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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

 

בישראל  צעירים. 0035'. ו, קונסטנטינוב'; י, הדר'; ל, סיקרון-ואזן'; פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן'; ד, נאון

 . 36-350  -דמ .וצרכים חסמים, משאבים  – בתעסוקה השתלבות: לומדים ואינם עובדים שאינם

 

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

   (באתר המכון בלבד). וצרכים חסמים, משאבים  – בתעסוקה השתלבות: בישראל צעירים

 

 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

 

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

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

 מבוא. 2

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

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

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

 נעשה שלא ההכרה מתחזקתלכך  מעבר. ההללימודי השכלה גבו פוניםקשיים במיוחד לצעירים שאינם 

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די

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

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

מגמת התחזקות  בשלהמשק,  במבנההניכרים  השינוייםלא השפיע על ישראל בחריפות ולאורך זמן, אך 

אין כיום ידע מקיף ומסודר  אולם,. פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד השפיעו, ההייטק ענפי

 על צורכי אוכלוסייה זו בכלל ועל מעברה לעולם התעסוקה בפרט.   

 מיוחדים קשיים שלהןהצעירים  אוכלוסיות את שבחן מקיף ארצי סקרלראשונה מכון הזאת ערך  לאור

המחקר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס . ולהתקדם בשוק העבודה להשתלב

 ותכניות שיקלו עליהם את המעבר לחיים הבוגרים לתכנון צעדי מדיניות

  :06-03בגילאי  המחקר התמקד בשלוש קבוצות

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

  הקרובה בשנה כאלה

 מוגבלות בעלי צעירים  .2

 . פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים .3

 מקיף מידע יםמספקש מחקר ממצאי מציג זה דוח הממצאים לגבי כל אוכלוסייה מוצגים בדו"ח נפרד.

 להתחיל מתכוונים אינםותיכוניים, -על בלימודים המשיכו שלא או פחות לימוד שנות 30 בעלי צעירים על

 או מזדמנת שאינה בעבודה בשבוע שעות 30 לפחות עובדש י. עובד הוגדר כמהסקר שלאחר בשנה ללמוד

 )להלן: צעירים עובדים(.  זמנית

מכון -ג'וינט-מאיירסאפשר למצוא באתר האינטרנט של הנוספות אוכלוסיות המחקר שתי ל עהדוחות 

 .www.jdc.org.il/brookdaleברוקדייל: 

גילאי ב צעירים 3,378 רואיינו במסגרת המחקר. במקביל נעשה האוכלוסיות שלוש על הנתונים איסוף

 האוכלוסיות שלוש את לייצג כדי , אשר אותרו בעזרת שאלון סינון.צעירים עובדים 900-, מתוכם כ03-06

 דירוג פי-על) כלכלי-חברתי מגורים אשכול(, ערבים/יהודים) מגזר: פרמטרים ארבעה לפי המדגם שוקלל

 .  המגורים יישוב וגודל לימוד שנות, (לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של היישובים

http://www.jdc.org.il/brookdale
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 ודלגאומדן משוקלל של  להלן. 558,700 הנו 03-06 בני הצעירים סך(, 0007, מ"סהל) אדם כוח סקרלפי 

 :0008 לשנת המחקר אוכלוסיות

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

 .הגיל מקבוצת 33% המהווים ,58,700 – הקרובה בשנה כאלה

  .הגיל מקבוצת 03% המהווים ,70,850  –  פחות או לימוד שנות 30 בעלי םעובדי צעירים .2

  . .1מקבוצת הגיל %35 המהווים ,30,880 –ת יומוגבלו בעלי צעירים .3

בעל עובד כך לדוגמה, צעיר  מציג את גודל שלוש האוכלוסיות ואת מידת החפיפה ביניהן. 'תרשים א

  .תיועובדים וגם לאוכלוסיית בעלי המוגבלוהמוגבלות ישתייך מבחינת הניתוח גם לאוכלוסיית הצעירים 

  :ח אדםוגודל אוכלוסיות המחקר והחפיפה ביניהם לפי סקר כ: א תרשים

              

 

 

 

 הדו"ח מתייחס לשאלות הבאות:

  ? העיקריים מאפייניה הםומ האוכלוסייה גודל מהו .1

 יציבותם התעסוקתית? לו העובדים מהם החסמים ומהם המשאבים לקידום הצעירים .2

 בה? מאפייני העבודה לפי מדדים של טיב העבודה והסיכויים להתקדםמהם  .3

                                                   
בעלי מוגבלות אינם צעירים שו פיזית/חושית/שכלית/נפשית מוגבלות צעירים בעליקבוצה זו כוללת  1

 וריכוז קשב הפרעת או/ולקות למידה בעלי אבל  שכלית/נפשית פיזית/חושית/
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  בעתיד? הכשרה בורצון או עניין בהמשך לימודים  העובדים האם יש לצעירים .4

 לדעתםאפשר  ואיך, סוקהבתע שילוב לצורך השונות במערכות העובדים כמה הסתייעו הצעירים עד .5

 ? משך לימודיםהוב יותר בתעסוקה טובלהם להשתלב  לעזור

ם שזקוקה לתשומת לב מיוחדת ומה ה קבוצה קיימת בתוך אוכלוסיית הצעירים העובדים האם .6

  ה?מאפייני

 מוגבלות בעלי צעיריםצעירים שאינם בעלי מוגבלות, לעומת  פיל האוכלוסייהאת  חילקנו םממצאיה בניתוח

/חושית/שכלית/נפשית פיזית מוגבלות בעליאינם ש צעיריםו (א קבוצה :/חושית/שכלית/נפשית )להלןפיזית

 .ומין מגזר לפי נותח המידע, כן כמו. 2)להלן קבוצה ב( קשב וריכוז הפרעות או/ואבל יש להם לקויות למידה 

 חלקית בגרות תעודת עם וא בגרות תעודת ללא צעירים בין הבחנהתוך  ,השכלה לפי גם נותחו מהנתונים חלק

 גילה קבוצת עומתל 05-06 גילה קבוצת :גיל לפי ה ניתוחנעשבנוסף, עם תעודת בגרות מלאה.  צעירים לבין

 בלבד: םהוצג עבורולפיכך בסקר  םמהצעירי 80%שהם  לעובדים שכיריםרק רלוונטי חלק מהמידע    .03-04

מתייחסים  4-ו 5חלקים   יחד. כלל העובדים, שכירים ועצמאים גםמתייחסים ל בהמשך, 3-ו 6 ,0 סעיפים

   רק לשכירים.  

שנות  30 בעלי 03-06גילאי  בארץ העובדיםכלל הצעירים  שיעורח אדם של הלמ"ס, ולפי נתוני סקר כ

-חברתי דירוג בעלי ביישובים שמתגוררים צעיריםן בקרב הובמגזר הערבי  יותר הן גבוה ,או פחות לימוד

 בתוך אוכלוסיית המחקראלו  בהתאם לכך יש ייצוג יתר של קבוצות  .נמוךכלכלי 

  דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 1

 (.  76%הרוב המכריע הם גברים ) –הם ערבים. מתוך קבוצת הערבים  50%: מגזר

 .  הן נשים 00% :מגדר

  :משפחתי מצב

 05% .39%לעומת  64%אחוז כפול של נשואים במגזר הערבי לעומת היהודי ) ישנו נשואים ,

 ( בהתאמה

 35% 37%) יהודים הורים לעומת ערבים הורים של כפול כמעט אחוז ישנו. הורים נםיה 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.  מקבוצה 33% ,א מקבוצה 33%בעלי מוגבלויות:  נםיה 60%: מוגבלות

                                                   
תוך  וריכוז בקשב ההפרעות ובעלי הלמידה לקויות בעלי אתמאמץ מיוחד לאתר במסגרת הראיונות  נעשה 2

על לימודיהם בבית ספר  דיווח. 0ידי איש מקצוע -על אבחוןעל  ן. דיווח של המרואיי3: דרכים בשלוש שימוש
לקויות  גילויפי סדרת שאלות ל-על איתור. 6לחינוך מיוחד או בכיתה מיוחדת/מקדמת/טיפולית בבית ספר רגיל 

  למידה. 
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  תעסוקתית למוביליות וחסמים משאבים. 3

 העבודה בשוק להשתלבות חסמים או משאבים להוות עשוייםהנים ימאפי נבדקו הסקר במסגרת

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

למסגרות  הסתגלות בעיות ,בריאותם מצב אתהצעירים העובדים  הערכתושפות(, אילוצים משפחתיים, 

 . תעסוקתית ומסוגלות בעבר

 הון אנושי 1.3

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

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

 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

 .ריות איכותיות לעבודות לעבור להם לאפשר או

 : השכלה

 שנות לימוד 30-פחות מ יש 05% -ל 

 כלל או רק חלקית  תעודת בגרות אין  אךשנות לימוד  30 יש 53-ל 

 64% בעלי תעודת בגרות מלאה 

 שלבםבמטרה לצעירים ללא השכלה על תיכונית עבור חשוב במיוחד  נה שלבהירכישת מקצוע : מקצוע

 עבודה.במקום ה משך קידומםלהו בתעסוקה

 %60 למדו קורס  בלבד %0 3,(מקצועי בקורס או בתיכון)בצבא,  כלשהי פורמלית בדרך מקצוע רכשו

 מקצועי בעת הריאיון. 

 ( דיווחה כי  35%קבוצה רחבה יותר )עם זאת, עם או בלי הסמכה מקצועית כלשהו מקצועלהם  יש .

 קשה לדעת מה המשמעות של דיווח זה.

להקנות מיומנות  משאביםאחד האת  מהוות העבודה לעולםהכנה  סדנאותלעולם העבודה:  הכנה

צעירים מרכזי של המשרדים השונים ושל בתכניות ייעודיות  מועברות אלו .בעבודה להשתלבות וכלים

, פרסה בית דרךהכנה לעבודה במסגרת כלשהי, כגון  בסדנתפעם -איהשתתפו  3%רק אך ברחבי הארץ. 

 צבא.הבית ספר מיוחד או 

הם התבקשו לציין את  .באנגלית שלהםנשאלו על מידת השליטה  העובדיםהצעירים  כללבשפות:  ידע

 מדד נבנהמידת יכולתם להבין שיחה פשוטה, לשוחח, להבין הוראות שימוש בציוד ולכתוב מכתב פשוט. 

 לפישצוינו לעיל.  הפעילויות מארבע שלושלפחות  מאוד/טובה טובה ברמהלבצע  יכולת הכולל מסכם

מהצעירים  30% :יםמגזרבין ה הבדל משמעותי מסתמן אךבאנגלית,  מאוד/טוב טובולטים ש 55% המדד

שדיווחו על  הערביםצעירים מ 37% היהודים דיווחו על רמה טובה/ טובה מאוד בשפה האנגלית לעומת

 . כך שהפער גדול מאודרמה טובה/טובה מאוד, 

                                                   
 הצבאי שירותו במהלך למד שהצעיר או תעודה על סיום קורס מקצועי אותעודת הסמכה מקצועית בתיכון  כולל 3

 (ותופקיד לוגיסטיקה, נהיגה כולל לא) לעבוד בו באזרחות יכול שהוא מקצוע
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"יכולת  על שאלהגם  נוספה בעברית הידע למדד הצעירים הערבים נשאלו גם על מידת שליטתם בעברית.

 טובה או טובה שליטה על דיווחו הערבים הצעיריםמ 83%". עבודה בריאיון בעברית עצמם את להציג

 .הפעילויות תחמשבעברית בכל  מאוד

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

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

הצעירים  אחוז אתמסכם שבדק  מדד לפי. אקסל, וורדבשימוש נפוץ:  אופיס ובתוכנות אלקטרוני

שולטים  36%מהיישומים שצוינו לעיל:  שנייםד בלפחות וטובה או טובה מא ברמהששולטים  העובדים

 במחשב. 

 :האנושי הוןבלפי מגזר ומגדר  הבדלים

 בכל המדדים שנבדקו היהודים משל נמוך אנושי הון בעלי הערבים הצעירים.  

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

 תעסוקתית מסוגלות 1.3

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

 להשתלבות חסם מהווה הןאו קושי ב ן. העדרלעבודה הרלוונטיים פורמליים בלתי כישורים הן אלו

 וגעיםהנ פריטים 36-ב שלהם הקושיולהתקדמות במקום עבודה. הצעירים נשאלו על  בתעסוקה

. יותר או אחד קושי על דיווחו %09. קשיים על מדווחים אינם מהצעירים %30 4.וגלות תעסוקתיתמסל

 .יותר או קשיים שלושה על דיווחו 33%

 בעבר למסגרות הסתגלות בעיות 1.1

במסגרות בהן נדרשו הצעירים לתפקד בעבר, כגון בית הספר והצבא, עשויות לנבא סתגלות ה בעיות

ייתכן כי קשיים שחוו הצעירים העובדים כן,  כמו במקום עבודה. ובהןבעיות הסתגלות במסגרות בכלל, 

 או הכשרה.  רצונם להמשיך לרכוש השכלהעל  והשפיעבבית הספר 

 67% הספר בבית הלימודים בתקופתחוסר עניין  קושי להתרכז/ על קושי בלימודים/ דיווחו 

  08%  מהלימודים לפחות פעם אחת.  שהושעודיווחו 

 המסגרת לכללי לציית קושי להם שהיה דיווחו מהם 35%. בצבא שירתו היהודים מהצעירים 99%

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

                                                   
 שאתה בשפה פה בעל שניתנות או כתובות להוראות בהתאם עצמאי באופן עבודה לבצע: הפריטים 36 להלן 4

כל יום ב; לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים את העבודה; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע מבין
; לציית להוראות של הממונה עליך; לקבל ביקורת לאחרים אחראי; להיות לעבודהלעבודה; להגיע בזמן 

דה; לגמור את בו אתה משתמש בעבושמהממונה עליך; להודות בטעויות שאתה עושה; להיות אחראי לציוד 
 העבודה שהטילו עליך; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים.
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 השכירים  הצעירים של העבודה דפוסי. 4

בפרק  .משפחתי בעסק עובדים 4% -ו משנה קבלני או עצמאים נםיה 30%, שכירים נםיה הצעיריםמ 80%

במקום  העבודה מאפיינישל העובדים השכירים ולאחר מכן ב התעסוקתית היסטוריהתחילה ב זה נעסוק

 הביטחון תחושת את בוחן  כך ולשם, עבודתם את הערכתם את סוקר הפרק, כן כמו .הנוכחי העבודה

 .מעבודתם רצונם שביעות ואת הםשל התעסוקתי

 השכירים יריםשל הצע ההיסטוריה התעסוקתית 4.3

 של הצעיר גילם חרף. לריאיון שקדמו השנתיים במהלךשל הצעירים השכירים  העבודה דפוסיאת  בחנו

 מדובר אם אינדיקציה לקבל וכן בתעסוקה התמדתם ואתהעסקתם  רציפות את לבחון רצינו הצעירים

 . זמנית או יציבה בתעסוקה

ה מעיד ז. ממצא הזמן רוב או הזמן כל מועסקיםהיו  שכיריםה מהצעירים 70%איון יבשנתיים שקדמו לר

 לפחותבכמה מקומות עבדו  הצעיריםהשאר נשאלו  בין .העבודה בשוקיציבה והתמדה  השתלבותעל 

( עבדו לפני עבודתם 43%ואילו כל השאר ) ה הנוכחיתבעבוד רק עבדו 55%. האחרונות בשנתיים חודש

 במקום העבודה הנוכחי בעבודה אחת לפחות.

 השכירים יריםמאפייני העבודה הנוכחית של הצע 4.3

,  היקף המשרה, שכר, יד משלחהשכירים:  הצעירים של הנוכחית עבודתם במאפיינינתמקד בסעיף זה 

 . עבודהמה הרצון שביעות וכן התעסוקתי הביטחון תחושת, קידום בעבודהסוציאליים  תנאים

 :היד משלח

 66% פועלים מקצועיים בתעשייה כ עובדים 

  69% שירותיםמתן עוסקים במכירות ו 

 7% עבודה בלתי מקצועית ב עוסקים 

 30% פקידות ב ובדיםע 

 33% מקצועות חופשיים, טכניים או ניהוליים. ב עובדים 

 : משרה היקף

 70% אי נהיה חלקית למשרה מרכזית סיבהגברים. , כנראה בגלל שרובם מלאה במשרה עובדים-

 מהצעירים 50%) שעות יותר להציע המעסיק של יכולת חוסר או מלאה במשרה עבודהמציאת 

 (זאת ציינו חלקית במשרה העובדים

 54 מעל עובדיםדיווחו כי הם  33%. 53 והשכירים הנ שלהממוצע  השבועי מספר שעות העבודה 

 שעות שבועיות:

 שעות שבועיות 45-54עובדים  50%  -

 שעות שבועיות.   44-עובדים מעל ל 37% -
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)כלומר  הישירמעסיק מה/העבודה ממקום שכר מקבלים 83%: עבודה במקום מוסדר או באמצעות קבלן

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

 (.  4%בארץ ) 03-06ני בצעירים הלכלל 

 :חוק פי-על המחויבים אחוזים נמוכים דיווחו על קבלת תנאים סוציאליים :סוציאליים תנאים

 97% –  על תשלום ימי מחלה 

 30% –  על קבלת חופשה שנתית 

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

אם   5.בחוק הצעירים של התמצאותם חוסר את המעסיקיםשל  ניצול על להעיד עשויים אלוממצאים 

 אינהש בעבודה םהשתלבותאו  שכרם לרכיבי הצעירים מודעות מחוסר נובע הדיווח כי ייתכןכי, 

  .סוציאליים תנאים צבירתב  החשיבות את בחשבון להביא בלימ ,מדווחת

  על קבלת יותר  עודבאחוזים נמוכים  וווחימוגבלויות וצעירים ללא תעודת בגרות ד בעליצעירים

 תנאים סוציאליים.  

 עבודהה במקום קידוםהאם קיבלו  נשאלו שנה מחצי יותר שעבדו שכירים :העבודה במקום קידום

 :  ומאיזה סוג

 43%  שכר תוספת קבלתדיווחו על 

 65% יותר טוב לתפקיד שקודמו דיווחו 

 המשרה היקף הוגדל 60%-ל . 

 .  הקידום סוגיאחד משלושת ב לפחותקידום  על דיווחו מהשכירים 30%

, הנוכחי המעסיקשניתנו על ידי  השתלמותב או קורסב השתתפודיווחו ש 04%: השתלמויותו קורסים

לעומת  מלאה בגרות תעודתעם  צעירים בקרב יותר גבוה זה היה  אחוז מההכשרה לתפקידם.כחלק 

 , בהתאמה(. %00לעומת  %65)נמוכה יותר  עם השכלהצעירים 

 בשנה עבודתם מקום את שיאבדו חששקיים נשאלו אם  הצעיריםתעסוקתי: הביטחון ה תחושת

 .הקרובה

 30% גדול מאודגדול או יווחו כי קיים חשש ד  

 את עבודתם הנוכחי: יאבדו אםלמצוא עבודה אחרת  סיכוייהם את להעריך התבקשו גםהשכירים  הצעירים

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

  י יש להם סיכויים טובים העריכו כ 48% רק ,עבודתם את לאבד שחוששים העובדים בקרבאך

 למצוא עבודה. 

  

                                                   
 להגברת חוק"ה 0030 באמצע לתוקפו שנכנס לפני ,0030–0007 במהלך נערך זה שסקר לציין כדאי זה בהקשר 5

   .כרםש תנאי על הצעירים דיווח את משנה תהיהי כיום הסקר שעריכת תכןיי". העבודה דיני של האכיפה
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 :העבודהמ הרצון שביעות

 93% היו מרוצים  היתר. מעבודתם מאודאו במידה רבה  רבה במידה מרוצים הם ככלל כי דיווחו

 (. 5%( או בכלל לא מרוצים )00%במידה מועטה )

 דיווחו על שביעות  70%-ל 80% בין :כי העלתה בעבודה ספציפיים מהיבטים רצון שביעות של בחינה

אחוז . לעבודה החברים ומיחס הממונים מיחסלנצל ידע וכישורים,  מהיכולתרצון מהעניין בעבודה, 

 . בעבודה להתקדם מהסיכוייםו מהשכר רצון שביעות על דיווחו, 38%נמוך יותר, 

 63% לסקר שקדמוחיפשו עבודה אחרת בארבעת השבועות  34%-ו עבודה להחליף מעוניינים הם כי דיווחו. 

 מגזר לפיהשכירים  בקרב הבדלים 4.1

 . בתעשייהבעבודה מקצועית  יותר הערביםו, ושירותים במכירות יותר עסקו היהודים: יד משלח

 : רצון שביעות

 היהודים מהצעירים מעבודתם כללית רצון שביעות פחות הביעו הערבים הצעירים . 

  ,הערבים דיווחו על שביעות רצון מהסיכוי להתקדם  בקרבגבוהים יותר  אחוזיםלעומת זאת

 (. %85לעומת  %75נצל ידע וכישורים )( ומהיכולת ל%47לעומת  %80) בעבודה

 : העבודה תאיכו של נוספים מאפיינים

  יהודים:מוכה יותר לעומת העבודה נאיכות  דיווחו עלברוב המדדים הצעירים הערבים  

לעומת  43%כגון קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים ) ,חוקכקבלת תנאים סוציאליים  -

90%) 

 . בהתאמה( 65%לעומת  30%) העבודה במקום מקצועיים בקורסים תהשתתפו -

פחות  להם שיש כהוהער (09%לעומת  67%) לאבד את עבודתםגדול יותר חשש  עתהב -

 נוכחית.העבודה הסיכויים למצוא עבודה אחרת במקרה של איבוד 

  השכירים הצעירים של הכלכלי המצב. 5

שני אינדיקטורים של המצב הכלכלי: שכר ברוטו לשעה ביחס לשכר מינימום והתחושה נבחנו 

 הסובייקטיבית לגבי יכולתם לכסות את ההוצאות הבסיסיות למשק הבית. 

 :לשעה שכר ברוטו

 לעומת שכר המינימום  לשעה ₪ 03.85שכר המינימום )מעל  60%-כהוא  לשעההברוטו  שכר ממוצע

 . פחות משכר המינימום מרוויחים 04%. חשוב לציין כי (הריאיון במועד ₪ 00.90

 לכסות הוצאות בסיסיות:  יכולת

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

  הבית משק

 הפער. בסיסיות הוצאות בכיסוי קשיים עליותר  מרוויחות פחות לשעה מהגברים ומדווחות נשים 

 . הערבית באוכלוסייה מעמיק אףהמינים  בין
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  בלימודים בהשתלבות עזרה וצורכי בלימודים עניין. 6

הממצאים מראים שיש עניין רב בהמשך  בחנו את העניין של הצעירים בהמשך לימודים והכשרה.

 הלימודים.  

 59% או בקורס הכשרה מקצועי בשנה  בלימודים להשתלבעל עניין  דיווחו העובדים הצעירים מכלל

 הקרובה.  

 38% ואין להם  פורמלי באופן מקצוע רכשו לאכלומר  על תיכונית, תעודה הם חסרי צעיריםמה

 י.כלשה מקצועית תעודה

  ובתוכם ינים ללמודימעונ 50%מתוך קבוצה זו : 

 מקצועי  בקורס מעוניינים 43% -

 אוניברסיטה או במכללה מעוניינים 04%  -

 .  בגרות בהשלמת מעוניינים 34% -

 45% תוכםבו בלימודים להשתלב כדי לעזרה זקוקיםדיווחו שהם ללמוד  מהמעוניינים: 

 לעזרה אינסטרומנטלית, כגון עזרה כספית   53% -

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

 תחומי לימוד.בלהכוונה ולייעוץ  05% -

 מיוחדת לב לתשומת שזקוקה הקבוצה מאפייני. 7

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

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

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

 המשרה היקף את להרחיב היהל ולא יכ הנוכחישהמעסיק  מפני( או מלאה משרה של להיקף להשלים

 (: משרה להיקף קשר)ללא  הבאיםשניים מתוך שלושת הפריטים  לפחות עליהם חלים -כן ו להםש

  (05%) מהעבודה" מועטה במידה"מרוצים  או" מרוצים לא"בכלל 

 (63%עוניינים להחליף עבודה )מ 

 (. 30%לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה ) מאוד גדול או גדולחשש  להם יש 

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

)לעומת הנשים  תהאימהושל צעירים השייכים לקבוצה זו בקרב:  גבוהמשתני נמצא שעור -לפי ניתוח דו

הבדל לא מובהק(; המוגבלים מכל הקבוצות ובמיוחד בעלי  -היהודיםים )לעומת ברללא ילדים(; הע

מוגבלות נפשית )לעומת צעירים ללא מוגבלות(; חסרי תעודת בגרות )לעומת בעלי תעודת בגרות(; חסרי 

+ קשיים של 6מובהק(; בעלי הבדל לא  -מקצוע או תעודה מקצועית )לעומת בעלי תעודה מקצועית

 קשיים כאלה(. 0-0מסוגלות תעסוקתית )לעומת בעלי 
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 פעולה וכיווני סיכום. 8

ללא הכשרה ושל מצבם התעסוקתי של צעירים בעלי השכלה נמוכה  יתתאממהספרות עולה כי בחינה 

. ח הארוךעכשיו" אלא של יכולתם להמשיך ולמנף את עצמם בטווכאן ואשר עובדים אינה בחינה של "

 . עם תנאים סוציאלייםיציב להתבסס במקום עבודה ו -להתקדם בשכר העתידית  םיכולת כלומר,

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

 64% -ל - יותר קידום לעבודה איכותית שיאפשר באופן יםדומיללהמשך  אפשרויותהוהנגשת  עידוד

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

 השכלתם לנוכחרכשו מקצוע במסגרת פורמלית כלשהי.  60%כן, רק  כמוחלקית(.  בגרות בלי)עם או 

 : לשקול כדאישל הצעירים  הנמוכה

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

 .ולימודים עבודה של שילוב המאפשרים נוחים בזמנים ובלימודים

 תעודת בעלי לצעירים בעיקרזה כדאי לתת  ודעיד ,לימודים בהמשך סיוע- השכלה השלמתל עידוד 

 .הבגרות בבחינות לעמוד מסוימת יכולת הוכיחו כברש משום, חלקית בגרות

 בעלי נםיה 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

 עולה כן על. הספר בבית והסתגלות למידה קשיי שחוו צעירים של מבוטלים לא אחוזים נמצאו

 קורסים להם להציע גם אלא מקצוע ולרכוש השכלה להשלים הצעירים את לעודד רק לא צורך

 .שלהם לקשיים מותאמים

  מתוך אלו ללא תעודת בגרות  50%דיווחו על עניין להשתלב בלימודים, מהצעירים  59%יש לציין כי

 וללא מקצוע פורמאלי.

, ידע לתחומי היא הכוונה -רלוונטיות לביצוע מיטבי של העבודה  מיומנויות שלאו שיפור  רכישה

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

 (. יעילה התנהלות, עבודההתמודדות עם שגרת יום 

 מדיווח - חוק לפיים להם המגיע הסוציאליים ולתנאים לזכויותיהם הצעירים העובדים מודעות הגברת

 כן, וחוק לפי ביםמחויהסוציאליים התנאים ה מקבליםלה כי אחוזים נמוכים והצעירים השכירים ע

 מתןשל  החשיבות את מעלים אלה ממצאים. המינימום משכר נמוךה שעתי ברוטו שכרלאחוז משמעותי 

 .כעובדים זכויותיהם על לצעירים מידע

יציבות -תחושה של אי, בתעסוקהב התקדמותל סמיםבח שהתבלטו לקבוצות מיוחדת לב תשומת מתן

  .א מקבוצה מוגבלים וצעיריםערבים  בעיקר - חוסר שביעות רצון ממנהבבעבודה ו/או 

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

להכשרה מקצועית של שירות התעסוקה ניתנים שוברים , במסגרת האגף הלצעירים. כך לדוגמ

(vouchers .לצורך מימון קורסים מקצועיים לפונים לשירות )עובדים בעבודות בלתי מקצועיות יכולים  גם

כדי לאפשר לאנשים עובדים להשתתף  הערב בשעות מתקיימים הקורסים. הלהיות זכאים לקורסים אל
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החברתיים מממן קורסים מקצועיים בתכנית "תעסוקה  םוהשירותיבהם. כמו כן, משרד הרווחה 

 שירותים.  הלרווחה" במסגרת סל 

 של תחושה או תעסוקתי לקידום חסמים בלטו שבהם העיקריים והתחומים הקבוצות-תת יוצגו להלן
 . ממנה רצון שביעות חוסר או/ו בעבודה יציבות-אי
 
  יציבות בעבודה ו/או חוסר שביעות רצון ממנה-של אי , תחושהיתעסוקת לקידוםאשר בלטו  סמיםח

  , לפי קבוצות אוכלוסייההעובדים הצעירים בקרב

  ערבים  גברים  
 השכלה
 נשים נמוכה 

 מוגבלות בעלי
  א מקבוצה

 מוגבלות בעלי
 אימהּות  ב מקבוצה

        נמוכה  השכלה

        מקצועית תעודה  העדר

 העבודהבתוך  הכשרות העדר
        (שכירים)בקרב 

        במחשב  שליטה העדר

        בשפות  ידע העדר

        שירותים עם קשר פחות

 תעסוקתית במסוגלות קשיים
        (ויותר 6)

        לעבוד פחותה הסתברות

 חשש) תעסוקתי ביטחון העדר
        (עבודה במציאת מקושי

         מהעבודה נמוכה רצון שביעות

        עבודה  להחליף עניין

         העבודה אתלאבד  חשש

 תלתשומת לב מיוחד הזדקקות
בגלל חוסר שביעות רצון 

    (נשואות)    מהעבודה 

        תעסוקתית רציפות העדר

סוציאליים  תנאים העדר
)לפי  חוק פי-על המחויבים

        (דיווח

        מינימום לשכר מתחת שכר

בכיסוי הוצאות  קשיים
        בסיסיות 

 

 תכניות ובניית מדיניותשל קביעת  םתהליכיב ומסייעיםשונים  בפורומים הוצגועיקריים ה ממצאיםה

 .העבודה בעולם צעיריםשל  מצבם לשיפור

 .ה' ברמן ובסיוע קרן גנדיר ומדלןהמחקר מומן בסיוע קרן מנדל ל' 



xii 

  דברי תודה

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

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. 

 ביל ברמן ולקרן גנדיר על הסיוע במימון הסקר. תודה מיוחדת לקרן 

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 

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

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

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

לים מיוחדים והקרן לפיתוח שירותים לנכים; משירות שירותים לילדים ובני נוער בסיכון; הקרן למפע

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

 מדעי ההתנהגות )ממד"ה(.  

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

 ; לנועה שר עלברג על עזרתן בגיבוש השאלון ובחשיבה על דרכי ניתוח המידע והצגתוולנורית שטרוס

ד"ר אסף בן שוהם על העזרה בשקלול קובץ הנתונים ובביצוע עיבודים סקירת הספרות; ל כתיבת

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

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

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

 לדפוס. 
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 54 הסינון תהליך: א נספח
 53  ומגדר מגזר לפי העובדים, צעיריםעל ה לוחות: ב נספח



 

 לוחות רשימת

 : הסקר 2פרק 

 4                מגזר לפי, לסקר ענותיהה ושיעור המדגם: 3 לוח

  תעסוקתית ניידותל: משאבים וחסמים 4 פרק

 33           בתעסוקה להשתלבות הצעירים של יםיעיקר משאבים: 0 לוח

 37           היהודים הצעירים של לאומי/צבאי שירות: 6 לוח

 03            הצעירים של תעסוקתית מסוגלות: 5 לוח

  הצעירים של עבודתם: 6 פרק

 06          השכלה רמת לפי, השכירים הצעירים של יד משלח: 4 לוח

 06        השכלה רמת לפי, השכירים הצעירים של הנוכחי העבודה במקום ותק: 3 לוח

 05            השכירים הצעירים של עבודה שעות: 9 לוח

  04      מוגבלות וקיום השכלה רמת לפי עבודתם במקום השכירים הצעירים קידום של: 8 לוח

 03        מוגבלות קיום לפי, השכירים הצעירים של תעסוקתי ביטחון תחושת: 7 לוח

 , ועניינם בהחלפת עבודה בעבודתם מהיבטים השכירים הצעירים של הרצון שביעות: 30 לוח
 09             מוגבלות וקיום השכלה רמת לפי              

  מעבודה כללית רצון שביעות של לוגיסטית רגרסיה תוצאות: 33 לוח
 08            )בקרב הצעירים השכירים בלבד(              

 : המצב הכלכלי של הצעירים העובדים 7 פרק

 60              השכירים הצעירים של שעתי ברוטו שכר רמת: 30 לוח

 לימודית במסגרת השתלבות לשם עזרה וצורכי בלימודים עניין: 8 פרק

  ,השכלה רמת לפי, שבה מעוניינים המסגרת וסוג הקרובה בשנה בלימודים עניין: 36 לוח
 66                        כלשהי מקצועית תעודה חסרי בבקר             

  ,כלשהי במסגרת ללמוד הצעירים עניין של לוגיסטית רגרסיה תוצאות: 35 לוח
 65            כלשהי מקצועית תעודה חסרי בקרב              

 לב מיוחדת  לתשומת שזקוקה קבוצה-תתמאפייני  :9 פרק

  69        משתניים-קשרים דו –הזקוקה לתשומת לב מיוחדת  הבוצשייכות לק: 34 לוח
 

 פעולה וכיווני סיכום: 11 פרק

 יציבות בעבודה ו/או חוסר -תחושה של אי ,יתעסוקת לקידוםאשר בלטו  סמיםח: 33 לוח
 53        , לפי קבוצות אוכלוסייההעובדים הצעירים בקרב שביעות רצון ממנה             

  



 

 יםבנספחרשימת לוחות 

 : תהליך הסינוןא נספח

 54              הסינון תהליך: 3א תרשים

 ומגדר מגזר לפי, העובדים הצעירים על לוחות: ב נספח

 53             דמוגרפיים-סוציו מאפיינים :3ב לוח

 59      לעבודה הכנה בסדנת והשתתפות המקצוע לימוד דרכי, מקצועה בעלי של יהםשיעור: 0ב לוח

 58          בתעסוקה התקדמותו להשתלבות יםיעיקר משאבים :6ב לוח

 57         פרהס תבבי נורמטיבית לא והתנהגות הלימודים בזמן קשיים: 5ב לוח

 40          מגדר לפי, היהודים הצעירים של לאומי/צבאי שירות: 4ב לוח

 43          הרווחה שירותי וטיפול סיכון התנהגויות, סיכון גורמי: 3ב לוח

 43          (בעבר או האחרונה השנה)בחצי  שירותים עם קשר :9ב לוח

 40             תעסוקתית מסוגלות קשיי: 8ב לוח

 40               בעבודה ניידות :7ב לוח

 46              בעבודה מעמד: 30ב לוח

 46               יד משלח :33ב לוח

  ורצון אחרת עבודה למצוא םסיכוייה הערכת, העבודה את לאבד חששות :30ב לוח
 45               עבודה להחליף               

 45           השכירים של הנוכחי העבודה במקום ותק: 36ב לוח

 44             השכירים של העבודה שעות: 35ב לוח

 44               עבודה תנאי: 34ב לוח

  נםרצו ושביעות הנוכחית בעבודתם בטיםימה השכירים של הרצון שביעות :33ב לוח
 43              מעבודתם כלליתה                

 43            השכירים של השעתי השכר רמת :39ב לוח

 49       בסיסיותה הכספיות הוצאותיהם בכיסוי תםהצלח מידת את הצעירים הערכת: 38ב לוח

  לימודית מסגרת סוגבו הקרובה הבשנ בלימודים הצעירים עניין: 37ב לוח
 49            (כלשהי מקצועית תעודה חסרי)בקרב                

  



 

 תרשימים רשימת

 מבוא

 0              חפיפה בין האוכלוסיות: 3 תרשים

 דמוגרפיים-: מאפיינים סוציו4פרק 

 33           03-06-בהשוואה לכלל בני ה, שנות לימוד או פחות 30בעלי  עובדים צעירים: 0 תרשים

 30          מוגבלות קיום לפי,  לימוד ותשנ 30עובדים עם עד  צעירים: 6תרשים 

 (, 03-06) הגיל אוכלוסיית כלל בקרב שנות לימוד או פחות 30בעלי  העובדים שיעורי: 5 תרשים
 36             יםידמוגרפ-סוציו מאפיינים לפי               

  תעסוקתיתלניידות : משאבים וחסמים 5פרק 

 35              הצעירים השכלת התפלגות: 4 תרשים

  : עניין בלימודים וצורכי עזרה לשם השתלבות במסגרת לימודית8פרק 

  בלימודים להשתלב כדי עזרה וצורכי ללמוד ןיעני: 3 תרשים
 64             (כלשהי מקצועית תעודה חסרי בקרב)              

 נספח א: תהליך הסינון 

 34               תהליך הסינון: 3א תרשים

 




