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 1041 דצמבר   ירושלים    התשע" כסלו
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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' 
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  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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 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
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 . מבוא2

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 פוניםשאינם קשיים במיוחד לצעירים 

 . הזה המורכב המעבר בתהליך לצעירים לסייע די

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

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

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

. ואולם, עדיין אין כיום ידע מקיף פחות משכילים לצעירים ההזדמנויות על מאוד השפיעו, ההייטק ענפי

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

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

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

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

המחקר מיועד להגביר את המודעות לצורכי הצעירים וליצור בסיס לתכנון צעדי . 03-06גילאי בצעירים 

 ותכניות שיקלו עליהם את המעבר לחיים הבוגרים. מדיניות

 המחקר התמקד בשלוש קבוצות: 

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 . 

 מידע לראשונה שמספק מחקרב ממצאיאת  מציג זה דוחדוח נפרד.  מוצגים אוכלוסייה הממצאים לגבי כל 
. בדוח )להלן: צעירים עובדים( פחות או לימוד שנות 30 בעלי, 03-06גילאי ב עובדים צעירים על ועדכני מקיף

על מידת הצלחתם בשילוב בעבודה ובלימודים, על קשייהם, על , של הצעירים יוצג מידע על מאפייניהם

הנוספות אוכלוסיות המחקר שתי ל שהדוחות  אתהסתייעותם במערכות השונות ועל צורכיהם בסיוע נוסף. 

 .www.jdc.org.il/brookdaleמכון ברוקדייל: -ג'וינט-מאיירסלמצוא באתר האינטרנט של אפשר 

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

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

 המתאימים הצעירים את לזהות הייתה ר. מטרת הריאיון הקצ)0007, מ"ס)הלצעירים,  540,000-, כ03

נערך ריאיון עומק עם הצעירים  השני בשלבאיון עומק. י, לצורך רמתמקד המחקר שבהן לאוכלוסיות

בעלי מוגבלות שאותרו  500-כ ובהם, םצעירי 3,000-שזוהו באמצעות שאלון הסינון. בסך הכול רואיינו כ

  שאותרו. ובדיםעה צעיריםה 900-כבדוח זה נדווח על  .בעזרת סדרה מיוחדת של שאלות
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 ודל האוכלוסיות:אומדן משוקלל של ג להלן

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

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

 מוגבלות צעירים בעלי והם כוללים 6,מקבוצת הגיל %35שהם  30,880-כ –מוגבלות  בעלי צעירים .2

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

 וריכוז קשב הפרעת או/ואבל יש להם לקות למידה 

  .הגיל מקבוצת 03%שהם  70,850-כ– פחות או לימוד שנות 30 בעלי עובדים צעירים .3

 

 כך .3תרשים ' ר – ת לבין שתי האוכלוסיות האחרותבעלי המוגבלו יפה בין אוכלוסייתקיימת חפ

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

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

  .משתייך

 גודל אוכלוסיית המחקר והחפיפה ביניהם לפי סקר כוח אדם : 1 תרשים
 

 

 

                                                   
 36מאובחנת, עם  שאינהלומדים בעלי מוגבלות  אוכוללת צעירים עובדים  אינהבעלי המוגבלות  אוכלוסיית 6

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

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

 .  העבודה בעולם שילובםלצורך 

 הדוח מבנה

. מידעשיטת איסוף השאלות הסקר, האוכלוסייה, המדגם ואת , מטרותהשל הדוח נתאר את  0בפרק 

-על בלימודים המשיכו שלא הצעירים העובדיםמאפייניהם של על מובאת סקירת ספרות  6פרק ב

לא המשיכו על קבוצות מקרבם שיש לתת עליהן את הדעת במיוחד, על השאלה מדוע כמו כן,  תיכוניים

. בעולם העבודהטוב יותר ועל דרכי פעולה שיש בהן כדי לסייע להם להשתלב תיכוניים -לעבלימודים 

יבחן את המשאבים העומדים לרשותם ואת  4נפרט את מאפייניהם של הצעירים העובדים. פרק  5בפרק 

דפוסיה, מאפייניה,  –נדבר בהרחבה על עבודתם של הצעירים   3בפרק  .התעסוקתית ליותלמוביהחסמים 

יתואר המצב הכלכלי של  9הערכתם של הצעירים לגביה והבדלים בקרבם בכל הקשור בה. בפרק 

יוקדש לעניין של הצעירים בלימודים ולעזרה שהם זקוקים לה לשם  8הצעירים העובדים, ופרק 

 קבוצה הזקוקה להתייחסות מיוחדת -יעסוק במאפיינה של תת 7מודית. פרק השתלבות במסגרת לי

נסכם את  30ה נתונים לסכנת הדרה ושוליות. בפרק ימצבים שבהם יהיו חברבמטרה לנסות למנוע 

 המחקר ונעלה הצעות לכיווני פעולה. 

  הסקר. 1

   הסקר שאלותוהמטרה  1.2

  7.או פחות לימוד שנות 30 לבעלי השכלה ש 06-03 ניב עובדים צעיריםל כאמורדוח זה מתייחס 

טיב בחון את נובעת מהרצון לשנות לימוד או פחות  30באוכלוסיית הצעירים העובדים בעלי ירה הבח

 תעסוקתי אופק בעלת בעבודה מדובר אםו עובדים הם עבודות סוג ה, לבחון באיזעבודתם ואיכות

  .(dead-end jobsבעבודות ללא אופק תעסוקתי )" כלואים"ה בצעירים מדובר שמאו א קידום ואפשרויות

מאפיינים וצרכים של צעירים וצעירות לגבי על מקיף ועדכני  לספק מידעהעל של הסקר היא -מטרת

להקל  ותיכולבסיס לתכנון תכניות  אשר ה ויהו  . מידע זהעולם העבודההשתלבות בהתנסויות וקשיים ב

 שמשנועד ל המידע כן כמו .בתעסוקהמשמעותית המעבר לחיים הבוגרים ולקדם השתלבות  אתעליהם 

 .שלישי מגזר וגורמי עירונייםו ממשלתיים גורמים בין יםמשותפ חיבוריםיוזמות ו ליצירתפלטפורמה 

 אוכלוסיית לשתמונת מצב  לשקף נועדו התשובות. הסקריס עומדות בבס מרכזיות מחקר שאלות שש

  :פחות או לימוד שנות 30 בעלי ,03-06 גילאיב העובדים הצעירים

  ? העיקריים מאפייניה ומהםגודל האוכלוסייה  מהו .1

 ?תעסוקתית יציבותלו לקידום העובדים צעיריםהשל המשאבים  החסמים ו המ .2

                                                   
 (.2009-2010) הסקרובהמשך נקודת המוצא מבחינת ההתייחסות לזמנים היא מועד ביצוע  כאן 7
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 בכלל מהעבודה רצונם שביעות מידת ומהישונים,  מדדים לפישל הצעירים  עבודתם טיב מהו .3

 ?  בפרט השונים ומהיבטיה

  ?רצון או עניין בהמשך לימודים בעתיד העובדים צעיריםל יש האם .4

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

 ? ובהמשך לימודים יותר בתעסוקה טובלהם להשתלב  לעזור

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

 ?המאפייני

 איסוף הנתונים  תושיט הסקר אוכלוסיית 1.1

 והמדגם סקראוכלוסיית ה . א

 540,000-כ מונה 03-06 ניבצעירים ה אוכלוסיית ,(0007, מ"ס)הל 0008 משנת אדם כוח סקר נתוני פי-על

 צעיריםב מתמקדתהיא אינה מייצגת את כלל קבוצת הגיל, אלא הנוכחי  קבוצת הסקר כאמור, .צעירים
 לפי ההגדרה הבאה:  ,)להלן: צעירים עובדים( או פחות לימוד שנות 30 בעלי ,03-06בני  עובדים

-על ללימודים נרשמו לאש ,תיכוניים-לכלל( שלא המשיכו בלימודים עעד בושנות לימוד ) 30בעלי עד 

 כאלה בלימודיםלהתחיל  יםעומד שאינםו( אקדמיים לא תיכוניים-עלאקדמיים או  ם)לימודי תיכוניים

לציין  חשוב .שעות בשבוע בעבודה שאינה מזדמנת או זמנית 30 לפחות עובדים והם הסקר שלאחרבשנה 

 זו בקבוצה נכללים, תיכונית-על השכלה רכשושלא  עובדים( 03-06)בני  צעיריםבעוסק  הסקרש אףכי 

-על להשכלה כמוסד מוגדרת ינהשא כלשהי פורמלית במסגרת מקצועית הכשרה שרכשו צעירים

   (.כלל בדרך)קצרים  מקצועיים קורסיםב למשל, תיכונית

ארבעה המדגם שוקלל לפי  .ערבים 397-ו יהודים 460 תוכםמ – עובדיםצעירים  933רואיינו  לובסך הכ

פי דירוג היישובים של הלשכה -על) כלכלי-חברתיאשכול מגורים )יהודים/ערבים(, מגזר פרמטרים: 

בכלל הצעירים העובדים לייצג את  כדיזאת  שנות לימוד וגודל יישוב המגוריםהמרכזית לסטטיסטיקה(, 

 פחות או לימוד שנות 30 בעליהעובדים  03-06גילאי ב הצעירים מספר אומדןכאמור,  .אוכלוסיית הסקר

  .הגיל קבוצת מסך 03% מהוויםוהם  76,000-כ הואלאחר השקלול, 

  והשיטה לאיסוף המידעכלי ה. ב

למדגם מייצג של אוכלוסיית הגיל כדי  סינון שאלוןהועבר תחילה . 0030בתחילת  שהאיסוף המידע נע

לצעירים מקיף איון י. לאחר מכן נערך ר: תהליך הסינון(3)נספח א, תרשים א לבדוק התאמה למחקר

 הריאיון .המקיף בריאיון והן הסינון בשאלון הן –איון טלפוני יהמחקר היה רכלי  .שאותרו כמתאימים

עבור בשאלון ממוחשב המורכב ברובו משאלות סגורות. השאלון תורגם לערבית  על התבסס הטלפוני

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

ח וכגון הסקר החברתי וסקר כ ,תעסוקה בכלל ותעסוקת צעירים בפרטהמחקרים הקשורים בנושא מ

מהשאלות כללו שימוש  כמה. צעירים על ומחקריםאדם של הלמ"ס, מחקרי הערכה של תכניות תעסוקה 

יומיות וניהול משק בית -םפעילויות יומדד ו GHQ נפשיותלסיכון לבעיות מדד  כגון מוכריםבמדדים 

(ADL  +IADL .) 
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 שנמצאו מתאימים לסקר לעומת או פחות שנות לימוד 30 בעלי העובדים מוצג מספר הצעירים 3 בלוח

נובע בעיקר והוא  ,המספרים ביןפער  יש לוחניתן לראות בש כפיהצעירים שרואיינו בפועל.  מספר

טלפוני  מענההעדר  היואיתור הצעירים העובדים -לאי שכיחות סיבות .הצעירים הקושי לאתר אתמ

 או (הסינון באמצעות שאותרו"ל )לאחר בחו הםשל ממושכת; שהייה מצדם יותר או שבועיים במשך

  .בסינון הצעיר אותר שדרכו הקו ניתוק או מספר החלפת עקב הטלפון במספר שגיאה

 מגזר לפי ,לסקר תענויהה ושיעור המדגם: 1 לוח

 ערבים  יהודים "כ סה 
  לסקר המתאימים העובדים הצעירים מספר
 076 705 1,217 פי הסינון(-)על המדגם מתוך

 397 460 711 בפועל  ראיונות

 33 48 58  היענות %
 

 אופן ניתוח המידע  1.3

 מספר משתנים:המידע נותח לפי 

 השכלה, פי-על גם ייבחנו מהסוגיות חלק ולכן תעסוקתם, דפוסי משפיעה על צעירים שכלתה השכלה:

צעירים : להלן)חלקית  בגרות תעודת עם או בגרות ללא תעודת צעירים: קבוצות בשתי התמקדות תוך

 . (בגרות תעודת עם צעירים: להלן)עם תעודת בגרות מלאה  וצעירים( ללא תעודת בגרות

 ייבחנו הבדלים לפי מגדר )ר' נספח ב(  מגדר:

: ב נספח' ר)הבדלים לפי מגזר ייבחנו אף הם, ובעת הצורך תיעשה הבחנה בין המינים בתוך מגזר  מגזר:

  (.ומגדר מגזר לפי לוחות

 אוכלוסיית הצעירים העובדים לשלוש קבוצות עיקריות: חולקה בניתוח הממצאים מוגבלות: 

 מוגבלותשאינם בעלי  צעירים  

 ( א קבוצה :/נפשית )להלן/חושית/שכליתפיזית מוגבלות בעלי צעירים 

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

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

על  ן. דיווח  המרואיי3: דרכים בשלוש שימושתוך  ריכוזהו קשבה הפרעות ובעלי הלמידה לקויות

על לימודיהם בבית ספר לחינוך מיוחד או בכיתה  דיווח. 0איש מקצוע מ שהתקבל אבחון

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

  .03-04 לעומת 05-06  -גיל תוקבוצשתי  לפימספר בדיקות  ונעש: גיל

   .ולעצמאים לשכירים, בחלק מהמקרים בוצע ניתוח נפרד כמו כן

 סקירת ספרות . 3

 ,בלבד או פחות השכלה תיכוניתעובדים בעלי צעירים  ם שללבחון מאפייניבמטרה  הנערכהסקירה 

חווים או עלולים צעירים אלו לאתר קשיים ש ;לזהות מקרבם קבוצות הדורשות התייחסות מיוחדתו



3 

להבין את הסיבות  תיתרה מכך, לנסו  .בני גילםבהשוואה לייחודיים להם קשיים ובפרט  ,לחוות בעתיד

חרף הקשר ההדוק בין השכלה גבוהה לבין הצלחה  ,כוניתית-עלבגינן הם אינם רוכשים השכלה ש

ים לשילוב איכותי אפקטיביכיווני פעולה כמו כן, הסקירה בוחנת  בהשתלבות איכותית בשוק העבודה.

  של צעירים בתעסוקה. 

ים  אהגדרה "צעירים". טווח הגילבת ללהגיל הנכראשית יש לציין כי אין אחידות בספרות לגבי קבוצת 

 יחסית מחמירותת לפי הגדרו 00-תחילת שנות ההוא  העליון  ווקצהלפי הגדרות שונות,  34גיל במתחיל 

כתקופת הבגרות  העשריםפסות את כל שנות תו מקלותהגדרות  .(05, גיל זה עומד על OECD)לפי הגדרות 

 ש  ים זה, המתפראייחודיים לקבוצות גיל שונות בתוך טווח גילו משתנים מאפייניםיש שהמוקדמת. מובן 

נקודות השקה רלוונטיות לעסוק בפני תקופת חיים ארוכה. עם זאת, לאורך הסקירה נעשה ניסיון -על

  .יםמועסקאינם לומדים ועימה  צעירים הנמנים לאוכלוסייה על כל רצף הטווח, ובלבד שה

  תיכוניים-על בלימודים המשיכו לאש עובדים צעירים מאפייני 3.2

בעשורים האחרונים הפכה החברה המערבית למשכילה יותר. בארץ עלה שיעור הלומדים במוסדות 

 . בתוך כך(0004סחייק, ; 0030, מ"ס)הלמאז קום המדינה  עשרה, ופי 3780מאז שניים להשכלה גבוהה פי 

ושכר  תעסוקה ,איכותמבחינת  ,השכלה לבין ההצלחה בשוק העבודההקשר חזק בין רמת  כאמור קיים

אף זיהה כי הקבוצה שנפגעה באופן הקשה ביותר במשבר התעסוקה  -OECDה ארגון. (0004)סחייק, 

 .(OECD, 2012) השכלההנטולי  צעיריםה זו של נהים האחרונות ההפוקד מדינות באירופה בשני

צעירים שאינם עובדים ה תקבוצצעירים מתמקדות בבנוגע לתעסוקת ספרות המקצועית ה רובמדיניות וה

הצעירים קבוצת לעומתם,  .ת מתמשכת בסיוע מהמדינהלתלּוים בסיכון תוננ ושכן אל .ואינם לומדים

הם נמצאים שתפיסה בשל החודית מול כלל העובדים או כלל הצעירים, יהתייחסות יהעובדים אינה זוכה ל

חווים קשיים   צעיריםש עולםוב ארץלמרות התפתחות ההבנה ב זאת. (Maguire, 2010) טיביבמסלול נורמ

 על טווח-ארוכות השפעות בעלי להיות עשויים חייםבחירות ואילוצי  בהשייחודיים ומצויים בנקודת זמן 

  .(0009הופמן, -)מרטנס רטפב והפרנסה העבודה ובתחום, בכלל כבוגרים חייהם

נמצאים בדרך כלל במקצועות שאינם דורשים הכשרה על תיכונית  ללא השכלה עובדים צעירים

 ;JWT - Job Without Training (Maguire, 2010פורמלית. הספרות מתייחסת למקצועות אלה במונח 

Quinnet al., 2008a; Quinn et al., 2008b).  

תמונת  מספקיםבמקומות עבודה ללא הכשרה בפרט  צעירים עלו בכלל בתעסוקה צעירים על מחקרים

זאת ישנו קושי לבחון את האופק  עם .סוג העבודה של הצעיר לגבי (snap shot" )ועכשיו כאן" מצב

 ואתתעסוקתי  קלבחון אופ יכד. זה חיים שלב של והנזילות הדינמיות מול אלהתעסוקתי של הצעיר 

 0008Quinn et) ודימנט, לאווי קווין הציעו המקצועי והכלכלי ומבחינת עתיד תוןנהצעיר  ובשהסיכון 

al., )להבחין בין צעיר  יש טענתםל .התמטרהגדרת הצעיר את בהעבודה בהווה אלא בסוג  התמקדל לאש

אך  מסוימתעבור מטרה כסף לחסוך  בשאיפה   עובד  במהלכה -מהלימודים מוגבלת"הפסקה"  הלוקח

 להתפרנס צורך עקב העבודה לשוק מיידית שפונה צעירלבין  ;הפסקה זו אחר ללמוד להתחילמתכוון 
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 בלימודי מעונייןלהשתלב בעבודה ולא  שמעוניין צעירבין  אףו; אחרים בפרנסת להשתתף או בעצמו

  .המשך

-תתשלוש לחלוקה העלה  (JWT) בעבודות שאינן דורשות הכשרה העוסקים ניסיון למפות את הצעירים

  :(Maguire, 2010 אצל .Spiehofer et al) קבוצות

 ( צעירים בתקופת מעברtransitional in JWT) - להשתלב עתידים זמנית והם   תםצעירים שעבוד

 הכשרה מקצועית בבלימודים או 

 תעסוקה קבועה צעירים בsustained in JWT)) -  לאורך זמן( צעירים העובדים בצורה קבועה(

 ללא הכשרה /ותעבודהב

 בסיכון צעירים  (at risk in JWT )-  מובטח לא כלכלי מקצועי עתיד עם עבודהב העובדיםצעירים; 

   .קבועות שאינן מזדמנות בעבודות עוסקים

-ללא הכשרה על קבועהתעסוקה ב העוסקיםצעירים  האחרונות: קבוצותשתי ההסקירה תתמקד ב

לעתידם המקצועי והכלכלי. מובן כי גם צעירים  סיכוןבהנתונים  בעבודות מזדמנות וצעיריםכונית ית

תקופה מוגבלת בשביל תיכונית -בעבודה שאינה דורשת השכלה עלבתקופת מעבר המתכוונים לעבוד 

ם, אך נראה כי זו אינה קבוצת סיכון מטרה מסוימת עלולים לדבוק בעבודתם ולא לפנות/לחזור ללימודי

 משמעותית.

אלו צעירים שעבורם העבודה הנוכחית היא נקודת כניסה לעולם העבודה,   - קבועהבתעסוקה  צעירים

יקבלו כי שייתכן אף והם יועסקו בהמשך חייהם בעבודות נוספות שאינן דורשות הכשרה פורמלית )

ינם בסיכון מיידי א נראה כי צעירים אלה לכאורה(. מוכרתממוסדת או שאינה  העבודה םבמקו ההכשר

השכלה לגובה השכר עלולים עובדים אלו למצוא את עצמם ההקשר בין רמת בשל או ישיר. עם זאת, 

, ריתהב צותקות לפרנסתם ו/או לפרנסת משפחתם )"עובדים עניים"(. באריבעתיד בעבודות שאינן מספ

של צעיר ללא  סיכוייובאופן ניכר  ירדו ,האלפיים שנות של הראשון העשור לסוף ועד השבעים שנות מאז

 חיים שמאפשריםסוציאליים טובים  ותנאיםהשכלה אקדמית להתבסס בעבודה המעניקה שכר 

 (. Danziger & Ratner, 2010) יםעצמאי

לבין  הקצר בטווחמשמעותי בין מצב סביר  פערלשים לב שעבור קבוצת צעירים זו עלול להיות  חשוב

 השלמת ללא העבודה לשוק שנכנסו צעירים של מצבם את שבחנו מחקרים. הארוך בטווחתיות בעיי

חווים קושי משמעותי במציאת העבודה הראשונה,  אינם אלו צעירים בעוד כי מצאו התיכון לימודי

בהמשך )כעבור שנתיים עד אולם,  .אף מרוויחים סכומים דומים לחבריהם בוגרי התיכון בהםוהגברים 

פערים אלו מופיעים  נשים אצללעבודה חדשה והן ברמת השכר.  כנסיהן בקושי לה יםפער יםנוצרארבע(  

 ;(Campolieti et al., 2010; Miller & Porter, 2007)הולכים ומחריפים  רק הםובהמשך  ,כבר בתחילת הדרך

 להתייחסות קבוצות 6.0-ב סעיף משךבה 'ר מיוחדת להתייחסות כקבוצה לנשיםבנוגע  בה)להרח
  .(מיוחדת

גרמני שבחן את סיכוייהם של צעירים המועסקים בשכר נמוך )שהוגדר כשני שלישים מהשכר  במחקר

 לעומת ןבשכר שיפור להשיג יותר גבוה סיכויקבוצות  למספרהחציוני( לצאת מטווח שכר זה, עלה כי 

 נשים לעומת גבריםל, (צעיריםהיותר )מתוך קבוצת  מבוגריםה לעומת יותר קבוצות אחרות: לצעירים
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נמצא כי מקום העבודה  כן כמו. מקצועיתבעלי הכשרה מקצועית לעומת עובדים ללא הכשרה  עובדיםלו

 במפעלים המועסקים עובדים: תנאיהם את ולשפר להתקדם העובדים של םהסיכויי על הוא אףמשפיע 

מתקשים יותר לעלות ברמת השכר  גבוה בהם המקצועית ההכשרה חסרי ששיעור כאלהב או קטנים

מבחינה מקצועית.  םלהתקד אפשרות יש בהםש גדוליםבמפעלים  או בחברותלעומת אחרים המועסקים 

 בשלב להשתלב לצעיר עדיף השכר תנאי אתבעתיד  שפרל הסיכוי את להגדילמכאן עולה כי על מנת 

או לקבל הכשרה שתהווה נכס מקצועי ותאפשר מעבר  קידום אופק בו שיש עבודה במקום הראשון

 . (Mosthaf et al., 2011)למקום עבודה אחר בעתיד 

בעבודות  מועסקיםו יציב בלתי תעסוקה מדפוס הסובליםכי צעירים  יםמרא יםמחקר - סיכוןב צעירים

 בעתיד תעסוקה או לימודים מסגרת העדר של במצב להיות שלושה פיעתידים   כוניתית-עלללא השכלה 

(Quinn et al., 2008a;Mcguire & Thompson, 2007.) אךהכשרה תוך כדי העבודה,  יםמקבל אמנם חלקם 

 בושלשוק העבודה במצב דומה לזה  יםחוזר ןולכ ,זו שרהתעודה על הכ יםמקבל אינםהמוחלט  רובם

 . (Quinn et al., 2008b) והתחיל

 צעירים, האחרונות בשנים אירופה את שפוקד זה כמו כלכלי משבר של במצב כי לזכור יש, על כך נוסף

 ,OECD, 2012; Danziger & Ratner)ביותר למצוא עבודה  המתקשים הםו ,שנפגעים הראשונים הם אלו

הם  משברי למצב במעבר. כך שאם בזמן של משק עבודה יציב באופן יחסי מצבם עשוי להיות טוב, (2010

 . פגיעים יותר

  מיוחדת להתייחסות קבוצות 3.1

ספרות מספר קבוצות שנראה כי הן באקדמית ניתן לזהות כונית או ית-על השכלה ללאהצעירים  מקרב

הפגיעות ביותר, הן מבחינת היכולת לשמור על יציבות בשוק העבודה והן מבחינת השכר ויכולת הפרנסה. 

הנתונות בסיכון הגבוה  קבוצותה הםהנושרים מבית הספר התיכון  הצעיריםהנשים, בעלי המוגבלות ו

 ביותר. 

העבודה  בשוק תיכונית-על השכלה ללאים שנסקרו עלה כי מצבן של נשים אחד מהמחקר בכל - שיםנ

 מהפערבאופן משמעותי  גדול הפער. בעלי רמת השכלה דומה גבריםשל  ממצבםקשה באופן משמעותי 

 & Miller & Porter, 2007; Danzigerללמש ')ר הכללית באוכלוסייה התעסוקה בשוק לגברים נשים בין

Ratner, 2010; Rumberger & Lamb, 2003) .חייהם את מתחילים תיכונית-על השכלה ללא, גברים כאמור 

אך צוברים פערים בתחום השכר והיציבות  ,ההשכלה בעלי לחבריהם דומה צורהב העבודה בשוק

והוא הולך  העבודה לשוק הכניסה משלב כבראצל נשים  קייםזה  פער .התעסוקתית בהמשך הדרך

ההכנסה בין נשים ללא  פער, בנוסף. (Campolieti et al., 2010; Miller & Porter, 2007) ומחריף עם השנים

 & Danziger)לעומת הפער המקביל אצל גברים  גבוהלבין נשים בעלות השכלה כזו  תיכונית-השכלה על

Ratner, 2010),  ההשכלה מרכיב, נשים עבור, כלומר .(0030לוטן, -אלמגור)נמצא גם בארץ שממצא 

 מעברליכולת לעבוד ולהתקיים מהעבודה מאשר עבור גברים,  יותר משמעותי תיכונית-והעל התיכונית

  לפערי השכר בין המגדרים הקיימים בכלל האוכלוסייה. 

 Mosthaf)מטווח ההכנסות הנמוכות  לצאתו עבודה מקום בתוך להתקדם, נשים מצליחות פחות בנוסף

et al., 2011) .מילר : תמהּויהא הוא העבודה בשוק צעירות נשים אצלהקושי הייחודיים  מגורמי אחד
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נטו יותר  ילדים לשני מהותיא הןש נשים, התיכון הספר מצאו כי מקרב נושרים מבית( 0009) ופורטר

 ללא נשיםאשר מו אחד לילד מהותיאאשר מלחוסר יציבות תעסוקתית ולפרקי זמן ארוכים בין עבודות 

בעוד שגברים שהם אבות שמרו  זאת. עבודה במציאת שלהןבכך יש כדי להעיד כנראה על קושי  .ילדים

-ה להשכלה טכניתעל יציבות רבה יותר מגברים שאינם אבות. ייתכן כי גורם נוסף הוא נגישות פחות

 טוב, ימצאה כי בתוך המציאות של המשבר הכלכלי האירופ Robberecht ( 2010)/ טמקצועית: רוברכ

שרכשו השכלה  אלושל מ מקצוע-ממוקדת הכשרהשרכשו הכשרה טכנית או  צעיריםשל  מצבםיותר 

 מחסורש אפשרות יש לפיכך. מנשים גברים יותר ישכללית. עוד היא מצאה כי בהכשרות הטכניות 

  .העבודה בשוק איכותי באופן להשתלב ,צעירות על בייחוד ,מקשה מקצוע-ממוקדת או טכנית בהכשרה

להתקשות יותר בהשתלבות  יםנוטשנות לימוד  30שלא השלימו  צעירים - התיכון הספר מבית נושרים

עולה כי מקרב כלל הצעירים העובדים שאינם ממשיכים  ינאמריק מחקרמאיכותית בשוק העבודה, ו

, ההתקדמות יכולת, התעסוקתית היציבות מבחינת ביותר הפגיעים הנראה ללימודים גבוהים הם ככל

 (. Miller & Porter, 2007הסוציאליים ויכולת הפרנסה ) התנאים

 מחקר. העבודה בשוק בהשתלבות ייחודיים קשיים חווה המוגבלות בעלי אוכלוסיית - תיומוגבלו בעלי

המסיימים את מסגרות  מוגבלויות בעלי צעירים כי מצא הברית בארצות '70-ה שנות בסוף שנערך

הלימודים )כולל בית ספר תיכון "רגיל"( לא רכשו כלים ומיומנויות שעשויים היו לאפשר השתלבות 

 במהלךעבודה  המשלבותכי צעירים אלו יקחו חלק בתכניות ייחודיות  מוצע. העבודה בשוקבית מיט

מיומנויות "רכות"  שפרלממוקדים ו מקצועייםכישורים  להםהלימודים בתיכון, במטרה להקנות 

 . (Phelps & Hanley-Maxwell, 1997) בהמשך ותהנדרש

 התשעים שנות בתחילת הברית בארצות המיוחד החינוך בוגרי אחר שעקב טווח-וארוך היקף-רחב מחקר

התעסוקתי  במצבן .הרגיל החינוך בוגרי מקביליהםמ יותרמצא כי הם מתקשים להשתלב בשוק העבודה 

 נצפה כן הגברים אצל זאת לעומת ;שנים חמששל נשים בוגרות החינוך המיוחד לא נצפה שיפור לאורך 

מצבם של בוגרי  את לבחון ניסה 0004-ב שהחל דומה אורך מחקר. (Blackorby & Wagner, 1996) שיפור

 מהתקופה שחלפוהברית בכלל ובשוק העבודה בפרט בשנים  בארצות השינויים נוכחהחינוך המיוחד ל

 במבנה שינויים כללו התייחסו אליהםש(. שינויים 3770–3789) הראשון במחקר הנתונים נאספו שעליה

 בתחום בפרט, ותטכנולוגי התפתחויות ;מעבר לחברה מגוונת יותר מבחינה אתנית ;המשפחה

 (high stakes)ר והולך במבחנים עתירי סיכון בגלובליזציה של עולם התעסוקה וכן שימוש גו ;התקשורת

עותיים לעומת המחקר הראשון, פרט לכך שהפער בין במערכת החינוך. המחקר לא מצא הבדלים משמ

 Newman)באופן משמעותי  גדלהגברים  לעומת המיוחד החינוך בוגרותשיעור המועסקים מקרב הנשים 

et al., 2010). 

  תיכוניים-בלימודים על הצעירים לא המשיכומדוע  3.3

 בשוק יותר ואיכותית מוצלחת להשתלבות לתרום עשויה גבוהה או תיכונית-על השכלה, שצוין כפי

-על נשאלת השאלה מדוע צעירים פונים ישירות לשוק העבודה ואינם פונים ללימודים לפיכך. התעסוקה

  כי התשובה לכך מורכבת ממספר גורמים: נראה. תיכוניים
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בתקופת הלימודים מהווה חסם משמעותי בשכר הלימוד ובעלויות המחיה  לעמודקושי  - כלכלי חסם

 מבחינת, גורם זה מהווה חסם בארץ בפני צעירים רבים. למרות הסבסוד לשכר הלימוד ומלגות המוצעות

, עצם הצורך להקדיש מספר שנים ללימודים, באופן המקטין את יכולת כן כמוצעירים חסרי עורף כלכלי. 

 .(0009בוזגלו, -דגן)עצמו ההשתכרות באותה תקופה, עלול להוות חסם בפני 

רבים מהצעירים שאינם פונים לכיוון ההשכלה הגבוהה אינם עושים זאת מאחר שהם  -קוגניטיבי  חסם

  ורטנר דנציגר. תיכונית-על השכלה רכישתאת הכישורים הקוגניטיביים הנדרשים ללדעתם?? חסרים 

(0030Danziger & Ratner, )נמצאת במתאם גבוה עם  תיכוניים-על ללימודים מהמשך מנעותיכי ה טוענים

 במבחנים קוגניטיביים, ואף כי גורם זה משמעותי יותר מאשר החסם הכלכלי.  הצלחה-אי

שרכשו  יצעירים רבים מסיימים את בית הספר התיכון בל - למידה בכישורי ומחסור לימודיים חסמים

בדרישות  דולעמ כדימאמצים מיוחדים  מהם נדרשיםלפיכך . רי למידה מספקיםכלים מתאימים וכישו

, כולל השקעת פרק זמן ממושך בהשתתפות כוניים לא אקדמייםית-באקדמיה או אף בקורסים על הסף

 . (0009בוזגלו, -דגן) אקדמיות-קדםבמכינות 

 לא או מאוד שהתקשו כאלו הם בלימודיהם ממשיכים שאינם מהצעירים רבים -אישיים  חסמים

 יכולותיהם לגבימשקעים רגשיים  תפיסות או פיתחו חלקם. הספר בית בתקופת בלימודים הצליחו

 שהשתתפו מהצעירים רבים .בהמשך עיוניות למסגרות לכניסה חסמים מהווים ואלו, זה בתחום

 קוויןבמחקרים אלו תיארו רתיעה מלימוד בכיתות והעדפה ללימודים "תוך כדי תנועה" ו"בשטח". 

( מציינים כי חוסר נכונות של חלק מהצעירים להשתתף בהכשרות, שנתפס Quinn et al., 2008a) וחבריו

בטעות כחוסר מוטיבציה להשקיע בהתפתחותם התעסוקתית, נובע בעצם מרתיעה מסוג ההכשרות 

שיעורים פרונטליים ומבחנים הכוללות  ,הכשרות אלו .רווח הכולל מסגרות "בית ספריות" באופייןה

 ,.Maguire, 2010; Quinn et alבניגוד לנכונותם לקבל הכשרות בעלות אופי מעשי יותר )עומדות  ,בכתב

2008a; Quinn et al., 2008b .) 

שנות לימוד ולא השיגו תעודת  30ו שהשלימו הספר התיכון או כאל צעירים שנשרו מבית - מוסדי חסם

תיכונית. כמו כן, -בגרות אינם עומדים בדרישות הפורמליות לקבלה למרבית מסגרות ההשכלה העל

 יאגם ה העמידה בדרישות הסף של מוסדות הלימוד הנבחנות באמצעות הבחינה הפסיכומטרית עלול

 .(0009בוזגלו, -)דגןרבים מהצעירים ללהוות קושי 

  העבודה בעולםיותר  ובט להשתלב לצעירים שיסייעו פעולה דרכי 3.4

 מדיניות אין אך 8,מלימודים לעבודה צעירים של םבמעבר עוסקיםובעולם  בארץמשרדי ממשלה  כי נראה

 ,OECD; 0033, ואחריםאמיתי ; 0033 ישראל בנק) לצעירים תעסוקתית הכוונה שלברורה ומובנית 

                                                   
ההכנה לעולם העבודה והתעסוקה בישראל נכלל במסגרת מערכות ממשלתיות. שירות התעסוקה  תחום 8

"ת )שמו של המשרד כיום "משרד הכלכלה", אך בעת המחקר התמהממלכתי והאגף להכשרה מקצועית במשרד 
"ת( מהווים מסגרות אוניברסליות המופקדות על התעסוקה וההכשרה המקצועית. כמו כן, התמנקרא משרד 

כוללים את השילוב בתעסוקה במסגרת טיפולן  חלשותמשרדים ממשלתיים נוספים המשרתים אוכלוסיות 
ואחרים,  נאוןכלכלי )-באוכלוסיות אלה, מתוך תפיסה שהשתלבות בתעסוקה חיונית להגברת חוסנן החברתי

תקון  שבאגף וצעירים צעירות, למתבגרים בשירותכך למשל מתקיימים קורסים והכשרות מקצועיות  (.0003
. גם ארגוני המגזר השלישי נתרמו לסייע בקידום תעסוקה, והם מפעילים (0008, וגשל-ו שרביט)הרווחה  במשרד

  .ובשיתופן ממשלתיותתכניות התערבות במימון מערכות 
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2010a אמיתי) מורכבים קשיים החווים סיכון במצבי בצעירים כשמדובר(. טענה זו עולה ביתר שאת 

משבר התעסוקה באירופה והשלכותיו על צעירים בכלל וצעירים ללא  נוכחל, זאת עם .(0033, ואחרים

 להשתלב לצעירים שיסייעו פעולה דרכי גיבושבו זיהויבהשכלה בפרט, בתקופה האחרונה מושם דגש 

  .יותר איכותי באופן העבודה בשוק

שנועד לסייע לממשלת ספרד לגבש מדיניות להתמודדות עם שיעור הצעירים  , OECDשל עדכני בפרסום

 OECD-ל המשתייכות אירופה ארצותמהגבוהים ב – הבלתי מועסקים או המועסקים בעבודות זמניות

 OECD News) האיחוד ממדינות בחלק יחסיתיעילות  נמצאואלו  דרכים .ותחדאפעולה  דרכי מוצעות –

Release, 2012) ממסמך זה וממסמך נוסף העוסק במדיניות הרצויה להתמודדות עם משבר העסקת .

 :יםהבא של  האלמנטים חשיבותם העול (OECD, 2010 a)הצעירים 

 כלליים לימודים פני-עידוד לימודים מכווני מקצוע נדרש על 

 חייאת הצעיר באופן קונקרטי יותר ל ןהמכיתארים אקדמיים, ל וממוקד מקוצר מסלול הצעת 

 העבודה

 כלים לרכוש לצעיר המאפשר באופן, תעסוקה עם הכשרה או לימודים המשלבות תכניות הצעת 

 מועסק שהוא כדי תוך רלוונטי וידע

 בין יכללו השירותים ;בעולם העבודהשמתקשים להשתלב לאורך זמן  יםשירותי ייעוץ לצעיר מתן 

תכנית הכשרה, עבודה  ווצעיחודשים  3–6שלא מוצא עבודה במשך  למיואיון אישי מקיף, יר השאר

 במסגרת תכנית מסובסדת או לימודים

 נוספות של התמחותהתמחויות כשוליה ומסגרות ל הזדמנויות מתן.  

 דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 4

   .לימוד שנות 30 עד של הבעלי השכל עובדים צעירים של דמוגרפיים-הסוציו המאפיינים יוצגוזה  בפרק

 26-23מסך גילאי  ,(הסקר)קבוצת פחות  אושנות לימוד  12 בעליעובדים  צעירים: 2 תרשים
 

 

  0008 א"סכ: מקור* 

*26-23-סך בני ה
558,700

300%

12עובדים עם עד 
ל"שנ

70,850
03%
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 (3ב לוח ,בנספח  'ר לפירוט)יוצגו מאפייני הצעירים העובדים:  להלן

לעומת  60%) הערבי במגזר משיעורןחוז הנשים היהודיות גבוה א .גברים 76% מהם. ערבים 50% :מגזר

  9.(בהתאמה, %9

  .נשים 00% :רדמג

 לעומת 64%) היהודי המגזרבמגזר הערבי לעומת כפול נשואים האחוז  .נשואים 05% :משפחתי מצב

 35%(. 35% לעומת 00%) מגברים נשואים (. בקרב היהודים נמצא אחוז גבוה יותר של נשים נשואות39%

אחוז כמעט כפול של הורים  מראים נתונים על נישואים לפי מגזרה .הורים הנם העובדיםמהצעירים 

 .מהותיא הן מהנשים 37% .(30% לעומת 37%ערבים לעומת הורים יהודים )

 מתגוררים ביישובים 40%: לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של היישובים דירוג פי-עלמגורים:  אשכול

יש קשר בין אשכול מגורים לאחוז ש כדאי לציין (.30מתוך  5-3)אשכולות  ךנמו כלכלי-חברתי דירוג בעלי

 חשיבות ישנהעם זאת  האשכולות הנמוכים מורכבים רק מיישובים ערביים. שלושת :הערבים הגבוה

אפשרויות התעסוקה שיש בפריפריה  על זלרמ וליםאלה יכ כי ,מגוריםהאשכולות ל נפרדת להתייחסות

 . לימודיםב ךיהמשל במקום לצאת לעבוד יםנאלצצעירים הגם ש כמו

 .עולים הם מהצעירים 33% :עולים

 כי לציין חשוב. ב קבוצהמואחוז זהה   ,א קבוצהמ 33%: מוגבלות בעלי אנשים הם 60%: מוגבלות קיום

 כמו .ותמוגבל בעליכ סווגו בגללה העיקרית לבעיה נוסףב למידה לקות יש א קבוצה עם מהנמנים לחלק

-חברתית ברמה צעירים כגון אוכלוסיות שישנן מאחר ,למידה לקויות של אומדן-תת שיש להניח סביר כן

 .(6 תרשים' להלן ר) לאבחונים מועטה נגישות להם שיש נמוכהכלכלית 

 

 מוגבלות קיום לפי, לימוד ותשנ 12עובדים עם עד  צעירים: 3 תרשים

  

                                                   
 מובהקים הבדלים על מידע ולכן ,גברים 334 לעומת הערבי במגזר נשים 35 על אודות רקמידע  יש כי לציין כדאי 9

 .מדויקים באחוזים ולא במגמות רק יוצג הערבי המגזר בתוך מגזר לפי

 שנ"ל ועובדים 12עד 
70,950 
300% 

 קבוצה ב
34,660 
33% 

 קבוצה א
35,460 
33% 

 אינם בעלי מוגבלות
30,880 
38% 
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 נראה .(09% לעומת 63%)הערבית  באוכלוסייהזה שמבאוכלוסייה היהודית גבוה  ותהמוגבל בעלי אחוז

 .הערבית בחברה למידה לקויות של אומדן-מתת נובע זה ערפש

 לעומת 67%)מוגבלות  בעלות נשים לעומת ותמוגבל בעלי גברים של יותר גבוה אחוז היהודים בקרב

 35%) מוגבלות בעלות נשים של יותר גבוה אחוז וישנו הפוכה המגמה הערבים בקרב לעומתם, .(09%

 .(04% לעומת

  אוכלוסייה קבוצות לפי העובדים הצעירים שיעור 4.2

 03-06 בני הצעירים סך(, 0008) אדם חוכ סקר לפי, (והמדגם הסקר תיאוכלוסי: א 0.3 עילל' ר) כאמור

, 70,850 הואשנות לימוד  30השכלה של עד  בעלי העובדים תקבוצ של הגודל אומדן. אנשים 558,700 הנו

 . )שם( הגיל קבוצת מסך 03% מהוויםוהם 

 או לימוד שנות 30בעלי  03-06בגילים  העובדים הצעירים של לפרופורציה ביחס אומדן לקבל מנת על

-נערכה בקרב תת הבדיקה. אלה בגילים בארץ הצעירים כלל בקרב  םשיעור של בדיקה הנערכ פחות

 :(5 תרשים)ר'  מגורים אשכולו השכלהקבוצות אוכלוסייה שונות לפי מגזר, מגדר, 

  :גבוה או פחות לימוד שנות 30 בעלי 06-03 גילאי בארץ העובדיםששיעור כלל הצעירים  נמצא

 ( 35%היהודי ) המגזר( לעומת 55%) הערבי מגזרב 

 (38%) גברים לעומת( 05%) נשים בקרב 

 ביישובים המתגוררים לעומת( 60%) נמוךכלכלי -חברתי דירוג בעלי ביישובים המתגוררים בקרב 

 ( 35%) גבוהכלכלי -חברתי דירוג בעלי

 (39%( לעומת צעירים בעלי תעודת בגרות מלאה )05%) בגרות תעודת ללא צעירים אצל.  

 בקרב כלל אוכלוסיית הגילאו פחות  לימוד שנות 12 בעלי העובדים שיעורי: 4 תרשים
 ים )%(ידמוגרפ-סוציו מאפיינים(, לפי 26-23)                  
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  תעסוקתית ותימובילל וחסמים משאבים. 5

בשוק  םהשתלבותל חסמים אומשאבים  להוות םשעשויימאפיינים שונים  נבדקו הסקר במסגרת

נבחנו גם חסמים  כן כמו .אנושי הוןשונים של  בטיםיה להכל זו בדיקה. תעסוקתית מוביליותלו העבודה

 של)קיומם  משפחתיים אילוצים של הערכה, הבריאותי מצבם את הצעירים הערכת: נוספים אפשריים

 של התנהגויות סיכון.   ןקיומ וכן( צבאהו)ביה"ס  בעבר שונות במסגרות הסתגלות קשיי(, ילדים

 הון אנושי    5.2

, אישית רווחה להשיג לאדם יםהמאפשר והתכונות היכולות, הכישורים, הידע מכלול הוא אנושיהון 

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

 הצעירים של הנלמדות היכולות יוצגו זה בחלק(. OECD, 0030) לרווחה מןלתרג אפשר אשר( והכשרה

אלה יכולים לשמש  בטיםישני ה .יתמקצועוה העיוניתלתם השכ :פחות או לימוד תשנו 30 בעלי העובדים

לעבודות איכותיות יותר.  לעבור שרותפכא אועבודה נוכחי  במקוםהדרגות  בסולם םלקידוכמשאב 

  .שלהם מחשבה מיומנויותוהצעירים  של שפהה מיומנויותגם  נבדקו

  השכלהא. 

שנות  30-פחות מ יש 05%-ל תעודת בגרות: איןמהקבוצה  33%ל להלן, ,4 תרשיםב אפשר לראותש כפי

 66%כ .בגרות חלקית תעודתצעירים עם  הנם 60%בגרות,  תעודת שנות לימוד ללא 30 – 33%-ללימוד, 

 בעלי תעודת בגרות מלאה.  

 )%( הצעירים השכלת התפלגות: 5 תרשים

 

 מקצועב. 

רכישת מקצוע הינה שלב  חשוב במיוחד  בעבור צעירים ללא השכלה על תיכונית במטרה להשתלב 

זו התמקדה במקצוע שנלמד באופן פורמלי  שאלהנשאלו אם יש להם מקצוע.  הצעירים בתעסוקה.

 וכן (לימוד מקצוע במהלך השירות צבאי או מקצועי קורס סיום, מהתיכון מקצועית הסמכה)תעודת 

21-פחות מ
ל"שנ

14%

ל ללא  "שנ21
תעודת בגרות  

חלקית או )
(מלאה
22%

תעודת בגרות  
חלקית  

31%

תעודת בגרות  
מלאה
35%
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למשל  כמו, מקצועית הסמכה לו שאין למרות מקצועאם יש לו  נשאל צעירה כלומר ,פורמלי לא באופן

 כללמ %60 10.וכלשה מקצוע בעלי היותם על דיווחו %35 .והתנסות עבודה כדי תוך למידה עקבותב

 מקצוע שרכשו צעיריםה 11.(מקצועה בעלימ כמחצית שהם) כלשהי פורמלית בדרך מקצוע רכשו הצעירים

 אלה כולל) םהצעירי מכלל 35% :(אחד מאפיק ביותר כי)ייתכן  אפיקים מספרב אתז עשופורמלי  אופןב

לציין יש  .באזרחות גם בו לעסוק שניתן במקצוע הצבאי שירותם בזמן למדו כי יווחוד (בצבא שירתו שלא

 כןבהם עוברים הכשרה ייעודית ושנם רק מקצועות יה כללנו אותםשהצבא  במסגרתכי המקצועות 

תוח מקצועות כגון נהיגה, לוגיסטיקה ימהנ ובשוק האזרחי )לכן הורד כאלהמוכרים כה מקצועות

מעיבוד מעניין לציין כי )קיבלו הסמכה מקצועית במסגרת לימודי התיכון  מהצעירים 30% ;ופקידות(

; (מקצועית הסמכה קיבלו 45% רק מקצועי פרס תבי שסיימו תלמידים בקרבשמתברר נוסף שערכנו 

וקיבלו  התיכון פרהס תצבא או אחרי ביההצעירים סיימו קורס מקצועי אחרי  מכלל 36%, כן כמו

 .(0ב, לוח ב)נספח  איוןיהר ביצוע בעת מקצועי קורסבו למד 0% .התעוד

 

  העבודה לעולם הכנה. ג

חלק מהמשאבים והכלים להשתלבות בתעסוקה ולמוביליות תעסוקתית כוללים  ,רכישת מקצוע לע נוסף

צעירים בשלבים שונים של חייהם: לקראת סיום מסגרת ל. סדנאות אלה זמינות סדנאות הכנה לעבודה

לימודית )בעיקר של חינוך מיוחד או חינוך טכנולוגי/מקצועי(, לקראת סיום השירות הצבאי או מיד 

מטעם  לצעירים יעודיותיאחריו )דרך הקרן להכוונת חיילים משוחררים של משרד הביטחון(, בתכניות 

השתתפו ( 0ב, לוח ב)נספח  3%מדיווח הצעירים, רק בי הארץ.  משרד הרווחה וכן במרכזי צעירים ברח

מיוחד או במסגרת או  רגילבית ספר  דרך כגון הכנה לעולם העבודה במסגרת כלשהי, בסדנתפעם -אי

 צבאית. 

  מחשב מיומנויותד. 

 -רביםנו כלי בסיסי לעבודה בתפקידים ירבות בימינו מצריכות ידע ומיומנויות במחשב. מחשב ה עבודות

 בסוגים ולהתקדמותבמיומנויות אלה מהווה חסם להשתלבות  מחסורולפיכך,  ;מקצועיים ואחרים

בשימוש  אופיס ובתוכנות אלקטרוני בדואר שימוש מיומנויות נבחנו. עבודה מקומותו עבודות של רבים

טובה/טובה מאוד  ברמה שולטיםהם ש דיווחו הצעיריםמ 36%. פוינט ופאואר, אקסל, וורד: נפוץ

שולטים ברמה טובה/טובה מאוד אף לא  אינם 06% ,זאת עםמהיישומים שצוינו לעיל.  שנייםבלפחות 

 .(0)לוח  .דואר אלקטרוניב לא וגם אחת מהתוכנותב

 
  

                                                   
שלמד במהלך השירות  אותעודה על סיום קורס מקצועי,  אולצעיר יש תעודת הסמכה מקצועית מתיכון  כלומר10

שעבד במהלך שירות לאומי במקצוע  אוהצבאי מקצוע שהוא יכול לעבוד בו באזרחות )בין שעבד בו ובין שלא(, 
 שדיווח שיש לו מקצוע. אושבו הוא יכול לעבוד באזרחות, 

שלמד במהלך השירות  או תעודה על סיום קורס מקצועי אוכלומר, לצעיר יש תעודת הסמכה מקצועית מתיכון  11
 .(ופקידות לוגיסטיקה, נהיגה כולל לאהצבאי מקצוע שהוא יכול לעבוד בו באזרחות )
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 )באחוזים( בתעסוקה להשתלבותהצעירים  של םיעיקרי משאבים: 2 לוח

 "כסה 

(N) (70,950) 

(n) (933) 

  3 (מאוד/טובה טובה)ברמה  במחשב שליטה
 06 תוכנה בשום
 35 בלבד אחת כנהובת

 36 ויותר  כנותות בשתי
 36 מאוד במחשב )מדד מסכם(  טובה/טובה ברמה שולטים

  : (מסכם)מדד  בשפות מאוד טובה/טובה ברמה ידע
 55  0 אנגלית
 83  6 עברית

 Excel  ,Word ,PowerPoint הבאות: דואר אלקטרוני, תוכנותהמ 0-ב לפחות מאוד/טובה טובה ברמה שולטים  3
באנגלית: )א( להבין שיחה הפעילויות הבאות  5-מ 6לבצע ברמה טובה/טובה מאוד לפחות  יכוליםה אחוז 0

     )ב( לשוחח שיחה פשוטה,  )ג( להבין הוראות שימוש בציוד, )ד( לכתוב מכתב פשוט.   פשוטה, 
הפעילויות הבאות בעברית:  4כל  את מאוד/טובה טובה ברמה לבצע יכוליםה אחוזלצעירים ערבים:  רק רלוונטי 6

, )ד( להבין הוראות עבודה איוןי)א( להבין שיחה פשוטה,  )ב( לשוחח שיחה פשוטה, )ג( להציג את עצמם בר
 מכתב פשוט לכתובשימוש בציוד, )ה( 

  
  שפותב שליטהה. 

תם של צעירים שליטכך  נבדקה למעשה, . (0)לוח  שונותשליטתם בשפות התבקשו להתייחס ל הצעירים

 בקרב נבדקה ,כןכמו  .העבודה בשוק ומרכזית הארץ אזורי ברוב נדרשת שפהערבים בשפה העברית, 

 לאומית. -ןבשפה האנגלית כשפה זרה מרכזית וכשפת תקשורת בי שליטהה הקבוצה כלל

, לשוחח שיחה פשוטה, בעברית שיחה פשוטה להבין יכולתם מידת את לציין התבקשו ערביםה צעיריםה

. מדיווחם בשפה זו איון עבודהילכתוב מכתב פשוט וכן להציג עצמם בר ,להבין הוראות שימוש בציוד

לעיל  שצוינו הפעילויות חמשכל  אתיכולת לבצע ברמה טובה/טובה מאוד לפחות  הכוללנבנה מדד מסכם 

הם יכולים לבצע ברמה טובה/טובה מאוד  כי דיווחו םהצעירים הערבימ 83%בשפה העברית. לפי המדד, 

 .הפעילויות בשפה העברית חמש כל את

הצעירים  (.0ח נבדק בקרב כלל הצעירים בקבוצה, פרט לאלה שאנגלית היא שפת אמם )לו באנגלית ידע

 הוראות להבין(, נפרדות שאלות)שתי  פשוטה שיחה ולשוחח להבין יכולתם מידת מה לדווח התבקשו

יכולת  הכולל ,דומה לזה של  בדיקת השפה העברית מסכם מדד נבנה. פשוט מכתב ולכתוב בציוד שימוש

מהצעירים  55% ,המדד לפי. לעיל שצוינו הפעילויות ארבעמ שלושלבצע ברמה טובה/טובה מאוד לפחות 

  .באנגלית דושולטים טוב/טוב מא

  מגזר לפי אנושיה בהון הבדלים
 הון של שונים בטיםיהשל  קיומםאחוזים נמוכים יותר דיווחו על  הערבי במגזר כי נמצא כללי באופן

 : אנושי

 מלאה בגרות תעודת יש מהיהודים 50%-לכי  (6ב לוח, ב)נספח  לראות ניתןנתוני ההשכלה  מניתוח 

  .ערביםהמ 03% לעומת
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 תעודה על בעלותל ביחס הבדלים, אך נמצאו מגזר לפי הבדליםלקיומו של מקצוע לא נמצאו  ביחס 

כלשהי  רמליתופ במסגרת מקצוע שלמדו דיווחו מהיהודים 53%(: 0ב לוח, ב)נספח  מקצועית

 ,מקצועית תעודה בעלי היהודים קרבב. מהערבים 00% לעומת)בתיכון, בצבא או בקורס מקצועי( 

לרכישת מקצוע וקבלת תעודה  בנוגע( רכשו אותה במסגרת השירות הצבאי. 06%) מחציתלמעל 

קורס מקצועי אחרי  סיימומהצעירים היהודים דיווחו כי  37%התיכון או הצבא:  פרהס תבי לאחר

 .מהצעירים הערבים 3%התיכון לעומת  פרהס ת/ביצבאה

 גבוהים משמעותית מהיהודים דיווחו על שליטה ברמה טובה/טובה מאוד במחשב לפחות  אחוזים

 ממצאיםל בדומה .(, בהתאמה67%לעומת  83%)ערבים הלעומת  ,מהיישומים שצוינו לעיל םיבשני

 .(6ב, לוח ב נספח) ;(0033 ואחרים, סיקרון-)ואזןשעולים גם מהספרות 

 טובה טובה רמה על דיווחו היהודים מהצעירים שהלוש פי גבוה אחוז ,לשליטה בשפות נוגעב גם/

 .(6ב, לוח ב)נספח  ;(37% לעומת 30%) הערבים לעומת האנגלית בשפה מאוד

  מגדר לפי האנושי בהון הבדלים
 מלאה בגרות בעלות 49%) מגברים יותר משכילותגברים: הן מבעלות הון אנושי גבוה  הן נשים 

 (47% לעומת 83%) ואחוזים גבוהים יותר מתוכן דיווחו על שליטה במחשב ,(מהגברים 60% לעומת

 50% לעומת האנגלית בשפה שליטה של מאוד טובה או טובה רמה על דיווחו מהנשים 47%)ובשפות 

  .(6ב לוח ,ב)נספח  ;(מהגברים

 כן,  כמונשים.  בקרבאשר מ (30%) גברים בקרב יותר גבוהמקצועי  ןתיכוב שלמדו הצעירים אחוז

 השירות בזמן למדו כי דיווחו היהודיות הנשים לעומת יהודיםהגברים ה בקרב יותר גבוה אחוז

אחוז גבוה יותר של (. עם זאת, מהנשים 33% לעומת 03%) באזרחות לעבוד ניתן בוש מקצוע הצבאי

לעומת הצבא  אחריאחרי התיכון או מקצועי  קורס מסגרתב מקצועדיווחו כי רכשו  יהודיותצעירות 

 .(0ב לוח, ב נספח) ;(בהתאמה 35%לעומת  63%) םיהודי  גברים

  יבריאותהמצב ה של תעצמי ההערכ 5.1

בעבודה. אנשים המעריכים  מוביליותל חסם או משאב לשמש יכולה בריאות מצב של עצמית הערכה

טובה עלולים לראות בכך מכשול לקידום או השתלבות בעבודות איכותיות.  אינה בריאותםש

 (.03%) "טוב" או( 93%) "מאוד טוב" םאת מצב בריאות יםמגדיר המכריע הרובכי  עולה  מהממצאים

 מוגבלות קיום לפיהבריאות  בהערכת הבדלים
 43%מאוד, לעומת  טובהבריאותי  מצבםשמוגבלות העריכו  בעלי שאינם העובדים מהצעירים 80%

דומה  יבריאותה םמצב את ב הקבוצמ המוגבלות בעלי. הערכתם של א מקבוצהמבעלי המוגבלות 

   .ותמוגבלשאינם בעלי  הצעירים קבוצתשל  הערכהל

 .ומגדר מגזר, השכלהנמצאו הבדלים לפי  לא

  הורות 5.3

 סקירת :6, פרק לעיל)ר'  סוגיה מוכרת בעיקר בקרב נשים וניה עבודהללשלב בין גידול ילדים  הצורך
של  הנוכחית עבודהה חיפושב מכשול הןהילדים היווה  גידולש המידה. בהקשר זה נבחנה (ספרות

 טיפולעל  דיווחומהצעירים  0%. רק בלבד חלקית עבודה כיום עובדיםשבגללה הם  מגבלה ןההצעירים ו
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 הטיפולשדיווחו  מהנשים 07% .עבודה חיפשו כאשר התמודדו עמםש הקשיים אחדכ ילדיםב/בית במשק

ם ימכלל הצעירים העובד %36 ןנשים אלה ה 12הרהמש לחלקיות עיקרית סיבה הואבית  משק/בילדים

  .במשרה חלקית

 .   או מגזר השכלה לפי הבדלים נמצאו לא

 בעברבמסגרות של הצעירים קשיי הסתגלות  5.4

לנבא בעיות הסתגלות  עשויות בעבר לתפקד הצעירים נדרשו בהןשהסתגלות במסגרות שונות  בעיות

 יציבה השתלבותלעל חסמים  להאירמסוג זה יכולים  קשייםבמסגרות בכלל, לרבות במקום עבודה. 

 ובשירות הספר בבית יוצגו קשיים להלןהנוכחית בפרט.  ובעבודה בכלל העבודה בשוק ואיכותית

  .למסגרות הסתגלות קשיי על יותר דווח מוגבלויות בעליכדאי לציין כי בקרב צעירים  /לאומי.הצבאי

  הספר בבית קשייםא. 

 תכןיי. ללמוד המשיכו שלאשנות לימוד  30צעירים בעלי השכלה של עד  נםיה זה בסקר צעירים, כאמור

 מהצעירים 67% .השכלה ושכלר להמשיך נםרצוכי קשיים שחוו בבית הספר מקשים או מטרפדים את 

דיווחו על בעיות משמעת וסכסוכים עם  37% .ענייןחוסר  /להתרכזקושי  /בלימודים קושי עלדיווחו 

 .(5ב לוח, ב נספח)מהצעירים הושעו מהלימודים לפחות פעם אחת  08%. כמו כן, פרהס תצוות בי

 מגזר לפי הבדלים

להתרכז או חוסר עניין  קושי קושי בלימודים/ על דיווחוהערבים  לעומתגבוהים יותר מהיהודים  אחוזים

  .(5בלוח  ,ב)נספח  ;, בהתאמה(07% לעומת 53%)

 מגדר לפי הבדלים

 בזמן קשיים על דיווחו לעומת הנשים מהגברים יותר גבוהים אחוזים כי נמצא לספרות בהתאם

מהנשים  68% לעומתהיהודים  מהגברים 40%) עניין וחוסר להתרכז קושי/ בלימודים קושי :הלימודים

 לפחותמלימודים  השעיה(; 8%לעומת  00%) פרהס תבי צוות עם וסכסוכים משמעת בעיות ;(היהודיות

    .(5ב לוח ,ב)נספח  ;(36%לעומת  63%) אחת פעם

  /לאומיהצבאי בשירותובעיות הסתגלות  קשייםב. 

 עצםב, ובתעסוקה בפרט ,בכלל הבוגרים בחיים להשתלבות מנוף להיות יכול/לאומי צבאי שירות

 משימות ביצועו בזמן הגעה, בצוות עבודה לדוגמה: .העבודה עולם שלמיומנויות ב התנסותל האפשרות

לשירות צבאי ולאומי נשאלו  בנוגע הסקרוסמכותית. שאלות  ררכיתיה במסגרת עבודהבוכן  במלואן

 היהודים בלבד.  הצעיריםבקרב 

 5%. חלקי שירות – 30% ,מלא תושיר – 39%שירתו בצבא:  היהודים מהצעירים 99% כי מראה 6 לוח

 .איוןיבעת הר )צבא קבע( שירתו בצבא

                                                   
 התמודדו עמםש הקשיים אחד מהווה ילדיםב/בית במשק טיפול כי שדיווחו מהותיהא אחוז את לאמוד ניתן אל 12

עקב מספר תצפיות אפקטיביות  50%מעל  למשום שהאומדנים חשופים לטעויות דגימה ש ,עבודה חיפשו כאשר
 . קטן
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 )באחוזים( היהודים הצעירים של/לאומי צבאי שירות: 3 לוח

 "כסה 

(N כללי )– (46,086) יהודים 

(n) (408) 

 300 רתו בצבא או בשירות לאומי/אזרחי: יש האם
 39 שירות מלא – צבא
 30 שירות חלקי – צבא
 5 עדיין משרתים )כולל צבא קבע( – צבא

 4 /אזרחילאומי שירות
 35 רתויש לא בכלל

(N )(54,537) ששירתו אלה 

(n) (590) 

  3:לאומיה/צבאיה שירותה בזמן קשיים
 00 בריאות  בעיות
הסתדרו עם מפקדים/קושי לציית לכללי המסגרת  לא

 35 עבדו  בוש מקוםההצבאית/ לא הסתדרו עם 
 37 משעמם  םלה/ היה םמיתור והרגיש לא

 לאומי שירות/  בצבא רתוירק בקרב אלה שש 1
 

  שירות-לאי וסיבות שירות-אי
 שירות-לאי עיקריות סיבות. לעיל( 6)לוח  לאומי בשירות או בצבא שירתו לאמהצעירים היהודים  35%

 חשוב(. 03%) דתית הכרה וטעמי( יםרהגב בקרב 50%, 05%) התאמה-אי(, 06%) בריאות טעמימהיו 

  .(4ב, לוח ב)נספח  ;לשרת שרצו דיווחו בצבא שירתו שלא מהצעירים 43% ,לציין

  במהלך השירות הצבאי/לאומי קשיים
 התקדמותל או ליציבות חסם להוות שעלולים השירות במהלך שחוו קשיים מגוון על נשאלו הצעירים

 כן כמו(. 00%) בריאות בעיותהצעירים בזמן השירות הוא  שחווקושי בולט  כי עולה 6 מלוח. בתעסוקה

 היהאו ש המפקדים עם הסתדרו שלא דיווחו 35%במסגרת התפקיד:  ודםלתפק הקשורים קשיים גם עלו

 הרגישו לא כי דיווחו 37% .עבדו בושלציית לכללי המסגרת הצבאית או שלא הסתדרו במקום  קושילהם 

 .משעמם להם ושהיה תורמים שהם

 התנהגויות סיכון  5.5

 תזמופר הי)שתי התנהגויות סיכון :סיכון גורמינבדקו גם  הצעירים של החסמים בדיקת במסגרת

  .ורגשיות נפשיות מצוקותלמשפחתיות שיכולות לגרום  בעיותו ותדבדי תחושת ,(בעבריינות ומעורבות

 (שתה הצעיר בהש האחרונה בפעם אלכוהולי משקה מנות ויותר ארבעמופרזת ) הישתי דיווחו על 34%

 4%, כן כמושעובר עליהם.  במהדיווחו שאין להם את מי לשתף  7%-ו ,פלילי תיק נפתח 30%-ל ,דיווחו

 אלכוהול, מסמים גמילה: הבאות מהבעיות אחת עם מתמודד ביתה קממש שמישהומהצעירים דיווחו 

  .במשפחה אלימות בעיות; המשפחה של עבריינות בעיות; והימורים
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בקנה אחד עם ההבדלים המוכרים מהספרות המקצועית:  עולים מגדר לפיהתנהגויות סיכון ב הבדליםה

  .(3בלוח  ,ב נספח) ןלמיניה סיכון בהתנהגויותמגברים  פחות מעורבותנשים 

 

  שירותים עם קשר 5.6

. קשר עם שירות או שירותים בקהילה שוניםהקשר של הצעירים עם שירותים  נבחןהסקר  במסגרת

 במקום התקינה השתלבותם אתשעלולים להקשות  מתמודדים בקהילה עשוי להצביע על קשיים עמם 

 וכן איוןיהר עריכת ממועד האחרונה השנה בחצישונים  הצעירים נשאלו על קשר עם שירותים .ההעבוד

 /סם אל, הנפש לבריאות תחנהנשאלו כללו שירותים לאוכלוסיות נזקקות:  עליהםש השירותים 13.בעבר

או יועץ  פסיכולוג, בקהילה סעדפקיד  /סוציאלי עובדגמילה מסמים או מאלכוהול, שירות מבחן,  מרכז

 כןכגון מרכזי צעירים, מרכזי תעסוקה ושירות תעסוקה, ו ,תעסוקההפרטי; שירותים בתחום קידום 

 נעשה כי נמצא. משוחררים חיילים להכוונת היחידהו צעירים מרכזי כגון ,לצעירים ייעודיים שירותים

מכלל הצעירים העובדים נמצאים  60%: שנבדקו הזמן טווחי בשני השונים בשירותים מועט שימוש רק

 40% ,א מקבוצה ותמוגבל בעליבקרב צעירים  57% – עם שירות אחדכיום או היו בעבר בקשר לפחות 

  .ותמוגבל בעלי שאינם צעירים בקרב 06% לעומת, ב מקבוצה מוגבלות בעלי בבקר

 מהצעירים 30% :דגימה טעות נמצאה לא בהםשרק שירותים  יצוינו לגבי קשר עם שירותים ספציפיים

 או סוציאלי עובד עם בקשר היו 3%-ו פרטייועץ  /פסיכולוג עם בקשר היו 8%בשירות התעסוקה,  היו

 יחידהה עם בקשריהודים ששירתו בצבא או בשירות לאומי  היו הצעירים מה 03% .בקהילה סעד פקיד

  .משוחררים חיילים להכוונת

 מגזר לפי הבדלים

  .(9בלוח  ,ב)נספח היו בקשר עם שירותים  לעומת ערבים יהודים צעירים של יותר גבוהים אחוזים

 מגדר לפי הבדלים

 לנשים בהשוואהיותר מהגברים  גבוהים אחוזים, ששירתו בצבא או בשירות לאומי יהודיםה בקרב

ועם שירות  (בהתאמה 33%לעומת  06%משוחררים ) חיילים להכוונת היחידה עםעל קשר  דיווחו

 ( 9בלוח  – ב)נספח .  (בהתאמה 36%לעומת  37%) התעסוקה

 תעסוקתית מסוגלות 5.7

, ילהתקבל לעבודה כלשהרק  לאלאדם  יםהיכולות והכישורים המסייע מגווןנה יה מסוגלות תעסוקתית

 גדיםיה 36 של סדרה בעזרת נעשתה תעסוקתית מסוגלות של בחינה. הבאלא גם להתמיד ולהתקדם 

 באופן עבודל: את הנאמר בהם " להם לבצעקשה לא" או" קשה" אם לענות המשיבים התבקשו עליהםש

מבין; לארגן את הזמן הדרוש לביצוע  המשיבש בשפה פה-בעלאו  כתבבעצמאי בהתאם להוראות 

יום לעבודה; להגיע בזמן; להיות אחראי  כלב; לעבוד בצוות עם אנשים; להגיע התוהעבודה ולהשלים א

אי ; להיות אחרבטעויות להודות; מהממונים ביקורת לקבל; הממונים של להוראות לציית; לאחרים

                                                   
-כו גברים בקרב %5 – בתוכם; %30 על עומדים בהן הנפל שיעורי, אלה בשאלות הנתונים באיסוף בעיה עקב 13

 בקרב נשים. 56%
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; להתמיד באותה עבודה לאורך זמן; ועלי שהטילו העבודה את לגמור; בעבודה בו משתמש שהוא לציוד

 להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים. 

הדברים אצל  פנימנת לבחון את  עלעבורם.  ותקשמהצעירים דיווחו כי המשימות  30%-ל 6% בין

 תעסוקתיתה מסוגלותה גדייה מספר נדגם כלל סוכםעם קשיים במסוגלות תעסוקתית,  הצעירים

 שני" ","אין קשיים", "קושי אחד(: 5)לוח  קבוצות לארבע אוגדו הקשיים. עבורובהם קשים  כי דיווחש

 על דיווחו 39%. קשיים על כלל דיווחולא  מהצעירים העובדים 30%ים", "שלושה קשיים ויותר". קשי

 .יותר או קשיים שלושה על דיווחו נוספים 33%-ו, םקשיי שני עלדיווחו  30%, אחד קושי

 )באחוזים(   יריםעשל הצ תעסוקתית מסוגלות: 4 לוח

 "כסה 

(N) (70,950) 

(n) (933) 

  :יםלצעיר שהוצגו ההיגדיםפי -על הקשיים
 5 מבין שאתה בשפה"פ בעעבודה באופן עצמאי בהתאם להוראות כתובות או  לבצע
 3 העבודה את ולהשלים העבודה לביצוע הדרוש הזמן את לארגן
 4 בצוות עם האנשים  לעבוד
 3 יום לעבודה  כלב להגיע
 7 בזמן להגיע
 8 לאחריםאחראי  להיות
 3 עליך הממונה של להוראות לציית
 30 ביקורת מהממונה עליך  לקבל

 33 בטעויות שאתה עושה  להודות
 4 בעבודה משתמש אתה בוש לציודאחראי  להיות
 6 את העבודה שהטילו עליך  לגמור

 30 זמן  אורךלבאותה העבודה  להתמיד
 30 צפויים בלתי שינויים או בעיות עם להתמודד

  : קשיים' מס
 30 קשיים אין
 39 אחד קושי
 30 קשיים שני

 33 ויותר קשיים שלושה
 

  מגזר לפי הבדלים

, 8%לעומת  33%) ויותר קשיים שלושה על דיווחו יהודיות נשים לעומת יהודים גברים של כפול אחוז

  .(8ב לוח ,ב)נספח  ;(בהתאמה

. לעצמאיםבין הצעירים השכירים  בהפרדה, הצעירים של הנוכחית עבודתם מאפייניידון ב הבא הפרק

 הסוציאליים התנאים, השכר, מקור המשרה היקף, בעבודה הוותק, ידם משלח בחנויי הפרק במסגרת

 .ממנה הרצון שביעות וכן הנוכחית בעבודה התעסוקתי הביטחון תחושת, וההטבות
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  של הצעירים תם. עבוד6

במקום  העבודה מאפייניו התעסוקתית סטוריהיהה: הצעירים של העבודה דפוסי על מידע כוללזה  פרק

 את סוקר הפרק, כן כמו .(והטבות סוציאליים תנאים, עבודה היקף, ותק, יד משלח) 14הנוכחי עבודהה

 שביעות אתו הםשל תעסוקתיה ביטחוןה תחושת את בוחן  כך ולשם, עבודתם את הצעירים של הערכתם

 . מעבודתם נםרצו

 אחוז עובדים בעסק משפחתי. 4%נם עצמאים או קבלני משנה, יה 30%נם שכירים, יה הצעיריםמ 80%

. (30)נספח ב, לוח ב בהתאמה 7%-ו 34%ה יותר: גבו עצמאים שהם היהודים לעומת הערבים הצעירים

ארצית ומלמד כי עבודה יזמית מהווה לעתים קרובות נתיב הממצא זה עולה בקנה אחד עם המגמה 

(. כמו כן, אחוז 0003שלח, ו תעסוקה שכירה בשוק העבודה היהודי ברובו )נדיבלחלופי בקרב ערבים 

 משנה קבלני /עצמאים הם חלקית בגרות עודתת עםאך  מלאה גבוה יותר של צעירים ללא תעודת בגרות

 בנוגע הספרות עם אחד בקנה עולה זה ממצא .מלאה בגרות תעודת עם מהצעירים 8% לעומת( 35%)

 את המאפיינת יותר אחידה התפלגות)לעומת  קוטביות-בדו המאופיינת, עצמאים של השכלה להתפלגות

( ואילו פלח לימוד שנות 33-ל)מתחת  יחסית נמוכה השכלה בעלי נםיה מהעצמאים ניכר פלח(: השכירים

 (.שם) ;שנות לימוד ויותר( 33השכלה גבוהה ) יבעל נםינוסף גדול יחסית ה

 (.שכירים או)עצמאים  שלהם ההעסקה צורת לפי העובדים הצעירים בין בהבדליםנדון  בהמשך

 היסטוריה תעסוקתית 6.2

 רצינו העובדים הצעירים של הצעיר גילם חרף. איוןילר שקדמו השנתיים במהלך העבודה דפוסי נבחנו

 יציבה בתעסוקה מדובר אם אינדיקציה לקבל וכן תעסוקהב הםשל ההתמדה אתו רציפותה את לבחון

 בוש ,זה חיים שלב של והנזילות הדינמיות את בחשבון הביאול זה ניסיון לסייג יש ,זאת עם. זמנית או

 ולהתנסות בעבודות שונות.עבר בין מקומות עבודה מ, ליש לגיטימציה לחיפוש עצמי צעירל

ממצא המעיד  – איוןיבשנתיים שקדמו לר הזמן רוב או הזמן כל מועסקים היו יםשכירה מהצעירים 70%

 בשנתיים חודש פחותלנשאלו בכמה מקומות עבדו  הם .עבודהה שוקביציבה והתמדה  השתלבותעל 

 העבודה במקום ודתםעבדו לפני עב(  43%)ואילו כל השאר  ,הנוכחית בעבודה רק עבדו 55%. האחרונות

 לפחות.  אחרת אחתבעבודה  הנוכחי

  הנוכחית העבודה מאפייני 6.1

 . אם הצעיר עוסק בעבודה מקצועית העידל יכולמשלח היד של הצעיר   -  יד משלח

( 66%) נם פועלים מקצועיים בתעשייהה   השכירים מהצעירים יחסית גבוהים אחוזיםש מראה 4לוח 

(, על 7%) מקצועיתיווחו על עבודה בלתי ד יותר נמוכים אחוזים(. 69%ועוסקים במכירות ושירותים )

 . (33%) מקצועות חופשיים טכניים או ניהולייםב עבודה עלו( 30%)פקידות 

                                                   
השימוש במונח "העבודה הנוכחית" מכוון לעבודה שבה עסק הצעיר בעת ביצוע הריאיון. להלן "העבודה  14

 הנוכחית" או "מקום עבודה נוכחי". 
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 )באחוזים( השכלה רמת לפי, השכירים הצעירים של יד משלח: 5 לוח

 מלאה בגרותתעודת  יש מלאה בגרות תעודת אין "כסה 

(N ) (69,327) (56,847) (04,538) 

(n) (553) (077) (045) 

 111 **111 111 סה"כ  –היד  משלח
 38 9 11 ניהולי או טכני, חופשי
 36 8 11 פקידות
 56 65 37 ושירותים מכירות
 03 50 33 בתעשייה מקצועיים פועלים
 [4] 33 9 מקצועיים בלתי

 **P<0.01   לפי מבחן(2χ  ) 
 .   %50מעל  –, בסוגרים מרובעים %67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 

( עוסקים במכירות ושירותים. כמו 66%) ושלישהנם פועלים מקצועיים  (63%) שלישל מעל מהעצמאים

  במשלח יד אקדמי/חופשי /טכני. עוסקים רבעכן, 

 ביותר שעובד מיו ,עובדים במקום עבודה אחד השכיריםמהצעירים  70% - הנוכחיהעבודה  במקום ותק

הצעירים ותיקים בעבודתם  רוב. העיקרי העבודה במקום תקוהתבקש להתייחס לו אחד ממקום

 33%-ש נמצא .שנים( 0.3) חודשים 63 הוא האלה הצעירים שלהנוכחית: ממוצע שנות העבודה 

 .עד שנה עבודה מקום אותוב עובדים השאר ,עבודה מקום באותו שנה מעלהצעירים השכירים עובדים מ

 (3)לוח 

 

 )באחוזים(   השכלה רמת לפי, השכירים: ותק במקום העבודה הנוכחי של הצעירים 6 לוח

 מלאה בגרותתעודת  יש מלאה בגרות תעודת אין "כסה 

(N ) (75,541) (58,000) (09,650) 

(n ) (587) (638) (037) 

  111 111 **111 "כ סה
 65 06 27 מחצי שנה  פחות
 33 30 12 שנה עד שנה  מחצי
 37 38 18 עד שנתיים  משנה

 36 7 11 עד שלוש שנים  משנתיים
 38 50 32 שנים ויותר  שלוש
 3.9  6.6 **2.6 )שנים( ** הממוצעת העבודה תקופת

 **P<0.01  טווחים(–  2לפי מבחןχ  ממוצעים לפי מבחן ;Wald F )של רגרסיה לינארית 
 

 ניתן .ויותר שעות 64 כלומר, מלאה במשרה עובדים השכירים הצעיריםמ  70% - (9 לוח) משרה קףיה

  .מלאה במשרה לעבודנוטים  ברים גוידוע ש ,הם גברים 80% הסקר בקבוצתש עובדהב זה נתון להסביר
 

שעות  54 מעל עובדיםדיווחו כי הם  מהצעירים 33%. 53 וניה בשבוע מספר שעות העבודה הממוצע

 שעות שבועיות.   44עובדים מעל  37%-ושעות שבועיות  45–54עובדים  50%שבועיות: 
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-אלא באי הצעיר ברצון תלויה אינהלכך  סיבהה 50% אצל. חלקית משרהבמהשכירים עובדים  30%
  .עותש יותר לתת המעסיק לשיכולתו -איב או מלאה במשרה עבודה מציאת

 )באחוזים( השכירים הצעירים: שעות עבודה של 7 לוח

 "כסה 

(N ) (70,950) 

(n) (933) 

   :בשבוע העבודה שעות
 30 (חלקית)משרה  65 עד

55-64 07 
45-54 50 
44+ 37 
 53 ' שעות עבודה ממוצע בשבוע מס

 

עובדים במקום ל נחשבים כלומרמעסיק )ה עבודה/המקבלים שכר ממקום  מהשכירים 83% - שכר מקור

 ניבצעירים ה אוכלוסייתלכלל  יחסית גבוה אחוז – אדםח וכ מקבלים שכר מחברת קבלן/ 8%העבודה(. 

שנות  30של הצעירים בעלי מעיד על איכות העבודה  הזנתון  .(4%) מקבלים שכר מחברת קבלןש 03-06-ה

 (. העובדים הצעיריםכלכלי של המצב ה :9 שכר, ר' פרקה)למידע על רמת לימוד או פחות ה

דיווחו  97%פי חוק. -נשאלו על תנאים סוציאליים המחויבים על השכירים הצעירים - סוציאליים תנאים

אחוז דומה  .דיווחו כי שכרם כולל חופשה שנתית 30%כי הם מקבלים תשלום עבור ימי מחלה, ורק 
 כאמורשמדובר  משוםדיווחו על קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים. אחוזים אלה נמוכים במיוחד 

 יםחסר בשל חוסר המודעות של הצעיר-דיווח הואדיווח הכי  תכןיי. חוק פי-על המחויבים בתנאים

 העדרמנצלים את  מעסיקיםכי  תכןיי )א( בחשבון גם: הביא. אך עם זאת יש לםלרכיבים שונים של שכר

מדובר בהעדפתם של הצעירים להשתלב בעבודה  כי תכןיי, )ב( זכויותיהם עםהצעירים  של כרותיהה

את  ומשקף הסוציאליים התנאים צבירתשב חשיבותה תהבנ-אי על שמעידדבר  – שאינה מדווחת

על קבלת קרן  חודיוו 53%טווח. -פני תכנון ארוך-לרווחים בטווח הקצר על תם של הצעיריםהעדפ

  (8)לוח השתלמות. 
 

 96% מהווים) שנה מחצי יותרהשכירים שעבדו  הצעירים - העבודה במקום הצעירים של קידומים

על סוגים שונים של תגמולים  נשאלו( העובדיםהצעירים  תמכלל קבוצ 30%-כו השכירים מקבוצת

 טוב לתפקיד העברה: תעסוקתי קידום על להעיד שיכולים תגמוליםעבודתם הנוכחי,  במקוםשקיבלו 
 . המשרה הגדלת; שכר תוספת קבלת; יותר

 

 תוספת קיבלו שעבדו באותו מקום עבודה יותר מחצי שנה השכירים מהצעירים 43%-ש מראה 8 לוח

 מסכם מדד. המשרה קףיה הוגדל 60%-ול, העבודה במקום יותר טוב לתפקיד שקודמו דיווחו 65%, שכר

  .  התגמולים סוגיאחד מתוך שלושת  תגמול לפחות על דיווחו 30% כי מראה בעבודה קידום של
 

מתכוונים ללמוד בשנת הלימודים הקרובה,  אינם הםו תיכונית-על השכלה צעיריםל איןש מכיוון, כאמור

 קורסיםת. יוהשתלמו /יםבקורס שבהם השכירים השתתפורצינו לבחון אם במסגרת עבודתם הנוכחית 

המתקיימים במקום העבודה ומיוזמתו של המעסיק מקנים ידע שעשוי לשפר את כושרו של העובד  אלהכ
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 מהצעירים 04%נוסף עבורו בהרחבת הידע המקצועי שלו.  משאבלשמש גם יכולים . אולם, במילוי תפקידו

 (8)לוח  .לתפקידם מההכשרה כחלק הנוכחי מהמעסיק השתלמות או קורס שקיבלוהשכירים דיווחו 

 עבודתם לפי רמת השכלה וקיום מוגבלות )באחוזים(  מקוםב השכיריםהצעירים  לשקידום : 8 לוח

 

 "כסה

 מוגבלות קיום השכלה

 

 תעודת אין
 בגרות
 מלאה

תעודת  יש
 בגרות
 מלאה

 בעלי נםאי
  מוגבלות

 קבוצה
 א 

 קבוצה
  ב

(N) (81,111) (40,444) (07,543) (45,730) (30,004) (30,855) 

(n) (623) (665) (087) (563) (83) (303) 

       מקבלים/קיבלו:
מעסיק הקורס או השתלמות מ

 08 03 04 65 **00 25 הכשרה לתפקיד מהנוכחי כחלק 

       :שנה מחצי יותר  שעבדו מאלה
 במקום יותר טוב לתפקיד עברו

 65 (07) 64 63 66 34 העבודה
 55 59 45 40 40 51 שכר תוספת קיבלו

 (00) (08) 60 05 60 31 תםמשרהיקף  הוגדל
 33 30 36 30 35 62 3 מדד מסכם –בעבודה  קידום

 סוציאליים תנאים מקבלים
)מכלל  דין פי-על המחויבים

       (:השכירים העובדים
פנסיה, קופת גמל או ביטוח  קרן

 44 40 *39 90 **48 62 מנהלים 
 47 47 36 36 33 62 בתשלום שנתית חופשה
 98 95 83 84 *93 79 עבור ימי מחלה  תשלום

 נוספים סוציאליים תנאים
       (:השכירים העובדים)מכלל 
 60 69 54 50 53 41 השתלמות קרן

 *<0.05p    **p<0.01  לפי מבחן(0χ) 
בעלי  אינםמסמנות הבדלים מובהקים לפי רמת השכלה; כוכבית בטור  מלאה בגרות תעודת אין)כוכביות בטור 

 מסמנות הבדלים מובהקים לפי קיום מוגבלות( ותמוגבל
 .   %50מעל  –, בסוגרים מרובעים %67עד  %04-בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מ אחוזים: הערה

 שכר, הגדלת היקף המשרה תחומים: מעבר לתפקיד טוב יותר, תוספת 6-מ 3-קיבלו קידום בעבודה לפחות ב  3

  עבודתם את הצעירים הערכת 6.3

 תעסוקתי ביטחון תחושת. א

 השכירים הצעיריםנה חלק מהערכת הצעירים את מקום עבודתם. תעסוקתי ה  הביטחון הבחינה של 

 כי מראים 7הממצאים בלוח  .יאבדו את מקום עבודתם בשנה הקרובהשנשאלו אם לדעתם קיים חשש 

 מובהק הבדל נמצא לאמתוכם דיווחו על קיומו של חשש כלשהו )חשש קטן, גדול או גדול מאוד(.  60%

אם יאבדו את עבודתם הנוכחית, מהו הסיכוי שלהם : גם התבקשו להעריך. הצעירים משרהה קףיה לפי

 גדולו א גדולסיכוי  לכך כי ישמעריכים  90%אותה רמת הכנסה )או גבוהה יותר(: בלמצוא עבודה אחרת 

   .(48%)יותר  נמוךאחוז זה  ,םתעבוד את לאבד חוששיםש השכירים בקרב .מאוד
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 )באחוזים(  מוגבלות קיום לפי, השכירים: תחושת ביטחון תעסוקתי של הצעירים 9 לוח

 "כסה 
 בעלי נםאי

 ב קבוצה א קבוצה ותמוגבל

(N) (73,646) (57,869) (33,385) (30,304) 

(n) (579) (673) (86) (300) 

 111 111 111 111 לאבד את העבודה בשנה הקרובה:  חשש
 37 36 90 68 חשש אין
 63 69 60 32 כלשהו חשש יש

 עם)לפחות  אחרת עבודה למצוא סיכוי הערכת
 העבודה איבוד של במקרה( ההכנסה אותה

  :הנוכחית

 

111 

 

111 * 

 

111 

 

111 
 90 30 93 72 מאוד גדול או גדול סיכוי
 60 50 05 28 כלל סיכוי אין/קטן סיכוי

P<0.05*   לפי מבחן(0χ) 
   ( .מוגבלות קיום לפי מובהקים הבדלים תמסמנ ותמוגבלבעלי  אינם)כוכבית בטור 

 

 רים שקיים סיכוי גדול אוסבו 34%-הביעו חשש כלשהו לאבד את העבודה הנוכחית ו מהעצמאים 60%

 .הנוכחית העבודה איבוד של במקרהלפחות(  הכנסה באותה) אחרת עבודה למצואגדול מאוד 

 מהעבודה רצון שביעות .ב

  למידת שביעות הרצון מהעבודה. כמובןקשר הדוק  קשורהמקום העבודה  הערכת

מרוצים  00%, (30השכירים דיווחו כי הם מרוצים במידה רבה מאוד או במידה רבה מעבודתם )לוח מ 93%

לבחור  ונתבקשו, בעבודתם שונים בטיםימה מרוצים הם אם נשאלו גם הם. כלל לא מרוצים 5%-במידה מועטה ו

 לציין חשוב. לעבודה חברים מצד מהיחס מרוצים הם כי דיווחו 73%. מרוצהלא  מרוצה/: קטגוריות שתי יןב

 הגורמים כאחד נמצא זה גורם – הרצון שביעות על בעבודה החברתית לסביבה שיש הרב המשקל את

. (Ducharme & Martin, 2000) עצמה העבודה לטיב קשור אינו שהוא אף הרצון שביעותב ביותר המשמעותיים

זהה מרוצים מהיכולת לנצל את הידע והכישורים שלהם  אחוזו ,דיווחו כי הם מרוצים מיחס הממונים 88%

 זהה ואחוז מהשכר רוציםמ 38% כיאפשר לראות  עודדיווחו כי הם מרוצים מהעניין בעבודה.  80%בעבודה. 

 דיווחומהצעירים  60% :בחשבון את האחוז המשלים הביאל יש, זאת עםמרוצים מסיכוייהם להתקדם בעבודה. 

כאמור, ממצא זה על שביעות רצון גבוהה עולה בקנה אחד עם הספרות על  .אלה בטיםימה מרוצים שאינם

את מצבם לא  משווים שהם מפנילהביע שביעות רצון גבוהה  נוטים הם": עובדים בעבודות של "צווארון כחול

 (30)לוח ציפו.  לושלמצב  וכן השכלה רמת אותה בעלילכלל העובדים אלא לחבריהם 

לשער כי שביעות הרצון מהשכר  יתןנ (ספרות סקירת: 6 פרקהידוע מהספרות )ר'  לאורכך, על  נוסף

בעלי השכלה של הצעירים  שכרם בין יותר גדול פער יסתמן כאשר, להשתנות עשויהומתנאי העבודה 

לבין שכר בני גילם המשכילים יותר וכאשר יצטרכו להתמודד עם נטל תיכונית בלבד או נמוכה מכך 
 . כבד יותר כלכלי

-ומעוניינים להחליף עבודה  63% כי נמצא השכירים הצעירים רוב בקרב הגבוהה הרצון שביעות לצד

, כלומר עשו צעד מעשי כדי למצוא עבודה שקדמו לסקרחיפשו עבודה אחרת בארבעת השבועות  34%
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, כצפוי הצעות עבודה.ל בנוגע חברים אצל בירורלמעסיקים או  וןקורות חיים, טלפ תחיאחרת, כגון של
 .עבודהשביעות רצון כללית גבוהה מהעבודה ורצון להחליף  בין מובהק שלילינמצא קשר 

מעוניינים להחליף את  05%מרוצים במידה רבה/רבה מאוד מעבודתם. עם זאת,  70% – מהעצמאים

 עבודתם.

 עבודה,  בהחלפת נםועניי בעבודתםמהיבטים  השכירים: שביעות הרצון של הצעירים 11 לוח

 )באחוזים(  מוגבלות וקיום השכלה רמת לפי              

 

 "כסה

 מוגבלות קיום השכלה

 

 תעודת אין
 בגרות
 מלאה

תעודת  יש
 בגרות
 מלאה

 אינם
 בעלי

 ב קבוצה א קבוצה מוגבלות

(N) (79,383) (40,039) (07,333) (45,000) (33,789) (36,393) 

(n) (617) (663) (083) (504) (84) (309) 
       

       מהעבודה כללית רצון שביעות
+רבה  רבה במידה מרוצה
 93 35 *97 80 *96 76 מאוד

מהיבטים  המרוצים אחוז
        שונים בעבודה:

 33 47 *90 90 33 68  מהשכר
 80 93 **70 70 *83 88  הממונים מיחס
 75 74 79 78 74 96        לעבודה                                                                                                                        החברים מיחס

 88 86 87 89 87 88 לנצל ידע וכישורים  מהיכולת
 96 95 86 80 80 81 העניין בעבודה  ממידת

 30 35 90 36 90 68 בעבודה להתקדם מהסיכויים
       

 69 55 *09 03 *64 31 מעוניינים להחליף עבודה
עבודה אחרת בארבעת  חיפשו

 (35) 04 36 30 39 15 השבועות האחרונים 
 *p<0.05  לפי מבחן(0χ) 

בעלי  אינםבטור  ותמסמנות הבדלים מובהקים לפי רמת השכלה; כוכבי מלאה בגרות תעודת אין)כוכביות בטור 
 מסמנות הבדלים מובהקים לפי קיום מוגבלות.(  מוגבלות

 

  משתני-רב ניתוח  – מהעבודה כללית רצון שביעות

 שכיריםשעשויים להגדיל או להקטין את שביעות הרצון הכללית של צעירים  גורמים מספר נבדקו
 בראשון. לוגיסטיתבאמצעות מודל של רגרסיה  משתנים-מעבודתם. לשם כך נערכו שני ניתוחים רב

 מאפיינים; תוהורות לילדים, מגזר, גיל הצעיר, מוגבלו מגדר: דמוגרפיים-סוציו משתנים הוכנסו

 חשש וכן תעסוקתיים תנאים קיום, מקצוע של קיומו, השכר קבלת מקור, משרה היקף: תעסוקתיים

: מהשכר, בודהבע מסוימים מהיבטים רצון שביעות הוכנסה השני בניתוח. העבודה מקום את לאבד

מיחס הממונים, מיחס החברים מהיכולת לנצל ידע וכישורים, ממידת העניין בעבודה ומהסיכויים 

 . 33משתני מובאים בלוח -להתקדם בעבודה. ממצאי הניתוח הרב
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 )בקרב הצעירים השכירים בלבד( 1: תוצאות רגרסיה לוגיסטית של שביעות רצון כללית מעבודה 11 לוח
 

 B Odds Ratio B Odds Ratio 

(N) (93737)  (93335)  

(n) (430)  (448)  

     :לילדים והורות מגדר

   3.59 0.68 (לילדים מהותילא)ביחס  ילדים ללא נשים

   3.30 0.07 (לילדים מהותילא)ביחס  לילדים אבות – גברים

   3.33 0.58 (לילדים מהותילא)ביחס  ילדים ללא גברים

     :מגזר

   0.90 -0.63 (ליהודים)ביחס  ערבים

     /ה:הצעיר גיל

   0.95 -0.60 (05-06-ל)ביחס  03-04

     :מוגבלות

   0.87 -0.30 (ותמוגבלשאינם בעלי  למי)ביחס   פיזית מוגבלות בעלי

   0.60 ** -3.35 (ותמוגבל בעלי שאינם למינפשית )ביחס  מוגבלות

   0.94 -0.07 (ותמוגבל בעלי שאינם מילמידה )ביחס ל תלקו בעלי

     :מקצוע

   3.30 0.30 תעודה מקצועית )ביחס לחסרי מקצוע( בעלי
תעודה מקצועית )ביחס לחסרי  בלימקצוע,  בעלי

   0.73 -0.05 מקצוע(

     :משרה היקף

   0.83 -0.33 (לחלקית)ביחס  מלאה

     משכורת:  יםמקבל ממי

   3.65 0.07 (קבלן"א / כ לחברת)ביחס  ממעסיק

      2: בעבודה סוציאליים תנאים

   0.65 **-3.07 +(0-ל)ביחס  תנאים 3–0

     :העבודה את לאבד חשש

   0.60 **-3.36 (בכלל חשש לאין)ביחס  כלשהו חשש יש

     :בעבודה מסוימים מהיבטים רצון שביעות

 9.96 **0.05   מהשכר

 3.80 **3.70   הממונים מיחס

 3.95 0.43   החברים מיחס

 0.75 -0.09   וכישורים ידע לנצל יכולתהמ

 5.35 **3.50   בעבודה העניין ממידת

 0.75 -0.03   בעבודה להתקדם סיכוייםהמ

Pseudo R-Square (McFadden), % 36.4  60.9  

 *P<0.05   **P<0.01  (מבחן לפי Wald F) 
 . מהעבודה מאוד מרוצים או מרוצים=  3; מרוצים כ"כ לא או מרוצים לא בכלל=  0: תלוי משתנה 3
 השתלמות קרן, מחלה ימי תשלום, שנתית חופשה, פנסיה קרן  כולל 0
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 שהשכירים הסיכוי את שמקטיניםהראשון מסתמנים מספר מאפיינים  משתני-הרב הניתוח מממצאי

 (: 38 לוחשביעות רצון כללית גבוהה מעבודתם )ר'  וביעי

 מוגבלות( העדרל)ביחס  נפשית מוגבלות 

 לפחות שני תנאים  תקבלרק אחד מהתנאים )ביחס ל תקבלתנאים סוציאליים או  תקבל-אי

 סוציאליים(

 (.חשש כל העדרל בהשוואה)כלשהו לאבד את מקום העבודה  חשש 

את הסיכוי  המגדילבעבודה  בטיםיששביעות רצון ממספר ה יםמעל השני משתני-הרב הניתוח ממצאי

  לשביעות רצון כללית ממקום העבודה: שכר, יחס הממונים, מידת העניין בעבודה.

  גרפייםומד-סוציו משתנים לפי הבדלים 6.4

 אחדים בפרמטרים, מגדר וגיל, מגזר ,השכלה לפי העובדיםהצעירים  בקרב הבדלים נסקור להלן

 ועוד. בעבודתם שלהם העניין, ממנה רצונם שביעות, דפוסיהלעבודתם:  הקשורים

  השכלה לפי. א

)מקצועיים ובלתי  כפועלים עבדו הנמוכה ההשכלהבעלי  השכיריםמ יותר גבוהים אחוזים - יד משלח

 או טכניים, חופשיים במקצועותיותר  עסקותיכונית  השכלהעם  יריםשכהולעומת זאת,  ;(יםימקצוע

 ( 4 לוח) .ניהוליים

לעומת בעלי השכלה  ותק רב יותר בעבודה הנוכחית ישצעירים בעלי השכלה נמוכה ל - בעבודה ותק

בעיקר אם נשרו ממסגרת הלימודים. הוותק  ,תכן כי התחילו לעבוד בגיל מוקדם יותרי. יגבוהה יותר

בקרב צעירים  3.9שנים לעומת  6.6הממוצע של צעיר ללא תעודת בגרות או עם תעודת בגרות חלקית הנו 

 ( 3)לוח  .עם תעודת בגרות מלאה

בגרות מלאה  תעודת בעליצעירים  של יותר גבוהיםאחוזים  - העבודה במקום והטבות סוציאליים תנאים

 או קורסדיווחו על קבלת קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, תשלום עבור ימי מחלה וכן 

להצביע על כך  עשוי הז ממצא. (8)לוח  לתפקיד מההכשרה כחלק שלהם הנוכחי מהמעסיק השתלמות

ונים של מתמצאים יותר ברכיבים הש שצעירים בעלי בגרות מלאה )לעומת חבריהם ללא תעודת בגרות(

תנאים סוציאליים/הטבות וכן  ותהמקנ ,יותר ומסודרותמשתלבים בעבודות איכותיות  הםששכרם או 

 . (Miller & Porter, 2007) תמגמה זו עולה בקנה אחד עם הספרו .לעובדים תיוהשתלמו

)ללא תעודת  נמוכה השכלה בעלייותר בקרב  התעל המחשבה על החלפת עבודה - עבודה בהחלפת עניין

 (30 לוח) .בגרות מלאה(

  מוגבלות קיום לפי .ב

( דיווחו יותר ב מקבוצה וגם א מקבוצה) מוגבלות בעלישכירים  - העבודה במקום והטבות סוציאליים תנאים

 ( 8)לוח  .חוק פי-על בהם מחויבים המעסיקיםשתנאים סוציאליים  תקבל-על אימוגבלות  בעלי נםשאי ממי

 שאינם מצעירים יותר דיווחו (ב מקבוצהוגם  א מקבוצה)צעירים בעלי מוגבלות  -עבודההמ רצון שביעות

, הם, זאת עם. (30)לוח  מהעבודה כלליתעל שביעות רצון  פחותו ,עבודה בהחלפת עניין על תומוגבל בעלי

 איבודהאמינו ביכולתם למצוא מקום עבודה חלופי במקרה של  פחות, א מקבוצה הצעיריםובעיקר 
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חשים  שהםלהעיד  עשוייםא  מקבוצהאלו על צעירים בעלי מוגבלות  ממצאים .(7)לוח  הנוכחית העבודה

 צעיריםה תוקבוצ בקרבש התבררכדאי לציין כי  .הנוכחי עבודתם במקוםלהתקדם  מצליחים שאינם

 קבוצתב הרצון שביעותל יחסית נמוכהומיחס הממונים  מהשכר רצוןה שביעות ותמוגבלה בעלי

 .(30)לוח  מוגבלותבעלי  שאינם צעיריםה

 מגזר לפי .ג

 לרעתם ,יהודים לעומת ערבים צעירים של תעסוקהלעל פערים בהזדמנויות  שמעידיםהבדלים  נמצאו

 :זאת ממחישים הבאים הממצאים .(33ב-7ב תלוחו, ב' נספח ר) הערבים הצעירים של

 לעומתערבים  46%מקצועיים בתעשייה )בוהערבים  ,יהודים עסקו יותר במכירות ושירותים - יד משלח

 (33ב לוחנספח ב, )יהודים(;  03%

 50%, לעומת בשנתיים האחרונות עבודה הנוכחיתרק ב עבדו מהערבים 45% -רציפות בעבודה 

 3.3שנים לעומת  5.5 הנו הנוכחית בעבודתם הערבים של הממוצע ותקהו. (7ב לוחנספח ב, ) מהיהודים

ל אצחובה  שהוא, צבאי/לאומיהנובע מהשירות  תקובו פערהשתכן יי. (36בלוח נספח ב, ) בקרב היהודים

האחוז גבוה . אולם ערביםהעולם העבודה לעומת הצעירים במעכב את השתלבותם והצעירים היהודים 

להעיד על פחות הזדמנויות  עשוייותר של הערבים שעבדו במקום אחד בלבד )מקום העבודה הנוכחית( 

 במקום יותר רב ותקהם בעלי  ולכן, עבודה מקומות פחות החליפוערבים  :ערבים לצעיריםתעסוקתיות 

  (.7ב לוחנספח ב, ) .הנוכחי העבודה

 בקרב זה אחוז אולם, מלאה במשרה עובדים השכירים מכלל גבוהים אחוזים אמנם - משרה קףיה

 (35ב לוחנספח ב, )(. 83%) היהודים לעומת( 79%) יותר גבוהערבים ה

דיווחו פחות על קבלת תנאים  ערבים עובדים צעירים -העבודה במקום והטבות סוציאליים תנאים

 כך. לתפקיד מההכשרה כחלקבמקום העבודה  קורסיםפחות על  כןפי חוק ו-סוציאליים המחויבים על

מהם דיווחו כי הם מקבלים מהמעביד קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים לעומת  43%, הלדוגמ

( 65%) היהודים לעומת (30%) מהערבים יותר נמוך אחוזל הציעו המעבידים, כן כמו מהיהודים. 90%

  (34ב לוחנספח ב, ) .הנוכחי עבודתם במקום השתלמות או קורסב להשתתף

 הקרובה בשנה עבודתם את לאבד חשש יותר הביעוערבים בהשוואה ליהודים  - תעסוקתי ביטחון

נספח ב, ) .נוכחיתה עבודהה איבוד של במקרה אחרת עבודה צואלמ סיכויים להם שיש פחות והעריכו

 (30ב לוח

  .יהודיםלית מעבודתם מהצעירים לשביעות רצון כ ערבים הביעו פחות  - רצון שביעות

 בעבודה להתקדם כוייהםיבס הקשורים בטיםימהשביעות רצון  יותר הביעועם זאת, צעירים ערבים 

 גבריםמה גדול חלקש לעובדה. ניתן לייחס זאת (33ב לוחנספח ב, ) בעבודה וכישורים ידע לנצל וביכולת

לאורך  כלומר עוסקים ,הנם פועלים מקצועיים בתעשייה ,הערבים תהמהווים את עיקר קבוצ הערבים,

  .בו הוכשרושבמקצוע  זמן

 לפי מגדר .ד

ושביעות רצון הצעירים עבודתם  דפוסיסוגיות הקשורות להבדלים בין נשים לגברים במספר  נמצאו

 :(33ב-7ב לוחות, ב' נספח ר)ממנה 
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השעות השבועיות הממוצע  פרמס ,כן כמו. חלקית משרהב עובדות מגברים יותר נשים - משרהה קףיה

 (35ב לוחנספח ב, ) .58 לעומת 50 :הגברים של מזהשל עבודת הנשים נמוך 

מקום עבודה ב האחרונות בשנתיים עבדו( 46% לגברים בהשוואה( 90%) נשים יותר  -  בעבודה רציפות

 (7ב)לוח אחד לפחות פרט לעבודה הנוכחית 

כי הן מרוצות מהיחס מצד הממונים  דיווחוהגברים  לעומתגבוהים יותר מהנשים  אחוזים - רצון שביעות

 (33ב לוח) .(בהתאמה ,83%לעומת  75%)

    גיל לפיה. 

( 05–06 םצעירה )גילי קבוצה :ת גילולפי קבוצ ,העובדים יםהצעיר העסקתבטים שונים של יה ובחּנ

השנים נוצרים  ותשעובר ככלמהספרות כי המידע  נוכחל, זאת (03–04 םגילי)בוגרת יותר מ הלעומת קבוצ

 (. ספרות סקירת :6 פרק)ר'  התעסוקתית יציבותבובשכר  ,בקידום פערים

מהצעירים  09%יותר:  בוגרתמלטובת הקבוצה ה גיל לפי הבדלים נמצאו  - במקום העבודה הטבות

 (. 05-06 יאגיל 37%דיווחו כי עברו לתפקיד טוב יותר במקום העבודה )לעומת  03-04 גילאי

 הגיל קבוצתב 08%על קבלת תוספת שכר לעומת  דיווחוהגיל המבוגרת יותר  קבוצתב 50%  - שכר

 . יותר הצעירה

להתקדם במקום העבודה  מהסיכוייםרצון  שביעות יותר ישיותר  בוגריםמה קבוצת בקרב - רצון שביעות

 בוגריםמה קבוצתמ 55%-ל :התעסוקתי ותקוב קשורים אלה ממצאים כי נראה(. 30%לעומת  90%)

  .קבוצה הצעירה יותרב 03% שנים לעומת שלושותק של יותר מ יש יותר

  העובדים הצעירים של כלכליה מצבה. 7

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

 הסובייקטיבית לגבי יכולתם לכסות את ההוצאות הבסיסיות למשק בית. 

 של כלכלייםה המאפייניםכלכלית.  לעצמאות הגעה הנו בוגרים לחיים במעבר המרכזיים טיםביהה אחד

שכר חודשית ושעתית ברוטו בקרב צעירים  רמת :אובייקטיביים משתנים לפי נבדקו העובדים הצעירים

 אתותפיסתם הסובייקטיבית של הצעירים  את גםלבחון  רצינו. נוספים הכנסה מקורותושכירים 

 .הממצאים עיקרי להלן .בסיסיות כספיות בהוצאות לעמוד יכולתם

 שכר רמתו נוספים הכנסה מקורות 7.2

, עזרה כספית זוגה/בת בן שכרכגון  ,םשכר לענשאלו על מקורות הכנסה נוספים  העובדים הצעירים

 שכר לעים הכנסה ממקור נוסף מקבל מהם 03% ,לוהכ בסךאו גמלאות.  קצבאותקבועה מהמשפחה, 

פעמי ולא הכנסה -שמהווה סכום חד ,לחיילים מענק או פיקדון כולל לא, לפחות אחד)מקור עבודתם 

 אלה) הזוג/בת בן מעבודת שכר על דיווחו 9%דיווחו על קצבת ילדים מביטוח לאומי,  35%סדירה(. 

 דיווחו 6%דיווחו על עזרה קבועה מקרובי משפחה.  4%(. בזוג/חיים הנשואים מהצעירים 07% מהווים

  קצבת נכות/נפגעי עבודה. על
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 במשרה העובדים שלולא רק  ,השכירים הצעיריםשל כלל  כנסההה רמת על מושג לקבל שרצינו מכיוון

(. ניתוח זה כולל ב בנספח 39ב לוח וכן 30)לוח  העובד הצעיר של השעתי ברוטו השכר את בדקנו, מלאה

מלאה או חלקית.  משרהבמכלל צעירים העובדים,  80%מהווים  הם, כאמור; השכירים הצעירים כל את

 העבודות מכל ,איוןילר קדםהכוללת של הצעיר בחודש ש ההכנסהמידע זה נגזר אף הוא מהשאלה על 

בשבוע )כולל שעות נוספות( ואז חולק למספר  צעירהלמספר שעות העבודה שעבד  חולק הנתון. עבד ןבהש

של צעיר  השעתי ברוטוממוצע שכר ה כי מראים ותלוחנתונים המוצגים בה(. 5.6שבועות בחודש ממוצע )

 מינימוםהמשכר  פחות ויחיםומר מהשכירים 04%לשעה(.  ₪ 03.85משכר המינימום ) 3.6הוא  עובד

 39%משכר המינימום,  3.4דיווחו על שכר מינימום או פי  43%(. איוןיבמועד הר ₪ 00.90) ברוטו שעתיה

ויותר משכר  0על שכר גבוה פי  דיווחו 9%-ו ,המינימום משכר 0עד פי  3.4 פי של שעתי שכר על דיווחו

   המינימום.

 3)באחוזים(  השכירים הצעירים של תישעברוטו  שכר רמת: 12 לוח
 
 "כסה 

 4,438 )₪(  ותשע פילברוטו חודשי  שכר

  2שכר ברוטו שעתי: 
(N) (35,337)  
(n) (570) 

 111 "כסה
 04 (₪ 00.90)עד  המינימום משכר פחות
 43 ( ₪ 63.04עד  00.93) המינימום משכר 3.4 עד 3 פי
 39 ( ₪ 53.50עד  63.03משכר המינימום ) 0 עד 3.4 פי
 9 ומעלה( ₪ 53.53ויותר ) ,משכר המינימום 0 פי

 03.85 )₪( ברוטו שעתי ממוצע  שכר
 .זו שאלה על השיבו לא העובדים מהצעירים %39 3
  (חלקית או מלאה במשרה) השכירים כל 0
 

  בסיסיות הוצאות לכסות תםהצלחהצעירים את  הערכת 7.1

הם מצליחים לכסות הוצאות בסיסיות במשק  אםלהעריך  התבקשו( והעצמאים)השכירים  הצעירים כל

 עם. דיווחו כי הם די מצליחים 50% ,כי הם מצליחים במידה רבה לכסות הוצאות אלה דיווחו 63%הבית: 

 (38ב, לוח ב)נספח  מצליחים. ינםא כלל 6%-ו מצליחים כך כל לא 37% ,עובדיםה הצעירים לדברי ,זאת

: הבית משק הוצאות בכיסוי צלחההה לבין הבית משק של הכנסההקשר חיובי בין רמת  נמצא, כצפוי

שההכנסה גבוהה יותר כך עולה שיעור האנשים שדיווחו כי הם מצליחים במידה רבה לכסות את  ככל

 הצעיר של משפחתי מצב לפי הבדלים נמצאו לאכל ההוצאות החודשיות הבסיסיות של משק הבית. 

 וקיום מוגבלות.  השכלה, העובד

 מגזר   לפי הבדלים
 (39ב, לוח ב)נספח לפי מגזר ברמת השכר  נמצאו הבדלים מובהקים לא  

 מצליחים  ינםבכלל אשכי הם לא כל כך מצליחים או  דיווחו רביםגבוה יותר מהצעירים הע אחוז

 מהעובדה נובע זה ממצא כי יתכןי. (38ב, לוח ב)נספח  ליהודים בהשוואהלכסות הוצאות בסיסיות 

, ברוטו שעתיתה או חודשיתה הכנסהה ברמת מגזר לפי מובהקיםנמצאו הבדלים  שלא שלמרות
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ולכן ההוצאות  ,הורים של וכן נשואים עובדים צעירים של יותר גבוה אחוז ישנו הערביםבקרב 

 גדולות יותר. 

  מגדר לפי הבדלים
 חוצה זו מגמה. בהתאמה ₪ 05.45לעומת  ₪ 09.54: מנשים גבוה שעתי ברוטושכר  מרוויחים גברים 

   (39ב לוח ,ב נספח) .הערבית האוכלוסייה בקרב מעמיק אףהמינים  בין פערהאך  ,המגזרים את גם

 הפער  נוכחל מפתיע אינו זה ממצא. בסיסיות הוצאות לכסות קשיים על מגבריםדיווחו יותר  נשים

 (38ב לוח ,ב)נספח  .המינים ביןברמת ההכנסה 

  לימודית מסגרתב השתלבות לשם עזרה וצורכי בלימודים עניין. 8

בעיקר בהקשר  ,בשוק העבודה תאיכותי ותהשתלב לביןהשכלה  בין חיובי קשר מציגההספרות  סקירת

 כלל שהסקר העובדה ולאור זאת לאור .תעסוקתי אופקבעבודה בעלת  השתלבותו השתכרות יכולתשל 

 חשוב, לפחות עד עת ביצוע הסקר, היה תיכוניים-על בלימודים המשיכו לא אך עובדים שאמנם צעירים

 רכיוצ של הבנה. בלימודיםזקוקים כדי להשתלב  הם מהל  ו ללמוד מעונייניםה הצעירים עוריש מה דוקלב

המדיניות להשקיע  קובעיולמקבלי ההחלטות  תאפשרוגם של אלה שלא,  ,הצעירים שמעוניינים ללמוד

 את המשאבים במקומות הרצויים. 

 בלימודים עניין 8.2

 בקרבאת העניין בלימודים  ובחּנ. הקרובה בשנה בלימודים עניין יש העובדים םהצעירי כללמ 59%-ל

להתמקד בצעירים  יתההי המטרה (.העובדים הצעיריםמ 38%) כלשהי מקצועית תעודה להם שאיןאלה 

 כל חסרי הםו פורמלי באופן מקצוע רכשו לא אלא גם תיכוניים-על בלימודים המשיכו לאש לא רקש

 (36)לוח  .ללמוד ניםימעוני מהם 50%. מקצועית הסמכה

 חסרי בקרב ,השכלה רמת לפי, שבה מעוניינים המסגרת וסוג הקרובה בשנה בלימודים עניין: 13 לוח
 )באחוזים( כלשהי מקצועית תעודה

 מלאה בגרותתעודת  יש מלאה בגרות תעודת אין "כסה 

(N )(00,703) (67,599) (61,378) כללי 
(n) (418) (008) (370) 

 50 53 42 ללמוד   עונייניםמ
(N )(8,306) (34,987) (24,392) ללמוד מעוניינים 
(n ) (182) (74) (89) 

בקרב )עיקריים  מסגרת יסוג
     (:ללמוד עונייניםמהצעירים ש

 [0] **00 15 בגרות השלמת
 53 35 56 מקצועי קורס

  46 (30) 25 מכללה/אוניברסיטה
 **P<0.01  לפי מבחן(0χ)  

 (.השכלה רמתמסמנות הבדלים מובהקים לפי  מלאה בגרות תעודת אין)כוכביות בטור 
 .   %50מעל  –, בסוגרים מרובעים %67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
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  ללמוד מעוניינים בהש מסגרת
 – 04%-לבקורס מקצועי,  יש עניין מקצועית ומעוניינים ללמוד התעודכל  להם שאין אלהמ 43%-ל

  כלשהי תעודה מקצועית סריומחמ 46%-ל. בגרות להשלמת במסגרת 34%-לאוניברסיטה, ובמכללה או 
 ותרבגהמבעלי  30%לעומת רק  סיטהראוניב או במכללהיש עניין  מלאה בגרות תעודת בעלישהם 

  (36)לוח . בגרותהוחסרי  חלקיתה

   משתני-רב ניתוח – כלשהי במסגרת ללמוד עניין

 ללמוד מקצועית תעודה ללאעניין הצעירים  את להקטין או להגדילמספר גורמים שעשויים  נבדקו

בו  שהוכנסובאמצעות מודל של רגרסיה לוגיסטית  משתני-רב ניתוח נערך כך לשם. כלשהי במסגרת

, רצון מקצוע, מוגבלותהורות לילדים, מגזר, השכלה, ו מגדר: משתנים שונים המאפיינים את הצעירים
 הניתוח ממצאיבסיסיים.  צרכים על הוצאות לכסותהבית  בניההצלחה של  מידתיף עבודה וכן להחל

 . 35מובאים בלוח  משתני-הרב

 תעודה חסרי בקרב 3,כלשהי במסגרת ללמוד הצעירים ענייןרגרסיה לוגיסטית של  תוצאות: 14 לוח
 כלשהי מקצועית

 B Odds Ratio 

(N) (47,908)  
(n) (536)  

   :לילדים והורות מגדר
 0.93 -0.08 (לילדים לאימהות)ביחס  ילדים ללא נשים
 0.40 -0.33 מהות לילדים(י)ביחס לא לדיםאבות לי – גברים
 0.40 -0.90 מהות לילדים(י)ביחס לא ילדים ללא גברים

   :מגזר
 6.06 ** 3.30 ים(ערב)ביחס ל יהודים
   :השכלה
 0.75 -0.03 סיימו תיכון / אין בגרות"("לא ל)ביחס  חלקית בגרות בעלי
 0.88 -0.30 )ביחס ל"לא סיימו תיכון / אין בגרות"( מלאה בגרות בעלי

   :מוגבלות
 3.87 0.35 ( ותמוגבל בעלי שאינם מי/חושית/שכלית )ביחס לפיזית מוגבלות בעלי
 3.66 0.07 (ותשאינם בעלי מוגבל מינפשית )ביחס ל מוגבלות בעלי
 בעלי שאינם מילמידה ו/או הפרעת קשב וריכוז )ביחס ל לקות בעלי
 (ותמוגבל

0.00- 0.78 

   :מקצוע
 3.66  0.07 (מקצוע לחסרי)ביחס  מקצועית תעודה ללא, מקצוע בעלי
   :עבודה להחליף רצון
 6.33 **3.34 )ביחס ללא רוצה( רוצה
   :בסיסיים צרכיםהוצאות על  בכיסוי הבית בני של ההצלחה מידת

 3.00 0.38 )ביחס ללא כ"כ/בכלל לא מצליחים( מצליחים די/רבה במידה מצליחים
Pseudo R-Square (McFadden), % 30.3  

 *P<0.05   **P<0.01  לפי מבחן(Wald F) 
 משתנה התלוי:ה 3
 תיכונית/אקדמית וכו'(   -ורס מקצועי/עלקלמוד במסגרת כלשהי )השלמת בגרות/ ל= לא מעוניין/ת  0
 מסגרת כלשהי )כולל אלה שכבר השתלבו בלימודים(   ב= מעוניין/ת ללמוד  3

= מעוניין ללמוד במסגרת כלשהי;  3במסגרת כלשהי מוגדר באופן דיכוטומי  בלימודים ענייןהתלוי  המשתנה
 =לא מעוניין ללמוד במסגרת כלשהי. 0
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יין בלימודים בקרב הצעירים את הענ מגדיליםש משתנים שנימצביעים על  משתני-הרב הניתוח ממצאי

 ללא תעודה מקצועית כלשהי:

 יהודים )ביחס לערבים( מגזר : 

 רצון( -להחליף עבודה )ביחס לאי רצון 

פחות ביכולתם למצוא עבודה אחרת אם יאבדו  מאמינים הערבים הצעירים לעיל שהוצג שכפי העובדה

לעזוב מקום  מאשר ליהודים עניין תופחיות להם עלול לה יכולה להסביר מדוע את עבודתם הנוכחית

 שלהם הענייןמ פחית. ייתכן גם שריחוק מקום מגוריהם ממסגרות לימודיות מלימודיםעבודה לטובת 

 .בלימודים

 משום " מגדיל את העניין בלימודים בקרב הצעירים,עבודה להחליף רצון" שהמשתנהלשער  אפשר

וכן לעזור בעתיד בהחלפת עבודה  ת,זמני לפחות ,עבודה מחליףהעיסוק עיקרי  הוותל יכולים לימודיםש

 . או מקצוע

 המצבוהורות, השכלה, מוגבלות ותפיסה של  גדרמ למשתנים מובהקת השפעה נמצאה שלא לציין מעניין

 .  הכלכלי

 בלימודים השתלבות שםל עזרה צורכי 8.1

עזרה יש צורך ב לימודיםבכי הם מעוניינים  שדיווחו כלשהי מקצועית תעודה חסרי מהצעירים 45%-ל

 בשאלה גםנשאלו  הם .העובדים הצעיריםמהווים כרבע מכלל  אלה ;יםבלימודכדי להשתלב  כלשהי

 והי שציינו השכיחים העזרה סוגי איזו עזרה הם צריכים כדי להשתלב בלימודים. פתוחה

 .עובדים לצעירים חשובתנאי  – (37%) חיםנו בזמנים ולימודים( 53%) כספית עזרה: אינסטרומנטליים

 להגיע כיצדכדי לבחור תחום לימודי וכדי לקבל מידע  עוץייו הכוונהב צורך על דיווחו 05% על כך, נוסף

  . '(וכו לתחום הקבלה דרישות)איפה ניתן ללמוד,  לימודים של מסויםלתחום 

 (שהיכל מקצועית תעודה חסרי בקרב) )%( בלימודיםלהשתלב  כדיעזרה  וצורכי ללמוד יןיענ: 6 תרשים

 

זקוק לעזרה כלשהי  
בהשתלבות  

בלימודים

51%

מעוניין ללמוד 

11%

עזרה  
כספית  
14%

הכוונה 
וייעוץ 

11%

לימודים  
בזמנים נוחים  

49%
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  מיוחדת לב לתשומת הקשזקו הקבוצ-תת מאפייני .9

 במסגרת .ושביעות רצון ממנה חווים יציבות בעבודה העובדים מהצעירים מבוטל לא אחוז כי ניכר

בשל תחושה  יוחדתממהווים קבוצה שזקוקה לתשומת לב ש צעירים אתרל רצינוזו  אוכלוסייהבדיקת 

שנשאלו בסקר  שאלות מספר נובחכך  שםל .מהעבודה רצון שביעות חוסר/או ו בעבודה יציבות-של אי

צעירים : שכולל מסכם מדד בנהנהשאלות שנבחרו  תוךמ .יציבות-אי על להעיד כולותי ןשהתשובות עליה

 מפניעבודה במשרה מלאה או עבודה נוספת או  של ןמציאת-שעובדים עבודה חלקית שלא מרצון, בשל אי

שניים משלושת  לפחותצעירים ש או שלהם המשרה את להרחיב היהל ולא יכ הנוכחישהמעסיק 

 : (משרהה)ללא קשר להיקף  נכונים לגביהם להלןהפריטים 

  במידה מועטה" מהעבודה ים"מרוצ או" יםמרוצ לא"בכלל 

 עוניינים להחליף עבודה מ 

 לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה מאוד גדול או גדולחשש  מבטאים. 

  . השכירים העובדים הצעיריםמ 06%הקבוצה שזקוקה לתשומת לב מיוחדת מונה -תתהמדד שנבנה,  לפי

יותר של צעירים השייכים לקבוצה  גבוהנמצא שעור  34משתני המובאים בלוח -הניתוח הדו ממצאילפי 

 זו בקרב:

 האמהות לעומת הנשים ללא ילדים 

  לא מובהק( –הערבים לעומת היהודים )הבדל קטן 

 ללא הצעיריםובמיוחד בעלי מוגבלות נפשית לעומת למידה  תלקו, פיזיתבעלי מוגבלות  הצעירים 

 מוגבלות

  הצעירים חסרי תעודת בגרות לעומת צעירים בעלי תעודת בגרות 

 או ללא מקצוע לעומת אלה בעלי תעודה מקצועית )הבדל לא  הצעירים ללא תעודת מקצועית

 מבוהק(

  קשיים  0-0הצעירים בעלי שלושה קשיים או יותר במסוגלות תעסוקתית לעומת הצעירים בעלי 
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 משתנים-קשרים דו – 0,3: שייכות לקבוצה הזקוקה לתשומת לב מיוחדת 15לוח 

 לא שייכים לקבוצה השייכים לקבוצ סה"כ 

    :לילדים והורות מין
 35 (63) *300 לילדים אמהות –נשים 

 84 34 300 ילדיםנשים ללא 
 93 (07) 300  דיםלאבות לי –גברים 

 93 05 300  גברים ללא ילדים
    :מגזר

 80 00 300 יהודים
 90 08 300  ערבים

    :מוגבלות קיום
 83 37 **300 לא מוגבלים

 90 (60) 300 מוגבלות פיזית  
 47 53 300 מוגבלות נפשית 
 90 08 300 לקויי למידה 

    השכלה:
 96 09 *300 בגרות אין 

 96 09 300 בגרות חלקית
 85 33 300 בגרות מלאה

    :מקצוע
 80 38 300 יש תעודה מקצועית

 94 04 300 יש מקצוע, אך אין תעודה מקצועית
 94 04 300 חסרי מקצוע

    :תעסוקתית מסוגלות
 98 00 *300 אין קשיים

 80 00 300 קושי אחד או שתיים
 30 50 300  ויותר שלושה קשיים

 *P<0.05   **P<0.01  
)ללא קשר להיקף  שניים מתוך שלושת הפריטים הללולפחות שענו על הצעירים עובדי משרה חלקית לא מצון או  3

 משרה(:
חשש  ג( קיומו של ;עוניינים להחליף עבודהא( בכלל לא מרוצים" או "מרוצים במידה מועטה" מהעבודה; ב( מ

 לאבד את מקום עבודתם בשנה הקרובה גדול או גדול מאוד
 .שייכים לקבוצה=  3 ;שייכים לקבוצה לא=  0 :מוגדר באופן דיכוטומי משתנה התלוי

 בקרב שכירים בלבד. 0

  פעולה וכיווני סיכום. 21

 שנות 30 שלהשכלה  בעלי 03-06 גילאי עובדיםזה מציג מידע מקיף ועדכני על מצבם של צעירים  סקר

 לשם רכיהםומאפייניהם, משאבים וחסמים שלהם בהתקדמות בעולם העבודה וכן צ  – פחות או לימוד

 וכןעבודתם  של איכותהו טיבהאת  ררלב נועדהבמסגרת לימודית. הבחינה של צעירים אלה  השתלבות

להם להתקדם ולמנף את עצמם בשוק  אפשריש תעסוקתי אופק בעלת בעבודה משולבים צעיריםה אם

 העבודה. 
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מסך  03%מהווים  פחות אולימוד  תשנו 30 בעליהצעירים העובדים  ,הנוכחי הסקר של האומדן לפי

 כל מועסקים היו מהם 70%: יחסית יציבה בתעסוקה עובדיםעולה כי הם  מהממצאים .קבוצת הגיל

 הגדול רובה(, העובדים הצעיריםמכלל  80%) השכירים בקרב. האחרונות בשנתיים הזמן רוב או הזמן

 93%במקום העבודה הנוכחי. כמו כן,  וחצי כשנתיים של ממוצעת עבודה תקופת מלאה במשרה עובדים

 דיווחו על שביעות רצון גבוהה מעבודתם.

של מצבם התעסוקתי של צעירים בעלי השכלה נמוכה  אמיתיתהבחינה הזאת, מהספרות עולה כי  עם

להמשיך ולמנף את עצמם  יכולתם שלבחינה של "כאן ועכשיו" בטווח הקצר אלא האשר עובדים אינה 

 יכולתםלבכל הנוגע ליכולת ההשתכרות שלהם מעבודה ללא הכשרה וכן  –בטווח הארוך, בעתיד 

בחשבון את השינויים  הביאל יש כך לעם. נוסף סוציאליי תנאים ולקבללהתבסס במקום עבודה מסודר 

במצבם המשפחתי )נישואין וילדים( שעשויים להוסיף עול כלכלי. במסגרת המחקר נמצאו  צפוייםה

 שביעות חוסר/או ו בעבודהיציבות -אי של תחושה בשל קבוצות אוכלוסייה שדורשות התייחסות מיוחדת

 . ממנה רצון

עולים מספר כיווני פעולה שכדאי לתת עליהם את הדעת על מנת לאפשר שילוב איכותי  מהממצאים

. כיוונים אלה יכולים לשמש בסיס לימוד שנות 30 היותר כללהם ל שיש העובדים צעיריםה של בתעסוקה

 לגיבוש מדיניות ויוזמות לשיפור מצבם של צעירים בעולם העבודה:  

 הבעבוד יותר איכותית התערות שיאפשר באופןהלמידה  אפשרויות והנגשת עידוד 

 מבחינת העבודה בשוק הצלחהל השכלה רמת בין חזק קשרהמקצועית עולה  מהספרות, כאמור

. השכר וגובה( סוציאליים תנאים, קידום מסלולי של קיומם, תעסוקתית יציבות) התעסוקה איכות

 פחות עם צעירים הנם 05% ,הם בעלי תעודת בגרות מלאה 64%רק  העובדיםהצעירים  בקרב אולם

בגרות  תעודתצעירים עם  הנם 60%-ו ,שנות לימוד ללא תעודת בגרות 30עם  33% ,לימוד שנות 30-מ

ספים למדו נו 0%-)ו יכלשה פורמלית בדרך מקצוע רכשו הצעיריםמכלל  60%חלקית. כמו כן, רק 

זאת עולה צורך למצוא דרכים לעודד את הצעירים בעלי  נוכחל. (איוןיהר בעת מקצועי קורסב

תעסוקתית רבה יותר,  יציבות להםלאפשר  כדילרכוש מקצוע או להשלים השכלה  נמוכהה השכלהה

 .יותר איכותית, אחרתעבודה  תהשגעבודתם או  במקום שלהםהקידום והשכר  יכולת רופיש

מקצועית מוכרת מהווים  הותעוד מקצועיים קורסים - מקצוע שולרכ לצעירים תמריצים ומתן עידוד

 שליש רקפוטנציאל ההעסקה של צעיר. כאמור,  הגדלתמשאב המאפשר השתלבות בתעסוקה ו

. בהתחשב מקצועי קורסב, בתיכון או בצבא למשל ,כלשהי פורמלית בדרך מקצוע רכשו צעיריםמה

בעלי השכלה של מתחת לתעודת בגרות מלאה,  נםמכלל הצעירים בסקר ה שלישים ששניבעובדה 

תעסוקתם. זאת  לשדרוג חשובהרי שקורס ותעודה מקצועית יכולים להוות עבורם משאב משמעותי 

 בשנת ללמוד מעוניינים הם כי שדיווחו מקצועית תעודה ללא הצעירים מחציתמ יותרועוד, 

  מקצועי. קורסבדיווחו על רצון ללמוד  הקרובה הלימודים

 יעוץיעזרה כספית, הכוונה ו היאלימודי המקצוע  הנגשת שםל זקוקים הצעירים שלה העזרה כי נראה

 רק :ערבים צעירים לע(. בהקשר זה כדאי לתת את הדעת 3' תרשים ר) נוחים לימודזמני  הצעתוכן 
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(, בהתאמה, 53% לעומת 00%בעלי תעודה מקצועית יחסית ליהודים ) םה בקרבם נמוכים אחוזים

   15.יהודים לעומת התיכון לימודי לאחר מקצוע ללמוד פחות נוטים הם כי צאנמ וכן

 משאב חיוני עבור צעירים עם השכלה נמוכה,  נהה   מקצועית תעודה אמנם -השלמת השכלה ל עידוד

 אלה צעירים. חלקיתשדיווחו שהם בעלי תעודת בגרות  מהצעירים 60%-לעיש לתת את הדעת  אולם

ולכן כדאי לעזור להם למצות את הפוטנציאל שלהם  ,הבגרות בבחינות לעמוד מסוימת יכולת הוכיחו

  להשלים תעודת בגרות כפלטפורמה להמשך לימודים.

 לקויות יש העובדיםמהצעירים  33%-ל  - למידה קשיי בעלי לצעירים מותאמים קורסים יצירת

 לא אחוזים נמצאו( בגרות לתעודת)מתחת  נמוכה השכלה בעלי צעירים בקרב, על כך נוסף. למידה

 השלימו לא כך שעקב להניח ויש הספר בבית והסתגלות למידה קשיי שחוו צעירים של מבוטלים

לא רק לעודד את הצעירים להשלים השכלה ולרכוש מקצוע אלא גם  צורך עולה כן על. בגרות תעודת

 להציע להם קורסים מותאמים לקשיים שלהם.

 רלוונטיות לביצוע מיטבי של העבודה  מיומנויות שלאו שיפור  רכישה 

 בהמשךשעולה החשיבות  ומוכרת רשמית תעודה קבלת לשם לימודים השלמת לעודד צורךה לע נוסף

, כדרך להעמיק ולבסס את מעמדו של הצעיר בעולם העבודה. למיניהן מיומנויותפיתוח אישי של 

במרכזים להכוונה  סדנאותבם וכן כיחידות חובה בקורסים מקצועיי ירכשמיומנויות אלה יכולות לה

, קורסים באמצעות אותןתעסוקתית ובמרכזי צעירים. כמו כן, כדאי להמשיך לשדרג ולשכלל 

 . (on-the-job training) עבודה במקומות והשתלמויות סדנאות

 בסיסיותהאופיס מתוכנות  תוכנה בשום יםלטוש שאינםמהצעירים דיווחו  06% - במחשבים ידע

 יותר נמוכה השכלה בעלי צעירים, ערבים צעירים בקרב במיוחד בולטתשהוצגו בפניהם. סוגיה זו 

 .מוגבלות בעליוכן צעירים 

 נמוכה השכלה בעלי וצעירים ערבים גברים בקרב בעיקר, חיזוק דורש הז משאב -האנגלית בשפה ידע

 .יותר

 עבודה למצוא רק לא לאדם לסייע יכולות תעסוקתית מסוגלות של מיומנויות -מסוגלות תעסוקתית

 יחסי ויצירת בצוות עבודה מיומנויות כוללת תעסוקתית מסוגלות. בה ולהתקדם להתמיד גם אלא

 לצייתיכולת  )למשל ממונים תחת עבודה יכולת; וכפופים ממונים, עמיתים עם תקינים עבודה

-םיו הגעה)למשל,  עבודה של יום שגרת עם להתמודד העובד יכולת(; ביקורת לקבלאו  להוראות

ובזמן למקום העבודה(; ויכולת התנהלות יעילה במקום העבודה )עצמאות בעבודה, ניהול זמן  יומית

 ויותר קשיים שלושהעל  דיווחו כעשירית, מועסקים צעיריםב מדוברש אףויכולת סיום מטלות(. 

 בשל מיוחדת לב לתשומת שזקוקה הקבוצה של מאפיינים באיתור. תעסוקתית למסוגלות הקשורים

בעבודה או חוסר שביעות רצון ממנה נמצאו אחוזים גבוהים של צעירים  יציבות-אי של תחושה

  שדיווחו על שניים או יותר קשיים במיומנויות של מסוגלות תעסוקתית. 

                                                   
בחשבון שאחוזים גבוהים יותר בקרב הצעירים הערבים עובדים במשרה מלאה וכן כפועלים  הביאאמנם יש ל 15

יותר משל הצעירים היהודים, אבל  יםניסיון והיסטוריה תעסוקתית רב לצעירים אלו יש .מקצועיים בתעשייה
את  יאבדו אםמצד שני הביטחון התעסוקתי שלהם נמוך יותר וכן פחות מתוכם מאמינים שימצאו עבודה 

 עבודתם הנוכחית.  
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 חוק פי-על להם המגיעים סוציאליים תנאיםלו לזכויותיהם צעירים עובדים של המודעות הגברת  

-על ביםתנאים סוציאליים המחוי יםקבלמהצעירים השכירים אחוזים נמוכים מהצפוי  דיווחפי -על

על קרן  דומה ואחוז שנתית חופשה קבלת על 30%מתוכם דיווחו על תשלום ימי מחלה,  97%) חוק פי

שעתי  ברוטוהשכירים דיווחו על שכר  מהצעירים 04%פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים(. כמו כן, 

חוסר התמצאותם  את מנצליםהמעסיקים  כימשכר המינימום. ממצאים אלה עשויים להעיד  הנמוך

 של השונים לרכיבים הצעירים של מודעות חוסר נוהסבר נוסף לדיווח זה ה 16.חוקבשל הצעירים 

את החשיבות של  בחשבוןמביאים  שהםבעבודה שאינה מדווחת מבלי  םהשתלבות גם כמו, שכרם

 מידע במתןשוציאליים. תהא אשר תהא הסיבה, הממצאים מעלים את החשיבות צבירת תנאים ס

 חוק.  פי-על לקבל אמורים הםש הסוציאליים התנאים על וכן כעובדים זכויותיהם על לצעירים

  יציבות -לקידום תעסוקתי או בתחושה של אי בלטו בחסמיםהתש לקבוצות מיוחדתמתן תשומת לב

 בעבודה ו/או חוסר שביעות רצון ממנה

את  בנפרד לבחון כדאי הצעירים העובדים. מקרב סיכון קבוצות ואותר הממצאים סמך על

 וצעיריםערבים מדובר בצעירים בעיקר  .מיוחדת לב תשומת ןלה ולתת ןקשייה ואת ןמאפייניה

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

 רק אמנם. אימהות הן העובדים מהצעירים 00% .בכלל נשים של העבודהתנאי  אתמהות ויבקרב א

 התמודדו שעמם הקשיים אחד הוא בילדים/בית במשק טיפול כי דיווחו הצעירים מכלל 0%

 מהנשים 07% כי העלתה חלקית במשרה לעבודה עיקריות סיבות של בחינה אך, עבודה חיפשוכש

על כך,  נוסףלעבודה חלקית בלבד.  עיקרית כסיבה ובילדים בית במשק טיפול על דיווחו העובדות

לקבוצה הזקוקה  משתייכות)לעומת נשים ללא ילדים(  תמהויאהמ יותר גבוה יעורשש נמצא

 נמצא עוד .ממנה רצון שביעות חוסר/או ו בעבודהיציבות -אי של תחושה בשללתשומת לב מיוחדת 

 שכר על דיווחו נשים ויותר, גברים בקרב מאשר בתעסוקה רציפות פחות הייתה בכלל נשים בקרב כי

לציין שישנן כיום חשוב . הוצאותיהן בכיסוי רב קושי על וכן המינימום משכר נמוךשעתי  ברוטו

, המספר יוזמות לשדרוג תעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות, אך אלה אינן ייעודיות לצעירים. כך לדוגמ

( לצורך מימון vouchersבמסגרת האגף להכשרה מקצועית של שירות התעסוקה ניתנים שוברים )

היות זכאים עובדים בעבודות בלתי מקצועיות יכולים ל גםקורסים מקצועיים לפונים לשירות. 

כדי לאפשר לאנשים עובדים להשתתף בהם. כמו  הערב בשעות מתקיימים הקורסים. הלקורסים אל

החברתיים מממן קורסים מקצועיים בתכנית "תעסוקה לרווחה"  והשירותיםכן, משרד הרווחה 

 שירותים.  הבמסגרת סל 

 או תעסוקתי לקידום חסמים בלטו שבהם העיקריים והתחומים הקבוצות-תת יוצגו (33)לוח  להלן

 .ממנה רצון שביעות חוסר או/ו בעבודה יציבות-אי של תחושה

  

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

  .שכרם תנאי על הצעירים דיווח את משנה הייתה כיום הסקר שעריכת ייתכן. 0030 באמצע" העבודה דיני
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יציבות בעבודה ו/או חוסר שביעות רצון -, תחושה של אייתתעסוק לקידוםאשר בלטו  סמיםח: 16 לוח
  , לפי קבוצות אוכלוסייההעובדים הצעירים בקרב  ממנה

  ערבים  גברים  
 השכלה
 נשים נמוכה 

 מוגבלות בעלי
  א מקבוצה

 מוגבלות בעלי
 תמהּויא  ב מקבוצה

        נמוכה  השכלה

        מקצועית תעודה  העדר

 עבודההבתוך  הכשרות העדר
        (שכירים)בקרב 

        במחשב  שליטה העדר

        בשפות  ידע העדר

        שירותים עם קשר פחות

 תעסוקתית במסוגלות קשיים
        (ויותר 6)

        לעבוד הפחות הסתברות

 חשש) תעסוקתי ביטחון העדר
        (עבודה במציאת קושימ

         עבודההמ נמוכה רצון שביעות

        עבודה  להחליף עניין

         עבודהה אתלאבד  חשש

 תלתשומת לב מיוחד הזדקקות
בגלל חוסר שביעות רצון 
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 בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 

 (.מגזר כל בתוך מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים – "כסה
 .   %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
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 )באחוזים(   מגדר, לפי היהודים הצעירים של לאומישירות צבאי/ :5ב לוח

 נשים גברים כ"סה 
(N )(30,583) (69,668) (46,086) יהודים – כללי 
(n) (408) (643) (390) 

    : אזרחי/לאומי בשירות או בצבא רתויש
 30 **37 67 מלא שירות – צבא
 (3) 30 11 חלקי שירות – צבא
 [3] 4 4 (קבע) יםמשרת עדיין – צבא

 30 [0] 5 אזרחי/לאומי שירות
 03 30 14 רתויש לא בכלל

(N) (30,583) (60,768) (54,537) ששירתו אלה 
(n) (590) (609) (356) 

    3: לאומי/צבאיה שירותה בזמן קשיים
 05 07 27 כלכליות בעיות
 38 06 22 בריאות בעיות
 30 *00 19 משפחתיות/ש"ת בעיות
 [3] [0] (2) אחרים מתנדבים/חיילים עם הסתדרו לא
 המסגרת לכללי לציית התקשו/מפקדים עם הסתדרו לא

 30 35 14 עבדו בוש מקוםה עם הסתדרו לא/הצבאית
 37 33 17 (לצבא רק) המגורים ממקום הבסיס מרחק
 33 **00 19 משעמם םלה היה/םמיתור והרגיש לא

 [5] (6) (3) אחר קושי

(N) (6,036) (5,609) (9,470) שירתו שלא אלה 
(n) (49) (08) (07) 

 46 57 51 0 בצבא לשרת רצו

    0: גיוס-לאי סיבות
 (03) (04) (23) בריאות

 [6] (**50) (24) התאמה-אי
 (64)  [ 33] (21) דתיות סיבות/דתית הכרה
 [5] [6] [3] מכסה עודף – גיוס היקף הגבלת
 (03)  - [9] ריוןיה/נישואין

 [9] [8] [7] (ללמוד/לעבוד העדיפו) לשרת רצו לא
 - [9] [4]  פלילי תיק

 *P<0.05   **P<0.01  (P<0.10 ) לפי מבחן(0χ) 
 (.היהודים כלל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות גברים בטור)כוכביות 

 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 רתו בצבא/שירות לאומיירק בקרב אלה שש 3
 רתו בצבא/שירות לאומייבקרב אלה שלא ש 0
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 )באחוזים(  הרווחה שירותי וטיפול התנהגויות סיכון ,סיכון גורמי: 6ב לוח

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N ) (70,950) (95,336) (38,497) (46,454) (69,334) (34,880) (67,379) (63,578) (0,377) 

(n) (933) (406) (388) (460) (648) (395) (397) (334) (35) 

 מי את אין לצעיר
 [5] 30 11 [6] **7 7 [6] **33 9 וילע בעובר לשתף

 5) מופרזת שתייה
 משקה מנות ויותר

 - 30 9 (9) **05 **19 3 **39 15 (אלכוהולי

 פעם-אי לצעיר נפתח
 [4] 33 15 [6] **30   9 [6] **35 12 פלילי תיק

 במשק סיכון התנהגות
 [9] (3) (6) [6] (3) 5 [6] (3) 5 3 ביתה

 *P<0.05   **P<0.01 (P<0.10)  לפי מבחן(0χ)  
 בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 

 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים – "כסה
 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

בית מתמודד עם אחת מהבעיות הבאות: גמילה מסמים, מאלכוהול או הימורים; בעיות המישהו ממשק  3
 עבריינות של בני משפחה; בעיות אלימות במשפחה.

 

   1)באחוזים(  ;(בעבר או האחרונה שנההקשר עם שירותים )בחצי  :7ב לוח
 

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (83,884) (93,650) (30,456) (54,349) (64,949) (7,500) (63,908) (64,484) (3,356) 

(n) (336) (405) (307) (554) (656) (300) (338) (333) (9) 

 דעוב עם קשר
  פקיד/סוציאלי

 - (9) (6) [5]  3 5 [5] 3 6 בקהילה סעד

  פסיכולוג עם קשר
 - [6] [3] [4] *35 **12 [5]  8 8  פרטי ויועץ

 - (3) (5) (36) **37 **17 (30)  30 12  תעסוקהה שירות עם קשר

  להכוונת היחידה עם קשר
 - - - (33) *06 21 (33) *06 21 0 משוחררים חיילים

 *P<0.05   **P<0.01 (P<0.10)  לפי מבחן(0χ) 
בתוך  גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לבין ערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור 

 (.בתוך כל מגזר גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות –וערבים  יהודים – סה"כ
 .   %50מעל  –מרובעים  יםי, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 .%56-כ – הנשים בקרב, %5 – הגברים בקרב בתוכם, %30 על עומדים אלה לשאלות הנפל שיעורי 3
 לאומי שירותב או בצבא ששירתו היהודים בקרב רק 0
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 תעסוקתית )באחוזים(   מסוגלות קשיי: 8ב לוח

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (70,950) (95,336) (38,497) (46,454) (69,334) (34,880) (67,379) (63,578) (0,377) 
(n) (933) (406) (388) (460) (648) (395) (397) (334) (35) 

          : קשייםה' מס
 (50) 30 59 36 *35 64 30 30 62 קשיים אין
 [65] 00 21 37 36 15 03 33 17 אחד קושי
 - 36 12 (30) 9 8 7 30 11 קשיים שני

 קשיים שלושה
 [05] (9) (8) (8) 33 13 30 30 11 ויותר
 *P<0.05    לפי מבחן(0χ)  

 .   %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 
 בעבודה )באחוזים( ניידות : 9ב לוח

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (87,936) (90,630) (39,543) (43,463) (63,308) (35,708) (68,009) (64,385) (0,456) 
(n) (383) (409) (397) (436) (659) (333) (396) (330) (36) 

 שבהם העבודה מקומות מספר
 בשנתיים חודש לפחות עבדו

          :האחרונות
 בעבודה רק עבדו: אחד מקום

 [03] *43 54 60 *50 **37 60 **59 44 הנוכחית

 במקם לפחות עבדו: מקומות+ 0
 95 55 46 90 30 63 90 46 56 הנוכחית לעבודה נוסף אחד עבודה

 בשנתיים מועסקים היו
          :האחרונות

 76 76 93 84 70 88 83   73 91 הזמן רוב או הזמן כל
 [9] (9) (7) 34 30 12 35 7 11 מהזמן קטן חלק או כמחצית

 (50) 90 71 49 34 62 45 *38 65  הזמן כל
 (43) 03 23 08 04 26 60 06 25 הזמן רוב

 [9] (3) (6) 7 9 8 7 9 7 מהזמן כמחצית
 - [3] [1] (3) (6) 4 (4) (0) 3 מהזמן קטן חלק

 *P<0.05   **P<0.01    לפי מבחן(0χ) 
 –"כ סה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 .(מגזר כל בתוך מגדר לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים
 .%50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
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  )באחוזים( בעבודה מעמד :11ב לוח
 

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (70,950) (95,336) (38,497) (46,454) (69,334) (34,880) (67,379) (63,578) (0,377) 

(n) (933) (406) (388) (460) (648) (395) (397) (334) (35) 

 [35] 34 15 (3) 33 *9 (9) 36 12 משנה קבלן/עצמאי
 83 99 77 73 85 86 70 80 82 שכיר
 - (8) (8) [3] (6) (3) [3] 3 5 משפחתי בעסק עובד
 - [0.5] [1.3] [0] [0] [2] [0] [3] (1) אחר

 *P<0.05   
 ; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 

 .   %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 

  )באחוזים(יד  משלח :11ב לוח

 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 
(N) (37,609) (45,055) (34,086) (56,634) (60,339) (36,058) (04,730) (05,309) (3,864) 

(n) (446) (673) (349) (569) (070) (359) (333) (303) (30) 

 111 *111 111 111 **111 **111 111 **111 111 היד:  משלח
 , חופשי, אקדמי
 [07] [3] (7) (7) 34 13 33 33 11 ניהולי או טכני

 - [5] [3] 09 7 14 05 3 11 פקידות
 [69] 05 25 49 67 45 45 66 37 ושירותים מכירות
 מקצועיים פועלים

 [9] 43 53 (5) 07 21 (4) 53 33 בתעשייה
 [09] (30) (12) [6] (8) 7 [3] 7 9 מקצועיים בלתי

 *P<0.05   **P<0.01   לפי מבחן(0χ) 
 – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים
 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
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  למצוא עבודה אחרת ורצון להחליף עבודה םסיכוייהלאבד את העבודה, הערכת  חששות: 21ב לוח

 ערבים יהודים "כסה 
 נשים גברים "כ סה נשים גברים "כסה נשים גברים "כסה 

(N) (96,353) (49,378) (34,758) (55,649) (60,590) (36,889) (07,087) (09,008) (0,033) 

(n) (497) (534) (335) (559) (076) (345) (360) (300) (30) 

לאבד את העבודה  חשש
 111 111 111 111 111 *111 111 111  111 בשנה הקרובה: 

 (30) 33 61 37 95 73 38 38 68 חשש אין
 [50] 67 39 63 03 27 60 60 32 כלשהו חשש יש

 למצוא סיכויה הערכת
 ב)לפחות  אחרת עבודה
 של במקרה( ההכנסה אותה
  :הנוכחית העבודה איבוד

 
 

111 111 111 111** 111 111 111 111 111 
 (40) 36 62 80 98 79 98 93 72 מאוד גדול או גדול סיכוי
 (58) 69 38 38 00 21 00 07 28 כלל סיכוי אין/קטן סיכוי

 *P<0.05   **P<0.01   לפי מבחן(0χ)  
  (ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 

 .   %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-טעות דגימה מ: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים הערה

 
  ותק במקום העבודה הנוכחי של השכירים )באחוזים( :13ב לוח

 

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N ) (94,450) (47,400) (33,050) (55,675) (60,407) (36,834) (63,353) (08,793) (0,394) 

(n ) (489) (506) (335) (553) (076) (346) (353) (360) (33) 

 111 111 111 111 111 **111 111 **111 111  כ"סה

 [03] 39 18 69 60 33 64 04 27  שנה מחצי פחות

 [33] [5] (5) 39 33 17 33 30 12  שנה עד שנה מחצי

 [06] 33 16 00 38 19 00 39 18  שנתיים עד משנה

 [4] (7) (9) 33 36 12 33 33 11  שנים שלוש עד משנתיים

 [60] 45 52 36 03 19 33 69 32  ויותר שנים שלוש

 העבודה תקופת
 [2.6] 4.5 4.4 1.4 1.7 **1.6 1.5 **3.1 2.7 (שניםב) הממוצעת
 **P<0.01  אחוזים(–  0לפי מבחןχ מבחן לפי –; ממוצעים Wald F )של רגרסיה לינארית 

 – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים
  .%50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-עגולים מסמנים טעות דגימה מ: אחוזים בסוגריים הערה
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  )באחוזים( שכיריםהשל  עבודההשעות  :14ב לוח
 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (70,950) (95,336) (38,497) (46,454) (69,334) (34,880) (67,379) (63,578) (0,377) 
(n) (933) (406) (388) (460) (648) (395) (397) (334)  (35) 

          : בשבוע העבודה שעות' מס
 [63] [**3] (3) 06 **30 **14 05 **3 11 (חלקית משרה) 65 עד

55-64 29 08 63 31 09 67 28 07 [37] 
45-54 42 55 66 37 50 60 49 57 (40) 
44+ 19 00 (9) 19 06 (8) 21 03 - 

  עבודה שעות' מס
 41 **49 48 41 **46 **44 41 **48 46 בשבוע ממוצע

 **P<0.01   אחוזים(–  0לפי מבחןχ ;לפי מבחן  – ממוצעיםWald F לינארית רגרסיה של) 
 – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים
 .   %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 
  1)באחוזים(  עבודה תנאי: 15ב לוח

 

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (80,033) (36,079) (33,735) (53,793) (60,068) (35,968) (66,064) (60,847) (0,393) 

(n) (306) (557) (395) (596) (630) (336) (340) (367)  (33) 

 או קורס קיבלו/מקבלים
 הנוכחי מעסיקהמ השתלמות

 [36] 30 12 63 64 **34 08 05 25 לתפקיד הכשרהמה כחלק

          :שנה מחצי יותר עבדוש מאלה
 במקום יותר טוב לתפקיד עברו

 [00] 60 29 50 69 38 68 66 34 העבודה
 [37] *43 54 43 58 49 59 40 51 שכר תוספת קיבלו
 [60] 60 32 04 07 28 03 63 31 המשרה היקף הוגדל
 (61) 64 64 61 62 61 61 63 62 0 מסכם מדד – בעבודה קידום

 ממקום אחר תגמול קיבלו
 [06] (4) (6) 00 37 **21 00 *33 13 הערכה תעודת כגון, העבודה

 סוציאליים תנאים מקבלים
 מכלל) חוק פי-על המחויבים
          :(השכירים העובדים

 או גמל קופת, סיהפנ קרן
 (46) 43 51 90 90 **71 38 33 62 מנהלים ביטוח
 39 33 61 39 30 62 39 30 62 בתשלום שנתית חופשה
 86 95 75 85 80   82 86 98 79 מחלה ימי עבור תשלום
 [59] 55 44 50 67 41 56 53 41 השתלמות קרן

 *P<0.05        **P<0.01    לפי מבחן(0χ)           לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים
 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה

 שכירים מעובדים רק 3
 המשרה היקף הגדלת, שכר תוספת, יותר טוב לתפקיד רמעב  : תחומים 6-מ 3-ב לפחות בעבודה קידום קיבלו 0
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 כלליתה רצונם ושביעות הנוכחית בעבודתם בטיםימה השכירים של הרצון שביעות: 16ב לוח
  )באחוזים( מעבודתם

 

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (97,686) (36,007) (33,645) (53,704) (60,909) (35,398) (60,598) (60,600) (0,393) 
(n) (339) (558) (337) (590) (630) (348) (359) (363) (33) 

          3: מרוצים
 (58) 33 65 33 96 71 35 37 68 מהשכר
 75 89 87 75 **83 89 75 **83 88 הממונים מיחס
 300 75 95 78 79 97 78 73 96                                                                                                                               לעבודה החברים מיחס

 300 75 94 83 84 **84 86 *87 88  וכישורים ידע לנצל יכולתהמ
 88 86 84 99 99 77 97 80 81 בעבודה העניין ממידת

 (47) 83 81 47 47 **59 47 *90 68 בעבודה להתקדם יםיסיכוהמ
          :מהעבודה כללב רצון יעשב

 37 90 71 97 80 *81 99 93 76 מאוד רבה+  רבה במידה
 (45) 66 35 07 07 29 66 63 31  עבודה להחליף מעוניינים

 בארבעת אחרת עבודה חיפשו
 [56] (33) 18 35 30 13 38 35 15  האחרונים השבועות
 *P<0.05   **P<0.01   לפי מבחן(0χ) 

 – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים
 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-טעות דגימה מ: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים הערה

 

  1)באחוזים(  השכירים של השעתי)ברוטו(  השכר רמת: 17ב לוח

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 

          0: שעתי ברוטו שכר
(N) (35,337) (43,344) (36,435) (63,309) (04,038) (33,667) (08,030) (04,889) (0,394) 

(n) (570) (644) (369) (633) (050) (303) (303) (334) (33) 

 300 300 111 300 300 111 300 300 111 כ"סה

 המינימום משכר פחות
 (58) 06 25 07 05 25 60 06 25 (₪ 00.90 עד)

 המינימום משכר  3.4 עד 3 פי
(63.04-00.93 ₪ ) 51 43 43 52 40 44 51 40 [65] 

 המינימום משכר 0 עד 3.4 פי
(53.50-63.03 ₪ ) 17 39 36 17 37 36 16 33 [36] 

 ויותר המינימום משכר 0 פי
 [4] (7) (9) [6] (9) 6 [5] 7 7 (ומעלה ₪ 53.53)

 03.54 *09.37 27.21 04.36  09.03 26.57 05.45  **09.54 26.84 ( ₪) ממוצע שעתי ברוטו שכר
 *0.05P<   **P<0.01    אחוזים(–  0לפי מבחןχ ;לפי מבחן  – ממוצעיםWald F )של רגרסיה לינארית 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים – "כסה בתוך גברים בטור כוכביות)

 .   %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 .זו שאלה על השיבו לא העובדים מהצעירים %39 3
 (חלקית או מלאה במשרה) השכירים כל 0
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 )באחוזים(    בסיסיותהבכיסוי הוצאותיהם הכספיות  תםהצלחהצעירים את מידת  הערכת: 18ב לוח

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 
(N) (70,950) (95,336) (38,497) (46,454) (69,334) (34,880) (67,379) (63,578) (0,377) 
(n) (933) (406) (388) (460) (648) (395) (397) (334)  (35) 

 של הבית משק בני האם
 לכסות מצליחים הצעיר

          :בסיסיות כספיות הוצאות
 [35]   07 28 63 **59 **42 07 *68 36 רבה במידה מצליחים

 [09] 50 41 50 50 42 50 50 42 מצליחים די
 (57) 09 28 06 9 12 03 39 19 מצליחים כך-כל לא

 [30] [0] [3] [5] (5) (4) (4) (6) (3) מצליחים לא בכלל
 *P<0.05   **P<0.01    לפי מבחן(0χ)  

 בתוך גברים בטור כוכביות; ערבים לבין יהודים בין מובהקים הבדלים מסמנותסה"כ -יהודים בטור)כוכביות 
 (.מגזר כל בתוך גדרמ לפי מובהקים הבדלים מסמנות – וערבים יהודים – "כסה

 .  %50מעל  –ם מרובעים י, בסוגרי%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 

 חסרי בקרב) ;)באחוזים( לימודית מסגרת סוגבו הקרובה בשנה בלימודים הצעירים עניין: 19ב לוח
  (כלשהי מקצועית תעודה

 ערבים יהודים כ"סה 
 נשים גברים  כ"סה נשים גברים כ"סה נשים גברים כ"סה 

(N) (0,644) (08,007) (60,635) (8,644) (03,347) (60,035) (30,930) (57,338) (30,698) כללי 
(n) (538) (635) (305) (083) (375) (70) (360) (300) (30) 

 – ללמוד מעוניינים
 (58) 07 31 48 40 **53 43 **67 42 הצעירים כ"מסה

(N) (3,360) (8,579) (7,307) (5,499) (30,383) (35,936) (4,907) (38,386) (05,670) ללמוד מעוניינים 
(n)  (380) (309) (44) (355) (76) (43) (68) (65) (5) 

 מסגרתה סוג
 בה שמעוניינים

 מהמעוניינים)
           (:  ללמוד
 - [39] [16] [5] *00 15 [6] *37 15 בגרות השלמת
 (85) 33 63 46 43 51 47 44 56 מקצועי קורס
 - [5] [4] - [5] [3] - [5] [3] עיוני קורס

/ אוניברסיטה
 [33] (38) (17) 50 05 31 69 03 25 מכללה
, מכינה) אחר

 - - - [3] [3] [1] [3] [3] [1] (פסיכומטרי
 *P<0.05   **P<0.01   לפי מבחן(0χ) 
 בתוך סה"כ גבריםסה"כ מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים לבין ערבים; כוכביות בטור -יהודים)כוכביות בטור  
 (.בתוך כל מגזר גדרמסמנות הבדלים מובהקים לפי מ –יהודים וערבים  –

  .  %50מעל  –ים מרובעים י, בסוגר%67עד  %04-: אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעות דגימה מהערה
 


