
 אוכלוסיות מיוחדותתעסוקת המרכז לחקר מוגבלויות ו

 נוערלמרכז אנגלברג לילדים ו

 

 

 

 

 :לומדים ואינם עובדים שאינם בישראל צעירים

  וצרכים חסמים ,משאבים – בתעסוקה השתלבות
 

סיקרון  -ליאת ואזן נסקי יסטרבצ'-פאולה כאהן דניז נאון 

 קונסטנטינוב'סלב וצ דר ה יעל

 

 

 

 
 

 

 

 המחקר התבצע הודות לסיוע מקרן מנדל ל. ומדלן ה. ברמן

 גנדיר קרןוכן בסיוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14-640-דמ



 

 

 

 

 

 

 

 :לומדים ואינם עובדים שאינם בישראל צעירים

 וצרכים חסמים ,משאבים – בתעסוקה השתלבות

 

 סיקרון -ליאת ואזן         סטרבצ'ינסקי -פאולה כאהן        דניז נאון  

 וצ'סלב קונסטנטינוב           יעל הדר 

 

 

 

 

 

 

 

 המחקר התבצע הודות לסיוע מקרן מנדל ל. ומדלן ה. ברמן

 גנדיר קרןוכן בסיוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102 אפריל    ירושלים       דתשע" ניסן



 

 

 

 

 

 עריכת לשון: רעיה כהן

 הלסטד נעמי: תרגום לאנגלית )תמצית מחקר והודעת פרסום(

 הפקה והבאה לדפוס: לסלי קליינמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס

 6883ת"ד 

 73069ירושלים 

 

 00-3449500טלפון: 

  00-4330673פקס: 

 

 www.jdc.org.il/brookdale כתובת האינטרנט:

 
  

http://www.jdc.org.il/brookdale


 

 

 
 

  המכון בנושאים קשורים פרסומים נוספים של

 

 עובדיםצעירים  .0036, ו'. קונסטנטינוב , י';הדר   , ד';נאון , ל'; סיקרון-ואזן ;'פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

)עומד  .וצרכים חסמים, משאבים  –שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה  21בישראל בעלי 

 להתפרסם(

 

בעלי מוגבלות . 0036סיקרון, ל'; קונסטנטינוב, ו'. -פ'; ואזן סטרבצ'ינסקי-נאון, ד'; הדר, י'; כאהן

  (להתפרסם)עומד  .משאבים, חסמים וצרכים –צעירים בישראל: השתלבות בתעסוקה 

 

תכנית "סטרייב" לקידום בעבודה של צעירים בלתי . 0033. , י'סלייטר נ'; שטרוסברג,; ', עזיו

 .33-479-דמ הערכה.מועסקים המתקשים להשתלב בעבודה: מחקר 

 

 לבגרות מעבר: לאשלים רקע מסמך. 0033'. ד, ריבקין'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן'; ר, רענן'; ג, אמיתי

 . והתערבויות צרכים: סיכון במצבי אוכלוסיות בקרב

 

 בני עבורב תכניות: תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 0007. '; יורוביץ, ל'סטרבצ'ינסקי, פ-כאהן

 .07-403-דמ. סקירת ספרות - OECD-ב נוספות ובמדינות הברית בארצות בסיכון וצעירים נוער

 

: העבודה בשוק מלא באורח משתתפות שאינן אוכלוסיות. 0003'. א, צדיק-וולדה'; י, קינג'; ד, נאון

  .03-570-דמ. בתעסוקה ניידותן ולהגברת תעסוקתן לקידום ותכניות מאפייניהן, גודלן

 
 , 73069, ירושלים 6883מכון ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-הפרסומים ניתן לפנות למאיירס להזמנת

  brook@jdc.org.il :אלקטרוני דואר, 00-4330673: פקס, 00-3449500': טל

 www.jdc.org.il/brookdaleלמצוא את הפרסומים גם באתר המכון:  ניתן

 

 

http://www.jdc.org.il/brookdale


 

i 

  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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 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            

 
03 

, 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
 




