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 תודה דברי

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

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

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

 על הסיוע במימון הסקר.  גנדירברמן ולקרן  מנדלמיוחדת לקרן  תודה

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

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

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

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

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; 

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

 "ה(.  ממד) ההתנהגות מדעי מחלקת

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

על עזרתן בגיבוש השאלון ובחשיבה על דרכי ניתוח המידע והצגתו; לד"ר אסף  שטרוסברגקינג ולנורית 

בן שוהם על העזרה בשקלול קובץ הנתונים ובביצוע עיבודים מורכבים; וכן לחן צוק תמיר, תמר גולן 

ותמרה יהלום על ריכוז עבודת השדה וליווי המראיינים בתהליכי האיתור והראיונות. תודתנו לפרופ' 

 על ההערות החשובות למחקר זה. ג'ק חביב 

 על הבאתו של הדוח לדפוס.  קליינמן וללסלי הדוח עריכת על כהן לרעיה גם תודה
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 מבוא

 

 מבוא

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

 בעקבות הצעירים לכלל דמנויותזה צמצוםמ נובעים םמהשינויי חלק .העבודה בשוק הרביםהשינויים 

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

לכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםובפרט לצעירים שאינם  ,קשיים במיוחד לצעירים השמעמיד

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

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

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

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

ואולם, עדיין אין  .פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד פיעושה, ההייטק ענפיהתחזקות 

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

 בשוק להשתלב מיוחדים קשיים שלהן האוכלוסיות את שבחן מקיף ארצי סקרמכון הזאת ערך  לאור

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

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

 :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. פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים.  

 

 ראייה מציעדוח נפרד. מסמך זה מכיל את תמציות שלושת הדוחות, ובכך הוא  –אוכלוסייה  לכל

 . אינטגרטיבית

 

-ג'וינט-מאיירסהדוחות המלאים על אוכלוסיות המחקר אפשר יהיה למצוא באתר האינטרנט של  את

 www.jdc.org.il/brookdaleמכון ברוקדייל: 

 

 . 03-06גילאי  צעירים 3,378 רואיינו הכול בסך. במקביל נעשה האוכלוסיות שלוש על הנתונים איסוף

 

 אשכול(, ערבים/יהודים) מגזר: פרמטרים ארבעה לפי המדגם שוקלל המחקר אוכלוסיות את לייצג כדי

 וגודל לימוד שנות, (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של היישובים דירוג פי-על) כלכלי-חברתי מגורים

 .  המגורים יישוב



 משאבים, חסמים וצרכים –בתעסוקה השתלבות צעירים        1

 

 :מהאוכלוסיות אחת כל על הבאות השאלות נבחנו

 ? העיקריים מאפייניה הם הומ האוכלוסייה גודל מהו .1

 הם החסמים ומה הם המשאבים להשתלבות הצעירים בתעסוקה?  מה .2

 ? לימודיםבו בעבודהשל הצעירים  השתלבותם מידת מה .3

 לעזור לדעתםאפשר  איךו ,סוקהבתע שילוב צורךל השונות במערכותכמה הסתייעו הצעירים  עד .4

 ובתעסוקה?  בלימודיםיותר  טובלהם להשתלב 

 קבוצות הזקוקות לתשומת לב מיוחדת ומה הם מאפייניהן? אוכלוסייה כל בתוך קיימות האם .5

 

 :האלה השאלות נבחנו עוד

 ?לומדים ואינם עובדים אינם מדוע – לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים על .6

 רצונם שביעות מידת ומהי ,שונים מדדים לפי עבודתם טיב ומה –עובדים ה הצעירים על .7

 ?  השונים ומהיבטיה בכלל מהעבודה
 

 מדיניות קביעת של תהליכיםל מוותר שונים בפורומים הוצגו הממצאיםמ חלק. 0007-ב בוצע הסקר

 . הממצאים של יותר רחבה ראייה מאפשר זה פרסום. לצעירים סיוע תכניות ובניית

 . ביניהן החפיפה ומידת האוכלוסיות שלוש גודל את מציג א תרשים

 האוכלוסיות בין חפיפה: א תרשים
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 :0008 לשנת האוכלוסיות ודלאומדן משוקלל של ג להלן

 להתחיל מתכוונים אינם ואף תיכוניים-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים .1

  הגיל מקבוצת 33%שהם  58,700 - הקרובה בשנה כאלה לימודים

  הגיל מקבוצת 03%הם ש 70,850 - פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים .2

   : הכוללים מוגבלויות בעלי צעירים .3

 :בעלי צעירים - א קבוצה

 (ניידות)בעיית  פיזית מוגבלות 

 (שמיעה כבדות או חירשות ,ראייה כבדות או עיוורון) חושית מוגבלות 

  (דאון תסמונת או פיגור) שכלית מוגבלות 

 ממחלת נפש או בסיכון גבוה לבעיה נפשית(. ים)סובל נפשית ומוגבלות אוטיזם 

/חושית/שכלית/נפשית אבל יש להם לקויות פיזית מוגבלות בעליאינם ש צעירים - ב קבוצה

 קשב וריכוז.  הפרעות או/ולמידה 

 בקשב ההפרעות ובעלי הלמידה לקויות בעלי את במסגרת הראיונות מאמץ מיוחד לאתר נעשה

 דיווח. 0ידי איש מקצוע -על אבחון על ןדיווח של המרואיי .3: דרכים בשלוש שימושתוך  וריכוז

. 6לימודיהם בבית ספר לחינוך מיוחד או בכיתה מיוחדת/מקדמת/טיפולית בבית ספר רגיל על 

 לקויות למידה.  גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור

  1.הגיל מקבוצת 35% שהם 30,880 הוא המוגבלות בעלי הצעירים הכול סך

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

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

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

 (.זהה יהיה משקלו משתייך הוא שאליהן

 הממצאים הנוגעים לשלוש האוכלוסיות. להלן ממצאים נבחרים:  עיקרי אוגדו זה בדוח

 68%-ש בעובדה נמצאת לכך עדות: בתעסוקה להשתלבות משמעותי חסם מהווה מוגבלות 

  כלשהי מוגבלות בעלי הם לומדים ואינם עובדים שאינם מהצעירים

 שהם זקוקים , כמחציתם דיווחו לעבוד מעוניינים הם כי דיווחו עובדים שאינם הצעירים רוב

 לעזרה, בעיקר הכוונה וייעוץ. צעירים בעלי מוגבלות מעוניינים גם בליווי והשמה 

                                                   
 36אוכלוסיית בעלי המוגבלות לא כוללת צעירים עובדים או לומדים בעלי מוגבלות שאינה מאובחנת, עם  1

 או יותר. לימודשנות 



 משאבים, חסמים וצרכים –בתעסוקה השתלבות צעירים        4

 

 ללמוד מעוניינים 64%-כבעלי מוגבלות(  ובהם) לומדים ואינם עובדיםהצעירים שאינם  בקרב ;

מעוניינים בכך. הכשרה מקצועית היא  50% – כלשהי מקצועית תעודה ללא העובדים בקרב

    ותאוכלוסיה בכל העיקרית העדפהה

 מהאוכלוסיות( השתתפו בסדנאות הכנה לעבודה  אחתבכל  30%אחוז נמוך )עד  רק 

 67%קבוצות צעירים שזקוקות לתשומת לב מיוחדת בשל חוסר תעסוקה לאורך זמן ) אותרו 

שביעות רצון -יציבות בעבודה ו/או אי-בקרב הלא עובדים ולא לומדים( או בשל תחושה של אי

 בקרב העובדים השכירים(.  06%ממנה )

 וכןתיכוניים -עלם )לימודי לימוד אפשרויות של והנגשה עידוד: פעולה כיווני מספר עלו מהממצאים

 לתעסוקה וייעוץ הכוונה וכן העבודה לעולם המעבר תכניות היצע הרחבת(, מקצועיים לימודים

 . וללימודים

ברמן למחקר על ילדים עם מוגבלות ובסיוע קרן  מנדלקרן מ מרכזי סיועל הודות התבצעהמחקר 

 גנדיר.
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 הקדמה. 2

-על לימודים לומדים ואינם עובדים שאינם 03-06 בגילים הצעירים תבאוכלוסיי תתמקדמזו  תמצית

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

  .לומדים ואינם עובדים שאינםצעירים  500-רואיינו כ זהסקר 

 של אדם כוח סקר נתוני סמך על ,לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים של הקבוצה גודל אומדן

 מסך 33% מהווים, והם 58,700הוא  ,(0007)הלמ"ס,  0008-מ לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 במגזר גבוה לומדים ואינם עובדים שאינם 03-06 גילאי בארץ הצעירים כלל  אומדן .הגיל קבוצת

 בעלי צעירים בקרב שיעורם)לעומת  בגרות תעודת ללא צעירים בקרב(, היהודי המגזר)לעומת  הערבי

)לעומת  נמוךכלכלי -חברתי דירוג בעלי ביישובים שמתגוררים צעירים בקרב וכן (בגרות תעודת

 (.גבוהכלכלי -חברתי דירוג בעלי ביישובים שמתגוררים צעירים בקרב שיעורם

 עיקריות קבוצות לשלושהממצאים חולקה אוכלוסיית הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים  בניתוח

 בהתאם לאתגרי השתלבותן בעבודה: 

 תמוגבלו ללא צעירים 

 ( א קבוצה)להלן:  2נפשית/שכלית/חושית/פיזית מוגבלות עם צעירים 

 (.ב קבוצהו/או הפרעות קשב וריכוז בלבד )להלן:  למידה לקויות בעלי צעירים 

השכלה:  לפיבין המינים(, וחלק מהנתונים נותחו גם  הבחנה תוך, המידע נותח לפי מגזר )כן כמו

נעשתה הבחנה בין צעירים בעלי השכלה נמוכה )ללא תעודת בגרות או עם תעודת בגרות חלקית( לבין 

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

  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 1

 ערבים הם מהצעירים 54% :מגזר

 מהצעירים 43% מהוות נשים :מגדר

  :משפחתי מצב

 34% לעומת 53%) הנשואים מאחוז גבוה הנשואות אחוז. 60% על עומד הנשואים שיעור ,

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

 ( בהתאמה

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

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

 .נפשית
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   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%) לשליש מעל :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  עיותוב  תעסוקתית מסוגלות, תעסוקתישפה ומחשב(, אילוצים משפחתיים, ניסיון 

 למסגרות בעבר. 

  אנושי הון 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 

זה יוצגו היכולות הנלמדות של  בחלק. (OECD, 2010b)חינוך והכשרה( אשר אפשר לתרגם לרווחה )

 הצעירים שאינם לומדים ואינם עובדים. 

 : השכלה

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

 יש מהצעירים 07%-ל, מנגד(; ביותר הגבוהה כתעודה) תיכון סיום תעודת בעלי הם 66%, תיכון

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

 בארץ הצעירים כלל בקרב לומדים ואינם עובדים שאינם 03-06 בני הצעירים שיעור של בדיקה 

 לומדים ואינם עובדים אינם בגרות תעודת ללא הצעירים מכלל 00% כי העלתה אלו בגילים

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

 עלולים חלקית אפילו או מלאה בגרות תעודת להם אין אשר הנמוכה ההשכלה בעלי הצעירים 

 : מאפייניהם את לבחון לנכון מצאנו ולכן, בתעסוקה בהשתלבות יותר רבים קשיים לחוות

 ערבים  הם 45% -

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

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

  :מקצוע

 ( מקצועית הסמכה בליכלשהו )עם או  מקצוע להם שיש ו( דיווח58%) צעיריםמה כמחצית 

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

 הסקר בעת למדו 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)

 הסמכה  תעודת יש 05%-ל רק אקדמי תואר או תיכונית-על תעודה בעלי שאינם הצעירים בקרב

 כלשהי(  מקצועית תעודה)עם או בלי  מקצועהם בעלי  כי דיווחו 55%-מקצועית, ו

 האזרחיים לחיים גם מקצוע לרכישת מסגרת בו ששירתו מהצעירים חלק בעבור שימש הצבא .

לעסוק  שאפשרבמקצוע  בצבא ואו עבד ומהצעירים היהודים ששירתו בצבא למד 00% הכול בסך

; האזרחי בשוק כמקצועות ושמוכרים ייעודית הכשרה ניתנת שבהם)מקצועות  באזרחות בו

 אינם נכללים(.  פקידות או לוגיסטיקהאו מקצועות הקשורים ב נהיגה לימודי

קבוצה בעלת הון אנושי נמוך במיוחד בתחום ההשכלה והמקצוע, העשויה להיות בעלת צרכים  זיהינו

 ללאייחודיים להשתלבות בעבודה. קבוצה זו בעלת משאבים השכלתיים נמוכים וכוללת את הצעירים 

 ולכה סךשדיווחו שגם אין להם כל מקצוע. ב אקדמי תואר אוית מקצוע תעודהבגרות מלאה,  תעודת

 :של יותר גבוה אחוז נמצאואינם לומדים. בקבוצה זו  עובדים שאינםמכלל הצעירים  54%-ב מדובר

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

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

 בשפה לידע התייחסה בשפות הידע בדיקת. העבודה בעולם נדרשת מיומנות הנו זה ידע :בשפות ידע

 אחוז את שבדק מדד נבנה. הערבים הצעירים בקרב העברית בשפה וידע הצעירים כלל בקרב האנגלית

 שיחה להבין: הבאות המיומנויות כל את לבצע מעט רק יכולים או בכלל יכולים שאינם הצעירים

 מכלל 68%-ש עולה מהממצאים. פשוט מכתב לכתוב או בציוד שימוש הוראות להבין, לשוחח, פשוטה

 הערבים מהצעירים 00%, העברית לשפה בנוגע. זה מדד לפי באנגלית מספיק שולטים אינם הצעירים

 עצמם את להציג"יכולת  ההיגד נוסף העברית בשפה הידע למדד; בעברית מספיק שולטים אינם

 ".עבודה בריאיון בעברית

 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

 בקרב יותר נמוכים מדדים נמצאו במחשב ובשליטה באנגלית בידע גם, ומקצוע השכלה למדדי בדומה

 צעירים בקרב. מוגבלות ללא צעירים לעומת, א מקבוצה צעירים בקרב ובפרט, מוגבלויות בעלי צעירים

 .היהודים  בקרב מאשר יותר נמוכים המדדים ערבים

 משפחתיים אילוצים 3.1

 68%. ילדיהן על לשמור שעליהן משום לעבודה יוצאות אינן צעירות שאימהות היא רווחת טענה

הקטנים  שילדיהןמהן דיווחו  48%אימהות.  הןהצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים  בקרבמהנשים 

 לעבודה.  ליציאהמהווים מכשול 
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 תעסוקתי ניסיון 3.3

 הצעירשל  התעסוקתית ההיסטוריה בדיקת. בעבודה להשתלבות משמעותי משאב הנו תעסוקתי ניסיון

 . העבודה מעולם שלוהריחוק  אומאפשרת לבחון את מידת הקרבה 

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

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

  הסקר

 57% הסקרעבדו כמחצית הזמן או רוב הזמן בשנתיים שלפני  צעיריםמה . 

 תעסוקתית מסוגלות 3.4

 יכולותלאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו.  ותמגוון יכולות המסייע פירושה תעסוקתית מסוגלות

 פורמליים בלתי כישורים ופירושן, soft skills)"מיומנויות רכות" של עולם העבודה ) כוללותאלו 

ולהתקדמות  בתעסוקה להשתלבות חסם מהווה אלו בכישורים. העדר או קושי לעבודה הרלוונטיים

  3.רכות מיומנויותל הנוגעים פריטים 36-ב שלהם הקושי. הצעירים נשאלו על במקום העבודה

 קשיים על מדווחים אינם( 58%) הצעיריםלמחצית  קרוב 

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

 מקבוצה א.  צעירים

 בעבר למסגרותהסתגלות  בעיות 3.5

 של במסגרת או בעבודה השתלבותקשיי  לנבא עשויותלימודים וצבא  במסגרותהסתגלות  בעיות

 . יותר מאוחרים ביםבשל לימודים

 60% על דיווחו 03%. עניין/ חוסר להתרכז/ קושי בלימודים קושי עליווחו ד הצעירים מכלל 

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

 /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 השתלבות. 4

-עבודה ו מחפשים מהצעירים 49%חיפוש העבודה מעניינת בקשר לצעירים שאינם עובדים.  סוגיית

 חיפוש עבודה. -אינם מחפשים. להלן יוצגו ממצאים בנושאי חיפוש/אי 56%

                                                   
 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; שביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות אחראי לציוד 
לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי 

 צפויים.
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 : ובהם עבודה במציאתם על מספר קשיי דיווחו עבודה שמחפשים צעירים :עבודה חיפוש

 (60%) תחבורה קשיי או מגוריהם באזור בעבודה מחסור 

 (00%) במקצוע עבודה העדר 

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

 (. 38%בלבד ) נמוך בשכר עבודות 

)למשל, מילוי מחפשי העבודה נשאלו גם על חמישה סוגים של קשיים במיומנויות חיפוש עבודה 

 טפסים 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

 36% לעומת 09%) ויותר קשיים שלושהא ציינו  מקבוצה צעירים בקרב יותר גבוהים אחוזים 

 (. מוגבלות ללא מהצעירים

 חיפוש עבודה: -לאי עיקריותסיבות  שתי ישנן :עבודהחיפוש -אי

 סיבה. הצעירים בקרב הנשים מכלל 33%ציינו;  נשים שרק סיבה – בילדים/הבית במשק טיפול 

 (95%) הערביות הנשים בקרב מאוד בולטת זו

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

 מקבוצה א. 

 זקוקים הלזהות את העזרה של יתהמטרות המחקר המרכזיות הימאחת  :לעבודה ביציאה עניין

קובעי המדיניות להשקיע את המשאבים לכדי לאפשר למקבלי ההחלטות ו ,צעירים שמעוניינים לעבוד

צעירים ה כל אתהסקר נבנה המשתנה "מעוניין לעבוד" שכולל  במסגרתבמקומות הרצויים. 

ציעו להם עבודה ה ילומחפשים אך היו מוכנים להתחיל לעבוד מיד א אינםאת ש וגםשמחפשים עבודה 

 (.  במכלל הצעירים מעוניינים לעבוד לפי הגדרה זו )ר' תרשים  80%מתאימה. נמצא כי 

 הצעירים של שונים מאפיינים לבין לעבוד מעוניינים להיות הצעירים של הסיכוי בין הקשר את בחנו

 באמצעות משתני-רב בניתוח מכן ולאחר משתני-דו בניתוח תחילה, זה סיכוי על להשפיע שעשויים

, מגזר, לילדים והורות מגדר. בשני המודלים הוכנסו מאפיינים דמוגרפיים: לוגיסטית רגרסיה של מודל

עבודה.  תוקצבה מחליפ מוגבלות קיום: לעבוד העניין על להשפיע שיכולים נוספים משתנים וכן השכלה

 : עלה משתני-הדו בניתוח

 לעבוד המעוניינים ילדים ללא הגברים משיעור יותר גבוה לעבוד המעוניינים האבות שיעור ,

 ילדים ללא נשים בקרב מאשר יותר נמוך לעבוד המעוניינות האימהות שיעור

 דומה של ערבים ויהודים מעוניינים לעבוד  שיעור 

 תואר אקדמי הוא גבוה ביותר תיכונית-על תעודה עם הצעירים בקרב לעבוד המעוניינים שיעור /

 ( שאין, בין מלאה בגרות תעודת שישכזה )בין  תואר אולעומת אלה שאין להם  תעודה 
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*כולל צעירים שמחפשים עבודה או אינם מחפשים אך היו מוכנים לעבוד מיד אם היו מציעים 
 להם עבודה מתאימה.

שאינם כלל הצעירים 

לומדים אינםשעובדים ו  

211  

 מחפשים עבודה

57  

 לא מחפשים עבודה

43  

 מעוניינים לעבוד 

היו מוכנים לעבוד מיד   81
אם היו מציעים להם 

 עבודה מתאימה
13  

 שית וצעירים עם לקויות למידה וכן שיעור הצעירים עם מוגבלות נפ מוגבלות ללא הצעירים שיעור

/או הפרעות קשב וריכוז המעוניינים לעבוד גבוה יותר מאשר בקרב צעירים עם מוגבלות ו

 פיזית/חושית/שכלית 

 משיעור יותר גבוה לעבוד המעוניינים עבודה מחליפת קצבה מקבלים שלא הצעירים שיעור 

 . עבודה מחליפת קצבה המקבלים הצעירים

 

 ביציאה לעבודה בקרב הצעירים: עניין ב תרשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאפיינים לגבי משתני-הדו בניתוח שנמצאו לאלומגמות דומות  נמצאו משתני-הרב הניתוח בממצאי

 .30.7% ִהנה המודל של המוסברת השונות .לעבוד מעוניינים להיות הסיכוי את שמגדילים צעירים של

 

זקוקים לעזרה בהשתלבות שמעוניינים לעבוד מבין הצעירים  50% בעזרה כדי להשתלב בעבודה: צורך

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

 ( 35%) מקצועי וייעוץ הכוונה 

 או  במחשב בסיסיים לימודים כגון אישיות מיומנויות שיפור, כלומר, האנושי ההון הגדלת

 ( 66%) גבוהים לימודים ואף בגרויות השלמת, מקצועאו לימוד  באנגלית

 (36%) ילדים על השגחה סידורי 

 (.33%( )דתיות או תרבותיותת, ו)בריאותי אישיות למוגבלויות מתאימה עבודה 
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זו  קבוצהמעוניינים לעבוד.  שלא הצעיריםהעיסוק העיקרי של  נבדק עניין ביציאה לעבודה: חוסר

 לאמחפשים עבודה וגם  שלאלעבוד וכוללת את אלה  המעוניינים הצעיריםמשלימה את הקבוצה של 

 שאינםמכלל הצעירים  00%מהווים  הם .מוכנים להתחיל לעבוד אילו הציעו להם עבודה מתאימה היו

 .לומדים ואינם עובדים

 64% מטפלים במשק בית/ילדים 

 33%  ,(וכד בגרות השלמתלומדים )בקורס' 

  בריאות בעיות יש 33%-ל 

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

 לעבודה

  05%  .דיווחו כי אינם עושים דבר 

 כי נמצא. לעבוד המעוניינים לעומת לעבוד מעוניינים שאינם אלהההבדלים בין שתי הקבוצות:  נבחנו

, 38%לעומת  60%) אימהות של יותרגבוה  אחוז יש לעבוד מעוניינים שאינם הצעירים בקרב

 של, בהתאמה( וכן 7%לעומת  60%) /חושית/שכליתמוגבלות פיזית בעלי צעירים שלבהתאמה(, 

גם כי יש בקרבם פחות  נמצא(. בהתאמה, 55%לעומת  33%) הסמכה ללא או עם – מקצוע ללא צעירים

   (.בהתאמה, 39% לעומת 8%) תיכונית-על השכלה בעלי יםצעיר

 ככללבתעסוקה.  להשתלב המנסה לצעיריכולה להוות משאב  משירותים עזרה :שירותים עם קשר

 במהלך חצי השנה שקדמה לסקר או בעבר:  למיניהם בשירותיםנמצא כי נעשה שימוש מועט בלבד 

 3% דיווחו על קשר עם עובד סוציאלי/פקיד סעד בקהילה 

  35% התעסוקה בשירות היו 

  4% ויסקונסין דוגמת תעסוקה מרכז עם בקשר היו  

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

 עם היחידה להכוונת חיילים משוחררים.  בקשר

 03%  לפחות אחד מהשירותים הללו.  עםמכלל הצעירים היו בקשר 

העבודה שנועדו  לעולם הכנהלהשתלבות בתעסוקה כוללת תכניות  הכנה :בתעסוקה להשתלבות הכנה

 השתתפו כי ציינו 3% רקלהעלות את הסיכויים למצוא עבודה, להתמיד בה ולהתקדם לאחר מכן. 

( 63%) יחסית קטן אחוז, אלו בסדנאותהשתתפו  שלאהצעירים  אצל. העבודה לעולם הכנה בסדנאות

צעירים יהודים בעלי תעודת  רובם; עליהם שמעו או כאלה וסדנאות קורסים מכירים שהםציינו 

 בגרות או השכלה גבוהה אף יותר. 

שאלה הלהם  הוצגהלבחון את כוונתם של הצעירים לרכוש משאבים לתעסוקה  כדי :בלימודים עניין

זו  שאלהבמהלך השנה הקרובה.  ועיתבלימודים או בקורס הכשרה מקצ להשתלבאם יש להם עניין 

לל הצעירים, אך היה מעניין לבחון אותה בקרב צעירים עם משאבים השכלתיים נמוכים הופנתה לכ
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 34% שהם) אלו צעירים בקרבאו תעודה מקצועית(.  תיכונית-על תעודה)כלומר, ללא תואר אקדמי, 

. הקרובהמעוניינים ללמוד במסגרת כלשהי בשנה  63%( לומדים ואינם עובדים שאינם צעיריםמכלל ה

 37% ועוד מכללה או באוניברסיטה בלימודים 09%, מקצועי בקורס מעוניינים( 45%) תםממחצי יותר

 או מכינה, עיוני קורס כגון במסגרות גם אך בגרויות בהשלמתמעוניינים במסגרות אחרות, בעיקר 

 כן לעשות כדי לעזרה זקוקים שהם דיווחו ללמוד מהמעוניינים 37%. פסיכומטרי מבחן לקראת קורס

 .כספית עזרה 54%-ו וייעוץ הכוונה צריכים 56% מתוכם –

  כלכלי מצב. 5

 הוא לבחון שמעניין הנושאים אחדהסקר המוצגת בדוח זה אינם עובדים,  בקבוצת שהצעירים מכיוון

 .הכלכלי ומצבם שלהם ההכנסה מקורות

  :הכנסה מקורות

 הצעירים:  של השכיחים ההכנסה מקורות להלן

 הכנסה השלמת/הבטחת כגוןעבודה ) מחליפות קצבאות מקבלים מהצעירים 06%: קצבאות ,

 כולל קצבת ילדים( לא, עבודה נפגעי או נכות קצבת, אבטלה דמי, לאומי מביטוח אחרת קצבה

 המשפחה מבני קבועה כספית עזרה מקבלים צעיריםמה 03%: הזוגמשפחה או עבודת בן/בת  בני .

 זוג בת/בןעבודת  ציינומהצעירים  39%שלהם.  העיקרי ההכנסה במקור מדובר 00% בקרב

 כמקור הכנסה; אצל הרוב המכריע מתוכם מדובר במקור ההכנסה העיקרי

 לשרוד ליכולתם ביחס רבות שאלות המעלה נתון, קבועה הכנסה כל אין( 64%) משליש ללמעלה .

, כן כמו .צורכיהם כל את להם מספקים אשר הוריהם שולחן על נסמכים אלו צעירים כי לשער יש

 .מזדמנות בעבודות עובדים שחלקם ייתכן

שקלים בחודש. אחוז גבוה  6,000יש הכנסה של עד  30%-לפי דיווח הצעירים, ל: נטו כוללת הכנסה

 מהחיים בזוגיות(.   64%לעומת  90%מהם הם צעירים יחידים )

 או" רבה במידה מצליחים" הם כי דיווחו הצעירים מכלל 30% :כלכלי מצב של סובייקטיבית הערכה

 כך כל"לא  הם כי דיווחו 08%, זאת עם. הבית משק של בסיסיות הוצאות" לכסות מצליחים די"

  .בסיסיות הוצאות לכסות כלל מצליחים שאינם דיווחו 30%-ו" מצליחים

 חוסר של מתמשך בסטטוס להישאר מוגבר בסיכון צעירים. 6
 תעסוקה

 חשש יש כי ונראה, מוגבר בסיכון שמתאפיינת צעירים שלקבוצה -תת הוגדרה הנתונים ניתוח במסגרת

 עבדו שלא צעירים כוללתהקבוצה -תת. זמן לאורך התעסוקה חוסר בסטטוס שתישאר במיוחד גדול

מהווה  היאמשוק העבודה.  המרוחקים צעירים, כלומר, הסקר שלפני בשנתיים עבדו שלא או בעבר כלל

שאינם עובדים ואינם  03-06צעירים בגילים  58,700-מתוך כ 37,000-מסך הצעירים, כלומר כ 67%
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צעירים כאלו,  4,000שבכל שנתון נוספים למעגל הלא מועסקים כמעט  יאה הנתון. משמעות לומדים

 בעלי מאפיינים של סיכון מוגבר. 

סטטוס מתמשך של חוסר תעסוקה )להלן: הצעיר להישאר ב שללבחון את הקשר בין הסיכוי  רצינו

מאפיינים שונים: מאפיינים דמוגרפיים, השכלה וקיום מוגבלות.  לביןקבוצת סיכון( ללהשתייך 

  .משתני-רב ניתוחולאחר מכן  משתני-דו ניתוחהניתוח כלל ראשית 

 של:  גבוה ישנו שיעור לקבוצה המשתייכים הצעירים בקרבעולה כי  משתני-הדו מהניתוח

 (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/שכליתפיזית מוגבלות בעלי צעירים 

 .מוגבלות ללא וצעירים/או הפרעות קשב וריכוז ו למידה לקויות

משתני לגבי -על אותן מגמות שנמצאו בניתוח הדו יםכללי מצביע באופןמשתני -הניתוח הרב ממצאי

  .הסיכון לקבוצת להשתייךהמאפיינים שמגבירים את הסיכוי 

 .38.4% היא המודל של המוסברת השונות

  פעולה וכיווני סיכום. 7

את אוכלוסיית הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים מתוך מחקר רחב יותר העוסק  בוחןזה  מחקר

. המחקר נועד לבחון את המאפיינים, המשאבים, החסמים והצרכים של הצעירים 03-06בטווח הגילים 

 צעדי לתכנון בסיס וליצור אלו צעירים לצורכי המודעות את להגביר במטרה זאתלהשתלבות בעבודה. 

 . הבוגרים לחיים המעבר את עליהם שיקלו ותכניות תמדיניו

 על אודות הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים עולה:  מהממצאים

 54% ערבים הם 

  43% הם נשים 

 69% ב מקבוצה 33%-ו א מקבוצה 03%: מוגבלות בעלי צעירים 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%-יש מקצוע: ל 58%-ל 

 עבודה לעולם להכנה בסדנה או בתכנית השתתפו 3% רק  

 57% הסקר לפני בשנתיים הזמן רוב או מהזמן כמחצית עבדו 
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  03%  לא עבדו מעולם 

 49% עבודה מחפשים 

  80%  נתון זה כולל כל מי שמחפש עבודה וגם צעירים שאינם מחפשים אך היו  –מעוניינים לעבוד

( 50%מוכנים להתחיל לעבוד אילו היו מציעים להם עבודה מתאימה. מתוכם, חלק לא מבוטל )

 זקוקים לעזרה כדי להשתלב בעבודה 

 63% תיכונית -, תעודה עלמהצעירים שיש להם משאבים השכלתיים נמוכים )ללא תואר אקדמי

( רוצים ללמוד קורס 45%או תעודה מקצועית( מעוניינים ללמוד בשנה הקרובה. כמחציתם )

 מקצועי 

 06% עבודה  המחליפות קצבאות מקבלים 

 03%  מקבלים עזרה כספית קבועה מהמשפחה 

 אין כל הכנסה קבועה.  64%-ל 

 הם את הדעת בפיתוח מדיניות: עולים מספר כיווני פעולה רצויים שכדאי לתת עלי מהממצאים

 מקרב -תיכוניים מקצועיים רלוונטיים לדרישות שוק העבודה -מסלולים ללימודים על צירתי

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

 העובדהדיווחו על תעודת הסמכה מקצועית.  05%-)בין שנלמד באופן פורמלי ובין שלא( ו מקצוע

 ותיהםמקצוע לנחיצות בנוגע שאלהשצעירים אלו אינם עובדים למרות היותם בעלי ידע מקצועי מעלה 

ו/או לאיכות הידע שיש בידיהם ולרלוונטיות שלו לשוק העבודה. מכאן שעולה צורך ליצור מסלולים 

תיכוניים עם דגש על לימודים מקצועיים בתחומים רלוונטיים לשוק העבודה. נראה כי -מודים עלללי

  .נדרשים מקצועותכדאי לעודד צעירים ולתת תמריצים ללמידה של 

ישנו שיעור נמוך יחסית של צעירים  כי עלה מהממצאים -תיכוניים/אקדמיים -ללימודים על עידוד

עובדים ולא לומדים יחסית לקבוצות השכלה  הלא בקרב( 34%)תיכונית/אקדמית -תעודה על עליב

בעלת השכלה נמוכה ללא תעודת סיום תיכון או עם  נהיותר )כזכור, מעל למחצית מהקבוצה ה נמוכה

 מצד – /אקדמיתתיכונית-על תעודה כי נמצא, כן כמו(. ביותר הגבוההתעודת סיום תיכון כתעודה 

 להשתייך שלו הסיכוי את מקטינהשני  ומצד לעבוד מעוניין להיות הצעיר של הסיכוי על משפיעה אחד

 למצוא צורך עולה כך אם .תעסוקה חוסר של מתמשך בסטטוס להישארות המוגבר הסיכון לקבוצת

בהשלמת  עזרהידי -על למשלבהם,  להשתלב הצעירים את ולעודד אלו לימודיםלהנגיש  דרכים

       בגרויות ולימודי מכינה.    

האחוז הקטן של צעירים  לנוכח - התעסוקה לעולם ההכנה בתחום קיימות לתכניות הנגישות הרחבת

את המידע  ולהנגישצורך להרחיב  עולהשהשתתפו בתכניות הכנה לעבודה או שמכירים תכניות כאלה 

כדאי שהממצאים  מתוך עולהכמו כן לשירותים ותכניות לצעירים בתחום ההכנה לעולם העבודה. 

תכנים של מיומנויות אישיות )לימודי שפות, שליטה במחשב(, מיומנויות רכות,  בתכניות אלו לשלב

 גם הדעת את לתת יש זה בהקשר מיומנויות חיפוש עבודה ומידע על זכויות עובדים ויחסי עבודה.

 מכלל הקבוצה.  50%-המהווים כ ,המוגבלויות בעלי לאוכלוסיות
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 על בדגש, העבודה לעולם להכנה כפלטפורמה הלאומי שירותוב הצבאיהפוטנציאל שבשירות  מימוש

להשתלבות בחיים בוגרים, שכן עצם  מנוף להיות יכול לאומי או צבאי שירות - בסיכון אוכלוסיות

יררכית יההשתלבות במערך הצבאי מאפשרת התנסות בתפקידים, עבודה בצוות ועבודה במסגרת ה

אשר שירתו בצבא למדו  לומדים והלא עובדים הלא בקבוצת היהודים מהצעירים חמישיתוסמכותית. 

רובם צעירים עם תעודת בגרות ובעלי  –בו ניתן לעבוד באזרחות שהצבא במקצוע  מסגרתאו עבדו ב

תיכונית. כבר כיום ישנם ניסיונות בשירות הצבאי והלאומי לחזק ולשלב הקניית מקצוע -השכלה על

 ק ולתגבר רכיב זה, בפרט לאוכלוסיות בסיכון. שאפשר לעבוד בו באזרחות, אך כדאי לחז

 שהיוצעירים שמחפשים עבודה או ה, מתוך כאמור - והלימודים התעסוקה בתחום וייעוץ הכוונה מתן
 לעזרה זקוקים שהם דיווחו 50% ,הסקר ביצוע בעת עבודה חיפשו שלא אף לעבודמעוניינים 

להם  המתאיםעבודה ה לסוג להגיע כדי ובייעוץ בהכוונה הצורך את ציינו, ובעיקר בעבודה בהשתלבות

כי הם  63%דיווחו  נמוכיםמשאבים השכלתיים  עםעל כך, בקרב צעירים  נוסף(. מתוכם 35%)

מתוכם דיווחו שהם זקוקים לעזרה כדי  37%-ו – יםמקצועי קורסים בעיקר –מעוניינים ללמוד 

צאים עולה כי ישנו צורך לפעול להרחבת הממ מתוךלעשות כן )בעיקר הכוונה, ייעוץ ותמיכה כספית(. 

נגישות הצעירים לשירותי הכוונה וייעוץ מקצועי ולימודי, לשפר אותם וכן להרחיבם. כמו כן כדאי 

לשלב מתן מענים אלה בשלבים שונים: בתקופת לימודי התיכון, בסיום השירות הצבאי/לאומי וכן 

 בסיום לימודים.  

 אלו בקבוצות, שראינו כפי -תשומת לב מיוחדת לקבוצות שהתבלטו בסיכון לא לעבוד ולא ללמוד  מתן

אחוז גבוה של ערבים וצעירים בעלי מוגבלות. זאת ועוד, הריכוז של הקבוצות האלה גבוה אף  ישנו

 מדיניות בעבורןלפתח  צורךיותר בקרב צעירים בסיכון להישאר בחוסר תעסוקה לאורך זמן. יש אפוא 

 .  מהקבוצות אחת כל של הייחודיים הצרכיםמערכתית על  הסתכלותבחשבון  שתביאבתעסוקה  שילוב

המעניקות שירותי  מיוחדות לאוכלוסיות תעסוקהה קידום בתחום יוזמות מספר יש שכיום לציין חשוב

 40-ב עליםשפו אוניברסלייםמרכזים  –הכוונה וייעוץ. בהקשר זה כדאי לציין את מרכזי הצעירים 

הכוון תעסוקתיים  מרכזי וכן – התעסוקה לתחום ייחודי מענה ונותנים הארץ ברחביואתרים  יישובים

מתוכננים לתת מענה  הםמשרתים גם צעירים. מרכזים אלה פועלים גם במגזר הערבי, והלכל הגילים 

 תעסוקהה קידום בתחום יוזמות מספרקיימות  כןכמו  .מוגבלות בעלי שללאוכלוסיות  גםייחודי 

כוללות גם הכשרה  חלקן .בתעסוקה שילובב עזרהו, הכנה ליוויוצעירות בסיכון המעניקות  לצעירים

 תכנית ,ו"זינוק" ,04 גיל עד וצעירות לצעירים, תכנית "אפיקים" בהן כלולותהיתר  ביןמקצועית. 

 .  והשירותים החברתיים משרד הרווחה שלו  "תבת" של משותפת יוזמה הןתיש – לצעירות

 סיוע תכניות בנייתו מדיניות תהליכים של קביעת למו רשונים ות בפורומים הוצגו עיקריים ממצאים

 .  העבודה בעולם םשילובלצעירים לצורך 
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 הקדמה1. 

צעירים  500-סקר זה רואיינו כ מסגרתב. המוגבלותבעלי  הצעירים באוכלוסיית תתמקדמ זו תמצית

 . ייחודי בעלי מוגבלות, שאותרו בעזרת שאלון סינון

 

 הקרויים החסמים על נוסף. בוגריםלהשתלב באופן נורמטיבי בחיים  הםבקשיי בולטים אלו צעירים

 בשל בוגרים בחיים נורמטיבית לבותתבהש ייחודיים קשיים אלו לצעירים, בכלל צעירים של בדרכם

מכלל  68%, אך הצעירים מכלל 35% מהווים מוגבלות שבעלי ובדה. עדות לכך נמצאת בעמוגבלותם

 .פחות או לימוד שנות 30 בעלי העובדים מהצעירים 60%-והצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים 

 

  4:קבוצות לשתי המוגבלות בעלי אוכלוסיית את חילקנו, כאמור

 

 5.4% מהווה זו קבוצה כי נמצא -/חושית/שכלית/נפשית פיזית מוגבלות עם צעירים - א קבוצה

 3,940-ל כי לציין יש .צעירים 00,090-ב ,0008 בשנת, נאמד וגודלה, 03-06 גילאי של מהאוכלוסייה

 .וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות גם יש אלו מצעירים

 

 קבוצה כי נמצא -מוגבלות אחרת  ללא, וריכוז קשב הפרעות או/ו למידה לקויות עם צעירים - ב קבוצה

 .צעירים 60,000-בכ, 0008 בשנת, נאמד וגודלה, 03-06 גילאי של מהאוכלוסייה 9% מהווה זו

 

 .ב קבוצה לגבי מכן ולאחר, א קבוצה לגבי תחילה יוצגו הממצאים

: נפשית /שכלית /חושית /פיזית מוגבלות עם צעירים - א קבוצה. 1

 ממצאים

  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 1.2

 :להלן מוצגים – ומגדר מגזר – שבהם יםיהעיקר שני. הצעירים של דמוגרפיים מאפיינים מגוון נבדקו

 57% ערבים הם א מקבוצה מהצעירים 

 50% נשים הן. 

 לתעסוקה וחסמים משאבים 1.1

 להשכלה. מקצועית ותעודה השכלה לגבי הנתונים מוצגים, לתעסוקה המשאבים בחינת במסגרת

 כלל בקרב מהשפעתה יותר אף, העבודה בשוק מוגבלות עם אנשים של השתלבותם על מכרעת השפעה

                                                   
מוגבלותם לפי  את קבוצה של צעירים שלא ניתן היה לסווג-אה תתבקרב כלל האנשים עם מוגבלות נמצ 4

 הנתונים שהיו בשאלון, ולכן לא נכללו בניתוחים בהמשך. הם מהווים כשישית מכלל בעלי המוגבלות. 
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 על מעידה שהיא מאחר, חשוב משאב היא מקצועית תעודה גם(. 0003, ואחרים)נאון  האוכלוסייה

 .ספציפית ומיומנות ידע, הסמכה

 בגרות תעודת אין א מקבוצה מהצעירים 37%-ל 

 מקצועית תעודה אין 94%-ל. 

 .בעבודה להשתלבות משמעותי חסם מהווים מקצוע וחוסר נמוכה השכלה

 ותפקודי בריאותי מצב 1.3
 בעיה או בריאותית בעיה, נכות או לקות יש שלצעירים העובדה הוא הקבוצה לכל המשותף המאפיין

 מבחינה עצמם את מעריכים כיצד בדקנו, לפיכך. המוגבלות ללא מהצעירים אותם שמבדלת אחרת

 .להתמודד צריכים הם שעמן התפקוד על ההגבלות ומהן  א מקבוצה הצעירים בריאותית

 34% טוב לא שלהם הבריאות שמצב מעריכים 

 יש קושי בביצוע אחת או יותר מהפעולות הבאות: טיפול במשק הבית ללא עזרה, עריכת  05%-ל

 יומיות או סידורים בבנק או בדואר ללא עזרה-קניות יום

 בתפקוד בעבודה מבחינת סוג העבודה שהם יכולים לעשות, במספר  מגבילה בעיה יש 33%-ל

 שהם יכולים לעבוד. –ימים או שבועות  –השעות ביום וכן בתקופות 

 נוכחי עיסוק 1.4
, המוגבלות אף על, והם, הנורמטיבי החיים במסלול להשתלב הצליחו לומדים או שעובדים צעירים

 המוגבלות בעלי מהצעירים 50% הכול בסך. המוגבלות ללא מקביליהם כמו למסגרות משתייכים

 ולא עובדים לא 54%-ו לומדים וגם עובדים גם 4%, עובדים ולא לומדים 8%, לומדים ולא עובדים

 למחצית קרוב, זאת עם יחד אך, לומדים או/ו עובדים מהקבוצה ממחצית יותר מעט. לומדים
 .בהמשך זו בקבוצה נתמקד ולכן, חשוב נתון זהו. לומדים ואינם עובדים אינם מהקבוצה

 לומדים או/ו עובדים צעירים. א

מהצעירים מקבוצה א עובדים ו/או לומדים. תחילה יובאו הממצאים לגבי העובדים  44% הכול בסך

 והעבודה, ולאחר מכן לגבי הלומדים.

  עובדים
 33% תעודת הבגרות  חסרי 

 87% מלאה במשרה עובדים 

 80% שכירים 

 76%  עובדים בעבודות מקצועיות, הרוב: מוכרים בחנות, עוסקים בשירות לקוחות וכיו"ב 

 90% מעבודתם רבה במידה מרוצים 

 לומדים
. בהמשך לתעסוקה משאב מהווים אלו שכן, לימודים הוא צעיר בגיל מרכזי עיסוק, עבודה על נוסף

 0%-ו מקצועי בקורס 6%תיכוניים/אקדמיים, -על לימודים 8%: לומדים מהצעירים בלבד 36%
 .אחר מסוג לימודים
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 לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים. ב

 שרצוי משמעותית קבוצה זוהי. לומדים ואינם עובדים אינם א קבוצה עם הנמנים מהצעירים 54%

 כן כמו. שלה העזרה צורכי מהם וכן ללימודים/או ו לעבודה שלה והחסמים המשאבים מהם לבחון

 לעזור יש כי ההנחה מתוך זאת. ללמוד/או ו לעבוד הקבוצה חברי של המוטיבציה את לבחון רצוי

 .מוטיבציה חסרי ולצעירים מוטיבציה בעלי לצעירים שונה באופן

  לתעסוקה וחסמיהם לומדים ולא עובדים הלא מאפייני
 47% נשים הן 

 47% ערבים הם 

 תעודה מקצועית  אין 99%-ל .בגרות תעודת אין 98%-ל 

 היו בעיות משמעת. קשיים ובעיות אלו  60%-היה קושי בלימודים במסגרת בית הספר, ול 57%-ל

 יכולים להעיד על בעיות הסתגלות למסגרות בשלבים המוקדמים 

 לא שירתו כלל בצבא או בשירות לאומי. נקודת הפתיחה של צעירים אלו  05%היהודים  מקרב

היות שהצבא מהווה מסגרת מרכזית להשתלבות בחברה ואבן דרך עלולה להיות נמוכה יותר, 

חשובה במעבר לבגרות באוכלוסייה היהודית. יש לציין כי ישנם בעלי מוגבלות שאינם מחויבים 

 לשרת בצבא או בשירות לאומי, וחלקם בוחרים, למרות זאת, להתנדב לשירות 

 עליהם שעובר במה לשתף מי את ןאי א מקבוצה לומדים ואינם עובדים שאינם מהצעירים 66%-ל .

התנהגות  – פלילי תיק נגדם שנפתח או בשתייה מפריזים 39%, בנוסף. לבדידות בסיכון מצויים אלו

 בעיה על הם אף להעיד עשויים סיכון וגורמישעלולה להוביל לסיכון משמעותי. התנהגויות 

 מהחברה הצעיר את ידירו כאלו התנהגות או גורם הימצאות כי סביר. במסגרות בהשתלבות

 את הצעירים על להקשות כדי יש ובכך, גילו בני של המתבקש מהמסלול אותו ויוציאו הנורמטיבית

 בתעסוקה ההשתלבות את זה ובכלל, בוגרים לחיים המעבר

 יש קושי אחד או יותר(, דבר היכול  94%-)ל תעסוקתית במסוגלות ויותר קשיים שלושה יש 69%-ל

תעסוקתית פירושה מגוון יכולות המסייעות לאדם  מסוגלותלהקשות על ההשתלבות בעבודה. 

, (soft skills)עולם העבודה  של"מיומנויות רכות"  כוללות הןלהתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. 

 חסם מהווה ואל כישוריםב קושי או רהעד. בודהעל הרלוונטיים פורמליים בלתי כישריםופירושן 

 36-ב שלהם הקושי. הצעירים נשאלו על עבודההבתעסוקה ולהתקדמות במקום  שתלבותלה

5 רכות למיומנויות הנוגעים פריטים
 

 50% תעסוקתי ניסיון חסרי והם, מעולם עבדו לא. 

                                                   
 שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הפריטים 36 להלן 5

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 

בודה; בו אתה משתמש בעשביקורת מהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות אחראי לציוד 
לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי 

 צפויים.
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 ללמוד או לעבוד מוטיבציה בעלי

 : ללמוד או לעבוד מוטיבציה יש( 93%) לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים לרוב

 . ללמוד מעוניינים 64%-ו לעבוד מעוניינים 37%

 יש לציין כי בקרב וייעוץ הכוונה ביקשו 50%. עזרה צריכים שהם השיבו 44%, לעבוד הרוצים בקרב .

 בתחום שירותים קיבלו 4%-השתתפו בסדנת הכנה לעבודה, וכ 9%הלא עובדים ולא לומדים רק 

  6התעסוקה

 כספית ועזרה ייעוץ, הכוונה בעיקר – עזרה צריכים שהם השיבו 35%המעוניינים ללמוד,  בקרב .

 . אקדמיים/תיכוניים-על בלימודים מעוניינים 7%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 36%

 ללמוד או לעבוד מוטיבציה חסרי
 44%. כן לעשות מוטיבציה להם אין וגם לומדים ואינם עובדים אינם שנסקרו המוגבלות מבעלי 05%

 לעבוד מעוניינים אינם הם כי השיבו 88%. דבר עושים אינם 54%-ו, רפואיים טיפוליםמהם עוברים 

 .בתפקוד בעיות בגלל או בריאות בעיות בשל

  ללמוד או/ו לעבוד הסיכוי 1.5

ני ולאחר מכן משת-הקשר בין הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד לבין מאפיינים שונים, ראשית בניתוח דו נבחן

 משתני. -בניתוח רב

 :הלומדים/או ו העובדים ששיעור נמצא

 נשים בקרב מאשר גברים בקרב יותר גבוה 

 ערבים בקרב מאשר יהודים בקרב יותר גבוה 

 ילדים להם שיש מי בקרב מאשר ילדים להם שאין מי בקרב יותר גבוה 

 בגרות תעודת להם שאין מי בקרב מאשר בגרות תעודת להם שיש מי בקרב יותר גבוה 

 מיומנויותהקשורים ל יםפריטה 36) תעסוקתית במסוגלותיותר בקרב צעירים ללא קשיים  גבוה 

  יותר או אחד קושימאשר בקרב צעירים בעלי  soft skills)7 –רכות  

 בעלי מוגבלות נפשית בלבד. בקרב  בקרב לשיעורם ונפשית פיזית או פיזית מוגבלות בעלי בקרב דומה

 .8למידה לקויותמי שאין להם  בקרב לשיעור דומה השיעורלמידה  ותקויבעלי ל

  ללמוד או/ו לעבוד הסיכוי: משתני-רב ניתוח

ידי -על, ללמוד/או ו לעבוד הסיכוי לבין השונים המשתנים בין הקשר נבחןמשתני -הדו הניתוח לאחר

 והשני(, 3משתני, בעזרת שני מודלים: האחד כולל את המשתנים הדמוגרפיים בלבד )מודל -ניתוח רב

                                                   
 .  בשאלון טכנית בעיה בשל, הגברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי השאלותאת  6
 .4 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות מדד את המרכיבים הפריטים לפירוט 7
צעירים אלה נכללים בקבוצה א. אין  –שיעור זה מתייחס לצעירים שיש להם גם מוגבלות וגם לקות למידה  8

 הכוונה לצעירים בעלי לקות למידה בלבד, השייכים לקבוצה ב.
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סוג מוגבלות, השכלה ומסוגלות  למשל, ללמוד/או ו לעבוד ליכולת הקשורים נוספים משתנים גם כולל

 (.0תעסוקתית )מודל 
 

 של שני המודלים עולה:  מהניתוח

 לא נמצא קשר  אך, משתני-הדו בניתוח שנמצאו מגמות אותן על מצביע משתני-, הניתוח הרבככלל

 המשתנים את קבוע מחזיקים כאשרמובהק בין קיום תעודת בגרות לבין הסיכוי לעבוד ו/או ללמוד, 

 החזק בין השכלה  לבין מגזר )ערבים ויהודים(. הקשר של תוצאה שזוהי ייתכן. האחרים

 במודל שנמצאו הקשרים את מחזקת, 0 במודל, עסוקתיתת ליכולת הקשורים משתנים של ההוספה 

 אינה הדמוגרפיים המשתנים של שההשפעה היא המסקנה מכאן. הדמוגרפיים המשתנים עם 3

 ללמוד/או ו לעבוד ליכולת הקשורים למשתנים הדמוגרפיים המשתנים בין קשר של תוצאה

 משמעותית את  מגדילה תעסוקתית ולמסוגלות למוגבלות הקשורים משתנים הוספת, 0 במודל

 (.0 במודל 00%-ל 3 במודל 30%-השונות המוסברת )מ

 

 כלכלי מצב 1.6

 מקורות שהם, משפחה מבני קבועה כספית ועזרה קצבאות, זוג בן מעבודת, מעבודה השכר נבדקו

 .המוגבלות עם הצעירים של השכיחים ההכנסה

 מעבודתם הכנסהיש  53%-ל 

 הזוג בן מעבודתיש הכנסה  37%-ל 

 עבודה נפגעי קצבת או נכות מקצבת הכנסה יש 05%-ל 

 06%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

 

 ושם הוריהם בבית חיים מהצעירים חלק: שלמה איננה ההכנסה מקורות תמונת כי בחשבון להביא יש

 דיווחו לא ולכן, משפחה מבני קבועה עזרה בכך רואים הם תמיד לא. צורכיהם כל להם מסופקים

9.עליה
 

 

 :כי נמצא להכנסה ביחס, כן כמו

  הכנסת העובדים גבוהה מהכנסתם של אלו שאינם עובדים 

   בחודש"ח ש 6,000-מ נמוכה 56% שלהכנסתם 

 68%  הבית במשק הבסיסיות ההוצאות בכיסוי מצליחיםלא. 

 

                                                   
 אינו ניתן לזיהוי בסקר זה. הוריהם בבית החיים הצעירים שלמספרם  9
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 וכיווני פעולה א קבוצה על הממצאים סיכום 1.7

  הממצאים. א

מקצוע או  של והעדרם הנמוכה ההשכלה: מוגבלותם על נוסף רבים חסמים צעירים מוגבלות לבעלי .1

 המאפיינת השתלבותהבוגרים,  בחייםתעודה מקצועית בקרב רבים מהם מקשים עליהם להשתלב 

 .מוגבלות להם שאין גילם בני את

 עובדים א מקבוצה 44% :שלומדים נמוך אחוז רק ויש, תעסוקתי אופק חסרות הן רבות עבודות .2

 צעירים םרבים מהעובדים עובדים בעבודות חסרות אופק תעסוקתי. יש ג אךו/או לומדים. 

 .נמוך באחוז מדובר אך, תואר או מקצוע ורוכשים שונות במסגרות שלומדים

 :לימודים/או ו בעבודה בהשתלבות עזרה צורכי להם ויש לומדים ואינם עובדים אינם ניכר אחוז .3

, לכךהגדול יש מוטיבציה  לרובםלציין כי  יש אך, לומדים ואינם עובדיםאינם  א מקבוצה 54%

 שאינם א בקבוצה הצעירים רובומכאן שניתן לעזור לצעירים אלו להשתלב בעבודה או בלימודים. 

 שאלו היא הרווחת ההשערה, כן על יתרכזו.  לעזרה זקוקים שהם אמרו אכן לומדים ואינם עובדים

חושבים שמישהו מסוגל לעזור להם, מכיוון שהתייאשו  אינםקים לעזרה שהשיבו שאינם זקו

 מניסיונות להשתלב. 

 בתחום בשירותים שימוש עשו 4%-כ :בסדנאות מועטה השתתפות וכן בשירותים מועט שימוש .4

השתתפו  30% רק. משוחררים חיילים להכוונת וביחידה התעסוקה בשירות למשל, התעסוקה

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(. 9%בסדנאות הכנה לעבודה )

לציין שכיום יש מספר יוזמות אשר מטרתן לעודד השתלבות צעירים בעלי מוגבלות בחיים הבוגרים,  חשוב

 ומשרדהחברתיים  והשירותיםבדגש על תעסוקה ולימודים. דוגמאות לכך הן היוזמה של משרד הרווחה 

תכנית ההשמה וההכשרה התעסוקתית של "בית הגלגלים"  ;מכינות "כנפיים" ;"עתיד"יוצרים  – החינוך

 ".יכול "CALLהלקוחות שירות מוקד וכן; "להשתלב בכבוד בחברה" –

 הפעולה כיווני. ב

 עולים מספר כיווני פעולה רצויים שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות:  מהממצאים

 לצורך כי עולה הספרות מן -והנגשתם  מקצועיים וללימודיםתיכוניים/אקדמיים -על ללימודים עידוד

  של השכלתם מאשר יותר אף משמעותית מוגבלות בעלישל  השכלתם משמעותית בתעסוקה השתלבות

 ללימודים לצאת לעודדם צורך ישרקע ההשכלה הנמוכה של בעלי המוגבלות  על. מוגבלות ללא צעירים

, ומצד שני כדאי לעודד את מוסדות הלימוד לקבל לשורותיהם צעירים עם מוגבלות. מקצוע לרכוש או

חשוב להתגבר גם על בעיית הנגישות. בעיה זו אינה רק פיזית. היא מורכבת ורחבה בהרבה: הנגשת 

 לימודים גבוהים כוללת למשל עזרה בהשלמת בגרויות ולימודי מכינה. 

, צעירים בעלי מוגבלות שמחפשים עבודה או כאמור - יםוהלימוד התעסוקה בתחום וייעוץ הכוונה

 וייעוץ להכוונה זקוקים שהם דיווחו הסקר ביצוע בעת עבודה חיפשו שלא אף לעבודמעוניינים  שהיו
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הצורך לבחון את  עולההמעוניינים ללמוד. לפיכך  גם כךלהם.  המתאיםעבודה ה לסוג להגיע כדי

 נגישותם לשירותי הכוונה וייעוץ מקצועי ולימודי, לשפר שירותים אלו ולהרחיבם. 

לבגרות חשובות מאוד לאנשים עם מוגבלויות  ַמעָבר תכניות - לבגרות למעבר התכניות היצע הרחבת

ה ככל עול בלימודיםבשל בעיותיהם הייחודיות. בגלל קשייהם הסיכוי להצליח לשלבם בתעסוקה או 

, ככל שנקדים ליצור מסגרות מעבר מתאימות, כך לכןבחיים.  יותר מוקדם בשלבשהטיפול מתחיל 

 תכנית", עתיד"יוצרים  כדוגמת, לבגרות מעבר תכניות ישנן כיוםיגדלו הסיכויים להצליח בשילובם. 

 צורך יש ואולם. נוספות ותכניות, החינוך ולמשרד והשירותים החברתיים הרווחה למשרד משותפת

וייתן מענה לקשת רחבה  ןלנגישות יותר לקהל מגוו אותן יהפוך תכניות של רחב מגוון. ההיצע בהרחבת

 של בעיות.

 

: וריכוז קשב הפרעות או/ו למידה לקויות עם צעירים - ב קבוצה. 3

   ממצאים

מהמטרות הייחודיות של המחקר הייתה לבחון את המאפיינים, החסמים וצורכי העזרה של  אחת

צעירים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב וריכוז שזה תחום המוגבלות היחיד שלהם. כאמור, 

(. הממצאים לגבי מבואנעשה מאמץ מיוחד לאתר את הצעירים הללו בשלוש דרכים מרכזיות )ר' 

 ים להלן.קבוצה זו מוצג

 

  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים 3.2

 36% 10ערבים הם ב מקבוצה מהצעירים  

 03% נשים הן . 

 

 לתעסוקה וחסמים משאבים 3.1

 ותעודה השכלה לגבי. בתעסוקה להשתלבות מרכזיים משאבים הם מקצועית ותעודה השכלה, כאמור

 :מקצועית

 בגרות תעודת אין 40%-ל  

 מקצועית תעודה אין 33%-ל. 

 

 או בתעסוקה בהשתלבות בקשיים להיתקל עלולים מקצועית תעודה או בגרות תעודת חסרי צעירים

 .מקצועיות שאינן תעסוקתי אופק חסרות בעבודות לעבוד

 

                                                   
 לשירותי נגישות בעיית בשלהצעירים הערבים המשתייכים לקבוצה ב  תלאוכלוסיי ייצוג-תת ישנו כי ייתכן10 

 .האבחון
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 ותפקודי בריאותי מצב 3.3

 75% לכן. יחידה כבעיה וריכוז קשב הפרעות או/ו למידה לקויות שלהם צעירים מונה ב קבוצה

 הבית משק בניהול קשיים על דיווחו מהם מעט. מאוד טוב או כטוב הבריאותי מצבם את מעריכים

 מפתיע אינו הדבר. בעבודה אותם מגבילה אשר בעיה על דיווחו – 50% –  מבוטל לא שיעור(. 30%)

 ימים – ובתקופות, ביום השעות במספר, העבודה בסוג להתבטא יכולה התפקודית שהמוגבלות מאחר

 . לעבוד יכולים שהם – שבועות או

  סיכון והתנהגויות הספר בית בתקופת קושי 3.4

 תלמיד שבהם קשיים בשל. הספר בבית רבות פעמים מתגלות וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות

החשש שיש לו בעיה כגון אלו. צעירים בעלי לקויות למידה ו/או  ההורים או המורים אצל עולה נתקל

הפרעות קשב וריכוז מתמודדים פעמים רבות עם קשיי הסתגלות למסגרות בכלל. מסגרת בית הספר 

מחייבת אותם להתעמתות מיוחדת עם בעיותיהם. נוסף על כך, הם מועדים יותר להתנהגויות סיכון 

 עקב בעייתם. 

 בתקופת בית הספר בלימודים קושי היה ב קבוצה מקרב 93%-ל  

 הספר בבית משמעת בעיות היו 03%-ל  

 08% פלילי תיק נגדם שנפתח או מופרזת בצורה שותים. 

עולה כי מדובר באחוז לא מבוטל של צעירים עם בעיות אלו. יש צורך להעניק להם  מהממצאים

תשומת לב מיוחדת, מאחר שייתכן כי בעיותיהם יכולות לנבא קשיי הסתגלות למסגרות או הידרדרות 

 להתנהגויות סיכון נוספות בעתיד. 

 נוכחי עיסוק 3.5

 36%, לומדים ולא עובדים 46%: לומדים או/ו עובדים ב קבוצה עם הנמנים מהצעירים משמעותי אחוז

, כלומר. לומדים ואינם עובדים אינם בלבד 38%. לומדים וגם עובדים גם 33%-ו עובדים ולא לומדים

 בגיל הנורמטיביים העיסוקים משני באחד שמשולבת ב קבוצה עם הנמנים בקרב גדולה קבוצה ישנה

 שרוב החשש עולה מכאן. לומדים מהצעירים נמוך שיעור רק, זאת בכל. ולימודים עבודה: צעיר

 על גם להעיד עשוי זה דבר, ללמוד אפשרות או יכולת להם שאין מכיוון זאת עושים העובדים הצעירים

 .עבודתם איכות

 לומדים או/ו עובדים צעירים. א

  עובדים

 43% בגרות תעודת חסרי  

 84% מלאה במשרה עובדים 

 83% שכירים 

 70%  עובדים בעבודות מקצועיות. חלק גדול עובדים במכירות ושירותים 

 94% מעבודתם רבה במידה מרוצים 
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 לומדים

 .בהמשך לתעסוקה משאב, מהווים אלו שכן, לימודים הוא צעיר בגיל מרכזי עיסוק, עבודה על נוסף

 לימודים 0%-ו מקצועי בקורס 5%/אקדמיים, תיכוניים-לימודים על 06%: לומדים מהצעירים 07%

 .אחר מסוג

 

  לומדים ואינם עובדים שאינם צעירים. ב

מהצעירים בקבוצה ב אינם עובדים ואינם לומדים. אמנם מדובר בקבוצה שאינה  38% הכול בסך

גדולה, אך בכל זאת חשוב לבחון מי הם הצעירים שנמנים עם קבוצה זו וכיצד ניתן לעזור להם 

פי המוטיבציה -להשתלב בתעסוקה או בלימודים. הצעירים שאינם עובדים ואינם לומדים נבחנו על

 ללמוד.שלהם לעבוד ו/או 

 

  לתעסוקה וחסמיהם לומדים ולא עובדים הלא מאפייני

 03% נשים הן 

 3%  ערבים הם 

 ב קבוצהב העובדים הצעירים בקרב תעודה לחסרי. אחוז גבוה בהשוואה בגרות תעודת אין 33%-ל 

 (43%)כאמור, 

 תעודה מקצועית  אין 90%-ל 

 לא לאחוז, כלומר. משמעת בעיות היו 04%-ול, הספר בית במסגרת בלימודים קשיים היו 90%-ל 

 בעיות על להעיד יכולים אלו ובעיות קשיים. ספר בבית הסתגלות בעיות היו צעירים של מבוטל

 המוקדמים בשלבים למסגרות הסתגלות

 אלו צעירים של הפתיחה נקודת. לאומי בשירות או בצבא כלל שירתו לא 06%היהודים  מקרב 

 דרך ואבן בחברה להשתלבות מרכזית מסגרת מהווה שהצבא היות, יותר נמוכה להיות עלולה

 היהודית באוכלוסייה לבגרות במעבר חשובה

 00%  מפריזים בשתייה או שנפתח נגדם תיק פלילי. חשוב לתת את הדעת על ממצא זה כדי למנוע

 את המשך הידרדרות הצעירים

 דבר  11(,יותר או אחד קושי יש 44%-ל) תעסוקתית במסוגלות יותר או קשיים שלושה יש 03%-ל

 המקשה עליהם להשתלב בעבודה

 97% העבודה משוק ריחוקם על שמעיד מה, מעולם עבדו לא. 

  

                                                   
 .4 הערה' ר התעסוקתית המסוגלות מדד את המרכיבים הפריטים פירוטל  11
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 ללמוד או לעבוד מוטיבציה בעלי

 :ללמוד או לעבוד מוטיבציה( יש 86%) לומדים ואינם עובדים שאינם הצעירים לרוב

 . ללמוד רוצים 46%, לעבוד רוצים 97%

 יש לציין וייעוץ הכוונה ביקשו מהם 00%. עזרה צריכים שהם השיבו 59%, לעבוד הרוצים בקרב .

 קיבלו מהגברים 4%-מכלל הלא עובדים ולא לומדים השתתפו בסדנאות הכנה לעבודה, וכ 39%כי 

 12.התעסוקה בתחום שירותים

 עזרה  – 56%,  וייעוץהכוונה  – 53%: עזרה צריכים שהם השיבו 33%, ללמוד המעוניינים בקרב

  .אקדמייםתיכוניים/-על בלימודים מעוניינים 64%-ו מקצועית בהכשרה מעוניינים 47%. כספית

 ללמוד או לעבוד מוטיבציה חסרי

 לומדים ואינם עובדים שאינםוריכוז  קשב הפרעות/או ולקויות למידה  בעליקבוצה קטנה של  רק ישנה

 .כן לעשות מוטיבציה חסרי גם שהם

 

 כלכלי מצב 3.6

מקורות ההכנסה השכיחים של הצעירים: שכר מעבודה, שכר מעבודת בן זוג, קצבאות ועזרה  נבדקו

 כספית קבועה מבני משפחה. 

 מעבודתם הכנסה יש 90%-ל 

 יש הכנסה מעבודת בן הזוג 45%-ל 

 33%  אצלם גריםאו  משפחה מבני או מההוריםמקבלים עזרה קבועה. 

 

: חלק מהצעירים חיים בבית הוריהם ושם שלמה איננה ההכנסה מקורות תמונת כי בחשבון להביא יש

מסופקים להם כל צורכיהם. לא תמיד הם רואים בכך עזרה קבועה מבני משפחה, ולכן לא דיווחו 

 עליה.

 

 :כי נמצא להכנסה ביחס כן כמו

 עובדים שאינם אלו של מהכנסתם גבוהה העובדים הכנסת 

 בחודש"ח ש 6,000-מ נמוכה 65% של הכנסתם 

 37% הבית במשק הבסיסיות ההוצאות בכיסוי מצליחים לא. 

 

                                                   
 .בשאלון טכנית בעיה בשל, הגברים רק נשאלו השירותים עם הקשר לגבי השאלות את 12
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 פעולה וכיווני ב קבוצהל עממצאים ה סיכום 3.7

  הממצאים. א

 לבעיית סימפטום זהו (:בלימודים קשיים היו 76%-)ל הספר בית במסגרת קשיים חוו הרוב .1

 .והריכוז הקשב הפרעת/או ו הלמידה לקויות בשל למסגרות הסתגלות

לצעירים חסמים להשתלבות בלימודים  אין תעודה מקצועית: 61%-תעודת בגרות ול אין 52%-ל .2

 אקדמיים וכן בעבודות הדורשות השכלה אקדמית או הכשרה מקצועית.

 לימודים אקדמיים: הלומדים של חלקם קטן במיוחדו, לומדים קטן חלק ורק, עובדים הרוב .3

 נובעיםעור הנמוך של הלומדים העובדים והשי של יחסיתההשערה היא כי השיעור הגבוה 

 חשש יש אלו קשיים בשל. וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות בעלי של הייחודיים מהקשיים

 בעת העובדים רוב אמנם. תעסוקתי אופק חסרות עבודות יהיו בעתיד יעבדו שבהן שהעבודות

 המכירות בתחום בעבודות מדובר המקרים במרבית אך, מקצועיות בעבודות עובדים הריאיון

 .לקוחות שירות ונציג מכירות סוכן כגון, והשירותים

 בתחום בשירותים שימוש עשו 4%-כ :בשירותים ושימוש בסדנאות השתתפות מעט רק יש .4

השתתפו  7% ורק, משוחררים חיילים להכוונת והיחידה התעסוקה שירות כגון, התעסוקה

 בקרב הלא עובדים ולא לומדים(.  39%בסדנאות הכנה לעבודה )

 

מעטות, כגון "עתיד בטוח לצעירים" של אגודת ניצן, שנותנות מענה  יוזמות יש שכיום לציין חשוב

ייחודי לצעירים בעלי הפרעות קשב וריכוז. כמו כן ישנן בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה התאמות 

המיועדות לאנשים עם ליקויי למידה. דוגמאות לכך ניתן למצוא במכללה  ודרכי סיוע נוספות

 תיכוניים ואקדמיים נוספים. -האקדמית תל חי, באוניברסיטה העברית בירושלים ובמוסדות על

 הפעולה כיווני. ב

 עולים כיווני הפעולה העיקריים שכדאי לתת עליהם את הדעת בפיתוח מדיניות:  מהממצאים

להגדיל את שיעור  ניתן מתאימים מענים בעזרתסביר כי   -/אקדמיים  תיכוניים-על לימודים הנגשת

 שהמוסדות וראויהקשב שילמדו לימודים גבוהים,  הפרעותהלמידה ו/או  לקויות עםהצעירים 

 . אלו לצעירים שירותיהם את ירחיבו גבוהה להשכלה

 לקויות עם לצעירים תומקצועיה ותכשרההאת  להתאים צורך יש  - המקצועית ההכשרה התאמת

היום לא פותח  עד .שלהם האובייקטיביים בקשייםשיתחשב  באופןלמידה ו/או הפרעות קשב וריכוז, 

 כזו הכשרהכי  ייתכןמערך הכשרה המביא בחשבון את הקשיים המיוחדים של בעלי לקויות אלה. 

להם  ותעזוריותר מבחינתם  נגיש, תעשה את שוק העבודה מקצוע לרכוש הזדמנות להם לספק תוכל

 . מקצועית בעבודה להשתלב
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רבים צריכים בשל בעייתם  צעירים -הספציפית במקום העבודה  המוגבלותעם  להתמודדותכלים  מתן

 ניתןלרכוש ולתרגל כלים ומיומנויות שיאפשרו להם לתפקד בדרך הטובה ביותר במקום העבודה. 

שלב  סיום אחרי למידה לקויות לבעלי לעבודה ההכנ סדנאות כגון, דרכים במגוון זאת לעשות

 ואף ליווי וחניכה במקום העבודה.  הספר בית במסגרת הכנה, הספר בבית הלימודים

 הפרעות/או ו למידה לקויות עם ההתמודדות דרכי על למעסיקים הסברים ומתן המודעות הגברת

קשב והריכוז הלמידה ו/או הפרעות הב הצעירים בעלי לקויות ושעולה מן הנתונים, ר כפי -וריכוז  קשב

, בעיותיהם נוכח. בעבודה וליציבותם עבודתם לאיכות בנוגע שאלה עולה זאתהם צעירים עובדים. עם 

עבודה לעתים  להחליף נוטים או תעסוקתי אופק ללא בעבודותכי הם מוצאים את עצמם  ייתכן

ת בידיהם כלים לתמעסיקים והות מודע את להגבירלתת להם, יש צורך  שיש העל העזר נוסף. קרובות

זאת  לעשות אפשרלהתמודד עם צעירים אלו כדי לאפשר להם להשתלב באופן הטוב ביותר בעבודה. 

 רכז מינויולעובדים או  למנהלים סדנאותמסמך דרכי התמודדות והפצתו וכן באמצעות  גיבושבעזרת 

 .וריכוז קשב הפרעות/או ו למידה לקויות עם צעירים שיחנוך

 

 לעתיד הפנים עם – מוגבלות בעלי צעירים. 4

: מוגבלות בעלי צעירים קבוצות שתי שללל בדיקה מעמיקה ו"בעלי מוגבלות צעירים בישראל" כ הדוח

/חושית/שכלית/נפשית וצעירים בעלי לקויות למידה ו/או הפרעות קשב פיזית מוגבלות בעלי צעירים

 . בלבדוריכוז 

 לשתי בולטים צרכים שני ישנם אך, בעזרה בצורכיהן גם הבדלים יש הקבוצות בין הגדול השוני בשל

 ההכשרות/אקדמיים ותיכוניים-העל הלימודים של והנגשה עידודהאחד הוא  הצורך. הקבוצות

רכי הצעירים שונים וצ ותבקרב בעלי המוגבלוי גם. יש לזכור כי הקבוצות שתי עם לנמנים ותהמקצועי

השני הוא הרחבת ההיצע של תכניות ַמעָבר  הצורךמות ייחודיות. לחשוב על התא ראוי, ולאדם מאדם

 .מהקבוצות אחת כל חברי של הייחודיים לצרכים מותאמותה לבגרות

 

 סיוע תכניות ובניית מדיניותשל קביעת   תהליכיםלמו רשונים ות בפורומים הוצגועיקריים  ממצאים

  . מוגבלות בעלי לצעירים
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 הקדמה. 2

 הצעירים)להלן:  פחות או לימוד שנות 30 בעלי, העובדים הצעירים תבאוכלוסיי תתמקדמזו  תמצית

 צעירים.  933רואיינו  זה סקר במסגרת(. העובדים

תיכונית: -צעירים ללא השכלה על עבודתהיא לבחון את הטיב והאיכות של  קרמחה תומטרמ אחת

באיזה סוג עבודה הם עובדים ואם מדובר בעבודה בעלת אופק תעסוקתי ואפשרויות קידום או שמא הם 

"כלואים" בעבודה ללא אופק תעסוקתי. מטרה נוספת היא לבחון תחומי עזרה שהצעירים העובדים 

 עבודה איכותית יותר. זקוקים לה כדי להשתלב בלימודים )אם הם מעוניינים בכך( או ב

/הכנסה. ושכר תעסוקהלבין  השכלה בין מראה שהספרות החזק מהקשר גם נובעת זו בקבוצה הבחירה

 על משליך זה ומצב, פורמלית הכשרה דורשים שאינם במקצועות כלל בדרך עובדים השכלה ללא צעירים

ולהעדר  יציבות לחוסר, תעסוקתי אופק ללא לעבודה להוביל ויכולשלהם  התעסוקה ותנאי השכר רמת

   .(Hammer, 2003) תעסוקתיתרציפות 

 של אדם חונתוני סקר כ סמך על ,שנות לימוד 30של הצעירים העובדים בעלי עד  הקבוצה גודל אומדן

 קבוצת מסך 03% מהוויםוהם  ,70,850הוא  (,0007)הלמ"ס,  0008-מ לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

במגזר הערבי  גבוהשנות לימוד או פחות  30 בעלי 03-06גילאי  בארץ העובדיםכלל הצעירים  שיעור .הגיל

לעומת ), בקרב חסרי תעודת בגרות (גברים  שיעורם בקרב לעומת)בקרב נשים  (,היהודי מגזרה)לעומת 

כלכלי -חברתי דירוג בעלי יישוביםב שמתגוררים צעיריםוכן בקרב  (בעלי תעודת בגרותבקרב  שיעורם

 .   (גבוהכלכלי -חברתי דירוג בעלי יישוביםב שמתגוררים צעירים בקרב שיעורם תלעומ) נמוך

 לאתגריהן בהתאם עיקריות קבוצות לשלוש העובדים הצעירים אוכלוסיית חולקה הממצאים בניתוח

 :בעבודה בהשתלבות

 מוגבלות ללא צעירים  

 להלן: קבוצה א( 13נפשית/שכלית/חושית/פיזיתעם מוגבלות  צעירים( 

 ( ב קבוצה)להלן:  בלבד וריכוז קשב הפרעות /אוו למידה לקויות בעלי צעירים 

השכלה:  לפי(, וחלק מהנתונים נותחו גם המינים בין בהבחנה) מגזר לפי גםנותח  המידעכן,  כמו

נעשתה הבחנה בין צעירים בעלי השכלה נמוכה )ללא תעודת בגרות או עם תעודת בגרות חלקית( לבין 

(. כמו כן, בחלק מהמקרים בוצע ניתוח נפרד מלאהצעירים בעלי השכלה גבוהה יותר )עם תעודת בגרות 

   .ולעצמאים לשכירים

                                                   
בעלי מוגבלות פיזית/חושית/שכלית לבעלי מוגבלות בחלק מהעיבודים נעשתה גם הבחנה בתוך קבוצה א בין  13

 .נפשית
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  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 1

 (.  79%הרוב המכריע הם גברים ) –הם ערבים. מתוך קבוצת הערבים  50% :מגזר

 מהצעירים העובדים.   00%מהוות  נשים :מגדר

  :משפחתי מצב

  64%אחוז כפול של נשואים במגזר הערבי לעומת היהודי ) ישנו .05%שיעור הנשואים עומד על 

 ( 39%לעומת 

 35% 37%) יהודים הורים לעומת ערבים הורים של כפול כמעט אחוז ישנו. הורים הנם מהצעירים 

 מהנשים הן אימהות.  37% (.בהתאמה, 30% לעומת

 (.  30מתוך  5-3נמוכה )אשכולות  כלכלית-חברתית רמה בעלי מתגוררים ביישובים 40% מגורים: יישוב

 .עולים הם 33% :עולים

 ב.  מקבוצהזהה  ואחוז א מקבוצה 33%בעלי מוגבלויות:  צעירים נם( ִה 60%) מהצעירים כשליש :מוגבלות

 תעסוקתית לניידות וחסמים משאבים. 3

 העבודה בשוק להשתלבות חסמים או משאבים להוות שעשויים שונים היבטים נבדקו הסקר במסגרת

מחשב  מיומנויות, מקצוע, השכלה) האנושי ההון בתחום מאפיינים נבדקו. תעסוקתית ובמוביליות

 הסתגלות בעיותוכן  בריאותם מצב אתהצעירים העובדים  הערכתושפות(, אילוצים משפחתיים, 

 . תעסוקתית ומסוגלות בעברלמסגרות 

 אנושי הון 3.2

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

תי( ויכולות נלמדות )חינוך חברתית וכלכלית. הגדרה זו כוללת איכויות טבעיות )גיל, מגדר ומצב בריאו

 של הנלמדות היכולות מוצגות זה בחלק(. OECD, 2010bוהכשרה( אשר אפשר לתרגם לרווחה" )

 שלהם הנוכחי העבודה במקום הדרגות בסולם לקידום משאב לשמש עשויות אשר העובדים הצעירים

 .יותר איכותיות לעבודות לעבור להם לאפשר או

 : השכלה

  של פחות מתעודת בגרות:  נמוכההשכלה  בעלי ִהנםכשני שלישים 

 שנות לימוד 30-פחות מ יש 05% -ל   -

 לא תעודת בגרות  אךשנות לימוד  30 יש 33%-ל   -

 בגרות חלקית תעודת יש 60%-ל   -

  הם בעלי תעודת בגרות מלאה.  (64%) הנותר השליש 
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 יכול להוות משאב חשוב לתעסוקה ולהמשך קידום במקום עבודה. מקצוע :מקצוע

 ( 35%כשני שלישים )עם או בלי הסמכה מקצועית( כלשהו מקצועלהם  שיש דיווחו( 

 מעטים 14(מקצועי בקורס או בתיכון)בצבא,  כלשהי פורמלית בדרך מקצוע רכשו( 60%) כשליש 

 ( למדו קורס מקצועי בעת הריאיון. 0%)

, בעבודה להשתלבות והכלים מהמשאבים חלק מהוות העבודה לעולם סדנאות לעולם העבודה: הכנה

בתכניות ייעודיות מטעם משרד  וכןוהן זמינות לצעירים לקראת סיום לימודים, סיום השירות הצבאי 

הכנה  בסדנתפעם -איהשתתפו  3%ומרכזי צעירים ברחבי הארץ. רק  והשירותים החברתיים הרווחה

 צבא.ה, בית ספר מיוחד או פרסה בית דרךעבודה במסגרת כלשהי, כגון לעולם ה

, והצעירים הערבים באנגלית שלהםנשאלו על מידת השליטה  העובדיםהצעירים  כלל בשפות: ידע

הם התבקשו לציין את מידת יכולתם להבין שיחה פשוטה,  נשאלו גם על מידת שליטתם בעברית.

 ברמהלבצע  יכולת הכולל מסכם מדד נבנהלשוחח, להבין הוראות שימוש בציוד ולכתוב מכתב פשוט. 

/טוב טובשולטים  55% המדד לפישצוינו לעיל.  הפעילויות מארבע שלושלפחות  מאוד/טובה טובה

 על דיווחו היהודים מהצעירים 6 פי גבוה אחוז פי מגזר:הבדל משמעותי ל מסתמן אךבאנגלית,  מאוד

 (.37% לעומת 30%) הערבים לעומת האנגלית בשפה מאוד/טובה טובה רמה

 רוב". עבודה בריאיון בעברית עצמם את להציג"יכולת  על שאלהגם  נוספה בעברית הידע למדד

 .הפעילויות חמשבעברית בכל  מאוד טובה או טובה שליטה על דיווחו( 83%) הערבים הצעירים

 הוא מחשבמיומנויות  העדרנו כלי בסיסי לעבודה בתפקידים רבים, ולפיכך מחשב ִה  :מחשב מיומנויות

 שימוש מיומנויות נבחנו. עבודה ומקומות עבודות של רבים בסוגים ולהתקדמותחסם להשתלבות 

מסכם שבדק  מדד לפי. פוינט-ופאואר, אקסל, וורדבשימוש נפוץ:  אופיס ובתוכנות אלקטרוני בדואר

מהיישומים שצוינו  שנייםד בלפחות וטובה או טובה מא ברמהששולטים  העובדיםהצעירים  אחוז את

 כנה אחת בלבד. ודיווחו על שליטה בת 35%שולטים במחשב.  36%לעיל: 

 : האנושי ההון שבתחוםלפי מגזר ומגדר  הבדלים נמצאו

 תעודה על והבעלות ההשכלה מדדי: היהודים משל נמוך אנושי הון בעלי הערבים הצעירים 

 וידע במחשב שליטה לגבי גם כך.  היהודים בקרב מאשר הערבים בקרב יותר נמוכים מקצועית

  .באנגלית

 במדדי השכלה, שליטה במחשב והשפה האנגלית.  –הון אנושי גבוה משל הגברים  לנשים 

 

                                                   
 ושירות במהלך למדשהצעיר  או תעודה על סיום קורס מקצועי אותעודת הסמכה מקצועית בתיכון  כולל 14

 (ופקידות לוגיסטיקה, נהיגה כולל לא) לעבוד בו באזרחות יכולהוא ש מקצוע צבאיה
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 תעסוקתית מסוגלות 3.1

 יכולותלאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו.  ותמגוון יכולות המסייע פירושה תעסוקתית מסוגלות

 פורמליים בלתי יםורכיש פירושןו, (soft skills"מיומנויות רכות" של עולם העבודה ) כוללות ואל

ולהתקדמות  בתעסוקה להשתלבות חסם מהווה. העדר או קושי ביכולות אלו לעבודה הרלוונטיים

 30% 15.רכות יומנויותלמ הנוגעים פריטים 36-ב שלהם הקושיבמקום עבודה. הצעירים נשאלו על 

 על דיווחו 33%. יותר או אחד קושי על דיווחו( 09%) לרבע מעל. קשיים על מדווחים אינם מהצעירים

 .יותר או קשיים שלושה

 בעבר למסגרות הסתגלות בעיות 3.3

הסתגלות במסגרות שונות שבהן נדרשו הצעירים לתפקד בעבר, כגון בית הספר והצבא, עשויות  בעיות

לנבא בעיות הסתגלות במסגרות בכלל, לרבות במקום עבודה. ואלה יכולות להאיר חסמים היוצרים 

קושי בהשתלבות יציבה ואיכותית בשוק העבודה בכלל, ובמקום העבודה הנוכחי בפרט. ייתכן כי 

 חוו הצעירים העובדים בבית הספר הם שטרפדו את רצונם להמשיך לרכוש השכלה. קשיים ש

 הספר בבית הלימודים בתקופתעל קושי בלימודים/קושי להתרכז/חוסר עניין  דיווחו 50%-כ 

  08%  מהלימודים לפחות פעם אחת.  שהושעודיווחו 

 לכללי לציית קושי להם שהיה דיווחו מהם 35%. בצבא שירתו היהודים מהצעירים רבעים כשלושה

 .שירתו שבו במקום הסתדרו שלא או המפקדים עם הסתדרו שלא, הצבאית המסגרת

  הצעירים של העבודה דפוסי. 4 

 לבחון רצינו הצעירים של הצעיר גילם חרף. לריאיון שקדמו השנתיים במהלך העבודה דפוסיאת  בחנו

 או יציבה בתעסוקה מדובר אם אינדיקציה לקבל וכן בתעסוקה התמדתם ואתהעסקתם  רציפות את

 . זמנית

ה ז. ממצא הזמן רוב או הזמן כל מועסקים העובדים מהצעירים 70%איון היו יבשנתיים שקדמו לר

בכמה מקומות עבדו  הצעיריםהשאר נשאלו  בין. העבודה בשוקהתמדה  עליציבה ו השתלבותמעיד על 

( עבדו 64%) נוסף וכשליש, הנוכחית בעבודה רק עבדו( 65%) כשליש. האחרונות בשנתיים חודש לפחות

 פרטאו יותר,  עבודהמקומות  שני בין( עברו 63%) הנותר השליש. זול עבודה ע נוסף אחתבעבודה 

  .הנוכחית לעבודה

                                                   
 שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הפריטים 36 להלן 15

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; שהודות בטעויות שאתה עושה; להיות אחראי לציוד ביקורת מהממונה עליך; ל

לגמור את העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי 
 צפויים.
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 השכירים יריםמאפייני העבודה הנוכחית של הצע 4.2

  .משפחתי בעסק עובדים 4%, משנה קבלני או עצמאים הנם 30%, שכירים הנם( 80%) הצעירים רוב

 הוותק, ידם משלח: השכירים הצעירים של הנוכחית עבודתם במאפייני ידון התמצית של זה חלק

הסוציאליים וההטבות שהם מקבלים,  התנאיםשלהם בעבודה, היקף המשרה שלהם, מקור שכרם, 

 . ממנה שלהם הרצון שביעות וכן הנוכחית בעבודה שלהם התעסוקתי הביטחון תחושת

  

 של השכירים: ידה משלח

 66% פועלים מקצועיים בתעשייה כ עובדים 

  69% עוסקים במכירות ושירותים 

 7% עבודה בלתי מקצועית ב עוסקים 

 30% פקידות ב ובדיםע 

 33% מקצועות חופשיים, טכניים או ניהוליים. ב עובדים 

 

: ממוצע שנות העבודה הנוכחית בעבודתם ותיקיםהשכירים  רוב :הנוכחית בעבודה השכירים ותק

ללא תעודת בגרות  לצעיריםעובדים במקום עבודה אחד.  ( 70%) הרובשנים(.  0.3חודשים ) 63הוא 

, יותר מוקדם לעבוד התחילוש משום אוליבגרות מלאה,  תעודת עם מלצעיריםרב יותר  ותקמלאה 

 .לימודית ממסגרת נשרו אם בעיקר

 של השכירים:  המשרה היקף

 מרכזית סיבהיתר לגברים. -יצוגמי גם נובע זה שממצא ייתכן. מלאה במשרה עובדים( 70%) הרוב 

 יותר להציע המעסיק של יכולת חוסר או מלאה במשרה עבודהמציאת -אי ִהנה חלקית למשרה

 (זאת ציינו חלקית במשרה העובדים מהצעירים 50%) שעות

  השעות השבועיות המקסימלי לפי חוק  מספר. 53 והשכירים הנ שלמספר שעות העבודה הממוצע

שעות  54 מעל עובדיםדיווחו כי הם  33%. עם זאת 54, הוא 3743-שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 שבועיות:

 שעות שבועיות 45-54עובדים  50%  -

 שעות שבועיות.   44-עובדים מעל ל 37% -

 נחשבים הם)כלומר  הישירמעסיק מה/העבודה ממקום שכר מקבלים 83% שכר של השכירים:ה מקור

לכלל  יחסית גבוה אחוז – אדםח ומקבלים שכר מחברת קבלן/כ 8% (, עבודתם במקום עובדים

 (.  4%בארץ ) 03-06ני בצעירים ה
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 המחויביםאחוזים נמוכים דיווחו על קבלת תנאים סוציאליים  של השכירים: סוציאלייםה תנאיםה
 :חוק פי-על

 על תשלום ימי מחלה  – 80%-כ 

 30% –  על קבלת חופשה שנתית 

 30% –  .על קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים 

 16,בחוק הצעירים של התמצאותם חוסר של המעסיקיםידי -על ניצול על להעיד עשויים אלוממצאים 

 בעבודה הצעיר מהשתלבותאו  שכרם לרכיבי הצעירים של מודעות מחוסר נובע הדיווח כי גם ייתכן אך

  .סוציאליים תנאים צבירת של החשיבות את בחשבון להביא בלי מדווחת שאינה

  יותר על  עודמוגבלויות וצעירים ללא תעודת בגרות דווח באחוזים נמוכים  בעליבקרב צעירים

 קבלת תנאים סוציאליים.  

 ותגמולים הטבות על נשאלו שנה מחצי יותר שעבדו שכירים :העבודה במקום השכירים הטבות

 :תעסוקתי קידום על להעיד שעשויים עבודתם במקום שקיבלו

 43%  שכר תוספת קבלתדיווחו על 

 65% יותר טוב לתפקיד שקודמו דיווחו 

 המשרה היקף הוגדל 60%-ל . 

 סוגיאחד משלושת  תגמול לפחות על דיווחו מהשכירים 30% כי העלה בעבודה קידום של מסכם מדד

 .  התגמולים

 היותם לנוכח חשובה סוגיההשתתפות השכירים בקורסים והשתלמויות במסגרת עבודתם,  בחנהנ

לשמש משאב נוסף בהרחבת  יכוליםאלה  שקורסים משום, פחות אף אובלבד  לימוד שנות 30בעלי 

 . הםהידע המקצועי של

 כחלק בהם שהשתתפו הנוכחי מהמעסיק השתלמות או קורס  על דיווחו השכירים מהצעירים רבע 

 להם שיש הצעירים בקרבעל כך  דיווחו יותר גבוהים אחוזים. נמצא כי לתפקידם מההכשרה

 , בהתאמה(. 00%לעומת  65%לעומת צעירים ללא תעודת בגרות מלאה ) מלאה בגרות תעודת

 מקום את שיאבדו חשש ישנשאלו אם  השכירים תעסוקתי בקרב השכירים:הביטחון ה תחושת

 .הקרובה בשנה עבודתם

 60%  .)דיווחו כי קיים חשש שכזה )חשש קטן, גדול או גדול מאוד 

 המשרה היקף לפי מובהק הבדל נמצא לא . 

                                                   
 להגברת חוק"ה 0030 באמצע לתוקפו שנכנס לפני ,0030–0007 במהלך נערך זה שסקר לציין כדאי זה בהקשר 16

   .כרםש תנאי על הצעירים דיווח את משנה תהיהי כיום הסקר שעריכת תכןיי". העבודה דיני של האכיפה
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את עבודתם  יאבדו אםלמצוא עבודה אחרת  סיכוייהם את להעריך התבקשו גםהשכירים  הצעירים

 הנוכחי:

 90%  גדול או גדול מאוד שימצאו עבודה אחרת  סיכויהעריכו כי יש 

  העריכו כך. 48% רק עבודתם את לאבד שחוששים םהעובדי בקרב 

 במידה מרוצים הם ככלל כי דיווחו( 93%) רבעים כשלושה :מעבודתםהשכירים  של רצוןה שביעות

כי  העלתה בעבודה ספציפיים מהיבטים רצון שביעות של בחינה. מעבודתם רבה במידה או מאוד רבה

 מיחסלנצל ידע וכישורים,  מהיכולתדיווחו על שביעות רצון מהעניין בעבודה,  70%-ל 80% בין

 להתקדם מהסיכויים וכן מהשכר רצון שביעות על דיווחו 38%. לעבודה החברים ומיחס הממונים

חיפשו עבודה אחרת בארבעת השבועות  34%-ו עבודה להחליף מעוניינים הם כי דיווחו 63%. בעבודה

 . לסקר שקדמו

 מוגבלות לפיהשכירים  בקרב הבדלים 4.1

יותר בהחלפת עבודה  רבועניין  תהנוכחי העבודב רצון שביעותפחות  יש א בקבוצה :רצון שביעות

 מוגבלות.  להם שאין מי בקרב או ב בקבוצה מאשר

במקרה  תהאמינו פחות ביכולתם למצוא עבודה חלופי א קבוצההנמנים עם  :תעסוקתי ביטחון תחושת

 של איבוד העבודה הנוכחית. 

 מגזר לפיהשכירים  בקרב הבדלים 4.3

 הפער כייתכן י. בהתאמה, שנים 3.3 לעומת שנים 5.5 של ממוצע –יהודים לערבים ותק גבוה מל :ותק

 צבאי/לאומי של היהודים. ה החובהשירות מ נובע

 מקצועיים פועלים יותר היו הערבים ובקרב, ושירותים במכירות יותר עסקו היהודים :יד משלח

 . בתעשייה

הערבים מאשר בקרב היהודים דיווחו על שביעות רצון  בקרבגבוהים יותר  אחוזים :רצון שביעות

 גדול שחלק לעובדהמהסיכוי להתקדם בעבודה ומהיכולת לנצל ידע וכישורים. ניתן לייחס זאת 

ם מקצועיים בתעשייה, כלומר , הנם פועליהערבים תגברים הערבים, המהווים את עיקר קבוצמה

דיווחו פחות מיהודים על קבלת תנאים  ערבים. יחד עם זאת, צעירים בו הוכשרושעוסקים במקצוע 

יותר חשש לאבד את  הביעו. הם העבודה במקום מקצועיים בקורסים השתתפותחוק ועל כסוציאליים 

נוכחית. העבודה הפחות סיכויים למצוא עבודה אחרת במקרה של איבוד  להם שישעבודתם והעריכו 

 . היהודים מהצעירים מעבודתם כללית רצון שביעות פחות הביעו הערבים הצעיריםעל כך,  נוסף
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  השכירים הצעירים של הכלכלי המצב. 5

 באמצעות בדיקה של השכר ברוטו השעתי.  השכיריםרמת ההכנסה של כלל  נבחנה

 לעומת שכר המינימום  לשעה"ח ש 03.85משכר המינימום ) 3.6הברוטו השעתי הוא  שכר ממוצע

 ( הריאיון במועד 00.90

 פחות משכר המינימום השעתי ברוטו  מרוויחים רבע 

 00%  הבסיסיות ההוצאות את לכסות מצליחים לאכל כך מצליחים או כלל  לא הםדיווחו כי 

  הבית במשק

 לנוכח מפתיע אינו זה ממצא. בסיסיות הוצאות בכיסוי קשיים על מגבריםדיווחו יותר  נשים 

על  עומדנשים  של ברוטו השעתי ן: שכרמהגברים פחות מרוויחות הנשיםכי  נמצאהעובדה ש

 אףהמינים  בין והפער, המגזרים את חוצה זו מגמהבקרב הגברים. ₪  09.54 לעומת₪  05.45

 . הערבית האוכלוסייה בקרב מעמיק

 בלימודים בהשתלבות עזרה וצורכי בלימודים עניין. 6

הלימודים ִהנה סוגיה חשובה לאור הקשר החיובי בין השכלה לבין השתלבות איכותית בשוק  סוגיית

העבודה )הן בנוגע לשכר והן בנוגע לאופק תעסוקתי(. מידע על שיעור הצעירים העובדים המביעים עניין 

החלטות ולקובעי  למקבלי לסייעלהשתלב בלימודים יכול בלימודים ומידע על צורכי העזרה שלהם כדי 

על  דיווחו( 59%) העובדים הצעירים מכלל כמחציתמדיניות להשקיע משאבים בכיוונים המתאימים. 

 או בקורס הכשרה מקצועי בשנה הקרובה.   בלימודים להשתלבעניין 

 מכל 38%) כלשהי מקצועית תעודה להם שאיןבלימודים נבחן גם בקרב צעירים עובדים  העניין 

 לאתיכוניים, -על בלימודים המשיכו שלא כך על שנוסף בצעירים להתמקד היא המטרה(. הקבוצה

ינים ימעונ 50%. בקרבם נמצא כי מקצועית הסמכה כל להם ואין פורמלי באופן מקצוע רכשו

 ללמוד: 

 מקצועי  בקורס מעוניינים 43% -

 אוניברסיטה או במכללה מעוניינים 04%  -

 .  בגרות בהשלמת מעוניינים 34% -

 הם אם השאלה על בחיוב ענוללמוד  שמעוניינים מקצועית תעודה ללא הצעירים( 45%) כמחצית 

 :בלימודים להשתלב כדי לעזרה זקוקים

 זקוקים לעזרה אינסטרומנטלית, כגון עזרה כספית   53% -

 עובדים שהם העובדה לאור חשוב צורך –נוחים  בזמנים ללימודים זקוקים 37% -

 תחומי לימוד.בזקוקים להכוונה ולייעוץ  05% -
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 מיוחדת לב לתשומת שזקוקה הקבוצה מאפייני. 7

 לב לתשומת הזקוקה קבוצה שמהווים עובדים צעירים שלקבוצה -תת הוגדרה הנתונים ניתוח במסגרת

 :נמניםזו  קבוצה עם. ממנה רצון שביעות חוסר/או ו בעבודהיציבות -אי של תחושה בשל מיוחדת

עבודה במשרה מלאה או עבודה נוספת  מצאו שלא מפני –צעירים שעובדים עבודה חלקית שלא מרצון 

 היקף את להרחיב היהל ולא יכ הנוכחישהמעסיק  מפני(, או מלאה משרה של להיקף להשלים כדי)

 להםש המשרה

  או

 (: משרה להיקף קשרעליהם )ללא  חלים הבאיםשניים מתוך שלושת הפריטים  לפחותצעירים ש 

 מהעבודה" מועטה במידה"מרוצים  או" מרוצים לא"בכלל  -

 עוניינים להחליף עבודה מ -

 לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה. מאוד גדול או גדולחשש  להם יש -

  . השכיריםמ 06%המדד שנבנה, הקבוצה שזקוקה לתשומת לב מיוחדת מונה  לפי

 בשלעובד להשתייך לקבוצה שזקוקה לתשומת לב מיוחדת  צעיר שללבחון את הקשר בין הסיכוי  רצינו

מאפיינים שונים: מגדר והורות,  לבין ממנה רצון שביעות חוסר/או ו בעבודהיציבות -אי של תחושה

-ניתוח דו –מגזר, מוגבלות, השכלה, תעודה מקצועית, מסוגלות תעסוקתית. הניתוח כלל, ראשית 

  .מודל של רגרסיה לוגיסטית מצעותבאמשתני -רב ניתוח –משתני, ולאחר מכן 

של  גבוה יותר ישנו שיעור לקבוצה המשתייכיםהעובדים  הצעירים בקרבמשתני עולה כי -הדו מהניתוח

)ביחס  נפשית מוגבלות בעלי צעיריםמהות )ביחס לנשים ללא ילדים, לגברים ללא ילדים ולאבות(, יא

(, מוגבלות ללא ולצעירים למידה לקויות עם לצעירים, /חושית/שכליתלצעירים בעלי מוגבלות פיזית

חסרי תעודת בגרות או בעלי תעודת בגרות חלקית )ביחס לבעלי תעודת בגרות מלאה( וצעירים שיש 

להם שלושה קשיים או יותר במסוגלות תעסוקתית )ביחס לאלה ללא קשיים או לבעלי קושי אחד או 

 שניים(.

כדי לבדוק מה הם הגורמים  שנערךוגיסטית מודל של רגרסיה ל באמצעותמשתני -בניתוח רב

דומות  מגמותתשומת לב מיוחדת עלו  הדורשתקבוצה ל להשתייך הסיכוי אתאו מקטינים  המגדילים

 השונותמשתני, למעט במשתנה ההשכלה. משתנה זה נמצא לא מובהק. -לאלו שעלו בניתוח הדו

 . 3.3 היא המודל של המוסברת

)לעומת  מלאה בגרות תעודת ללא לצעירים רק כי מעלה אוכלוסיית הערבים ללאשל המודל  בחינה

 ההשכלה של חשיבותה על המעיד דבר, לקבוצה להשתייך סיכוי יש( מלאה בגרות תעודת בעלי צעירים

 .הצעירים בקרב רצון ולשביעות תעסוקתי לביטחון כאמצעי
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 פעולה וכיווני סיכום. 8

. פחות או לימוד שנות 30בעלי  03-06זה מציג מידע מקיף על מצבם של צעירים עובדים גילאי  סקר

מטרתו לבדוק מאפיינים שלהם, משאבים וחסמים להתקדמות בעולם העבודה ואף צרכים לשם 

בעת ביצוע  עבודתם  של איכותה ואתהשתלבות במסגרת לימודית. כמו כן נועד הסקר לבחון את הטיב 

טרה היא לדעת אם צעירים אלו משולבים בעבודה בעלת אופק תעסוקתי שתאפשר להם הסקר. המ

להתקדם ולמנף את עצמם בשוק העבודה ולמה הם זקוקים כדי להשתלב בלימודים )אם הם מעוניינים 

 בכך( או בעבודה איכותית יותר. 

בתעסוקה יציבה  עובדים –מסך קבוצת הגיל  03%המהווים  –עולה כי הצעירים העובדים  מהממצאים

 80%מהם היו מועסקים כל הזמן או רוב הזמן בשנתיים האחרונות. בקרב השכירים ) 70%יחסית: 

 0.3) וחצי כשנתיים של ממוצעת עבודה תקופת, מלאה במשרה עובדים( 70%) רובם(, הקבוצה מכלל

 .מעבודתם גבוהה רצון שביעות על דיווחו מתוכם 80%-כ, כן כמו. הנוכחי העבודה במקום( שנים

זאת, מהספרות עולה כי בחינה אִמתית של מצבם התעסוקתי של צעירים בעלי השכלה נמוכה אשר  עם

עובדים אינה בחינה של "הכאן והעכשיו" בטווח הקצר אלא של יכולתם להמשיך ולמנף את עצמם 

 בטווח הארוך, בעתיד, בכל הנוגע ליכולת ההשתכרות שלהם מעבודה ללא הכשרה וכן ליכולתם

להתבסס במקום עבודה מסודר עם תנאים סוציאליים. נוסף על כך יש להביא בחשבון את השינויים 

 הצפויים במצבם המשפחתי )נישואין וילדים( שעשויים להוסיף עול כלכלי. 

 :   מדיניות בפיתוחעולים מספר כיווני פעולה שכדאי לתת עליהם את הדעת  מהממצאים

 64% רק - העבודה במקום יותר איכותית התערות שיאפשר באופן למידהוהנגשת אפשרויות  עידוד

שנות  30שנות לימוד או  30-פחות מ יש ולשאר, מלאה בגרות תעודת בעלי הםהעובדים  מהצעירים

, צבארכשו מקצוע במסגרת פורמלית כלשהי )כגון  60%כן, רק  כמוחלקית(.  בגרות בלילימוד )עם או 

 : לשקול כדאישל הצעירים  הנמוכה השכלתם לנוכח(. מקצועי קורסאו  תיכון

 וייעוץ בהכוונהדיווחו על צורך בעזרה כספית,  הצעירים - מקצוע לרכישתומתן תמריצים  עידוד 

  ולימודים עבודה של שילוב המאפשרים נוחים בזמנים ובלימודים

 משום, חלקית בגרות תעודת בעלי לצעירים בעיקרזה כדאי לתת  עידוד - השכלה השלמת עידוד 

 הבגרות בבחינות לעמוד מסוימת יכולת הוכיחו כברש

 בעלי ִהנם זה בסקר מהצעירים 33% -לימוד מותאמים לצעירים בעלי קשיי למידה  קורסי יצירת 

( בגרות לתעודת)מתחת  נמוכה השכלה בעלי צעירים בקרב, כך על נוסף. מאובחנות למידה לקויות

 להניח ויש הספר בבית והסתגלות למידה קשיי וושח צעירים של מבוטלים לא אחוזים נמצאו

 להשלים הצעירים את לעודד רק לא צורך עולה כן על. בגרות תעודת השלימו לא כך שעקב

 .שלהם לקשיים מותאמים קורסים להם להציע גם אלא מקצוע ולרכוש השכלה
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, ידע לתחומי היא הכוונה -רלוונטיות לביצוע מיטבי של העבודה  מיומנויות שלאו שיפור  רכישה

הגברת מסוגלות תעסוקתית ומיומנויות עבודה נדרשות )עבודה להאנגלית וכן  בשפהבמחשבים ו

 (. יעילה התנהלות, עבודהבצוות, התמודדות עם שגרת יום 

 

 - חוק לפיהמגיעים להם  הסוציאליים ולתנאים לזכויותיהם הצעירים העובדים מודעות הגברת

 לפי ביםתנאים סוציאליים מחוי מקבליםהצעירים השכירים עלה כי אחוזים נמוכים מהצפוי  מדיווח

 החשיבות את מעלים אלה ממצאים. המינימום משכר נמוך שלהם השעתי הברוטו ששכר כן, וחוק

 לפי לקבל אמורים שהם הסוציאליים התנאים על וכן כעובדים זכויותיהם על לצעירים מידע במתן

 . חוק

 וצעיריםבעיקר ערבים  - לתעסוקה ובחסמים בקשיים שהתבלטו לקבוצות מיוחדת לב תשומת מתן

היציבות בעבודה -רצון ותחושת איהאת סוגיית חוסר שביעות  גםכן, כדאי לבחון  כמו .א מקבוצה

 .בכלל נשים של העבודהתנאי  אתמהות ויבקרב א

לאוכלוסיות מיוחדות, אך אלה אינן חשוב לציין שישנן כיום מספר יוזמות לשם שדרוג תעסוקה 

, במסגרת האגף להכשרה מקצועית של שירות התעסוקה ניתנים הייעודיות לצעירים. כך לדוגמ

עובדים בעבודות בלתי  גם( לצורך מימון קורסים מקצועיים לפונים לשירות. vouchersשוברים )

כדי לאפשר  הערב עותבש מתקיימים הקורסים. המקצועיות יכולים להיות זכאים לקורסים אל

החברתיים מממן קורסים  והשירותים. כמו כן, משרד הרווחה בהם לאנשים עובדים להשתתף

  שירותים. המקצועיים בתכנית "תעסוקה לרווחה" במסגרת סל 

 ובניית מדיניותקביעת של  םתהליכיבלסייע  עשוייםשונים ו בפורומים הוצגועיקריים  ממצאים

.העבודה בעולם צעיריםשל  מצבם לשיפור תכניות
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. II ביניים ח"דו – צעירים מרכזי פעילות. 0009'. ג, אריה בן-מרטנס'; נ, עובדיה'; ב, הנלה'; י, אזרחי
 .אביב-תל, מ"בע לניהול יועצים הופמן-מרטנס

, הכנסת של והמידע המחקר מרכז מסמכי. בפריפריה נשים תעסוקת. 0030'. א, לוטן-אלמגור
  .ירושלים

 והמידע המחקר מרכז מסמכי. נתונים ריכוז: הערבי במגזר נשים תעסוקת. 0008'. א, לוטן-אלמגור
  .ירושלים, הכנסת של

 לבגרות מעבר: לאשלים רקע מסמך. 0033'. ד, ריבקין'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן'; ר, רענן'; ג, אמיתי
 .ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. והתערבויות צרכים: סיכון במצבי אוכלוסיות בקרב

 , תל אביב.ספרית פועלים .רפ: אורי תרגום. וחברה ילדות. 3793, א"ה. אריקסון

 כלכליות התפתחויות :בתוך ".בישראל צעירים תעסוקת: לעבודה מלימודים. "0033. ישראל בנק
מחקר. ה. בנק ישראל חטיבת 09-05:360. 2111 אפריל עד ינואר - האחרונים בחודשים

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb130/develheb.pdf :(.0030 אוגוסט. )נדלה 

 במשך ה"על עמותת תרומת: ראייה וכבדי עיוורים אוניברסיטאות בוגרי. 0005'. ד, נאון'; א, ברמן

 .ירושלים, 05-560-דמ ,ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס. בתעסוקה השתלבותם אחר ומעקב הלימודים

 החינוך לקידום אזרחיות ויוזמות הממשלה מדיניות: בהמתנה חינוך. 0030. 'א'בריה, אג'בארין, י'; ג
 .נצרת, ומדיניות למשפט ערבי מרכז, דיראסאת. בישראל הערבי

 השתלבות לקראת בישראל לצעירים סיוע .0030'. ר, גדסי'; ל, פרץ-אסולין'; ד, ורצברגר'; א, גתי
 במסגרת והגשה הצגה. גנדיר קרן עבור למחקר סיכום דוח – וצרכים מאפיינים מיפוי: תעסוקתית

 ". הראשון הכנס – המחקר בראי בישראל צעירים"

 .אביב תל, מרכז אדוה  .ותקציבי משפטי מבט: בישראל גבוהה להשכלה הזכות .7002'. נ, בוזגלו-דגן

. ותארים תעודות מקבלי: ס"הלמ אתר. 7007. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה -"ס הלמ

http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=659  (7007 יוני: נדלה.) 

 .2112 אדם כוח סקר .0007. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה - ס"הלמ

 .ירושלים. 2115 חברתי סקר. 0003המרכזית לסטטיסטיקה.  הלשכה -"ס הלמ

דפוסי שימוש, הזדמנויות וסיכונים בקרב  –אינטרנטה. 0033'; לף, י'; בן סימון, ב'. ל, סיקרון-ואזן
-0035 פעולה וכיווני מגמות, אסטרטגי תכנוןילדים ובני נוער במצבי סיכון או עם צרכים מיוחדים. 

 .ירושלים, אשלים ישראל-'וינטג. 0030

http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb130/develheb.pdf
http://www.bankisrael.gov.il/develheb/develheb130/develheb.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=659
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=659
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-03-. דמ64-22 בגילאי חדשים עולים של בתעסוקה השתלבות דפוסי. 0003, י'. קינג'; א צדיק,-וולדה
 .ירושלים, ברוקדייל מכון-ג'וינט-מאיירס, 583

תכנית "סטרייב" לקידום בעבודה של צעירים בלתי . 0033, י'. סלייטר'; נ, שטרוסברג'; ע, זיו
, ברוקדייל מכון -'וינטג -יירסמא, 33-479-דמ .מועסקים המתקשים להשתלב בעבודה: מחקר הערכה

 .ירושלים

: ביתיות-חוץ במסגרות צעירים של לבגרות המעבר –דבר  פתח. "0008'; בנבנישתי, ר'. ע, זעירא
 .30-9:08 סוציאלית חינוכית לעבודה מפגש". אחרי והשנים היציאה לקראת

פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, שירותים  צעירים. 0030'; רפאלי, ת'. ר, בנבנישתי'; ע, זעירא
 סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. בית ספר לעבודה ומדיניות: דוח מחקר מסכם. 

 בני בעבור: תכניות תעסוקתי וקידום העבודה לעולם מעבר. 0007, ל'. יורוביץ'; פסטרבצ'ינסקי, -כאהן

 מרכז, 07-403-דמ. ספרות סקירת - OECD-ב נוספות ובמדינות"ב בארה בסיכון וצעירים נוער
 .ירושלים, ברוקדייל מכון-'וינטג-מאיירס, ולנוער לילדים אנגלברג

. בעולם הנפש בריאות מסקר עיקריים ממצאים: בישראל וחרדה דיכאון הפרעות. 0030'. ד, לוינסון
 .ותכנון למחקר המחלקה. הנפש לבריאות האגף: הבריאות משרד

 .ירושלים, שוקן. שנות אביב. 3789, ע'. ליבליך

תל   ,מ"בעיועצים לניהול , הופמן-מרטנס .II ביניים דוח - צעירים מרכז פעילות .0009. הופמן-מרטנס

  .אביב

)לא  0033 יוני: ברוקדייל במכון עובדו הנתונים. בחינות בגרות –נתונים  קובץהחינוך. תשס"ט.  משרד
 (.פורסם

, 07-469-מכון ברוקדייל, דמ-ג'וינט-מאיירס .בישראל מוגבלות בעלי מבוגרים. 0007, ד' )עור'(. נאון
 ירושלים. 

. הסינון: I שלב בישראל נכויות עם ילדים על ארצי סקר. 3778'. ש, מוראי-בייץ'; א, יפרח'; ד, נאון
 .ירושלים, 78-605-דמ, ברוקדייל מכון

: העבודה בשוק מלא באורח משתתפות שאינן אוכלוסיות. 0003'. אצדיק, -וולדה'; י, קינג'; ד, נאון
-ג'וינט-, מאיירס03-570-. דמבתעסוקה ניידותן ולהגברת תעסוקתן לקידום ותכניות מאפייניהן, גודלן
 .ירושלים, ברוקדייל מכון

 מוגבלות בעלי. 0030'. ד, גאליה-אלכסנדר'; ר, פריאור.; 'ד, הרן'; א, שהם-בן'; נ, שטרוסברג'; ד, נאון
 מכון-וינט'ג-מאיירס .תעסוקה ומצב מאפיינים, באוכלוסייה שכיחות: בישראל העבודה בגיל

 .ירושלים, 30-304-דמ, ברוקדייל

 המסחר, התעשייה משרד. 2111-1771העצמאים ומאפייני תעסוקתם  דיוקן. 0003'. ס, שלח'; ר, נדיב
 . אדם כח לתכנון הרשות. והתעסוקה
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 לכלכלה מאקרו מרכז. בישראל מקצועית להכשרה מודל ליצירת המלצות. 0030, ר'. לוי'; ר, נתנזון
 .אביב תל, מדינית

 של והמידע המחקר מרכז. תמונת מצב –מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  .7002'. ד, סחייק

 .ירושלים, הכנסת

 במדינות ותעסוקה צעירים על ומבט בישראל צעירים תעסוקת: קשות ההתחלות כל. 0033'. ש, צור
והשירותים  הרווחה משרד שערך בישראל צעירים תעסוקת בנושא כנסמצגת ל .בעולם מפותחות

 .ישראל בנק, המחקרחטיבת  .0033 בספטמבר 30, גנדיר וקרן בתת בשיתוף החברתיים

http://www.gandyr.com/artpage.php?item=29    :(. 0030 אוגוסט)נדלה 

 והמועצה הילד לשלום המועצה .2117 בישראל מיוחדים ילדים. 0009'. א, אריה-בן'; י, ציונית
 . הבריאות במשרד לפדיאטריה הלאומית

 בכיר אגף. לעתיד ומבט מצב תמונת – ושירותים צרכים, בעיות – בישראל צעירים. 0007'. י, קטן
 . ירושלים, החברתיים והשירותים הרווחה משרד, והכשרה תכנון, למחקר

. "חסמים ומשאבים להשתלבות בתעסוקה אצל מקבלי גמלת הבטחת הכנסה הבלתי 0005קינג, י'. 
 .65-7:33 ביטחון סוציאלימועסקים". 

 והשירותים הרווחה משרד, התקון אגף בטיפול 38 גיל מעל צעירים. "0008'. מ, וגשל'; ר, שרביט
 . 384-383:08 סוציאלית חינוכית לעבודה מפגש". החברתיים

. מוגבלויות עם נוער לבני העבודה לעולם הספר מבית מעבר תוכניות. 0030'. מ, מרגלית'; ע, שרעבי
 . ירושלים, החברתיים והשירותים הרווחה משרד

 בריאות שירותי: בתוך". ואתגרים תהליכים - בישראל בקהילה נפש נכי שיקום. "0003'. י, שרשבסקי
 . אביב-תל, 670-649 'עמ, מבט/ריקובר'צ'(.  עור' )י גינת'; א אבירם. וסוגיות מגמות: בישראל הנפש
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