאת אחוזי  מציג 9 תרשים

רתו שירות מלא בצבא, י( ש40%) הצעירים מחצית .תו בצבא או בשירות לאומי( מהצעירים שיר96%)

 ( היו בשירות לאומי/אזרחי.30%עשירית )

 שירות-אי
)תרשים  שירתו שירות חלקי 33%-ו ,רות לאומיירתו בצבא או בשילא ש( 09%)מהצעירים מעל לרבע 

שלא  מהנשים 98% יהעל מדווחים .היא פטור מסיבות דתיותבקרב נשים  גיוס-לאי שכיחה סיבה. (9

על פטור מטעמי  מדווחים 30%-על פטור מטעמי בריאות וכ מכלל הלא משרתים מדווחים 33% .שירתו

 .רצו לשרתכן ש מדווחיםמהצעירים שלא שירתו בצבא  07%התאמה. -אי

 בלבד( )%(לאומי )יהודים /צבאי שירות: 7 תרשים
 

 

 

 י/לאומהצבאי השירות במהלך צעירים שחוו בעיות
 08%. הוא בעיות כלכליותשחוו שי בולט קו :30 בלוח מוצגות הצבאי בשירות הצעירים בעיות

שהשתעממו או שהייתה להם  . קושי משמעותי נוסף שעלה הואמדווחים על כך המשרתיםמהצעירים 

לא  למשל כיעל קשיי הסתגלות למסגרת ) מדווחים 38%(. כמו כן, 00%ם )מיתור תחושה שאינם

 שירות צבאי מלא
54% 

 שירות צבאי חלקי
00% 

שירות  
 אזרחי/לאומי

01% 

 לא שירתו כלל
47% 
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לא הסתדרו עם מקום או כי  קושי לציית לכללי המסגרת הצבאיתהיה להם  , כיהסתדרו עם מפקדים

 . על בעיות בריאות מדווחיםמכלל הצעירים ששירתו  39%. הצבתם(

 בעלייותר בקרב אחוז גבוה אשר לקשיים בזמן השירות נמצא כי  - מוגבלותשל  קיומהלפי  הבדלים

 צעיריםהבקרב  מאשר( בהתאמה ,08%-ו 06%) על בעיות בריאות מדווחים ב-מקבוצות א ו המוגבלות

( 60%) מקבוצה א מוגבלות בעלי של יחסית הגבוה האחוז גם בולט(. 33%) מוגבלות שאינם בעלי

מי שאינם בקרב  33%שירות )לעומת האו בעיות משפחתיות בזמן  ירותשנאי על בעיות ת המדווחים

 (30)לוח  (.הצעירים מקבוצה בואחוזים בודדים בקרב  ותמוגבל בעלי

, 54%לעומת  30%אחוז גבוה יותר של גברים מנשים שירתו שירות מלא ) - גדרלפי מ הבדלים

רק  כמעטגברים(. כמו כן,  00%לעומת  66%בהתאמה(, ואחוז גבוה יותר של נשים לא שירתו בכלל )

אחוז גיוס הייתה פטור מסיבות דתיות: -. כאמור, סיבה שכיחה לאי(39%ירות לאומי )נשים שירתו ש

 65%בקרב גברים,  17לעומת שיעור זניח של גברים. על סיבה זו מדווחות( 98%גבוה יותר של נשים )

(. נוסף על כך, אחוזים 03%התאמה )-גיוס מטעמי בריאות, ורק גברים מדווחים על אי-מדווחים על אי

, 00%לעומת  44%רצו לשרת )כן ש , מדווחיםשלא שירתו בצבאגבוהים יותר של גברים לעומת נשים, 

 (3ב, לוח בבהתאמה(. )נספח 

רות הצבאי/לאומי של הצעירים היהודים, לפי קיום קשיים בזמן השי –: חסמים לתעסוקה 26לוח 
 מוגבלות )באחוזים(

 סה"כ 
 אינם בעלי

 קבוצה ב וצה אקב ותמוגבל

(N) (6,458) (6,637) (33,573) (28,423) משרתים 
     קשיים בזמן שירות צבאי/לאומי: 

 (63) 50 06 18 בעיות כלכליות

 (08) (06) (* 33) 27 בעיות בריאות 

 [8] (60) (*33) 24 בעיות ת"ש/משפחתיות 

 [4] [35] [4] (7) לא הסתדרו עם חיילים/מתנדבים אחרים

לא הסתדרו עם מפקדים/ קושי לציית לכללי המסגרת 
 (34) (69) (*36) 28 הצבאית/ לא הסתדרו עם המקום שבו עבדו 

 (03) [35] (35) 22 מרחק הבסיס ממקום המגורים )רק לצבא(

 (33) 40 (**34) 11 לא הרגישו תורמים / היה להם משעמם 

 [8] [6] (30) (26) קושי אחר
 *P<0.05   **P<0.01  0מוגבלויות לפי מבחן ה)הבדלים מובהקים בין שלוש קבוצות

χ ) 
 . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה

 .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

  סיכון התנהגויות 6.7

 –ון וגורמי סיכון התנהגויות סיכגם בדקו נים של הצעירים יבמסגרת בדיקת החסמים הפוטנציאל

חסמים שגם לפי סקירת הספרות בדוח זה מאפיינים צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים. מבדיקה 

                                                   
עויות משום שהאומדנים חשופים לטלא ניתן לאמוד את אחוז הגברים שדיווחו על פטור מסיבות דתיות  17

 .עקב מספר תצפיות אפקטיביות קטן 50%שעולות על  דגימה
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מהצעירים שותים  8%לשתף בעובר עליהם )מדד לבדידות(. מהצעירים אין מישהו  30%-זו עלה כי ל

פעם -נפתח אי 5%-(. לןמנות או יותר בפעם אחת(; )מדד להתנהגות סיכו 5שתייה מופרזת של אלכוהול )

מהצעירים ו/או מישהו מבני ביתם מתמודדים עם אחד או יותר  4%תיק פלילי )מדד לעבריינות(. 

 בעיות; מהימורים או מאלכוהול, מסמים ו במשפחתו: גמילהמהקשיים להלן הקשורים ישירות בו א

  (9ב לוח, ב)נספח  . במשפחה )מדדים למצוקה נפשית/רגשית( אלימות בעיות; המשפחה של עבריינות

אין מישהו  מהצעירים מקבוצה א 05%-הבדלים במדד לבדידות: ל נמצאו - הבדלים לפי קיום מוגבלות

הצעירים מקרב  5%-ו ותמוגבלהצעירים שאינם בעלי מקרב  8%-לשתף במה שעובר עליהם, בהשוואה ל

   .מקבוצה ב

ככלל, שיעור הערבים בעלי גורמי סיכון גבוה משיעור היהודים באותו מצב.  - הבדלים לפי מגזר ומגדר

 לוח, ב נספח)מקרב היהודים.  3%-מהצעירים הערבים אין מי לשתף בעובר עליהם בהשוואה ל 38%-ל

 (9ב

נפתח תיק פלילי  7%-כמו כן, שיעור הגברים שיש להם גורמי סיכון גבוה משיעור הנשים באותו מצב: ל

 לוח, ב נספח) בקרב הנשים. 3%-שתו באופן מופרז, בהשוואה ל 33%-בקרב הנשים, ו 0.4%-כבהשוואה ל

 (9ב

 הצעירים של הפוטנציאליים ולחסמים לחסמים הנוגעים העיקריים הממצאים מוצגים 33בלוח , לסיכום

 בלימודים.    או/ו בתעסוקה להשתלב

 (באחוזים) בלימודים או/ו בתעסוקה להשתלבות פוטנציאליים חסמים: 22 לוח
  חסמיםה 

 43 מכך פחות או תיכון סיום תעודת :כולםבקרב 
 03 תעסוקתית במסוגלות קשיים+ 6 
 43  פחות או האחרונות בשנתיים מהזמן קטן חלק עבדו 

 06  קטנים ילדים בקרב נשים:

 63 עניין חוסר/להתרכז קושי/בלימודים קשיים :גבריםבקרב 
 37 ס"הבי צוות עם סכסוכים/משמעת בעיות 

 05 בצבא הסתגלות בעיות :יהודים גבריםבקרב 

 00 עבריתקצת  יודעים או כלל יודעים לא :ישראלים ערביםבקרב 
 60 אין שליטה או שליטה מועטה במחשבים 
 49 אנגלית קצתלא יודעים כלל או יודעים  

-בקרב צעירים ללא תעודה על
 תיכונית או תואר אקדמי:

 
 אין תעודת הסמכה מקצועית 
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  האחרונות בשנתיים שעבדו צעיריםה של תעסוקה מאפייני. 7

-ב מדובר, כזכור .על דפוסי עבודתם נתונים מציג 30 לוח .לסקר שקדמו בשנתיים עבדום צעירימהחלק 
 30%-זמן או רוב הזמן בשנתיים האחרונות וה כמחצית שעבדו 57% ( )ובהם9 לוח)ר'  מהצעירים 33%

 שעבדו חלק קטן מהזמן בשנתיים האחרונות(.  
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  משרה יקףוה עבודה משךא. 

מלאה.  במשרהמהצעירים עבדו  35%עבדו חלק קטן מהזמן.  37% .הזמן רוב או הזמןעבדו כמחצית  83%

 מכלל הקבוצה.  05%לציין כי צעירים שעבדו רוב הזמן במשרה מלאה מהווים  כדאי

 עבודה מקומות מספרב. 
 שלא חשוב, זאת עם. העבודה במקום להתמדהפרמטר  בתורמקומות העבודה נבחנה  של התחלופה מידת

 לאצעיר ובתחילת הדרך התעסוקתית קורה  בגיל. יציבות-לאי חותכת עדות עבודהמקומות  בריבוי לראות

 עבדו 46%יציבות: מהצעירים הראו  גדול בחלקהעבודה ובודקים חלופות.  בעולםאת הדרך  שבוחנים אחת

  הנוספים עבדו בשלושה מקומות או יותר 00%עבדו בשני מקומות.  04%-ו, אחד עבודה במקום

  יד משלחג. 

, הפקידותעסקו בתחומי  00%עסקו במכירות ושירותים, מהצעירים שעבדו בשנתיים האחרונות  60%

( 37%טכני וניהולי ), חופשי, אקדמי במקצוע( וכן 38%ושיעור דומה היו מועסקים כפועלים מקצועיים )

 . )כגון מורה, גרפיקאי, מתכנת(

השיעור הגבוה ביותר של העובדים במשרה  נרשם מקבוצה בבקרב צעירים  - מוגבלות קיום לפי הבדלים

מקבוצה ואילו בקרב צעירים  ,משרה מלאהבעבדו  35%מוגבלות שאינם בעלי (. בקרב צעירים 89%מלאה )

 ספרות עם אחד בקנה עולה האחרון הנתוןעבדו במשרה מלאה.  53%נמצא האחוז הנמוך ביותר: רק  א

-Newman  et al., 2010; Phelps & Hanley) מוגבלות בעלי צעירים בקרב נמוך תעסוקה שיעור המציגה

Maxwell, 1997). 

 (. 30%החליפו מקום עבודה )ש צעירים של ביותר גבוהה השיעור נמצא צעירים מקבוצה ב בקרב

שקדמו לריאיון, לפי קיום  השנתיים במהלך שעבדו: ההיסטוריה התעסוקתית של הצעירים 21לוח 
 מוגבלות )באחוזים(

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל בעלי אינם סה"כ 
(N)  (5,375) (4,090) (00,944) (36,112) אחרונותהעבדו בשנתיים 

 266 266 266 266 סה"כ  –עבדו בשנתיים האחרונות 
 40 46 49 52 רוב הזמן

 65 (00) 05 15 כמחצית מהזמן
 [35] (04) 37 29 חלק קטן מהזמן

 266 266 266 266 סה"כ  – מס' מקומות עבודה
 50 33 46 53 אחד
 (63) (07) 00 15 שניים

 (05) [30] 04 11 שלושה ויותר
 89 53 **35 24 עבדו במשרה מלאה 
 266 266 266 266 סה"כ  –משלח יד שבו עבדו 

 (00) (35) 00 29 אקדמי / חופשי / טכני / ניהולי
 [37] [39] 00 16 פקידות

 65 (04) 60 36 מכירות ושירותים
 (34) (09) (39) 28 פועלים מקצועיים

 [30] [39] (36) 23 מקצועיים-בלתי
   **P<0.01  הבדלים(0 מבחן לפי מוגבלויותהקבוצות  שלוש בין מובהקיםχ) 

 . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה
 .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ



 

33 

בקרב הצעירים הערבים נמצאה רציפות גבוהה יותר במקום עבודה אחד מאשר  - הבדלים לפי מגזר

, בהתאמה(. בנוגע למשלח יד נמצא כי אחוזים גבוהים 54%לעומת  39%בקרב הצעירים היהודים )

יותר מקרב הצעירים היהודים מאשר מקרב הצעירים הערבים עסקו במקצוע אקדמי, חופשי, טכני או 

שליש מהצעירים הערבים  18עסקו במכירות ושירותים. 67%, בהתאמה( וכן 36%לעומת  00%ולי )ניה

היו פועלים מקצועיים וחמישית עבדו בעבודה בלתי מקצועית )לעומת עשירית מהצעירים היהודים 

 (8ב לוח, ב נספח)בכל אחד ממשלחי היד האלה(. 

בשנתיים שקדמו לריאיון לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים במשך  - הבדלים לפי מגדר

, 45%לעומת  94%נמצא כי אחוז גבוה יותר של גברים עבדו במשרה מלאה יחסית לנשים )העבודה. אך 

 במקצוע עבדו: אחוזים גבוהים יותר בקרב נשים היד משלח בסוג הבדלים נמצאו, כן כמובהתאמה(. 

לעומת  66%וכן במכירות ושירותים ) מהגברים( 33% לעומת 06%ניהולי ) או טכני, חופשי, אקדמי

( ונשים יותר 38%( ובלתי מקצועיים )60%מהגברים(. גברים הועסקו יותר כפועלים מקצועיים ) 03%

   (8ב לוח, ב נספח)  19(.07%כפקידות )

  השתלבות בעבודהמוטיבציה ל. 8

ובעניין ביציאה  עובדים בא לידי ביטוי בחיפוש עבודההקשר לעולם העבודה בקרב צעירים שאינם 

 .תמחפש ה( אינ56%( מבוטלת לא קבוצה, אולםעבודה; ו מחפשים( 49%) הרוב לעבודה.

של הצעירים המחפשים עבודה, תוך התייחסות לקשיים בחיפוש עבודה, מצב התמונת ת בפרק זה מוצג

 ותמוצגבקרב צעירים שדיווחו שאינם מחפשים עבודה למיומנויות ולערוצי חיפוש עבודה. כמו כן, 

לעבודה אם תוצע להם עבודה מתאימה. נבנה משתנה של לצאת חיפוש עבודה וכן נכונות -סיבות לאי

צעירים ה"מעוניינים לעבוד" שכולל צעירים שמחפשים עבודה או שאינם מחפשים אך היו מוכנים 

בהקשר של קבוצה זו נבחנו גורמים ומאפיינים של להתחיל לעבוד אילו הציעו להם עבודה מתאימה. 

בקרב  .שלהם השכר ציפיות וכןד ולהיות מעוניין לעבאת הסיכוי או המקטינים צעירים המגדילים 

  המשתנה שנבנה( נבדק העיסוק העיקרי שלהם. לפניהצעירים שאינם מעוניינים לעבוד )

 

  חיפוש עבודה  8.1

: מיומנויות חיפוש עבודה, ערוצי חיפוש עבודה ים לחיפוש עבודהישונים רלוונטלהלן יוצגו היבטים 

 העיסוקים שאחד הצעיריםוקשיים במציאת עבודה. היבטים אלו עמדו במוקד השאלות שהופנו אל 

  20.עבודה חיפוש הוא שלהם העיקריים

                                                   
משום שהאומדנים חשופים לטעויות לא ניתן לאמוד את אחוז הצעירים הערבים שעסקו במכירות ושירותים  18

 .עקב מספר תצפיות אפקטיביות קטן 50%שמעל  דגימה
משום ם שעבדו כפועלות מקצועיות לא ניתן לאמוד את אחוז הגברים שעבדו בפקידות וכן את אחוז הנשי 19

 .עקב מספר תצפיות אפקטיביות קטן 50%שמעל  שהאומדנים חשופים לטעויות דגימה
ציפיות שכר נבדקו בקרב צעירים שמחפשים עבודה או צעירים שציינו שאינם מחפשים עבודה אך היו מוכנים  20

 לעבוד אילו היו מציעים להם עבודה מתאימה.
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 עבודה חיפוש מיומנויותא. קשיים ב

 .המקובלותחיפוש ה דרכי עם כרותיההן ו מיומנויותמגוון  הן הדורש תהליך אוִה  עבודה חיפוש

הקשורות לשלושה  עבודה חיפוש מיומנויותמידת הקושי שהם חווים ביחס ל על נשאלו הצעירים

הכנת קורות : ומסמכים לצורך חיפוש עבודה והתקבלות אליה טפסיםה של והכנ מילוי( 3עניינים: )

 עם לשוחחיכולת : חברתיות ברשתות שימוש( 0) ;טופס בקשה לעבודה של וברור שלם מילויו חיים

של מבקש איון עבודה: יכולת יהתנהלות בר( 6שרות פנויות מתאימות; )מ למצוא כדי מכרים או חברים

 . איוןירעת הלהבהיר נקודות חשובות בהעבודה 

 מחפשי העבודההיו מיומנויות מה אחת כל לגבימציג את הקשיים במיומנויות חיפוש עבודה.  36לוח 

קשה במידה ", "קצת קשה", "לא קשה בכלל" :קטגוריותולבחור באחת הלהעריך את יכולתם  צריכים

 בכלל".  כולי לא"ו "קשה מאוד", "בינונית

. המיומנויות בביצוע קושי כל כי אין להם מדווחים –מהצעירים  70%עד  90%-כ –גבוה  אחוז, כללכ

את אחוז הצעירים שכן מדווחים על קושי כלשהו בביצוע המיומנויות, כי במידע  זה  להציגכאן בחרנו 

 הימצאות בעולם העבודה.-יש כדי להוסיף על ההסבר לאי

מדווחים על קושי  38%מהצעירים מדווחים על קושי אחד לפחות מתוך חמישה:  55% ,36לוח פי -על

האחוז הגבוה  מדווחלגביה שמיומנות ר. העל שלושה קשיים ויות 34%-על שני קשיים ו 33%אחד, 

 שהיית מעסיקים שכנוע"המיומנות כפי שהיא עולה מההיגד  ביותר של צעירים על קושי כלשהו היא

קושי ביכולת להבהיר נקודות חשובות ביותר  לע. (60%) "לעבודה אותך לקבל אצלם לעבוד מעוניין

על קושי ו ;ושי כלשהו בהכנת קורות חייםעל ק מדווחים 03%; 05%מדווחים  איון עבודהיבמהלך ר

 חברים עם לשוחחעל קושי  מדווחים 30% ;36%מדווחים טופס בקשה לעבודה  של וברור שלם מילויב

   שרות פנויות מתאימות.מ למצוא כדי מכרים או

 אחוז יש מקבוצה ב והצעירים הצעירים שאינם בעלי מוגבלות בקרב - מוגבלות קיום לפי הבדלים

 את שמסכם המדד לפי(. בהתאמה, 55% לעומת 30%-)כ א בקבוצה מאשר עבודה מחפשי של יותר גבוה

מוגבלות מדווחים  שאינם בעלי מהצעירים גבוהים אחוזים, עבודה חיפוש במיומנויות הקשיים מספר

בקרב  54%לעומת  39%שאין להם כל קושי במיומנויות אלו לעומת הצעירים עם המוגבלויות השונות: 

. אחוזים גבוהים מקבוצה אצעירים  בקרב – 05% –ואחוזים נמוכים יותר  מקבוצה ברים הצעי

 מוגבלות שאינם בעלי מהצעירים 36% לעומת ויותר קשיים שלושה על מדווחים מקבוצה אמהצעירים 

ים מקבוצה רמהצעיאחוז גבוה  :הבדלים במיומנויות הקשורות בקשר עם המעסיק נמצאו 21(.36)לוח 

שאינם בעלי מדווחים על קושי כלשהו לשכנע מעסיק לקבל אותם לעבודה יחסית לקבוצת הצעירים  א

, בהתאמה(. מגמה דומה נמצאה ביחס ליכולת 08%-ו 06%לעומת  39%) ה בקבוצם מיצעירולמוגבלות 

 , בהתאמה(. 04%-ו 38%לעומת  54%להבהיר נקודות חשובות במהלך ריאיון עבודה )

  

                                                   
קשיים ויותר במיומנויות חיפוש עבודה  6חוז הצעירים בעלי לקות למידה שדיווחו על לא ניתן לאמוד את א 21

 עקב מספר תצפיות אפקטיביות קטן. 50%-משום שהאומדנים חשופים לטעויות דגימה שמעל ל
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, לפי קיום מוגבלות עבודה המחפשים הצעיריםבמיומנויות לחיפוש עבודה בקרב  : קשיים23לוח 
  3)באחוזים(

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל אינם בעלי "כסה 

(N) (17,969) (38,986) (4,353) (6,580) 

     קשיים
להכין קורות חיים שבהם מפורטים 

 ניסיונך וכישוריך 
 

12 

 

33 

 

(66) 

 

(60) 

או מכרים על מנת  לשוחח עם חברים
 למצוא משרות פנויות מתאימות

 

21 

 

33 

 

(39) 

 

[8] 

למלא בצורה מלאה וברורה טופס 
 בקשה לקבלה לעבודה 

 

23 

 

(30) 

 

(03) 

 

[8] 

 לעבוד מעוניין שהייתלשכנע מעסיקים 
 לקבל אותך לעבודה  אצלם

 

31 

 

06** 

 

39 

 

(08) 

להבהיר את הנקודות החשובות לך 
 איון עבודה יביותר במהלך ר

 
14 

 
38* 

 
54 

 
(04) 

 266 266 **266 266 "כסה -של מספר קשיים  מסכם מדד
 54 (05) 39 52 קשיים אין
 (03) (60) 30 28 אחד קושי

 [33] [37] 8 22 שני קשיים
 [36] (09) 36 25 שלושה קשיים ויותר

 *P<0.05   **P<0.01   הבדלים(0 מבחן לפי מוגבלויותה קבוצות שלוש בין מובהקיםχ) 
 . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ
  קושי כלשהו כולל את הקטגוריות: 'קצת קשה', 'קשה במידה בינונית', 'קשה מאוד', 'לא יכול בכלל' 3

 קטגוריה משלימה: 'לא קשה בכלל'. 

יהודים וערבים, ללא הבדלים מובהקים מבחינה אחוזים דומים של  - ומגדר מגזר לפי הבדלים

. בקרב הערבים נמצאו הבדלים בין המינים בהתאמה( ,40%-ו 30%מחפשים עבודה )סטטיסטית, 

. בנוגע לקשיים במיומנויות (7ב לוח, בנספח  - מהנשים 50% לעומת מהגברים 90%) הבחיפוש עבוד

 כלשהו קושי על מדווחים  הערבים לעומת היהודים הצעירים של יותר גבוהים אחוזיםחיפוש עבודה, 

(. נמצא גם כי נשים , בהתאמה30%-ו 08%) וכישוריהם נםסיוני מפורטים שבהם חיים קורות בהכנת

לעומת  55%גברים ערבים )מיותר על קושי בשכנוע מעסיקים לקבל אותן לעבודה  מדווחותערביות 

לא נמצאו הבדלים לפי מגדר או לפי מגזר במדד המסכם את מספר הקשיים  בהתאמה(. ,38%

  (30ב לוח, ב)נספח במיומנויות חיפוש עבודה 

  עבודה חיפוש ערוציב. 

 מודעות הם ביותר הנפוציםמחפשי העבודה.  משתמשים בהםש העבודה חיפוש ערוצי את מציג 35 לוח

 השמה וארגוני לשירותים ייהפנ(. 68%) חברים או משפחה דרך ומידע( 43%) באינטרנט או בעיתונים

מהצעירים  00%(. 37%) אדם חוכ לשירותי וחברה( 39%) העבודה לשכת: יותר נמוכים באחוזים הדווח

 אם לדעת בלי ,בכתב אופה -בעל –למעסיקים  יהיפנ באמצעותעל חיפוש עבודה יזום מטעמם  מדווחים

 . לעובדים יםזקוק םה
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  עבודה מחפשיםה הצעירים: ערוצי חיפוש עבודה שבהם משתמשים 24לוח 
2)באחוזים מהמחפשים עבודה(             

 

 "כסה 
(N) (09,307) 

 39 לשכת עבודה של שירות התעסוקה
 37 ח אדםוחברה לשירותי כ

 43 מודעות בעיתונות, באינטרנט וכד'
 00 בלי לדעת אם הוא זקוק לעובדים, או בכתב למעסיק פה-בעליה יפנ

 68 חברים או משפחה
 (8) אחר

 .אחד מערוץ יותר לציין היה שניתן כיוון 300-ל מסתכמים אינם אחוזיםה 3

 נמצאו  לא - מוגבלות קיום לפי הבדלים

כי אחוזים גבוהים יותר מהצעירים היהודים מחפשים עבודה  נמצא - ומגדר מגזר לפי הבדלים

( וכן בהתאמה, 69%לעומת  90%)מאשר הצעירים הערבים  טבאמצעות מודעות בעיתונות ובאינטרנ
 מיהודים,  יותר ,ערבים צעירים, זאת לעומת(. , בהתאמה33% לעומת 04%ח אדם )ובאמצעות חברות כ

(. , בהתאמה34% לעומת 08%) לעובדים זקוק הוא םא לדעת בלי למעסיק בכתב או פה-בעל פונים

ומתבססת ממצא זה יכול להיות קשור לחיים בחברה מסורתית המאופיינת ביחסי גומלין ראשוניים 

 נספח) .נמצאו הבדלים מגדריים בדרך חיפוש זו לא .לעומת חברה מודרנית ,פנים-אל-פניםעל תקשורת 
 (33ב לוח, ב

  עבודה מציאת ב קשייםג. 

העיקריים  הקשיים .34 בלוח מוצגים קשייםה. מקשה עליהםעבודה נשאלו מה  שמחפשים םיצעיר

 עבודה איןמדווחים ש 00% ;(60%או קשיי תחבורה ) מגוריהם באזור בעבודה מחסורציינו היו ש

 38%(. שפה, ניסיון)הכשרה,  לעבודה מספיקים כישורים חסרים הםמדווחים ש 03%-, ושלהם במקצוע

 .בלבד שכר נמוךהמוצעות הן ב עבודותמדווחים שה

 וכן השכלה. רגדומ מגזרמוגבלות, קיום  לפי נמצאו הבדלים לא

  2 )באחוזים( עבודה שמחפשים הצעירים: קשיים במציאת עבודה של  25לוח 
 "כסה 
(N) (09,307) 

 (4) אין קשיים
 (9) בעיות בריאות / בעיות תפקוד פיזיות/נפשיות

 (8) טיפול במשק בית/בילדים 
 00 אין עבודה במקצוע

 38 שכר נמוךעם יש עבודה רק 
 60 / אין תחבורה מגוריםהאין עבודה בכלל / אין עבודה באזור 

 03 סיון, שפה(יכישורים לא מספיקים לעבודה )הכשרה, נ
 (5) מוטיבציה לחפש עבודה מספיק אין 
 (0)  של העבודה לא נוחות שעות

 (33)  קשיים אחרים
 . 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה

 כיוון שניתן היה לציין יותר מקושי אחד. 300-האחוזים אינם מסתכמים ל 3
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 עבודה  חיפוש-אי 8.2

אם משום  –חיפוש עבודה יכול להעיד שאדם נתון בנקודה בחייו שבה אינו רוצה לחפש עבודה -אי

 שאינם הצעירים בקרבשאינו מעוניין לעבוד, אם משום שהיה רוצה לעבוד אך נואש מתהליך החיפוש. 

-צעירים אלו נשאלו מהי הסיבה העיקרית לאי. אינם מחפשים עבודה 56%, לומדים ואינם עובדים

  :םיהאודותעל מידע  להלןהחיפוש ומה מידת נכונותם לעבוד אם יציעו להם עבודה מתאימה. 

  עבודה חיפוש-לאי סיבותא. 

 משפחה בן כולל) טיפול במשק בית/ילדים :33מוצגות בלוח  עבודה חיפוש-סיבות שכיחות לאי שתי

 יהעל מדווחותרק נשים:  תאפיינמ מהשתיים וכן בעיות בריאות. הראשונה (לעבודה ליציאה המתנגד

על  מהותימהא 48%ממצא זה עולה בקנה אחד עם דיווחן של  .הצעירים בקרבמכלל הנשים  33%

מכלל הצעירים שאינם מחפשים עבודה  33%ילדים קטנים בתור מכשול להשתלבותן בעבודה. 

צעירים חיפוש עבודה. -כסיבה לאי /נפשיותפיזיות תפקוד בעיות או בריאות בעיות על יםדווחמ

שאינם עובדים ואינם לומדים וגם  מהצעירים 33%. (50%הם עיקר המדווחים על סיבה זו ) מקבוצה א

  .לעבוד מעוניינים אינםש יםדווחמ אינם מחפשים עבודה

 מחפשים אינםבקרב צעירים ש לעבוד נכונותחיפוש עבודה וכן ה-: הסיבה העיקרית לאי22לוח 
 , לפי קיום מוגבלות )באחוזים( עבודה

 
 

 סה"כ
 אינם בעלי 

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל

(N) (16,228) (33,953) (3,305) (0,096) 

 266 266 **266 266 סה"כ  –חיפוש עבודה -הסיבה העיקרית לאי
 [4] 50 [4] 22 בעיות בריאות / בעיות תפקוד  פיזיות/נפשיות 

 [39] (63) 43 42 טיפול במשק בית/בילדים 
לימודים במסגרת כלשהי )קורס מקצועי, 

 השלמת השכלה וכד'(
 

(8) 
 

(8) 
 

[8] 
 

[8] 

 [03] [30] [5] (7) ייאוש מהניסיון למצוא עבודה מתאימה 
 [34] [3] (33) 22 לא מעוניינים לעבוד 

 [8] [0] (9) (7) נמצאים בצומת דרכים
 [8] -- [0] [1] נמצאים בשלבים של הקמת עסק 

 -- -- [3] [2] ממתינים לתשובה ממעסיק 
 [8] [4] -- [3] רישום פלילי/ אלכוהול/ סמים 

 -- [3] [3] [4] סיבות אחרות 
מוכנים להתחיל לעבוד במידה והיו מציעים 

 להם עבודה מתאימה

 

58 
 

49 
 

47 
 

33 

 **P<0.01  הבדלים(0 מבחן לפי וגבלויותמה קבוצות שלוש בין ובהקיםמχ) 
 מסמנים מרובעים בסוגריים אחוזים. 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

  .50%-טעות דגימה יחסית גדולה מ

על בעיות בריאות ובעיות  יםדווחמ צעירים מקבוצה אק ר כמעטכאמור,  - מוגבלותקיום  לפי הבדלים

אחוזים  /ילדים,. בנוגע לטיפול במשק ביתחיפוש עבודה-כסיבה לאי (50%) תפקוד פיזיות/נפשיות
 לעומת( 63%חיפוש עבודה )-לאי כגורםעל קושי זה  יםדווחממהצעירים מקבוצה א נמוכים יותר 
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 עלתה "לעבוד מעוניין לא הצעיר כי" עבודה חיפוש-לאי הסיבה. (43%) מוגבלות שאינם בעליהצעירים 
  (בקרבם 33%) ותמוגבל שאינם בעלי צעירים בקרב רק

אינן מחפשות  שאינן עובדות ואינן לומדות וגם הערביות הנשיםמ 95% - ומגדר מגזר לפיהבדלים 
 בעיות. 54% – היהודיותמו, חיפוש עבודה-טיפול במשק בית/ילדים כסיבה לאי על תדווחומ עבודה

 37%)לעומת נשים כפול של גברים מ יותר(. אחוז 95%) ערביםבריאות צוינו בעיקר בקרב גברים 

. סיבה לעבוד מעוניינים אינםש שהסיבה שאינם מחפשים עבודה היא יםדווחמ (, בהתאמה8%לעומת 
 (30ב לוח ,ב נספח) (.00%ידי צעירים יהודים )-על רק כמעטזו צוינה 

 מתאימה עבודהתוצע  אםלעבוד  נכונותב. 

 ועיצהאילו  לעבוד להתחיל מוכנים היוש מדווחים (48%עבודה ) מחפשיםאינם שמעל מחצית הצעירים 

 נשים בקרבלפי מגדר נמצא כי  .מוגבלות קיום לפי הבדלים נמצאו לא. (33)לוח  מתאימה עבודה להם

, ב פחנס) בהתאמה ,55% לעומת 34%: גברים בקרבאחוז המוכנים לעבוד מ גבוההמוכנות לעבוד  אחוז

בתור /בילדים בית במשק טיפולאת ה המציינות מהנשים (35%זאת ועוד, כשני שלישים ). (30בלוח 
  מתאימה. עבודה ןציעו להה אילושהיו מוכנות לעבוד  ת גםציינומ עבודה חיפוש-לאי סיבה

  לעבודעניין הגדרה רחבה של ה 8.3

והן שמחפשים עבודה  צעיריםהוא רלוונטי הן ל ".מעוניין לעבוד"הסקר נבנה המשתנה  במסגרת

היו מוכנים להתחיל לעבוד מיד אם יציעו להם יאך עבודה מסיבה כלשהי מחפשים  לצעירים שאינם

  (8מהצעירים מעוניינים לעבוד לפי הגדרה זו.  )תרשים  80%נמצא כי עבודה מתאימה. 

 : מעוניינים לעבוד בקרב הצעירים8תרשים 
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 לעבוד מעוניין להיות צעיר של הסיכוי. א

זה אנו בוחנים את הקשר בין הסיכוי של הצעירים להיות מעוניינים לעבוד לבין מאפיינים שונים  בפרק

משתני ולאחר מכן בניתוח -של הצעירים שעשויים להשפיע על סיכוי זה. ראשית, נבחן זאת בניתוח דו

 משתני. -רב

 א: 39 לוחים בבאמו משתני-ממצאי הניתוח  הדו

 גבוה משיעור הגברים ללא ילדים המעוניינים לעבוד, שיעור  שיעור האבות המעוניינים לעבוד
 מהות המעוניינות לעבוד נמוך מאשר בקרב נשים ללא ילדיםיהא

  שיעור דומה של ערבים ויהודים מעוניינים לעבוד 

 אלהתיכונית/ תואר אקדמי גבוה לעומת -שיעור המעוניינים לעבוד בקרב הצעירים עם תעודה על 

 לא( שתעודת בגרות מלאה בין להם יש שבין )  כזה/תואר תעודהשאין להם 

  במקבוצה מוגבלות וכן שיעור הצעירים עם מוגבלות נפשית וצעירים  שאינם בעלישיעור הצעירים 

 /חושית/שכלית צעירים עם מוגבלות פיזיתמשיעור ההמעוניינים לעבוד גבוה 

 הצעירים שיעור ים לעבוד גבוה ממקבלים קצבה מחליפת עבודה המעוניינ ינםשיעור הצעירים שא
  .המקבלים קצבה מחליפת עבודה

   יםימשתנ-דו קשרים – צעיריםהבקרב  2"ניין לעבוד"ע א:27 לוח

 לא מעוניינים לעבוד נים לעבודימעוני סה"כ 
     :לילדים והורות גדרמ

 07 93 *300 מהות לילדיםיא –נשים 
 36 89 300 נשים ללא ילדים 

 [30] 70 300 לדיםאבות לי – גברים
 00 98 300 ילדים ללא גברים

    :מגזר
 37 83 300 יהודים
 03 97 300 ערבים

    : השכלה
 (33) 87 *300  אקדמיתיכונית/ תואר -עלתעודה  יש
 04 94 300  בגרות מלאה תתעוד יש
 00 80 300  תעודת בגרות חלקית או בכלל לא יש

    :מוגבלות
 39 86 **300  ותמוגבל בעליאינם 
 54 44 300 /חושית/שכליתפיזית ותמוגבלבעלי 
 [33] 87 300 נפשית  ותמוגבלבעלי 
 (39) 86 300  וריכוז קשב הפרעת/או ו למידה תלקובעלי 
      6 :עבודה מחליפת קצבה

 34 84 **300 לא מקבל
 69 36 300 מקבל 
 *P<0.05  **P<0.01  
 המשתנה התלוי: 3
 = לא מעוניין לעבוד )לא מחפש עבודה ולא היה מוכן להתחיל לעבוד אילו הציעו לו עבודה מתאימה(  0   
   היה מוכן להתחיל לעבוד אילו הציעו לו עבודה מתאימה(    או= מעוניין לעבוד )מחפש עבודה  3   
  קצבת נכות / דמי אבטלה / הבטחת הכנסה –קצבה מחליפת עבודה  0
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 לעבוד עניין: משתני-רב ניתוחב. 

משתני, כדי לבחון את הסיכוי של צעיר להיות "מעוניין לעבוד" נערך ניתוח רב -הניתוח הדו לאחר

=  0התלוי ברגרסיה הוגדר באופן דיכוטומי:  המשתנהמשתני באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית. 

=  3(  מתאימה עבודה לו ציעוה אילו לעבוד להתחיל מוכן היה ולא עבודה מחפש)לא  לעבוד מעוניין לא

 בניתוח(. מתאימה עבודה לו הציעו אילו לעבוד להתחיל מוכן היה או עבודה)מחפש  לעבוד מעוניין

של מוגבלויות וכן  ן: מגדר והורות לילדים, מגזר, השכלה, קיומהצעירים של שוניםהוכנסו מאפיינים 

הטרוגניות הקבוצה של בעלי מקצוע המשתנה "מקצוע" לא הוכנס בשל  קבלת קצבה מחליפת עבודה.

חשבון  ירוא כוללתמקצוע הבעלי  תכך למשל קבוצ ;טווח ההשכלה הרחב של הצעיריםהנובעת מ

הניתוח  ממצאיבודקי תוכנות. ו בניית ציפורניים צעירים שמקצועםועובדים סוציאליים, מורים וכן 

 ב. 39משתני מובאים בלוח -הרב

   משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית-צעירים, ניתוח רבהבקרב  2"ניין לעבוד"ע ב:27 לוח
 Odd Ratio 

(N) (58,888) 

   :לילדים והורות גדרמ
 *6.03 נשים ללא ילדים )ביחס לאימהות לילדים(

 *9.33 )ביחס לאימהות לילדים( לדיםאבות לי – גברים
 0.30 )ביחס לאימהות לילדים( ילדים ללא גברים

  :מגזר
 3.60 לערבים(יהודים )ביחס 

  : השכלה
 *0.00 (תיכונית / תואר אקדמי-תעודה על חסרי)ביחס ל אקדמיתיכונית/ תואר -עלתעודה  יש

  :מוגבלויות
 *6.05 (/ שכליתחושית /פיזית ותמוגבלבעלי ל)ביחס  ותמוגבלאינם בעלי 

 **9.38 (חושית/ שכלית /פיזית ותמוגבלבעלי לנפשית )ביחס מוגבלות בעלי 
 0.53 (חושית/ שכלית /פיזית ותמוגבלבעלי ל)ביחס  וריכוז קשב הפרעת/או ו למידה תלקובעלי 
    0 :עבודה מחליפת קצבה

 **6.30 לא מקבל )ביחס למקבל(
Pseudo R-Square (McFadden), % 30.7 

 *P<0.05  **P<0.01    לפי מבחן(Wald F) 
 המשתנה התלוי: 3

 = לא מעוניין לעבוד )לא מחפש עבודה ולא היה מוכן להתחיל לעבוד אילו הציעו לו עבודה מתאימה(  0
 היה מוכן להתחיל לעבוד אילו הציעו לו עבודה מתאימה(    או= מעוניין לעבוד )מחפש עבודה  3

  קצבת נכות / דמי אבטלה / הבטחת הכנסה –קצבה מחליפת עבודה  0
  

 מאפיינים לגבי משתני-הדו בניתוח שנמצאו לאלו דומות מגמות נמצאו משתני-הרב הניתוח בממצאי

 .30.7% ההנ המודל של המוסברת השונות .לעבוד מעוניינים להיות הסיכוי את שמגדילים צעירים של

 ם לעבודיציפיות שכר בקרב הצעירים שמעוניינ .ב

בעת הסקר.  במשק מלאה משרהבעבור המינימום  לשכר יחסית נבחנומשרה מלאה מהשכר  ציפיות

 שאינם שציינו צעירים או עבודה מחפשישמעוניינים לעבוד, כלומר  צעירים בקרב נבחנו השכר ציפיות

 80%בסך הכול, כאמור,  – מתאימה עבודה להם ועיצה ילוא לעבוד מוכנים היו אך עבודה מחפשים

 (. 8)ר' תרשים  מהצעירים
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משכר  00%-מציג את השכר המצופה למשרה מלאה. ציפיית השכר הממוצעת גבוהה בכ 38לוח 

 68%מהצעירים מדווחים כי היו מוכנים לעבוד בשכר נמוך משכר המינימום,  63%המינימום במשק. 

מהצעירים  03%כר מינימום או שכר גבוה בחצי משכר המינימום. בש לעבוד נכונותמדווחים על 

 .ויותר 3.4יפיות שכר גבוהות פי מדווחים על צ

אינם מחפשים עבודה אך היו  או עבודה מחפשים)המעוניינים לעבוד : המשכורת שהצעירים 28לוח 
 2מצפים לה )למשרה מלאה(, לפי קיום מוגבלות )באחוזים( (לעבוד מוכנים

 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל אינם בעלי סה"כ 
(N) (32,183) (00,707) (8,966) (5,353) 

 266 266 **266 266 סה"כ 
 משכר המינימום  פחות
 (06) 30 07 32 (₪ 6,847)עד 

 53 (00) 54 38 ₪(  4,987-6,830) המינימום משכר 3.4-3פי 

 ויותרמשכר המינימום  3.4 פי
 (63) (00) 03 12 ( ומעלה ₪ 4,970)

 5,294 3,927 **4,928 4,714 )₪( השכר המצופה הממוצע 
 **P<0.01   0לפי מבחן  –מוגבלויות: טווחים ה)הבדלים מובהקים בין שלוש קבוצות

χ לפי מבחן  –, ממוצעים
Wald F )של רגרסיה לינארית 

. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 .50%-חסית גדולה מיגימה דטעות 

 מהמרואיינים לא השיבו על שאלה זו. 8% 3

 גבוהים אחוזיםמוגבלות. קיום מצאו הבדלים בציפיות שכר לפי נ - מוגבלויותקיום  לפיהבדלים 

עומת ל ,משכר המינימום נמוךשכר ל יהעל ציפי יםדווחמ מקבוצה אמהצעירים  (30%משמעותית )

 (38(. )לוח 07%) מוגבלות שאינם בעליצעירים הו (06%) מקבוצה בצעירים ה

מהצעירים  08%עלה כי ציפיות השכר של היהודים גבוהות משל הערבים.  - ומגדר מגזר לפי הבדלים

 ;מהצעירים היהודים 53%לעומת  ,משכר המינימום 3.4עד  3פי  על ציפיות שכר יםדווחמהערבים 

 מינימום יחסית ומעלה משכר ה 3.4על ציפיות שכר גבוהות פי  יםדווחמצעירים היהודים מה 60%

 לשכר מעל 8% –₪  5,393עומד על  הערבים של הממוצע המצופה השכרמהצעירים הערבים.  03%-ל

הבדלים לפי מגדר  נמצאו. המינימום לשכר מעל 04% – ₪ 4,353על  היהודיםשל  ואילו – המינימום

רק עם זאת, על ציפיות שכר נמוכות משל גברים.  תדווחומבשני המגזרים  נשים ים:בתוך המגזר

על ציפיות שכר נמוכות משכר המינימום. המשכורת  תדווחומ( מהן )כשלושה רבעים צעירות ערביות

 (36ב, לוח ב נספח)פחות מהשכר הממוצע במשק.  34% – 6,056 שהן מצפות לה היאהממוצעת 

 עיסוק עיקרי בקרב הצעירים שאינם מעוניינים לעבוד . ג

זו משלימה את הקבוצה של  קבוצהמעוניינים לעבוד.  אינםש הצעיריםהעיסוק העיקרי של  נבדק

מוכנים להתחיל לעבוד היו  לאמחפשים עבודה וגם  שלאלעבוד וכוללת את אלה  המעוניינים הצעירים

  עובדים. אינםלומדים ו אינםש הצעיריםמכלל  00%הם  .אילו הציעו להם עבודה מתאימה
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 יש 33%-ל '(,וכד בגרות השלמתלומדים )בקורס,  33%מטפלים במשק בית/ילדים,  64% כימצא נ

ל וכן "מעבר דירה, התאקלמות לאחר חזרה מחו ןכגו ,מעבר בתקופת נמצאים 9%, בריאות בעיות

 .דיווחו כי אינם עושים דבר 05% לקראת כניסה לעבודה. התארגנות

 .לעבוד מעונייניםאלה ש לעומת לעבוד מעוניינים ינםא: אלה שההבדלים בין שתי הקבוצות נבחנו

, 38%לעומת  60%) מהותיאשל  יותראחוז גבוה  יש לעבוד מעוניינים ינםשא הצעירים בקרב כי נמצא

 או עם – מקצוע ללא צעיריםשל , בהתאמה( וכן 7%לעומת  60%) א מקבוצה םצעירישל בהתאמה(, 

-על השכלה בעלי יםגם כי יש בקרבם פחות צעיר נמצא(. בהתאמה, 55%לעומת  33%) הסמכה בלי

 (.בהתאמה, 39% לעומת 8%) תיכונית

 עם שירותים  קשר 8.4

שירותים עשויה מציעים השנבחן, בהנחה שהעזרה  הקשר של הצעירים עם שירותים ייעודיים בקהילה

עם שירותים שונים  שהיה להם קשרהלהוות משאב נוסף להשתלבות בתעסוקה. הצעירים נשאלו על 

 נעשה שנבדקו הזמן טווחי בשני כי נמצא 22.בעבר וכן איוןיהר עריכת ממועד האחרונה השנה בחצי

 וכן תעסוקה קידום בתחום בשירותים ,נזקקות לאוכלוסיות כלליים בשירותים בלבד מועט שימוש

 . לאוכלוסייה זו ייעודיים בשירותים

 הסקר שלפני שנהה)בחצי  כלשהו זמן פרק לאורך שירותים עם קשר לע הכלליים הנתונים יוצגו להלן

 :(בעבר או

 3% ממצאים דומים על שימוש בשירותי בקהילה סעד/פקיד סוציאלי עובד עם קשר על מדווחים .

מחקרם זה נערך בקרב צעירים  (;0030) רפאליו בנבנישתי, זעיראהרווחה נמצאו במחקר של 

  23שקיבלו שירות במרכזי צעירים

 35% ויסקונסין דוגמת, תעסוקה מרכז עם בקשר היו 4%, תעסוקהה שירות בקשר עם היו  

 37% חיילים להכוונת היחידה עם קשר על מדווחים הלאומי בשירות או בצבא ששירתו יהודיםמה 

  משוחררים

 03% לעיל שצוינו מהשירותים אחד לפחות עם בקשר היו יםהצעיר מכלל. 

שונים  בתחומים לצעירים ייעודי מרכז – צעירים מרכז עם בקשר היו כי מדווחים ספורים צעירים

 .העבודה לעולם הכנה ובהםהקשורים למעבר לבגרות, 

  כלכלי מצב .9

 מהו מצבם הכלכלי. המאפיינים לבדוק אינם עובדים, מעניין זה מחקר מושאי שהצעיריםמכיוון 

 לפי תפיסת וכן( חודשית , הכנסהמקורות הכנסה) אובייקטיביים משתנים לפי נבדקו הםשל הכלכליים

 הממצאים: עיקרי להלן. בסיסיות הוצאות לכסות יכולתם את הצעירים

                                                   
 3% –, בתוכם בקרב גברים 60%עקב בעיה באיסוף הנתונים בשאלות אלו, שיעורי הנפל בהן עומדים על  22

 .40%-כ –ובקרב נשים 
נזקקות אלא עקב העדר מודעות בקרב הצעירים לקיומם -שימוש עקב אי-לטענת החוקרים לא מדובר באי 23

  מרכזי הצעירים אמורים לעזור גם במתן מידע והכוונה. מעניין לציין ששל השירותים. 
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 הכנסה  ותמקור 9.1

 קצבאותלפחות קצבה אחת מה מקבלים 06%: הצעירים של ההכנסה מקורות את מציג 37 לוח

 לא, עבודה נפגעי או נכות קצבת, הכנסה השלמת/הבטחת ,אבטלה דמיעבודה ) המחליפות שונותה

 משפחה מבני קבועה כספית עזרה הואמהצעירים  כרבע של ההכנסה מקורכולל קצבת לילדים(. 

מהצעירים עזרה כספית קבועה מבני המשפחה הנה מקור  00%בהקשר זה מעניין לציין כי עבור . (03%)

 כל יןא( 65%) ששליכל. זוג בת/בן עבודת הוא הכנסה מקור מהצעירים 39% עבורההכנסה היחיד. 

 כל את להם מספקים אשר הוריהם שולחן על נסמכים אלו צעירים כי לשער יש. קבועה הכנסה

 .מזדמנות בעבודות עובדים שחלקם ייתכן, כן כמו .צורכיהם

 )באחוזים( משפחתי מצבקיום מוגבלות ו לפי, הצעירים של ההכנסה מקורות: 29 לוח
 6 משפחתי מצב מוגבלות קיום  

 
 "כ סה

אינם בעלי 
 קבוצה ב קבוצה א ותמוגבל

 
 יחיד

 עם/גר נשוי
 זוג/בת בן

(N) (48,888) (60,569) (30,870) (4,447) (66,094) (34,479) 
  עבודה מחליפת קצבה יש

  00  05 [30] 50 **39 13 3 (ילדים קצבת)ללא 
 45 **0 [30] [5] **05 27 הכנסה מעבודת בן/בת זוג  יש

 מקרובי קבועה כספית עזרה
 (35) **66 (60) 60 05 12 משפחה

 [6] *8 (35) [0] **9 7 0הכנסות אחרות 
 95 [**0] [5] (00) **63 12 ילדים קצבת

  כלל הכנסה אין
 13 *46 46 (15) 37 34 (ילדים קצבת)למעט 

, הביטחון(אות הללו: דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות )מביטוח לאומי/ משרד בלפחות אחת מהקצ 3
 קצבה אחרת

 בעיקר מעבודה מזדמנת 0
 צעירים בודדים אינו ידוע. מצבם המשפחתי של 6
 *P<0.05   **P<0.01  

 .50%מעל  –, בסוגרים מרובעים 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 
  חודשית הכנסה 9.2

הכוללת נטו שלהם או של בני זוגם בחודש במסגרת הסקר נשאלו הצעירים מה הייתה ההכנסה 

הנתונים מוצגים לפי משתנים רלוונטיים, והם כוללים, נוסף על המשתנים "מוגבלות",  24.האחרון

בקרב צעירים שאינם עובדים, מצב משפחתי "מגזר" ו"מגדר", גם את המצב המשפחתי של הצעיר. 

 ובד. עלאדם הצעיר נשוי  אםעשוי להכתיב הבדלים ברמת ההכנסה, 

-מ נמוכה הכנסה מהצעירים 30%-ל ציג את ההכנסה החודשית של הצעירים ובני/בנות זוגם:מ 00לוח 

 הכנסה בעלי הם נוספים 00%-וכ ₪ 4,000 עד 6,000 של הכנסה בעלי הם 00%-כ. בחודש ₪ 6,000

 . בחודש ₪ 4,000-מגבוהה 

                                                   
 ( מהצעירים לא השיבו על שאלה בנוגע למקורות ההכנסה. 05%כרבע ) 24
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 לפי מצב משפחתי )באחוזים( ,זוגה: הכנסה חודשית של הצעירים ובני/בנות 16לוח 
  

 סה"כ
 3 מצב משפחתי

 נשוי יחיד 
(N) (48,888) (66,094) (34,479) 

 266 **266 266 2סה"כ  –חודשית של הצעיר ובן/בת זוג  הכנסה
 64 90 26 ₪  6,000עד 
 04 37 12 ₪   4,000עד  6,003-מ
 00 [4] 26 ₪  9,000עד  4,003-מ

 38 (5) 9 ₪  9,000מעל 
 **P<0.01   0)לפי מבחן

χ) 
     .67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 מצבם המשפחתי של צעירים בודדים אינו ידוע. 3 
 

  כלכליה מצבה של סובייקטיבית הערכה 9.3

 את מציג 03 לוח. הבית במשק בסיסיות הוצאות לכסות מצליחים הם אם לציין התבקשו הצעירים

 די"מדווחים שהם  60%-ו" רבה במידה מצליחים" הם כי מדווחים מהצעירים 60%: דיווחם

 הוצאות לכסות ללכ מצליחים אינם 30%-ו" מצליחים כך כל לא" הם כי מדווחים 08%". מצליחים

 . אלו

 3 , לפי מצב משפחתי )באחוזים(הצעיריםבסיסיות של ההוצאות ה כיסוי: 12 לוח
 נשוי יחיד "כסה 
(N) (48,888) (66,094) (34,479) 

בני משק הבית של הצעיר מצליחים  האם
 סה"כ  –לכסות הוצאות כספיות בסיסיות 

 
266 

 
266* 

 
266 

 39 63 36 רבה במידה מצליחים
 67 08 31 מצליחים די
 65 04 18 מצליחים כך כל לא

 (30) (33) 26 מצליחים לא בכלל
 *P<0.05   0)לפי מבחן

χ) 
 .67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ: הערה

 מצבם המשפחתי של צעירים בודדים אינו ידוע. 3
 

 של צעירים שאינם בעלי וכן מקבוצה ב צעירים של יותר גבוה אחוז - מוגבלות קיום לפי הבדלים

מקבוצה מהצעירים  04%, בהתאמה( לעומת 69%-ו 50%) כלל הכנסות להם אין כי מדווחים מוגבלות

שאינם בעלי מהצעירים  39%על קצבה מחליפת עבודה לעומת  יםדווחמ מקבוצה אמהצעירים  50%. א

 לכסות הצלחתם את הצעירים בהערכתו חודשית בהכנסהלא נמצאו הבדלים  25.(37לוח ר' ) מוגבלות

  .בסיסיות כספיות הוצאות

                                                   
משום שהאומדנים חשופים  וריכוז קשב הפרעת/או ו דהגם לצעירים בעלי לקות למילא ניתן להשוות  25

 .עקב מספר תצפיות אפקטיביות קטן 50%של מעל  לטעויות דגימה
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אחוז גבוה מהיחידים דיווחו שאין להם הכנסה עולה כי לעיל  37 לוחמ - לפי מצב משפחתי הבדלים

 כספית עזרהקבלים ם מאחוז גבוה יותר מה. כמו כן, (06%( לעומת הנשואים/חיים בזוג )50%כלל )

  .בהתאמה( 35%-ו 66%לעומת הנשואים/חיים בזוג ) משפחה מבני קבועה

 הכנסה בעלי הם םמהיחידי גבוה אחוזבחינה של הכנסתם החודשית של הצעירים העלתה כצפוי כי 

בקרב הצעירים הנשואים מנגד,  (.בזוג מהנשואים/חיים 64%-כ לעומת 90%) ₪ 6,000 שאינה עולה על

. (00 לוח) ;(7%( לעומת אחוז היחידים )50%ומעלה )₪  4,000 היא נמצא אחוז גבוה יחסית שהכנסתם

( לעומת 55%לכסות את ההוצאות הבסיסיות ) בקרב אחוז גבוה יותר מהנשואים דווח על קושי

 (.03)לוח  ;(63%הרווקים )

 – כלל הכנסות להם אין כי מדווחים של יותר גבוה אחוז נמצא היהודים בקרב - מגזר לפי הבדלים

מדווחים על עזרה כספית קבועה  – 66% –גבוה יותר  אחוזמהערבים. בקרב הערבים  08%לעומת  50%

 על מדווחים מהערבים 57%(. נוסף על כך, 35ב, לוח ב)נספח  .מהיהודים 00%מקרובי משפחה, לעומת 

 07% לעומת"(, מצליח לא בכלל" או" מצליח כך כל לא)" בסיסיות כספיות הוצאות בכיסוי קשיים

  (.33ב, לוח ב)נספח  מהיהודים

 56%נשים )אין להם הכנסה כלל לעומת ש מדווחיםגבוה יותר מהגברים  אחוז - מגדר לפי הבדלים

, ב(; )נספח בהתאמה, 63% לעומת 57%) היהודים בקרב גם נמצאה זו מגמה(. בהתאמה, 08% לעומת

, מגמה עיקרי הכנסה כמקור הזוג/בת בן שכר על מדווחות( 07%) נשים רק כמעט(. בהתאמה, 35בלוח 

נמצאו הבדלים לפי מגדר  היהודים בקרב 26.כאחת( 08%) וערביות( 04%) יהודיות נשים בקרב שנמצאה

 יםדווחמהיהודים  מהגברים 93%(. גברים מדווחים על הכנסות נמוכות משל נשים: 35ב, לוח ב)נספח 

 זאת מעל לרבע מהנשים לעומתמהנשים היהודיות.  40%לעומת  ₪ 6,000על הכנסה שאינה עולה על 

. בקרב הגברים היהודים 33%לעומת  שקלים 4,000על הכנסה של מעל  תדווחו( מ08%) היהודיות

 .(34ב, לוח ב)נספח  אחוזים גבוהים מתוכן נשואותש, כאמור, היא לכך הסיבה

צעירים בעלי השכלה נמוכה )ללא תעודת בגרות או של אחוזים גבוהים יותר  - השכלה לפי הבדלים

עם תעודת בגרות חלקית( דיווחו על תמיכה כספית קבועה מההורים/קרובי משפחה. ובעלי השכלה 

תיכונית או אקדמית( דיווחו באחוזים גבוהים יותר על -לעגבוהה יותר )בעלי תעודת בגרות או תעודה 

 30%)בעיקר מעבודות מזדמנות  ,וכן על הכנסות אחרות, בהתאמה( 36%לעומת  00%שכר בן/בת הזוג )

  . הכנסה חודשית או יכולת כיסוי הוצאות לפי הבדלים נמצאו לא(. בהתאמה, 5% לעומת

 ועניין בלימודים  בתעסוקה. הכנה להשתלבות 11

הכנה להשתלבות בתעסוקה כוללת תכניות שנועדו לקדם "כניסה רכה" יותר לעולם העבודה 

ולתעסוקה בכלל. הצעירים נשאלו אם השתתפו בתכניות הכנה לעולם העבודה במסגרת כלשהי. כמו 

שאלה על העניין שיש להם  להם הוצגהכן, כדי לבחון את כוונתם לרכוש משאבים לתעסוקה 

 ת. או בקורס הכשרה מקצועיבהשתלבות בלימודים 

                                                   
עקב מספר תצפיות  50%של מעל  משום שהאומדנים חשופים לטעויות דגימהלא ניתן להשוות לגברים  26

 .אפקטיביות קטן
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  העבודה לעולם הכנה בסדנאות תפותהשת 11.1

עבודה לקראת הסדנאות הכנה לעולם השתתפו בצעירים הם א השאלה נבדקה המחקרבמסגרת 

במסגרת כלשהי. אחוז זה כולל את ה כזו השתתפו בסדנ 3%רק מצאנו כי  בתעסוקה.השתלבות 

כדאי לציין ההשתתפות בסדנאות במסגרת בית ספר רגיל, בית ספר לחינוך מיוחד או במסגרת הצבא. 

הם מכירים שת הכנה לעולם העבודה ציינו אובסדנהשתתפו  שלאמהצעירים  (63%)אחוז קטן יחסית ש

צעירים  הם רובם יהם.שמעו עלשאו  בעולם העבודה ותקורסים וסדנאות שאמורים לסייע להשתלב

 יותר.השכלה גבוהה אף יהודים בעלי תעודת בגרות או 

( מדווחים על 36%) מקבוצה ב מוגבלות בעליגבוה יותר של אחוז  - מוגבלות קיום לפי הבדלים

 (. 6%מוגבלות )שאינם בעלי ( מאשר צעירים 7%) מקבוצה א מוגבלות בעליהשתתפות בסדנה כזו וכן 

 (. 7%ק יהודים מדווחים על השתתפות בסדנאות כאלה )ר - מגזר לפי הבדלים

  הקרובהבלימודים בשנה  עניין 11.2

או  תמעוניינים להשתלב בקורס הכשרה מקצועי םאם ה הייתה צעיריםאחת השאלות שהוצגו ל

 ,מעבר בתקופתשהם נתונים להעיד  עשויה תשובה חיובית בעניין זה. הקרובהבמסגרת לימודית בשנה 

 משאבים לרכוש ענייןנראה שיש להם , בכל זאת לומדים או עובדיםאינם  הםהסקר  שבעת אף ןכלו

  .תעודה או תואר, מקצוע: לתעסוקה

  ללמוד מעונייניםא. 

. (39ב, לוח ב)נספח  הקרובהבשנה  ללמוד במסגרת כלשהי מעונייניםמהצעירים הצהירו שהם  53%

)אחרת  תיכונית או אקדמית-נרשמו ללימודים במסגרת עללא שידוע  תםאף הצהר עלחשוב לציין כי 

 . לא היו יכולים להיכלל במדגם(

 אותיכונית -על תעודה, אקדמי תואר כל ללא)כלומר,  השכלתיים משאבים ללא צעיריםה תקבוצ
 ובתחום של המשך לימודים. צעירים אל מאמציםלהשקעת  מרכזילהוות יעד  העשוי (מקצועית תעודה

 מעוניינים ללמוד במסגרת כלשהי בשנה הקרובה. 63%. מתוכם, הצעיריםמכלל  34%מהווים 

 ב. מסגרת לימודית שבה מעוניינים ללמוד 

: הקרובהללמוד בשנה  מעוניינים השכלתיים משאבים ללא צעירים שבהמסגרת הלימודים  נבדקה

, אחרות במסגרות –( 37%, והשאר )במכללהאו  באוניברסיטה – 09%מקצועי,  בקורס מעוניינים 45%

 (38ב לוח, ב)נספח  .בגרות בהשלמת בעיקר

 נמצאו  לא - מוגבלות קיום לפי הבדלים

אחוז גבוה יותר של יהודים  ,השכלתיים משאבים ללאצעירים  בקרב - ומגדר מגזר לפי הבדלים

(. בקרב הערבים, אחוז גבוה יותר של בהתאמה, 09%לעומת  53%מעוניינים ללמוד לעומת ערבים )

מגמה המהגברים(, ואילו בקרב היהודים  39%מהנשים לעומת  65%רצון ללמוד ) על תדווחומנשים 

בה ששל מסגרת לימודית  בחינה(. ללמודמהנשים מעוניינים  64%מהגברים לעומת  48%הפוכה )
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על עניין בקורס מקצועי  מדווחיםערבים מ יהודים של יותר גבוה אחוזמעוניינים ללמוד העלתה כי 

 לוח, ב נספח. )מהמגזרים אחד כל(. לא נמצאו הבדלים לפי מגדר בתוך בהתאמה, 69% לעומת 34%)

  (38ב

 של הצעירים רכי עזרה וצ. 11

 לעבוד המעוניינים בקרבלשם השתלבות בתעסוקה,  בעזרה הצעיריםזה יעסוק בצורכיהם של  רקפ

 .הקרובה בשנה לימודית במסגרת ולהשתלב

   השתלבות בעבודהלשם רכי עזרה וצ 11.1

 כדי לעבוד המעוניינים לצעירים דרושה עזרה איזו לזהות היא זה מחקר של המרכזיות המטרות אחת

 המדיניות ולקובעי ההחלטות למקבלי תאפשר אלו צרכים של הבנה. תעסוקהב להשתלב יוכלובאמת ש

 .הרצויים במקומות המשאבים את להשקיע

נושא הצורך בעזרה לשם השתלבות בעבודה רלוונטי לצעירים שמחפשים עבודה או לצעירים שאינם 

)להלן: הצעירים  מתאימה עבודה להם ועיצה ילואמיד  לעבוד מתחילים שהיו ציינומחפשים עבודה אך 

)תרשים  הצעיריםמכלל  80%הצעירים שמעוניינים לעבוד הם  הכול סךהמעוניינים לעבוד(. כאמור, ב

מכלל הצעירים שאינם עובדים  63%על צורך בעזרה כדי להשתלב בעבודה )דיווחו מתוכם  50%(. 8

  ואינם לומדים(.

, זעיראשל . גם ממחקרם (35%היא הכוונה וייעוץ מקצועי ) לה זקוקים םיצעירהש העזרה השכיחה

צעירים המבקרים במרכזי הם צרכים בולטים בקרב כי הכוונה וייעוץ  עלה( 0030) רפאליו בנבנישתי

יש לשער כי העובדה שרוב הצעירים זקוקים להכוונה וייעוץ מקצועי נובעת מהמידע הרב צעירים. 

וכן מתהליך גיבוש הזהות המקצועית שלא הסתיים אצלם,  ,חדצד אמ ,רבותההאפשרויות מוהזמין ו

 . מצד שני

כמו כן, (. 66%)בתחומים כגון שפה, מחשבים ומקצוע  מיומנויות אישיות רופיצורך נוסף שעלה הוא ש

על הצורך בעבודה המתאימה  33%-מדווחים על הצורך בעזרה בסידורי השגחה לילדים ו 36%

 . 7( ר' תרשים 37ב, לוח בדתיות וכד'(; )נספח -למגבלות האישיות )בריאותיות, תרבותיות

נמצא כי אחוז גבוה יותר מהצעירים הערבים המעוניינים לעבוד, לעומת  - גדרומ מגזר לפי הבדלים

, בהתאמה(. 65%לעומת  40%היהודים, מדווחים על הצורך שלהם בעזרה כדי להשתלב בתעסוקה )

לגבי סוגי העזרה נמצא כי אחוז גבוה יותר מהצעירים הערבים מדווחים שהם זקוקים לשיפור 

 כי נמצא לילדים השגחה לסידור בנוגעבקרב הצעירים היהודים(.  37%לעומת  54%מיומנויות אישיות )

  (37ב לוח, ב נספח).  (67%) יהודיותהצורך בעזרה בתחום זה, ובעיקר על  מדווחות נשים רק

  השתלבות בלימודיםשם רכי עזרה לוצ 11.2

כאמור, בחינה של ובעבודה.  השתלבות בלימודיםלשם עזרה העניין וצורכי ה היקףמציג את  7תרשים 

מעוניינים ללמוד בשנה  63%תיכונית או מקצועית, העלתה כי -צעירים ללא תואר או תעודה על
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הם רוצים שאליה  הלימודים במסגרתלהשתלב כדי ( ציינו שהם זקוקים לעזרה 37%. רובם )הקרובה

 להגיע. 

 מהצעירים גבוה אחוז בלימודים השתלבותשם ל גם, בתעסוקה השתלבותשם ל העזרה לסוגי בדומה

 –י להגיע לתחום מסוים של לימודים דכ וייעוץ להכוונהואחוז דומה  (54%לעזרה כספית ) זקוקים

מעניין לציין שסוגיה זו של צורך בהכוונה ובייעוץ עלתה גם בדוח  .(00ב לוח, ב נספחו 7תרשים  ) 56%

. במחקר זה נבחנה בחירת תחום (0030, ואחרים)גתי  גדסיץ ופר-אסולין, ורצברגרהמחקר של גתי, 

הלימודים והמקצוע בקרב צעירים ונמצא כי כולם היו מוטרדים מהשאלה "מה אעשה כשאהיה 

(. אך במשתנים הבולטים המעכבים את 84%גדול?"; מרביתם מדווחים שהבחירה קשה להם )

   .(שם)החלטיות כללית וחוסר מידע על מקצועות קיימים -ההתקדמות לקראת החלטה היו אי

  .לההשכלפי  אף לאו לפי מגזר או מגדר ,מוגבלותקיום  לפי הבדלים נמצאו לא

, תואר להם שאין צעיריםהשתלבות בלימודים )בקרב לשם עניין וצורכי עזרה ה היקף: 9 תרשים
 (לעבוד מעונייניםה צעיריםבעבודה )בקרב  השתלבותו (מקצועית תעודה אותיכונית -על תעודה

 
 מקצועית או תיכונית-על תעודה או תואר ללא צעירים בקרב *

 מיוחדת לב לתשומת הזקוקות קבוצות-תת . מאפייני12

קבוצות של צעירים שזקוקות לתשומת לב מיוחדת: א. צעירים -בפרק זה נביא מידע על שתי תת

 שנמצאים במידה רבה של ריחוק מעולם העבודה והלימודים; ב. צעירים בעלי השכלה נמוכה. 
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 צעירים בסיכון מוגבר להישאר בסטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה  12.1

-תת. זמן לאורך תעסוקה בחוסר להישאר העלולה צעירים של הקבוצ-תת הוגדרה הסקר במסגרת

 כלומר, הסקר שלפני האחרונות בשנתיים עבדו לא או בעבר כלל עבדו שלא צעירים כוללתהקבוצה 

 . (סיכון קבוצת: להלן) העבודה משוק המרוחקים צעירים

-כמתוך  37,000-כ, כלומר. לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים מסך 67% מהווה זו צעירים קבוצת

 כרונית אבטלה של ממצב להימנע כדי .עובדים ינםוא לומדים ינםשא 03-06 בגילים צעיריםה 58,700

  .זו קבוצה עם בנמנים בטיפול להתמקד יש בקרבם

 לפי מאפיינים שונים הסיכון" "קבוצתל שתייךהסיכוי לה

)להלן: של הצעיר להישאר בסטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה רצינו לבחון את הקשר בין הסיכוי 

  27.לבין מאפיינים שונים: מאפיינים דמוגרפיים, השכלה וקיום מוגבלות (סיכון קבוצתללהשתייך 

  משתני.-משתני ולאחר מכן ניתוח רב-הניתוח כלל ראשית ניתוח דו

 בקרבעולה כי להשתייך לקבוצת הסיכון. מן הלוח  ימשתני של הסיכו-דוהניתוח את המציג  00לוח 

 של: ישנו שיעור גבוה  קבוצהל המשתייכים הצעירים

 מהות לילדים לעומת נשים ללא ילדים וגברים )אבות וגברים ללא ילדים(יא 

 ערבים לעומת יהודים 

 תיכונית או אקדמית לעומת צעירים בעלי תעודה כזו  -צעירים שאין להם תעודה על 

 לעומת צעירים בעלי מוגבלות נפשית, צעירים בעלי  /חושית/שכליתצעירים בעלי מוגבלות פיזית

 .מוגבלות שאינם בעליוצעירים  וריכוז קשב הפרעת/או ו למידהלקות 

  

                                                   
הנובעת  ,מקצוע בעלי של הקבוצה הטרוגניות בשללהכניס את המשתנה "מקצוע" לרגרסיה  לאש בחרנו 27

מטווח ההשכלה הרחב של הצעירים; כך למשל קבוצת בעלי המקצוע כוללת רואי חשבון ועובדים 
 .סוציאליים, מורים וכן צעירים שמקצועם בניית ציפורניים ובודקי תוכנות
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 םימשתני-קשרים דו –בקרב הצעירים  2הסיכון""קבוצת ל שתייךלה: הסיכוי 11לוח 
 לא שייכים לקבוצת סיכון שייכים לקבוצת סיכון סה"כ 

    :לילדים והורות גדרמ
 56 49 **300 מהות לילדיםיא –נשים 

 35 63 300 נשים ללא ילדים 
 96 [09] 300 אבות  –גברים 

 33 65 300 גברים ללא ילדים 
    :מגזר

 96 09 **300 יהודים
 53 45 300 ערבים

    :השכלה
 80 38 **300 תיכונית/ תואר אקדמי -בעלי תעודה על

 47 53 300  ת בגרות מלאהבעלי תעוד
 43 55 300 רות חלקיתבג יש אואין בגרות 
    :מוגבלויות
 39 66 **300  ותמוגבל אינם בעלי

 08 90 300 /חושית/שכליתפיזית ותמוגבלבעלי 
 45 53 300 נפשית ות מוגבלבעלי 

 94 (04) 300  ו/או הפרעת קשב וריכוז למידה תבעלי לקו
  **P<0.01       3  צעירים שלא עבדו כלל או לא עבדו בשנתיים האחרונות 

שאר יקבוצת הסיכון )כלומר: להיות בסיכון מוגבר להל שתייךלה של הסיכוי משתני-רב ניתוח
 בסטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה(

כלל בקבוצת הסיכון יו את הקשר בין המשתנים השונים לסיכוי להמשתני, בחּנ-הניתוח הדולאחר 

. בניתוח זה המשתנה התלוי הוגדר באופן משתני באמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית-ניתוח רבב

משתני -ממצאי הניתוח הרב=שייכים לקבוצת סיכון. 3 -=לא שייכים לקבוצת סיכון ו0דיכוטומי: 

  .06וח מובאים בל

 בקרב הצעירים 2הסיכון לקבוצת להשתייך סיכויה : תוצאות רגרסיה לוגיסטית של13לוח 
 Odd Ratio 

(N) (58,888) 

  :לילדים והורות גדרמ
 *35.35 מהות לילדים )ביחס לאבות לילדים(יא

 5.93 נשים ללא ילדים )ביחס לאבות לילדים(
 6.88 גברים ללא ילדים )ביחס לאבות לילדים(

  :מגזר
 **6.97 )ביחס ליהודים( ערבים

  :השכלה
-תיכונית/תואר אקדמי )ביחס לבעלי תעודה על-חסרי תעודה על
 אקדמי( תיכונית/תואר

6.33** 

  :מוגבלויות
 **8.09 ( ותמוגבל בעלי ינםאש)ביחס ל /חושית/שכליתפיזית מוגבלות בעלי
 3.38 (ותמוגבל בעלי שאינםל)ביחס  נפשית מוגבלות בעלי
 3.03 (ותמוגבל בעלי ינםאש)ביחס ל וריכוז קשב הפרעת/או ו למידה תלקו בעלי

Pseudo R-Square (McFadden), % 38.4 
* P<0.05   **P<0.01  (לפי מבחן Wald F )     3 צעירים שלא עבדו כלל או לא עבדו בשנתיים האחרונות  
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משתני לגבי -על אותן מגמות שנמצאו בניתוח הדו יםמצביעמשתני -ממצאי הניתוח הרבככלל, 

  קבוצת הסיכון.ל שתייךההמאפיינים שמגבירים את הסיכוי ל

 .38.4%השונות המוסברת של המודל היא 

 יםחלש לימודים,ו מעבודה ריחוקה פי-על מוגדרת אשר, ה זוקבוצב צעיריםהש לראות ניתן לסיכום,

 היא הסכנה. מיוחדת לב תשומת זו הקבוצל דחייל חשוב כן ועל, אליה ייכיםתשמ שאינםהצעירים מ

 . בתחומים אחרים החברה לשולי דחקויי כך ועקב מובטלים שארויי עמה הנמנים שהצעירים

 שהשכלתם נמוכה צעירים  12.2

אוכלוסייה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא אוכלוסיית הצעירים בעלי ההשכלה הנמוכה, 

ובמחקר זה: צעירים ללא תעודת בגרות או עם תעודת בגרות חלקית, בלי קשר להיסטוריה 

( השכלה נמוכה מהווה חסם 6כפי שסוכם בסקירת הספרות המקצועית )פרק התעסוקתית שלהם. 

ות בתעסוקה ומגבילה את האפשרויות לקידום תעסוקתי, אפילו אם הצעירים בעלי ההשכלה להשתלב

גם ממצאי הסקר הראו כי אחוזים גבוהים יותר של  הנמוכה מצליחים להשתלב בשוק העבודה.

מדווחים על קשיים וחסמים להשתלבות בעולם העבודה, יחסית לקבוצה של  צעירים בקבוצה זו

תיכונית. הממצאים מצביעים על הצורך -הצעירים שיש להם תעודת בגרות מלאה או השכלה על

בתשומת לב מיוחדת לקבוצה זו של צעירים: באמצעות גיבוש תכניות ומדיניות להכללה בעולם 

 העבודה. 

ה של בעלי השכלה נמוכה לעומת צעירים בעלי תעודת בגרות מלאה או להלן יוצגו מאפייני הקבוצ

 תיכונית. -השכלה על

לעומת בעלי ההשכלה הגבוהה יותר  אחוזים גבוהים יותר של הצעירים בעלי ההשכלה הנמוכה

 שאיןמדווחים על משאבים דלים יותר לתעסוקה. כך נמצא כי אחוז גבוה יחסית בקרבם מדווחים 
תיכונית(; -על תעודהאו בקרב הצעירים שיש להם תעודת בגרות  50%לעומת  30%-)כ להם מקצוע

-על תעודהמהצעירים שיש להם תעודת בגרות או  9%לעומת  50%) נמוכהבמחשב  ששליטתם

 , בהתאמה(.35%לעומת  49%) האנגלית בשפהידע מועט  להם רק שישידע או  להם שאיןתיכונית(; וכן 

 קשיים שלושה( מתוכם מדווחים על 03%עסוקתית העלתה כי כרבע )כמו כן, בחינה של מסוגלות ת
-על תעודהאו בקרב הצעירים שיש להם תעודת בגרות מלאה  35%לעומת  תעסוקתית מסוגלותב ויותר

 תיכונית. 

: הן לעזרה כדי לעזרה מצעירים בעלי השכלה גבוהה יותריותר צעירים בעלי השכלה נמוכה זקוקים 

לעומת  33%בהתאמה( והן לעזרה כדי להשתלב בלימודים ) 04%לעומת  44%להשתלב בתעסוקה )

, מקצוע ישיפור מיומנויות אישיות )לימודב רךוצהנמוכה ההשכלה ה יבעל תבקבוצלט וב. (55%

  .(שפה או מחשבים
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  פעולה וכיווני דיוןסיכום, . 13

מחקר רחב יותר העוסק הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים מתוך  אוכלוסייתאת  בוחןזה  מחקר

. המחקר נועד לבחון את המאפיינים, המשאבים, החסמים והצרכים של הצעירים 03-06בטווח הגילים 

יצור בסיס לתכנון ול אלו צעירים לצורכי המודעות את הגבירלהשתלבות בעבודה. זאת במטרה ל

 .והמעבר לחיים בוגרים תכניות שיקלו עליהם את ההשתלבות בתעסוקה

 

 כי:  עולה מהממצאים

 54% ערבים הם 

 43% הם נשים 

 69% ב מקבוצה 33%-ו א מקבוצה 03%: מוגבלות בעלי הם  

 היא התיכון סיום תעודת 66% ואצל תיכון סיימו לא 06%: נמוכה השכלה בעלי הם גדול חלק 

 (מלאה או חלקית בגרות תעודת)ללא  ביותר הגבוהה התעודה

 יש תעודת הסמכה מקצועית  06%-ל 

 בתעסוקה בהשתלבות העוסקכלשהו  תלרוב הצעירים לא היה שום קשר עם שירו 

 והם מהווים את הקבוצה הנתונה בסיכון הגבוה  הסקר שלפניעבדו בכלל בשנתיים  לא 50%-כ

 השכלהמוגבלות פיזית ולבעלי  לבעלי זמן לאורךשל חוסר תעסוקה  הישאר במצבביותר ל

מעוניינים  80%על אף כל החסמים זו היה סיכוי גבוה יותר להיות כלולים בקבוצה  נמוכה

שאינם מחפשים אך היו מוכנים  אתוגם ( 49%)עבודה ה ימחפשאת נתון זה כולל  –לעבוד 

  (06%) להתחיל לעבוד אילו היו מציעים להם עבודה מתאימה

 להשתלב בעבודה זקוקים לעזרה כדי  מהמעוניינים לעבוד דיווחו שהם 50%-כ 

 63% תיכונית או -נמוכים )ללא תואר אקדמי, תעודה עלההשכלתיים המשאבים הבעלי מ

  .מקצועיתעודה מקצועית( מעוניינים ללמוד בשנה הקרובה. כמחציתם רוצים ללמוד קורס 

עולים מספר כיווני פעולה שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות. חלקם עלו גם  מהממצאים

: ייםרתחומי צורך עיק מספרב יםמקדמת אלה וניםוכיים נוספים בארץ על תעסוקת הצעירים. במחקר

 ,העבודה לעולם הכנה, עבודההרלוונטיים לדרישות שוק  תיכוניים-על ללימודים מסלולים יצירת

 פעולהכמו כן יש צורך ב. םילצעיר תעסוקה אפיקי פיתוח וכן הכוונה וייעוץ לתעסוקה וללימודים

  .כרוניים למובטלים עשותילה מוגבר בסיכון יםתבלטמה הצעירים קבוצות-תתב שתתמקד

 

 שוק לדרישות רלוונטיים ומקצועיים תיכוניים-על ללימודים מסלולים יצירת 13.1

  העבודה
יש להם ש דיווחו 55%מכלל הצעירים(,  84%) אקדמי תואר או תיכונית-על תעודהצעירים ללא ה מקרב

 העובדהתעודה מקצועית.  להם שישדיווחו  05%)בין שנלמד באופן פורמלי ובין שלא(, ו מקצוע

ו/או  ותיהםמקצוע לנחיצות בנוגע שאלהבעלי מקצוע מעלה למרות היותם  שצעירים אלו אינם עובדים
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במקצועות נדרשים בשוק העבודה  הכשרהבקורסי כדי להעיד על הצורך  בה ישם. כשרתאיכות ה

 כיוונים אחדים:  לבחון כך אםכדאי  .אלובקורסי הכשרה ובצורך לעודד את השתתפות הצעירים 

  המקצועיים הקורסים יצעוהתאמה של ה הרחבה. א

 .השכלה רכישת להמשך כאופציה, לצעירים המקצועיים הקורסים היצע את תאיםלה צורך יש

הספרות מדגישה עד כמה חשוב להתאים את הקורסים להזדמנויות התעסוקה בשוק המקומי וכן 

 םליצור שיתוף פעולה בפיתוח תכניות הכשרה בין המגזרים הציבורי והעסקי וארגונים וולונטריי

הצורך לחייב  בספרות(. כמו כן עולה 0033ואחרים,  אמיתי; 0030ולוי,  נתנזוןבתחום הצעירים )

 את לשלב וכן ההכשרותעבודה של אחוז מסוים מבוגרי ב להשמהמקצועיות  ותי הכשרמפעיל

 נאון; 0033, צור; 0033, ישראל בנק; 0030, ולוי נתנזון) מעשית בהתנסות אובהתמחות  המשתתפים

 (.   0003, ואחרים

 רלוונטיים מקצועיים קורסיםב ללמוד לצעירים תמריצים ומתן עידוד. ב

 אחרי או הצבאאחרי  מקצועי קורס( סיימו 36%) הצעירים מכלל יחסית קטן שאחוזהעובדה  לנוכח

 תמריצים להם לתת ואףהצעירים  את לעודד כדאי(, הסקר בעת שלמדו אלו ובהם) התיכון לימודי

( 0030ולוי ) נתנזוןבעולם העבודה.  להשתלבותם מנוףשישמשו  די, כמקצועיים בקורסים ללימודים

את הצורך במסע הסברה לשינוי הדימוי הבעייתי של החינוך המקצועי בישראל ולהדגשת  מעלים

החשיבות של הטכנולוגיה בימינו לשם משיכת צעירים לבחירה במסלולי חיים טכנולוגיים. בקשר לכך 

-העל התעודה מחסרי 33% רק –בסקר: צעירים ערבים  קבוצות-תת שתי על הדעת את לתת כדאי

 לומדים( 7%, ומעטים מהם )מהיהודים 63%לעומת  מקצועית תעודהבעלי  היו דמיתהאק או תיכונית

-כ רק – א מקבוצה צעירים וכן(; 39%, לעומת צעירים יהודים )התיכון לימודי לאחר מקצוע למדו או

 תעודה בלי או)עם  מקצוע להם שיש מדווחים אקדמיתה אותיכונית -עלה תעודהה חסרימ 60%

 .מקצועית תעודה להם שיש מדווחים 37%-ו( מקצועית

  אקדמיים/תיכוניים-על ללימודים עידוד 13.2

( 34%/אקדמית )תיכונית-על תעודה בעלי צעירים של יחסית נמוך שיעור ישנו כי להוע הממצאיםמ

 ללא נמוכה השכלה בעלת נהִה  מהקבוצה למחצית מעל)כזכור,  יותר נמוכה השכלה לקבוצות יחסית

 נםִה  מהצעירים 07% עם זאת,(. ביותר הגבוהה כתעודה תיכון סיום תעודת עם או תיכון סיום תעודת

 השכלה לרכישת הסף מתנאי באחד לעמוד מסוימת יכולת על המעיד דבר, מלאה בגרות תעודת בעלי

 .תואקדמי תיכונית-על

/אקדמית מצד אחד משפיעה על הסיכוי של הצעיר להיות תיכונית-נמצא כי תעודה על ,ועוד זאת

 שארותילה המוגבר הסיכון לקבוצת להשתייך שלו הסיכוי את מקטינה שני ומצדמעוניין לעבוד 

-עלגיש לימודים . אם כך, עולה צורך למצוא דרכים להנתעסוקה חוסר של מתמשך בסטטוס

בסוד וכן ל באמצעות עזרה במימון וסולעודד את הצעירים להשתלב בהם, למשתיכוניים/אקדמיים 

 עזרה בהשלמת בגרויות ולימודי מכינה.  מתן ידי-על
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    העבודה לעולם הכנה 13.3

הכנה לעולם העבודה יש תפקיד מרכזי בניסיון לשלב  תכניתלגם על קורסים מקצועיים,  נוסף

 עיקריים:  כיווניםשלושה בתעסוקה צעירים שאינם עובדים. בקשר לכך עולים 

 העבודה לעולם ההכנה בתחום קיימותהנגישות לתכניות  הרחבת. א

בהזדמנויות שונות: לקראת השחרור מהשירות הצבאי,  להתבצעהכנה לעולם העבודה יכולות  תכניות

במסגרת מרכזי צעירים ובמסגרות חינוך אלטרנטיביות. מטרתן לתת מידע ולהקנות כלים רלוונטיים 

ממצאי הסקר פי -על(. ספרות סקירת :6 פרקלהשתלבות בעולם העבודה ואף לעורר מוטיבציה לכך )ר' 

( 63%נאות הכנה לעולם העבודה. אחוז קטן יחסית )מהצעירים מדווחים על השתתפות בסד 3%רק 

לסייע  ותוסדנאות שאמור תכניותציינו כי הם מכירים  כאלה בסדנאותהשתתפו  שלאמהצעירים 

הם צעירים יהודים בעלי תעודת בגרות או השכלה  רובם. ןעליהלהשתלב בעולם העבודה או ששמעו 

את המידע על שירותים ותכניות לצעירים בתחום גבוהה אף יותר. עולה אפוא הצורך להרחיב ולהנגיש 

 (. 0033, ואחרים אמיתיסוגיה זו עולה גם בספרות ) .ההכנה לעולם העבודה

 

 שכדאי לשלב בתכניות הכנה לעולם העבודה םתכני. ב

 בתכניות לשלב כדאישתכנים  לנוכח ממצאי הסקר ובהסתמך על הספרות המקצועית עולים מספר

 :העבודה לעולם הכנה

הצעירים במיומנויות בשפות )למשל  שלממצאי הסקר הצביעו על חסמים  - אישיות מיומנויות .2

הצעירים( וכן בשליטה במחשב.  כלל בקרב – באנגלית, וערבים צעירים בקרב – בעברית

. הצעירים שלתעסוקתי  שילוב לקדם יכולותלתעסוקה,  ייחודיות שאינן אף, ואל מיומנויות

בתהליך ההכנה  ואל קורסי הכשרה בתחומיםהטמעת  עללתת את הדעת  הצורך אפואעולה 

עלתה גם  – פשוטה מתמטיקה וכן אוריינות –ודה. סוגיה זו של מיומנויות בסיסיות לעולם העב

 (.0033, צור; 0033, ישראל בנק) בספרות

מהצעירים מדווחים באמצעות היגדים שונים על שלושה קשיים  כחמישית - רכות מיומנויות .1

ויותר בתחום המסוגלות התעסוקתית בכל הקשור במיומנויות אישיות )כגון יכולת התמדה 

אישיות )כגון עבודה בצוות וציות להוראות(, מיומנויות -והתמודדות עם שינויים(, מיומנויות בין

, יום בכל התייצבות( ומשמעת עצמית )לציוד אחריותו בזמן הגעה, ןארגוניות )כגון ארגון זמ

בסדנאות  אלו מיומנויות המקדמים תכנים שילוב על הדעת את לתת כדאי לפיכך(. בזמן הגעה

'ינסקי סטרבצ-כאהן) בספרות עלתה זו סוגיה גםעיים. הכנה לעולם העבודה וכן בקורסים מקצו

 (.      OECD, 2010a; 0007, יורוביץו

על קשיים בחיפוש  מדווחים אינםשרוב רובם של הצעירים  אף - עבודה חיפוש מיומנויות .3

 בראיונות עצמי בביטוי קשיים על מדווחים מוגבלותבעלי  של מבוטלים לא אחוזיםעבודה, 

חשובות במהלך  נקודותלהבהיר  קושילעבודה או  םלקבל יםקושי לשכנע מעסיק – עבודה

 עבודה. האיון יר

מהצעירים  לשליש מעלממצאי המחקר הראו כי  - ויחסי עבודה עובדים זכויות על מידע .4

נשים  בקרב בפרט בלט. עניין זה מינימום משכר נמוך בשכר לעבוד מוכנים שהיו מדווחים
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תעסוקתי מעלה את הצורך  ייעוץהכוונה ו לקבלשל הצעירים  רצונםעל כך,  נוסף. ערביות

למיצוי זכויות ומהווה אבן דרך חשובה במעבר  הכרחי שהואמידע לצעירים, מידע  בהנגשת

 לבגרות. 

 עם, כפלטפורמה להכנה לעולם העבודה הלאומי ובשירות הצבאי שבשירות הפוטנציאל מימוש. ג
  בסיכון אוכלוסיות על דגש
 להיות כן הוא יכול על ,מלימודים לעבודה במעבר לצעירים זמןפסק  מהווההלאומי  או הצבאי השירות

ביטוי לכך אפשר למצוא בממצאים על אודות אופי  .השתלבות בחיים בוגריםב חשוב תפקיד בעל

עוד את ההזדמנויות שמספקים הצבא  למטב ראויעם זאת,  .הצעיריםמהשירות הצבאי של רבים 

   : איםהב להיבטים התייחסות תוך, , בפרט לאוכלוסיות בסיכוןוהשירות הלאומי

 עצמי ביטחון להם מקנה, אחריות בקבלת להתנסות לצעירים מאפשרתהצבאית  המסגרת 

 קצר זמן בתוך להישגים ולהגיע אתגרים עם להתמודד יכולתם את לבחון להם ומאפשרת

 ( 3789, ליבליך) יחסית

 ולרכוש השכלתם את להשלים, הצבא מציע הזדמנויות השכלתי פער להם שיש למתגייסים 

 ערוך ל"צה השמונים שנות מאז. שחרורם לאחר גם לרשותם יעמדו שירכשו המשאבים. מקצוע

"ם )מרכז מקא באמצעות בעיקר, ייחודיות חיילים אוכלוסיות של לקליטתן ומעשית ערכית

 יש עדיין זאת עם. בצבא בשילוב המסייעות תכניותגם  ישנן 28לקידום אוכלוסיות מיוחדות(.

בכל  בסיכוןלוסיות או אוכ מיוחדות אוכלוסיות של ההשתלבות תהליך את ולהקל להנגיש צורך

 הלאומי או הצבאי בשירותהקשור 

 חלקי או מלא, בצבא או  שירותמהצעירים היהודים שירתו  96%-ש הראו הסקר ממצאי

בו ניתן לעבוד שם למדו או עבדו בזמן הצבא במקצוע המ חמישיתלאומי. השירות ה במסגרת

תיכונית, -השכלה על בעליצעירים עם תעודת בגרות או  םבאזרחות. אחוזים גבוהים בקרבם ה

האזרחיים  בחיים לעבודהשירות צבאי כפלטפורמה לרכישת מקצוע ב ששימושדבר המעיד 

 לרתום נוספות דרכים עללחשוב  אפוא חשובהחזקה ממילא.  האוכלוסייהבעיקר את  משרת

 (.0030)זעירא ואחרים,  בספרות גם עלתה זו סוגיה. מקצוע ללימוד הצבא את

 וללימודים לתעסוקה וייעוץ הכוונה 13.4

וייעוץ בתחום התעסוקה עוזרים לצעירים לזהות יכולות אישיות רלוונטיות לעבודה, מחזקים  הכוונה

בהם את המוטיבציה לעבוד ומסייעים להם בהגדרת מטרות תעסוקתיות ֵראליות, לטווח הקצר 

 שהם מדווחים בודלע מוכנים או עבודה שמחפשים הצעיריםמ 50%והארוך כאחת. במסגרת הסקר 

ביותר הוא  השכיח(. הביקוש לעזרה הצעיריםמכלל  63%) בעבודה להשתלב כדי לעזרה זקוקים

  הביקוש להכוונה וייעוץ לגבי סוג עבודה מתאים.

 50%-מהצעירים המעוניינים ללמוד מדווחים שהם זקוקים לעזרה בכך, וכ 90%-על כך, כ נוסף

יש צורך לשפר את הנגישות של שירותי מכאן שה הדרוש להם. מדווחים שהכוונה וייעוץ הם סוג העזר

                                                   
"קידום מרבי  :3783, 334לה מספר פי החלטת הממש-שנה. מטרתו, עלמקא"ם החל לפעול לפני כשלושים  28

של כל פרט מן האוכלוסיות החלשות ושילובו ככל הניתן במילוי תפקידים אפקטיביים בצבא ובמשק 
 האזרחי. פעולה זו תדגיש את טובת הפרט, קידומו ויכולתו לתפקד כאזרח יצרני בחברה".



 

56 

-לימודים עלבתקופת לימודי התיכון, בסיום השירות הצבאי/לאומי וכן בסיום הכוונה וייעוץ 

 תיכוניים. 

המעניקות שירותים שונים של הכוונה  יוזמות בתחום של קידום תעסוקה מספר יש שכיום לציין חשוב

 יישובים 40-ב פועליםה אוניברסלייםמרכזים שהם : מרכזי צעירים, לצעירים וייעוץ תעסוקתי

 ששירותיהםמרכזי הכוון תעסוקתיים ; התעסוקה לתחום ייחודי מענה ונותנים הארץ ברחביואתרים 

מתוכננים לתת מענה  הם כןו ,הערבי במגזר גם פועלים אלה מרכזים. צעיריםלבכל הגילים, גם  ניתנים

 לצעירים תיתעסוקה קידוםה בתחום יוזמות מספרקיימות  כןכמו  בעלי מוגבלות. תיייחודי לאוכלוסי

כוללות גם הכשרה מקצועית.  חלקן. בתעסוקה בשילוב ועזרה, הכנה ליוויוצעירות בסיכון המעניקות 

 – לצעירות תכנית, ו"זינוק", 04 גיל עד וצעירות לצעירים"אפיקים", תכנית  בהן כלולותהיתר  בין

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.   של" ותבת" של משותפת יוזמה שתיהן

מעלה  זה נתון   .נעזרים ביוזמות המסוג הזה צעיריםהמ נמוך אחוזש התבררהסקר  במסגרתעם זאת, 

. מעניין זו אוכלוסייה בעבורבתחום התעסוקה  שירותיםה תאפוא את הצורך לבחון דרכים להנגש

 גתי של במחקרם גם עלו לקיומם הצעירים מודעות את להגביר והצורך ייעוץ שירותי שהנגשתלציין 

. ועבודה לימודים תחום בחירת עם התמודדותועסק ב צעירים 3900-כ בקרב שנערך( 0030) ואחרים

הצעירים חווים קושי ובלבול סביב השאלה "מה אעשה  כיעלה  ושותפיו גתי של המחקרמממצאי 

ם נטו שבהם כי הם מעוניינים לקבל סיוע בבחירה. גורמי הסיוע כשאהיה גדול". בפועל ציינו מחצית

עוץ חיצוני )חינם או בתשלום(. השיקולים שעודדו או הרתיעו פנייה לסיוע יהכי פחות להשתמש היו י

 חיצוני היו "מבוכה" ו"נגישות" )מקום, זמן, עלות(. 

  ללמוד ולא לעבוד לאש בסיכון התבלטוש קבוצותל מיוחדת לב תשומת מתן 13.5

להישאר  יםשעלול צעירים הכוללת הקבוצה היא מהן אחת: סיכון קבוצות וסמך הממצאים אותר על

 עבדו לא או מעולם עבדו שלא)צעירים  ומלימודים מעבודה ריחוקם בשל בחוסר תעסוקה לאורך זמן

אלו  קבוצות-תת ערבים וצעירים בעלי מוגבלות. הם, אחוז גבוה שראינו כפי(. האחרונות בשנתיים

יש אפוא בלטו לאורך הסקר באחוז הגבוה של המדווחים על קשיים וחסמים להשתלבות בתעסוקה. 

מערכתית על  הסתכלותבחשבון  שתביאבתעסוקה  שילוב מדיניותקבוצות אלו  בעבורלפתח  צורך

  . ןמה אחת כל של הייחודיים הצרכים

וכן לתעסוקה החסמים ו בלטו הקשיים בהםשתחומים העיקריים ההקבוצות ו-מוצגות תת 05בלוח 

 כיווני פעולה אפשריים. 
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 : חסמים להשתלבות בשוק העבודה, לפי קבוצות אוכלוסייה 14לוח 

 קבוצות              
 

 חסמים

 
השכלה 

 נמוכה 

 מוגבלות
/ פיזית

  נפשית

 

 
 נשים 

 

 
 *ערבים

 
נשים 

 ערביות

 

 
 אפשריים פעולה כיווני

יצירת מסגרות מתאימות להשלמת   +  +  השכלה נמוכה 
 השכלה 

 ;מקצוע לרכישת תמריצים מתן  +  +  אין מקצוע
של הקורסים ות התאמיצירת 

 הילאוכלוסי
קושי בשליטה 

 במחשב 
 מחשבמיומנויות  הקניית  +  + +

אין שליטה בשפה 
 העברית

 לימודיצירת מסגרות מתאימות ל + +   
 שפה ה

אין שליטה בשפה 
 האנגלית

 לימודיצירת מסגרות מתאימות ל + + + + +
 שפהה

תפיסת ילדים 
השתלבות לכמכשול 
 בעבודה 

 יהישה מסגרותשל /סבסוד יצירה   +  
 לילדים

 
 ומקומות תעסוקה אפיקי ה שליציר  +  +  ניסיון תעסוקתי דל

 לצעירים ייחודיים עבודה
מיומנויות חיפוש 

 עבודה
הצעת סדנאות הכנה לריאיון     *+* 

 אישית-תקשורת ביןול
תפיסת מסוגלות 

 תעסוקתית
במסגרת על מיומנויות רכות  עבודה    + 

 תכניות הכשרה/הכנה לעולם העבודה
יעוץ וכן הגברת ימידע ו מתן    + + לא מחפשים עבודה 

 לכניסה לשוק העבודההמוטיבציה 
 .כאחת ערבים יםרולגב לנשים הכוונה* 
 ,"לעבודה אותך לקבל אצלם לעבוד מעוניין שהיית מעסיקים"לשכנע  :מעסיקפה מול -התבטאות בעלקשיי  **

 "  איוןיר במהלך לך חשובות נקודות להבהיר"
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 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר(.  –יהודים וערבים  –  "כסה

בסוגריים מרובעים מסמנים  אחוזים. 67%עד  04%-חוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מא :הערה
 .     50%טעות דגימה מעל 

  



 

66 

  : משאבים לתעסוקה בתחום ההון האנושי )באחוזים(1בלוח 
 ערבים יהודים "כסה 

 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה

(N) (48,888) (03,956) (09,354) (12,767) (30,673) (35,633) (11,282) (7,659) (30,865) 

   :השכלה רמת
 67 (65) 37 [7] ( 36) (**22) 06 00 13 שנ"ל  30-מ פחות

 (30) (33) 22 35 39 22 36 34 24 בגרות ללא"ל שנ 30

 (33) (03) 28 38 06 16 39 00 29 חלקית בגרות

 00 (37) 12 64 69 32 07 07 19 מלאה בגרות

 אותיכונית -על תעודה
 (33) (34) 23 05 (30) 27 38 30 25 אקדמית

   מקצועית ותעודה מקצוע

    :הצעירים כלל בקרב
  3כלשהו קצועיש לצעיר מ

 הסמכה תעודת בלי או)עם 
 07 53 32 33 45 **58 54 43 48 (מקצועית

 (33) (36) 25 07 60 **36 06 05 13 0בעל תעודה מקצועית

/תעודה תוארככל  לצעיר אין
 מקצועית תעודהתיכונית, -על
 מלאה בגרות תעודת ולא

 

45 

 

57 

 

50 

 

32** 

 

55 

 

08 

 

52 

 

44 

 

49 

  תעודה ללא צעירים בקרב
 :אקדמיתיכונית או תואר -על
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 רק בקרב מי שעבדו בשנתיים האחרונות  3
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 -- (**03) (9) התאמה-אי
 98 [**33] 58 מטעמי הכרה דתית / פטור מסיבות דתיות
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 **P<0.01    2)לפי מבחן
χ) 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כלל היהודים.( גברים)כוכביות בטור 
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .   50%טעות דגימה מעל 
 רק בקרב מי ששירתו בצבא; פרט לנהיגה, לוגיסטיקה ופקידות 3
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 בעיות אלימות במשפחה.

דיר, שירות לנערות טופל לפחות ע"י אחד השירותים האלה: היחידה לקידום נוער, קצין מבחן לנוער, שירות ביקור ס 0
 וצעירות, שירות לנוער וצעירים

 

  



 

71 

 )באחוזים( לפי מאפיינים שונים ,: ההיסטוריה התעסוקתית8בלוח 
 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 
(N) (30,865) (7,659) (11,282) (35,633) (30,673) (12,767) (09,354) (03,956) (48,888) כללי 

 בשנתיים עבדו
 68 43 42 96 94 73 43 39 22 האחרונות

(N)  עבדו
בשנתיים 
 (5,870) (4,307) (26,562) (30,583) (7,067) (29,716) (34,696) (35,858) (36,112) האחרונות

         2:האחרונות בשנתיים עבדו
 (56) 58 42 38  45 22 30 40 52 הזמן רוב

 כמחצית
 (69) [06] 19 34 63 13 00 08 15 מהזמן

 קטן חלק
 [00] (07) (15) (39) (34) 22 38 00 29 מהזמן

         2:העבודה מקומות' מס
 90 34 27 50 58 **45 43 44 53 אחד

 (39) [30] (23) 63 09 31 60 00 15 שניים

 [36] [04] (16) 00 04 13 37 04 11 ויותר שלושה

 במשרה עבדו
 (57) 37 59 43 **98 22 45 **94 24 3מלאה

          3:בו שעבדו היד משלח
/ אקדמי
 טכני/חופשי

 (03) [3] (23) 06 **03 **11 06 **33 29 ניהולי/

 [07] [36] (12) 07 -- 29 07 -- 16 פקידות

 מכירות
 [34] [33] [23] 50 64 39 66 03 36 ושירותים

 פועלים
 [00] (56) (33) -- 06 26 -- 60 28 מקצועיים

-בלתי
 [36] (09) (16) -- (35) (26) (8) 38 23 מקצועיים

   **P<0.01    לפי מבחן( 2χ) 
  – "כסהבתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 
 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים 

נים טעות . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמ67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה
 .50%דגימה מעל 

  בשנתיים האחרונות מי שעבדורק בקרב  3
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 : העיסוק העיקרי הנוכחי )באחוזים(9בלוח 

 ערבים יהודים סה"כ 

 נשים גברים "כ סה נשים גברים סה"כ נשים גברים "כסה 

(N) (48,888) (03,956) (09,354) (12,767) (30,673) (35,633) (11,282) (7,659) (30,865) 

 50 **90 51 49 36 26 57 **33 57 מחפש עבודה 

מטפל במשק בית / בבני 
 35 [**6] 38 60 [**6] **29 59 [**6] 18 המשפחה

לומד במסגרת כלשהי 
)קורס מקצועי, השלמת 

 [3] [**33] [5] (8) 35 ^ 22 (4) **36 8 השכלה, פסיכומטרי וכד'( 

חולה / עובר טיפולים 
 [0] [**36] [2] [5] [8] (2) [6] (**30) (2) רפואיים 

 - [ ^0] [2] (8) (30) **9 (5) (9) 5 נמצא בתקופת המעבר

מזדמנות, אחר )עבודות 
התנדבות, פעילות ספורט 

 [3] [*3] [3] (9) [8] (8) (5) (9) 2 וכד'(

 [5] (*38) (26) (7) 34 21 (3) **33 22 לא עושה כלום 
 *P<0.05   **P<0.01  2)לפי מבחן

χ)   
בתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר(. –יהודים וערבים  – "כסה
. אחוזים בסוגרים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .  50%טעות דגימה מעל 
 כיוון שניתן היה לציין יותר מעיסוק אחד. 300-האחוזים אינם מסתכמים ל 3
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 מחפשיםאך  אינם עובדיםש הצעירים בקרבבמיומנויות לחיפוש עבודה  2קושי כלשהו :26בלוח 
 )באחוזים(  עבודה

 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 
(N) (17,969) (35,407) (36,680) (22,184) (9,773) (8,076) (22,215) (3,468) (4,089) 

 חיים קורות להכין
 מפורטים שבהם
 30 30 21 03 60 *18 03 00 12 וכישוריך ניסיונך

 חברים עם לשוחח
 מנת על מכרים או

 משרות למצוא
 7 30 26 33 33 23 30 35 21 מתאימות פנויות

 מלאה בצורה למלא
 בקשה טופס וברורה
 33 33 22 30 39 24 33 35 23 לעבודה לקבלה

 מעסיקים לשכנע
 מעוניין שהיית
 לקבל אצלם לעבוד
 55 *38 19 63 67 35 63 07 31 לעבודה אותך

 את להבהיר
 החשובות הנקודות

 במהלך ביותר לך
 37 36 25 09 64 32 05 04 14 עבודה ריאיון

 266 266 266 266 266 266 266 266 266 "כסה -מסכם מדד
 46 93 22 46 55 48 46 48 52 קשיים אין

 [07] [30] (28) 38 (33) 27 (00) 35 28 אחד קושי

 [8] [6] [5] (36) 37 22 (33) (33) 22 קשיים שני

 [30] [33] [22] (33) 03 29 (35) 39 25 ויותר קשיים שלושה
 *P<0.05 לפי מבחן( 2χ)  

 – "כסהבתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 
 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים 

 טעות . אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה
 .   50%דגימה מעל 

 א קשה בכלל'.הקטגוריות הן 'קצת קשה', 'קשה במידה בינונית', 'קשה מאוד', 'לא יכול בכלל'. קטגוריה משלימה: 'ל 3
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)באחוזים  עבודה מחפשיםאינם עובדים אך ש: ערוצי חיפוש עבודה בקרב הצעירים 22בלוח 
 2(עבודה שמחפשים מהצעירים

 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (17,219) (35,663) (36,076) (22,663) (9,979) (8,003) (22,212) (3,467) (4,089) 

 עבודה לשכת
 שירות של

 [33] [30] [24] 03 38 16 37 (34) 27 התעסוקה

 לשירותי חברה
 [34] [9] (22) 03 04 *15 00 39 29 אדם כוח

 מודעות
, בעיתונות
 57 ( 09) 37 90 37 **76 36 40 52 'וכד באינטרנט

 אישית פנייה
 בכתב או

 בלי למעסיק
 הוא אם לדעת
 (60) (04) 18 39 (30) *25 06 38 16 לעובדים זקוק

 או חברים
 (54) 50 43 63 65 35 50 69 38 משפחה
 *P<0.05   **P<0.01    2)לפי מבחן

χ) 
סה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור גברים בתוך -יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים   – "כסה
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .      50%טעות דגימה מעל 
 כולל גם את הלומדים ומחפשים עבודה 3
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 ואינםחיפוש עבודה בקרב הצעירים שאינם עובדים -: נכונות לעבוד והסיבות העיקריות לאי21בלוח 
 מחפשים עבודה(  אינם)באחוזים מהצעירים שעבודה מחפשים

 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (16,228) (3,448) (36,430) (9,521) (6,957) (4,836) (26,552) (0,807) (9,959) 

         :העבודהחיפוש -לאי העיקרית הסיבה
 בעיות
/בעיות בריאות
  תפקוד
 [5] **95 (*13) [33] [4] (*9) (9) (**65) 22 /נפשיותפיזיות

 במשק טיפול
 95 **0 54 54 **0 **17 33 **0 42 /בילדים הבית

 לימודים
 כלשהי במסגרת
, מקצועי)קורס 
 השכלה השלמת

 -- [6] [2] [36] (00) (**22) [3] (30) (8) '(וכד

 מעוניינים לא
 [3] [30] [3] (39) (04) (*16) (8) (*37) 22 לעבוד

 בצומת נמצאים
 [0] -- [2] [30] (38) (*23) [4] (30) (7) דרכים

 להתחיל מוכנים
 היו אם לעבוד

 להם מציעים
 37 [**00] 52 47 30 26 34 * 55 58 מתאימה עבודה
 *P<0.05   **P<0.01    2)לפי מבחן

χ) 
בתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים  – "כסה
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .   50%טעות דגימה מעל 
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 או עבודה מחפשים אך עובדים שאינם הצעירים: המשכורת שמצפים לה )למשרה מלאה( 23ב לוח
2(לעבוד מוכנים/עבודה מהמחפשים)באחוזים  לעבוד מוכנים

  
 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (32,183) (34,666) (00,740) (16,262) (7,586) (33,306) (25,277) (4,840) (7,809) 

 300 **300 266 300 300 **266 300 **300 266 "כסה

משכר  פחות
 המינימום 

 95 [**35] 52 60 (39) 14 40 (34) 32 (₪ 6,847)עד 

 משכר 3.4-3 פי
 המינימום

(4,987-6,830  )₪ 38 50 63 42 59 54 18 (66) 04 

משכר  3.4 פי
 המינימום ויותר 

(4,970  ₪
 [3] 46 (12) 04 53 36 35 56 12 ומעלה( 

המצופה  השכר
 6,056 **4,955 4,272 5,890  4,549 **5,242 5,308 **4,433 4,714 )₪( הממוצע 
 **P<0.01   2לפי מבחן  –)טווחים

χ ;מבחן לפי – ממוצעים Wald F )של רגרסיה לינארית  
בתוך    גבריםמסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור   סה"כ-יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים – "כסה
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .   50%טעות דגימה מעל 
  מהמרואיינים לא השיבו על שאלה זו. 8% 3
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 )אחוזים מכלל הצעירים בקבוצה(   ומגדר, לפי מגזר הצעירים שלהכנסה  מקורות: 24ב לוח

 ערבים יהודים סה"כ 
 נשים גברים סה"כ  נשים גברים סה"כ נשים גברים סה"כ 

(N ) (58,888) (03,956) (09,354) (03,909) (30,673) (35,633) (00,383) (7,659) (30,865) 

 קצבה מחליפת עבודהיש 
 (03) (04) 11 03 00 13 06 00 13 3 )ללא קצבת ילדים(

 08 [**0] 27 60 [**0] 27 07 [**0] 27 שכר של בן/בת הזוג

תמיכה כספית קבועה 
 07 67 33 00 37 *16 04 08 12 מההורים/קרובי משפחה

 [3] [**7] [4] (9) (30) 8 (5) *30 7 0 הכנסות אחרות

 53 (*00) 33 64 [**0] *29 68 (**33) 12 קצבת ילדים

 -- [3] [6.2] [5] (*36) (**8) [0] (*8) (5) פיקדון מהצבא

 (06) 65 18 63 **57 *46 08 **56 34 6 אין הכנסות כלל
 *P<0.05   **P<0.01   

 "כסהבתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לבין ערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 
 בתוך כל מגזר(.מגדר מסמנות הבדלים מובהקים לפי  –יהודים וערבים   –

  הערות:
 , כיוון שניתן היה לציין יותר ממקור הכנסה אחד. 300-כמים לתאחוזים אינם מס

 . 50%מעל  –, בסוגרים מרובעים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ
, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות )מביטוח לאומי או משרד הביטחון(לפחות אחת מהקצבאות הללו:  3

  קצבה אחרת
  בעיקר מעבודות מזדמנות 0
 למעט קצבת ילדים ופיקדון מהצבא   6
 

 )באחוזים( זוגהה ובן/בת /חודשית של הצעיר הכנסה: 25בלוח 
 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (48,888) (03,956) (09,354) (12,767) (30,673) (35,633) (11,282) (7,659) (30,865) 
 חודשית  הכנסה

 של הצעיר/ה
 3ובן/בת הזוג: 

  

 30 49 59 40 *93 22 43 34 26 ₪  6,000 עד

עד  6,003-מ
4,000   ₪ 12 00 37 29 38 00 11 (08) (37) 

עד  4,003-מ
9,000  ₪ 26 [8] 36 (9) [4] (36) (23) [30] (36) 

 (8) [6] (2) 34 [3] 22 30 (4) 9 ₪  9,000 מעל
 *P<0.05    2)לפי מבחן

χ ) 
בתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים  – "כסה
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .   50%טעות דגימה מעל 
 ( מהצעירים לא השיבו על שאלה זו.05%כרבע ) 3
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 : כיסוי הוצאות בסיסיות של הצעירים )באחוזים(22בלוח 
 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (48,888) (03,956) (09,354) (12,767) (30,673) (35,633) (11,282) (7,659) (30,865) 

 :בסיסיות כספיות הוצאות לכסות מצליחים הצעיר של הבית משק בני האם
 במידה מצליחים

 (00) (00) 16 63 54 **38 03 65 36 רבה

 63 (04) 32 63 60 33 63 09 31 מצליחים די

כך -כל לא
 07 63 31 09 03 14 08 08 18 מצליחים

 לא בכלל
 (34) (37) (27) [3] [5] (5) (30) (33) 26 מצליחים

  **P<0.01  לפי מבחן( 2χ) 
בתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לבין ערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגדר בתוך כל מגזר.( –יהודים וערבים  – "כסה
. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה

 .  50%טעות דגימה מעל 

 
 : עניין בלימודים בעתיד בקרב כלל הצעירים )באחוזים(  27בלוח 

 ערבים יהודים סה"כ 

 נשים גברים סה"כ  נשים גברים סה"כ  נשים גברים סה"כ 

(N )(33,979) (7,008) (12,665)  (36,393) (33,357) (14,315)  (05,796) (00,649) ( 45,336) כללי 

  –ם ללמוד מעונייני
 46 (*27) 36  45 59 **52  41 46 42 מסה"כ הצעירים

(N) (5,903) (3,355) (2,345)  (4,837) (3,000) (21,672)  (30,490) (9,853) (28,422) מעוניינים ללמוד 

 סה"כ  –סוג מסגרת 
 266 266 266  266 266 *266  266 266 266  )מהמתכוונים ללמוד( 

 [00] [30] [29]  [9] [3] (2)  [36] [9] (22) השלמת בגרות

 40 [37] 41  33 30 26  43 40 54 קורס מקצועי

 [5] [7] [2]  [6] - [1]  [5] [0] [3] קורס עיוני

 (05) (30) (33)  03 63 19  04 69 36 אוניברסיטה / מכללה

 -- -- --  [6] [6] [3]  [0] [0] [1] אחר )מכינה, פסיכומטרי(

 *P<0.05   **P<0.01    2 )לפי מבחן
χ) 

 – "כסה בתוך גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 
 בתוך כל מגזר(. גדרמסמנות הבדלים מובהקים לפי מ –יהודים וערבים 

אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים טעות . 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 .50%דגימה מעל 
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תיכוניים או -: עניין בלימודים בשנה הקרובה בקרב צעירים שאין להם תואר/תעודה על28בלוח 
 תעודה מקצועית )באחוזים(

 ערבים יהודים סה"כ 

 נשים גברים סה"כ  נשים גברים סה"כ  נשים גברים "כסה 

(Nכללי ) (18,222 ) (36,508) (34,066) 
(23.338
) (3,350) (3,378)  (25,313) (3,988) (8,464) 

  –מעוניינים ללמוד 
 34 [27] 17  35 *58 *42  34 37 32 מסה"כ הצעירים

(Nמעוניינים ללמוד ) (26,236) (5,887) (4,053)  (2,659) (6,966) (0,603)  (4,672) (3,343) (0,734) 

סה"כ  –סוג מסגרת 
 266 266 266  266 266 *266  266 266 266  )מהמתכוונים ללמוד( 

 [63] [33] [36]  [30] [9] [8]  [05] [30] (27) השלמת בגרות

 (54) [34] (37)  35 33 25  45 45 54 קורס מקצועי

 -- -- --  [5] -- [1]  [0] -- [2] קורס עיוני

 [37] (37) (33)  (00) (05) (13)  (00) (65) 17 אוניברסיטה / מכללה

אחר )מכינה, 
 -- -- --  -- [6] [1]  -- [0] [2] פסיכומטרי(

 *P<0.05     (2 לפי מבחן χ) 
 – "כסה בתוך גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 
 בתוך כל מגזר(. גדרמסמנות הבדלים מובהקים לפי מ –יהודים וערבים 

. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים טעות 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 .50%דגימה מעל 
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 מוכנים לעבוד אועבודה  שמחפשים הצעיריםשל בעבודה השתלבות: צורכי עזרה ב29בלוח 
  )באחוזים(

 ערבים יהודים סה"כ 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (30,633) (9,343) (27,421) (33,568) (7,749) (12,395) (03,957) (39,308) (38,857) כללי 

זקוקים לעזרה כלשהי 
 40 40 51 65 65 *34 56 53 41 )מסה"כ(

מאלה שזקוקים 
          לעזרה:    

(N) (4,506) (6,483) (8,989) (6,833) (6,533) (7,181) (7,037) (9000) (22,172) זקוקים לעזרה 

הכוונה וייעוץ מקצועי 
לגבי סוגי העבודה 

 37 (43) 21 49  94 25 35 36 24 המתאימה  

שיפור מיומנויות 
אישיות  )עברית, 

אנגלית, מתמטיקה, 
 (50) (57) 45 (34) (00) **29 63 (63) 33 מחשב, לימוד מקצוע(

 [30] 0 [7] 67 **0 ( 16) (06) **0 (23) סידור השגחה לילדים

תחבורה למקום 
 [6] 0 [1] [36] [30] *[22] [9] [4] (2) העבודה

מציאת עבודה 
המתאימה למגבלות 
אישיות )בריאותיות, 

 [8] [37] (21) [6] ( 33) (9) [3] (*39) (22) דתיות וכד'(-תרבותיות
 *P<0.05   **P<0.01   (2 לפי מבחןχ) 

בתוך   גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לערבים; כוכביות בטור  -יהודים)כוכביות בטור 
  בתוך כל מגזר(. גדרממסמנות הבדלים מובהקים לפי  – וערבים יהודים – "כסה

. אחוזים בסוגריים מרובעים מסמנים 67%עד  04%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ :הערה
   .   50%טעות דגימה מעל 
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)באחוזים ל צעירים שאינם עובדים ואינם לומדים ש בלימודים: צורכי עזרה בהשתלבות 16בלוח 
ין להם שא ללמוד המעוניינים בקרב כלשהי במסגרת ללמוד להמשיך מהמתכוונים

 (םתואר/תעודה כלשה

 ערבים יהודים סה"כ  
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 
(N) (26,236) (5,887) (4,053) (2,659) (6,966) (0,603) (4,672) (3,343) (0,734) 

 זקוקים לעזרה כלשהי 
 35 [43] 21 94 90 73 37 38 28 :()מהמתכוונים ללמוד

          לעזרה:מהזקוקים 
(N) (2,914) (6,607) (6,474) (4,412) (0,397) (3,950) (1,563) (340) (3,846) 

הכוונה וייעוץ כיצד 
 להגיע לתחום 

 [59] -- [35] (69) 48 49 (50) (53) 43 מסוים של הלימודים

 (94) [37] (22) (68) (66) 35 49 (60) 45 עזרה כספית

 -- -- -- (03) [5] [22] [30] [6] [7] לימודים בזמנים נוחים

 [7] -- [7] [33] [34] (23) [30] [30] (22) עזרה אחרת
  

מסמנים  מרובעים בסוגריים. אחוזים 67%עד  04%-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 .50% מעלטעות דגימה 




