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המכון
נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקה ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש

דיון דפי
ומתמחים מקצוע אנשי של להתייחסותם ומתפרסמים המכון מצוות חברים עלידי נכתבים
המדיניות של בעיצובם המשתתפים ציבור, ונבחרי ציבור עובדי וההתנהגות, החברה במדעי

החברתיים. והשירותים

העשרת לשם לאומית חשיבות בעלות חברתיות לסוגיות לב תשומת להפנות היא הכוונה
החברתיים. והשירותים ההסדרים המדיניות, של לקידומם הציבורי הדיון

את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של אלה
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תמצית

וגש בהם נכלל כאשר חברתיים אינדיקטורים של מערכת מתפתחת ארצות ותר וי נורגי

אחרות ארצות עם להשוואות בסיס לספק מיועדים אלה אינדיקטורים העבידה. חיי עי חשוב

שינויים אחרי מעקב ולאפשר העבודה, בכוח שונות לבוצית ביו ונגידה חי ^יכות של

של הראשונים האומדנים את מציגים אנו זה במחקר זמן, עלפני העבודה חיי באיכות

באוכלוסייה שונות קבוצות ביו מפורטות הלוואות כדי תוך בישראל העבודה חיי איכות
נכללים העבודה חיי לאיכות האינדיקטורים בין אחרות, מארצות נתונים עם והשוואה

לעבודה, ביחס ציפיות מילוי של בעבודה, לשינוי הרצון של בעבודה, סיפוק של מדדים

ושינוי. ל8ייפור האפשרויות לגבי התחושות ושל

את גם בודקים אנו העבודה חיי איכות של הדפוסים את להבין מהנסיון כחלק

ובוחרים עבודה מחפשים כשהם מדגישים שהם והדברים לעבודתם ביחס העובדים של הערכים

שונות, עבודות בין
עלמנת העובדים נוקטים בהן אשר האיסטרטגיות הוא המחקר התמקד בו שני נושא

בתכניות השתתפות בעיקר כוללות אלו איסטןטגיות עבודתם. חיי ואיכות מצבם את >שפר

עבודתם. ובסוג במקום יזומים ושינויים מקצועות להכשרה

והבעיות העבודה חיי באיכות הגיל עם שינויים על מושמ מיוחד דגש ולבסוף,

יותר. המבוגר העובד של

במספר מתבטאים העבודה בתחום המדיניות לפיתוח ותרומתו המחקר של המשמעות

בישראל. העבודה כוח של העבודה חיי איכות על מפורטת אינפורמציה מספק המחקר תחומים:

קבוצות וביו שונות השכלה רמות בעלות קבוצות ביו מאד גדולים הבדלים מגלים המימצאים

שנמצאו הבדלים על בהרבה עולים אלה הבדלים כאשר העבודה חיי באיכות היד מש^ח

פעולות בהו אשר בקבוצות ליבנו תשומת את מרכזים אלו מימצאים אחרות. בארצות במחקרים

מתייחס המחקר של נוסף חשוב מימצא במיוחד. חשובות להיות עשויות העבודה תנאי לשיפור

עדויות מוצאים אנו בישראל. עובדים של הרצון שביעות ואי הרצון שביעות של למקורות

כמו גורמים עלידי רק ולא עבודתם מהות עלידי מושפעים שעובדים לכך ומגוונות רבות

לשפר עלמנת שכרם רמת על אפילו לוותר נכונות על הצביעו העובדים הבטחון. ומידת שכר

ביותר כחשובה גם עצמה מוכיחה זו נכונות עבודתם. של יותר ומהותיים אחרים אספקטים

השכר, ברמת לשיפור מביאים שאינם אף על בעבודה, רבים מעברים הניידות. דפוסי בהבנת
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איכות את לשפר המאמצים השיבות את מחזקים אלה מימצאים בעבודה. הסיפוק את מגבירים
המקצועיים האיגודים כגון גורמים של לשכנוע בסיס לשמש יכולים והם העבודה חיי

זה. לנושא יותר רבה לב תשומת לתת והתעשיינים
בישראל, מקצועית הכשרה מערכת ולפיתוח להערכה מסוגו ראשון בסיס מ0פק המחקר

חיי כל עלפני גם מקצועית להכשרה תכניות של והניצול ההשתתפות מידת על ומצביע

שנעשה השימוש דפוסי את מציג המחקר לעבודתו. האחרונות בשנים וגם העובד של העבודה

להכשרה הזדמנויות קיום כלפי העובדים של הסובייקטיבית התחושה ואת מקצועית בהכשרה

של הכיסוי להערכת בסיס המחקר מהווה זאת, לאור אותן. לנצל וכוונות מקצועית

איתור או הזדמנויות יותר לפתח כדאי בהן קבוצות לאיתור מקצועית, להכשרה התכניות

ולהקל לידיעתן הקיימות ההזדמנויות את להביא המאמצים את להגביר כדאי שבהן קבוצות

אלה. הזדמנויות של יותר מלא ניצול מהן המונעים המכשולים על

קודם קיימים היו שלא מבט ונקודות נתונים מציג המחקר הניידות בתחום גם

היקף על ומצביע רצונית, ובלתי רצונית ניידות בין הבחנה מאפשר שהמחקר כך לכן.
חיי לאורך יותר, ארוכה בפרספקטיבה גם אלא קצרים זמן בפרקי רק לא הניידות

ובפרט אחרות מארצות נתונים עם הניידות דפוסי את להשוות מיוחד מאמץ נעשה העבודה.

הברית. מארצות

בגילאי המבוגר העובד של מעמדו על מפורטת תמונה לתת גם מנסה המחקר

המגמות לאור במיוחד חשוב זה דבר אפשריים. פרישה לגילאי מתקרב אשר החמישים,

שיעורי על בישראל לשמור הצורך ולאור ויותר יותר צעירים בגילים פרישה של בעולם

בגילאי כבר אשר בגודלה משמעותית עובדים קבוצת מגלה המחקר העבודה. בכוח ההשתתפות

לאדם מתאימה אינה שעבודתה תחושה על והמרווחת העבודה בתחום בבעיות נתקלת החמישים

החמישים. בשנות

עובדים אצל גם העבודה ובסוג במקום לשינויים רצון המחקר מגלה זאת עם

קבוצה יש ואולם, רצונם. למימוש רבות ציפיות אין אלה לעובדים לרוב יותר. מבוגרים
שינויים ויוזמת מקצועית להכשרה בתכניות משתתפת אשר המבוגר בגיל עובדים של ניכרת

לבעיות מיוחדת לב תשומת לתת הצורך על מצביעים אלה מימצאים עבודתה. ובסוג במקום

עליהן, מ"כ>ע>ם המחקר מימצאי אשר הספציפיות לקבוצות ובפרט המבוגר, העובד
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תודה הבעת

הדו"ח. ובהכנת המחקר בביצוע חלק שנטלו הרבים לאנשים להודות ברצוננו
השדה. עבודת וביצוע בריכוז דופן יוצאת עבודה עבור קליין לקרלוס

אהובה מדינה, יוסי כרמל, דינה קפלן, איריס בןווביב, דולי גורל, ליונתן
של שונים בשלבים מכן ולאהר השדה, עבודת בביצוע בכירים תפקידים שמילאו וינדזור,
אבי כהנוב, מאיה ניר, גליה מרגלית, רינה אדמוני, להללה והדו"ח. העיבודים הכנת

המחקר כמזכירת ששימשה רוזנפלד ני לגי ידם. על שעזרו נמזוף ומרים איס עדנה לוי,
הוצאת של הקריטיים בשלבים לעזרתנו שבאו פוזנר ורחל איירם להדר ארוכה; לתקופה

הסופי. הדו"ח

מבחינת חשוב, תפקיד שמילאו אנשים מספר היו עצמו הדו"ח ובכתיבת בהכנת

כולל המחקר שלבי לכל שותף היה פקטור חיים עצמו. הביצוע ומבחינת הרעיוני הפיתוח
הפרקים את ריכזה ויסמן לורה מהפרקים. כמה וכתיבת העיבודים תכנון השאלון, הכנת

יונתן ניידות. דפוסי של הנושא את ריכז קליין קרלוס העבודה. כלפי בעמדות הדנים
את ריכזה זליקסון ומיכל מקצועית, בהכשרה השתתפות של הנושא את ריכז גורל

הדו"ח. הכנת של האחרונים בשלבים העיבודים
רבות שתרם מסור צוות עבד הדו"ח של הסופית הצורה והכנת תרגום בעריכה,

ליוסף מיוחדת תודה אלון. ובלהה לוקרד ג'ו לאור, והוצאתו הדו"ח של לעיצובו
ובהדפסות. בצילומים שעזרו מזור ואתי פרחי דורית אורנשטיין,

משה גילולה, צבי  מומחים מספר עלידי נעזרנו והדגימה המחקר בתכנון

משרד של לצוות גם מאד מודים אנו קנטרוביץ. ומלכה הרטמן משה נתן, גד נורדהיים,
המחקר. במימון להשתתפותם בנוסף מועילות ועצות הערות עם תמיד לרשותנו שעמד העבודה

שמיר. חנן מר ואת הדרך כל לאורך המחקר את שליווה כ"ץ דוד מר את במיוחד לציין יש

תושבים למרשם המחלקה כמו נוספים גורמים של המלא הפעולה שיתוף על גם מודים אנו
המרכזית הלשכה ואנשי דגימה, לצרכי התושבים מרשם את לרשותנו שהעמידה הפנים במשרד

שאלות סימול ראיון, לשיטות הקשורות המקצועיות בשאלות רבות לנו שעזרו לסטטיסטיקה

מיוחדת תודה גם חייבים אנו החומר. ניתוח לצורר שונים בסיווגים ושימוש שונות

מרואיינים, של כתובות באיתור דופן יוצא באורח לנו שעזרו הבטחון ולמשרד לצה"ל
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הנפל. אחוז את ניכרת במידה לצמצם לנו שאיפשר דבר

הסקר בשלב הן במכון, התכנות מערכת כמנהל מרכזי תפקיד מילא נורדהיים משה

נכון והיה מינץ, ודינה רפאלי אילנה מרגלית, בחנה נעזר הוא העיבודים, בשלב והן

יעקב חביב, אהוד  במכון המינהלי הצוות מקצועיים. בנושאים ייעוץ לתת תמיד

של יעיל ביצוע להבטיח בנסיון וממחשבתם מזמנם רבות השקיעו עידון, וחוה וייסברג
המחקר. שלבי כל

כ"ץ, ישראל ברוקדייל, מכון של הקודם למנהל להודות ברצוננו ולב*וף,
הדרך. כל לאורך הזו בעבודה ותמכו שעודדו ויכו, דיי מיכאל הנוכחי, ולמנהל
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עמוד עניינים תוכן

51 מבוא :1 פרק

416 האחרונות השנים ברומש והשינויים מהעבודה הרצון שביעות :2 פרק

7 מהעבודה רצון שביעות של המדידה 

10 מהעבודה כוללת רצון שביעות 

של הרקע תכונות לפי מעבודה רצון שביעות של דפוסים 

12 עבודתו ושל הפרט

גיל, האישיות: הרקע תכונות לפי מהעבודה רצון שביעות 
13 מוצא וארץ השכלה

יד, משלח העבודה: של ומאפיינים מהעבודה רצון שביעות 
16 כלכלי וענף בעבודה מעמד

18 והשכלה יד משלח לפי הכוללת הרצון שביעות 

לעבודה הנוכחית העבודה בין הרצון בשביעות שינויים 

21 שנים חמש לפני
23 סיכום 

25 2.16  2.1 לוחות 

השנים חמש במשך והשינויים עבודה מהיבטי רצון שביעות :3 פרק

7042 האחרונות

גיל, האישיות: הרקע תכונות לפי עבודה מהיבטי סיפוק 
46 מוצא וארץ השכלה

יד, משלח העבודה: ותכונות עבודה מהיבטי הרצון שביעות 
49 כלכלי וענף בעבודה מעמד

52 יד ומשלח גיל לפי עבודה מהיבטי רצון שביעות 

העבודה בין עבודה מהיבטי רצון בשביעות שינויים 

52 שנים חמש לפני והעבודה הנוכחית

55 . סיכום 

58 3.13  3.1 לוחות 



 ו   

עמוד

8071 בעבודה הקשורים ערכים :4 פרק

74 בעבודה ערכים לחקר גישות 

80 הניתוח של האסטרטגיה 

של עצמי בדיווח משתקף שהדבר כפי לעבודה ביחס ערכים :5 פרק

9681 העבודה היבטי חשיבות

גיל, אישיות: רקע תכונות לפי העבודה היבטי חשיבות 
83 מוצא וארץ השכלה

יד משלח העבודה: ותכונות העבודה היבטי של החשיבות 

85 בעבודה ומעמד

87 יד ומשלח גיל לפי העבודה היבטי חשיבות 
87 סיכום 

9689 5.8  5.1 לוחות 
12897 עבודה באיפיוני שינויים הערכת :6 פרק

97 בפועל העבודה מקום להחלפת המדווחות הסיבות 
100 בעבודה לשיפורים בתמורה שכר על לוותר הנכונות 

102 לשלם הנכונות של הכללי ההיקף 

הרקע איפיוני לפי בעבודה שיפורים עבור לשלם נכונות 
107 ומוצא השכלה גיל, האישיים:

מעמד יד, משלח העבודה: איפיוני לפי לשלם הנכונות 

1Og השכר ורמת בעבודה,

112 סיכום 
114 6.15  6.1 לוחות 



 ז 

עמוד

173129 ועמדות השתתפות  מקצועית הכשרה :7 פרק

*29 מבוא 

130 מקצועית הכשרה בחקירת בעיות 

132 בישראל מקצועית הכשרה של המערכת 

133 החיים לאורך מקצועית בהכשרה השתתפות שיעורי 
134 גיל עלפי השתתפות שיעורי 
135 . והשכלה הכשרה 

136 יד ומשלח הכשרה 

137 ההשתתפות של רבמשתני ניתוח 
138 האחרונות השנים ובעשר בחמש השתתפות 

140 מקצועית בהכשרה השימוש 

142 להשתתף ותכניות נתפסות הזדמנויות 
144 יד ומשלח השכלה גיל, עלפי ותכניות הזדמנויות 
145 יד ומשלח וגיל והשכלה גיל ביו הקשר 

כפי להכשרה בהזדמנויות להשתמש כוונות לחוסר סיבות 

146 המרואיינים עלידי נתפסות שהן

147 להכשרה הזדמנויות חוסר כלפי העובדים עמדות 
148 הכשרה כלפי עמדות של רבמשתני ניתוח 
150 7.20  7.1 לוחות 

255174 בעבודה ניידות של אספקטים :8 פרק

174 מבוא 

175 מתודולוגיות סוגיות וכמה הניידות על כולל מבט 

179 שנים חמש של בתקופה הניידות שיעור 
183 ביניהם הגומלין וקשרי עבודה שינויי של סוגים 

183 עבודה שינוי של המימדים 



 ח 
עמוד י

186 קודם עבודה מקום 

187 עבודה בכוח מעמד 

188 מהעבודה רצון ושביעות היד משלה של ביוקרה שינויים 

190 מקצועי בסטטוס שינויים 

191 . רצון בשביעות שינויים 

194 הרויים לאורך בעבודה ניידות דפוסי 

194 נוכחית ועבודה בישראל ראשונה עבודה 

198 החיים לאורך וברובד בסטטוס שינויים 
198 לישראל והעלייה החיים לאורך ניידות 
200 העולים של וברובד בסטטוס שינויים 

בין מעברים עיקריים: כלכליים סקטורים ביו מעברים 

202 ותעשייה שירותים

202 הסקטוריאלית הניידות היקף 

בגידול השנים בחמש ביןסקטורים הניידות תפקיד 

203 הסקטוריאלי

אחרים מימדים לביו ביןםקטוריאלית ניידות ביו הקשר 
204 הניידות של

207 מהעבודה רצון בשביעות ושינויים עבודה לשינוי סיבות 
207 עבודה לשינוי סיבות 

208 מהעבודה רצון בשביעות השינוי מקורות 

209 וסיכום מעבודה כוללת רצון בשביעות שינוים 

210 8.45  8.1 לוחות 

והעובד מהעבודה רצון שביעות עבודה, לשינוי שאיפות :9 פרק

293256 המבוגר

256 מבוא 

257 רצון ושביעות ציפיות לשינוי, שאיפות 
גיל על3י רצון ושביעות ציפיות לשינוי, שאיפות 

260 יד ומשלח
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עמוד

את לשנות כוונו? או ענייו בחוסר הקשורים גורמים 

263 העבודה

264 בעבודה ההזדקנות של תפיסות 
264 המבוגרים לעובדים העבודה התאמת של תפיסות 

265 ועבודתו הפרט של רקע ותכונות העבודה התאמת 

268 ששים בגיל לעובדים העבודה של להתאמתה סיבות 
של משולב ניתוח  בישראל המבוגר העובד של מעמדו 

270 הקודמים מהפרקים המימצאים

3,2 (פרקים מבוגרים עובדים של מעבודה הרצון שביעות 

270 (91

271 ו6) 5 (פרקים העובדים רוצים מה 

272 ו9) ו ,7 (פרקים המתגלות של אסטרטגיות 

276 9.16  9.1 לוחות 

320294 אחרים מחקרים עם והשוואה סיכום :10 פרק

294 מבוא 
294 עבודה מהיבטי רצון ושביעות מעבודה כוללת רצון שביעות 
294 (2 (פרק כוללת רצוו שביעות של ההיקף 

295 (3 (פרק בעבודה מהיבטים רצוו שביעות 

296 . גיל לפי רצון שביעות 
297 גיל לפי עבודה מהיבטי רצון שביעות 
298 והשכלה מעבודה רצון שביעות 
299 והשכלה עבודה מהיבטי רצון שביעות 

300 (64 (פרקים בעבודה הקשורים ערכים 
301 והשכלה גיל עלפי בעבודה ערכים 
303 מקצועית בהכשרה השתתפות 
303 שנים ובחמש החיים לאורך השתתפות שיעורי 
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304 עבודה שינויי של ושיעורים דפוטים 

305 בישראל אחרים ממחקרים מימצאים עם השוואה 
306 הברית מארצות מחקרים עם השוואה 

308 י נבחרים מימצאים 

314 . י 10.6  10.1 לוחות 

328321 הסקר תיאור אי: נספח

321 . . 1976 ניידות סקר 

321 השאלון 

321 והדרכה ראיון שיטת 

322 ובנפל אפס במקרי טיפול 
324 מרואיינים איתור 

326 טימיל 

326 לוגית ביקורת 
327 הראיון טיב 

328 א.1 ליח 
333329 י הדגימה שיטת כי: נספח

330  הקלפיות בחירת 

33O הפרטים בחירת 
331 הסופי המדגם דגימת 

332 שיקלול 

333 ב.2  ב.1 לוחות 

339334 כלכליים וענפים יד משלח של מיונים גי: נספח

334 יד משלחי של מיון 

336 כלכליים ענפים של מיון 

336 וברובד מקצועי בסטטוס שינוי 
337 ג.3  ג.1 לוחות 
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סקר לביו ספילרמן) (חביב 1977 ניידות סקר ביו השוואה ד1: נספח

352340 (מטרס) 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הניידות
342 ד.12  1.1 לוחות 

362353 9 לפרק נספחים לוחות ה1: נספח

353 ה.10  ה.1 לוחות 

363383 ביביליוגרפיה



 יב 

לוחות רשימת

:; ; :2 פרק

התשובות והתפלגות מהעבודה כללי סיפוק על המקוריות השאלות :2.1 לוח

מהעבודה הכללי הסיפוק מדד את המרכיבות השאלות ארבעת מביו המתאם מקדמי :2.2 לורו

גיל לפי רצון שביעות :2.3 לוח

השכלה לפי רצון שביעות :2.4 לוח

מוצא וארץ מעבודה רצון שביעות :2.5 לוח
דמוגרפיים משתנים לפי כללית רצון שביעות על רגרסיה תוצאות :2.6 לוח

והשכלה גיל לפי כללית) רצון שביעות (מדד ממוצעת כללית רצון שביעות :2.7 לוח
יד משלח לפי רצון שביעות :2.8 לוח

בעבודח ומעמד מהעבודה רצון 2,8אי:שביעות לוח
ראשיים כלכלה ענפי לפי רצון שביעות :2.9 לוח

כלכלי ענף לפי רצון שביעות :2.10 לוח

ענף ליל נבחרים צירופים לפי כללית) רצון שביעות (מדד כללית רצון שביעות :2.11 לוח
בעבודה ומעמד יד משלח כלכלי,

יד ומשלח לימוד שנות לפי כללית) רצון שביעות (מדד כללית רצון שביעות :2.12 לוח
גיל לפי האחרונות השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.13 לוח

לימוד שנות לפי האחרונות השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.14 לוח

יד משלח פי על האחרונות השנים בחמש מעבודה רצוף בשביעות שינוי :2.15 לוח

ורובד גיל לפי האחרונות השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.16 לוח

הערה

בסוגריים המופיעים מספרים לאותם פרט באחוזים, מובאים הלוחות בכל הנתונים .1
אחוזים. אלה שאיו במפורש צוייך כאשר או מוחלטים, מספרים שהינם



 יג 

:3 פרק

העבודה של נבחרים מהיבטים רצון שביעות על השאלות 14 ל התשובות התפלגות :3.1 לוח
המשיבים) סה"כ מתוך (אחוזים

(אחוזים עבודתו את לתאר העובד מתבקש בהן השאלות, ל14 התשובות התפלגות :3.2 לוח
המשיבים) סה"כ מתוך

העבודה של נבחרים מהיבטים רצון שביעות מדדי ציוני :3.3 לוח
גיל עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.4 לוח

לימוד שנות עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.5 לוח
העובד למד בו אחרון ספר בית עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.6 לוח

מוצא ארץ עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציוו :3.7 לוח

יד משלח עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.8 לוח

בעבודה מעמד עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.9 לוח

כלכלי ענף עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.10 לוח

ורובד גיל עלפי בעבודה, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.11 לוח
העבודה לביו הנוכחית העבודה בין בעבודה, מהיבטים הרצון בשביעות שינויים :3.12 לוח

גיל עלפי שנים, חמש מלפני
מלפני עבודה לביו נוכחית עבורה ביו בעבודה מהיבטים הרצון בשביעות שינויים :3.13 לוח

יד משלח עלפי שנים, חמש

:5 פרק

(אחוזים העבודה של נבחרים היבטים חשיבות על השאלות ל14 התשובות התפלגות :5.1 לוח
המשיבים) םה"כ מתוך

העבודה של נבחרים להיבטים שמייחסים לחשיבות ממוצעים ציונים :5.2 לוח

גיל לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.3 לוח
לימוד שנות לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.4 לוח

העובד למד בו האחרון הספר בית לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.5 לוח

מוצא ארץ לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.6 לוח

יד משלח לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.7 לוח
וףןבך גיל לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.8 לוח
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:6 פרק

מלפני העבודה ומקום הקודם העבודה מקום לעזיבת העיקרית והסיבה הסיבות כלל :6.1 לוח
שנים. חמש

ורובד גיל לפי קודם, עבודה מקום לעזיבת הסיבות כלל :6.2 לוח
ורובד גיל לפי קודם, עבודה מקום לעזיבת עיקרית י£יבה :6.3 לוח

שיחוייים תמורת החודשית מהמשכורת לשלם שמוכנים נטו המירבי הסכום התפלגות :64 לוח
העבודה של שונים בהיבטים נבחרים

העבודה של שונים בהיבטים שיפורים עבור לשלם נכונות של מסכמים מדדים :6.5 לוח

משכרם,מתור חלק על לוותר העובדים מוכנים עבורם בעבודה השיפורים מספר :6.6 לוח
מוצעים שיפורים שמונה י. 

לשלם מוכנים העובדים עבורם נוספים שיפורים :6.7 לוח

משכרם,מתוך חלק על לוותר העובדים מוכנים עבורם בעבודה השיפורים מספר :6.8 לוח
להציע שיכלו נוספים שיפורים שלושה ומתוך מוצעים שיפורים שמונה

שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם מוכנים היו לא עובדים מדוע סיבות :6.9 לוח

עבודה, של שונים כהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.10 לוח
גיל לפי

עבודה, של שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מרד :6.11 לוח
לימוד שנות לפי

עבודה,לפי של שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.12 לוח
המוצא ארץ

עבודה, של שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.13 לוח
יד משלח לפי

עבודה,לפי של שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עכור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.14 לוח
בעבודה מעמד

עבודה, של שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדז :6.15 לוח
הכנסה רמת לפי

_^
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:7 פרק

העבודה משרד עלידי שאורגנו מקצועית הכשרה של בקולטים משתתפים :7.1 לוח
19761970

גיל עלפי וצבאית, אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.2 לוח
נוכחית השכלה עלפי וצבאית, אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.3 לוח

והשכלה גיל עלפי צבאית, או אזרחית מקצועית הכשרה בקורס השתתפות :7.4 לוח

יד משלח עלפי צבאית, או אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.5 לוח

יד ומשלח גיל עלפי אזרחית, מקצועית בהכשרה השתתפות :7.6 לוח

הזדמנויות כלפי ועמדות השתתפות על רגרסיות של מודלים 7.6א: לוח
גיל, עלפי אזרחית מקצועית הכשרה של לפחות אחד בקורט השתתפות :7.7 לוח

ובסה"כ האחרונות השנים בעשר האחרונות, השנים בחמש

השנים בחמש אזרחית מקצועית הכשרה של לפחות אחד בקורס השתתפות :7.8 לווו
והשכלה גיל עלפי האחרונות,

גיל עלי?י האחרונות, השנים בחמש אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.9 לוח
ומשלחיד

משלחיד עלפי האחרונות, השנים בחמש אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.10 לוח
שנים חמש שלפני יד במשלח ושינוי נוכחי, .

השנים חמש במשך לפחות אחד מקצועית הכשרה בקורם שהשתתפו עובדים :7.11 לוח
הקורס מארגן עלפי האחרונות,

האחרונות, השנים בחמש לפחות אחד מקצועית הכשרה בקורס שהשתתפו עובדים :7.12 לוח
הקורס סוג לפי

ולפי הקורס, מוג לפי לפחות, אחד בקורס מקצועית כהכשרה שהשתתפו עובדים 7.12א: לוח
האחרונות השנים ובחמש הכל בסך השלמה, או בסיסי קורס

גיל עלפי ואזרחית, צבאית מקצועית בהכשרה שימוש :7.13 לוח

קורס סוג עלפי מקצועית, בהכשרה שימוש :7.14 לוח
יד משלח לפי אזרחית, מקצועית בהכשרה שימוש :7.15 לוח

והשכלה גיל עלפי להשתתף, וכוונה ההזדמנויות זמינות :7.16 לוח

(שיעוריהם והשכלה גיל עלפי בהכשרה, להשתתף וכוונה להזדמנויות נגישות :7.17 לוח
הזדמנויות) להם שהיו אלה של

כוונות להם שיש אלה ואחוז הכשרה לרכוש הזדמנויות להם שיש עובדים אחוז :7.18 לוח
וגיל יד משלח לפי להשתתף,

גיל עלפי מקצועית, להכשרה הזדמנויות לנצל כוונה להיעדר סיבות :7.19 לוח

גיל עלפי כך, בשל מוטרדים ואשר הזדמנויות להם שאיך העובדים אחוזי :7.20 לוח
השכלה ועלפי



טז
:8 פרק

1977 ב העבודה בין שונות: פירוט ורמות שונים סיווגים לפי במ"י, השינוי :8.1 לוח
האזרחית העבודה ולבין הקודם העבודה מקום לבין ב1972 העבודה לבין

בארץ הראשונה

1977 ב העבודה בין שונות: פירוט ורמות שונים סיווגים לפי בע"כ, השינוי :8.2 לוח
האזרחית העבודה ולבין הקודם העבודה מקום לביו ב1972 העבודה לביו

בארץ הראשונה

ב1977, העבודה לבין ב1972 העבודה בין הביומקצועית הניידות שיעורי :8.3 לוח
העבודה כוח בתוך תנועה ב1972 יד משלח לפי

יציאה לוח  1977 ב בעבודה היד משלח לפי ב1972, בעבודה היד משלח :8.4 לוח

החדש הסיווג לפי ב1977, בעבודה יד למשלח ב1972 בעבודה ממשלחיד מעבר :8.5 לוח
כניסה לוח  קבוצות 13 בין

לבין ב1972, העבודה לבין ב1977 העבודה בין התעסוקתית הניידות סוג :8.6 לוח
בארץ הראשונה האזרחית העבודה ולבין קודם עבודה מקום

גיל לפי ב1977, עבודה לבין כ1972 עבודה בין התעסוקתית הניידות סוג :8.7 לוח

גיל ולפי ניידות סוג לפי בעבודה, מרצוו שינויים של ההיקף :8.8 לוח

לפי ב1977, העבודה לביו קודם עבודה מקום בין התעסוקתית הניידות סוג :8.9 לוח
הקודם העבודה מקום את מרצון שלא עזיבה ולפי קודם מקום של העזיבה גיל
לפי ב1977, העבודה לבין קודם עבודה מקום בין התעסוקתית הניידות סוג :8.10 לוח

קודם עבודה מקום של מרצון שלא עזיבה ולפי קודם עבודה במקום ותק

גיל לפי ב1977, עבודה לבין ב1972 עבודה מקום בין בעבודה במעמד שינוי :8.11 לוח
1972 ב שעבדו לאלן ב1977

של העזיבה גיל לפי ,1977 ב לעבודה קודמת עבודה בין בעבודה במעמד שינוי :8.12 לוח
בארץ) אחר עבודה ממקום ביותר שעבדו (לאלו קודם עבודה מקום

עזיבה לפי ב1977, לעבודה הקודם העבודה מקום ביו התעסוקתית הניידות סוג :8.13 לוח
בלנבודה מעמר שינוי ולפי הקודם העבודה מקום את מרצון שלא

קודמת לעבודה שנים, חמש לפני עבודה בין היד, משלח בסטטוס שינויים :8.14 לוח
נוכחית ועבודה

1977 ב והעבודה 1972 ב העבודה בין יד משלח של בסטטוס שינוי :8.15 לוח

גיל לפי נוכחית, ועבודה שנים חמש לפני עבודה בין וברובד בסטטוס שינוי :8.16 לוח
העבודה מקום את מרצון מרצון/שלא עזיבה לפי רצון, בשביעות שינוי :8.17 לוח

שנים 5

הניידות סוג לפי ,1972 ב לעבודה 1977 ב עבודה נין רצון בשביעות שינוי :8.18 לוח

רצוו בשביעות בעלייה עבודה שינוי של השפעה על רגרסיות ;קל מודלים 8.18א: לוח
שנים חמש במשך מעבודה



יז

בזמן גיל לפי ב1977, ועבודה בישראל ראשונה אזרחית עבודה ביו ניידות :8.19 לוח
ב1977 וגיל לישראל העלייה

יב1977, ב1972 למ"י בארץ הראשונה האזרחית בעבודה ממ"י מקצועית ניידות 8 20 לוח
ועולים הארץ ילידי (עבור ב1977 גיל קבוצות jwo>Jn>o>0ולפי ><>/ .8.20 לוח

(20 גיל עד ארצה עלו אשר

יב1977, ב1972 לעבודה בארץ הראשונה האזרחית מהעבודה בעבודה במעמד שינוי 8 21 לוח
20 גיל עד ארצה עלו אשר ועולים הארץ ילידי (עבור ב1977 גיל קבוצות לפי

ב1972) אזרחית בעבודה מועסקים והיו
שינוי לפי 1977 וב 1972 ב למ"י הראשונה האזרחית בעבודה ממ"י מקצועית ניידות 8 22 לוח

עלו אשר ועולים הארץ ילידי בתוספת ב1977 גיל קבוצות ולפי וברובד בסטטוס
ב1972 אזרחית בעבודה מועסקים והיו 20 גיל עד ארצה

יב1977 ב1972 למייי בארץ הראשונה האזרחית בעבודה ממ"י מקצועית ניידות 8 23 לוח
בעבודה מועסקים (עבור ב1977 גיל קבוצות ולפי וברובד בסטטוס שינוי לפי

ב1972) אזרחית
האזרחית העבודה לביו בחו"ל האחרונה העבודה ביו תעסוקתית ניידות סוג :8.24 לוח

20 גיל לאחר ארצה שעלו עולים (עבור ב1977. העבודה לביו בארץ, הראשונה
בחו"ל) ועבדו

האזרחית העבודה לביו בחו"ל האחרונה העבודה ביו ובע"כ במ"י השינוי עומק 8 25 לוח
20 גיל אחרי ארצה שעלו עולים (עבור ב1977 העבודה לביו בארץ הראשונה

בחו"ל) ועבדו
לפי ב1977 עבודה לביו בחו"ל אחרונה עבודה ביו התעסוקתית הניידות סוג :8.26 לוח
עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה התחלת גיל ולפי לארץ העלייה תקופת

בחו"ל) ועבדו 20 גיל לאחר ארצה שעלו

הראשונה העבודה לביו בחו"ל האחרונה העבודה ביו התעסוקתית הניידות סוג 8 27 לוח
עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה התחלת גיל ולפי העלייה תקופת לפי בארץ,

בחו"ל) ועבדו 20 גיל לאחר שעלו'ארצה
האזרחית העבודה לביו בחו"ל האחרונה העבודה ביו התעסוקתית הניידות סוג 8 28 לוח
לאחר ארצה שעלו עולים (עבור בעבודה מעמד שינוי לפי בארץ, הראשונה

בחו"ל) ועבדו 20 גיל
בארץ, הראשונה העבודה לביו בחו"ל האחרונה העבודה ביו בעבודה מעמד שינוי 8 29 לוח
עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה התחלת בזמן גיל ולפי העלייה תקופת לפי

בחו"ל) ועבדו 20 גיל לאחר ארצה שעלו

הראשונה האזרחית העבודה וביו בחו"ל אחרונה עבודה ביו וברובד בסטטוס שינוי 8 30 לוח
עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה התחלת גיל ולפי עלייה תקופת לפי בארץ,

בחו"ל). ועבדו 20 גיל אחרי שעלו'ארצה

לפי בחו"ל, אחרונה עבודה לביו נוכחית עבודה ביו וברובד בסטטוס שינוי 8 31 לוח
ארצה שעלו עולים (עבור בארץ הראשונה הי>ר.ודר, התחלת גיל ולפי עלייה תקופת

בחו"ל) ועבדו 20 גיל לאחר



יוו

הכלכליים הענפים של הסיווג לפי ישראל, של הענפי המבנה התפתחות :8.32 לוח
ראשונה סיפרה של ברמה לסטטיסטיקה המרכזית חלשכה של

שונות השוואות לפי הביוסקטוריאלי, המעבר דפוס :8.33 לוח

1972 ב עבודה ביו (שירותיםתעשיי^ הביוסקטוריאלית הניידות היקף :8.34 לוח
ב1977 לעבודה

עבודה בין היד משלח ולפי המוצא יד משלח לפי סקטוריאליים, שינויים :8.35 לוח
נוכחיח ועבודה >"ניח חמי* לחני

בין ב1977, והעבודה קודמת עבודה בין הביוםקטוריאלי השינוי דפוס :8.36 לוח
בסיווגים היד, במשלח שינוי לפי ב1977, עבודה לביו ב1972 העבודה

שונות פירוט וברמות שונים

,1977 ב עבודה לביו קודמת עבודה בין הביןסקטוריאלי השינוי דפוס :8.37 לוח
מרצון שלא שינוי ולפי קודם עבודה מקום עזיבת גיל לפי

ב1977, העבודה לביו הקודמת העבודה ביו הביוסקטוריאלי השינוי דפוס :8.38 לוח
רובד שינוי לפי ב1977ג לעבודה ב1972 העבודה בין

שינוי לפי ,1977 ב ועבודה הקודמת העבודה בין הביוסקטוריאלי השינוי דפוס :8.39 לוח
וברובד בסטטוס

לפי הקודמת, והעבודה 1977 ב העבודה בין הביוםקטוריאלי השינוי דפוס :8.40 לוח
בעבודה מעמד שינוי

ביו בסקטור שינויים לפי שנים, המש לפני העבודה לעזיבת עיקרית סיבה :8.41 לוח
שנים חמש לפני לעבודה נוכחית עבודה

עבודה בין בסקטור שינויים לפי שנים, 5 לפני עבודה לעזיבת סיבות :8.42 לוח
שנים חמש לפני לעבודה נוכחית

בעבודתם, שונים מהיבטים שנים 5 לפני מאשר היום, יותר המרוצים אחוז :8.43 לוח
שנים 5 לפני לעבודה נוכחית עבודה ביו בסקטור שינוי לפי

מהיבטים שנים חמש לפני מאשר היום רצון שבעי פחות שהם אלה של שיעורים :8.44 לוח
שנים חמש שלפני מהעבודה בסקטור שינוי עלפי עבודתם, של שונים

מעבר לפי ב1972 עבודה לבין ב1977 עבודה בין הרצון בשביעות שינוי :8.45 לוח
סקטוריאלי בין

:9 פרק

עבודה שינוי על התשובות התפלגות :9.1 לוח

כללית רצון שביעות עלפי בעבודה, לבינוי ונטייה ותקוות, רצון שביעות :9.2 לוח
ורובד גיל על*י עבודה, לשינוי וכוונות שאיפות של אינדיקטורים :9.3 לוח

עבודה, לשינוי הזדמנויות ולחוסר מעבודה רצון שביעות לאי אינדיקטורים :9.4 לוח
ורובד גיל עלפי



יט

שנים עשר בעוד העבודה בכוח המעמד את לשנות וציפיות שאיפות :9.5 לוח
שנים עשר בעוד העבודה בכוח במעמד לשינוי וציפית לשינוי רצון :9.6 לוח

גיל עלפי עבודה שינוי לגבי שדווחו מכשולים :9.7 לוח

ורובד גיל עלפי עבודה, שינוי לגבי שדווחו מכשולים :9.8 לוח

גיל עלפי ,60 בגיל לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.9 לוח

משלחיד עלפי 60 בגיל לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.10 לוח

ורובד גיל עלפי ,60 בגיל לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.11 לוח

60 בן לאדם עבודה התאמת למידת רגרסיה של מודלים :9.12 לוח
60 בגיל לעובד מתאימה אינה או מתאימה העבודה מדוע סיבות סוגי :9.13 לוח

עבודה של לאיהתאמתה או להתאמתה כסיבות המאוזכרות העבודה של תכונות :9.14 לוח
אותן חסר או אלה תכונות בעל העובד של היותו עלפי ,60 בגיל לעובד

לעובד מתאימה בלתי או מתאימה העבודה להיות כסיבות שהוזכרו תכונות :9.15 לוח
ורובד גיל עלפי ,60 בגיל

נבחרות גיל קבוצות על9י בעבודה, עמדות על למשתנים התשובות תמצית :9.16 לוח

:10 פרק

מדדים שבעה על בעבודה כוללת רצון שביעות מדד של רגרסיה :10.1 לוח
עבודה היבטי מימדי של

של מדדים שלושה על בעבודה כוללת רצון שביעות מדד של רגרסיה :10.2 לוח
יד משלחי קבוצות עלפי עבודה, היבטי

המדגם עבור בעבודה היבטים כלפי עמדות של המשתנה על התשובות סיכום :10.3 לוח
הכולל

האחרונות, ר.שני0 ובחמש כוללים מקצועית, בהכשרה השתתפות שיעורי :10.4 לוח
6045 בני גברים עובדים עבור יד: ומשלח השכלה עלפי

נמצאו שהם כפי בישראל שנים בחמש עבודה שינוי שיעורי של השוואה :10.5 לוח
(חביב 1977 הניידות ובםקר 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בסקר

ספילרמן)

שיעורי עם בישראל שנים חמש במשך יד במשלחי ניידות של השוואה א10.5: לוח
הברית בארצות שנים בחמש הניידות

בין השוואה נוכחית: לעבודה ראשונה עבודה ביו מקצועי בסטטוס שינוי :10.6 לוח
(חביבספילרמן), בישראל 1977 הניידות סקר לבין הברית בארצות סקרים

נבחרות גיל קבוצות עלפי
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לוחות:  איביגי נספחים

רמת לפי בסקר שמופיעים הכלכליים, והענפים היד משלחי על שאלות סוגי א.1: לוח
שהתקבלו התשובות של הפירוט

האזרחי העבודה לכוח השייכים 6025 בני יהודיים גברים אוכלוסיית ב.1: לוח
מגורים וישוב גיל עלפי ניידות, בסקר ונדגמו ,1976 ב

משקלים ב.2: לוח

של המקצוע קבוצות עבור שונים םוציוכלכליים אינדיקטורים ממוצעי ג.1: לוח
החדש הסיווג

זה בדו"ח הע"תמשנו בהם כלכליים ענפים של סיווגים ג.2: לוח

יד משלחי להגדרת השתמשנו בהם הקריטריונים של תיאור ג.3: לוח

ד' נספח

הראיון בזמן גיל ד.1: לוח

לארץ עלייה גיל ד.2: לוח

לימוד שנות מספר ד.3: לוח

עלייה ושנת מוצא ד.4: לוח

שונות הקבצות לפי נוכחי משלחיד ד.5: לוח

שונות הקבצות לפי נוכחי כלכלי ענף ד.6: לוח
נוכחית בעבודה ותק ד.7: לוח

שנים חמש לפני עבודה לבין נוכחית עבודה בין הניידות סוג ד.8: לוח

ב1977 לעבודה ב1972 עבודה בין כלכלי בענף השינוי עומק ד.9: לוח

ב1972 עבודה לביו ב1977 עבודה ביו ניידות ד.10: לוח

ב1972 לעבודה ב1977 עבודה בין יד במשלח השינוי עומק ד.11: לוח
ב1972 עבודה לביו ב1977 עבודה ביו וברובד, מקצועי בסטטוס שינוי ד.12: לוח



כא

: לוחות:  הי נספה

גיל עלפי עבודה, לשינוי נטייה ה.1: לוח
ורובד גיל עלפי עבודה, לשינוי נטייה ה,2: לוח

ורובד גיל עלפיל ותקוות, רצון שביעות ה.3: לוח

גיל עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.4: לוח

השכלה עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.5: לוח
מוצא ארץ עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.6: לוח

כלכלי ענף עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.7: לוח
יד, משלח של נבחרים שילובים מספר עלפי מעבודה, רצון שביעות של מדד ה.8: לוח

בעבודה ומעמד כלכלי ענף
גיל עלפי שניכו, עשר בעוד עבודה לשינויי וציפיות שאיפות ה.9: לוח

ורובד. גיל עלפי שנים עשר, בעוד עבודה לשינויי וציפיות שאיפות ה.10: לוח
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מבוא :1 פרק

איכות על כה עד קיימת שהיתרו מזו יותר ומפורטת מקיפה תמונה לספק נועז זה מחקר

השתתפות כגון עבודתו, את לשפר כדי בהן נוקט שהפרט האסטרטגיות ועל העבודה חיי

עבודה. שינוי או מקצועית, בהכשרה

יהודיים גברים של לאוכלוסייה מתייחס ואשר 1977 ב שנערך סקר על מבוסס המחקר

האוכלוסייה קבוצות לכל מתייחס אינו הוא כלומר ,6025 בגילאים עירוניים באיזורים
המרכזית הלשכה עלידי עובדים ניידות על ארצי סקר נערך 1974 ב הארץ. איזורי ולכל

המחקר מבוסס עליו הסקר של העיקרית המטרה מטרם. יהודה של בהנחייתו לסטטיסטיקה1

נתונים על מיוחד דגש עם מידע סוגי להוסיף אלא 1974 מ הסקר על לחזור אינה הנוכחי

חיי איכות על הגיל עלז השינויים השפעת את מדגישים אנו כן כמו איכותי. אופי בעלי

המבוגר. העובד ובעיות העבודה

מהיבטים רצון ובשביעות מהעבודה "כוללת" רצון בשביעות דנים אנו 3 ו 2 בפרקים

זה ומתוך בעבודה הקשורים בערכים דנים אנו 6 ו 5 ,4 בפרקים העבודה. של שונים

דן 7 פרק העבודה. באיכות אחרים שיפורים תמורת כספיים תנאים על לוותר בנכונות
דפוסי על דיון להכשרה. הזדמנויות כלפי ועמדות מקצועית להכשרה בתכניות בהשתתפות

ההזדקנות של התפיסה .8 בפרק מובא החיים, ולאורך האחרונות השנים בחמש הניידות
המוקד את מהווים הדו"ח, כל לאורך מדברים אנו עליו המבוגר העובד של ובעיותיו בעבודה

אחרים מחקרים עם השוואה תוך מסכמים ניתוחים כמה מביאים אנו 10 בפרק .9 פרק של

הברית. מארצות בעיקר

כל לאורך רבים. גומלין קשרי קיימים דנים אנו בהם הנושאים של הרחב במגוון
יש לכך ובהתאם רבגוונית היא התגמולים שמערכת העובדה את להדגיש מנסים אנו הדו"ח

התגמולים מגוון של מבט מנקודת העובד התנהגות את ולהבין העבודה חיי איכות את לבחון

על לדגש בניגוד עומד הרבגוונית התגמולים מערכת על הדגש פעולותיו. את המניעים

בספרות מקצועי סטטוס על לדגש ובניגוד הכלכלית בספרות כספיים ותמריצים כספית תמורה

הספרות על רבה במידה נשענת רבגוונית תגמולים למערכת התייחסותנו הסוציולוגית.
,(1970) Locke ,(1969) Robinson et al ,(1966) Herzberg ראה הפסיכולוגיתהחברתית.

המרכזית הלשכה ,544 מם' מיוחדים פרסומים סידרת ,1974 בתעסוקה ניידות סקר 1

תשל"ז. ירושלים, לסטטיסטיקה,



 2 

במגוון והולכת גוברת בהתעניינות במפורש להבחין ניתן זאת, עם יחד o(1974) Portigal

Andrisani ראה בכלכלה הסוציולוגית. בספרות והן הכלכלית בספרות הן לעבודה התמורות

,(1977) Kalleberg ראה בסוציולוגיה "(1976) Duncan ,(1980) Brown ,(1977)

זו, התעניינות גוברת ההזדקנות בנושא ישירות הדנה בספרות tn . (1980) Gruenberg

 (1979) Cohn , (1978) Livneh , (1978) Muchinsky

ותגמולים כספיים תגמולים של היחסית החשיבות היא בספרות מרכזית סוגייה

בדיון רב ביטוי מקבלת זו מרכזית סוגייה עצמה. העבודה למהות יותר הקשורים

השלכות זה לנושא ואמנם התיאורטית. ובספרות (1973 ,hew לדוגמה, (ראה, הציבורי

התנהגותו ולהנעת העובד, של העבודה חיי את לשפר מנת על לעשות שיש המאמץ לגבי רבות

הרצויים. בכיוונים

מבוגרים. עובדים לגבי מיוחדת רלוונטיות הגילים, בכל המתעוררת זו, לסוגייה
כך מחשיבותה, מאבדת כשלעצמה העבודה מזדקן שהעובד שככל היא המרכזיות הטענות אחת

גם קשורים לכך לפרוש. עניין לו יהיה לאדם, תובטח מתאימה שהכנסה ברגע

עמדתו בקביעת ועייפות, לחץ פיזיים, קשיים כמו גורמים של היחסית החשיבות

לאור גוברת חשיבות אלו לשאלות עבודתו. כלפי יותר המבוגר העובד של והתנהגותו
עובדים של העבודה בכוח בפועל ההשתתפות וצמצום מחד, האוכלוסייה הזדקנות תהליך

הם רבים הפרישה. גיל הקדמת של המתמיד בתהליך גם מתבטא זה דבר מאידך. מבוגרים

שאלה הפרישה. גיל את ולהעלות הפוכה דינמיקה ליצור צורך שיש כיום הטוענים האנשים

ראה: הפרט. ורצונות וצורכי החברה צורכי את להתאים איך היא העולה מרכזית
o(1977) Sheppard and Rix ו (1980) Clark and Spengler

הרצון שביעות במידת משתקפים שהם כפי התגמולים דפוסי בבדיקת מתחילים אנו
שביעות .(3 ו 2 (פרקים העבודה של שונים מהיבטים רצון ושביעות מעבודה הכוללת

שאלות מספר עלידי אם כי בלבד, אחת שאלה עלידי נמדדת אינה הכוללת הרצון

את בוחנים אנו כוללני. אינדקס במסגרת והן כנפרד הן מדווחת מהן אחד כל כלליות.
אישיים מאפיינים משתנים: של מערכות שתי לאור מהעבודה הרצון בשביעות השינויים

בעבודה. ומעמד כלכלי ענף יד, משלח כגון העבודה בסוג הקשורים ומשתנים והשכלה; כגיל
מהיבטים הרצון שביעות ניתוח הדו"ח. כל לאורך אלה משתנים מערכות בשתי משתמשים אנו

 של שונים היבטים משבעהעשר רצון שביעות לגבי דיווח על מבוסס העבודה של שונים
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קושי עצמאות, ענייו, מימדיס: לשבעה גורמים, ניתוח עלידי קובצו, אשר העבודה

של בטווח רצון בשביעות שינויים קידום. וסיכויי בטחון, שכר, לחץ/עייפות, פיזי,
רצון. בשביעות לשינויים המקורות עם יחד נבחנים באחרונות השנים חמש

מציגים אנו 4 בפרק לעבודתו. ביחס הפרט יעדי של לבדיקה בהמשך פונים אנו
ולאחד לשלב נסיון כדי תור לעבודה הקשורים הערכים ניתוח של התיאורטי הרקע את

את מדגישים אנו שם זה. לנושא החברתית הפסיכולוגיה ושל הכלכלה של הגישה את

הערר או החשיבות ובין ההעדפות מערכת של הכללי האופי ביו בכלכלה המקובלת ההבחנה

בשוליים). (הערך נתונה מוצא בנקודת העבודה במתכונת מוגדרים לשיפורים מייחם שאדם

העבודה היבטי חשיבות על כלליות לשאלות התשובות את בוחנים אנו 5 בפרק

בניתוח מתמקדים אנו 6 ובפרק ההעדפות, מערכת של הכללי האופי את יותר המשקפים

את יותר המבטאים האחרים העבודה בהיבטי שיפורים תמורת שכר על לוותר הנכונות
במקום לשינויים הסיבות של מניתוח מתקבל בשוליים הערך על נוסף מבט ב"שוליים". הערך

המרואיינים. עלידי המדווחות העבודה,

כלפי העמדות ואת מקצועית בהכשרה ההשתתפות מידת את בודקים אנו 7 בפרק

השנים ועשר חמש של מבט מנקודת הן נבדקת ההשתתפות להכשרה. הזדמנויות

של התפקיד את לבדוק מנסים אנו החיים. כל של מהפרספקטיבה והן האחרונות,

של קיומן כלפי העמדות על שאלות באמצעות ההשתתפות דפוסי בקביעת ההזדמנויות
לנצל מתכוונים לא שהעובדים לכך הסיבות ועל להשתתף הכוונות על הזדמנויות,

להן. מודעים שהם למרות הזדמנויות
ניידות על הקיים הידע התעסוקתית. הניידות בהיקף עוסק 8 פרק

את מרחיבים אנו . (1978) Klinov שנים, חמש במשר לשינויים בעיקר מתייחס בישראל

בוחנים אנו כך העובד. של החיים מסלול לאורך הניידות דפוסי ניתוח עלידי הראייה

שנים, חמש לפני העבודה לביו הנוכחית העבודה בין השינויים ואופי היקף את

בחו"ל. האחרונה והעבודה ,20 גיל לאחר בישראל הראשונה העבודה האחרונה, העבודה

ענפי לבין השירותים ענפי בין הניידות לניתוח מיוחד חלק מקדישים אנו לבסוף,

כעזרת וזאת שנים בחמש ניידות של הדי'וסים על חדש אור משליכים אנו התעשייה.

הרצון בשביעות והשינויים מרצון, שים שני השינויים מידת כמו אספקטים בחינת

בעבודה לשינויים התמורה על לעמוד כן, אם מנסים, אנו עבודה. לשינויי המתלווים
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מבחינת מרצון ושלא מרצון שנעשים שינויים ביו וההבדל רצון שביעות של במונחים
לבחון ביותר כמתאים זה קריטריון נראה הדו"ח את המאפיינת לגישה בהתאם התמורה.

העבודה. היבטי בכל שינויים משקף שהוא מכיון העבודה שינוי של לפרט הכדאיות את

שינויים בין הקשר כמו, סוגיות בכמה הדיבור את כן, כמו מרחיבים, אנו

ענבי בין מעברים של והמשמעות העבודה של אחרים מימדים לעומת בעבודה במעמד

הבין המעברים של משמעותם הפרט. של מבטו מנקודת התעשייה וענפי השירותים

בשביעות והשינויים אלה לשינויים שניתנו הסיבות לאור היתר בין נבדקת סקטוריאליים

את בוחנים אנו השינויים ומהות היקף במדידת וממרכיביה. מהעבודה כוללת רצון

מספר מבחינת הן כלכליים, וענפים יד משלחי למיון שונות דרכים של תפקידו

פיתחנו היתר בין הקטיגוריות. בין להבחנה המושגי הבסיס מבחינת והן הקטיגוריות,
מטרות של רחב למגוון יותר שימושי הינו לנו, נראה כך אשר, מתומצת מקצועי סיווג
המובא זה בסיווג לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה משתמשים בו החדסיפרתי הקוד לעומת

הדו"ח. כל לאורך משתמשים אנו בנספח

התגמולים דפוסי ועל הניידות דפוסי על נוספת מבט נקודת מביאים אנו 9 בפרק

ציפיותיו ואת הפרט; בעיני הרצויים העבודה שינויי היקף את בוחנים אנו מהעבודה.

רקע על מנותחים שניהם הרחוק. או הקרוב בעתיד בעבודתו בפועל לשינוי וכוונותיו
של סידרה בנינו שאלות מספר מתוך הנוכחית. מעבודתו הפרט של הרצון שביעות

בניתוח לשיפור. והזדמנויות רצון שביעות ולחוסר דצויים, לשינויים אינדיקטורים
העובד של והיחסי המוחלט מצבו את במיוחד מדגישים אנו האינדיקטורים של הדפוסים

כחול. צווארון לעובדי לבן צווארון עובדי בין הבחנה כדי תוך המבוגר

לתפיסת ישירות המתייחסות שאלות של מערכת לניתוח פונים אנו כך אחר

שעבודתם העובדים חשים מידה באיזו בדקנו בעבודה. ההזדקנות בעיית את העובדים

התשובות של הגיל בדפוס ליו יש מיוחד עניין ששים. בגיל לאדם מתאימה הנוכחית
אחרות: במלים הגיל. עם מצטמצמת או גדלה ההתאמה מידת האם זו. שאלות סידרת על

לשינויים זאת לייחס ניתן והאם הרצוי בכיוון התאמות של דפוס שיש נראה האם

רכל המבוגר העובד של היכולת בראיית לשינויים או העבודה בתנאי אובייקטיביים
כדי הנחקרים משתמשים בהן המידה אמות את בוחנים אנו זה. לגיל מתקרב עצמו שהעובד

הגיל. עם עצמן המידה אמות משתנות וכיצד מסויימת לעבודה ההתאמה את להעריך
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עצמו הגיל של והתפקיד רצויים עבודה לשינויי מכשולים של התפיסה הוא נוסף אספקט

את המסכמת המזדקן העובד בעיות של סקירה מובאת הפרק בסוף המכשולים. במכלול

ואסטרטגיות ערכים לתגמולים, באשר הגיל קבוצות בין השונים בפרקים שנצפו ההבדלים

שיפור. של

שינויי של ומשמעות לעבודה, הקשורים ערכים מעבודה, רצון שביעות של הנושאים

העבודה חיי של אלה בהיבטים בגיל השינויים גם במרולוקת. שרויים נושאים הינם עבודה,

בסיסיות מתודולוגיות לבעיות בחלקם לייחס ניתן הויכוח מקורות את לויכוח. נתונים
אלה נושאים בדיקת הוא זר. דו"ח של ההדגשים אחד אלה. בנושאים החקירה לעצם הקשורות

חלקי, באופן לפחות להתגבר, כך ועלידי לאמת, להצליב, שנוכל כך מבט נקודות מכמה

זה. בתחום החקירה של הבסיסיות מהבעיות כמה על
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האחרונות השנים בחמש והשינויים מהעבודה הרצון שביעות :2 פרק

מבוא

כפי לחברה. גם אלא לפרט רק לא חשיבות יש מעבודתו הפרט של הרצון לשביעות

מדגיש: Seashore ש

". . . this view holds that the human capacity to form an
attitude of satisfaction or dissatisfaction regarding a job
serves the essential biological function of behavior
regulation in the interest of maximizing lifesustaining and
lifeenhancing values. Two features of this view are
emphasized: (1) Job satisfaction and dissatisfaction are of
interest in the long run not so much as intrinsic ends to be
maximized or minimized by society, but because they affect
behavior and thus have important social implications; (2) Job
satisfaction and dissatisfaction are both to be regarded as
potentially and normally of positive value in the maintenance
of the integrity and effectiveness of the person."
)1974,pp. 2627) .

חיוביות פעולות המזרז חיובי גורם להיות יכולה רצון אישביעות של מסויימת מידה

להיות עלולות רצון לאישביעות התגובות זאת לעומת העבודה. תנאי את לשפר המכוונות
לנקוט יכול שהפרט הסתגלות של איסטרטגיות שש מונה (1974) Seashore שליליות. גם

בהן:

חדש. עבודה מקום העברה, קידום, עלידי שינוי  העבודה בסביבת שינוי .1

והשאיפות. הציפיות התאמת  היעדים צמצום .2

בין ההתאמה את להרחיב עלמנת המצב בתפיסות שינוי  קוגניטיבי סילוף .3

העבודה. תנאי לבין ערכים

עצמי כבוד על שמירה שהוא, כפי המצב קבלת עלידי הסתגלות  למצב כניעה .4

החברתית. המערכת האשמת עלידי

הלבן. הצווארון פשע תוקפניים, צעדים ונקיטת תוקפנית עמדה  תוקפנות .5

מהעבודה הכללי הדגש שינוי עלידי חלקית פסיכולוגית בריחה  נסיגה .6

העבודה. מכוח פרישה לעבודה, מחוץ לפעולות

מהעבודה, רצון בשביעות קשורות להיות עשויות אשר התגובות מגוון של זה תיאור

את יחזקו אשר פעולות ושל מהעבודה רצון לשביעות המקורות בזיהוי החשיבות את מדגיש

כסילוף או יעדים כצמצום תגובות של האפשרות זאת, עם יחד חיוביות. לתגובות הסיכויים
של המשמעות את לפרש כנסיוננו יסודיות מתודולוגיות בעיות על מצביעה קוגניטיבי,
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מתודולוגיות בעיות של קצרה לסקירה נפנה מהעבודה. רצון שביעות על לשאלות תשובות

אלו.

ו

מהעבודה רצון שביעות טל המרידה

מדד לבניית וו בנסי להתמקד אפשר מעבודה רצוו שביעות של אמפירית בבדיקה

רצוו שביעות במידת או זה, בפרק שנעשה י.פי מהעבודה כללית רצוו שביעות של כוללני
מדד לפיתוח שונות גישות ישנו הבא. בפרק נעמולן בהם העבודה, של ספציפיים מהיבטים

של עבודתו של כללית בהערכה הקשורות ישירות שאלות .1 כוללות: אלו גישות כוללני.
של ספציפיים היבטים על לשאלות תגובות של סיכום על המבוסס מדד פיתוח .2 או הפרט;

העבודה.

* השונים המקורות את לשקול יכול שהעובד היא ההנחה הראשונה. הגישה את אימצנו
מתאר נ1935) Hoppock בכללותה. העבודה של להערכה להגיע כדי טיפוק וחוסר סיפוק של

:m ר י תהל

"We do not mean that an unskilled laborer will sit down with
paper and pencil and analytically check the advantages of his
job aganist the disadvantages until he strikes a logical
balance. What we do mean is that, through some psychological
or physiological mechanism, most of us acquire a sort of
vaguely defined attitude toward our total job situation. A

multitude of satisfactions and dissatisfactions may, we
assume, play upon each other to produce the composite
attitude reflected in the statement 'I am satisfied with my
job.11' (p. 48).

המבוסס זה וביו אחת שאלה על המבוסס כוללני מדד בין היא אחרת חשובה הבחנה

העובדים אם הבוחן אחת שאלה על המבוסס מדד כללית. רצון שביעות של שאלות כמה על

האחוז על ישיר דיווח מאפשר שהוא בכך הוא יתרונו בספרות. נפוץ מעבודתם מרוצים

מדד בפיתוח (1974) Quinn and Sheppard ראה אלו גישות שתי של והדגמה וו לדי
לשאלות תגובות עלידי משוקללות התשובות לפעמים השונים. ההיבטים של כוללני

,(1972) Wanous and Lawier ראה: השונים, ההיבטים של החשיבות על
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כפשוטו, מתקבל זה מדד ואם מרוצים, שאינם העובדים של האחוז ועל המרוצים העובדים של

נתונות זו שאלה של ומהימנותה תקיפותה זאת, עם יחד בקלות. להסבירו אפשר אז כי

שאלה לדוגמה, ושטח. שטח בכל עמדות במדידת רבים מכשולים שישנם ידוע במחלוקת.

שונות בצורות להתפרש עשוייה השאלה או הנשאלים, כל עלידי מובנת תהיה לא מסויימת
אשר ספציפיים ספקות כמה ישנם זה, כללי לעניין מעבר אך שונים. נשאלים עלידי
חלק מהעבודה. רצון שביעות לגבי שאלות על הפרט תגובות של למשמעות בהקשר הועלו

של העקרון עמ מסכימים רבים קודם. שמנינו ההסתגלות אימטרטגיית את מזכירים מהספקות

מרוצה" בלתי "אינו שהוא אומר בעצם "מרוצה", שהוא המדווח שעובד הטוען ,Herzberg

נוצרים שעיוותים טוענים ,(1972) Kahn כמו אחרים, .(14 עמי <work in America)

הינו העבודה מקום הפרט. של העצמי בכבוד נוגעות רצון לשביעות הקשורות ששאלות כיוון
צרכים מילוי מלבד מרכזי, מקום משחק העבודה מקום אישית. להערכה מרכזית נקודה

ש כפי היומיום. בחיי סדר של והרגשה עצמית, הזדהות עצמי, כבוד בעיצוב חומריים,
כותב: (1972) Kahn

"For most workers it is a chojce between ro work connection
)usually with severe attendant economic penalties and a
conspicuous lack of meaningful alternate activities) and a
work connection which is burdened with negative qualities
)routine, compulsory scheduling, dependency,etc.) . In these
circumstances, the individual has no difficulty with the
choice; he chooses work, pronounce himself moderately
satisfied, and tells us more only if the questions become
more searching." (p. 179).

על רבים עובדים "ל הדיווח את (1966 ו 1964) Blauner מייחס רוח באותה

של העצמית יכולתו את שאלה בסימן מעמידה העבודה ערך שהפחתת לעובדה הרצון שביעות

קוגניטיבי). (סילוף Seashore של השלישית הקטיגוריה את מזכירים אלה טיעונים הפרט.

שביעות על לדווח עשוי שהעובד כך על מצביעה היעדים צמצום של השנייה הקטיגוריה

קשה האמיתי במובן מרוצה לה עובד אם ושאיפותיו. ציפיותיו את שהתאים כיוון רצון

אחרים ציפיות. של מציאותית ראייה של בריא תהליך של כחלק זאת הרואים יש לקבוע.

המקוריות ציפיותיו אילו להיות היה יכול בו במובן מרוצה אינו שהעובד לטעון יכולים
את להבין מנסים כאשר מרובה חשיבות בעלת להיות עלולה זאת הבחנה מתגשמות. היו

הפרט. של מעבודתו רצון שביעות על בדיווח זמן לאורן שינויים של המשמעות
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מקריות של מרכיב שישנו היא רצון שביעות על תגובות בפירוש נוספת בעייה
מזו, יתרה יציבה. בלתי להיות עלולה התגובות שהתפלגות כר עמדות על לשאלות בתגובות

לאפיין ולא זמני או ארעי ר תהלי לייצג יכול מסויימת זמן בנקודת רצון שביעות חוסר

במקרה עובד של רצון שביעות שחוסר טוען U974) Seashore העובד. של התמידי המצב את

כלשהן זמן נקודות בשתי כותב, שהוא כפי חלוף. ובן יציב בלתי מצב הינו נורמלי

רצון שביעות חוסר המביעים אלה רצון. שביעות הוסר על ידווחו העבודה מכוח 20^15*

חיובי כמניע משרת רצון שביעות שחוסר מפני זאת הזמן. נקודות שתי ביו שונים יהיו
האישי. במישור והן הארגוני במישור הו התאמה של בתהליר

בו אשר החיפוש תהליר את מדגישה העבודה בשוק העוסקת הכלכלית הספרות גם

. אלה זמן, נקודת שבכל זה מתהליך יוצא מותאמות. עצמה והעבודה העובדים של התכונות

מתאימה עבודה לקראת צעדים אבל רצוו, שביעות חסרי להיות עלולים מותאמים אינם אשר

בקבוצה גבוהה לתחלופה לצפות אפשר אומרת, זאת לארעי. המצב את לעשות יכולים יותר
שלילית. פחות משמעות יקבל כתופעה רצון שביעות וחוסר רצוו, שבעי שאינם עובדים של

ערכי ביו יסודית התאמה חוסר לשקף עלול מהעבודה רצון שביעות חוסר זאת, לעומת

שביעות לחוסר נושא יהיה העבודה מכוח משמעותי שחלק כך מהעבודה, ותגמולים עבודה

בעבודה. מניירות שולי באופו רק המושפע זמן, לאורך רצון
יחד הרצון. שביעות בבדיקת המתעוררות המתודולוגיות הבעיות את לפתור ניתן לא

קביעות מאשר יותר אמינות להיות עשויות קבוצות בין או זמן לאורך השוואות זאת, עם

ההשוואה על בטחון ביתר להסתכל אפשר אחרות, במלים זמן. כנקודת האוכלוסייה בלל לגבי

שביעות על מידע כן, כמו מסויימח. קבוצה של רצונה שביעות על מאשר קבוצות שתי שבין

בסים. אותו על תקופתיות מדידות נעשות אם משמעות יותר מקבל רצון

המורכבים רצון שביעות מדדי של היתרון את גם מדגישים זה בשטח החוקרים רוב

את גם משקפת זאת עמדה בלבד. אחת משאלה המורכבים מדדים עלפני שאלות ממספר

תקיפות של לבעיות ההתייחסות את וגת (reliability) מהימנות של לבעיות ההתייחסות

משמעותיים. הבדלים מוצאים אמנם הגישות שתי ביו המשווים חוקרים שהזכרנו. (validity)
רגישות אינן אחת שאלה על המבוססות מידה שאמות הראו (1979) staines and Quinn

שינויים. לאתר מסוגלות אחרות ששאלות בעוד זמן, לאורך רצוו בשביעות לתנודות
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"Despite the considerable face A'alidity of this general job
satisfaction question, it fails to show much change over
periods when other more elaborate measures detect a
substantial decline in satisfaction. This insensitivity to
change may be attributable, in part, to the gross generality
of the question (because such measures reveal less decline
than their more specifically stated counterparts) and, in
part, to its distinctive wording (because other general
questions do show decline in job satisfaction over time)."
)1979, p. 4).

מהעבודה כוללת רצון שביעות

נוסח לעבודתם. ביחס העובדים של כלליות עמדות על שאלות ארבע נשאלו בשאלון

.2.1 בלוח מוצגים התשובות של השוליות וההתפלגויות השאלות

לעתים משמשת מהעבודה?") מרוצה אתה כמה עד כללי, ("באופן הראשונה השאלה

מעבודתם;1 מרוצים די לפחות שהם ענו 7735 כללית. רצון שביעות של יחיד כמדד קרובות

שהביעו העובדים אחוז מרוצים. כן כל לא שהם הגיבו 16.506 ו בכלל; מרוצים אינם .e1%

דרגה על שהצביעו אלה של מהאחוז נמוך הוא (5 ו 4 (קטיגוריות רצון שביעות חוסר

.(2 ו 1 בקטיגוריות 28.8?5) רצון שביעות של גבוהה

בארצות שנעשו במחקרים שדווח מזה יותר נמוך הינו רצון שביעות המביעים אחוז

מצא קבוע, באופן זאת שאלה הכולל הברית, בארצות הגלופפול משאל לדוגמה, אחרות.

85.43, שכ נמצא (1974) Quinn and sheppard ב .90^5 ל 803, בין נע האופייני שהשיעור

 יותר גבוה אחוז נמצא 197372 של בסקר מעבודתם. כללי באופן מרוצים שהם דיווחו
כללית. רצון שביעות שהביעו 89.93<

.3 ו ,2 ,1 קטיגוריות
התשובה. קטיגוריות ובמספר במינוח הבדליח עלידי בקלות מושפעות אלה מעין השוואות

של כהעדר שביניהן האמצעית את לפרש אולי, ניתן, אשר קטיגוריות בחמש מדובר כאן
שהנחקר הוא בכך היתרון קטיגוריות. ארבע רק נכללו מישיגן של בסקר כלשהי. העדפה

המביעות בקטיגוריות נכללים ההעדפה שחסרי הוא, החסרון אך עמדה; לנקוט נאלץ
מידת את מה במידת להגדיל משמשת שבמחקרנו החמישית הקטיגוריה כלשהי. העדפה

o((1974) Quinn and Sheppard (ראה המדווחת. הרצון שביעות
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מפחיתים שהם כיוון רצון שביעות להביע נוטלם שעובדים הטענה את הצגנו במבוא

שנתקבלו שהתגובות לטענה חיזוק אחרת. אלטרנטיבה להם איו כאשר בפרט ציפיותיהם, את

לשאלות בתגובה נמצא האמיתי מהערך יותר גבוהות שיטתי באופן הו הראשונה השאלה על ■

גילם לאור לציפיותיהם הנוכחי מעמדם את לייחס מתבקשים העובדים כאשר .3 ו 2

מתחת היא בעבודה שעמדתם כך על מצביעים 420* כמעט שונה. תמונה מתקבלת ,(3 (שאלה

שציפו, מכפי יותר טובה שעבודתם אמרו 16.931 ורק לציפיותיהם
הדבר אם עבודה להחליף מוכן היה הנחקר האם לשאלה מהתשובה המתקבל נוסף היבט

עבודתם את להחליף מעוניינים היו מהמרואיינים מחצית כמעט 1.(2 (שאלה בו תלול היה

.3 בשאלה אכזבה שהביעו לזה זהה כמעט אחוז 

את להבהיר הנשאל את המכריחה בצורה אבל רצון לשביעות שוב מתייחסת 4 שאלה

קטן זה אחוז רצון. שביעות הביעו 70*6 ש מוצאים 2 ו 1 קטיגוריות בשילוב כוונותיו.
והבלתי המרוצים אלה של התגובות דפוסי על יותר מפורט מבט .1 שבשאלה מהאחוז במעט אך

.3 ו 2 לשאלות התגובות עלידי המוצעות יותר הפסימיות במסקנות לתמוך נוטה מרוצים

שעבודתם מאמינים מרוצים, הבלתי המשיבים מן \*\ בערך או הנחקרים, מכלל 53< כ
כמחיר רצון שביעות חוסר נראה זאת לקבוצה בעתיד, יותר טובה לעבודה תוביל הנוכחית
עלידי או בקריירה, ההתקדמות סולם של מבנה עללדי הפרט על המוטל ארעל אך נחוץ

שאינם אלו של הגדול (הרוב המשיבים מן 160* כ שני, מצד אחרים. ארעיים גורמים :

משקף הרצון שביעות חוסר אומרת, זאת אלטרנטיבות. כבעלי עצמם רואים אינם מרוצים),

אלה מביו ההזדמנויות. לבין העובד של האישיות הדרלשות ביו יסודית התאמה חוסר

מייצגת זאת קבוצה עבודה. של סוג כאותו להמשיך מעוניינים רובם מעבודתם, המרוצים

דבר יותר. טובה עבודה למצוא קיוו הרצון משבעי >?ליס זאת, עם המשיבים. מן 4so6 כ

בכיוון נוטות מהעבודה רצון לשביעות שתגובותיה הקבוצה גודל על להצביע יכול זר.

אכל מרוצים או מרוצים, אינם הנחקרת מהאוכלוסייה מחצית שכמעט אומרת זאת החיובי.
עקביות די הן 4 ו ,3 ,2 לשאלות התגובות לכן העבודה. סוג בשינוי מעונילנים

האמיתית במידה להפחית נוטה 1 בשאלה המבוטאת רצון שביעות חוסר שמידת בדעה ותומכות

הרצון. שביעות חוסר של

עבודה. להחליף הנחקר של הממשית כוונתו לבין זאח לשאלה התשובה כין להבחין יש 1

ממשיות. הזדמנויות עלידל מושפעות ממשיות כוונות
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רצון שביעות מדד להלך יכונה אשד כוללני למדד שולבו 2.1 בלוח השאלות ארבע

את לדרג מהצורך להימנע כדי כדיכוטומית, הרביעית השאלה סומלה זה מדד בהרכבת כוללת.

שביעות על המצביעה אחת לקטיגוריה אוחדו 2 ו 1 קטיגוריות יותר. המפורטות התשובות

רצון. שביעות אי המביעה אחת לקטיגוריה אוחדו הנותרות הקטיגוריות ארבע ואילו רצון,
ביו נעים המיתאמים הללו. השאלות ארבעת ביו המיתאמים את מציג את מציג 2.2 לוח

תופעה אותה את מודדות השאלות ארבעת שכל להעיד כדי מספיק גבוהים הם .59 ל .28

היתר, התוצאה גורמים. בניתוח הפריטים ארבעת נותחו הסולם, בניית לצורך אפקטיבית.

אחת. בסיסית תופעה מודדים אלה שפריטים בטענה תמיכה מהווה והיא אחד גורם של פתרון

פריט. לכל פקטור ציון חישבנו הגורמים, מניתוח שנתקבלו הגורמים במשקלות שימוש תוך

לביו 1.53 פלוס בין וטווח .89 של תקן סטיית ,0 ממוצע עם מתוקנן מדד היא התוצאה

.1.81 מינוס

עבודתו ושל הפרט של הרקע תכונות לפי מעבודה רצון שביעות של דפוסים

חברתיות קבוצות בין מעבודה רצון בשביעות ההבדלים היקף להערכת עכשיו נפנה
העובדים של ה<!חוז שלגביהו קבוצות ישנן האם כלליות. שאלות מספר כשלפנינו וכלכליות
אחרים מקורות לחזק נוטים הרצון שביעות דפוסי האם במיוחד. גבוה הוא מרוצים שאינם

של אחרים אינדיקטורים עם חיובית בצורה מתקשרת הרצון ששביעות כך אישוויון, של

שביעות פחות או יותר לספק נוטים מםויימים עבודה סוגי האם וכלכלי; חברתי מעמד

את המסבירים סיבתיים קשרים לזהות אינה כאן שהכוונה בהתחלה מדגישים אנו רצון.
את נפנה זאת עם באוכלוסייה. כתופעה תפוצתם את לבחון אלא הרצון, שביעות חוסר

מעלים ואשר המתגלים הדפוסים מאחורי עומדים אעיר אפשריים סיבתיים לקשרים הלב תשומת

יותר. מעמיקים לניתוחים כיוונים

השוואה תהליך של כתוצאה מעבודה כוללת רצון שביעות הוצגה זה, פרק של במבוא

קבוצות בין הבדלים הפרט. של ציפיותיו לבין העבודה של האובייקטיביות התכונות בין
בתכונות הן מהבדלים זו, להבחנה בהתאם לנבוע, יכולים מהעבודה כוללת רצון בשביעות

בכיוונים לפעול או השני את האחד לחזק יכולים הגורמים שני בציפיות. והן העבודה של
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בשטח מחקר של העיקריים מהאתגרים אחד הרצון. שבשביעות השוני את יפחיתו אשר הפוכים

מהגורמים. אחד כל של תפקידו ביו להבחין לנסות הוא זה
לאופי בהתאם רוב פי על נבחן הבודדות הרקע ותכונות הרצון שביעות ביו הקשר

הרצון שביעות בין הקשר את להבהיר כדי רק רבמשתני ניתוח נציג זה. פרק של התיאורי

סיבתי. לניתוח לגלוש בלי הרקע תכונות מן וכמה

לאחר ונפנה מוצא, וארץ הייכלה גיל, כמו הפרט של התכונות על בהסתכלות נתחיל

מיוחד סיווג גם נציג כלכלי. וענף בעבודה מעמד יד, כמשלח העבודה של לתכונות מכן

מהעבודה רצון שביעות בה הדרך בבדיקת נסיים יחד. גם העבודה תכונות שלוש את המשלב

אחת עבודה ותכונת (השכלה) אחת אישי רקע תכונת של המשולבת ההתפלגות עם משתנה

יד0. (משלח

רצוו_מהעבודה_לפי_תכונות_הרקע_ר.אישיות2_גיל^_השכלה_וארץ_מוצא שביעות

מוצגים גיל לפי ומרכיביה מעבודה כוללת רצון שביעות של המסכם המדד דפוסי

1.2.3 בלוח
הרצון לשביעות גדולים. אינם מהעבודה רצון בשביעות הגיל קבוצות בין ההבדלים

צעירים עובדים לפנסיה. היציאה שלפני בשנים ולעלות 50 עד הגיל עם לרדת נטייה יש

את בהכרח משקפים אינם אלה גיל שהבדלי להדגיש חייבים ביותר. המרוצים הם כללי באופן

את לשקף עלול אשר גיל לפי הדפוס את אלא מהעבודה רצון שביעות על הגיל' 'גורם השפעת

בגיל. הקשורים אחרים רבים גורמים של ההשפעה

הגיל דפוס את מאשרים מעבודה רצון שביעות מדד של האישיים המרכיבים רוב

לציפיותיהם, יחסית מרוצים ,3425 בגיל העובדים, מן 603, ל שמעל בעוד לדוגמה, הכללי.

העובדים אבל הרצון, בשביעות עלייה ישנה מכן לאחר .4945 בגיל מרוצים 520s יש

הוא זה לדפוס הכלל מן היוצא לציפיותיהם. ביחס ביותר המרוצים עדיין הם הצעירים

שאינם בקטיגוריה האנשים וך על בסוגריים המספר מצביע האחרים הלוחות ובכל זה בלוח 1
מרוכזים היכן זה, חישוב עלפי לראות, ניתן מרוצים. שאינם העובדים כל מסך מרוצים
מרוצים שאינם הקבוצה מחוך האחוז עלידי הן מושפע זה ריכוז מרוצים. שאינם העובדים
נדגיש לא אלה, מספרים מציגים שאנחנו בעוד הכללית. באוכלוסייה הקבוצה ממשקל והו

זה. בהיבט המתעניין לכל מובנת שמשמעותם כיוון בטקסט אותם
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פחות עבודתם את לשנות מעוניינים 50 לגיל מעל עובדים כאשר עבודה שינוי של המרכיב

מאשר מהעבודה רצון בשביעות פחות קשור שהדבר יתכן אחרת. גיל קבוצת כל מאשר

מן להינות יהיה ניתן שבהן שנים של הקטן והמספר שינויים, בביצוע הגוברים בקשיים

המרואיין. של גילו שעולה ככל השינוי
יותר הרבה גדולים הם ההשכלה קבוצות בין מהעבודה הרצון בשביעות ההבדלים

שנות עם מעבודה רצון בשביעות עקבית עלייה ישנה הגיל. קבוצות בין מההבדלים

של מהמרכיבים כמה על מסתכלים כאשר יותר מובן השוני היקף .2,4 בלוח כמפורט הלימוד

כללית, רצון שביעות מביעים לימוד שנות 8 מ פחות להם שיש מאלה 6(n ש בעוד המדד.

מביעים  שנים 16 ל מעל שלמדו 90^ מ ויותר לימוד שנות 12 להם שיש מאלה 8535

.7035 ל 4706 מ הרצון שביעות עולה מהעבודה ציפיות על בשאלה רצון, שביעות

תרבותי רקע עם שונות מארצות עולים קבוצות בין בעבודה והישגים במעמד הבדלים

בישראל. אישוויון על המחקר ושל החברתית המדיניות של מרכזית מוקד נקודת הם שונה

במעמד או בהכנסה משמעות בעל יתרון מגלה עיקריות קבוצות לשלוש הטיפוסי הסיווג
ישנו זאת, עם אסיהאפריקה. וצאי י על ישראל ולילידי אירופהאמריקה וצאי לי בעבודה

ניתן .2.5 בלוח מוצג יותר מפורט וסיווג אלה, קבוצות בתוך לב לתשומת הראוי שוני
ארצות לילידי כאשר חיובי ציון כלל בדרך יש הארץ לילידי או אירופה שלילידי לראות

אירופה מיוצאי 80"6 כ אירופה, דרומ ליוצאי פרט שלילי. ציון יש ואפריקה אסיה

יוצאי מבין 70''6 ל בניגוד וזאת הארץ, מילידי 83^" ו כללית. רצון שביעות הביעו

בעלי הם אירופה מדרוח העוברים בלוח. גם בולט הקבועות בתוך שוני אסיהאפריקה.

ופולין, רוסיה שיוצאי גם מעניין אירופה. יוצאי של אחרות לקבוצות יחסית ברור חסרון

מצרים יוצאי של מצבמ ביותר. המרוצים אינם עילית, לקבוצות קרובות לעתים הנחשבים

אירופה. יוצאי מקבוצות לכמה מקביל ואף ואפריקה, אסיה יוצאי קבוצות לכל מעל הוא

מכל רצון שביעות פחות מראים ותימן אירן מרוקו, יוצאי יחסית. מרוצים עירק יוצאי
אמות לפי ביותר הנמוך המעמד כבעלות כלל בדרך המתגלות קבוצות הן אלו אחרת. קבוצה

יותר קטנים להיות נוטים המוצא קבוצות בין שההבדלים לראות מעניין רבות. מידה

חזקים תרבותיים מרכיבים יש שלציפיות כך על מצביע שזה יתכן הציפיות. של בשאלה

כללית. רצון שכטביעות ההבדלים את הממתנים
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בדרכים באלו אלו קשורות בנפרד מהן אחת כל בדקנו אשר הרקע תכונות שלוש

פחות בעלי הם מזדקנים מרואיינים לדוגמה, הנפרדים. הדפוסים על להשפיע היכולות
הגיל. עם מהעבודה רצון בשביעות לירידה הגורם בחלקו להיות יכול וזה לימוד שנות

קשורה להיות יכולה הלימוד שנות עם מהעבודה רצון בשביעות העלייה דומה, בצורה

לפי הדפוס יותר. צעירים גם הם יותר גבוהה השכלה בעלי שהינם שאלה לעובדה בחלקה

כמו צעירים. יותר הרבה הארץ שילידי העובדה מן מושפע להיות הוא אף יכול המוצא

אנו 2.6 בלוח יותר. גבוהה השכלה בעלי הם הארץ ילידי והן אירופה יוצאי הו כן
שנות גיל, לביו רצון שביעות ביו הקשר של רבמשתני ניתוח של התוצאות את מציגים

אך נשמר העבודה מן רצון שביעות של הבסיסי הגיל דפוס בארץ. וותק מוצא ארץ לימוד,
השפל נקודת סטטיסטית. מבחינה מובהקים ובלתי קטנים הם הגיל קבוצות ביו ההבדלים

של ההשפעות השכלה. על מבקרים כאשר יותר צעיר בגיל מתרחשת מהעבודה הרצון בשביעות

סטטיסטית. מבחינה ומובהקות גדולות נשארות רציף כמשתנה המופיעות ההשכלה

הצעיר גילם עבור ההבדלים את מתקנים כאשר גם ביותר המרוצים הם הארץ ילידי
או הארץ, ילידי לביו אסיהאפריקה יוצאי ביו התער של גודלו יותר. הגבוהה והשכלתם

אומרת זאת .500* מ ביותר רחוקות לעתים אך מצטמצם מאירופה המועדפות הקבוצות ביו
בציפיות הבדלים או מעבודה תגמולים עלידי במלואם מוסברים אינם האתניים שההבדלים

ורוסיה פוליו יוצאי בקבוצת הוא אחד בולט דופן יוצא והשכלה. בגיל מההבדלים הנובעים
מהעבודה רצונם שביעות דרגת והשכלה. גיל הבדלי על כשמפקחים מושפע היחסי מעמדם אשר

אסיה יוצאי של הקבוצות לרוב ומקבילה אירופה מדרום אלה של לזו שווה כמעט היא

ואפריקה.

שונה מהרגרסיה או 2.3 מלוח המתקבל גיל לפי מהעבודה רצון שביעות של הדפוס

הגיל עם ירידה מוצאים אנו מקצועי. סטטוס או הכנסה כמו משתנים המאפיין מזה במהותו

עקבי מימצא כן, על יתר עולים. וסטטוס שהכנסה נמצא כלל שבדרך בעוד הרצון בשביעות

הגיל. לפי בדפוס ההשכלה קבוצות בין הבדל שקיים הוא וסטטוס הכנסה על המחקרים בין
חדה המבוגר בגיל והירידה יותר מתונה הגיל עם העלייה השכלה נמוכות קבוצות בין
מציגים ואנו ברגרסיה אף ביטוי מקבלת אינה והשכלה גיל בין הגומלין פעולת יותר.

שונה אכן והגיל מהעבודה רצון שביעות בין שהקשר לראות ניתן מהלוח .2.7 בלוח אותה

בשביעות הירידה הגבוהות ההשכלה שברמות בעוד ההשכלה. קבוצות בין מבוטלת לא במידה



 16 

נמוכות השכלה ברמות הגיל עם משמעותי שינוי קיים לא הגיל, עם בולטת מהעבודה הרצון

כן, אם הנמוכות, ההשכלה ברמות ההשכלה. רמות בכל עולה הרצון כששביעות 50 גיל עד

שלמדו אלה  הסולם באמצע אחת קבוצה ישנה מהצעירים. יותר מרוצים מבוגרים עובדים

וארור הביניים גיל עד עלייה של המקובל הגיל דפוס עלידי מאופיינת אשר  שנים 12

בין הקשר לגבי בהכללה הקשיים על מצביעה 2.7 בלורו מתגלה אשר המורכבות ירידה. כך

המורכבות את היא אף מבטאת ,10 בפרק הנסקרת זה קשר על הכללית הספרות וסיפוק. גיל
חדמשמעיות. למסקנות מגיעה ואינה

?5נע2?_יצוו_מהעבודה_ומאפיינים_של_העבודה2_משלח_יד2_מעמד_בעבודה_וענף_כלכלי

ידו. משלה ^וא מסכמת בצורה אדם של עבודה מהות לאפיין ביותר המקובל המשתנה

הלשכה של המקצועי הסיווג לפי סימול שאפשרה בצורה עבודתם את לתאר נתבקשו המשיבים

הביןלאומי לסיווג מקביל זה סיווג ספרות. שלוש לפי בישראל לסטטיסטיקה המרכזית

לצורך הברית. בארצות בשימוש הנמצא מהסיווג ניכר באופן שונה הוא אך היד משלחי של

13 של הקבצה יצרנו העבודה, חיי איכות על השאלות ושל ניידות דפוסי של ניתוח
קטיגוריה בכל הנכללים המקצועות ומהות זה לסיווג הרקע .2.8 בלוח המוצגת קטיגוריות
למהות המתייחסות הבחנות של השילוב הוא הסיווג של חשוב מאפיין גי. בנספח מופיעים
מתקבץ הסיווג עיסוק. אותו כמסגרת הדרגה או המעמד על המבוססות הבחנות עם העבודה

הלבן. הצווארון ורובד הכחול הצווארון רובד בין להבחנה המתאימות קבוצות לשתי

כמה וישנם היד משלחי בין הרצון בשביעות ביותר משמעותיים הבדלים קיימים
י'יונו יחד גם הלבן והצווארון הכחול הצווארון רובד בקרב אלו. להבדלים מוגדרים קווים
הצווארון ברובד כיותר המרוצים הם המנהלים הסיפוק. ורמת המקצוע מעמד בין ברור קשר

מאשר יותר גבוהים ופקידים אחרים, חופשיים ממקצועות יותר מרוצים אקדמאים הלבן,
ישנה מכירות. עובדי מאשר יותר מרוצים פקידים כללי באופן וכדומה. נמוכים פקידים

רובד נקרב עבודה למנהלי מקצועיים בלתי פועלים בין הרצון בשביעות דומה עלייה
הכחול. הצווארון

היד משלחי בין לשיאה מגיעה הרצון שביעות היבדים. שני בין גם להשוות מעניין
מספר על עולה עבודה מנהלי של הרצון שביעות אך הלבן. הצווארון ברובד יותר הגבוהים
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רמת ואמנם נמוכים. מכירות עובדי או פקידים למשל הלבן, הצווארון ברובד קבוצות

נמוכים מכירות כשעובדי הלבן, הצווארון ברובד היא גם נמצאת ביותר הנמוכה הסיפוק

מקצועיים. הבלתי הפועלים מאשר מרוצים פחות הם

לשאלות התשובות מתוך זאת לראות ניתן גדולים. הינם ההבדלים של המימדים

אצל 9035 בין נע כללית רצון שביעות על המדווח האחוז המדד. את המרכיבות הבודדות

המכירות עובדי או מקצועיים הבלתי הפועלים מבין בלבד 6035 לבין ואקדמאים מנהלים

סוג באותו ולעבוד להמשיך רוצים ממחצית פחות האחרונות, הקבוצות בין הנמוכים.
לציפיותיהם. ביחס מרוצים 403; כ ורק עבודה

אנו 2.9 בלוח האדם. מועסק שבו הכלכלי בענף מתבטא העבודה של אחר מאפיין
ותעשייה. ציבוריים שירותים עסקיים, שירותים רחבים: סקטורים שלושה בין מבחינים

שירותים אישיים, שירותים וקמעונאיים, סיטונאיים שירותים כוללים עסקיים שירותים

השירותים את כוללים הציבוריים השירותים פיננסיים. ושירותים ומקצועיים עסקיים

אשר ותקשורת, תחבורה טלפון, חשמל, כגון ציבוריות חברות הממשלה, עלידי הניתנים
בתעשייה. נכללת הבנייה הציבור. בבעלות רובם נמצאים

ביותר כמרוצים הציבורי בשירות העובדים מתגלים אלו עיקריים ענפים בין
רקע על מעניין זה מימצא הסקטורים. שלושת מבין פחות כמרוצים בתעשייה והעובדים

זה לעניין בפרט. הציבורי הל1ירות ושל השירותים, סקטור של בגודל בישראל העניין
של הגידול את ולהגביל לתעשייה, מהשירותים ניידות לעודד שמטרתה. מדיניות מתלווה

אפשרי ניגוד על מרמז כאן מציגים שאנו הרצון שביעות של הדפום הציבורי. הסקטור

ביותר הגדול ההבדל הכולל, המדד של המרכיבים בין הלאומיות. למטרות הפרט שאיפות בין
אינם בתעשייה מהעובדים 4506 רק עבודה. שינוי על לשאלה בתשובות קיים הענפים בין

ההבדלים הציבורי. בשירות 60"" לעומת בהם, תלוי היה הדבר לו עבודתם את לשנות רוצים

בין הקיימים הניידות דפוסי רקע על הרצון בטביעות והתעשייה השירותים ענפי בין
בסיס על הענפיים ההבדלים לבחינת נעבור כעת .8 בפרק הניתוח של מרכזי מוקד הם הענפים

אצל נמצאת כיותר הנמוכה הרצון שביעות הלוח, את כאן מציגים אנו שאין אף על
רצון שביעות על מדווחים מתוכם 46"6 רק .4940 בגיל מקצועיים הבלתי הפועלים

לציפיותיהם. ביחס מרוצים 3335 ורק כללית,
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.2.10 בלוח המופיע יותר, מפורט סיווג
משמעותיים. הבדלים קיימים והתעשייה השירותים ענפי בתוך שגם לראות ניתן מהלוח

של מאד הגבוהה לרמה במיוחד קשור הציבורי הסקטור של שהיתרון מתברר לדוגמה,
הענפים רוב מאופיינים כן כמו ורווחה. בריאות בחינוך, העובדים אלו של הרצון שביעות

הפיננסי. בענף לשיאה המגיעה רצון שביעות של גבוהה ברמה העסקיים השירותים של בסקטור

הענפים בקרב הנמוכה הרצון שביעות עקב נמוך עדיין העסקיים השירותים לכלל הממוצע אך

מאשר יותר מרוצים אינם הציבורי במינהל שהעובדים מכך עולה והסיטונאיים. הקמעונאיים
מרוצים התעשייתיים שהענפים נכון עדיין אך בכללותם, השירותים בסקטור הענפים רוב

נמוכה שהיא רצון שביעות רמת עלידי מאופיינים בבנייה העובדים מה. במידת פחות

האחרים. הענפים מכלל בהרבה

לעובדים שכירים עובדים בין מבחין מציגים שאנו העבודה סוג של האחרון האפיון
ולוח יותר מרוצים השכירים ממרכיביו, אחד כל לפי וגם הכללי המדד לפי גם עצמאיים.

בשילוב זה מימד על להסתכל שיש שיתכן הטרוגניות, כה הן אלה קבוצות שתי אך 2.8א').
בין סלקטיבי באופן שיבחין העבודה את לאפיין משולב משתנה בנינו והענף. היד משלח עם

הקטיגוריות בהגדרת קטיגוריות. של מצומצם מספר על שומרים כשאנו המימדים, שלושת

השונה קבוצה ותייצג עובדים של משמעותית קבוצה תייצג קטיגוריה שכל להבטיח גם נסינו
בלוח מופיעה העבודה סוג ;1ל המשולב הסיווג רקע על הרצון שביעות במהותה. מהאחרות

כמו יד. משלח באותו עובדים בין גם קיימים השכירים לטובת שההבדלים מוצאים אנו .2.11

שההבדל אף על המהוה, ומבחינת ההיקף מבחינת בעינם נשארים המקצועות בין ההבדלים כן

באותו עובדים כשמשווים כלל כדרך מצטמצם. מקצועיים והבלתי המקצועיים הייובדים בין
ככל קיים לא הציבורי הסקטור של היתרון אך הענפיים. ההבדלים נשמרים ומעמד יד משלח

ולאתר להבין מנת על חשוב העבודה של האפיונים משלושת אחד שכל מסיקים אנו המקצועות.

משתנה לכל הרצון שביעות בין הבודד הקשר כן, על יתר העובדים. בין הרצון שביעות את

אחרים. אפיונים על כשמפקחים אפילו הנכון, הכיוון על כמצביע עצמו את הוכיח לחוד

^?1_?!?!לח_1ב_יבטכלה ^5י^1?_י1י^1נ_[:15^י'ת

קבוצות בין הרצון בשביעות ניכרים הבדלים שקיימים עולה זה בפרק הניתוח מתוך

וגם הפרט, של האישיות התכונות רקע על גם נמצאו ההבדלים כלומר, יד. ומשלחי השכלה

___^ ^
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במיתאם נמצאים היד ומשלווי שההשכלה מכיון אך מועסק. הוא בה העבודה תכונות רקע על

אחת כל עם עצמאי באופן משתנה הרצוו ששביעות למסקנה להגיע יכולים אנו איו גבוה,
בקרב גם ההשכלה רמת עם הרצון בשעות שינויים שיהיו לצפות הגיוני האם מהתכונות.

ביחס לערכים מותאמת או על, משפיעה שההשכלה במידה יד? משלח אותו בעלי אנשים

שהיא במידה ההשכלה, קשר. למצוא לצפות היה ניתן עדיין מעבודה, ולציפיות לעבודה

במונחים הנתונה העבודה של המשמעות את גם משנה עבודתו, את לבצע האדם יכולת את מעלה

רמת בעלי אנשים מכך כתוצאה שרכש. הכישורים את לנצל לעובד וההזדמנויות אתגר של

במעמד עקביות חומר שמכונה ממר. לסבול יכולים מסויים יד במשלח יותר גבוהה השכלה

של ביכולתו ושינויים בציפיות עלייה של אלה שיקולים מתור (status inconsistency)

גם יש אך ההשכלה. מרמת הרצון בשביעות לעלייה במקום לירידה לצפות היה ניתן הפרט

שתהיינה ככל היד, משלחי של הקטיגוריות הרצון. בשביעות לעלייה זאת בכל לצפות סיבה

ההשכלה בעלי שהעובדים יתכן הזה הרצף ובתור עבודות, של רצף מכסות עדייו מפורטות,
ואולי פחות מרוצים יהיו לא לפחות ולכן יחסית, יותר הטובות בעבודות יהיו יותר הגבוהה

שניתן למה מתחת שהן בעבודות הנמצאים אנשים של התופעה קיימת שעדייו אף על יותר. אף

אמפירית. בבדיקה התופעה את לאתר מאד קשה השכלתם, רמת בסיס על לצפות היה

הוא גם עשוי השונות ההשכלה קבוצות בקרב היד משלחי בין הרצון בשביעות השינוי
או הכחול הצווארון רובד בתוך יותר גבוה סטטוס בעלות עבודות מורכב. דפוס בעל להיות

בתוך יותר גבוהה סיפוק ברמת קשורות להיות אמורות עדיין הלבן הצווארון רובד בתור

הבדלים של מקזזת השפעה שאין מכיוון יותר חזק לקשר אף מצפים והיינו ההשכלה, קבוצות

משלחי סולם של העליון בקצה נמצאים נתונה השכלה שברמת אלה כן, על יתר ההשכלה. ברמת

זאת, לעומת השכלתם. רמת כסיס על מצפים שהיינו מה על עולה אף שאולי ממילזד נהנים היי
בסטטוס הבדלים רק לא המבטאים הכחול הצווארון לבין הלבן הצווארון רובד ביו ההבדלים

בשביעות ביותר גדולים פערים לגלות חייבים אינם העבודה סוג לגבי בהעדפות גם אלא

ההשכלה. קבוצות בתוך הרצון
שהטווח בבעייה נתקלת והשכלה יד משלח לפי הרצון שביעות של האמפירית הבדיקה

לנו איפשר לא המדגם גודל כן, על יתר מוגבל. הינו היד משלחי בתוך ההשכלה רמת של

ברורות מגמות כמה לראות ניתן זאת בכל התאים. מן ברבים אנשים של משמעותי מספר לאתר

יד. משלח קבוצות בתוך השכלה לפי הרצוו שביעות של בדפוס גדולה שונות יש .2.12 בלוח
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עדייו יש  מכירות ועובדי עבודה מנהלי מקצועיים, בלתי פועלים כמו קבוצות למספר

יותר שהמשכילים ההשערה עם עקבי זה דבר ההשכלה. רמת עם שלהם הרצון בשביעות גידול
אינה הרצון שביעות היד משלחי ביתר אלו. קבוצות בתוך המועדפות העמדות את תופשים

כך משמעותית. בירידה אפילו להבחין ניתן ובאחדים ששיערנו, כפי ההשכלה, עם עולה

להם שיש אנשים בקרב הרצון בשביעות ירידה יש אחרים חופשיים ומקצועות מנהלים שבקרב

או 4 להם שיש שאנשים למצוא ניתן מקצועיים פועלים בקרב ויותר. לימוד שנות 16

בקבוצה הרצון שביעות שנים. 8 עד 5 בין שלמדו מאלה יותר מרוצים השכלה שנות פחות

בסיווג במיוחד רחבה המקצועיים הפועלים קבוצת ההשכלה. רמת עם מכן לאחר גדלה זו
שאנשים יתכן חצימקצועיים. פועלים של קטיגוריה שאין מכיוון יד משלחי של הישראלי

שהעובדים בעוד חצימקצועיים, בתפקידים עצמם מוצאים לימוד שנות 8 עד 5 להם שיש

עד 0 להם שיש הפועלים זאת, לעומת המקצועיים. הת9קידים את תופשים יותר המשכילים

שרוב העובדה לאור בפרט כהישג, מקצועית חצי יגבודה לראות יכולים לימוד שנות 4

מקצועיים. בלתי כפועלים נשארים זאת השכלה ברמת האנשים

קבוצות בתוך בעינו נשאר רצון שביעות לפי המקצועות של הדירוג שניבאנו, כפי

מידת ותינו לציפי בניגוד אך המקצוע. מעמד עליית עם עולה הרצון שביעות כאשר ההשכלה,

ששינויים כך על מרמז כשלעצמו זה דבר ההשכלה. קבוצות בתוך יותר גדולה אינה ההבדלים

משלחי בין ההבדלים במיתון ח;1וב תפקיד ממלאים אינם להשכלה הקשורים ובציפיות בערכים

הרצון. בשביעות היד

לעבודה להוביל1 יכולה יותר גבוהה שהשכלה בעוד זה. בחלק הדיון את לסכם ניתן כעת

מורכב רצון לשביעות השכלה בין הקשר המקצועי, המעמד או השכר מבחינת יותר משתלמת

(אנשים הציפיות או לעבודה ביחס והערכים השכלה בין האפשרי מהקשר נובע זה דבר יותר.

היינו לא מכך כתוצאה פחות). הלומדים אלו מאשר אחרות ציפיות עם כבר הם ללמוד הבוחרים

ההשכלה בעלי אם אף הרצון, שביעות לבין ההשכלה רמת בין חיובי קשר למצוא בהכרח מצפים

קבוצת בתוך לכך בהתאם יותר. טובים התנאים בהם תפקידים לתפוש מצליחים יותר הגבוהה

שהקשר יתכן הרצון. בשביעות לירידה אפילו להוביל ההשכלה ברמת עלייה עשוייה יד משלח

בין חדמשמעי קשר מוצאים לא הכללית שבספרות העובדה את מסביר והשכלה ציפיות בין
יד משלחי של מצומצם בטווח שהתרכזו במחקרים מדובר אם בין  רצון לשביעות השכלה
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Quinn and Mandiiovitch (ראה: האוכלוסייה לכלל שהתייחסו במחקרים מדובר אם וביו
רקע על אך זה. בשטח הכללית הספרות על 10 בפרק הדיבור את עוד נרחיב אנו .cc1975)

ביו חזק חיובי קשר קיים שבישראל המימצא משמעות יתר מקבל הבינלאומית, הספרות

השכלה "ל להשפעה עדות מוצאים אמנם היד משלחי קבוצות בקרב וההשכלה. הרצון שביעות

מוצאים אנו עדייו אך בהשכלה. עלייה עם רצון בשביעות בירידה המתבטאת הציפיות על

ובתוך ההשכלה. כל1עולה היד משלחי ברוב קבועה, נשארת לפחות או עולה, הרצון ששביעות

כשלא המתגלים ההבדלים מאשר יותר גדולים אינם היד משלחי ביו ההבדלים ההשכלה קבוצות
ההשכלה רמת עם בציפיות ששינויים ההשערה את מעלים אלה דפוסים ההשכלה. רמת על מפקחים

להשכלה ביחס אף ואולי לעבודה, ביחס שערכים היא הדבר משמעות בישראל. משמעותיים אינם
זו מעין טענה היהודית. הישראלית באוכלוסייה שונות שכבות ביו דומים די הם עצמה,

המדגישים המסורתיים היהודיים לערכים מיוחסת התופעה שונים. בהקשרים פעם מדי נשמעת

הערכים אם הלבן. הצווארון ברובד לתעסוקות המסורתית השאיפה ואת ההשכלה חשיבות את

ניכרים להבדלים לגרום השכלה עם הקשורים היד במשלח ההבדלים עשויים דומים, הם

בפרקים נוספות מבט מנקודות תיבדק זו בסיסית השערה הבחנו. בו מהסוג הרצון בשביעות

העובדים. בקרב בערכים כהבדלים ישיר באופן הדנים הבאים

שנים חמש לפני העבודה לבין הנוכחית העבודה ביו הרצון בשביעות שינויים
זמנית תופעה היא מהעבודה הרצוו אישביעות האם ה''^לה את העלינו זה לפרק במבוא

בעבודה. התנאים לבין הציפיות ביו התאמה אי של יותר קבוע מצב מבטאת היא האם או

שהיתר, לעבודה בהשוואה מהעבודה הכוללת הרצון בשביעות השינוי על העובדים את שאלנו

מצביעים 40* כש שינויים חלו האוכלוסייה רוב שלגבי מוצאים אנו שנים. חמש לפני להם

מאד גדולים הבדלים ישנם .(2.13 לוח (ראה הרצון בשביעות ירידה על \ר\ ו שיפור על

.(39 עד 25) הצעירים בגילאים יותר חרבה שכיחים שיפור של כשמקרים הגיל, קבוצות בין
העובדים לגבי 301 לכ יורד זה שאחוז בעוד שיפור, על מדווחים 50^, כמעט זה בגיל

על עקבי. באופן הגיל עם גדל רצון בשביעות ירידי; על המצביעים אחוז .45 לגיל מעל

לא הסתברות יש גיל שבכל התשובות מהתפלגות ברור הגיל, עם הברורים הדפוסים אף
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הרצון. בשביעות לירידה מבוטלת לא והסתברות רצון, בשביעות לעלייה מבוטלת לא

.(2.14 כלורו ההשכלה, קבוצות בין מאד שונה הזמן עם הרצון בשביעות השינוי דפוס

ההשכלה ברמות 20^" ל izh בין רק הוא הרצון בשביעות עלייה על המדווחים אחוז
שהירידה בעוד לימוד. שנות 13 ל מעל להם שיש העובדים אצל 5035 לעומת הנמוכות

הרי הגבוהות, ההשכלה ברמות העובדים אצל ביותר שולית כתופעה נראית הרצון בשביעות

שנים). 8 מ (פחות הסולם בתחתית שווה הרצון בשביעות ירידה או עלייה של ההסתברות

.2.15 בלוח המופיעה יד משלח לפי בהתפלגות גם ביטוי מקבלים אלה בולטים הבדלים

מכירות שעובדי בעוד  600* כמעט  ביותר הגבוה השיפור אחוז על מדווחים מנהלים

מעל הינו זה שיעור אפילו אך .22§  ביותר הנמוך השיעור על מדווחים נמוכים
מאד. הנמוכות ההשכלה רמות את המאפיינים לשיעורים

זמן פני על רצון בשביעות לשינויים האופייני שהדפוס לראות כן, אם ניתן,
פחות היום המרוצות הקבוצות הנוכחית. מהעבודה הרצון שביעות של לדפוס מאד דומה

של מסויימת שמידה כתובו הרצון. בשביעות ירידה על יותר גבוהה בשכיחות גם מדווחות
גורמים בסיס על אפילו צפוייה, מטה כלפי והן מעלה כלפי הן הרצון בשביעות שינויים
מבניים יותר גורמים שישנם מראה ההבדלים וגודל שהתגלו הדפוסים עקביות אך מקריים,
מסקנות רק להעלות יכול כעת עוסקים אנו בו מהסוג תיאורי ניתוח השינויים. מאחורי

קבוצות בין העבודה בכוח תיצול שקיים ההשערה את מעלים שהצגנו הדפוסים טנטטיביות.
של במצב הנתונות קבוצות לביו זמן, פני על שיפור של הוא עבורן הדומיננטי שהדפוס

לרעה. תכופים שינויים עם נמוכה רצון שביעות

לפל הכללי שהדפוס מצאנו ורובד. גיל לפי הדפוסים את מציגים אנו 2.16 בלוח

נוטה הגיל עם הלבן. הצווארון רובד את והן הכחול הצווארון רובד את הן מאפיין גיל

לעומת המבוגר בגיל שתיים פי היא השינוי אי כשהסתברות להתייצב הרצון שביעות רמת

הוא היחיד ההבדל הרבדים. בשני הגיל עם יורדת שיפור של ההסתברות הצעירים. הגילים
בגיל מתרחשת והשימורים השינויים בהיקף המשמעותית הירידה הכחול הצווארון שברובד

הכנסה ושל ניידות של דחוסים לגבי מוצאים כלל שבדרך מה עם עקבי זה דבר יותר. צעיר

שיפור של בהסתברות משמעותי הבדל מוצאים אנו אין הצעירים בגילים למעשה הגיל. עם

של מזו שתיים פי היא השיפור הסתברות הצעירים בגילים הרבדים. בין צמצום לעומת

שההסתברויות מוצאים אנו יותר המבוגר כגיל רק הכחול. הצווארון לרובד אף ההרעה,
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בין היחס בעינו נשאר הלבן הצווארון שברובד בעוד הכחול, הצווארון ברובד משתוות

מוצאים אנו אין כשלעצמה, ההרעה בשכיחות כשמתבוננים הרצון. בשביעות וירידה עלייה

או בהכנסה התלולות הירידות עלפי מצפים שהיינו כפי המבוגר בגיל מיוחדת ירידה

מפורטת שבדיקה יתכן הכחול. הצווארון רובד את במיוחד המאפיינות מקצועי בסטטוס

מוצאת אמנם היתר. מקצועיים, הבלתי הפועלים בקרב הגיל בדפוס מתרכזת שהיתה יותר,

ההרעות. בשכיחות עלייה
בשביעות שינויים של ודפוס הגיל עם רצון שביעות של דפוס ביו להשוות מעניין

וההסתברות הזמן פני על שינויים של הגבוהה השכיחות מתוך הזמן. פני על הרצון

ואולם הגיל, עם עולה הרצון שביעות שגם למצוא מצפים היינו שיפור, של יותר הגבוהה

כשבחנו האוכלוסייה. לכלל בממוצע הגיל עם משמעותי באופן מע'תנה אינה הרצון שביעות

ברמות הרצון בשביעות ירידה של דפוס מצאנו השכלה, קבוצות פי על הגיל דפוס את

ההשכלה ברמות הגיל עם יציבות של דפוס יש זאת לעומת הגיל. עם יותר הגבוהות ההשכלה

השיפור שהסתברות שמצאנו העובדה עם עקבית הנמוכות ההשכלה בשכבות היציבות הנמוכות.
שקבוצות העובדה את ליישב יכולים אנו אין זאת. בקבוצה שווה כמעט ההרעה לעומת

בכל זמן פני על הרעה לעומת לשיפור גבוהה יותר הרבה הסתברות מראות הגבוהות ההשכלה

הגיל. עם עולה אינה הרצון שביעות זאת ועם הגילים,

סיכום

הרצון. שביעות ונבחנת מוגדרת ר.ה לצורה רגישים רצון שביעות לגני מימצאים

ההערכה של שונים להיבטים המתייחסות שאלות מספר על זה בתרק התבססנו זו מסיכה

נשאלת השאלה כגי'שר רצון שביעות על מצביעים '75?, כ שבעוד מצאנו העובד. של הכוללת

הבדל יותר. עקיפות בצורות נשאלת השאלה כאשר י!500 לכ יורד זה שיעור ישיר, באופן

את שישקף מדד להרכיב בחינו הקבוצות בין הרצון שביעות של ובניתוח משמעותי הוא זה

והמדד הבודדות השאלות בין האם המי בגלל יחד. גם והעקיפות הישירות לשאלות התשובות

כאוכלוסייה. השונות הקבוצות כין הדפוסים אותם על מצביע אחד שכל מצאנו הכולל
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הגיל בקבוצות שההבדלים מצאנו באוכלוסייה שונות קבוצות ביו ההבדלים בניתוח
מקבלים אלה הבדלים השכלה. רקע על בולטים הבדלים קיימים זאת ולעומת משמעותיים אינם
משמעותיים פחות הרבה הם המתגלים ההבדלים הכללית שבספרות העובדה לאור נוספת משמעות

שביעות של במונחים להשכלה שהתמורה שהעובדה ההשערה את העלינו הפוכים. אף ולעתים

לפני יותר טובות הזדמנויות פותחת שההשכלה לכך קשורה בישראל גבוהה כה הינה רצון

ובערכים בציפיות ההבדל ושבישראל משמעותי, באופן ישתנו מהעבודה שהציפיות מבלי העובד

מהעובדה התקבלה לכך מ*ויימת עדות אחרות. בארצות מאשר יותר קטן המעמדות בין
הוחזקה ההשכלה כשרמת אפילו היקף באותו נשארו היד משלחי בין הרצון בשביעות שההבדלים

קבוע.

מבט מנקודות זו השערה נבחן הערכים, בדפוס ישיר באופן כשנדון הבאים בפרקים

התגלו הזמן פני על הרצון בשביעות השינוי בדפוס ההשכלה רמות בין הבדלים נוספות.
אלא יותר, הרבה מרוצים הם גבוהה השכלה בעלי רק שלא כך ביותר משמעותי בהיקף

בהרבה. גבוהה היא גם רצון בשביעות שיפור של שההסתברות

זמן פני על השינויים או הרצון בשביעות הקבוצות בין ההבדלים שהדגשנו, כפי

רקע על ראינו זר. דבר הקבוצות. בין העבודה באופי להבדלים קשורים הרצון, בשביעות

נבדוק הבא בפרק בעבודה. ומעמד כלכליים ענפים יד, משלחי בין שמצאנו הבולטים ההבדלים

ושינויים העבודה של השונים מההיבטים הרצון בשביעות ההבדלים את יותר ישיר באורח

רצון שביעות של התרומה את נבדוק 10 בפרק אלה. מהיבטיה הרצון בשביעות זמן עלפני

זה. בפרק התמקדנו בה הכוללת הרצון לשביעות השונים מההיבטים
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רתשובות והתפלגות מהעבודה כללי סיפוק על המקוריות השאלות :2.1 לוח

 אתה האם מעבודתך? מרוצה אתה מידה באיזו דבר, של בסכומו

7.5 במיורוד מרוצה

21,3 מאוד מרוצה

48.5 מרוצה די

16.5 מרוצה כך כל לא

6.1 בכלל מרוצה לא

100.0

עבודתך? מקום את או עבודתך סוג את להחליף רוצה היית האם בך, תלוי הדבר היה אילו

47.5 כן

52.3 לא

100.0

העבודה וסוג כיום, בעבודה מעמדך האם זה, בגיל להגיע ציפית שאליה לעבודה בהשוואה

דבר? אותו או פחות טובים להגיע, ציפית אליהם מאלה יותר, טובים כיום, מבצע שאתה

16.9 יותר טובים

40.0 דבר אותו

41.8 פחות טובים
100.0

העבודה? כלפי הרגשתך את ביותר המדוייקת בצורה מתאר הבאים המשפטים מן איזה

44.7 זה בתחום לעמוק להמשיך ומקווה מעבודתי מרוצה אני .1
25.2 יותר טובה לעבודה לעבור מקווה אך מעבודתי, מרוצה אני .2

טובה לעבודה תוביל שהיא מרגיש אני אבל מעבודתי, מרוצה אינני .3
50 בעתיד יותר
16.0 אחרת ברירה לי איו אבל מעבודתי מרוצה אינני .4
6.9 במקומה אחרת עבודה למצוא מקווה ואני מעבודתי מרוצה אינני .5
7י י בקרוב לגימלאות לצאת מקווה ואני מעבודתי מרוצה אינני .6

100.0
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הסיפוק מדד את המרכיבות השאלות ארבעת מביך המתאם מקדמי :2.2 לורו
מהעבודה הכללי

4 '1 ^ j י

1.00 כללית רצון שביעות .1

1.00 0.45 עבודה לשנות רצון .2

1.00 .28 .36 מהעבודה ציפיות .3

1.00 .33 .44 .59 ותקוות רצון שביעות .4
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גיל לפי רצון. טביעות :2.3 לוח

^^ מרוצים) t) מהעבודה כללית רציו טביעות של מרכינים
צ.וי י שביעות מהעבודה ציפיות לשנות יצוו רצון שביעות שביעית מרד גיל

ותקוות . ענודה כללית כללית רצון

?5>7 657 473 , 768 .08 2925
* (14.0)

75.1 60.5 50.4 81.1 .11 3430
(18.1)

68.5 55.0 53.3 77.9 .01 3935
(12.0)

67.2 53.4 48.4 75.4 .09 4440
(14.8)

65.4 51.8 49.6 69.8 .10 4945
(16.8)

69.0 58.2 55.6 79.5 .04 5450
(11.8)

64.4 53.3 64.0 77.7 .01 6055
(12.4)

56.9 52.3 77.3 .01 סה"כ
(100)

כאחוז מסויימת גיל בקבוית מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייצגים בסוגריים המספרים !
מרוצים. הבלתי העובדים מסך

הערה:

בעבודתם המרוצים אחוז םה"כ = כללית רצון שביעות י

עבודתם מקום לשנות רוצים שאינם אלה אחוז = עבודה לשנות רצון
ציפיות להם שיש המרוצים אחוז = מהעבודה ציפיות

לשניוי תקוות להם שיש המרוצים אחוז = ותקוות רצון שביעות
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השכלה לפי רצון שביעות :2.4 לוח

מרוצים) \) מהעבודה כללית רצון שביעות של מרכיבים
רצון שביעות מהעבודה ציפיות לשנות רצון רצון שביעות שביעות מדד לימוד שנות

מהעבודה עבודה כללית כללית רצון
ותקוות

40.8 46.9 46.9 60.6 .41 0
1( 2.7)

45.8 49.5 52.0 60.9 .36 41
( 4.8)

47.7 46.1 44.5 62.3 .40 75
(13.9)

57.3 49.9 41.8 65.7 .27 8
(25.0)

66.7 53.9 48.5 74.2 .07 119
(30.8)

78.5 59.8 56.1 85.6 .17 12
(9.8)

84.8 62.9 58.9 85.5 .26 1513
( 7.5)

87.6 70.3 66.1 92.4 .42 16+
( 5.4)

69.9 56.9 52.3 77.3 .01 סה"כ
(100)

מסויימת השכלה בקבוצת מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייאגים בסוגריים המספרים .1
מרוצים. הבלתי העובדים ממך כאחוז

.2.3 בלוח הערה ראה
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מוצא ארץ לפי מעבודה רצון שביעות :2.5 לוח

מרוצים) \) מהעבודה כללית רצון שביעות של מרכיבים
רצון שביעות ציפיות רצון שביעות שביעות מדד המוצא ארץ

ותקוות מהעבודה עבודה לשנות רצון כללית כללית רציו

67.3 55.2 57.1 76.8 03 רוסיה,פוליו
(13.9)ן

68.9 58.4 56.4 81.3 .02 רומניה
C 9.0)

64.1 55.3 45.0 68.4 .15 אירופה דרום
( 8.2)

81.2 66.2 64.4 89.6 .33 אירופה מרכז
( 2.4)

83.4 56.1 62.5 81.8 .28 אירופהאחר
( 3.0)

63.9 48.6 43.8 72.1 .13 עיראק
(12.6)

55.1 52.1 40.1 53.5 .38 איראן
( 6.8)

64.2 49.1 41.2 70.4 .21 מרוקו
( 8.9)

72.7 61.4 55.9 82.8 .06 מצרים
( 2.0)

60.8 50.4 44.8 68.3 .16 תימן
( 3.6)

אסיהאפריקה
56.6 46.1 48.1 66.0 .23 אחר

( 8.7)

77.3 63.8 54.8 83.6 .15 ישראל ילידי
(20.7)

המסויימת המוצא ארץ בקבוצת מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייצגים בסוגריים המספרים .1
מרוינים. הבלתי העובדים מסך כאחוז

.2.3 בלוח הערה ראה
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דמוגרפיים משתנים לפי כללית רצון שביעות על רגרסיה תוצאות :2.6 לוח

מקדם המשתנה שם

.46* קבוע

יי *1ל. ■■■■■

.05 3430
.01 3935
.04 4440
.03 4945
.07 5450
.04 6055

.13* השכלה

.00 בארץ ותק

מוצא ארץ

.01 אירופה מרכז
.01 אירופהאחר
.10 רומניה
.12 מצרים
.21** רוסיה/פולין
.22 . תימן

.25* עיראק

.26* אחר  אסיהאפריקח
.26* אירופה דרום
~.27* מרוקו
.43* איראן

.095 R המרובה המתאם מקדם

.01 של ברמה מובהקים ( *

.05 של ברמה מובהקים (**

ישראל ילידי ,2925 גיל בסיס:
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רצון שביעות (מדד ממוצעת כללית רצון שביעות :2.7 לוח
והשכלה גיל לפי כללית)

גיל /
./ 6055שנות , חי'54 4945 4440 5955 3450 2925 / לימוד

.60 .00 .20 .84 .58 .51  0
(929) (874) (1688) (1066) (448) (212) (0)

.29 .42 .75 .49 .07 .27 90 4_1
(2487) (1912) (1296) (1715) (1176) (642) (201)

32 .18 .49 .57 .42 .47  08 7_r
)6530) (4540) (7024) (4363) (2593) (2657) (529)

.H .16 .29 .33 .51 .30 .17 8
)6426) (10044) (8740) (7568) (6626) (10241) (6691)

02 .08 .16 .05 .03 .03 .12 n_9
)9090) (9529) (10600) (11581) (11646) (23595) (15543)

26 .23 .33 .12 .12 15 03 12
)7083) (7507) (5474) (7336) (7099) (10764) (7685)

.07 .30 .29 .04 .43 .42 18 1513
)5333) (4516) (4226) (4736) (3843) (9971) (7142)

.32 .57 .37 .28 .30 .48 .58 i6+
)4723) (5034) (4597) (7862) (8039) (15445) (8481)

למעלה של משוקללת אוכלוסיה יש שבהם תאים רק בסוגריים. מופיע מקרים של המשוקלל המספר
סטטיסטית. מבחינה מובהקים היבם מ2000
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יד מטלרו לפי רצון שביעות :2.8 לוח

מרוצים) \) מהעבודה כללית רצון שביעות של מרכיבים
רצון שביעות מהעבודה ציפיות רצון שביעות שביעות מדד

ותקוות עבודה לשנות ו רצו כללית כללית רצון יד משלח

89.2 72.3 . 67.8 91.9 ,44 אקדמאים
)ן 3.8)

85.7 65.3 62.1 90.3 .38 חופשיים מקצועות
( 2.0) אחרים

86.5 62.5 60.1 88.4 .28 טכנאים
( נ2.8

90.9 75.1 69.9 93.5 .54 מנהלים
( 1.9)

84.7 56.0 55.9 89.2 .21 גבוהה פקידות
( 2.5)

71.7 55.1 53.0 79.3 .01 נמוכה פקידות
( 6.7)

61.6 55.8 48.3 76.1 .07 מכירות עובדי
( 8.5) גבוהים

39.5 38.0 38.7 62.6 .50 מכירות עובדי
( 1.7) נמוכים

74.9 56.4 50.4 83.7 .09 עבודה מנהלי
( 7.0)

59.8 51.6 44.9 65.7 .24 מקצועיים עובדים
(41.0)

49.7 46.9 39.0 66.7 .35 נהגים
( 9.2)

45.4 42.0 45.4 58.4 .44 בלתי עובדים
(12.9) מקצועיים

69.9 56.9 52.3 77.3 .01 . 0ה"כ
(100)

המסויימת היד משלח בקבוצת מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייצגים בסוגריים המספרים .1
מרוצים. הבלתי העובדים מסך כאחוז

.2.3 בלוח הערה ראה
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בעבודה מעמד לפי מהעבודה רצון שביעות 2.8אי: לוח

מדוצים) נ^0 כללית רצון שביעות טל מרכיבים
רצון שביעות מהעבודה ציפיות לשנות רצון י רצון שביעות שביעות מדד מעמד

ותקוות מהעבודה דה ו עב כללית כללית רצון בעבודה

73.1 57.5 53.5 78.9 .06 שכיר
J (73.3)

57.9 55.0 48.2 71.0 .14 עצמאי
(26.7)

נתון בעבודה במעמד מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייצגים בסוגריים המספריט .1
מרוצים. הבלתי העובדים מסך כאחוז

.2.3 בלוח הערה ראה
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ראשיים כלכלה ענפי לפי רצון שביעות :2.9 לוח

מרוצים) $) מהעבודה כללית רצון שביעות של מרכינים
רצון שביעות מהעבודה ציפיות י לשנות רצון י רצון שביעות שביעית מדד ענף

ותקוות עבודה כללית כללית יייי
66.7 57.7 54.3 77.8 .01 עסקיים שירותים

1(21.5)

78.5 61.2 60.4 84.2 .19 ציבוריים שירותים
(26.9)

66.5 53.5 45.5 72.2 .11 תעשיה
(51.6)

69.7 56.9 52.3 77.3 .01 סה"כ
(100.0)

כאחוז מסויים ענף בקבוצת מרוצים הבלתי העובדים מספר את ייצגים בסוגריים המספרים .1
מרוצים. הבלתי העובדים ממך

.2.3 בלוח הערה ראה
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כלכלי ענף לפי רצון טביעות :2.10 לוח

מרוצים) ij מהעבודה כללית רצון שביעות של מרכיבים
רצון שביעות מעבודה ציפיות לשנות רצון רצון שביעות שביעות מדד כלכלי ענף

רות ותק עבודה כללית כללית ראוו

65.0 54.9 45.9 68.4 .18 קלה תעשיה
(17.6)ן

73.5 54.5 49.1 76.5 .00 כבדה תעשיה
(11.3)

70.1 54.1 44.4 78.6 .08 אחרת תעשיה
( 6.9)

ומים חשמל
תחבורה

66.9 57.5 52.0 77.2 .03 תקשורת
(12.2)

52.6 44.9 37.4 64.5 .36 בניו
(15.8)

67.9 58.8 57.9 83.1 .03 מיטונאי מסחר
( 3.2)

קמעונאי מסחר
47.5 44.7 40.2 64.5 .45 מזון

(10.5)

חינוך,רווחה
83.5 66.3 65.1 88.0 .33 בריאות

( 6.2)

76.4 59.3 59.1 83.3 .07 ציבור מינהל
( 8.5)

שירותים
פיננסיים
דלא ונכ6י

89.3 67.9 69.8 90.4 .41 ניידא
( 2.1)

שירותים
עסקיים

82.9 67.8 64.7 86.2 .28 ומקצועיים
( 2.6)

שירותים
70.2 62.6 61.0 79.7 11 אישיים

( 3.1)
77.3 .01 סה"כ
(100)

נתור כלכלי ענף בקבוצת מרוצים הבלתי העובדים מספר את מייצגים בסוגריים המספרים .1
מרוצים. הבלתי העובדים מסך כאחוז

.2.3 בלוח הערה ראה ■
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כללית) רצון שב'עות (מרד כללית רצון שביעות :2.11 לוח
יד מטלח כלכלי, ענף של נבחרים צירופים לפי

בעבודה ^מעמד

נהגים טכנאים חופשיים מקצועות
~90 עצמאיים 41

.H1 עצמאיים
.19 ח ל וטרינרי . _

ר שנ .43 ציבוריים שירותים  שכירים
מקצועיים בלתי עובדים .32 אחרים ענפים _ שכיוים

שכירים אקדמאים
.30 תעשיה " re.JJ עצמאיים
.51 בניר. " a?

*יי שכירים

מנהלים

37 עצמאיים
.51 ציבוריים שירותים  שכירים

.61 אחרים ענפים  שכירים

עבודה מנהלי

15 עצמאיים

15 תעשיה  שכירים

~17 בניה  שכירים

■Js אחר  שכירים

מקצועיים עובדים

~JJ עצמאיים

.22 ומכונות מתכת  שכירים
41 אחר תעשיה n

~62 בניה ן'

תחבורה, טלפון, חשמל, ,,
.21 תקשורת

06 אחר זז

. . \■ ."<■■ , :■vr".. . ■ ■   ; r
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כללית) רצון שביעות (מדד כללית רצון שביעות :2.12 לוח
יד ומשלח לימוד שנות לפי

~ לימוד שנות
1^1 1.513 12 119 8 75 41 0 יד משלח

.47 .31 .33 .30
(29740) (3503) (1040) (1187) " " אקדמאים

.36 .46 .19 49 _ 46 חופשיים מקצועות
(7141) (5359) (2019) (1974) (254) " " אחיים
.24 .27 .32 .25 53 90

(1948) (7360) (4325) (4077) (257) (127) " " טכנאים

.43 .68 .57 63 38 1 36
(8150) (5494) (4558) (3186) (694) (99) " " מנהלים

^^ ^^ ^^ ^02^ ^35^ ^   גבוהה פקידות

^.>0 ^ ^ ^ .^02 ^0 ^ 1.08^ נמוכה פקידות

31 06 מכירות עובדי
(2265) (2621) (5840) (8132) (4659) (2715) 1483) 122|} גניי'ים

1.36 .02 .09 1.08 .64 .23 1 44 _51 ^יימכייית
(189) (329) (702) (421) (806) (255) (546) (212) נמיכם
נ?31) ^ ^5 ^0 ^0 ^ ^.41^ .25^ עבודה מנחלי

^.32_ ^.0^ ^^11^ ^." ^.41^ .^40 ^ ^.11^ מקצועיים עובדיס

(106) (541) (1625) (9582) (6077') (2254) (8078) (128)

.33 .35 .18 .29 .35 .62 47 75 מיצי;ייםלתי
_ ''06; (317) (1409) (3838) (7006) (5954) (2079) (2833) י

מ2000 למעלה של משוקללת אוכלוסיה יש שבהם תאים רק בסוגריים. מופיע מקרים של המשוקלל המספר
סטטיסטית. מבחינה מובהקים הינם
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גיל לפי האחרונות הקנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.13 לוח

מרוצים פחות דבר אותו מרוצים יותר עבד לא לפני גיל
עכשיו עכשיו שנים 5

11.6 16.7 43.5 23.9 2925

13.7 25.3 51.1 5.8 3430

17.3 28.4 48.1 1.8 3935

21.7 33.3 39.4 2.4 4440

21.6 40.3 33.1 2.4 4945

19.9 . 43.5 31.5 1,1 5450

18.9 50.3 28.6 0.6 6055

17.4 33.1 40.4 5.6 םה"כ
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בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.14 לווו
לימוד שנות לפי האחרונות השנים

עכשיו מרוצים פחות דבר אותו מרוצים יותר עבד לא לימוד שנות
עכשיו

22.4 53.8 15.0 5.0 0

25.9 45.4 23.0 0.0 41

27.3 40.9 27.4 1.6 75

21.0 42.3 31.3 2.1 8

19.6 30.9 42.3 4.3 119

16.2 33.6 42.0 5.9 12

11.9 24.5 52.9 6.9 1513

18.2 24.5 48.3 13.3 +16

17.4 33.1 40.4 5.6 0ר."כ
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השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי ;2.15 לוח
יר משלח עלפי האחרונות,

פחיתע"יי,?י0 ^^ 'י"^ך0 ^ יי ל"
■ ■  : .'יי '■■.. ;;ן.> י ;;,■ .:■■■ י . .י . .. ■

8.1  23.5 י י 48.7  " 13.6 אקדמאים

10.6 24.9 44.1 י 15.6 חופשיים מקצועות
אחרים

10.6 32.9 46.8 י 7.7 טכנאים

11.5 25.4 57.6 4.1 מנהלים

17.5 25.9 49.9 4.0 גבוהה פקידות

13.0 37.6 41.1 4.2 נמוכה פקידות

20.2 36.4 37.7 4.1 מכירות עובדי
גבוהים

33.5 33.6 22.3 3.3 מכירות עובדי
נמוכים

18.6 26.6 46.7 3.9 עבודה מנהלי

21.6 36.7 35.5 3.0 מקצועיים עובדים

24.2 41.3 23.9 6.1 נהגים

25.0 43.7 24.8 3.0 בלתי עובדים
מקצועיים

2.3 37.3 52.1 5.2 עצמאיים חקלאים

17.4 33.1 40.4 5.6 מה"כ
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השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי :2.16 לוח
ורובד גיל לפי האחרונות

עכשיו מרוצים פחות דבר אותו עכשיו מרוצים יותר עבד לא ורובד גיל

לבו צווארון
10.5 21.8 51.8 11.3 4425

19.6 37.7 38.4 2.2 5445

14.6 51.8 31.8 0.7 6055

כחול צוואריו
21.3 29.8 40.2 5.1 4425

22.4 45.5 26.6 1.4 5445

23.3 48.6 25.5 0.4 6055

17.4 33.1 40.4 5.6 0ה"כ
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האחרונות השנים חמש במשך והשינויים העבודה מהיבטי רצון שביעות :3 פרק

השונים ההיבטים את ולשקול להעריך מהאדם דורשת מהעבודה כללי סיפוק של ההערכה

זה בפרק פחות. מרוצה  ומתאחרים מההיבטים, מחלק יותר מרוצה יהיה העובד העבודה. של

10 בפרק מהם. הרצון שביעות מידת את ובוחנים עבודה היבטי במספר ישירות מתמקדים אנו

הכוללת. הרצון לשביעות השונים העבודה מהיבטי הסיפוק של תרומתו את נבחון
מדד עבודה. היבטי של רבים סיווגים למצוא ניתן רצון שביעות על בספרות

קידום, סיכויי שכר, בין מבחין (1969, Smith et al} Job Description Index ה

יותר רחב סיווג אינטרינזיים). (היבטים עצמה והעבודה לעבודה חברים עם יחסים פיקוח,
בסקר הסיווג .(1974, Quinn and Sheppard) Quality of Employment Survey ב נכלל

לקידום, הזדמנויות הפיקוח, אופי לעבודה, החברים עם יחסים כספיות, תמורות כלל זה

של לרשותו העומדים המשאבים והלימות (האינטרינזית) העבודה מהות הפיזיים, התנאים

ביותר. הטובה בצורה עבודתו את לבצע שיוכל בכדי העובד

הרצון שביעות על שאלות 14 של סידרה כלל זה "ח רו מבוסס עליו הניידות סקי

מרוצה, הוא מידה באיזו למסור העובד התבקש השאלות מן בתשע העבודה. של שונים מהיבטים
בעבודתו. שונים תנאים לו מפריעים כמה עד למסור התבקש הוא הנותרות השאלות ובחמש

בספרות, המופיעים המסורתיים הסיווגים על גם התבססנו בשאלות שנכללו הנושאים בבחירת

העבזזה, בביצוע פיזי קושי כמו מספקת, במידה כוסו לא שלפיהערכתנו שאלות שילבנו וגם
עשויים שהם מחשבה מתוך נכללו אלה היבטים העבודה. עלידי הנגרמים והעייפות והלחץ

מיוחד. עניין לנו היה בהם יותר, מבוגרים לעובדים במיוחד חשובים להיות

סידרת של (ADDTREE) hierarchical clustering analysis ו גורמים ניתוח
קשיים בעבודה, בטחון שכר, הם: המימדים שבעת עיקריים. מימדים שבעה גילו השאלות

התפלגות את מציג 3.1 לוח ולחץ/עייפות. קידום סיכויי עצמאות, עניין, פיזיים, ותנאים

המימדים. שבעת לפי מקובצות כשהן השאלות, 14 ל התשובות

רצון. שביעות של גבוהה מידה על כלל בדרך מצביעות הבודדות השאלות על התגובות

בפרק דיווחנו עליה כוללת רצון שביעות לגבי התשובות עם אחד בקנה עולה זה דבר

ולסיכויי לשכר פרט אחרות. בארצות זה מסוג במחקרים המקובלים המימצאים ועם הקודם
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אחוז לרוב, רצון. שביעות חוסר על דיווחו מהמרואיינים 303; ל 103< בין קידום,
הביעו 55"* זאת, לעומת .5035 לכמעט הגיע רצון שביעות של גבוהה רמה שהביעו העובדים

הקידום. מסיכויי  503 ו השכר מן רצון שביעות חוסר

להם מפריעים כמה עד המרואיינים נשאלו שבהן שאלות אותן על התשובות התפלגות

החיובי. בכיוון הטייה עלידי היא גם מאופיינת (3.1 (לוח בעבודה שונים תנאים

שנוסחו השאלות לעומת אלה בשאלות האמצעית הקטיגוריה של במשמעות להבדל לב לשים יש

מרוצה". "די לעומת מפריע" "די היא האמצעית הקטיגוריה רצון. שביעות של במונחים
מוצאים אנו במיוחד", "מפריע או מפריע" "מאד שדיווחו בעובדים מתמקדים אנו אם

הקטיגוריה את נוסיף אם אך אלה. קטיגוריות ציינו מהמרואיינים 22">b ל 10* שבין

5335 ל ומגיע בהרבה עולה השונים התנאים מפריעים להם העובדים אחוז האמצעית,

הפריטים מכל פיזיים. ותנאים קשיים על לשאלות 403 עד 23^ ול ללחץ 40"^ לעייפות,

לכלוך והעדר ובטחון מעצמאות הממונים, עם מיחסים ביותר הגבוהה היא הרצון שביעות

בעבודה.

3.1 בלוח אחרת. במתכונת לעתים נשאלות עבודה מהיבטי רצון שביעות על השאלות

האלטרנטיבית הגישה עבודתו. של מסויים מהיבט מרוצה האדם כמה עד לשאול היא הגישה

היא Quality of Employment Survey ב (1974) Quinn and Sheppard התבססו שעליה

העבודה כמה עד למסור מתבקש האדם עבודתו. של השונים ההיבטים את לתאר האדם מן לבקש

על תשובות לפרש גם ניתן בעבודתו. מתלכלך הוא כמה עד גבוה, השכר כמה עד מעניינת,
על מבוס6ת זאת זהות האדם, של הרצון שביעות את כמתארות זה בנוסח שנשאלו שאלות

ערכיות קביעת הדברים מטבע מחייבות עבודה היבטי של סובייקטיביות שהערכות ההנחה

הערכות מהווים אינם התיאורים כלומר, העבודה. מן האדם של הציפיות בהן ומעורבות
צורה באותה עבודתו את מתאר בהכרח לא התפקיד אותו את שממלא אדם שכל כך אובייקטיביות,

רצון שביעות על שאלות לניסוח הגישות שתי בין זהות של ההנחה אך מונחים. ובאותם

על בתשובות מעורבת שהיא כל נורמטיבית שהערכה אף על החוקרים. כל על מקובלת אינה

לאופי שווה בהכרח אינו הערכית ההערכה אופי העבודה, היבטי את המתארות שאלות

אנשים שני רצון. שביעות של במונחים המנוסחות שאלות על האדם בתשובות הטמונה ההערכה

שביעות של שונות מידות על לדווח זאת ובכל מלכלכת, כמאד עבודתם את לתאר יכולים
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שיתכן כך להיבט, מהיבט משתנה המתכונות שתי על בתשובות ההבדל שמידת יתכן זה. ממצב רצון

לגבי במשמעותן כמעט זהות גבוה" השכר כמה "עד או מעניינת" העבודה כמה "עד בנוסח ששאלות

לגבי זהות פחות הן המתכונות ואולם מהשכר". או מהעניין מרוצה אתה כמה "עד לשאלה האדם

בה. הכרור הפיזי המאמץ או '"בעבודה, הלכלור כמו היבטים
שבה המתכונת על התגובות היבטים. של סידרה אותה לגבי המתכונות בשתי השתמשנו בסקר

בין הזהות במידת הבדלים לאתר אמנם ניתן .3.2 בלוח מוצגות עבודתו את לתאר מתבקש האדם

עד של במונחים 3.1 בלוח המנוסחות בשאלות השונים. ההיבטים לגבי המתכונות שתי על החגובות

התשובות בהתפלגות ברור הבדל קיים בעבודה, מהבטחון או מהשכר, מהעניין, מרוצה האדם כמה

תשובות יותר מקבלים אנו עבודתו את לתאר מתבקש כשהעובד .3.2 בלוח המוצגת למתכונת בהשוואה

על ולחילופין, גבוהה רצון שביעות על מדווחים אנשים של יותר גבוה אחוז כלומר, קיצוניות.
רבה. רצון שביעות אי

מעלה כלפי הטייה איו אך השנייה, במתכונת יותר גבוהה שונות שיש היא ההבדל משמעות

של השונים ההיבטים את המתארים האנשים מן שרבים היא נוספת משמעות הכוללת. בהערכה מטה או

המתארים רבים כן וכמו רצון שביעות לאי מקור בה רואים אינם מאד, שליליים במונחים עבודתם

בעבודתם. השונים מההיבטים מאד מרוצים אינם עדיין מאד, חיוביים במונחים עבודתם את

רבה במידה שליליים היו התיאורים ולחץ/עייפות פיזי קושי של להיבטים שבאשר גם מצאנו

את שתיארו אנשים פחות הרבה היו זאת עם אלה. מהיבטים רצון שביעות אי של הבעות מאשר יותר

מרובה רצון שביעות שהביעו אלה מאשר ולחץ/עייפות פיזי במאמץ כרוכה לא כבכלל עבודתם

וחד פשוטה בצורה קשורים אינם אלה שהיבטים הוא זאת לתופעה אחד אפשרי הסבר אלה. מהיבטים

רצון לשביעות גורמים יותר מעניינת עבודה או יותר גבוה ששכר בעוד רצון. לשביעות משמעית

גם מכך, כתוצאה פיזיים. בקשיים הקלה או לחץ פחות לגבי נכון בהכרח זה אין יותר, גבוהה

שביעות על להצביע יכולים פיזית, מבחינה קשה די או מעייפת כדי העבודה את המתארים אנשים

הקשר על זה הסבר והעייפות. הלחץ בהפחתת או בקשיי.ם בצמצום מעוניינים ואינם גבוהה רצון

שההפחתה מוחשת עדות מציגים אנו זה פרק בסוף עיוני. רק אינו לשנייה הראשונה המתכונת שבין

חוזרת זאת תופעה הזמן. עם הרצון בשביעות להפחתה לגרום גם יכולה פיזיים ובקשיים בלחץ

הראשונה, במתכונת נתמקד זה פרק בהמשך .6 בפרק המובא העבודה מקום לעזיבת הסיבות של בניתוח
העבודה. של השונים ההיבטים מן רצונם שביעות על ישירות לדווח התבקשו המרואיינים שבה

ציונים קיבלו התשובות במימדים. הכלולות השאלות על מהתשובות המורכב מדד בנינו
גבוה שהציון ככל ומימד. מימד בכל שנכללו הפריטים את המסכמים ,5 עד 1 מ
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זאת בצורה .3.3 בלוח מוצגים מדד לכל הציונים יותר. גבוהה הרצון שביעות אי יותר,
הרצון ששביעית לראות ניתן השונים. מההיבטים היחסית הרצון שביעות ביו להשוות קל

מתנאים ביותר מרוצים שהעובדים בעוד הקידום, ומסיכויי מהשכר היא ביותר הנמוכה

מאשר ומקידום מהשכר פחות מרוצים שהעובדים לציין חשוב ועייפות. ולחץ פיזיים
העבודה. של האינטרינזיים מההיבטים

בין ניכרים הבדלים שקיימים יתכן בכללותה. לאוכלוסייה מתייחס 3.3 לוח
היה כך בעבודה. השונים מההיבטים הרצון שביעות במידת באוכלוסייה שונות קבוצות

השונים. בהיבטים יותר גדולה אף לשונות מצפים והיינו כוללת רצון שביעות לגבי אמנם

העבודה. מהיבטי רצון בשביעות השינויים דפוס את בודקים אנו הבאים בסעיפים

אחד מהיבט הרצון בשביעות נתמקד בתחילה צורות. בשתי השינויים דפוס את ננתח

הפרט של הרקע תכונות עם משתנית היחסית הרצון שביעות וכיצד אחרים להיבטים ביחס

יותר מרוצים הצעירים העובדים האם כגון שאלות נשאל מועסק. הוא בה העבודה ותכונות
השוואה מבוגרים. עובדים מאשר לחץ/עייפוח של להיבטים ביחס האינטרינזיים מההיבטים

על מגיבים מבוגרים עובדים בה בצורה אפשריים הבדלים עלידי מושפעת אינה זה מסוג

מבוגרים עובדים אם אפילו צעירים. עובדים של תגובתם לעומת רצון שביעות על שאלות

על שאלות על בתגובתם המצב של קוגניטיבי ולסילוף הציפיות להפחתת יותר נוטים
עשוי עדיין השונים מההיבטים היחסית הרצון שביעות על דיווחם הרי רצון, שביעות

משמעות. בעל להיות
הקבוצות. בין הבודדים מההיבטים הרצון שביעות את תשווה השנייה הניתוח צורת

יתרון גם זאת להשוואה יש שני מצד אך לעיל. שהוזכרו להטיות נתונה אמנם זו השוואה

השוואה. וברות מידה קנה אותו על הן השונים ההיבטים על שהתגובות מניחה אינה שהיא בכך

הרצון שביעות את קודם מציגים אנו .2 פרק של לזה מקביל הנתונים הצגת מבנה

לניתוח פונים אנו מכן לאחר מוצא. וארץ השכלה גיל,  הפרט של הרקע לתכונות ביחס

מנתחים אנו הפרק בסוף כלכלי. וענף בעבודה מעמד יד, משלח  העבודה של לתכונות ביחס

האחרונות. השנים בחמש העבודה מהיבטי הרצון בשביעות השינויים את
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מוצא וארץ השכלה גיל, האישיות: הרקע תכונות לפי עבודה מהיבטי סיפוק

לפחות עלה, שהגיל ככל ירדה מהעבודה הכוללת הרצון ששביעות דיווחנו 2 בפרק

שביעות ירדה שוב 55 גיל אחרי במקצת. השתפרה הרצון שביעות זה גיל ולאחר ;50 גיל עד

שהיבטי לראות ניתן 3.4 בלוח דומה. דפוס יש העבודה מהיבטי הרצון לשביעות הרצון.
זה. לדפוס בהתאם משתנים ושכר קידום סיכויי פיזיים, וקשיים תנאים עצמאות, עניין,

שפל לנקודת המגיעה הרצון, בשביעות ירידה עלידי הם אף מאופיינים לחץ/עייפות
צעירים עובדים בקרב יותר גבוהה העבודה היבטי של ממרביתם הרצון שביעות .5450 בגיל
גיל מעל עובדים בקרב היא ביותר הנמוכה הרצון ושביעות מבוגרים, עובדים בקרב מאשר

זה. בגיל המתרחש הנוסף החד הצמצום בשל 55

היינו מובנת. הגיל עליית עם הרצון בשביעות הירידה ההיבטים, מן אחדים לגבי

בישראל כן, כמו לחץ/עייפות. או פיזיים תנאים קידום, סיכויי לגבי לירידה מצפים

אינה מהבטחון הרצון ששביעית למצוא מפתיע זה אין נפוץ, כה הוא בעבודה הבטחון בה

העבודה של האינטרינזיים מההיבטים הרצון בשביעות הגיל עם הירידה אך הגיל. עם עולה

חיי במשך יותר טובות ללנבודות יעברו העובדים שרוב מצפים היינו כן כמו צפוייה. אינה
בדומה, שלהם. ההעדפות מערכת את יותר התואמות עבודות ימצאו לפחות, או, העבודה,

בשביעות גם לעלייה מצפים היינו ולכן הגיל, עם כלל בדרך עולה העובד של שכרו גם

העובד. אצל בסיפוק ולירידה שהתגלו לדפוסים שונים הסברים להציע ניתן מהשכר. הרצון

באותו רבות שנים אחרי נשחק מסויים מסוג בעבודה מוצא שאדם שהעניין לדוגמה, יתכן,
אינם למשנהו אחד עבודה מסוג והמעברים העבודה במהות השינוי שקאב יתכן עיסוק,

נוספים גורמים מספר על להצביע ניתן לשכר בהקשר בשינוי. הצורך תחושת את מדביקים

הוא הגורמים אחד הגיל. עם בעצמם משתנים ואשר השכר, הערכת על להשפיע העשויים
שונים. בגילים וצרכיהם בעובד התלויים במספר מתבטאת שהיא כפי להכנסה, ההזדקקות

עצמו השכר אם אף לרדת, יכולה הרצון שביעות גדל, המשפחתיות ההתחייבויות שהיקף ככל

וההתחייבויות הבית את עוזבים כשהילדים כן, על יתר עלייה. של בתהליך נמצא

3.4 בלוח ואמנם מהשכר. הרצון בשביעות לגידול לצפות ניתן מצטמצמות, המשפחתיות

בין אינטראקציה של זה מעין תהליך אם .50 גיל לאחר מהשכר בסיפוק גידול ראינו
ניתן מהשכר, רצון שביעות של לדפוס הסבר מהווה לכסות נדרש שהוא והצרכים השכר רמת
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(1978) Estes and Wilensky לדוגמה, יותר. מוקדם בגיל במגמה מפנו? לנקודת לצפות היי.

משפחה אותה של והצרכים המשפחה לרשות העומדים המקורות של ההשפעות את לשלב ונם בנסי
ניתן שמצאנו. מזר. שונה דפוס מנבאים החיים, מחזור פני על הכללית הרווחה תחושת על

היתר, כיו ויושפע, תרבות בכל יחודי באופן ייקבע הרצון שביעות של בפועל שהדפוס לצפות

ההתחייבויות בישראל ילדיהם. כלפי הורים התחייבויות של הזמן ומשך המהות עלידי
חייהם ותחילת הילדים עלידי הבית עזיבת לאחר ונמשכות היקף רבות הן המשפחתיות

נמשכת השכר מן הרצון בשביעות שהירידה הסיבה אולי, זאת, עצמאית. משפחתית כיחידה

יחסית. מאוחר, גיל עד

מגלה השונים העבודה מהיבטי היחסית הרצון בשביעות הגיל קבוצות בין ההשוואה

הם היחידים והשינויים הגילים, בכל זהה הוא ההיבטים של הדירוג שינוי. כמעט שאין

דבר, של בסיכומו ומלחץ/עייפות. לקידום מהזדמנויות רצון שביעות באי כמותי גידול
אחד היא העבודה מן הרצון של'1ביעות הטענה את מחזק אינו הגיל עם השינויים היקף

הגיל. קבוצות בין ולשוני שוויון לאי החשובים התחומים

קבוצות ביו ההבדלים הגילים, קבוצות בין שנמצאו הצנועים ההבדלים לעומת

מן הכוללת הרצון שביעות לגבי נכון שהיה זה מימצא ביותר. משמעותיים הם ההשכלה

הקודם, בפרק שציינו כפי השונים. העבודה מהיבטי הרצון שביעות עבור גם נכון העבודה,

כפי הכללית. בספרות והשכלה רצון שביעות בין שנמצא הרופף הקשר עם בסתירה עומד הוא

השיפור ההיבטים. מכל הרצון בשביעות שיפור יש בהשכלה העלייה עם 3.5 בלוח שמוצג

מההיבט הרצון בשביעות השיפור במיוחד. גדול הוא פיזיים ותנאים האינטרינזיים בהיבטים

לאלו הכחול הצווארון עונדי את המאפיינות הליבודות מסוג המעבר את פשוט משקף הפיזי
מההיבטים הרצון בשביע>ת השיפור ההשכלה. רמת שעולה ככל הלבן הצווארון עובדי את המאפיינות

עם משתפרת ועצמאות עניין מבחינת העבודה שמהות כך על כנראה, מצביע, האינטרינזיים
שההבדלים מכיון אלה. היבטים של בחשיבותם, עלייה גם שישנה לכך הגורם שיפור ההשכלה,

המרכיבות הבודדות לשאלות מהתגובות כמה של התפלגותו על גם להסתכל ראוי גדולים, כה הם

ונעה לקידום 70"^ לשכר, 75^0 עד מגיעה הרצון שביעות אי ההשכלה סולם בתחתית המדדים. את

מאד עד מפריעה והעייפות הלחץ מידת כן כמו האינטרינזיים. להיבטים $50 ייד 40^5 בין
הרצון שביעות שאי מוצאים אנו ההשכלה מולם של העליון בקצה זאת, לעומת .500* לכמעט
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אי עולה שם קידום וסיכויי השכר להיבטי פרט ההיבטים, ברוב 1535 על עולה ולא כמעט

אין הרצון, שביעות ברמת הגדולים השינויים למרות זאת, עם ירוד .40^0 ל הרצון שביעות

בעלי כלומר, ההשכלה. קבוצות בין השונים מההיבטים היחסי בסיפוק משמעותיים שינויים
ביותר הגבוהה הרצון שביעות את מגלים כאחד הגבוהה ההשכלה ובעלי הנמוכה ההשכלה

הקידום. ומסיכויי השכר מהיבטי

הרמה על המבוסס השכלה, של נוסף סיווג עלפי גם האלה הדפוסים את בוחנים אנו
מובא זה סיווג קיבל. שהוא והתעודות העובד, למד שבו האחרון הספר בית של הסוג ועל

עם ההיבטים מכל הרצון בשביעות עלייה של דפוס אותו את שוב מוצאים אנו .3,6 בלוח

מההיבטים רצון שביעות של היחסי הדירוג קודם שמצאנו למה ובניגוד בהשכלה, העלייה

שכדאי יותר מוגדרות קבוצות בין השוואות מספר ישנן זאת עם משתנה. אינו השונים
של בוגרים לבין עיוניים ספר בתי של בוגרים בין היא מעניינת השוואה עליהן. להתעכב

המקצועי המסלול שבוגרי נמצא לימודיהם. את ממשיכים אינם אשר מקצועיים, ספר בתי

מהיבט אבל האינטרינזיים וההיבטים קידום, סיכויי כמו תחומים במספר יותר מרוצים

את סיימו לא אך בתיכון שלמדו אלה מבין פחות. מרוצים הם הפיזיים ומהגורמים השכר

מכל יותר גבוהה רצון שביעות על מדווחים מקצועיים ספר בבתי שלמדו אלה הספר, בית

הבטחון. להיבט פרט ההיבטים,

העובדים שנים. 12 מ יותר שלמדה הקבוצה בקרב גם מעניינים הבדלים ישנם

מאלה הבטחון) להיבט (פרט ההיבטים מכל יותר מרוצים אקדמ,י במוסד לב.א. שלמדו

או למ.א שהמשיכו אלה ואולם לאאקדמי, עלתיכוני במוסד לימודיהם את שהמשיכו

בעבודה מהעניין רצונם שביעות אמנם ביותר. המרוצה הקבוצה את מהווים אינם לדוקטורט

ההיבטים שאר מכל פחות מרוצים הם אך האחרות, הקבוצות כל של הרצון שביעות על עולה

של קבוצה כל מאשר פחות מרוצים הם והעייפות הלחץ היבט בתחום לב.א. שלמדו אלה מאשר

תיכון. בוגרי

והבדלים שונות מארצות קבוצות בין הכולל בסיפוק הבדלים מצאנו הקודם בפרק

אך ההיבטים. מכל יותר מרוצים ישראל ילידי עבודה. מהיבטי בסיפוק קיימים דומים
וההבדלים אירופאי ממוצא השונות הקבוצות בקרב שההבדלים הוא להדגישו שיש המימצא

קבוצות שתי בין ההבדלים על לעתים עולים אסיהאפריקה, ממוצא השונות הקבוצות בקרב
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רוסיה ליוצאי זהה במידה תחומים במספר מרוצים מרוקו וצאי י עצמן. לביו הגדולות המוצא

יוצאי והמקצועי. הכלכלי מעמדן מבחינת בקצוות עומדות הקבוצות ששתי אף על ופולין,
הגבוהה הרצון שביעות אי זאת, עם יחד האירופאיות. הקבוצות מרוב יותר מרוצים מצרים

היחסי הדירוג מאסיהאפריקה. הקבוצות בקרב נמצאה הבודדים מההיבטים אחד בכל ביותר

אי על מצביעות וכולן המוצא, קבוצות בין משתנה אינו מההיבטים הרצון שביעות של

. C3.7 לוח (ראה השכר מהיבט ביותר הגבוהה הרצון שביעות

כלכלי וענף בעבודה מעמד יד, משלח העבודה: ותכונות העבודה מהיבטי הרצון שביעות

בשביעות ההבדלים דפוס עם עקביים הינם העבודה מהיבטי הרצון בשביעות ההבדלים

.(3.8 לוח (ראה יד משלח עלפי מההיבטים הרצון שביעות של הדירוג ועם הכוללת הרצון

נראות כלל בדרר אשר המקצוע של והמעמד הרצון שביעות רמת בין בקשר סטיות גם ישנן אך

ביו מעניינות השוואות מספר יש העבודה. של האופי לאור לצפות שניתן מה עם כעקביות
ההיבטים מכל ביותר המרוצים הם לדוגמה, מנהללם, הלבן. הצווארון ברובד הקבוצות

הטכנאים, הם זה מהיבט ביותר המרוצות היד משלחי קבוצות כאשר לחץ/עייפות, לחיבט פרט

על המנהלים של העיקרי יתרונם החופשיים. המקצועות ובעלי האקדמאים הגבוהים, הפקידים
המנהלים קידום. וסיכויי הבטחון השכר, מהיבטי רצון שביעות בהבעת הוא אחרות קבוצות

אחרים חופשיים מקצועות האינטרינזיים. מההיבטים רצון שביעות יותר גם מבטאים

הקידום, וסיכויי הבטחון השכר, היבטי מלבד שלהם הרצון שביעות במידת דומים וטכנאים

יותר. מרוצים הטכנאים אלה בהיבטים כאשר

יותר מהוות ובמסחר במכירות ועבודה יותר הגבוהות ברמות פקידותית שעבודה יתכן'

של הרצון שביעות ביו להשוות כאן גט מעניין לכן אנשים. אותם בפני הפתוחות ברירות

פקידים מאד. הגיונית נראית אן במקצת מורכבת היא ההשוואה התחומים. בשני העובדים

ומהיבט ולחץ/עייפות הפיזי הקושי ממידת העניין, מהיבט יותר הרבה מרוצים גבוהים
העצמאות, מהיבטי פחות הרבה מרוצים הם אך גבוהים, מכירות לעובדי בהשוואה הבטחון

מהטכנאים מרוצות פחות בהכרח אינן יחד גם אלה קבוצות שתי קידום. ומסיכויי השכר
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חופשיים ממקצועות יותר מרוצים גבוהים פקידים לדוגמח, אחרים. חופשיים ממקצועות או

בשביעות גבוהים מכירות עובדי של היתרון הקידום. וסיכויי הבטחון השכר, בהיבטי אחרים

אחרים. חופשיים ולמקצועות לטכנאים ביחס גם קיים וקידום שכר עצמאות, מהיבטי רצון

באופן עולה הרצון שביעות הכחול. מהצווארון עובדים בקרב הדפוסים את כעת נבחון
רצון בשביעות הוא ביותר הגדול ההבדל עבודה. למנהלי עד מקצועיים בלתי מפועלים עקבי

ההבדלים אר משמעותיים, הם גם מהשכר הרצון בשביעות ההבדלים האינטרינזיים. מההיבטים

עובדי בין נשווה אם מאד. קטנים הם ולחץ/עייפות פיזיים ותנאים מקשיים רצון בשביעות

מכל פחות מרוצים מקצועיים או מקצועיים בלתי שעובדים נראה והכחול, הלבן הצווארון
לעומת עבודה, מנהלי נמוכים. מכירות מעובדי אפילו הלבן, הצווארון כשככת הקבוצות

הם הלבן. הצווארון בשכבת הקבוצות מן לרבות ביחס גבוהה רצון שביעות מגלים זאת,

בשביעות עולים הם העצמאות ובהיבט הגבוהים, מתפקידים יותר אף העניין מהיבט מרוצים

אחרים חופשיים ממקצועות יותר מרואים הם השכר בתחום הטכנאים. על אף שלהם הרצון

של לזאת מקבילה קידום מסיכויי העבודה מנהלי של רצונם שביעות נמוכים. ומפקידים

עבודח מנהלי ופקידים. אחרים חופשיים מקצועות של רצונם שביעות על ועולה טכנאים
הקבוצה שאף העובדה ומלחץ/עייפות. פיזיים וקשיים תנאים של מהיבטים רק פחות מרוצים

שהבדל מכיוון מעניינת לחץ/עייפות מהיבט פחות מרוצה הכחול הצווארון ברובד העליונה
המקצוע. באופי כטמון נראה אינו זה

משלח קבוצות ביו מההיבטים הרצון בשביעות המוחלטים מהבדלים התרכזנו כה עד

לגבי שמצאנו כפי השונים. מהמימדים היחסית הרצון בשביעות להבדלים עכשיו נפנה היד.
משלחי קבוצות בכל ביותר הנמוכה היא קידום וסיכויי מהשכר הרצון שביעות והשכלה, גיל

הם זה מכלל יוצאים האינטרינזיים. מההיבטים רצון שביעות אי באה מכן לאחר היד.
עובדי כמו העבודה, אופי בגלל בעייה מהווה אינו העצמאות היבט שבהם יד משלחי

גבוהים כנראה הם והעייפות הלחץ בהם יד משלחי מהכלל יוצאים כן ומנהלים. מכירות

יותר מרוצים שהם בכר זו מהכללה סוטים אקדמאים גם עבודה. ומנהלי מנהלים כמו מאד,

הרצון שביעות של הדפוס ולחץ/עייפות. הבטחון מהיבטי מאשר והעצמאות העניין מהיבטי

הב.א. שאחרי לתארים שלמדו אלה בקרב שמצאנו היחידי לדפוס מקביל זו בקבוצה מעבודה

בהתפלגות יד משלחי ביו להבדלים כנראה קשורות יד משלח לפי בדפוסים מהסטיות חלק
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עובדים קבוצות הם עבודה ומנהלי אקדמאים גבוהים, מכירות עובדי בעבודה. מעמד ל?י

ועצמאים שכירים בין ההבדלים את בוחנים אנו 3.9 בלוח עצמאים, של גבוה אחוז יש בהן

הרצון. בשביעות

העבודה. מהיבטי הרצון בשביעות ועצמאים שכירים ביו ניכרים הבדלים קיימים
יותר ויחסית מהבטחון פחות יחסית מרוצים שהעצמאים נמצא השונים ההיבטים בין בהשוואה

אף התעסוקה. צורות שתי של השונה האופי עם עיקביים אלה הבדלים שני העצמאות. מהיבט

הרצון שביעות של בהשוואה ההיבטים מכל יותר מרוצה אינה הקבוצות משתי אחת לא

הקידום; וסיכויי השכר העצמאות, מהיבטי יותר מרוצים עצמאים עובדים המוחלטת.

מלחץ/עייפות.  השכירים
בין ההבדלים בבדיקת העבודה מהיבטי הרצון שביעות של הניתוח את מסיימים אנו

רצון שביעות של ביותר הנמוכה הרמה על מצביעים הבנייה מענף עובדים הכלכליים. הענפים

בענפים העובדים מכל ביותר הנמוכה הרצון שביעות על מצביעים שהם בכך משתקף זה ודבר כוללת,

היא הרצון שביעות אי ובטחון. לחץ/עייפות פיזיים, וקשיים תנאים היבטים: בשלושה האחרים

הרצון שביעות על מצביעים שונים בענפים עובדים בהם אחרים תחומים ילזנם התחומים. ביתר גם גבוהה

מים, חשמל, עובדי בעבודה; ענייו של מההיבט  קמעונאי ממחר עובדי ביותר. הנמוכה

קידום; מסיכויי  פיננסיים שירותים עובדי העצמאות; מהיבט  ותחבורה תקשורת

אנו רצון שביעות של ביותר הגבוהות ברמות השכר. מהיבט  הציבורי המינהל עובדי

הרמה את מגלים ומקצועיים עסקיים שירותים פיננסיים, בשירותי'ם שעובדים מוצאים

עובדים והקידום. הבטחון להיבטי פרט ההיבטים, מכל רצון שביעות של ביותר הגבוהה

ההיבטים, מרוב מאד גבוהה רצון שביעות הם אף מגלים והסעד החינוך הבריאות, בענפי

פרט האחרות, העובדים קבוצות של מזאת נופלת מהשכר רצונם שביעות השכר. להיבט פרט

הבריאות, בענפי עובדים עם יחד הציבורי, המינהל עובדי הציבורי. המינהל לעובדי

קבוצות שבשתי הדבר מעניין הציבורי. הסקטור שמכונה מה עיקר את מהווים והסעד, החינוך
הבדל קיים ההיבטים שביחד אף על ביותר, נמוכה היא מהשכר הרצון שביעות אלה עובדים

הציבורי המינהל ועובדי מאד, מרוצים כאמור, ובריאות, חינוך כשעובדי ביניהם, בולט

הענפים בין מההבדלים שחלק כמובן הבטחון. להיבט פרט ההיבטים, מכל מרוצים לא מאד
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ואולם, בעבודה. מעמד לפי בהבדלים גם ואולי יד, משלח לפי בהרכבם מההבדלים נובעים

הרצון שביעות דפוסי בקביעת עצמו הענף של נוסף תפקיד על מצביעים שתיארנו הדפוסים

.(3.10 (לוח

יד ומשלח גיל לפי העבודה מהיבטי רצון שביעות

בשביעות תלולות ועליות גיל עם העבודה מהיבטי רצון שביעות של יורד דפוס מצאנו

שני בין הגומלין קשרי את לראות ניתך 3.11 מלוח המקצועי. בסולם כשעולים הרצון

מקובצים כשהם הכחול, הצווארון שעובדי לראות ניתן גיל קבוצת כל בתוך האלה. המשתנים

השכבות שתי בין ההבדלים ההיבטים. בכל וזאת הלבן, הצווארון מעובדי פחות מרוצים יחד,

לפי הרצון שביעות של הדפוס בעינם. עומדים אך המבוגרים העובדים בקרב במקצת מצטמצמים

פחות מרוצים המבוגרים הלבן הצווארון שעובדי בעוד הרבדים. שני ביו כשונה מתגלה הגיל
עובדי בקרב הגיל עם הרצון בשביעות עקבית ירידה אין התחומים, בכל הצעירים מהעובדים

לחץ/עייפות העניין, מחיבטי מרוצים אף מבוגרים כחול צווארון עובדי הכחול. הצווארון
עם הרצון בשביעות היחידה המשמעותית והירידה הצעירים, העובדים מאשר יותר ובטחון

שני בין להבדל הסבר לנו אין זה בשלב הקידום. מהיבט הרצון בשביעות היא בגיל העלייה

יותר. מעמיקה בדיקה מחייב והדבר הגיל$ לפי בדפוס הרבדים

שנים חמש לפני העבודה לבין הנוכחית העבודה בין עבודה מהיבטי הרצון בשביעות שינויים
השנים בחמש מהעבודה הכוללת הרצון בשביעות השינויים על דיווחנו 2 בפרק

שכיחה היתה השיפור שתחושת בעוד רצונם. בשביעות בשינוי חשו העובדים רוב האחרונות.

להניח יש שווה. היתה הרצון בשביעות והרעה שיפור טל ההסתברות בהן קבוצות היו יותר,

מהיבטים הרצון בשביעות שינויים למצוא ניתן הכוללת הרצון בשביעות השינויים שמאחורי

יותר מרוצים הם מהם בעבודתם היבטים היו אם נשאלו המרואיינים כל העבודה. של שונים
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עד לציין היה יכול מרואיין וכל פתוחה, במתכונת נשאלה השאלה פחות, מרוצים או
הרעה. חלה בהם היבטים ארבעה ועד שיפור חל בהם היבטים ארבעה

לקרות עשויים בהם המרכזיים התחומים את לזהות יכולים אנו התשובות מתוך

עומדים אלה בתחומים שהשינויים להניח יש העבודה. מהיבטי הרצון בשביעות שינויים
ביותר מפורטת מערכת לפי סומלו התשובות הכוללת. הרצון בשביעות השינויים מאחורי

בקביעת הצגתם. לצורך יותר מצומצם סיווג עלפי קובצו מכן ולאחר קטיגוריות, של

התשובות. של בפועל ובשכיחות החשובים התחומים על קודמות בדיעות גם התחשבנו ההקבצות

3.12 בלוחות מובאת יד ומשלח גיל ולפי העיקריים התחומים לפי התשובות התפלגות

.3.13 ו

כבסים ששימשו המימדים עם עקביים הינם בתשובות שהופיעו העיקריים התחומים

שכינינו התחום הוא שנוסף היחיד התחום העבודה. מהיבטי הרצון שביעות של לניתוח
העבודה, ממקום המגורים מרחק עבודה, לשעות המתייחסות תגובות נכללו כאן "נוחיות".
הרצון. בשביעות ירידה של וגם עלייה של כמקור גם מופיע פיזי מאמץ של המימד וכוי.

רק ללמוד יכולים אנו השונים העבודה מהיבטי רצון שביעות על העובד של מתגובותיו
מכך כתוצאה אם ללמוד יכולים איננו בעבודה, הכרוך הפיזי המאמץ ממידת מרוצה הוא אם

שינויים על השאלות של מובנית הבלתי המסגרת פיזי. מאמץ ביותר או בפחות מעוניין הוא

על הקפדנו ואנו האפשרויות שתי בין להבחין לנו מאפשרת זמן פני על רצון בשביעות

שמאמץ הוא האחד לציון. ראויים מימצאים שני ישנם זה בהקשר הסימול,. בשלב זו הבחנה

כתוצאה אמפירית. מבחינה כחשובה התגלתה זו הבחנה בו היחידי התחום את מהווה פיזי
על כלל, בדרך כמצביע, האחרים העבודה מהיבטי רצון שביעות חוסר לפרש יכולים אנו מכך

בפני תיזי מאמץ לגבי שההבחנה הוא השני המימצא בלבד. אחד בכיוון בשינוי התעניינות
לירידה כמקור מאמץ פחות ציינו שאנשים הפעמים שמספר כיון וזאת חשובה, מאד היא עצמו

מאד. גבוה הוא רצונם בשביעות

הינם ביותר השכיחים ההיבטים בכללותן. התשובות התפלגות לבדיקת עכשיו נפנה

לעתים צויינו העצמאות היבט וגם העניין היבט גם השכר. והיבט האינטרינזיים ההיבטים

מאשר יותר צויין האינטרינזי המימד של אלה ממרכיבים אחד כל כללי ובאופן קרובות,

יותר צויין השכר היבט אמנם הרצון. בשביעות שיפור היה שבהם התחומים מכלל השכר, היבט
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שני מאשר פחות צוייו הוא הכל בסך אך הרצון, בשביעות ירידה היתה בהם התחומים ביו
המוצגות הגיל קבוצות כל את מאפיין זה כללי דפוס יחדיו. האינטרינזיים הגורמים

היבט הזכרת בשכיחות הירידה הוא הגיל עם להבחין ניתן שבו היחיד השינוי .3.12 בלוח

הכנסה שפרופילי העובדה עם עקבית זאת ירידה הרצון. שביעות גדלה שבו כגורם השכר

קרוב לשיא כלל בדרך מגיעה וההכנסה הצעירים בגילים יותר תלול שיפוע בעלי חינם גיל
הגיל. עם יורדת אינה השכר מהיבט הרצון בשביעות ירידה של השכיחות .45 לגיל

לירידה והן הרצון בשביעות לעלייה הן גורם מופחת פיזי מאמץ שציינו, כייי

מהתשובות $15 ל 10^ בין מהווה זר. גורם ההקשרים. בשני דומה השכיחות הרצון. בשביעות

גם מופיעים ועייפות לחץ יותר .34 לגיל מתחת צעירים לעובדים פרט הגיל, קבוצות בכל

.35 גיל מעל אנשים אצל רצון בשביעות ירידה של כמקור

קבוצות בכל ביותר השכיחים כהיבטים גם מופיעים והשכר האינטרינזיים הגורמים

השכר, של זאת על עולה אינטרינזיים גורמים של האזכור שכיחות העיקריות. היד משלחי

עוברים כשאנו עולה השכר לאיזכור ביחס האינטרינזיים הגורמים אזכור של השכיחות אך

האקדמאים בין שאם כך ומנהלים. ולאקדמאים עבודה למנהלי מקצועיים בלתי מעובדים
הרי לשכר, התייחסו 13^ כ ורק ולעצמאות, לעניין שצויינו מההיבטים 82"^ התייחסו

הפועלים ומבין לשכר, 17^0 ו אינטרינזיים לגורמים מתייחסים 693, עבודה מנהלי אצל

לגבי שמצאנו כפי .15H והשכר 34^6 מהווים האינטרינזיים הגורמים מקצועיים הבלתי

על לשאלות התגובות בדפוס מקבילים העבודה מנהלי הנוכחית, מהעבודה רצון שביעות

.(3.13 (לוח הלבן הצווארון ברובד הביניים לקבוצות זמן פני על רצון שביעות

זמן פני על הרצון שביעות עולה שבו כתחום פיזי מאמץ פחות איזכור של השכיחות

הלבן. הצווארון עובדי של הנמוכים ובדרגים המקצועיים הבלתי הפועלים אצל בהרבה גבוהה

שבו כתחום פיזי מאמץ פחות ציינו מקצועיים בלתי פועלים של מהתשובות 30^ כ כמעט

ועובדי הנהגים אצל גם זאת. בקבוצה ביותר השכיח הגורם בעצם וזהו הרצון, שביעות גדלה

אך ,203; לכ ומגיע מהתשובות, משמעותי אחוז מהווה פיזי מאמץ פחות נמוכים מכירות

ולהתייחסות לבדיקה ראוי זה מימצא במינו. מיוחד מקצועיים הבלתי הפועלים בין מקומו

אחר דפוס מקבל הרצון שביעות ירדה בו כתחום פיזי נ*אמץ פחות איזכור יותר. מורחבות
יותר ואף פחות לא משמעותי הוא זה גורם מצפים, שהיינו כפי היד. משלחי בין לגמרי
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גם יותר תכופות מוזכר זה גורם הכחול. הצווארון לרובד מאשר הלבן הצווארון לרובד

נמוכים. מכירות עובדי בקרב נמצאת ביותר הגבוהה והשכיחות ואקדמאים, מנהלים אצל

עובדי האינטרינזיים. הגורמים אזכור על עולה זאת בקבוצה זה גורם איזכור של השכיחות

משמעותית. במידה עדיין אך יותר, רחוקות לעתים זה גורם מציינים הכחול הצווארון
שביעות עלתה שבו כתחוח מקצועיים הבלתי לפועלים יותר הרבה חשוב פיזי מאמץ פחות

הנכון. הוא ההפך ונהגים עבודה מנהלי אצל הרצון. שביעות אי ירדה מאשר הרצון

יותר שגם מוצאים אנו הרצון, בשביעות לגידול כמקור פיזי מאמץ לפחות במקביל

מהגידול הרצון שביעות אי רצון. בשביעות לירידה כמקור בשכיחות מוזכרים ועייפות לחץ

משמעותית הינה אך הלבן, לעומת הכחול הצווארון ברובד מתרכזת אינה ועייפות בלחץ

נמצאת ,153 ל קרוב ביותר, הגבוהה השכיחות אלה. מרבדים אחד כל בקרב שונות בקבוצות

נהגים. ובקרב מנהלים בקרב

סיכום

הרצון שביעות של לדפוסים מאד מקבילים עבודה מהיבטי רצון שביעות של הדפוסים

של לתקיפות חיזוק מהווה בעצמו זה מימצא ועבודתו. העובד של התכונות כל לפי הכוללת,
מוגדרים ההיבטים בין ההבדלים את למצוא ניתן הכוללת. הרצון שביעות על הדיווחים

נרחיב כך על הכוללת. הרצון בשביעות ההבדלים אח להסביר יהיה שאפשר בכדי ומוחשיים

.10 בפרק הדיבור את עוד

על שונים עבודה מהיבטי הרצון בשביעות ההבדלים של גודלם הוא שני בולט מימצא

בספרות מוזכרים כלל שבדרך אלה על בהיקפם עולים אלה הבדלים היד. ומשלחי ההשכלה רקע

ההבדלים אף על אך .10 בפרק הדיבור את מרחיבים אנו כך על גם רצון. שביעות לגבי

חלק הנוכחיים. היד למשלחי ביחס מובאים הרצון בשביעות שהשינויים לכך לב לשים יש
הדורשת מעבודה עברו פיזי במאמץ מהירידה רצון שביעות אי המבטאים מהמרואיינים

יותר. גבוהים עניין או שכר כמו אחרות, מסיבות זו מבחינה יותר
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משמעותיים שינויים מוצאים אנו אין העבודה, מהיבטי רצון בשביעות חגדולים המוחלטים

מקצועי וסטטוס גבוהה השכלה בעלות הקבוצות השונים. מההיבטים היחסית הרצון בשביעות

האינטרינזיים ההיבטים לעומת השכר מהיבט רצון שביעות בין יחם אותו גילו גבוה

והמקצועי. ההשכלתי הסולם בתחתית הקבוצות כמו ולחץ/עייפות פיזיים תנאים ולעומת

החשיבות שהן יתכן שונות. בדרכים היחסית הרצון שביעות של היציבות את לפרש ניתן
בעצמן השונים ההיבטים של היחסית הרמה והן לעובד השונים ההיבטים של היחסית

אמנם לשכר ביחס האינטרינזיים ההיבטים של היחסית שהחשיבות הוא אחר פירוש משתנות.

השכר ברמת השיפור על עולה האינטרינזיים ההיבטים של ברמה השיפור אך המעמד, עם עולה

של היחסית בחשיבות הגידול אף על כלומר, ההשכלה. ברמת או מקצועי בסטטוס כשעולים

האחרים. להיבטים ביחס עולה אינה מהם הרצון שביעות אי האינטרינזיים, ההיבטים

בחשיבות השינויים של ישירות ולעדויות ישירה לבדיקה פונים אנו הבאים בפרקים

היד. ומשלחי ההשכלה קבוצות שבין לעבודה ביחס בערכים וההבדלים השונים ההיבטים

החילופיים. ההסברים בין להבחין תעזור כזאת בדיקה

מאשר השכר מהיבט יותר גבוהה רצון שביעות אי עובדים גילו הקבוצות בכל

שהיבט כהוכחה זאת לפרש יש האם שאלות. מספר מעורר בעצמו זה דבר האחרים. מההיבטים

שהעובדים הוא הדבר פירוש האם הקבוצות? בכל לעובדים ביותר החשוב ההיבט הוא השכר

שתגובה מכך להסיק יש האם בעבודתם? אחר שיפור כל עלפני בשכרם גידול מעדיפים
עבודות למצוא בנסיונות תתבטא מעבודתם רצון שביעות אי על העובדים של אופיינית

הבאים. בפרקים נדון אלה בשאלות גם יותר? גבוה שכר המשלמות

בשביעות שינויים היו בהם ההיבטים סוגי על דיווחנו זה פרק של האחרון בחלקו

היבטי אותם של חשיבותם את אישרה התשובות התפלגות האחרונות. השנים בחמש הרצון

ביותר הרבה בשכ'ווות שהוזכרו שההיבטים מצאנו בנוסף, זה. בפרק התרכזנו בהם עבודה

משלחי בכל וכמעט הגילים בכל נכון היה זה דבר העבודה. של האינטרינזיים ההיבטים הם

משמעות הזמן. עם עבודתם במהות בשינויים חשים השכבות מכל שעוברים להסיק ניתן היד.
העיקריים התחומים את מחטיאה מקצועי בסטטוס ואף בשכר בשינויים שהתרכזות היא הדבר

השינויים. שכיחות מבחינת לפחות



שינויים לגבי ם המימצאי עם יחד הנוכחית, מהעבודה חיצון שביעות לגבי המימצאים

השכר, מן ביותר הגבוהה הרצון שביעות אי את מגלים שהעובדים שבעוד מראים זמן, פני על

חיוביים. שינויים יותר ובמיוחד האינטרינזיים, בהיבטים זמן פני על שינויים יותר ישנם

בספרות משמשות זמן פני על הרצון בשביעות השינוי מרכיבי על השאלות על התגובות

כרוך זה מעין פירוש השונים. ההיבטים של החשיבות לגבי מסקנות להסקת כבסיס לעתים

לפעולות ביטוי מהווים העבודה מהיבטי הרצון בשביעות שהשינויים בהנחה חלקי באורח

לפי משמעותי. בהיקף קיימות לכר ושהזדמנויות עבודתם את לשפר העובדים של יזומות
ההבדלים סמר על ביניהן בוחרים והם ברירות, של רצף לפני עומדים העובדים זאת, גישה

לשינויים ניידות דפוסי ביו הקשר את מנתחים אנו 8 בפרק השונות. האופציות של בתכונות

העדות את נבדוק היתר בין לעבודה. ביחס בערכים נדון 64 בפרקים מהעבודה. בסיפוק

בין הקשר מהות את לברר גם ננסה ביצעו. שהם ממשיים שינויים לגבי העובדים של העצמית

מאידך. העבודה כלפי לערכים מחד, מהעבודה סיפוק
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נבחרים מהיבטים רצון שביעות על השאלות 14 ל התשובות התפלגות :3.1 לוח
המשיבים) 0ה"כ מתוך (אחוזים העבודה של

הרצון שביעות מידת
לא בכלל כר כ* יא מרוצה מרוצה
מרוצה מרוצה מרוצה די מאד במיוחד העבודה היבטי

עניין

6.6 14.6 35.2 26.4 17.2 בעבודה שיש העניין
11.2 16.9 36.9 22.9 12.1 ומגוונים שונים בדברים לעסוק האפשרות

8.5 14.4 36.7 26.4 14.0 והיכולת ההגשרר. מנוצלת בה המידה

עצמאות

4.4 10.4 37.1 30.9 17.3 העבודה תתבצע כיצד להחליט החופש

3.9 9.6 40.1 30.3 16.1 בעבודתך לך שיש והאחריות הסמכות

2.7 8.5 34.9 32.9 21,1 הממונים עם יחסים
שכר

19.1 35.5 34.5 8.2 2.7 והטבות משכורת

בטחון

7.4 11.4 30.8 26.7 23.7 בעבודה בטחון
קידום

23.7 24.7 32.8 13.6 5.2 לקידום סיכויים
מפריע מידה באיזו

לא בכלל כר כל לא מפריע מפריע
מפריע מפריע מפריע די מאד במיוחד

פיזיים תנאים

47.4 29.6 11.6 7.5 4.0 בעבודתך מתלכלך אתה שבר. המידה

קור, חום, (רעש, בעבודה הפיזיים התנאים
30.2 27.6 20.8 12.3 9.1 נעימים) בלתי ריחות

42.3 30.4 15.7 7.6 4.0 בעבודה הפיזי הקושי מידת
לחץ/עייפות

יום של בסופו מרגיש שאתה העייפות מידת
13.2 34.0 31.2 14.7 6.9 ממוצע עבודה

24.8 36.0 23.0 11.1 5.1 בלחץ עובד אתה שבה *מידה

האחוזים. בחישוב נכללו ולא זו שאלה על ענו לא עצמאים
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העובד מתבקש בהו השאלות, 14 ל התשובות התפלגות :3.2 לוח
המשיבים) סה"כ מתור (אחוזים עבודתו את לתאר

בעבודה נבחרים היבטים של הקיום מידת
בכלל אין רבה בר כל לא רבה מאוד רבה במיוחד רבה העבודה היבטי

. ענייו
9.2 16.5 28.3 24.4 21.7 בעבודתר מוצא שאתה ענייו

שונים בדברים עיסוק
17.0 10.5 14.5 31.4 26.7 ומגוונים

ההכשרה את לנצל אפשרות
12.2 15.7 28.1 22.8 21.2 בעבודה והיכולת

עצמאות

כיצד להחליט חופש
8.6 11.8 26.5 17.1 36.0 העבודה תתבצע

5.3 11.2 28.1 27.5 27.9 בעבודה ואחריות סמכות

1.3 4.1 27.8 35.9 30.9 הממונים1 עם טובים יחסים

שכר

20.9 44.7 30.1 3.4 0.9 והטבות משכורת

בטחון

7.5 11.2 22.4 26.7 32.2 בעבודה בטחון

קידום
32.6 21.3 30.4 12.0 3.7 לקידום סיכויים

פיזיים תנאים

34.5 28.3 18.0 11.9 7.3 בעבודה לכלור

(רעש, בעבודה הפיזיים התנאים
בלתי ריחות קור, חום,

20.8 31.8 28.4 12.1 7.0 נעימים)
27.0 29.5 24.2 13.7 5.6 פיזי קושי

לחץ/עייפות
יום של בסופו עייפות הרגשת

6.1 19.0 41.8 24.0 9.2 ממוצע עבודה

12.2 12.0 34.1 26.9 14.8 לחץ תחת עבודה

האחוזים. בחישוב נכללו ולא זו שאלה על ענו לא העצמאיים 1
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הרצון שביעות מדדי ציוני :3.3 לווו
העבודה של נבחרים מחיבטים

תקן סטיית רצון שביעות מדדי ציון עבודה היבטי

0.96 2.78 ענייו

0.83 2.48 עצמאות

1.03 3.57 שכר

1.20 2.50 בטרוון

1.32 3.33 קידום סיכויי
20.96 2.13 פיזיים תנאים

0.93 2.51 לחץ/עייפות

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון
2

כלומר רצון, משביעי תנאים על מצביע אלה היבטים בשני ימופיע נמוך ציון
מטרידים. שאינם תנאים על
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מהיבטים, רצון1 שביעות של ממוצע ציון :3.4 לוח
גיל עלפי בעבודח,

קידום בטחון שכר לחץ/ תנאים עצמאית■."" ענייו ג>ל
עייפות פיזיים

3.22 2.52 3.54 2.36 2.02 2.43 2.71 "י 2925

3.21 2.54 3.48 2.45 1.99 2.42 2.71 3430

3.33 2.43 3.53 2.53 2.08 ' 2.38 2.75 3935

3.27 2.50 3.60 2.58 2.10 2.54 2.85 4440

3.47 2.46 3.67 2.52 2.23 2.55 2.86 4945

3.36 2.48 3.63 2.65 2.22 2.46 2.72 5450

3.57 2.53 3.60 2.56 2.21 2.59 2.93 6055

3.33 250 3.57 2.51 2.13 2.48 2.78 ,■ . סח"כ

גבוהה. רצון איע1ביעות על מצביע גבול' ציון 1
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מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.5 לוח
לימוד שנות עלפי בעבודה,

לחץ/ תנאים
קידום בטחון שכר עייפות י פיזיים עצמאות ענייו לימוד שנות

3.85 3.15 4.15 2.83 2 7 0 3.07 3.40 6

3.81 2.99 4.03 2.83 2.84 2.76 3.18 4!

3.75 2.96 3.92 2.75 2.62 2.74 3.21 57

3.64 2.77 3.80 2.75 2.55 2.69 3.11 8

3.39 2.47 3.63 2.55 2.21 2.54 2.91 119

3.12 2.32 3.37 2.37 1.94 2.32 2.63 12

3.16 2.11 . 3.35 2.35 1.75 2.33 2.48 1513

2.89 2.34 3.25 2.28 1.47 2.16 2.26 +16

3.23 2.50 3.57 2.51 2.13 2.48 2.78 סה"כ

גבוהח, רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון
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בעבודח, מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.6 לוח
העובד למד בו האחרון הםפר בית עלפי

תנאים אחרון בי"ס
קידום בטחון שכר לחץ/עייפות פיזיים עצמאות ענייו תעודה וסוג

3.84 3.10 4.14 2.90 2.75 3.03 3.40 למד לא

3.71 2.97 3.93 2.75 2.67 2.71 3.16 שנים 7 עד עממי

3.63 2.72 3.80 2.75 2.53 2.70 3.10 שנים 8+ עממי

3.41 251 3.64 2.66 2.25 2.57 2.96 עיוני תיכון
3.38 2.52 3.58 2.48 2.20 2.53 2.87 מקצועי תיכון

3.23 2.37 3.38 2.39 1.83 2.38 2 ךך בגרות תעודת
אחרת או עיונית

3.16 2.31 3.47 2.35 2.06 2.33 2.62 בגרות תעודת
מקצועית

3.16 2.25 3.29 2.40 1.74 2.40 2.57 r >j\^w)'גל"יכוני (כולל

3.29 2.04 3.49 2.32 1.75 2.26 2.39 תיכונית על תעודה
אקדמית לא

2.75 2.25 3.18 2.18 1.46 2.12 2.30 ב.א.
3.00 2.45 3.30 2.41 1.48 2.25 2.25 דוקטורט או מ.א.
3.33 2.50 3.57 2.51 2.11 2.47 2.78 ■. סה"כ

t

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון 1
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q>03>iu1 רצון שביעות של ממוצע ציוך :3.7 לוח
מוצא ארץ עלפי בעבודה,

לחץ/ תנאים עצמאות עניין
קידום בטחון שכר עייפות פיזיים
3.37 2.46 3.54 2.56 2.07 2.52 2.81 רוסיהפולין
3.43 2.60 3.55 2.55 2.11 2.55 2.82 רומניה
3.49 2.71 3.73 2.45 2.29 2.61 2.96 אירופה דרום

3.00 2.14 3.39 2.34 1.77 2.18 2.42 אירופה מרכז

3.07 2.24 3.38 2.61 1.90 2.38 2.46 אחר  אירופה

3.56 2.50 3.80 2.54 2.28 2.54 2.92 עיילו

3.65 2.94 3.79 2.84 2.56 2.64 3.00 אירי

3.51 2.47 3.81 2.62 2.49 2.56 298 מריקי
3.04 2.31 3.52 2.35 1.90 2.45 2.69 מצרים

3.59 2.60 3.89 2.55 2.39 2.70 3.07 תימי

3.59 2.78 3.72 2.63 2.53 2.64 3.02 אפריקהאחר אסיה

3.13 2.45 3.38 2.42 1.90 2.35 264 ישיאל

3.33 2.50 3.57 2.51 2.11 2.48 278 סה"כ

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון
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מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.8 לוח
יד משלח עלפי בעבודה,

תנאים
קידום בטחון שכד לחץ/עייפות פיזיים עצמאות עניין יד משלח

2.90 2.36 3.19 2.30 1.44 2.18 2.24 י אקדמאים

3.35 2.35 3.62 2.24 1.70 2.28 2.40 חופשיים מקצועות
אחרים

3.18 2.11 3.43 2.26 1.76 2.36 2.40 טכנאים

2.59 2,00 3.01 2.36 1.48 2.00 2.15 מנהלים

3.20 2.11 3.44 2.35 1.62 2.38 2.64 גבוהה פקידות

3.38 2.29 3.68 2.40 1.83 2.59 2.86 נמוכה פקידות
2.97 2.84 3.30 2.44 1.99 2.18 2.90 מכירות עבודי

גבוהים

3.46 2.68 3.66 2.53 2.38 2.29 2.94 מכירות עובדי
נמוכים

3.13 2.42 3.46 2.64 2.37 2.26 2.58

3.61 2.76 3.78 2.68 2.59 2.70 3.01 מקצועיים עובדים
3.95 2.51 3.87 2.73 2.36 2.84 3.45 נהגים

3.94 2.81 4.09 2.73 2.61 3.02 3.46 בלתי עובדים
מקצועיים

3.33 2.50 3.57 2.51 2.13 2.48 2.78 סה"כ

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון 1
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מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון .3.9 לוה
בעבודה מעמר עלפי בעבודה,

תנאים
קידום בטחון שכד לחץ/עייפות פיזיים עצמאות עניין

2.96 2.99 3.38 2.69 2.26 2.23 2.86 עצמאיים

3.43 2.37 3.62 2.47 2.07 2.54 2.76 שכירים

3.33 2.50 3.57 2.51 2.13 2.48 2.78 סה"כ

י . גבוהה.1 רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון
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מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציוך :3.10 לוח
כלכלי ענף עלפי בעבודה,

תנאים
קידום בטחון שכר לחץ/עייפות פיזיים עצמאות ענייו

3.46 2,60 3.58 2.61 2.37 2.60 2.98 קלה תעשיה

3.32 2.38 3.66 251 2.25 2.51 2.74 כבדה תעשיה

3.33 2.50 3.28 2.55 2.13 2.47 2.85 אחרת תעשיה

3.54 2.35 3.63 2.62 2.28 2.66 2.99 ומים, חשמל
תקשורת תחבורה,

3.52 2.99 3.69 2.69 2.60 2.58 2.93 בניין
3.02 2.68 3.28 2.40 1.90 2.19 2.72 סיטוני מסחר

3.31 2.85 3.58 2.58 2.18 2.46 3.14 קמעונאי,מזון מסחר

3.34 2.29 3.70 2.38 1.76 2.31 2.45 חינוך,רווחה,
בריאות

3.45 2.18 3.93 2.46 1.98 2.57 2.75 ציבורי מינהל

3.95 2.07 2.98 2.19 1.42 2.32 2.47 פיננסיים מוסדות
דלא ונכסי ביטוח

ניידי

3.65 2.54 2.97 2.43 1.48 1.99 2.29 עסקיים שירותים
ומקצועיים

3.11 2.88 3.44 2.45 2.09 . 2.34 2.62 אישיים שירותים
ואחרים

3.33 2.50 .1.57 2.51 2.15 2.48 2.78 סח"כ

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון 1
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מהיבטים רצון שביעות של ממוצע ציון :3.11 לוח
ורובד גיל עלפי בעבודה,

תנאים
קידום בטחון שכר לחץ/עייפות פיזיים עצמאות ענייו

לבן צווארון
2.98 2.31 3,31 2.27 1.61 2.24 2.48 4425

3.12 2.33 3.47 2.46 1.79 2.28 2.53 5445

3.30 2.40 339 248 187 241 270 6055

כחול צווארון
3.52 2.70 3.74 2.67 2.46 2.64 3.03 4425

3.67 2.59 3.81 2.71 2.63 2.71 3.16 5445

3.85 2.66 3.81 2.63 2.55 2.77 250 6055

גבוהה. רצון אישביעות על מצביע גבוה ציון
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העבודה ביו בעבודה, מהיבטים הרצון בשביעות שינויים 3 12 לוח
גיל1 עלפי שנים, חמש מלפני העבודה לביו הנוכחית

גיל

6055 5450 4945 4440 3935 3430 2925 היבטים

רצוו טבעי יותר

33.3 33.5 31.9 31.6 33.0 38.6 38.5 עניין
30.1 41.4 34.7 33.5 30.5 29.2 25.0 עצמאות

12.6 8.8 12.4 14.5 20.6 18.5 22.9 שכר

1.2 1.7 2.2 1.6 3.2 2.3 3.1 בטחון

8.4 6.4 9.0 7.7 7.3 5.1 6.8 נוחיות
14.5 8.2 9.7 11.0 5.4 6.3 3.6 גופני מאמץ פחות

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סהווכ

רצון שבעי פחות

20.5 17.0 15.2 20.8 16.3 19.8 30.4 . עניין
17.5 32.3 15.1 19.7 18.2 22.2 6.8 עצמאות

25.7 23.7 33.3 31.0 27.2 28.1 34.4 שכי

3.3 1.0 0.6 3.7 3.3 2.2 1.4 בטחון

8.1 6.9 8.6 5.9 8.5 10.5 19.7 נוחיות
14.0 9.0 13.7 11.7 12.8 9.7 4.3 גופני מאמץ פחות

10.9 10.0 13.4 7.3 13.7 7.6 3.0 ועייפות לחץ יותר
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 טהייכ

הערות:

או מאד קטנות לקטיגוריות חרט שצויינו, ההיבטים כל סר מתוך שצויינו ההיבטים התפלגות (1
ברורות. לא



י/

י נוכחית עבודה ביו בעבודה מהיבטים הרצון בשביעות שינויים :3.13 לוח
; יד1 משלח שנים,עלפי חמש מלפני עבודה לבין

; ד י ח ל ש מ
 ■  ~~~ י בעלי ~~

י עובדימ עובדים עובדי עובדי מקצועות
בלתי מקצוע מנהלי מכירות מכירות פקידות פקידות חופשיים היבטים

מקצועיים נהגים יים עבודה נמוכים גבוהים נמוכה גבוהה מנהלים טכנאים אחרים אקדמאים
: רצון שבעי יותר

11.5 14.4 30.8 32.7 10.3 24.5 38.5 42.3 39.2 42.5 42.3 49.2 ענייי
! 23.3 24.7 26.3 36.1 32.7 35.6 23.4 28.7 44.2 29.6 36.0 328 עצמאי"

15.0 24.7 21.3 16.7 26.7 20.0 11.9 18.7 11.4 19.0 11.6 127 שכר
4.4 6.0 3.0 0.7 0.0 1.1 3.0 2.2 1.4 2.4 1.6 21 בטחיי
15.6 11.0 7.9 5.6 9.3 8.3 14.0 4.8 2.3 5.1 7.7 20 נוחיות
30.3 19.4 10.6 8.2 20.9 10.6 9.1 3.3 1.5 1.4 0.8 1.3 גופני מאמץ פחות ,

100 0 100 0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
0̂

רצון שבעי פחות

24.5 7.6 17.3 16.9 9.7 13.6 23.4 17,9 22.1 33.1 27.1 30.2 ענייו
14.9 14.0 13.8 26.1 5.5 16.8 26.7 27.5 28.2 28.2 29.5 17.3 עצמאות
35.7 40.5 31.6 30.4 41.2 35.4 28.7 23.7 14.7 9.6 20.8 205 שכר
2.3 3.3 2.8 2.1 4.6 2.9 0.0 1.7 0.0 0.0 1.5 3.7 בטחון
5.5 5.4 13.4 4.7 0.0 5.7 3.8 10.4 10.9 15.4 5.9 14.8 נוחיות
11.0 14.5 10.5 14.0 33.5 15.1 5.0 8.8 10.0 9.0 3.4 9.2 גופני מאמץ פחות
6.2 14.7 10.5 5.8 5.5 10.5 12.4 10.0 14.0 4.6 11.9 4.2 ועייפות לחץ יותר

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

הערות:

ברורות. לא או מאד קטנות לקטיגוריות פרט שצויינו, ההיבטים כל סך מתוך שצויינו ההיבטים התפלגות C1
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בעבודה הקשורים ערכים :4 פרק

האפשרי לתפקיד פעמים מספר התייחסנו מעבודה רצון שביעות של הקודם בניתוח
שונות בקבוצות שנצפתה הרצון שביעות במידת וההבדלים בעבודה בערכים ההבדלים של

יותר. ישירה בצורה בעבודה הערכים מהות את יבדוק זה פרק העבודה. בכוח

האדם רואי? אותו כדבר או רוצה, האדם בו כדבר בפשטות ערכים להגדיר ניתן
כרצוי.

"Values... have to do with modes of conduct and endstates of
existence. To say that a person 'has a value' is to say that
he has an enduring belief that a specific mode of conduct or
endstate of existence is personally and socially preferable
to alternative modes of conduct or endstates of existence."
)Rokeach, 1972, pp. 15960).

כ העבודה ערכי את להגדיר ניתך דנים אנו בו בהקשר
". . . the conceptions of what is desirable that individuals
hold with respect to their work activity." (Kalleberg, 1977,
p. 129).

בעל להיות גם עשוי אלא תיאורטי, עניין בעל רק אינו בעבודה הערכים חקר

המדיניות. קביעת על חשובות השלכות

"Understanding and evaluating individual preferences is
important in the move from social description to social
action. Policies should attempt to reflect value choices of
the popul at ionat large. Public policy makers must understand
the worker's values so as to tap effectively the productive
efforts of workers while satisfying their varied wants."
)Andrisani, et_ aj_. , 1977, p. 78) .

לחקר עיקריות תיאורטיות גישות שתי קיימות הפסיכולוגיתחברתית בספרות

דומיננטי. גורם או בודד, ערר עלפי האנשים את מסווגת הראשונה הגישה בעבודה. ערכים

כך על מצביע Kalleberg בעבודה, הקשורים וערכים תגמולים רצון, שביעות על במחקרו

מוגבלת: הינה זו שגישה

"While classifying individuals on the basis of their dominant
orientation to work may be useful in certain situations, and
while particular individuals may have singleminded and
uncomplex motivations toward their work, such categorizations
do not appear very useful for a comparative analysis.
Identifying workers as motivated by the desire to obtain a
single type of reward tends to lead to a neglect of an
analysis of the variation and experience on other dimensions."
)1975, p. 51).
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על ועומדת בעבודה, הקשורים ודעות היבטים של מערכת מפרטת השנייה הגישה

אוריינטציה לזהות מעוניין אינו הרווקר והיבט. היבט כל מעריכים האנשים בה המידה

של ההיבטים מערכת של היחסית החשיבות את להעריך מנסה אלא בודדת, דומיננטית
המרכזי הנושא ספציפיים. הדגשים כמה ישנם זה יותר כללי בקונטקסט העבודה.

האינטרינזיים המאפיינים של היחסית החשיבות אולי, הינו, בעבודה ערכים על בספרות

לסוגייה בהכרח, לא כי אם קרובות, לעתים מתורגם, זה דבר העבודה. של והאקסטרינזיים
חשיבות הוא משני נושא מספקת. כלשהי שעבודה והעצמאות העניין לעומת השכר השיבות של

העבודה. שעות לגמישות בהקשר או העבודה, של הפיזיים לתנאים בהקשר השכר

הוא האנשים רוב של עבורם העבודה של הדומיננטי שההיבט נרחבת אמונה קיימת

שניתנים כספיים תגמולים על הכלכלית בספרות מההרגשה חיזוק מקבלת זו עמדה השכר.

של עליונותו את הקובע הכלכלית בתיאוריה דבר כל קיים לא זאת, עם העבודה. עלידי
העבודה של אחרים במאפיינים עניין ויש תגמולים של אחרות צורות עלפני זה היבט

מתמסדת הפסיכולוגית שהספרות למרות "psychic 16ח00וז1 קרובות לעתים נקראים אשר

למסקנה לעתים מגיעה היא העבודה, של והאקסטרינזיים האינטרינזיים בהיבטים

הצווארון עובדי עובדים. קבוצות של רחב מגוון עבור ביותר החשוב ההיבט הינו שהשכר

השכר. את פחות להדגיש נוטים חופשייםומנהלים, מקצועות בעלי ובמיוחד הלבן,
מסכמים: ואחרים Robinson

"It is not that the machine operator would not be interested
in work that he can become personally involved in or that the
scientist is not interested in making more money, but rather
that these features are of secondary concern in their
respective hierarchies of value* v^ (1969, p. 55).

)1966) Herzberg שאלה. בסימן ויותר יותר נמצאת השכר חשיבות על ההדגשה

גם מהווה הוא רצון, שביעות לאי ביותר החשוב המקור את מהווה שהשכר שבעוד 'טוען'
הלכו לאן בספרם sheppard and Herrick רצון. לשביעות חשוב פחות הכי המקור את

ועבודה ששכר טוענים השבעים. בשנות עוברים של רצון שביעות חוסר הרובוטים? כל

נוחיות, כגון שמטרות בכר מכירים הם העובדים. עבור הכל חזות עוד אינם '.נאותה'

שכירים הייצור, עובדי של רובם עבור מרכזיים עניינים מהווים נאותה שכר ורמת בטחון

זאת, עם שירותים. ועובדי

"... for many workers the quality of the job is as important
and after reaching a certain level of income and safety even
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more important than increases in wages." (Maccoby: xxvin
Sheppard and Herrick, 1972) .

בכל לעובדים חשובים ויותר יותר הופכים האינטרינזיים שהתגמולים הרעיון

.Work in America ב יותר עוד פותח קדימות

"... An increasing number of workers want more autonomy in
tackling their tasks, greater opportunity for increasing their
skills, rewards that are directly connected to the intrinsic
aspects of work, and greater participation in the design of
work and the formulation of their tasks." (1973, p_ 13) 

אוסטרליה, הברית, בארצות רצון בשביעות העוסקים המחקרים של בסקירה

של האינטרינזיים ההיבטים שבהם רבים מקרים C1975) Johnston מזכיר ובריטניה,
בסקר הם, אף מסיקים Renwick and Lawier העיקרי. המניע הכוח את היוו העבודה

עבודה: כלפי עמדות של

"... you too want more but not simply more money and benefits,
you were raised in affluence and tend to take these for
granted. Instead, you want more psychological satisfactions.
More opportunities to learn and grow. More chance to exercise
to the fullest your talents and skills. More possibility of
accomplishing something worthwhile." (1978, p. 53).

■ גישות של רחב במגוון השתמשו בעבודה ערכים על בויכוח השונים הצדדים

הגישות על לעמוד לכן, חשוב, שונים. מסוגים בהוכחות והשתמשו הערכיים לחקר

גישתנו המושגיים. ובסיסיהם בעבודה הערכים ללימוד החוקרים משתמשים בהן השונות

הכרחי כמבוא ישמש זה שדיון כך גישות מספר ולהשוות לאמץ היא הבאים בפרקים

המושגית המסגרת את למזג נסיון משקפת גישתנו כן, על יתר אנו. למימצאינו
לערכים הכלכלנים של הגישה עם יחד הערכים לחקר מביאים החברתיים שהפסיכולוגים

ולהעדפות.
המושגי הרציונל את נבחן כך אחר חליפיות. גישות כמה בתיאור מתחילים אנו

של הגישות בין והשונה השווה על להצביע וננסה השונות הגישות של הבסיסי

את לפרש יש בה הדרך על דיון בעזרת נסכם הכלכלנים. ושל החברתיים הפסיכולוגים
הצורר על הוא העיקרי ההדגש השונות. התיאוריות לאור השונות, האמפיריות הגישות

למדוד. מנסים אנו אותו לדבר באשר בבהירות
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בעבודה ערכים לחקר גישות

נתונים של סוגים מספר מתוך הוצאו בעבודה לערכים באשר בספרות המסקנות

ההצדקה ואת לעבודה, הקשורים ערכים לחקר השונות הגישות את לבחון ברצוננו ועדויות.
הערכים על ללמוד המנסים מחקרים בין בסיסית הבחנה קיימת אלה. גישות של התיאורטית

האנשים. של במעשיהם המתמקדים מחקרים לבין האנשים, אומרים אותם דברים על התבססות תוך

אודות הפרט של לדיווחיו לב תשומת במתן מאופיינת והפסיכולוגית הסוציולוגית הספרות

האנשים. של ממעשיהם המשתמעים הערכים על לדבר נוטה הכלכלית שהספרות בעוד עצמו,

עם במשכורות השינויים מדפוס השלכות הוצאת היא הכלכלנים עלידי הננקטת נוספת גישה

0(hedonic wage estimation) עבודה מאפייני
להניח יש אנשים מדברי מסקנות להוציא כדי הנחות. של שונה מערכת  גישה לכל

כתוצאה לבוא העשוייה הטייה כל ללא במודע ערכיהם את לבטא מסוגלים שהם

משקפת שלהם שההתנהגות להניח יש האנשים של ממעשיהם מסקנות להוציא כדי מראיון.
הגורמים שכל גם מניחה זו גישה לבחור. חופשיים אמנם ושהמ רציונלי בחירה תהליך

להוציא יהיה שאפשר כדי זוהו. אמנם התנהגותיות בחירות על המשפיעים הרלוונטיים
ישקפו שהם כך מותאמים הללו שההבדלים להניח יש העבודות, בין שכר מהבדלי מסקנות

בסיס על רק נכון יהיה זה דבר עבודה. של שונים סוגים של היחסית המשיכה את במלואם

בשוק. היחסי השכר נקבע בה לדרך באשר הנחות מספר

וגם בעבודה, ערכית לגבי האנשים של העצמיים בדיווחים מתמקדים אנו זה בדז"ח

על ללימוד ביותר והפשוטה הישירה הגישה גישות. של רחב מגוון למצוא ניתן כאן

עבודה. של היבטים מערכת של החשיבות את להעריך מהאנשים לבקש היא בעבודה ערכים

או כלשהו, סולם גבי על ופריט פריט כל של החשיבות את לדרג מתבקשים המרואיינים
הראשונה בגישה משתמשים כאשר לאחרים. בהקשר מהם אחד כל השונים, הפריטים את ,לדרג

היא אחרת צורה השונים. הפריטים של הציונים השוואת עלידי נקבע היחסי הדירוג

למידת באשר פתוחות שאלות על תשובות מתוך השונים הפריטים של חשיבותם לגבי להסיק

של האיזכור שכיחות משמשת זו במסגרת העבודה. של השונים האספקטים של חשיבותם

הדיוק השונים. ההיבטים של חשיבותם של כולל כאינדיקטור העבודה של השונים ההיבטים

מערכת עם מופגש הפרט שבה מובנית מסגרת לעומת ספונטני איזכור של זה סוג של

המובנית מסגרת להעדיף נטייה קיימת בספרות במחלוקת. שנוי קטיגוריות, של מוגדרת
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מערכת את לדרג פתוחות בשאלות אפשרי זר, אין תקפות, של לבעייר. פרט זאת, עם יותר.
המדגם לגבי שכזה דירוג להשיג או היחסית, חשיבותם בסיס על העבודה של ההיבטים

הכולל.

בסיבות התמקדות עלידי בעבודה ערכים על וללמוד לנסות היא ישירה פחות גישר.

בעבודה. לבצע) מתכוונים האנשים אותם השינויים אולי, (או, הממשיים לשינויים
בעבודה. לערכים באינדיקטורים נתפסות לשינוי למניעים באשר השאלות על התשובות

אלו בהתבטאויות לראות ניתן מכוונת, לפחות, או, ממשית התנהגות כאן שמעורבת כיוון
הערכים. של יותר ומשכנעות קונקרטיות התגשמויות

באשר שאלות מתוך לערכים באשר מסקנות להסיק נםיונות ישנמ קרובות לעתים

פחות או יותר מחבב שהאדם לדברים באשר פתוחות משאלות במיוחד מעבודה, רצון לשביעות

זמן. לאורך מעבודה רצון בשביעות השינויים למקורות באשר או לעבודתו, בהקשר

.(1969) ואחרים Robinson מתוך לעיל שהובא לציטוט הבסיס את מהוות זה מסוג עדויות
שינויים בפני הפרט את לחשוף היא יותר, רחוקות לעתים משתמשים בה אחרת, גישה

היבמ על לוותר הפרט של נכונותו את ולבחון העבודה, של שונים במאפיינים היפוטתיים
בעבודה). אחרים שיפורים תמורת שכר על  כלל (בדרך אחר היבט תמורת אחד

היבט כל של התרומה מתוך העבודה היבטי של חשיבותם לגבי להסיק נםיון יש לבסוף,

כלל בדרך נעשה שכזה ניתוח סוג רבמשתני. ניתוח במסגרת הכוללת הרצון לשביעות והיבט

שמאחורי ההגיון היבט. כל של כמודד והיבט היבט מכל הרצון שביעות במידת שימוש תוך

מעבודה, כוללת רצון לשביעות תורמת כלשהו עבודה מהיבט רצון ששביעות שככל הוא זו גישה

גישת עם זו לגישה המשותף מן הרבה יש מושגית מבחינה הפרל'. עכור יותר חשוב זה היבט כך

הכלכלנים. משתמשים בה ההדוניסטית השכר

ל1חקובותיהם היא אחת בסיסית בעייה השונות. הגישות של המושגי הבסיס את עתה נבחן

תשובותיהם. משמעות את המערפלות דרכים בשתי ממצבם מושפעות להיות עשויות האנשים של

מוטוו להיות עשויות מעבודה רצון שביעות בנושא שאלות על שהתשובות כך על הצבענו 2 בפרק

המטרות (הפחתת העובדים של והשאיפות הציפיות מתמתנות שבהן הסתגלות איסטרטגיות עלידי

את להסביר מעדיפים הם כי אם למדי, דומים עקרונות על מבוססת הכלכלנים של גישתם
ישירות. שאלות עלידי ולא השינוי דפוסי עלידי בעבודה שינוי של הסיבות
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טוען: Johnston דרך. באותה ערכים על שאלות על התשובות את להטות צריר תהליך של זה סוג
"Where jobs in whatever occupation, have become dissatisfying
and alienating, or have been designed in such a way as to be
devoid of intrinsic interest, many workers name pay as the
most satisfying aspect of their jobs. Unable to change their
conditions of work, they claim increases of pay to compensate
for the disadvantages of the job situation." (1975, pp. 44849).

בעבודתו; לו כחשוב יצהיר שהוא מה על משפיע מעבודתו להשיג יכול שאדם מה כך,

יצהיר שהאדם הסיכוי יפחה רצון, משביע פחות יהיה העבודה של מסויים שהיבט ככל

היבט של מצב ביו הפוך קשר מציעה הכלכלית התיאוריה לכך, בניגוד כחשוב. זה היבט על

כחשוב. מוצהר היבט אותו כמה עד לביו כלשהו עבודה

הכלכלית התיאוריה של הבסיסית הגישה את להסביר עלינו זה ניבוי להבהיר כדי

מפתח. הבחנות כמה של במונחים זו גישה לתמצת ניתן הפרט. של ערכים או העדפות כלפי

כלשהו מוצר של התרומה של במונחים ערך או חשיבות מודדת הכלכלית התיאוריה

לרעיון מקבילה כשלעצמה זו הגדרה ולתועלתו. הפרט של לרווחתו עבודה) של היבט (או

בתרומתו משתקף עבודה היבט של שהערך הפסיכולוגיתחברתית בספרות למצוא שניתן

התועלת של כלשהו כמודד הרצון שביעות את לראות ניתן מעבודה. כוללת רצון לשביעות

הינם אלה מתגמולים (כמה העבודה. של השונים והאקסטרינזיים האינטרינזיים מהתגמולים

תרומה בין הכלכלנים מבחינים התועלת, על כלשהו מוצר של ההשפעה בניתוח שליליים).
עבודה היבט של כולל מצב בהשפעת מתמקד הכולל הערר בשוליים. תרומה לבין כוללת

ההערכה מעניינת. העבודה כמה עד או גבוה, הוא השכר כמה עד  התועלת על מסוייס
או (הוספה העניין או השכר של הנוכחית ברמה קטן שינוי של בהשפעתו מתמקדת השולית

היבטי של היחסית הכוללת שהחשיבות מפני חשובה הינה זו הבחנה התועלת. על הפחתה)

זו הפוכות ואף מזו זו שונות להיות עשויות היחסית השולית והחשיבות שונים עבודה

לא הכללית, לתועלת ביותר חשוב להיות עשוי כלשהו עבודה היבט בעוד כך, מזו.
שיפורים. בו יוכנסו אם רבה תועלת תהיה בהכרח

אמפיריות השוואות על משפיעה היא כיצד לבחון עלינו זו כללית בהבחנה בהתחשב

מעיקרם. שונים אספקטים בשני מאלה אלה כנבדלים האנשים את לראות אפשר אנשים. בין
השולית בהערכה או העדפות) (מפת שלהם התועלת בפונקציית שונים להיות עשויים הם

את או הכוללת התועלת את מגדירה התועלת פונקציית בעבודתם. שיפורים לגבי שלהם
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הערך את מגדירה גם היא עבודה. היבטי של נתונה מעיכת מתור העולה הרצון שביעות

הנחה מתור מוגדרת השולית ההערכה עבודה. מאפייני של נתון סל בכל שינוי של השולי

יותר טובה שהעבודה ככל הסל. של ההרכב השתנות עם יחד שיטתי באופן משתנה שהיא

ייראו שונים אנשים שני כר, יותר. נמוכה תהיה השולית ההערכה כלשהו, היבט מבחינת

עבודות מערכת כל ידרגו הם כאשר בעבודה זהות העדפות או בעבודה זהים ערכים כבעלי

שניהם בעוד שוליות הערכות אותן את גם להם יהיו כאשר או אופן, באותו נתונה
הם אם שונות שוליות הערכות להם להיות עשויות כן כמו עבודה. באותה נמצאים

שבעבודתו אדם כר, זהות. עדיין העדפותיהם מפות זמן ובאותו נפרדות, בעבודות נמצאים

. שאדם בעוד עבורו, חשוב אינו ב'עניין' שיתמקד שיפור שכל לחוש עשוי רב, עניין יש

מעניינת עבודתו את שיעשו לשיפורים חשיבות של רבה מידה ייחס ביותר משעממת שעבודתו

הערכותיהם, את גם מחליפים והיו עבודתם, במקומות מתחלפים היו אלה אנשים אם יותר.

זהים. ערכים או העדפות כבעלי לראותם היה אפשר

עשויים אנשים אחר. במובן גם מזו זו שונות להיות עשויות תועלת של פונקציות

הכללית התועלת אבל <(ordinal equivalence) שווה באורח עבודתם איז לדרג

אנשים ישנם כלומר, שונה. תהיה נתונה עבודה מכל העולה (cardinal equivalence)

שביעות של ההשוואה אחרים. אנשים של רצונם להשביע שקל בעוד רצונם להשביע שקשה

זה נושא שנוי הכלכלית בספרות זה. במימד בהכרח קשורה טונים אנשים אצל כוללת רצון

כנגדו. מתריעים אף או בו, מלדון נמנעים קרובות שלעתים נושא ויהווה במחלוקת,

עשויות עבודה היבטי עלפני רצון שביעות של ההשוואות הקודם, בפרק שהבחנו כפי

של גם או עבודה היבטי מכמה יחסית רצון שביעות של אורדינליות בהשוואות להתמקד

גם אפשרית הבחנה אותה לערכים, ובאשר עבודה. מהיבטי אבסולוטית רצון שביעות

ערכים להשוואת באשר ביותר הברורה היא זו הבחנה למודדים. ממשיים בנםיונות
בהקשר אחד עבודה בהיבט השיפור עיר של הגדרה דורשת אורדינלית גישה כר, בשוליים.

אלא חשוב, אינו ומה חשוב מה של במונחים יבוטא שהדבר אסור שני. בהיבט לשינוי

כמה על היינו, אחרת. למען אחת הטבה על לוותר מוכן האדם כמה עד של כמונחים דווקא
עצמאות יותר המעריכים אנשים בעצמאות. נתון שיפור עבור לוותר מוכן אדם יהיה שכר

עצמאותם את לשפר כדי הכנסה יותר על לוותר המוכנים ככאלה זה בקונטקסט מוגדרים

י בעבודה.
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שהללו כפי השוליים ערכיהם לבין האנשים של ההעדפות מפת השוואת בין הבחנו

על בשאלות למדוד מנסים אנו ומה למדוד רוצים אנו מה הנוכחית. מעבודתם מושפעים

שהנסיונות נראה שונות. מסיבות אבל הדברים, בשני עניין לנו יש בעבודה? ערכים

י רוצים אנו כאשר הכרחיים הם אנשים קבוצות או אנשים בין העדפות במפת הבדלים לזהות

בתגמולים הקיימים ההבדלים ביו ולהפריד מעבודה, רצון בשביעות ההבדלים את להבין

האם כגון שאלות שואלים אנו כאשר כך על חושבים שאנו ודאי בערכים. שקיימים מאלה

שאיפותיהם את משנים האנשים האם או מהעבודה, שונים לדברים מצפים משכילים אנשים
מזדקנים. שהם ככל מעבודתם

קבוצת של מעבודה הרצון שביעות את לשפר בנסיון מתמקדים אנו אם שני, מצד

לתת עשויים משכילים אנשים כך לקריטי. הופך השולי הערך אז כי מסויימת, עובדים
רבה מידה להם נותנת ממילא עבודתם אם אך האינטרינזייס לתגמולים יותר רבה חשיבות

בשביעות המירבי השיפור את להם שיעניקו והשיפורים יתכן ועצמאות, עניין של יותר
אחרים. בתחומים יהיו הרצון

ערכים המודדות השונות האמפיריות הגישות בעזרת למעשה מודדים אנו מה

בעבודה?

מבקשות לאדם, שונים עבודה היבטי של חשיבותם במידת ישירות הדנות שאלות

שכללנו השאלות מערכת כך, עבודתו. של הנוכחיים מהתנאים עצמו לנתק כלל, בדרך ממנו,
מחפש כשהוא להתעניין אדם עשוי בהם שונים דברים "ישנם בפתיחה: התנתה שלנו בשאלון

באופן בעבודה מדובר כאשר שונים. לדברים חשיבות לייחס נוטים שונים אנשים עבודה.

אם מכוון, שאלה של זה סוג לך...". חשוב מידה באיזו כרגע, שלך בעבודה לא כללי,

הכללית. ההעדפות במפת האנשים בין הבדלים לזהות כן,
עשו זו שאלה על שהשיבו האנשים אמנם אם לנו ברור לא זאת, עם

מושפעת שהיא כפי השולית הערכתו של במונחים יותר עונה שהאדם יתכן זו. הבחנה

הנוכחית. עבודתו של ממאפיינים

יש לכך ממשיים. עבודה לשינויי הסיבות לגבי ל;קאול היא ישירה פחות איסטרטגיה

כמתמקדת נראית זו גישה אבל ערכים. של ההתנהגותיות בהתגלמויות מתמקדים שכאן יתרוו
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גם כמו הקיימת העבודה של מהמאפיינים ומושפעת השולית בהערכה יותר ישיר באופן

ועבודות מיוחד, באופן משעממת האדם של הנוכחית עבודתו אם ההזדמנויות. מאופי

סיבות ולתת אלה הזדמנויות לנצל עשוי הוא ידו, בהישג נמצאות יותר מעניינות
החשוב העבודה היבט הוא שעניין אומר בהכרח זה אין עבודתו. לשינוי אינטרינזיות
את בעשותו משכרו מסויים חלק להקריב עשוי שהוא למרות דומה, באופן עבורו. ביותר

חשוב. הפחות ההיבט הוא שהשכר כך על מצביע בהכרח זה אין עבודה, לשינוי הצעד

בעבודה היפוטטיים שינויים לגבי ישירות השואלות שאלות הנמקה, אותה עלפי
ישירה השוואה נותנות שהן יתרון יש אלה לשאלות בשוליים. בהערכה הן גם מתמקדות

האחרים. ההיבטים את קבוע מחזיקות בעודן העבודה, של השונים ההיבטים בין
רצון לשביעות כלשהו עבודה היבט של תרומתו שבה זו היא האחרונה הגישה

זו גישה משמעות את להעריך כדי היבט. אותו של חשיבותו של כמדד משמשת כוללת

בשלוש להבחין ניתן 'תרומה'. באומרנו מתכוונים אנו למה קודם להבהיר עלינו
במקדם לפעמים החוקרים מתמקדים הפםיכולוגיתחברתית בספרות זה. מושג של תפיסות

את לייחס ניתן כמה עד היא שנייה תפיסה משתנה. של לתרומה כמודד 6 הסטנדרטי

שביעות במידת תלוי זה דבר כלשהו. מסויים להיבט אדם עבור הנחזית הרצון שביעות

לבין ההיבט בין המקשר (b) הרגרסיה מקדם של ובגודלו זה מהיבט רצונו
תרומה. של השלישי המדד את מהווה בעצמו זה מקדם של הערך הכללית. הרצון שביעות

ההיבטים כאשר ערכים. של למדידה ביותר המתאים המדד הוא זה שלישי שמדד נראה לנו
להשוואה ניתן והיבט היבט כל עבור b של הערך זהות, ביחידות נמדדים השונים

להכוונה זה פרמטר מתייחס כיצד היחסית. חשיבותו על לעמוד יהיה שאפשר כדי ישירות

העבודה היבטי כלל לגבי הפרמטרים מערכת השולית? ההערכה לבין ההעדפות מפת שבין

תתקבוצות עבור בנפרד אותה אומדים כאשר ההעדפות. מפת את כמייצגת נראית

ההעדפות. במפת אלה קבוצות בין הבדלים להערכת בסיס לתת אמורה היא באוכלוסייה
בפרמטרים גם כמו העבודה, של הממשיים במאפיינים תלוייה תהיה בשוליים ההערכה

מהצורה להסיק ניתן העבודה של שונים למאפיינים בהתאם תשתנה היא בה הדרך על אלה.

רצון. שביעות לבין עבודה היבטי בין הקשר של הפונקציונלית
לבין כוללת חשיבות בין מבחינה אינה הספיכולוגיתחברתית שהספרות בעוד

למאפיינים בהתאם משתנה היחסית שהחשיבות לאפשרות התייחסות ישנה בשוליים, חשיבות
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דוגמאות: כמה נציין העבודה. של

"The data suggest that people have in mind a level of
compensation that they consider adequate for them. If their
pay falls below this level, then money becomes more important
then interesting work. If wages or salary are above this
level, then whether they consider their job interesting
assumes more importance." (Renwick and Lawler, 1978, .(57.ח

בין מנוגדים ליחסים מוביל מהם אחד כל כאשר מקורות בשני מבחין Ouinn

ערכים: לבין עבודה מאפייני
"Complicating these relationships is the possibility that
importance ratings of job facets may be correlated with
quality of employment with regard to the same factor. On the
one hand, it has been suggested that the better a worker's job
is on some dimension, the greater are the chances that he or
she will regard that dimension highly. The contrary
deprivation argument maintains that people will prize most
highly that which they lack. Further complicating the matter
is the argument that when certain types of rewards are
provided, the incentive value of other types of rewards is
diminished. Empirically, the correctness of the various
arguments remains unresolved, and both positive and negative
correlations have been reported between the importance
assigned to job facets and how well rewards are provided with
respect to those facets." (1975, pp, 4648).

למתאם ניתנים העבודה של ואופייה בעבודה שערכים בכך להכיר חשוב כן, על יתר

על משפיעים הם העבודה, עלידי מושפעים אינם ערכים אס אפילו נוספת. מסיבה חיובי
עצמית בחירה קרובות לעתים הנקראים תהליכים שבעזרת כך עבודות, בין בחירה

חיובי. מתאם למצוא נצפה (selfselection)

הניתוח של האיסטרטגיה

זה, בפרק שתוארו ערכים על ללימוד גישות של רחב מגוון נסינו זה במחקר

אותם העבודה, היבטי של חשיבותם על ישירות לשאלות התשובות על מדווחים אנו 5 בפרק

נמשיך 6 בפרק שונים. אנשים שבין ההעדפות במפת להבדלים באינדיקטורים רואים אנו
לשאלות תשובות על המבוססים הבדלים עבודה, היבטי של בשוליים בהערכה הבדלים ונבחון

תמורת עלשכר לוותר לנכונות באשר שאלות מערכת ועל עבודה לשינויי הסיבות בדבר

היבטי >1ל התרומה את רבמשתני ניתוח בעזרת מסכמים אנו 10 בפרק אחרים. עבודה היבטי

מהגישות העולים המימצאים עקביות את וי! לחשו ומנסים מעבודה כוללת רצון לשביעות עבודה

השונות.
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העבודה היבטי חשיבות על עצמי בדיווח משתקף שהדבר כפי לעבודה ביחס ערכים :5 פרק

הביא לחקרם, האמפיריות הגישות ועל ערכים על חשיבה דרכי על 4 בפרק הדיון
לבין התועלת) פונקציית של הפרמטרים (כלומר בכללותן ההעדפות מערכת בין להבחנה

מתמקדים אנו זה בפרק העבודה. במסגרת או בעבודה שוליים שינויים של בשוליים הערך

הבא שבפרק בעוד בכללותה, ההעדפות במערכת קבוצות בין או יחידים בין בהבדלים

ההבחנות מן בכמה משתמשים אנו בשוליים. בעבודה שינויים של בהבדלים נתמקד

וערכים עמדות על שאלות לניתוח הפרט תועלת על הכלכלית התיאוריה של הבסיסיות

והפסיכולוגית. הסוציולוגית לספרות האופייניות
היבטי של חשיבותם על ישירות שאלות 14 של סידרה הוצגה המרואיינים בפני

סולם לפי בעבודה היבט כל להם חשוב כמה עד להעריך התבקשו העובדים השונים. העבודה

כל להעריך התבקש העובד בכלל". חשוב זילא עד במיוחד" מ"חשוב  קטיגוריות חמש של

ההיבטים לאותם התייחסו הפריטים זה. מול זה העבודה היבטי את לדרג ולא בנפרד היבט

דהיינו: (3 פרק (ראה העבודה מהיבטי הרצון שביעות על השאלות במסגרת שאלנו עליהם

וסיכויי בטחון לחץ/עייפות, פיזיים, וקשיים תנאים שכר, עצמאות, בעבודה, עניין
לפי מאורגנות כשהן הבודדות לשאלות התשובות התפלגות את מציג 5.1 לוח קידום.

התשובה את מסמל 5 של וציון במיוחד" "חשוב לתשובה ניתן 1 של ציון כאשר המימדים,

הפריטים כל של התקן וסטיית הממוצע הציון חושבו 5.2 בלוח חשוב". לא "בכלל

מימד. כל המרכיבים
ההעדפה מימד בין הבחנו התועלת פונקציית עם וקשרן ההעדפות מערכת על בדיון
מימד לבין מהעבודה התועלת לכלל שונים היבטים של היחסית התרומה על המצביע היחסית

עבודה. היבטי של נתונה ממערכת המתקבלת התועלת של הרמה על מצביע אשר ה"רמה"

בהתאח מקבילה. הבחנה לעשות ניתן העבודה היבטי חשיבות על לשאלות התגובות בניתוח
בשתי לניתוח ניתנות העבודה היבטי חשיבות על השאלות על התשובות זאת, להבחנה

היבט האם השונים; הפריטים של המוחלטת החשיבות על היא אחת אפשרית התמקדות צורות.

לגישה בהתאם לבחון, ניתן אנשים ;'!ני בין הנערכת בהשוואה לא? או כחשוב נחשב נתון

מקבילה זאת גישה השני. מאשר יותר כחשובים השונים ההיבטים את מחשיב מהם אחד אם זאת,
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ההיבטים של היחסית בחשיבות היא שנייה התמקדות התועלת. פונקציית של הרמה למימד

ביו השוואות כן כמו חשובים? כפחות ואלה כחשובים הופיעו מימדים אלה השונים:

היחסית. או המוחלטת בחשיבות הבדלים על להתמקד יכולות באוכלוסייה שונות קבוצות

ואלו כחשובים ההיבטים את החשיבו הקבוצות מו אלו לשאלה תתייחס המוחלטת ההשוואה

קבוצות בין מסויים להיבט המיוחסת החשיבות את להשוות גם ניתן זו גישה במסגרת לא.

קבוצה כל במסגרת ההיבטים של הדירוג את רק תשווה היחסית הגישה שונות. עובדים
היבטים לעומת מסויים להיבט יותר גדולה יחסית חשיבות ייחסה קבוצה איזו ותבדוק

התועלת. פונקציית של היחסית ההעדפה למימד מקבילה זו גישה אחרים.

את לזהות הנםיוך את תואם זה דגש היחסית. הגישה על הוא זה בפרק הדגש

באמצעות באוכלוסייה. שונות קבוצות ביו התועלת פונקציית של ההעדפה במימד ההבדלים

עמדות. על נתונים בפירוש המתעוררת חשובה מתודית בעייה גם נמנעת זו התרכזות

הם אף קיבלו ההיבטים שאר כל אם לחלוטין שונה הינה נמוך חשיבות ציון של המשמעות

מועט ערך מייחס שהאדם הוא אחד פירוש צורות. בשתי זה מצב לפרש ניתך דומה. צילן

לצפות ניתן זה פירוש לפי להציע. עשוליה שעבודתו האפשריים מהתגמולים אחד לכל

מאדם יותר מרוצה אפילו יהיה ושהוא יחסית דלה עבודתו אם גם מרוצה יהיה שאדם

מאד. לו חשובים ההיבטים שכל חשיבות על לשאלות ענה אך עבודה, באותה העומק אחר

אינו הוא במציאות אולם בתיאוריו, או בלשונו להמעיט נוטה שהיחיד הוא שני פירוש

קבוצות או יחידים ביו המוחלטות התגובות השוואת תגמולים. של נמוכה מרמה רצון שבע

שונים בטווחים תגובותיהם את למקם האנשים אצל נמייה ישנה כאשר בעייתית כן אם היא

זאת, עם יחד .(response set bias) אמיתיים הבדלים על יצביע שהדבר מבלי הסולם של

בין בהשוואות מאשר אנשים בין בהשוואות יותר רצינית להיות עשוייה ההטייה מידת

חשוב שהכל לומר שנוטות קבוצות מוצאים אנו איו בהמשך, שנראה כהי ואכן, קבוצות.

אחד מהיבט משתנה הקבוצות ביו התשובות דפוס חשוב. אינו שהכל שמציינות ואחרות

מחייב. היה שההגיון מה עם המקרים ברוב כעקבי נראה ואף למשנהו

.(5.1 (לוח התוצאות לבדיקת פונים כשאנו שציינו ההבחנות את לזכור חשוב

בממוצע מאד". ו"חשוב במיוחד" "חשוב של בכיוון נוטות האוכלוסייה בכלל התשובות

חשובים ובטחון שכר והן האינטרינזיים ההיבטים שהן מדווחת האוכלוסייה (5.2 (לוח
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הפיזיים הקשיים זאת, לעומת במקצת. גבוה ציוו קיבלו שהאחרונים אף על מאד, לה

עבור הציונים את לבחון ראוי חשיבות. של יותר הרבה נמוך ציוו קיבלו ולחץ/עייפות
המדדים. אותם את המרכיבים הפריטים מן לכמה התשובות התפלגות רקע על המדדים

יותר קטנים אף נראים השכר לעומת לענייך המיוחסת החשיבות מידת ביו ההבדלים

מסווגים 70"^ כ השכר, לגבי וגם עניין לגבי גם הבודדות. השאלות בין כשמשווים

שאר לגבי חשובים. כך כל כלא אותם מסווגים 535 מ ופחות ביותר, כחשובים אותם

להיבטים פרט ,7035 ל 50"* ביו נע מאד" חשוב כ"לפחות אותם הרואים אחוז ההיבטים,
תנאים של אלה להיבטים .4035 מ לפחות יורד האחוז בהם ולחץ/עייפות פיזי קושי של

מן יותר גבוה אחוז עלידי חשיבות מיוחסת ולחץ/עייפות העבודה במקום פיזיים
ההיבטים ושני שמאחר ייתכן ולכלוך. פיזי קושי של להיבטים מאשר המרואיינים

להתייחסות מכך כתוצאה זוכים הם עבודות של מוגבל למספר רלוונטיים הינם האחרונים

יותר. מצומצמת

מוצא וארץ השכלה גיל, אישיות: רקע תכונות לפי העבודה היבטי חשיבות

בחינות, מכמה וזאת הגיל עם משתנה חשיבותם לפי ההיבטים של היחסי הדירוג
.(5.3 (לוח הגיל קבוצות לכל משותפים קווים כמה גם ישנם כי אם

ההיבטים גיל קבוצת בכל כן וכמו הגילים בכל ביותר החשוב כהיבט מתגלה השכר היבט

הקידום את מדגישים יותר הצעירים בגילים חשובים. הפחות נם הי ולחץ/עייפות הפיזיים
שתי בין היחסי הציון אך בעבודה. ן ו הבטח את מדגישים יותר הגבוהים בגילייי' זאת ולעומת

בחשיבות השינויים את משקף זה צמצום הגיל. עם משמעותי באופן מצטמצם הגיל קבוצות
ולחץ/עייפות פיזיים וקשיים תנאים לצפות, שניתן כפי הגיל. עם ההיבטים של המוחלטת

והיבט עקבי דפוס אין השכר שלהיבט בעוד ,45 גיל לאחר בחשיבותם חד באופן עולים
בשינויים מעוניינים פחות כשהעוברים כסביר גם נראה זה גידול הוא. אף גדל הבטחון

ההיבטים בדירוג השינויים הגיל. שעולה ככל חדשות הזדמנויות אחרי וחיפוש בעבודה

לעומת הקידום את פחות מדגישים מבוגרים שעובדים בעובדה מתבטאים הגיל קבוצות בין
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שינויים הפור. הוא הסדר הצעירים העובדים כשאצל העצמאות, לעומת העניין ואת העניין,
ליותר מצפים מבוגרים שעובדים כנראה לצפות. היה שניתן מה עם עקביים נראים אלה

לעצמאות, לצפות יכולים אינם עדיין צעירים שעובדים בעוד חייהם, של זה בשלב עצמאות

את פחות מחשיבים 55 גיל מעל שעובדים לציין גם ראוי שבעבודתם. העניין להם חשוב אך

המוחלטת בחשיבותם העולים ולחץ/עייפות פיזיים וקשיים תנאים מלבד העבודה היבטי כל

ניכר. באופן והיחסית

בין העבודה של השונים להיבטים המיוחסת בחשיבות מאד בולטים הבדלים יש

ביחס השכר של שהחשיבות הטענה את מאשרות התשובות .(5.4 (לוח ההשכלה קבוצות

מחשיבים ומעלה שנים 13 שלמדו אלה עולה. שההשכלה ככל קטנה האינטרינזיים להיבטים

להיבט מעל בחשיבותה מדורגת עצמאות השכר. היבט את מאשר יותר העניין היבט את

לציון ענייך של החשיבות ציון בין היחס יותר, או שנים 16 שלמדו אלה אצל השכר

שהשכלתם אלה בקרב 1.9 ל הסולם בתחתית .84 מ בהתמדה עולה שכר של החשיבות

והן השכר של המוחלטת בחשיבות מירידה הן נובע ענייןשכר ביחס השינוי נמוכה.

עצמאות). (וגם עניין של המוחלטת בחשיבות במיוחד חדה מעלייה
שעולה ככל בחשיבותם מצטמצמים ולחץ/עייפות פיזיים וקשיים תנאים כמו ההיבטים

בחשיבותו עולה לחץ/עייפות של ההיבט כלל, למדו שלא אלה אצל זאת, לעומת ההשכלה. רמת

אינו בעבודה בטחון אחרת. קבוצה באף קורה שאינו דבר האינטרינזיים, הגורמים על

פרט ההשכלה, קבוצות בכל מאד חשוב בעבודה הבטחון ההשכלה. עם חדמשמעי דפוס מראה

מדורגים לימוד שנות 13 מ החל שנה. 16 מעל שלמדו ואלה כלל למדו שלא אלה לשתיים:

בקשר בספרות הרבה ההתעניינות בגלל וקידום. לבטחון מעל האינטרינזיים ההיבטים

של במונחים השכלה של אלטרנטיבית והקבצה הגדרה גם מציגים אנו וערכים, השכלה שבין

נוסף. חיזוק מקבלים לימוד שנות לפי הדפוסים .5.5 בלוח התעודה וסוג הספר בית סוג
את מדרגים אקדמי, תואר בעלי או לאאקדמי, עלתיכוני ממוסד בוגר תעודת שקיבלו אלה

דירוג ההשכלה של האחרות הרמות שבכל בעוד השכר להיבט מעל והעצמאות העניין היבטי

הפוך. הינו החשיבות

הרצון בשביעות המוצא קבוצות בין משמעותיים הבדלים מצאנו 3 ו 2 בפרקים

בעיקר לנבוע יכלו אלה הבדלים העבודה. מהיבטי הרצון ובשביעות העבודה מן הכוללת
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בשביעות שההבדלים הראינו ואמנם, המוצא. קבוצות את המאפיינות העבודות באופי מהבדלים

הבדלים שקיימים יתכו ובהשכלה. בגיל הבדלים עלידי במלואם מוסברים אינם כוללת רצון

התגובות הרצון. בשביעות להבדלים תואמים אשר לעבודה, ביחס בערכים המוצא קבוצות ביו
על כשמסתכלים שגם לציין מעניין .5.6 בלוח מוצגות מוצא ארץ לפי חשיבות על לשאלות

השכר. חשיבות על במקצת עולה עניין של החשיבות בהם מקרים מוצאים בכללה, המוצא קבוצת

השכר היבט של החשיבות ישראל ילידי בין אירופאי. ממוצא מהקבוצות בחלק קורה זה דבר

יותר הנמוך הדירוג את נותנות הקבוצות כל במקצת. רק והעצמאות העניין היבטי על עולה

ולחץ/עייפות. פיזיים וקשייח לתנאים

בעבודה ומעמד יד משלח העבודה: ותכונות העבודה היבטי של החשיבות

שיש היא ההיבטים חשיבות על התשובות לפירוש הבסיסית התיאורטית המוצא נקודת

ההעדפות במערכת התועלת פונקציית של בסיסיים פרמטרים על כמצביעות התשובות את לראות

מהמשיבים ביקשנו הקודם, בפרק שהסברנו כפי העובד. של הנוכחי מצבו על כמצביעות ולא

רצונם לשביעות קשר בלי עבודה, מחפשים כשהם כללי באופן להם החשובים לדברים להתייחם

היינו לא נכונה, זו הנחה אם בה. לראות רוצים שהיו והשינויים הנוכחית מהעבודה

חשיבות על שאלות על האדם יענה מסויים, בהיבט יותר טובה שהעבודה שככל למצוא מצפים

אנשים אם למצוא עדייו ניתן התוך קשר אך היבט. אותו של בחשיבותו שממעיטה בצורה

לערכיהם. התואמות עבודות למצוא מצליחים מסויימת העדפות מערכת עלידי המאופיינים
עבודות ימצאו לשכר, ביחס לענייו יותר גדולה יחסית חשיבות הנותנים האנשים כלומר,

הוא הדומיננטי הדפום לעבודה, ביחס ערכים על בספרות ואמנם אלו. העדפות התואמות

לדווח נוטים יותר, גבוהים הם האינטרינזיים התגמולים שבהן בעבודות אנשים כך. בדיוק

כישראל, גם קיים זה דפוס השכר. היבט של מאשר אלה היבטים של יותר גדולה חשיבות על

הלבן הצווארון רובד של העליון בקצה יד במשלחי העוסקים .5.7 מלוח לראות שניתן כפי

בעלי אקדמאים, לגבי נכון זה דבר לשכר. מאלזר ולעצמאות לעניין חשיבות יותר מייחסים
במקצת אך הנמוך ציון יש גבוהים לפקידים ומנהלים. טכנאים אחרים, חופשיים מקצועות
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את רק להוציא יש זאת הכללה ממסגרת השכר. להיבט מאשר והעצמאות העניין להיבטי

כפי מספק, זה מקצוע השכר, להיבט מתחת הרבה העצמאות היבט את מדרגים אשר הטכנאים

על הזאת הסטייה את גם להסביר ניתן ולכן עניין, מאשר עצמאות פחות הרבה הנראה,

מדורג השכר המקצועות שאר בכל .(selfselection) עצמית בחירה של ההשערה בסיס

הבדלים קיימים עקבי. באופן משתנה ענייןשכר ויחס האחרים, ההיבטים לכל מעל בחשיבותו

העניין את מחשיבים עבודה מנהלי הכחול. הצווארון ברובד הקבוצות בין זה ביחס חדים

ביותר הנמוך היחסי הדירוג הלבן. הצווארון רובד של הנמוכים הדרגים מכל יותר בעבודה

נמוכים. מכירות ועובדי נהגים מקצועיים, בלתי פועלים בין נמצא ולעצמאות לעניין
אצל 1.49 ו עבודה, מנהלי אצל 1.18 ל אקדמאים אצל .81 בין נע ענייןשכר היחס

היא אף משתנית לעצמאות ביחס העניין של היחסית החשיבות מקצועיים. בלתי פועלים

י מקצועות ובעלי מנהלים .(selfselection) הבחירה תהליכי של ההשפעה על המרמזת בצורה

הצווארון ברובד בקבוצות עצמאות. מאשר יותר עניין של החשיבות את מדגישים חופשיים

יותר. נחשבת העצמאות מכירות, עובדי כמו מרובה, עצמאות העבודה נותנת בהן הלבן

מהעניין. יותר העצמאות את הם אף מחשיבים הכחול, הצווארון ברובד ונהגים, עבודה מנהלי
היא ולחץ/עייפות פיזיים ותנאים לקשיים המיוחסת החשיבות היד משלח קבוצות בכל

מייחסים הנהגים גם מקצועיים. בלתי ולפועלים נמוכים מכירות לעובדי פרט ביותר, הנמוכה

היבט להיבט. מהיבט משתנה ההיבטים של המוחלט הדפוס ועייפות. ללחץ מיוחדת חשיבות

היבט זאת, לעומת היד. משלחי בסולם שיורדים ככל חד באופן בחשיבותו יורד העניין
היחסית בחשיבות השינוי את מסבירים יחד גם השינויים שני בחשיבותו. עולה השכר

שלחץ/עייפות, בעוד המקצועי, בסולם שיורדים ככל בחשיבותה יורדת עצמאות ביניהם.
בחשיבותם. לעלות נוטים ובטחון פיזיים וקשיים תנאים

ההגיון וגם השינויים עוצמת גם השונים, בהיבטים המתגלים בדפוסים השוני גם

בין אמיתיים הבדלים מייצגות שהתגובות הדעה את מחזקים הדפוסים את המאפיין
היד. משלחי קבוצות

1

השכר. לעומת העניין של חשיבותו עולה יותר, נמור שהיחס ככל
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ורובד גיל לפי עבודה היבטי חשיבות

נשאר הגיל עם בערכים שינויים של המשמעותי הדפוס האם בודקים אנו 5.8 בלוח

מידה באיזו לראות מעוניינים גם אנו רבדים. לפי העובדים על מסתכלים כשאנו בעינו
שההבדלים אמנם מוצאים אנו והכחול. הלבן הצווארון רובדי ביו גיל לפי הדפוס דומה

שני ביו גיל לפי בדפוס היחיד ההבדל הרבדים. ביו ודומים בעינם נשארים הגיל עם

הגיל עם קבועה נשארת זה היבט של שהחשיבות בעוד הבטחון. להיבט ביחס מתגלה הרבדים

לצפות היה שניתך כפי לבן. צווארון עובדי בקרב עולה היא כחול, צווארון עובדי אצל

מעל מדורגים האינטרינזיים הגורמים יד, משלח לי'י 5.7 בלוח שגלינו הדפוסים עלסמר

מאידך, הלבן; הצווארון רובד בקרב הגיל קבוצות במרבית חשיבותם מבחינת לשכר

ברובד הגיל קבוצות כל בקרב עניין על בהרבה עולה השכר היבט של היחסית החשיבות

הרבדים, בשני הגיל עם יורדת האינטרינזיים הגורמים של החשיבות הכחול. הצווארון
של המוחלטת החשיבות גם הכחול. הצווארון עובדי בקרב בהרבה תלול הירידה קצב אך

החשיבות משמעותי באופן עולה הרבדים בשני .55 גיל לאחר בפרט הגיל, עם יורדת השכר

הגיל. עם ולחץ/עייפות פיזיים וקשיים תנאים של היחסית

סיכום

הקשורים בערכים באוכלוסייה שונות קבוצות בין ניכרים הבדלים מוצאים אנו
הגורמים של היחסית בחשיבות מתבטאים אלה הבדלים אלה. קבוצות "יל לעבודה ביחס

שכר של היחסית בחשיבות בהבדלים וגם השכלה של שונות ברמות והשכר האינטרינזיים
של המשמעות הגיל. עם ולחץ/עייפות פיזיים קשיים לעומת האינטרינזיים והגורמים

גם מושפעים 3 בפרק שהתגלו העבודה מהיבטי רצון שביעות של שהדפוסים היא אלה הבדלים

שבו ,10 בפרק עצמה. העבודה במהות מההבדלים רק ולא העובדים בין בערכים מהבדלים

הזה. הקשר על הדיבור את נרחיב ערכים, ועל רצון שביעות על המימצאים את משלבים אנו
היד. משלחי בין העבודה במהות ההבדלים את מאד תואם כערכים השינוי שדפוס גם מצאנו

ביחס אינטרינזיים תגמולים יותר כמספקת הנחשבת בעבודה העוסקים עובדים אומרת, זאת
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המאופיינות עבודות כן, כמו אלה. להיבטים חשיבות יותר גם מייחסים אחרים להיבטים

של חשיבותה את המדגישים אנשים עלידי מאויישות עצמאות, של רבה מידה עלידי
את ומתאימים מסתגלים שהעובדים או צורות: משתי באחת לפרש ניתן זה קשר העצמאות.

לטעון שמקובל כפי נמצאים, הם בהם לתנאים לעבודה ביחס וערכיהם מהעבודה ציפיותיהם
שהאנשים לכר מביאים המקצועות בין בחירה שתהליכי או הפסיכוםוציולוגית; בספרות

לייחס יש אזי השני, הפירוש מתקבל אם ערכיהם. את התואמות עבודות למצוא נוטים
העובד. של הרצון שביעות בהבטחת חשוב תפקיד (selfselection) בחירה לתהליכי

מרבית של גבוהה חשיבות על הצביעו חשיבות בדבר השאלות על המוחלטות התשובות

להיבטים גם חשיבות ייחסו השכבות מכל שעובדים לציין במיוחד ראוי העבודה. היבטי
בגילים התגלו פיזיים וקשיים ותנאים ולחץ/עייפות לשכר, רק ולא האינטרינזיים

בהיבטי שינויים של בשוליים בהערכה נתבונן הבא בפרק במיוחד. כחשובים המבוגרים
העבודה.
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נבחרים היבטים חשיבות על השאלות 14 ל התשובות התפלגות :5.1 לוח
המשיבים) םה"כ מתוך (אחוזים העבודה של

יו חשוב מידה באיזו   
חשוב לא כך כל לא  :
בכלל חשוב חשוב מאד חשוב במיוחד חשוב העבודה של היבטים

ענייו

1.1 3.9 19.3 41.5 34.2 בעבודה ענייו למצוא

', ifQ__ _ לעסוק מאפשרת עבודה
2.6 9.7 30.3 35.7 21.8 ומגוונים שונים בדברים

t 6 e q _Q הכשרתו את לנצל 1.6אפשרות 5.9 29.1 40.8 22.6 בעבודה ויכולתך

עצמאות

5.9 292 412 231 ,**"■"".*"*",""

1.5 9.9 36.8 35.6 16.1 ואחריות סמכות בעל תפקיד

1 n הממונים עם טובים 1.0יחסים 1.3 20.7 48.0 29.0 עליך

פיזיים תנאים

18.2 42.5 23.5 10.9 י 4.9 תתלכלך לא שבה עבודה

11.0 39.6 31.5 13.2 4.7 פיזי קושי בה שאיו עבודה

בתנאים עבודה
יותר (ללא ונוחים נעימים

 ריחות קור, חום, רעש, מדי
3.1 18.7 40.6 26.9 10.7 נעימים) לא

לחץ/עייפות
8.6 34.3 32.1 17.7 7.2 מעייפת שאינה עבודה

5.2 22.5 34.2 25.0 י 13.1 לחץ תחת לעבוד לא

שכר

n , 0 _ 1O . משכורת בעלת עבודה
0.4 2.7 19.4 40.6 36.9 גבוהות והטבות

בטחון

2.5 6.4 19.4 40.4 31.3 בעבודה בטחון

קידום סיכויי

1.9 4.5 26.8 43.4 23.3 לקידום טובים סיכויים
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שמייחסים לחשיבות ממוצעים ציונים :5.2 לוח
העבודה של נבחרים להיבטים

סטיית
תקן ממוצע

0.78 2.17 קניין
0.69 2.20 י, עצמאות

0.83 3.23 תנאים

0.93 2.99 לחץ/עייפות
0.84 1.88 שכר

1.00 2.07 בטחון

0.93 2.16 קידום

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציון .15 הוא הציונים סולם

_ 11 1 . , ■■  '

■ t .t
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גיל לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע1 ציון :5.3 לוח

2 ביו יחס ~ ~~* ~ ~~ 
לשכר ענייו גחץ/1 קידוםתנא*6 בטחון שכר עייפות פיזיים עצמאות עניין גיל

1.13 1.92 2.23 1.84 3.18 3.38 2.23 2.09 2925

1.09 2.01 2.12 1.85 3.14 3.36 2.12 2.03 3430

1.15 2.06 2.07 1.82 2.98 3.30 2.15 2.10 3935

1.17 2.23 2.07 1.83 2.97 3.26 2.17 2.14 4440

1.18 2.24 1.96 1.91 2.94 3.10 2.24 2.26 4945

1.23 2.31 1.97 1.84 2.83 3.09 2.24 2.28 5450

1.16 2.46 2.00 2.06 2.77 2.98 2.29 2.38 6055

1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 םה"כ

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציוך 1

השכר. חשיבות לעומת העניין של חשיבותו עולה יותר, נמוך לשכר ענייו ביו שהיחס ככל 2
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לימוד שנות לפי ר<ע13>ה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.4 לוח

______

ענייו לחץ/ תנאים שנות
לשבר קידום בטחון שכר עייפות פיזיים עצמאות ענייו לימוד
1.92 2.90 2.26 1.67 2.74 2.96 2.81 3.21 0

1.62 2.54 1.97 1.77 2.73 2.93 2.61 2.87 41

1.51 2.55 1.96 1.78 2.84 3.05 2.53 2.70 75

1.38 2.17 1.95 1.77 2.74 3.07 2.35 2.44 8

1.21 2.04 1.93 1.80 2.91 3.21 2.18 2.18 119

1.03 2.06 2.04 1.88 3.01 3.24 2.08 1.99 12

0.94 2.09 2.11 1.99 3.19 3.32 2.00 1.87 1513

0.84 2.15 2.45 2.11 3.37 3.51 2.03 1.76 +16

1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 0ה"כ

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציון
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המפר בית לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציוו :5.5 לוח
העובד למד בו האחרון

ביו יחס , ,
י לחץ/ תבאים אחרון ספר בית

קידום בטחון שכר עייפות פיזיים עצמאות עניין התעודה וסוג

1.93 2.85 2.22 1.66 2.72 2.96 2.79 3.21 למד לא

1.50 2.52 1.94 1.81 2.83 3.04 2.57 2.73 שנים 7 עד עממי

1.40 2.16 1.97 1.74 2.72 3.02 2.34 2.43 שנים 8+ עממי

1.18 2.13 1.95 1.84 2.81 3.01 2.15 2.17 עיוני תיכון
1.23 2.07 1.94 1.82 2.99 3.40 2.21 2.24 מקצועי תיכון

בגרות תעודת
1.11 2.09 2.06 1.84 2.95 3.14 2.13 2.04 אחרת או עיונות

בגרות תעודת
1.09 2.01 1.99 1.86 3.03 3.31 2.11 2.02 מקצועית

תיכונית על תעודה
1.04 2.11 2.17 1.91 3.17 3.20 2.03 1.98 ישיבה) (כולל

תיכונית על תעודה
0.88 1.98 2.08 1.97 3.22 3.44 1.96 1.74 אקדמית) (לא

0.89 2.21 2.44 2.05 3.49 3.54 1.98 1.82 ב.א.

0.76 2.14 2.44 2.26 3.27 3.52 2.07 1.72 דוקטורט או מ.א.
1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 סה"כ

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציוך
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מוצא ארץ לפי עבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.6 לוח

ענייןילשכר לח^ תנאים
י י קידום בטחון שכר עייפות פיזיים עצמאות ענייו מוצא ארץ

1.09 2.26 2.09 1.99 2.95 3.23 2.23 2.17 רוסיהפולין
1.16 2.22 2.08 1.91 2.94 3.18 2.26 2.21 רומניה
1.25 2.17 1.94 1.85 2.90 3.24 2.22 2.32 אירופה דרום

0.99 2.13 2.11 2.00 3.36 3.30 2.09 1.98 אירופה מרכז

0.94 2.34 2.29 2.22 3.14 3.36 2.23 2.09 אירופהאחר

1.29 2.13 2.10 1.77 2.76 3.00 2.10 2.21 עיראק

1.40 2.23 2.09 1.82 2.83 3.12 2.39 2.55 איראן

1.45 2.18 1.90 1.72 2.90 3.06 2.31 2.42 מרוקו

1.23 1.89 1.90 1.66 2.94 3.06 2.12 2.05 מצרים

1.38 2.28 1.86 1.74 2.72 3.11 2.33 2.40 תימן

אסיהאפריקה
1.40 2.10 1.93 1.69 2.93 3.17 2.41 2.37 אחר

1.05 2.09 2.12 1.90 3.13 3.38 2.11 2.00 ישראל

1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 סה"כ

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציון
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יד משלח לפי העבודה היבטי לחשיבות ממוצע ציון :5.7 לוח

ביו היחס לחץ/ תנאים ~~ hשכר~~ ענייו קידוםץי בטחוו שכר עייפות פיזיים עצמאות ענייו ,

0.81 2.18 2.43 2.15 3.37 3.50 2.01 1.74 אקדמאים

מקצועות

0.84 2.17 2.29 2.19 3.22 3.42 2.18 1.83 אחר?םים

0.97 2.07 2.22 1.96 3.20 3.44 2.22 1.90 טכנאים
0.87 2.06 2.20 2.00 3.27 3.46 1.80 1.74 מנהלים

1.03 1.93 1.98 1.94 3.04 3.06 2.04 2.00 גבוהה פקידות
1.20 2.08 1.99 1.84 3.03 3.11 2.21 2.20 נמוכה פקידות

, מכירות עובדי
1.16 2.11 1.99 1.93 2.92 3.20 2.13 2.24 גבוהים

מכירות עובדי
1.45 2.83 1.91 1.76 2.48 2.81 2.25 2.55 נמוכים

1.18 2.05 1.96 1.82 3.03 3.27 2.05 2.15 עבודה מנהלי

1.33 2.13 2.00 1.75 2.86 3.14 2.31 2.33 מקצועיים

1.46 2.38 1.90 1.66 2.62 3.15 2.40 2.43 נהגים

1.49 2.55 1.99 1.81 2.74 2.97 . 2.59 2.81 תי מקצועיים
1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 סד,"כ

יותר. רבה חשיבות מצייו נמוך ציון 1
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ורובד גיל לפי העבודה היבטי ממוצע!לחשיבות ציוו :5.8 לוח

ביי יחט לחץ/ ■תנאים
לשכר ענייו קידום בטחון שבר עייפות פיזיים עצמאות ענייו ורובד גיל

לבן צווארון
0.96 2.04 2.28 1.96 3.24 3.40 2.07 1.89 4425

1.03 2.18 1.96 1.99 3.03 3.19 2.09 2.04 5445

0.97 2.31 2.01 2.22 2.89 3.11 2.12 2.15 6055

כחול צווארון
1.33 2.06 1.97 1.72 2.92 3.27 2.26 2.28 4 25

1.40 2.36 1.97 1.77 2.76 3.01 2.37 2.48 5 45

1.37 2.60 1.99 1.90 2.66 2.85 2.45 2.61 605

1.15 2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 "כ סו?

יותר. רבה חשיבות מציין נמוך ציון .1
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עבודה באיפיוני שינויים הערכת :6 פרק

נצביע זה בפרק השונים. העובדים ביו ההעדפות במערכת בהבדלים התמקד הקודם הפרק

הייזטית ההערכה ועל גבוהה, הערכה ניתנה להם העבודה היבטי במגוון השינויים סוגי על

היבטי של החשיבות היא העיקריות הסוגיות אחת שינויים. של שונים לסוגים העובדים של

בהשוואה גבוהה, השכלה בעלי עובדים עבור השכר להיבט יחסית האינטרינזיים העבודה

של היחסית החשיבות היא שנייה סוגייה נמוכה. השכלה בעלי עובדים אצל היחסית לחשיבות

מזדקן. שהעובד ככל במיוחד פיזי, קושי או לחץ/עייפות לעומת האינטרינזיים ההיבטים

ניתן, העובדים, רוב לגבי ביותר החשוב העבודה היבט הוא שהשכר להשקפה בנוסף
להשיג מכוונת העובדים שהתנהגות הטוענת יותר קיצונית עמדה גם למצוא קרובות, לעתים

בעבודתם. אחרים שיפורים תמורת שכר על לוותר מוכנים אינם ושהעובדים בלבד שכר תוספות

מהווה השכר אם גם סיבות. מספר בשל יותר קיצונית הינה כזו עמדה ,4 בפרק שפירטנו כפי

ביחס גבוהה הינה משכורתו אשר שעובד לצפות אפשר לעובד, ביותר ה"חשוב" ההיבט את

טובה הזדמנות לנצל ירצה או אחרים, בשטחים לשיפורים ישאף העבודה, של אחרים להיבטים

בהכנסתו. מה הפסד במחיר ואפילו העבודה של אחרים היבטים לשפר כדי במיוחד

(ראה: ישירה בצורה שכר על לוותר העובדים נכונות את לבחון נסיונות מספר ישנם

באוכלוסיות התמקדו השונים הנסיונות ((1967) Nealy and Goodale ,(1978) stern
שני על בהסתכלות זאת שאלה בוחנים אנו עבודה. היבטי של מצונ(צם טווח על או ספציפיות

על והתגובות העבודה, מקום להחלפת המדווחות הסיבות הם הסוגים שני נתונים. סוגי
בעבודה. אחרים שיפורים למען שכר על מוצעים היפותטיים וויתורים

בפועל העבודה מקום להחלפת המרווחות הסיבות
על העובדים נשאלו ביניהן בעבודה. ניידות בנושא שאלות מספר נשאלו שנערך בסקר

טיב לגבי נשאלה שאלות של מפורטת סידרה שנים. חמש מלפני עבודתם ועל הקודמת עבודתם

הנ"ל. מהעבודות אחת כל
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סיבות על נשאלו ארור, עבודה במקום עבדו הנוכחי עבודתם מקום לפני אשר אלה

נשאלו לכן, קודם שנים חמש אחר עבודה במקום שעבדו אלה הקודם. עבודתם מקום את עזיבתם

מה נשאלו העובדים רצוני, כצעד השינוי את לראות היה שניתן במקרים דומה. שאלות סידרת

בצורה נשאלו השאלות ביותר. החשובה היא שניתנו מהסיבות ואיזו העיקריות הסיבות היו
מדגמנו מכלל לעזיבר0. סיבות של מסויימות קטיגוריות ציין לא (השאלון מובנית בלתי

חריגים, מבמקרים חוץ רצוני. באופן עזבו 7235 ומתוכם קודמת, עבודה בעלי היו 7835

סווגו הראשוני הסימול בשלב לעזיבתם, אחת סיבה לפחות למסור נכונים היו העובדים

של מירבי מגוון על לשמור מנת על וזאת קטיגוריות של רב מספר עלפי שניתנו הסיבות

אנו התשובות. של הקטיגוריות צומצמו הנתונים, של וההצגה הניתוח למטרות התשובות.

כלל של התפלגות קטיגוריות. עשר של והשני שש של אחד עקביים, סיווגים בשני משתמשים

שמלפני העבודה לגבי או קודמת עבודה לגבי העבודה להחלפת העיקרית הסיבה ושל התשובות

כלהלן: מוגדרות מקוצרת בצורה בלוח המובאות הקטיגוריות .6.1 בלוח מובאות שנים חמש

ואחריות. עצמאות בכישורים, שימוש בעבודה, ענייו  אינטרינזי

עם תקינים בלתי עבודה יחסי או מגורים, צרכי משפחתיות, בעיות  אישיות סיבות

העבודה. במקום אחרים עובדים

העבודה. במקום ובטחון סוציאליים, ותנאים שכר  שכר/בטחון

המגורים. למקום העבודה ממקום מרחק בעבודה, פיזיים תנאים העבודה, שעות נוחיות
ועייפות. לחץ העבודה, עומס העבודה, של פיזיות דרישות  פיזי/לחץ קושי

תשובות. של קטן במספר רק שהופיעו או לסווגן ניתן שלא קטיגוריות  אחר

השכר והיבטי ולעצמאות לענייך האינטרינזי המימד מחולק המורחבת, בהקבצה

בין שונה בסיס לפי מחולק הפיזי/לחץ הקושי מימד נפרדים. כנושאים מופיעים והבטחון

הדורשת עבודה שהעדיפו אלה לבין מאמץ יותר שדורשת בעבודה מעוניינים שהיו אלה

מאמץ. פחות

משכיחות גם מושפעת אך התיאורטי, מענייננו בחלקה נובעת זו כללית חלוקה

שהסתבר, כפי נפרדת. בקטיגוריה סווג משמעותי במספר שהוזכר מימד כל התגובות.

שבנינו לקטיגוריות בקירזב הקבילו אלו, פתוחות שאלות מתוך שהתגלו כפי המימדים

ושהוצגו וחשיבותם, העבודה מהיבטי רצון שביעות בנושא הסגורות השאלות סידרת עבור
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ארורות מובנות בלתי משאלות התקבל שנבחרו, הקטיגוריות של נוסף אימות .5 ו 3 בפרקים

.(3 פרק סוף (ראה בעבודה בסיפוק לשינויים הגורמים על שאלות כגון שנשאלו,

יותר הרב המספר בשל הקודמת העבודה לעזיבת שניתנו בסיבות בעיקר מתמקדים אנו
זאת. שאלה על לענות שיכלו אנשים של

של האינטרינזי להיבט התייחסה העבודה מקום לשינוי שניתנה ביותר השכירוה הסיבה

הקטיגוריה הוא השכר היבט משמעותיים. במספרים מופיעים עצמאות והו ענייו הן העבודה.

הם הרי אלה, מימצאים מקבלים אנו אם העיקריות. מהסיבות 20"^ כ ומהווה בגודלה, הבאה

בלעדית והכמעט העיקרית הסיבה את מהווה השכר את לשפר שהרצון הטענה את מפריכים

גורמים של ומבחר אישיות שסיבות לעובדה חשיבות ישנה אולם, העבודה. מקום להחלפת

הזכירו מהנשאלים קטן אחוז רק הסיבות. מכלל 4(n כמעט היוו ושונים ברורים בלתי

פיזי/ קושי בטחון, כגון האחרים המימדים אחד את העבודה מקום להחלפת העיקרית כסיבה

שנים. חמש מלחני העבודה מקום לעזיבת הסיבות לגבי התגלה דומה דפוס ונוחיות. לחץ,

6.2 בלוחות מהנשאלים. חלק לגבי זהים הינט שנים חמש מלפני והמעביד הקודם המעביד

יד. ומשלח גיל לפי הקודם העבודה מקום לעזיבת הסיבות מוצגות 6.3 ו

לגבי והן הכחול הצווארון בעלי לגבי הן נכונה מסקנה שאותה במיוחד מעניין
לעזיבה העיקרית כסיבה מסרו J$8 לפחות הגיל, שכבות בכל הלבן. הצווארון בעלי

שליש. על עולה אינו בשכר הקשורות סיבות שמסרו אלה של שיעורם אינטרינזיות. סיבות

ורובד. גיל קבוצות בין משמעותיים הבדלים גם ישנם זה, בסיסי דמיון למרות ואולם,

סיבות יותר הזכירו הלבן הצווארון *>רובד מהעובדים יותר רבים הגיל, קבוצות ברוב

פחות. חאי עד שליש בין הוזכר השכר היבט השכר. היבט את מאשר אינטרינזיות

זהה. הוא הכיוון אר יותר, קטנים הם ההבדלים הסיבות כלל של בהתפלגות

כחול. צווארון בעלי עלידי ביותר הגבוהה בשכיחות צויינו פיזי/לחץ קושי

מבעלי 10?6 מ למעלה הגבוהה. הגילאים בקבוצת מיוחדת חשיבות קיבלו אלה נושאים

בעלי מעובדים $4 ל בניגוד זה מסוג סיבות מסרו ,6055 גילאי הכחול, הצווארון
שבגילאים הלבן הצווארון מבעלי 7?0 וכ ביותר הצעירה הגיל בקבוצת כחול צווארון

.55 מעל
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צווארון בעלי בקרב אלה גורמים על המדווחים מכל שכשליש הוא צפוי בלתי מימצא

הלחץ את להגביר כדי עבודתם מקום את שינו שהם טענו ומעלה), 55 ו 5445 (בני כחול

רצון שביעות על או חשיבות על שכששואלים מורים אלה מימצאים מהם. שנדרשו והמאמץ

לחץ מדי פחות והן מדי יותר שהן לעבודה מודעים להיות צריכים פיזי, ממאמץ או מלחץ

העובד, של רצון שביעות לאי לגרום יכולים
העבודה. מקום לעזיבת שניתנו בסיבות הגיל קבוצות ביו נוספים הבדלים ישנם

צווארון בעלי עובדים אצל הגיל עם גדלה לעזיבה כסיבה השכר על מצביעים בה השכיחות

העיקרית בסיבה כשמתבוננים כחול. צווארון בעלי עובדים לגבי הגיל עם ויורדת לבן,

33^ מ היא כחול צווארון בעלי עובדים בקרב השכר היבט באיזכור שהירידה רואים
עובדים של הגיל עם שכר פרופילי לגבי שידוע מה עם עיקביים אלה דפוסים .22^ ל

בגילים מתמקדות כחול צווארון עובדי של השכר תוספות והכחול. הלבן הצווארון ממעמד

בהון וההשקעה ההזדמנויות בדפוס כרור אלה להבדלים הניתן ההסבר יותר. הצעירים

גם עשויים העבודה מקום לעזיבת כסיבה השכר היבט הזכרת בשכיחות ההבדלים אך האנושי.
בקרב ביותר השכיחות הינן אינטרינזיות סיבות בגיל. הקשורים בהעדפות הבדלים לשקף

אלה, סיבות מסרו י^40 כמעט 4425 הגיל שבקבוצח אלה מבין צעירים. לבן צווארון עובדי
כחול. צווארון עובדי צעירים מבין בלבד 203, לעומת

בעבודה לשיפורים בתמורה שכר על לוותר הנכונות
עבור לשלם נכונותם את להעריך מהעובדים שביקשו שאלות של סידרה כלל זה סקר

את לציין התבקשו המשיבים לשלם". "נכונות להלן בעבודתם, מוצעים שיפורים של סידרה

נתון שיפור להשיג כדי לוותר מוכנים יהיו עליו נטו החודשי שכרם של רבי המי הסכום

לעבודה המעבר את הדגישה הראשונה הגירסה זו. שאלה של גירסאות שתי נשאלו בעבודתם.

הנוכחית. בעבודה שיפורים הכנסת הדגישה השנייה הגירםה אחרת.
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בגירסה לשיפור. המוצעים העבודה היבטי נמנו שלאחריו מבוא בקטע פתחו? גירםה כל

כלהלן: השאלה הופיעה השנייה

אתה מהם ודברים יותר, מהם מרוצה שאתה בעבודתך דברים שיש לנו "סיפרת
תמורת אבל הנוכחית עבודתך את לשפר היה שאפשר עכשיו נניח פחות. מרוצה
לדעת נים י מעוני היינו במשכורת. ירידה עצמך על לקבל חייב אתה השיפור

לך אציע אני הבאים. השיפורים מן אחד כל עבור לשלם מוכן היית כמה
מוכן תהיה נטו החודשית מהכנסתך סכום איזה על לי תאמר ואתה שיפור,

עבורו." לוותר
כל לשקול התבקשו המשיבים עבודה. בהיבטי לשיפורים הצעות 10 כללה השנייה הגירסה

גירסאות שתי נוסו מוגדרים. כסף סכומי של סידרה מתוך ולבחור עצמו, בפני מוצע שינוי
המוצעים שהשיפורים הרגישו בה מהמידה מושפעים להיות עלולים מהמשיבים שחלק חשש מתוך

מן לאיזו לנו ברור היה שלא מכיון קבוע. ישאר אחר דבר שכל ואמונתם ביצוע ברי הינם

על המבוססת שהגירסה יתכן שתיהן. את לנסות החלטנו זאת מבחינה יתרון יש הגירסאות

זאת ולעומת קבוע, ישאר היתר שכל להאמין המשיבים על תקשה אחרת לעבודה מעבר

בשינויים המתרכזת בגירסה אפשריים המוצעים מהשינויים שחלק להאמין יתקשו המשיבים

עבודה. באותה

ולא בהכנסתו צמצום של אפשרות על לחשוב מתבקש שהיחיד בעובדה קשורה נוספת בעייה
כזאת: דריסה עם השלמה של הקושי את מציין (1974) Portigai יותר. קטנה שכר תוספת על

"I think that it is very difficult to sell people on a notion
that you are willing to accept a significant drop in your material
standard of living for almost any other kind of benefit that you
can conceive of, whether it is survival of a culture or survival
of your lungs. To improve the quality of life you can sacrifice,
I think, the rate of growth of productivity. People may be
willing to surrender a potential increase in output, but to get
them to consider some actual output, that is, to get them to
lower their material standard of living from what it now is,
would be impossible." ,,ס) 119) "

מחדש בחלוקה או העבודה שווקי בנושא הדנה הכלכלית, בספרות נטען תכופות לייתים

שיעור את מאשר המוחלטת ההכנסה או השכר רמת את להפחית יותר שקשה ההכנסות, של

במונחים הוגדרו לא שהשיפורים היא נוספת מתודית סוגייה בהכנסה. או בשכר הגידול

לקידום. הזדמנויות יותר או יותר מעניינת עבודה כגון בלבד, איכותיים אלא כמותיים
ולא השיפורים, של יחסית חשיבות על כמורים שצויינו הסכומים את לפרש יש מכך כתוצאה
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בצורר. אותם להגדיר מאיתנו מנע בעבודה השיפורים אופי מדוייקים. סכומים כמגדירים

יותר. כמותית

כפי השיפור, בגודל ששונות היא האחת מכך. כתוצאה בעיות שתי שתתהווינה ייתכן

שחלק שיתכן היא השנייה בתגובה. לשונות להוביל עשוייה הנשאלים, עלידי נתפס שהוא

המדוייקת המהות לגבי וודאות אי בשל שכר על בכלל לוותר מוכנים יהיו לא מהמשיבים

בחשיבותו. משני הינו זה ששיפור יחשבו שהם משום או להם, המוצע השיפור של

שנשאלו אלו את ביקשנו המתודיות, הבעיות של האפשרית חשיבותן על לעמוד כדי
שהם כפי השיבו הם מדוע ולנמק נוספות שאלות מספר על להשיב השנייה, הגירסה לפי

היסודיים, המימצאים את שנציג לאחר בפרוטרוט זאת בדיקה על נדווח אנו השיבו.

לשלם הנכונות של הכללי ההיקף

גירסה  4735) השאלון של הגירסאות שתי בין שווה באופן כמעט מחולק היה המדגם

הרקע לתכונות שלהם הקשר בצירוף התשובות של הכללית ההתפלגות בי). גירסה  53^ אי;
שתי את לצרף הוחלט מכך כתוצאה הבדלים. מאד מעט ונמצאו הגירסאות שתי בין הושוו

השאלון). של השנייה לגירםה רק מתייחמים "קידום" לגבי (הנתונים התשובות. םידרות

חשיבותם ולגבי חיפוק לגבי שעשינו (.כפי עיקריים תחומים לשבעה מקובצות השאלות

ערודה). היבטי של

מעניינת. יותר תהיה שעבודתך לגרום  עניין  אינטרינזי

בעבודתך. הגיוון את להגביר  גיוון
בעבודתך. שלך והאחריות הסמכות את להגדיל  סמכות  עצמאות

העבודה. תיעשה כיצד להחליט חופש יותר לך שיהיה  שליטה

בעבודתך. הנדרש הפיזי המאמץ את להקטין  פיזי קושי

עובד. אתה תחתיו הלחץ הפחתת  לחץ  לחץ/עייפות
מעייפת. פחות תהייה שהעבודה לגרום  עייפות
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היא מאשר בעתיד יותר גדולה במהירות תגדל שמשכורתו הסיכוי את להגדיל  בעתיד שכר

בהווה. גדלה

הסיכויים הקטנת או שתפומר הסיכוי הקטנת כלומר בעבודה, בטחונו את להגדיל  בטחון

בעסק. לכשלונך

עבודתך. במקום לקידום סיכוייך את להגביר  קידום סיכויי
הממוצעים את מציג 6.5 לוח .6.4 בלוח מופיעה הבודדות לשאלות התשובות התפלגות

שמונה, עד מאחד בסולם מדורגים כשהם העבודה היבטי של התחומים שבעת של התקן וסטיית
סולם של התחתון בחלק מתרכזות התשובות לשלם. המירבית הנכונות את מסמן שמונה כאשר

זה.

החודשי משכרו חלק כל על לוותר נכון אינו שהעובד הן ביותר השכיחות התשובות

שכר על לוותר נכונים אינם מהעובדים 80^60^ כללי באופן המוצעים. השיפורים תמורת

גידול תמורת החודשי משכרם חלק על לוותר נכונות הביעו 523; המוצעים. השיפורים תמורת

בעתיד. בשכר יותר מהיר

משמעותי סכום כלל בדרך זה היה שכר, על לוותר נכונות הביע שהעובד במידה

פריט כל לגבי 2\ על עלה ולא מינימלי היה תגובה חוסר הדירוג. של האמצעי בטווח
בעתיד, שכר עבור היתר. לשלם המירבית שהנכונות מראה 6.5 בלוח המימדים דפוס בנפרד.

לחץ.  כך ואחר עניין,
הנכונות את משקפות אינן הבודדים הפריטים לגבי ת ובו שהתל' לכך סיבות שתי ישנן

מסויימים פריטים תמורת לשלם נכון להיות עלול היחיד היחיד. אצל שכר על לוותר הכללית

תמיורת לפחות או חלק תמורת לשלם הנכונים המשיבים שאחוז כך אחרים, תמורת לא אולם

על התשובות עלידי שצויינו 50"o20?6 מאשר גבוה יותר הרבה להיות עשוי אחד, פריט

של מגוון עבור ל;1לם הנכונות ביו גבוה מיתאמ קיים אם מאידך, בודדים. עבודה היבטי
בלוח בהרבה. גבוה יהיה לא אחד פריט תמורת לפחות לשלם הנכונות אחוז עבודה, היבטי

היבט את זו בספירה (הוצאנו לפחות אחד היבט תמורת לשלם הנכונות את מציגים אנו 6.6

המוצעים השיפורים שמונת בסיס על המדגם כל לגבי מוצגת ההתפלגות בעתיד). שכר של העבודה

הגירסאות. בשתי שנכללו
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המדגם .58לגבי 5"^  יחסית גבוה הוא לפחות אחד שיפור תמורת לשלם הנכונות אחוז
שני תמורת לשלם נכונות מביעים מהמדגם כמחצית בערר השנייה. בגירסה 66^" ו כולו

שישה. תמורת אפילו קטן לא ומספר עבודה בהיבטי שיפורים

רבה נכונות בתשובות שהתגלתה העובדה שונות, בצורות אלה מימצאים להעריר ניתך

רחב טווח תמורת שכר על לוותר המוכנים 30^"25^ ושקיימים קבוע חודשי שכר על לוותר

של לתקיפותן חשוב מבחן כלומר, זה. בהקשר שהושמעו הספקות את מפריכה שיפורים, של

תיאורטיים ששיקולים מה עם עקבי הוא לשלם הנכונות של השינויים דפוס אם הוא התשובות

של פונקצייה היא לשלם שהנכונות זה הוא העיקרי התיאורטי הניבוי מביעים. היו
משביעה והעבודה יותר גבוה שהשכר שככל כך העובד, של הנוכחית העבודה של האיפיונים

שיפורים. תמורת לשלם הנכונות גדלה אחרים בהיבטים פחות, רצון

מנבאה היתה הכלכלית התיאוריה לשלם. מוכנים היו שלא רבים עובדים ישנם מאידר

שיפור תמורת משכרם מסויים סכום על לוותר מוכנים וכוי) צרכנים (או עובדים כלל שבדרך

תיאוריה סותר אינו שכר על לוותר נכונות חוסר בהן נסיבות ישנן אולם בעבודה, שהוא כל

שהנשאל אפילו יתכן כקטן. נתפס המוצע השיפור כאשר לוותר לנכונות מצפים היינו לא זו.
עשוי מסויים היבט בערכם. כשליליים אפילו או ערך כחסרי המוצעים השיפורים את רואה

למוצרי ביחס הצרכן ליל הכלכלית בתיאוריה רווייה" כ"שלב אותו שמכנים למצב, להגיע
דוגמה נוסף. לשיפור מקום שאיו כזאת היא בעבודה העצמאות או הבטחון שרמת יתכן צריכה.

ממנו לצפות אין פיזי, בקושי כרוכים שאינם בתנאים עובד אדם שכאשר היא מאליה ברורה

להיות עשוי העובד זה כגון במצב כן, על יתר בעבודה. הפיזי הקושי הקטנת עבור לשלם

בתחומים שינויים שלילי. ערך כבעל נוסף צמצום ולראות הפיזי, המאמץ בהגברת מעוניין
(תועלת רצויים כבלתי להראות תם אף עלולים לחץ הפחתת או סמכות הגברת כגון אחרים,

מקום לעזיבת סיבות על הקודם בקטע מצאנו לכר עדות העובדים. עלידי שולית) שלילית

השינוי לבין מצרך של תוספת שבין הקשר הצרכן של הכלכלית שבתיאוריה בעוד העבודה.

מסויימים שבמצבים האפשרות לבין התיאוריה בין סתירה אין למעשה כחיובי, מוצג בתועלת
שלילי. קשר גם יהיה

המסגרת עלידי מושפעות להיות היו עלולות העובדים תשובות לעיל, שציינו כפי לבסוף,

על לוותר נכונים היו העובדים עבורם שיפורים שהיו יתכן כן כמו נשאלו. בה ההיפותטית
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של הכמותי ההיקף את לבחון עלמנת הספציפית. ברשימתנו כלולים היו לא הם אך שכר,

נכונות הביעו לא עובדים יותר מדוע לבדוק שמטרתן שאלות בשאלון נכללו אלו בעיות

שהוצעו. החליפין עיסקות את לקבל

נוספים שיפורים קיימים אם שבדקה פתוחה שאלה כללה השאלון של השנייה הגירסה

היבט לפחות מנו המשיבים מן אחוזים כשבעהעשר לשלם. נכונים יהיו העובדים עבורם

נכונים שהיו המשיבים אחוז אלה, בשיפורים בהתחשב לשלם. נכונים היו עבורו נוסף אחד

.(6.8 לוח נראה 6635 ל מגיע לפחות אחד שיפור תמורת שכר להקריב
עד סווגו לפרטם. נתבקש נוספים, שיפורים תמורת לשלם נכונות שהביע נשאל, כל

קטיגוריות לפי הנוספים השיפורים של ההתפלגות ועובד. עובד כל עבור שיפורים שלושה

בתחומים היו ביותר הגבוהה בשכיחות שצויינו הנוספים השיפורים .6.7 בלוח מובאת רחבות

שיפורים. הצענו בה המקורית השאלות בסידרת כוסו שלא

דאגה המביעות תשובות מכיל בלוח, "ארגון" והמכונה כשליש המהווה אחד, תחום

מאד שכיח באופן צויינה זאת בקטיגוריה העבודה. מקום ובתיפקוד בארגון לשיפורים

שיקף כאן שנכלל נוסף שטח העובד. מועסק בה החברה של וההצלחה התפוקה לגבי הדאגה

לעבודה חברים עם ויחסים עבודה מוסר עבודה, יחמי כגון שונים חברתיים מימדים

העובד. על והממונים
את ריכזנו כאן נוחיות. גורמי מכנים שאנו במה עסק תשובות של שווה אחוז

למרחק התייחסות וגם זאת בקטיגוריה מהשיפורים כמחצית שמהווים הפיזיים התנאים

השנייה. רמחצית את המהווים עבודה, שעות או המגורים ממקום העבודה

לנשאלים ישירות המוצעים השיפורים נדירים, הכלל מן יוצאים לכמה שפרט העובדה

יכלו ואף שנשאלו למה עירניים היו שהמשיבים מראה הפתוחה, בשאלה עצמם על חזרו לא

לכן. קודם שהוצגו הספציפיות בהצעות להיזכר
שיפור תמורת חודשית הכנסה על לוותר מוכן היה לא עקבי שבאופן משיב כל

3n) כזאת עקבית בצורה שהשיבו הנשאלים 356 מתוך מדוע. נשאל בעבודתו, שהוא כל

שלוש עד סווגו משיב לכל סיבה. למסור נכונים היו 344 השנייה), בגירסה שנסקרו מאלה

לאינכונות התייחסו מהמשיבים m כ הסיכות. של ההתפלגות את מראה 6.9 לוח סיבות.

השאלון בניית את שליוו החששות אחד .(7 עד 3 (סיבות המוצעים, בוויתורים להאמין
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3.4"^ רק זה. בסיס על השאלה את וידחה ביצוע כברי השיפורים את יראה לא שהעובד היה

,(6 (סיבה זאת סיבה מסרו

בהפחתה כרוכים להיות צריכים אינם בעבודה שהשיפורים הרגשה שיקף שני חשש

,5 ,4 (סיבות עבורם לשלם יצטרך שהעובד מבלי מוצגים להיות צריכים שהם כלומר, בשכר;

עושים מעבידים האם העובדתית לשאלה גם התייחסו זה במישור סיבות שנתנו אלה .(7 ו

שנערך במחקר העובד. כלפי המעביד חובות לגבי הנורמטיבית לשאלה וגם אלה, מעיו עסקות

שירותים עובדי של מדגם בקרב נימוק של זה סוג נפוץ היה (1978) stem עלידי
לוותר סירבו שהעובדים צייו הוא כאן. מדווח עליו הסוג מאותו וויתורים לבצע שנתבקשו

אם .1 דרכים: בשחי זאת והסביר עבודתם של מבניים והיבטים התוכן שיפור תמורת שכר על

יותר להיות ולא ללילות העובד שכר צריך לכן העיכד, של היעילות תעלה תשופר, העבודה

בתשובות המעביד. מאחריות או מהעבודה חלק להיות צריכים מסויימים שיפורים .2 נמוך;
קטנה. בקבוצה רק אך אלה, לסיבות הד נמצא שלנו המשיבים של

להתעורר העלולות האפשריות הבעיות מכלל מוטרדים היו מהמשיבים \\\ שרק העובדה

מוכנים היו לא לשלם, אינכונות שהביעו המשיבים שרוב מראה היפותטית, במתכונת

נתנו אותן הסיבות החילופין. ביצוע עלידי ישופר שמצבם חשבו ולא שכר על לוויתור
זה דבר הכי. בלאו נמוך הינו ששכרם טענו המשיבים רוב זאת. דעה מחזקות המשיבים יתר

רצון שביעות רמת ציינו המשיבים מן נוספים 2535 כ המשיבים. מכל 44.735 לגבי נכון
דרושים או כרצויים נמצאו לא שינויים ששום כך עבודתם, האיפיונים,של מיתר שהיא כל

מעדיפים שהיו השיבו (4.5?6) עובדים מאד שמעט הדבר מעניין מזו, יתירה . (saturation)
היחסית ההערכה על המשפיעים גורמים על שראינו, כפי הושת, הדגש אך הנסיבות, בכל כסף

תקיפות לגבי לפחות, חלקית זו, עדות עם אחרים. עבודה היבטי ושל השכר של בשוליים

של הרקע תכונות עת לשלם, הנכונות משתנה בה המידה לתיאור פונים אנו ומובנו, התשובות
העובד.

כללי באופן לשלם בנכונות השונות במידת מעוניינים אנו אלה דפוסים בתיאור

היבטים עבור לשלם הנכונות האם מסויימים. עבודה היבטי לגבי משתנה היא וכיצד
ההיבטים עבור לשלם היחסית היכונות והאם הפרט של הרקע תכונות עם משתנה ספציפיים

לקבוצה? מקבוצה משתנה השונים
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שהם בעבוז* השינויים על מצביעים וחס מאחר ישיר ענייו משום יש אלה בדפוסים

נוספת לבדיקה גם משמשים הם אך העבודה, כוח בתוך שונות קבוצות לגבי ביותר החשובים

זו לבדיקה האוכלוסייה. בתוך משתנה לשלם הנכונות מדוע ולהבנה התשובות תקפות של

שהוצגו העיקריים התחומים שבעת של לשלם הנכונות של המסכמים במדדים משתמשים אנו

.6.5 בלוח

ומוצא השכלה גיל. האישיים: הרקע איפיוני לפי בעבודה שיפורים עבור לשלם נכונות
הגבוה הציון בעלת היא בעתיד, בשכר עלייה עבור לשלם הנכונות הגילים בכל

לשלם לנכונות ביחס הגיל עם שינויים של מוגדרים דפוסים ישנם זאת, עם יחד ביותר.

.(6.10 לוח (ראה השונים העבודה בהיבטי שיפור עבור
ביותר. הגבוה הדירוג בעלי הם האינטרינזיים העבודה היבטי הצעירים בגילאים
היבטי אחרים. עבודה היבטי של מהציון יותר רבה במידה גבוה ציוו מקבל יו העני היבט

היבט שם ביותר הצעירה הגיל לקבוצת פרט זה, בדירוג השני במקוט נמצאים לחץ/עייפות
במקום יותר, או פחות מתחלקים, והבטחון העצמאות היבטי השני. במקום נמצא העצמאות

להיות והופכים 30 גיל מעל בדירוג לעלות מתחילים לחץ/עייפות היבטי בדירוג. השלישי

הנכונות בדירוג. דומה עלייה יש פיזי קושי להיבט .50 מעל.גיל ביותר החשוב הגורם

.55 גיל מעל מרואיינים אצל ענייו עבור ליילם הנכונות על עולה עבורם לשלם

היבטי עבור לשלם בנכונות למדי ממשיות מירידות נובעים בדירוג אלה היפוכים
לשלם הנכונות דפוסי ולחץ. פיזי קושי עבור לשלם בנכונות חדה ועלייה ועצמאות, ענייו
היבטי עבור לשלם בנכונות הירידה כי אם כמצופה, הם גיל עם האחרונים ההיבטים עבור

ציפיותינו. עם עקביים היו הגיל עמ אחרים שינויים גם צפוייה. היתה לא ועצמאות ענייו
שככל ברור בעתיד. השכר בהיבט שיפור עבור לשלם הנכונות וגם חדות יורד הקידום היבט

מקידום. או בשכר מהעלאות להינות יוכל בהו השנים מספר פוחת כן יותר, מבוגר שהעובד

גם נכון הדבר שבדקנו. המשתנים כל בין עיקרי מבחין גורם היתה ההשכלה כה עד

השיפורים הלנם ועצמאות ענייו היבטי ההשכלה של הגבוהות ברמות לשלם. הנכונות לגבי
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הדאגה בעיקר שולטת הסולם שבתחתית בעוד שכר, על לוותר העובדים רוב מוכנים שתמורתם

באשר .(6.11 (לוח הבטחון היבט מופיע כשלאחריהם ולחץ/עייפות, פיזיים, קשיים בנושאי

ובאשר ההשכלה, של למדי נמוכות בשכבות מופיעים בדירוג השינויים  העניין להיבט

שינוי גם קיים לימוד. שנות 1513 ב רק מופיעים בדירוג השינויים העצמאות להיבס

עד יותר גבוה דירוג פיזי כשלקושי לחץ/עייפות, לבין פיזי קושי בין בדירוג מעניין
לימוד. שנות 8

בנכונות תלולה עלייה של תוצאה בעיקרה היא ועצמאות עניין של בדירוג העלייה

קשיים תמורת לשלם בנכונות תלולה וירידה ההשכלה רמת עם אלה היבטים תמורת לשלם

שקשיים הדבר הוא הגיוני רבה. במידה יציבה לחץ/עייפות תמורת לשלם הנכונות פיזיים.
כשלחץ הנמוכות, ההשכלה לרמות הקשורות העבודות סוג לגבי בעייה מהווים פיזיים

ההשכלה עם תעלה לשלם שהנכונות לצפות היה ניתן עבודה. של סוג לכל נוגעים ועייפות
לגבי מגמה בכל מבחינים אין ועאמאות, עניין מלבד אולם, בהכנסה. מהגידול כתוצאה

תמורת לשלם הנכונות קידום. סיכויי או בטחון לחץ/עייפות, כמו האחרים העבודה היבטי

הכלכלית התיאוריה חל הניבוי עם אחד בקנה עולה זה ודבר עולה, אמנם בעתיד שכר

תמורת בהווה הכנסה על לוותר הנכונות גדלה כן יותר, גבוהות שההכנסות שככל האומרת

בעתיד. שכר

לשכבה מוגבלת אינה לשלם שהנכונות כך על מצביעים הדפוסים דבר, של בסיכומו
נכונים ההשכלה סולם שבתחתית מהעובדים רבים הנמוכה, הכנסתם למרות שהיא. כל מסויימת

לגבי במיוחד נכון זה שכל בעוד בעבודה. שינויים של טווח תמורת שכר על לוותר
בשיפורים עניין יש נמוכה השכלה שלבעלי מראים אנו ועייפות, פיזי קושי של ההיבטים

דגש מושח יותר, גבוהה השכלה בעל הוא שהעובד שככל הדבר נכון מאידך כן. גי! אחרים

מימדים לגבי טובה כבר הינה שעבודתם לסברה בניגוד אינטרינזיים שיפורים על מיוחד
אלה.

מוצא ארץ בהיבטים,לפי שיפורים תמורת לשלם בנכונות להבדלים לצפות היה ניתן
רק כמוסברים נראים אינם הדפוסים אולם ובהשכלה. בגיל העדות בין ההבדלים בשל וזאת

היבט עבור לשלם ביותר הגבוהה הנכונות את מגלה קבוצה כל כמעט אלה. גורמים עלידי
רמת דפוס את הולמת אינה בעתיד, שכר עבור לשלם שהנכונות גם, הדבר מעניין העניין.
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אם אלא יותר. גדולה נכונות מראות ואפריקה מאסיה הקבוצות ורוב מאחר הנוכחי, השכר

מבוגרת היא אירופאי ממוצא העובדים נקבוצת הגיל שבההפלגות ההבדלים את משקף זה דבר

יחסית גבוהה הכנסה בעלי מצרים, וצאי י תרבותיים. שורשים כבעל הדבר נראה יותר),
איראן וצאי שי בעוד לשלם, נמוכה נכונות בעלי הם אסיהאפריקה, יוצאות הקבוצות מבין

.(6.12 לוח (ראה גבוהה נכונות בעלי הם נמוכה הכנסה בעלי

המכר ורמת בעבודה, מעמד יד, משלח העבודה: י איפיונ לפי לשלם הנכונות
בנכונות משמעותיים הבדלים שיהיו לציפיות מוביל והשכלה לשלם נכונות ביו הקשר

כששניהם בשכר, וגם העבודה של באיפיונים גם נבדלים יד משלחי יד. משלח לפי לשלם

זה את זה מקזזים הללו הגורמים שני מקרים במספר לשלם. הנכונות על להשפיע אמורים

(ראה השני את האחד ומתגברים כיוון באותו להבדלים גורמים שניהם מקרים וכמספר

.(6.13 לוח

סטטוס בעלי מקצועות בקרב שגם מסתבר השכלה, לפי לשלם הנכונות לדפוסי בניגוד
גדולה יותר, מעניינת עבודה עבור לשלם הנכונות נמוך סטטוס בעלי במקצועות וגם גבוה

 אחד הכלל מן יוצא רק י^נו אחרים. עבודה היבטי תמורת לשלם לנכונות שווה או

לחץ/עייפות פיזיים, קשיים אחרי העניין היבט את העמידו אשר נמוכים מכירות עובדי
ההיבטים לעומת העניין, היבט של הדירוג לא אם היחסי, שהציון הדבר נכון ובטחון.
עבור אשר העצמאות, היבט כן כמו לבן. וארון או בעלי בין יותר גבוה הוא האחרים,

כחול. צווארון מרובד עובדים בין נמוך מדורג בחשיבותו, שני חינו לבן צווארון בעלי

פיזי וקושי מאמץ הפחתת תמורת לשלם יותר הגבוהה הנכונות היא האחרת הברורה המגמה

כחול. צווארון בעלי בין
המיוחסות לשלם, בנכונות רבות וירידות עליות שקיימות נראה אלה, להכללות פרט

לעובדי כמה. נמנה מתוכם השונים. היד משלחי של לאופי הקשורות מיוחדות לתופעות

בעלי כלל בדרן הם גבוהים מכירות עובדי יחודיימ. דפוסים יש ונמוכים גבוהים מכירות

לשלם בנכונות ביותר הגבוהים בין הס השונים. ההיבטים תמורת לשלם גבוהה נכונות רמת
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כל של מזו בהרבה גבוהה בטחון עבור לשלם ונכונותם לחץ, או פיזי קושי ענייו, עבור

הבטחון חוסר ואת זו בקבוצה עצמאיים של הגבוה האחוז את משקף זה דבר אחרת. קבוצה

העצמאות היבט תמורת לשלם שהנכונות ראינו פחות, לא והגיוני זאת, לעומת בכך. הקשור

הצווארון בעלי העובדים של ברצף מקומם את תואמים אינם דפוסיהם מאד. נמוכה הינה

נכונים להיות להם גורמת יחסית הגבוהה הכנסתם עבודתם. אופי את תואמים אלא הלבן,

עובדי חסרה. עבודתם בהם אשר תחומים באותם שיפורים תמורת למדי גבוהים סכומים לשלם

לשלם שהנכונות לכן, מפתיע, זה אין ביותר. הנמוכה ההכנסה בעלי הם נמוכים מכירות

לחץ/ בהיבט* שיפורים הם הכלל מן היוצאים השיפורים. רוב עבור במיוחד נמוכה אצלם

גם נתנו גבוהים, מכירות לעובדי בדומה הנמוכים, המכירות עובדי פיזי. וקושי עייפות
העניין. להיבט מעל זה היבט שדירגה היחידה הקבוצה והם הבטחון להיבט מיוחד מקום הם

כולל אחרת קבוצה כל של לזה מתחת הוא ועצמאות עניין היבטי עבור שלהם המוחלט הציון

כחול. צווארון בעלי מקצועיים הבלתי העובדים

של המיוחדים לאיפיונים כמתייחסים הנראים דפוסים בעלת שהינה אחרת קבוצה

שווה והוא העניין, היבט לגבי בציונים מהגבוהים אחד שייך להם הנהגים. הינם עבודתם

הם כן, כמו גבוהים. מכירות ועובדים אחרים חופשיים מקצועות או אקדמאים של לזה
את מדרגים הם ולחץ/עייפות. פילי קושי היבטי לגבי ביותר הגבוה הציון בעלי כמעט

שלהם המוחלט הציון אך יחסית, גבוה, באופן ובטחון יחסית, נמוך, באופן העצמאות היבט

הוא. אף גבוה אלה, מהיבטים אחד כל לגבי

שניהם כאחד. והנמוכה הגבוהה ברמה פקידים ידי על ניתנת נוספת מעניינת השוואה

דירוג נתנו גבוהים מכירות שעובדי לעובדה פרט דומה, יחסית באורח ההיבטים את מדרגים

דומה נכונות להם יש יותר. גדולים לשלם המוחלטת בנכונות ההבדלים לבטחון. יותר גבוה

הכנסה בעלי הם גבוהים שפקידים שבעוד העובדה את אולי, המשקפת, עניין, תמורת לשלם

קיימים אחרים בתחומים אך מעניינת. פחות עבודה בעלי הם נמוכים פקידים יותר, גבוהה

פקידים אבל פיזי, קושי היבט תמורת יותר לשלם מוכנים נמוכים פקידים הבדלים.

אופי עם עקבי נראה הדבר שניהם כשאצל לחץ/עייפות, תמורת יותר לשלם מוכנים גבוהים

נמוכים, מכירות עובדי ואמנם, קידום. עבור יותר לשלם נכונים גבוהים פקידים עבודתם.

לשלם כלשהי נכונות בעלי בקושי הם כאחד, נמוכים ופקידים מקצועיים בלתי עובדים
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ויתכן נמוכים, כלל בדרך היו קידום עבור לשלם הנכונות עבור הציונים קידום. תמורת

אלו, שקבוצות הדבר, משונה רצינית. בהתייחסות לזכות מנת על מדי כללי שהניסוח

למנהלים, השני, בקצה ביותר. נמוך ציון לו נתנו מקידום, במיוחד להרוויח העשויות

שהם העובדה את התואם דבר עצמאות, עבור גם כמו קידום, עבור אפסי ציון לן גם

בפימגה. כבר נמצאים

בעלי מקצועיים ועובדים מקצועיים בלתי עובדים עבודה, מנהלי ביו ההשוואה

ההבדלים עם עקבי זה שדבר בעוד המעמד. עם לשלם בנכונות עלייה מראה כחול, צווארון
תמורת אפילו יותר לשלם נכונים העבודה מה'שמנהלי במידת מפתיע זה הרי בהכנסה,

זה. בשטח ביותר הגבוה הציון בעלי הינם והנהגים העבודה מנהלי הפיזיים. הקשיים היבט

הציון העבודה למנהלי שלגביו העצמאות היבט הוא מתהפכים הדפוסים שבו האחד התחום

הקבוצות. שבין ביותר נמוך הכמעט

יש בממוצע, .6.14 בלוח המובאת ועצמאים, שכירים בין גם השוואה עורכים אנו
בעתיד שכר תמורת לשלם שנכונותם בעובדה משתקף הדבר דומה. הכנסה רמת אלה לקבוצות

על העבודה באופי ההבדלים בהשפעת להבחין מצפים היינו זה לאור זהה. כמעט היא

לשלם ביותר הגבוהה הנכונות את מראים העצמאים הדבר. הוא כר ואמנם לשלם, הנכונות
בניגוד זהה. כמעט ציון ועניין פיזי קושי להיבטי יש כשנעקבותיהם ולחץ, בטחון עבור

ולחץ עצמאות להיבטי כשבעקבותיו ראשון, במקום העניין היבט את השכירים דירגו לכך,

לשלם נכונים שהעצמאים למצוא אפשר המוחלטים הסכומים בהשוואת ציון. אותו כמעט יש

זה דבר שכרם. ברמת ההקבלה למרות השכירים, לעומת השיפורים רוב לגבי יותר הרבה

לציון. הראויים הכלל מן יוצאים שני קיימים אך העניין. היבט לגבי אפילו נכון
הוא הקידום היבט עבור והציון יותר נמוך הינו העצמאות היבט עבור העצמאים של ציונם
הנכונות דפוסי העיקרי. מימצאנו את מחזקים הקבוצות שתי בין הבולטים ההבדלים אפסי.

איפיוני שבין הישיר והקשר התשובות תקיפות את כמאשרים נראים הקבוצות בין לשלם

בשוליים. שינויים והערכת העבודה

לשלם הנכונות בין הקשר את ומראים הזאת התמונה אח משלימים אנו האחרון בלוח

ירידה מלבד ההכנסה עם עקבי באורח גדלה לשלם הנכונות לראות, שניתן כפי השכר. לבין
יכולים שהם כך כדי עד זאת ברמה משתפרים העבודות שתנאי כנראה האחרונה. השכר בקבוצת
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שהם שמנהלים, העובדה עם עקבי זה דבר לשלם. הנכונות של העולים הדפוסים את להפוך

ביותר הגבוהה הנכונות בעלי היו לא ביותר, הגבוה השכר את המקבלת היד משלח קבוצת

. .(6.15 לוח (ראה לשלם

סיכום

העבודה בהיבטי שינויים של בשוליים החשיבות על מבט נקודות שתי בחן זה פרק

השנייה. את האחת מחזקות והן מגמה אותה על הצביעו אלה מבט נקודות שתי השונים.

שאפו העוברים שככלל, העובדה על הצביע עבודה מקום לעזיבת הסיבות ניתוח
האינטרינזית והשאיפה בשכר, להעלאות שאפו הם שבה שכיחות באותה אינטרינזיים לשיפורים

השאיפה על יותר חזק דגש הושם זאת, עם יחד הקבוצות. בכל כמעט חשובה קטיגוריה היתה

שכיח באופן נמסרו לא והלחץ הפיזי הקושי מימד הלבן. הצווארון עובדי ביו האינטרינזית
שבעובדים. המבוגרים עלידי יותר שכיח באופן צויינו אך העבודה, במקום לשינוי כסיבה

אינטרינזיים תגמולים תמורת משמעותית לשלם שנכונות העובדה עם עקביים אלו מימצאים

כל מבין גבוהה היתה העניין היבט עבור לשלם והנכונות השכבות בכל עובדים מאפיינת

בכל אשר השכר היבט מאשר במעט רק נמוכה כלל בדרך והיתה השכבות, בכל העבודה היבטי
לשלם הנכונות זאת, לעומת ביותר. הגבוהים היו עבורו לשלם והנכונות ההתייחסות מקרה

אותנו הובילה ובכך למדי גבוהה היתר. ולחץ/לגייפות פיזי קושי של ההיבטים עבור

העבודה. מקום להחלפת הסיבות בין אלה גורמים של יותר גבוהה לשכיחות לציפייה
מקורות. מספר להיות עשוייח זו לסתירה

שהשינויים בעוד לשנות, רוצים שהעובדים מה את לשקף אמורה לשלם הנכונות
קושי היבטי בנושא הדרגה ההזדמנויות. מבנה עלידי גם מושפעים בעבודה המעשיים

עובדי בין יותר גבוהה הינה לשלם, בנכונות משתקפת שהיא כפי ולחץ/עייפות, פיזי
מבחינות שונה עבודה למצוא רבות הזדמנויות אין אלה שלעובדים יתכן כחול. צווארון

אלה.
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ליצמו העבודה בתחום לשינויים מתייחסים בעבודה שינויים בדבר הנתונים כך כמו

העבודה למקום ומעבר שבתוך ההזדמנויות אופי העבודה. במקום שינויים כוללים ולא

הקושי להפחתת ההזדמנויות סיבות. של שונה התפלגות תיתכן ולכן שונה, להיות עשוי

נכוו, זה כל אם העבודה. מקומות בתוך יותר נפוצות להיות עשויות הלחץ או הפיזי
גורמים של האמיתי המשקל של חסר אומדן נותנת כאן המוצגת הסיבות של ההתפלגות אז כי

משתנה היה והשכר העניין היבטי של היחסי שהמשקל אפילו יתכן עבודה. בשינויי כאלה

עולה המוביליות דפוסי מבדיקת זאת, עם יחד בעבודה. השינויים כל נבחנים היו אילו
יד משלח החליפו המרואיינים מכלל 10\ ורק ,34?6 עבודה מקום החליפו השנים שבחמש

עבודה. מקום באותו
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העבודה מקום לעזיבת העיקרית והסיבה הסיבות כלל :6.1 לוח
שנים חמש מלפני העבודה למקום הקודם

קיימי1 ע?ו.דר' שנים חמש לפני עבודה
עיקרית כלל עיקרית כלל סיבות

26.0 289 212 270 אינטרינזיות
19.2 13.3 26.8 20.0 אישלות

23.4 22.5 31.2 28.9 שכר/בטחון

6.6 7.5 4.9 5.4 נוחיות

4.8 6.3 2.8 3.4 פיזי/לחץ קושי

20.1 21.4 13.1 15.4 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מפורט סיווג

15.8 18.5 14.5 18.4 ענייו

10.2 10.4 6.8 8.6 עצמאות

19.2 13.3 26.8 20.0 . אישיות

19.9 19.6 27.5 25.7 שכר

3.5 2.9 3.6 3.2 בטחון

6.6 7.5 4.9 5.4 נוחיות

3.6 5.4 0.5 1.4 פיזי/לחץ קושי פחות

1.2 1.0 2.3 2.0 פיזי/לחץ קושי יותר

20.1 21.4 13.1 15.4 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
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ורובד גיל לפי קורם, עבודה מקום לעזיבת הסיבות כלל :6.2 לוח

כחול צווארון לבן צווארון

סה"כ 6055 5445 4425 6055 5445 4425 0יבות

28.9 20.1 17.8 23.4 33.0 30.1 37.3 אינטרינזיות
133 14.5 13.2 9.2 12.4 16.1 15.9 אישיות

22.5 23.4 24.2 31.3 21.8 15.4 16.7 שכר/בטחון

7.5 8.0 7.8 10.3 7.1 7.3 5.9 נוחיות

6.3 15.2 10.5 6.6 7.6 6.7 3.3 פיזי/לחץ קוטי
21.4 18.8 26.6 20.3 18.2 24.4 20.9 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

מפורט םיווג

18.5 9.6 5.8 13.7 24.9 21.5 25.6 עניין

10.4 10.5 11.9 9.7 8.1 8.6 11.7 עצמאות

13.3 14.5 13.2 9.2 12.4 16.1 15.9 אישיות

19.6 20.0 17.6 28.5 17.9 12.6 15.1 שכר

2.9 3.4 6.6 2.8 3.9 2.8 1.6 בטחון

7.5 8.0 7.8 9.3 7.1 7.3 5.9 נוחיות

5.4 11.4 7.9 5.6 7.1 5.7 3.1 פיזי/לחץ קושי פחות

1.0 3.8 2.6 0.1 1.5 1.0 0.2 פיזי/לחץ קושי יותר

21.4 18.8 26.6 20.3 18.2 24.4 20.9 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 מה"כ
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ורובד גיל לפי קודם, עבודה מקום לעזיבת עיקרית סיבה :6.3 לוח

כחול צווארון לבן צווארון
0י."כ 6055 5445 4425 6055 5445 4425 ~ סיבות

26.0 20.6 18.3 19.4 29.8 22.8 36.0 אינטרינזיות
19.2 17.7 18.8 13.0 20.5 24.7 22.9 אישיות
23.4 25.4 26.9 36.1 23.2 14.8 13.5 שכר/בטחון

6.6 7.3 6.4 8.2 7.4 4.8 5.4 נוחיות
4.8 10.3 9.0 4.3 7.3 5.6 2.3 פיזי/לחץ קושי

20.1 17.7 20.7 19.0 11.7 27.2 19.9 אחר

100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ

מפורט סיווג

15.8 8.7 4.3 10.0 20.2 16.0 25.0 ענייו

10.2 11.9 14.0 9.4 9.6 6.9 10.9 עצמאות

19.2 17.7 18.8 13.0 20.5 24.7 22.9 אישיות

19.9 21.7 19.1 33.0 20.1 11.5 11.2 שכר

3.5 4.7 7.8 3.1 3.0 3.3 2.4 בטחון

6.6 7.3 6.4 8.2 7.4 4.8 . 5.4 נוחיות

3.6 7.0 5.7 3.1 6.5 4.4 1.9 פיזי/לחץ קושי פחות

1.2 3.3 3.3 1.2 0.9 1.2 0.4 פיזי/לחץ קושי יותר

20.1 17.7 20.7 19.0 11.7 27.2 19.9 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0ה"כ
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החודשית מהמשכורת לשלם שמוכנים נטו המירבי הסכום התפלגות :6.4 לוח
העבודה של שונים בהיבטים נבחרים שיפורים תמורת

סה"כ ידוע לא +801 800501 500351 350151 15076 7536 351 סכום אף ,היבט

אינטרינזי

100.0 1.5 1.4 0.1 8.4 9.3 5.7 4.3 2.1 67.1 עניין
100.0 2.2 0.9 0.2 7.0 10.4 7.0 5.2 1.9 65.3 גיוון

ת עצמאו

100.0 2,5 0.5 0.0 3.6 6.6 4.1 4.2 1.9 76.5 סמכות

100.0 2.2 0.4 0.0 3.1 4.9 5.5 4.0 2.1 77.7 שליטה

100.0 1.8 0.6 0.0 5.4 7.0 4.6 4.8 1.8 73.9 פיזי קושי

לחץ/עייפות
100.0 1.8 1.1 0.1 6.5 5.6 4.3 3.4 1.9 75.3 לחץ

100.0 1.6 0.9 0.1 7.0 8.0 5.8 4.9 1.8 69.8 עייפות
100.0 2.6 2.0 0.1 17.8 15.6 10.0 5.1 1.7 45.1 שכר

100.0 1.6 1.0 0.0 5.1 5.3 4.2 3.5 1.9 77.4 בטחון
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עבור.. לשלם נכונות של מסכמים מדדים :6.5 לוח
העבודה של שונים בהיבטים שיפורים

טטיית
התקן ממוצע היבט

1.69 2.20 עניין

1.39 1.66 עצמאות

1.59 1.74 פיזי קושי

1.53 1.93 לחץ/עייפות

2.21 3.06 בעתיד שכר

1.68 1.77 בטחון

1.90 1.31 קידום
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לוותר העובדים מוכנים עבורם בעבודה השיפורים מספר :6.6 לוח
מוצעים שיפורים שמונה מתוך משכרם. חלק על

מתור אחוז ~~ 05£ר
הנשאלים כלל השיפורים

39.4 0

12.0 1
11.7 ,2
8.9 3
9.2 4

6.2 5

 4.4 6

3.1 7

3.0 8

3י2 ידוע לא

1000 סה"כ



י  120   י יי

לשלם מוכנים העובדים עבורם נוספים שיפורים :6.7 לוח

מכל אחוז היבטים
הנוספים השיפורים

_______________________________________^_^.______________^______________ 1
8.5 עניין

32.4 ארגוניים שינויים

4.2 . סוציאליים ותנאים הטבות

33.6 נוחיות

1.8 ומאמץ לחץ פחות

0.5 ומאמץ לחץ יותר

19.0 אחר

100.0 םה"כ
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לוותר העובדים מוכנים עבורט בעבודה השיפורים מספר 6 8 לוח
ומתוך מוצעים שיפורים שמונה מ*ון משכרם, הלק על

להציע שיכלו נוםפים שיפורים שלושה

הנשאלים מתוך אחוז מ0פר
השנייה הגירםה לפי השיפורים

317 0
11.6 j
12.9 2

10.5 3

94 4

69 5

56 6
39 7

39 8

04 9

02 10

01 11

219 ידוע לא

1000 סה"כ
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לשלם מוכנים היו לא עובדים מדוע סיבות :6.9 לוח
שונים בהיבטים שיפורים הכנסת עבור

התשובות סה"כ מתור i סיבות

447 הכי בלאו נמור הלנו השכר .1

45 שיפור כל על כסף מעדיף .2

08 שיפור להעריך קשה .3

45 המשכורת בהורדת כרוך אינו השיפור .4

!5 נרוויח שהוא מה מגיע לעובד ,5

3.4 מציאותית אינה שיפורים להכנסת האפשרות .6

0.4 השיפורים של בעלות לשאת המעסיק על .7

25.7 בשינויים צורך אין .8

85 אחרת סיבה .9

6.0 כלשהי סיבה צויינה 10.לא

100.0 סה"כ
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שיפורים הכנטת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.10 לוח
גיל לפי עבודה, של שונים בהיבטים

,■,mii שכר לחץ/ קיייםלזושי בטחוי בעתיד עייפות ^יזי עצמאות ענייו

1.40 1.82 3.40 1.65 1.51 1.80 2.47 2925

1.80 1.83 3.58 1.88 1.72 1.83 2.39 3430

1.38 1.82 3.17 1.93 1.72 1.73 2.37 3935

1.38 1.70 3.16 2.05 1.71 1.70 2.27 4440

0.98 1.82 2.67 1.98 1.76 1.48 2.03 4945

0.92 1.76 2.72 2.06 1.93 1.51 2.01 5450

0.93 1.63 2.28 1.99 1.87 1.46 1.73 6055

1.51 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 סה"כ
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. ■/ / ,'י
שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.11 לוח

לימוד שנות לפי עבודה, של שונים בהיבטים

__ __

קידום בטחון בעתיד לחץ/עייפות פיזי עצמאות ענייו

0.69 1.68 2.85 1.65 2.00 1.35 1.42 0

1.34 1.65 2.52 1.87 1.89 1.37 1.53 41

0.86 1.80 2.67 2.06 2.13 1.53 1.92 75

1.25 1.85 2.79 2.09 2.06 1.42 2.00 8

1.48 1.89 2.26 1.94 1.82 1.63 2.28 119

1.34 1.66 3.05 1.91 1.67 1.70 2.19 12

1.28 1.59 3.28 1.88 1.58 1.99 2.51 1513

1.34 1.75 3.15 1.77 1.22 1.86 2.40 +16

1.31 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 סה"כ
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שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.12 לורו
מוצא ארץ לפי מעבודה, של שונים בהיבטים

קידום נ"חיי בעתיד n1iff* ^ עצמאות ענייו

1.09 1.69 2.58 2.09 1.78 1.68 2.17 פוליו רוסיה

1.20 1.63 2.88 1.86 1.68 1.61 2.09 רומניה
1.51 1.98 3.30 1.99 2.10 1.68 2.07 אירופה דרום

1.06 1.78 2.85 1.75 1.41 1.51 1.93 אירופה מרכז

1.14 1.44 3.05 1.93 1.45 1.69 2.43 אחר אירופה

1.54 1.84 3.29 2.03 1.90 1.67 2.23 עירק

1.77 1.83 3.37 2.00 1.91 1.56 2.20 אירן

1.36 1.80 2.98 1.97 1.87 1.59 2.17 מרוקו

1.27 1.49 3.43 1.65 1.54 1.54 1.99 מצרים

1.08 1.38 2.59 1.75 1.65 1.49 1.73 תימן

1.25 1.86 2.95 2.16 2.02 1.52 2.02 אפריקהארור אסיה

1.36 1.88 3,27 1.86 1.64 1.78 2.40 ישראל

1.31 1.77 5.06 1.93 1.74 1.66 2.20 סה"כ
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שיפורים הכנסת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.13 לוח
יד משלח לפי עבודה, של שונים .בהיבטים

שכר לחץ/ קושי
קידום בטחון בעתיד עייטות פיזי 1

1.36 1.81 3.09 1.81 1.20 1.92 2.58 אקדמאים

1.23 1.66 3.54 1.77 1.53 1.83 2.43 חופשיים מקצועות
אחרים

1.30 1.34 2.63 1.41 1.33 1.81 2.10 טכנאים

1.08 1.65 2.82 1.80 1.24 1.62 2.05 מנהלים

1.41 1.64 3.28 1.96 1.22 1.87 2.14 גבוהים פקידים
1.16 1.37 3.01 1.63 1.51 1.92 2.11 נמוכים פקידים

1.26 2.50 3.14 2.37 2.07 1.68 2.53 מכירות עובדי
גבוהים

1.00 1.66 2.31 2.00 1.77 1.28 1.55 מכירות עובדי
נמוכים

1.30 1.76 3.00 2.18 2.23 1.43 2.19 עבודה מנהלי

1.43 1.87 3.23 1.97 1.98 1.54 2.11 מקצועיים עובדים

1.58 1.78 3.05 2.33 2.21 1.77 2.50 נהגים

1.04 1.65 2.57 1.71 1.69 1.46 1.71 בלתי עובדים
מקצועיים

1.31 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 סה"כ
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שיפורים הכנ&ת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.14 לוח
באבודה מעמד לפי עבודה. של שונים בהיבטים

שכר לחץ/ קידוםקושי בטחון בעתיד עייפות פיזי עצמאות עניין

134 L58 3.04 1.78 1 59 1 7J 'נ1,,, י./.! 2.16 שכירים

1.17 2.52 3.11 2.49 2.31 1.43 2.36 עצמאים

1.31 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 0ה"כ



 128 

שיפורים ה?:נ0ת עבור לשלם שנכונים הסכום של מדד :6.15 לוח
ווכנםח רמת לפי טל_ע113*ו;, מונים בהיפטים  

1 4ל, 1.62 2.32 1.60 1.53 1.46 1.65 לי 1883

1.35 1.76 3.04 1.85 1.78 1.62 2.08 לי 37661884

1.45 1.79 3.33 2.08 1.83 1.78 2.45 לי 56493767

0.82 1.95 2.58 2.15 1.46 1.79 2.41 לי 5650

1.31 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 טי'"כ
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ועמדות השתתפות  מקצועית הכשרו? :7 פרק

מבוא

העובדים השתתפות של ולאופי להיקף בהקשר מימצאינו את מביאים אנו זה בפרק

עלידי נתפס שהלה כפי להכשרה הזדמנויות של למבנה ובהקשר מקצועית להכשרה בתכניות

המרואיינים.

מקצועית הכשרה בקורסי השתתפותו לגבי מרואיין כל נשאל השאלון במסגרת

משתתף אתה האם סדיר, באופן למדת שבהם הספר לבתי "פרט הבאות: השאלות את אזרחיים

שבו האחרון הקורס שם "מהו מקצועית...?" להכשרה בקורס פעם אי השתתפת או היום
התחלת שנה "באיזו הקורס?" נמשך חודשים "כמה הקורס...?" מארגן שם "מהו למדת...?"

מקצועית להכשרה בקורסים שרכשת המקצועית בהכשרה משתמש אתה "האם הקורס?" את

אלה בקורסים שרכשת מקצועית בהכשרה השתמשת פעם אי "האם הנוכחית?" בעבודתך

השירות במסגרת מקצועית הכשרה לגבי נשאלה שאלות של דומה מערכת בעבודתך?"

הכשרה הזדמנויות כלפי הנשאלים לעמדות באשר שאלות מספר נשאלו לבסוף הצבאי.

הכשרה לעבור לו מחוצה או הנוכחי עבודתך במקום הזדמנויות קיימות "האם שוטפות:

"מדוע זה?" מעין בקורס להשתתף בכוונתך יש "האם לקידומו?" שיעזרו והשתלמויות

כאלה?" הזדמנויות שאין לך מפריע מידה "באיזו לא?"

המקצועית ההכשרה הגדרת מעצם שעולות מהבעיות כמה כל קודם נסקור זה בפרק

האחרונות השנים ובחמש בעבר בהכשרה השתתפות דפוסי נבחן כך אחר דפוסן. ומניתוח
את נבחן בפועל ההשתתפות דפוסי רקע על הנוכחית. בעבודה בהכשרה השימוש מידת ואת

בהכשרה. להשתתפות הקיימות ההזדמנויות כלפי העמדות

הכשרה על המפרות מתוך העולות כלליות שאלות כמה מעלים אנו זה פרק במסגרת

להשתתף אנשים של נטייתם האם אנושי. הון של התיאוריה על הספרות ובפרט מקצועית

מערכת להתפתחות ביטוי גיל לפי בדפוסים למצוא ניתן האם גיל? עם פוחתת בהכשרה

יותר האם פורמלית? להשכלה מחליף גורל* או משלים גורם היא ההכשרה האם ההכשרה?

אלו שאלות כחול? צווארון עובדי מאשר בהכשרה ומשתתפים השתתפו לבן צווארון עובדי

ההכשרה דפוסי לבין הפרט של הרקע משתני ביו הלאמבוקרים הקשרים לאור גם נבחנות

בה המידה את להעריך מנסים אנו עמדות על השאלות מתוך רבמשתני. ניחוח בעזרת וגם
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קבוצות לאתר גם מנסים אנו ההשתתפות. דפוסי את להסביר עשויים בהזדמנויות הבדלים

בעייה, בכך והרואות בהכשרה להשתתף הזדמנויות להן היו שלא עובדים

מקצועית הכשרה בחקירת בעיות

כל הפרט. של הכולל ההשכלתי מהנסיון חלק המקצועית ההכשרה מהווה הרחב במובן

חייב, מקצועי תואר מהם לאחד ולתת זה נסיון של השונים החלקים בין להפריד נםיון
כאשר זאת, עם שרירותיים. אלמנטים במספר כרוך ולהיות מושלם בלתי להיות טבעו, מעצם

אינדיבידואליים רקע מאפייני על בסקרים או ממשלתיות, הכשרה תכניות מתארים

מבחינים אלה סקרים שגרתי. באורח זו מעין בהבחנה משתמשים העבודה, בשוק והתנהגות

הבחנה לעשות כדי קריטריונים ככמה משתמשים מקצועית. הכשרה לביו פורמלית השכלה בין
הארצות בתוך למחקר וממחקר לארץ מארץ להשתנות עשוייה נעשית היא בה והדרך זו,

הן האם  הלימודים תכניות של בתוכנן קשורים להיות עשויים הקריטריונים השונות.

מכוונות שהן או התפקידים, בכל השימושיים כלליים וידע מיומנויות לתת מכוונות
להכשרה מוקדם תנאי והמהוות עבודות של רחב למגוון השימושיות מיומנויות לספק

ספציפיות. עבודות לקראת יותר הצר במובן להכשרה בניגוד לעבודה, ספציפית

ההבחנה לפעמים ביותר. קצר להיות עשוי מקצועית בהכשרה קורס של הזמן משך

המציעות מובנות השכלתיות מסגרות של נתון רצף כלל, בדרך מוסדי. בסיס על מושתתת

לקטיגוריה נכנס השאר וכל פורמלית, כהכשרה מוגדר ותעודות תארים של מוגדרת מערכת

אחריות תחומי עלידי זו פורמלית חלוקה מתוגברת קרובות לעתים מקצועית. הכשרה של

(משרד המקצועית ההכשרה ועל החינוך) (משרד הפורמלי החינוך על ני'רדים ממשלתיים

עשוי עבודה של מסויים לסוג קרובות לעתים הקשור קורס כתוצאה, והרווחה). העבודה

ניתן. הוא בה למסגרת בהתאם שונה סיווג לקבל

ההכשרה הגדרת בין משמעותיים הבדלים שקיימים מפני אלה סוגיות מבליטים אנו
בארצות הפורמלית ההשכלה הגדרת שבישראל. אלה לבין הברית בארצות במחקרים המקצועית

קורסים של מיגוון כך, יותר. רחבה המקצועית ההכשרה והגדרת יותר צרה חינה הברית

למינהל ספר בתי עלידי הניתנים אלו כגון וממושכים, אקדמאיים עלתיכוניים,
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בניגוד מקצועית. כהכשרה מוגדרים טכנולוגיים, מוסדות או לאחיות ספר בתי עסקים,

ובהגדרות בישראל במחקרים פורמלית כהשכלה מוגדרות אלה מסגרות של רובן לכך,

במחקר המרואיינים מכל אחוזים עשר כאחד לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של הרשמיות

למדו. בו האחרון הספר כבית זה מסוג אקדמיים לא עלתיכוניים מוסדות ציינו שלנו

כמה שבה בדרך ביטוי מצאו זה מושג הגדרת לשם הדרושות הדקויות
לסיווג דוגמאות היו כך ולהכשרה. להשכלה באשר השאלות על ענו מהמרואיינים

בהנהלת תואר לקראת עסקים למינהל במכללה לימודיו את סיווג אחד מרואיין מוטעה:

על' טכניים מפר בבתי שלמד אחר מרואיין שעשה כפי מקצועית כהכשרה חשבונות

צריכים היו אלה לימודיים מסלולים לעיל, שתיארנו כפי ההגדרות, פי על תיכוניים.
מרואיינים כלומר, ההי!:ר, התרחש בהם מקרים גם היו פורמלית. כהשכלה להירשם שניהם

כהשכלה מקצועית הכשרה של בקטיגוריה להירשם צריכים שהיו לימודים סיווגו
זה דבר מוטעה. סיווג של כאלה מקרים ושלושה עשרים רק היו זאת, עם יחד פורמלית.

בה לדרך כלל בדרך תואמת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של שההבחנה כך על מצביע

הכשרה. על לחשוב נוטים אנשים

פורמלית השכלה בין להבחין ניתן עלפיה הגדרות של כלשהי מערכת ישנה כאשר

את בונים בו באופן מודדים אותה בהכשרה ההשתתפות דרגת תלוייה מקצועית, להכשרה

עשוייה ספציפית לעבודה הכשרה השונות. לעבודות כניסתם לקראת עושים שאנשים ההכנות

יותר. כלליות השכלתיות מטרות עם משתלבת היא כאשר פורמליות במסגרות להשתלב

למצוא נצפה האחרון במקרה נפרדת. במסגרת מקצועיים מרכיבים להקנות ניתן כן כמו

שבין ההבחנה את הבלטנו כה עד מקצועית. בהכשרה יותר גבוהים השתתפות שיעורי

מקצועית. הכשרה לבין פורמלית השכלה

והבקרה העבודה מקום בתור הניתנת להכשרה מתחלקת עצמה המקצועית ההכשרה

גם יש ההכשרה, של הפיזי למיקום באשר להבחנה פרט העבודה. למקום מחוץ הניתנת

עשוייה העבודה מקום שבתור ההכשרה זו. להבחנה ארגוניות השלכות קרובות לעתים

תהליר לבין בינה להבחין קשה קרובות ולעתים פורמלית מבחינה מאורגנת פחות להיות

באופן המקצועית ההכשרה את להגדיר שאפשר מכאן בעבודה. עשייח כדי תור לימוד של

בדיווח שיכללו העבודה מקום בתור ההכשרה לפעילויות בהקשר יותר צר או פחות צר

סביר פחות יותר, גדולות העבודה מקום בתור המתבצעת ההכשרה שפרופורציות וככל
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היא זה בדיון העיקרית מטרתנו בהכשרה. השתתפות על במחקרים כך על שידווח יהיה

הכשרה של הדפוס את מנתחים כאשר וההגדרתי המוסדי הרקע את לזכור שיש להדגיש
מקצועית.

בישראל מקצועית הכשרה של המערכת

רב בפירוט בישראל מקצועית הכשרה של המערכת את המתארים מחקרים כמה ישנם

.(1974 ודנאי, דורון ;1977 ואחרים, יוסף בר (ראה:

והכמותיים. המבניים האופי מקווי כמה על להצביע רצינו למחקרנו כרקע

אחראי אדם, כוח ולפיתוח להכשרה האגף ובמיוחד והרווחה, העבודה משרד

כוח להכין היא מטרתם המשרד, עלידי שדווח כפי ונוער. מבוגרים של המקצועית להכשרה

ולתעשייה. לשירותים מקצועי אדם

הבאות: לקטיגוריות מיועדות תכניותיהם
חדשים. ועולים מהצבא שהשתחררו חיילים כלומר, העבודה, לכוח הנכנסים אלה א.

מלאכה בעלי (למשל, כישוריהם את לעדכן כדי משלימה הכשרה להם שנחוצה אלה ב.

אחרים. בשטחים מחדש הכשרה או יותר) נמוכות בדרגות
ולהנדסאים. לטכנאים. הכשרה ג.

שוליים). וליו* נ עובד, נוער (כולל נוער ד.

לנכים. מקצועי שיקום ה.

לתכניות בנוסף הארץ. כל וברחבי שונות ברמות מוצע תכניות של רחב מיגוון
רווח למטרות שלא סוכנויות עמ בשיתוף תכניות מופעלות בלבד, המשרד עלידי המאורגנות

המכון עלידי במשווק המאורגנות ואחרות, ההסתדרות מישלב, עמל, אורט, כגון: שונות

כספיים תמריצים להם מוצעים המשתתפים את לעודד כדי העבודה. ומקומות טכנולוגית להכשרה

והלוואות. נסיעה הוצאות של החזר הכשרה, מענקי לימוד, משכר פטור כולל

לראות אפשר השבעים. בשנות במהירות עלה בשנה המשתתפים שמספר מראה 7.1 לוח

להכשרה הלאומי המוסד של בחסותו והנדסאים, טכנאים הכשרת על מושם והולך גדל שדגש

לקורסים מחולקים למבוגרים הקורסים שאר החינוך). משרד עם (בשיתוף טכנולוגית
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קורסים מסויים; לשטח להכנס המעוניינים לאלה ראשונית הכשרו? חנותנים בסיסיים
ידיעותיהם בהרחבת המעוניינים בסיסיים והכשרה רקע בעלי לאנשים המיועדים משלימים

והכנות אבחון הכוללים אבחוניים ושירותים יותר; גבוה מקצועי תואר בהשגת או

עבודה. לתפקידי

רקע לנו נותנים הלוח עלפי שהתגלו המהיר והגידול הכולל הכמותי המימד

לבין בסיסיים קורסים ביו להבדיל גם ניסינו שלנו. המחקר תוצאות לפירוש מועיל
זאת, עם המרואיינים. לנו דיווחו עליהם הקורסים את קידדנו כאשר משלימים קורסים

המכון עלידי המוצעים והקורסים קצר, לזמן אבחוניים שירותים על כלל בדרך דווח לא

הלשכה של ההגדרה עלפי פורמלית, כהשכלה עלפירוב הוגדרו טכנולוגית להכשרה

לסטטיסטיקה. המרכזית

החיים לאורך מקצועית בהכשרה ההשתתפות שיעורי

אחת מערכת שונים. גורמים משקף מקצועית בהכשרה בפועל השתתפות של הדפוס

שונות לעבודות ההכנה נבנית שבה הדרך את ומשקפת מוסדי אופי בעלת היא גורמים של

פורמלית להשכלה ביחס המקצועית ההכשרה מוגדרת שבה הדרך ואת שונים, ולמקצועות

ההחלטות עם יחד אלה בסיסיות חברתיות החלטות העבודה. במסגרת הכשרה ולפעילויות
של ההיקף ועל המבנה על ישפיעו הכשרה, מסגרות ליצירת בהקשר המתבצעות השוטפות

הקשורות ולהטבות לעלויות מתייחסת גורמים של שנייה מערכת להכשרה. ההזדמנויות
זו מערכת להכשרה. ההזדמנויות את לנצל הפרט של החלטותיו על והשפעתן בהכשרה

אנושי. הון על הספרות במסגרת אמפירית מבחינה והן תיאורטית מבחינה הן נידונה
ההכשרה שפעילויות הניבוי כגון ספציפיות אמפיריות השערות כמה מעלה זו תיאוריה

הגיל. עם יצטמצמו

מהמדגם 2735 כך הישראלית. למערכת ספציפית היא גורמים של השלישית המערכת

העבודה חיי את החלו זו מקבוצה כשליש .20 גיל אחרי לישראל ועלו בחו"ל נולדו

.2 פרק ,1975 ,Pames ב סיכום ראה
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של משמעותית קבוצה עבור הכשרה של הדפוס כתוצאה, .30 גיל לארור בישראל שלהם

ברוו"ל. בהיותם עוד אותן ניצלו ושהם בפניהם שעמדו להזדמנויות מתייחס עובדים

בחברה מהתאקלמותם גם מושפע לישראל הגיעו הם כאשר בהכשרה השתתפותם של ההיקף

העבודה כוח מהרכב תושפע בהכשרה ההשתתפות מידת ולבסוף, הישראלי. הכלכלי ובמבנה

גיל, (כגון: בהכשרה להשתתף והנטייה הגישה הצורך, על המשפיעים המשתנים לפי

יד). משלח או השכלה

של הוא הראשון האספקט בהכשרה. ההשתתפות של אספקטים שני בוחנים אנו
שנים, חמש של בתקופה בהכשרה בהשתתפות דן השני האספקט החיים. לאורך השתתפות

לעיל. המוזכרים מהגורמים שונות בדרכים יושפעו אלה אספקטים שני להלן. נדון עליו
אין העובד. השתתף בו האחרון הקורס על מבוסס משתמשים אנו בו השתתפות של המדד

בקבלת בילה שהעובד הזמן כל סך של אחר מסכם מדד או הקורסים, כל מך של מדד לנו

הכשרה.

ש2עור2_י'שתתפות_עלפי_גיל

או אזרחי לפחות, אחד בקורס שהשתתפו האוכלוסייה שיעורי את מביא 7.2 לוח
לפחות, אחד בקורס השתתפו מהאוכלוסייה אחוזים ושבעה חמישים גיל. עלפי צבאי,

נרחבת כמה עד מורים אלה מספרים אזרחית. במסגרת לפחות אחד בקורס השתתפו 41." ו

היווה הצבא עובדים של ניכרת קבוצה שעכור מורים גם הם בהכשרה. ההשתתפות היתה

לפחות. אחד מקיצועי בקורס בצבא השתתפו 29"0 הכל, בסך להכשרתם. היחידי המקור את

ישתתף כלשהו שעובד הסבירות מחד, מנוגדות. להשפעות ו.תון גיל לפי הדפוס

להם שיש השנתונים ביו הכדלים ישנם מאידך, הגיל. עם עולה לפחות אחד בקורס

(לעומת ביטראל מחייהם שונים חלקים בילו ואשר יד, ומשלח השכלה של שונים הרכבים

אפילו לראות, שיכולנו כפי הכשרה. של שונות הזדמנויות בפני ועמדו חו"ל),

כמהירות כישראל התרחבה הכשרה של המערכת השבעים, שנות של הקצרה מהפרספקטיכה

הקשורות להכשרה ההזדמנויות יותר גדלו יותר, מאוחר כלשהו לגיל הגיע שאדם וככל

שלו. בגיל

דפוס ליצור היא הללו הגורמים כל של בכזו שההשפעה כך על מצביע 7.2 לוח
שלישים כשני 5י:. גיל לאחר מיוחד באופו גדולה הירידה גיל. עם השתתפות של יורד
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לתקופת גם הפורמלית. להשכלתם מעבר בהכשרה השתתפו יותר הצעירים העובדים מביו

בקורסים הגילית שהמגמה בעוד זו, עלייה בהשגת מאד חשוב תפקיד יש הצבאי השירות

יותר. הרבה מתונה היא האזרחיים

הכשרה_והשכלה

להם שהיתה אלה פשוט. קשר אינו פורמליים לימודים לבין הכשרה בין הקשר

293) אלה קבוצות עבור בהכשרה. ביותר הפחותה במידה השתתפו בלבד יסודית השכלה

לקידום. או עבודות להשגת חשוב כמוביל נראית אינה ההכשרה בישראל) העבודה מכוח

מצד נכונות חוסר או מתאימות הזדמנויות חוסר משקף זה דבר האם לתהות יכולים אנו

שכר אובדן של במונחים לעובד ההזדמנויות ניצול של העלות הזדמנויות. לנצל העובד

שמאידר בעוד פורמלית, השכלה יותר להם שיש אלה עבור יותר גבוהה להיות אמורה

בקבלת העובדים מבלים אותו הזמן יעילות את להגדיל עשוייה הפורמלית ההשכלה

תכניות עבור ההשכלתיים המוקדמים בתנאים ביטוי גם לקבל יכול זה (גורם ההכשרה

ברור. ניבוי נותנת אינה אנושי הון של שהתיאוריה מכאן שונותן הכשרה

(לוח יסודית השכלה של לרמה מעבר להשכלה הכשרה בין עקבי קשר מצאנו לא

השתתפות של נמוך שיעור יש ושלישי שני תואר לקראת לימודים שסיימו לאלה .(7.3

לימודיהם השלימו לא אך מקצועיים תיכוניים ספר בבתי שלמדו שלאלה בעוד בהכשרה,

בהכשרה. השתתפות של ביותר הגבוהים מהשיעורים אחד יש

ביותר החשובים המ שונות. השכלה ברמות שונה תפקיד הצבאית במסגרת לקורסים

שזה כפי לפחות ההשכלה, סולם של והעליונים התחתונים בחלקים שנמצאים אלה עכור

מהקורסים אחוזים שבעים צבאיים. בקורסים רק השתתפו אשר האנשים באחוזי משתקף

לתואר שלמדו אלה של מהקורסים 4003 וכ הצבא במסגרת היו מעולם למדו שלא אלה אצל

עוד הוא והכשרה השכלה בין הקשר בלבד, האזרחיים הקורסים בסיס על ושלישי. שני

הופך אקדמיים בלימודים שהמשיכו אלה אצל בהכשרה ההשתתפות שיעור שכן קלוש יותר

להשלמת שקדם יתכן יותר גבוהה השכלה לבעלי ההכשרה שמתן לזכור חשוב למדי. נמוך

זה שדבר בעיר שלהם. העתידיות לקריירות קשור בלתי להיות ועשוי הפורמלית השכלתם

לקורסים גם להתייחס יכול הוא הצבא, במסגרת שנלמדו קורסים עבור במיוחד נכון

אזרחיים.
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על לפחות, אחד אזרחי בקורס השתתפות של הגיל דפוס את בוחנים אנו 7.4 בלורו

של העקבי הדפוס את למצוא עוד ניתן לא ההשכלה קבוצות בתוך השכלה. קבוצות פי

את מעלה זה דבר סדיר. לא מאד הוא ההשתתפות ושיעור גיל, עם בהשתתפות ירידה

הגידול את לקזז כדי כלל בדרך מהיר מספיק היה לא בהזדמנויות שהגידול האפשרות

אשר לאאקדמיות, עלתיכוניות לימוד שמםגרות העובדה כן, על יתר גיל. עם הצפוי

את למתן כנראה, נוטה, כהכשרה, מסווגות אינן ,7.1 בלוח שראינו כפי במהירות גדלו

הוא גם משתנה השכלה לפי ההכשרה דפוס ומבוגרים. צעירים עובדים ביו ההבדלים

בית השלים שלא מישהו למצוא מאד נדיר יותר הצעירים בשנתונים הגיל. קבוצות ביו
נוי1ה תיכון, ספר בית שגמרו אלה עבור מה במידת גבוהה בעודה וההכשרה, יסודי, ספר

ההשכלתיות. הרמות בכל שווה בצורה להתפלג

שעל המוסדיים ההסדרים את בחלקו משקף יד משלח עלפי בהכשרה ההשתתפות דפוס

משלימים. וקורסים שוטפת הכשרה על ההדגשה מידת את ובחלקו ההכשרה, מאורגנת פיהם

הכשרה כבר קיכלו יד משלח קבוצת בתוך מהאנשים שחלק כיון מושלם אינו הקשר זאת, עם

להכינם אמורה שהיתה הכשרה קיבלו שהם או קודמות בעבודות בה השתמשו והם שיתכן

ההכשרה כשיעורי מאד גדולים הבדלים מצאנו כיום. מועסקים הם שבו מזה שונה למקצוע

ונעים גבוהות לבן צווארון קבוצות בין הם ביותר הגבוהים השיעורים .(7.5 (לוח

הפורמלית). האקדמית בהכשרתם ישירות המשתמשים לאקדמאים (פרט 6535 ל 55^ בין
ההכשרה שיעור כחול צווארון עובדי בין נמוכים. הכשרה שיעורי יש מכירות לעובדי

483, עד מקצועיים בלתי לעובדים 17"6 מכ עקבי באורח עולה אזרחיים קורסים בסיס על

;יזעבור נראה צבאיים. קורסים גם נכללים כאשר 62^, ל 21\ מ או עבודה, למנהלי

שיעורי מאורגנת. בהכשרה כרוכה היתה לא מקצועיות לעבודות הכניסה רבים עובדים

מה. במידת מפתיעים הכשרתם. למרות מקצועיות הבלתי במשרותיהם שנשארו העובדים

מקצועיות. לעבודות גישה להם היתה שלא או שציינו, הקורסים את סיימו לא שהם יתכן

המקבילות ההשכלה בקבוצות פרופורציונלית בלתי בצורה מיוצגים הצעירים העובדים
בני הם עלתיכוניות כמסגרות שלמדו מאלה אחוזים ושלושה ארבעים אלה. למסגרות

.3425
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ואינו מושלם אינו מקצועיות לרמות כחול צווארון עבודות של המיון כן, על יתר

הכשרה להם שיש הנהגים שיעור ההכשרה. דרישות עלידי המוצע הסיווג את תואם בהכרח

שיעור מיוחד. באופן ברורה זו לקבוצה הצבא של ותרומתו (6035 (כ גבוה די הוא

ובין הכחול הצווארון מקבוצות ברבות גבוה הוא האזרחיים לעומת הצבאיים הקורסים

נמוכים. מכירות עובדי
אור נקודות כמה זורקת 7.6 בלוח המוצגת יד ומשלח גיל שבין הגומלין פעולת

ברמות רק היורד הגיל דפוס את לראות ניתן והכשרה. יד משלח ביו הקשר על נוספות
ביו מקצועיים. בלתי ועובדים נהגים מקצועיים, עובדים  הנמוכות התעסוקתיות

ההכשרה. למסגרות נגישות של במיוחד מהירה התרחבות כנראה היתה אלה יד משלחי

מנהלי מאשר יותר אף מקצועיים עובדים בהכשרה השתתפו הצעירות הגיל בקבוצות

3525 בגילים המקצועיים מהפועלים לכמחצית יק שעדייו לציין ראוי זאת, עם עבודה.

השתתפו מקצועיים כבלתי שסווגו מאלה 25^ ל שקרוב בעוד כלשהי הכשרה היתה

בקורם.

ניתוח_רבמשתני_של_ההשתתפות

השתתפות בין הקשר את ניתחנו אלה קשרים על המבט נקודת את להרחיב כדי

רבתמשתנים. במסגרת ,(1 טור א7.6, לוח (ראה יד ומשלח השכלה גיל, לבין בהכשרה

ומשלח השכלה גיל,  לכולם לעיל. שתוארו הדפוסים את לאמת נוטות התוצאות

גיל מבחינת ההבדלים עוצמתן. ומבחינת סטטיסטית מבחינה מובהקות השפעות יש  יד

בין יד משלח מבחינת ההבדלים הרבמשתני. בקונטקסט יותר גדולים אף והשכלה

הם אבל מה, במידת קטנים להיות נוטים אחרות לבן צווארון קבוצות לבין אקדמאיים

ההבדלים לכחול. לבן צווארון עובדי בין השוואות עבור מידה באותה גדולים
נמוכים מכירות עובדי אצל נמצאים מבוקרים הלא הקשרים לעומת ביותר הגדולים
פוחת אשר עבודה מנהלי ואצל הרבמשתני, בקונטקסט ביותר הנמוך השיעור להם

גיל, עבור מבקרים שאנו לאחר לבסוח, אחרות. כחול צווארון קבוצות על יתרונם

מובהק. אינו עלייה, וגיל מוצא ארץ המאחד שמשתנה רואים אנו והשכלה, יד משלח
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האחרונות השנים ובעשר בחמש השתתפות

של השוטפת להתנהגות החיים שלאורך מהדפוסים עתה יעבור ניתוחנו מוקד

בעשר, בהכשרה ההשתתפות בשיעורי מתבטאת שזו כפי מקצועית, הכשרה לגבי המרואיינים
השנים חמש במשך בהכשרה ההשתתפות שיעורי האחרונות. השנים בחמש בעיקר או

של התגובה את וכן השוטפות ההזדמנויות של המבנה את לשקף אמורים האחרונות

נצפה החיים, לאורך להשתתפות בניגוד הקיימות. להזדמנויות שונים מגילים עובדים

ששיעור רואים אנו 7.7 בלוח ואמנם גיל. עלפי בהשתתפות צמצום למצוא עכשיו

דונלה. שנים עשר של הדפוס .6055 בגיל 0י0>? ל 3425 בגיל 223; מ יורד ההשתתפות

גיל. עם הגומלין קשרי ואת השכלה עלפי ההשתתפות דפוס את ראינו 7.8 בלוח

כך לשם החיים. לאורך לשיעורים באשר למימצאינו מקבילים השכלה עלפי הדפוסים

ההשכלה עם עלייה ישנה כללית, רחבות. קטיגוריות לחמש ההשכלה קבוצות את צמצמנו

שהמשיכו לאלה יש כלל בדרך לאאקדמי. העלתיכוני החינוך למסגרות עד בהשתתפות

ספר בתי שסיימו אלה מאשר בהכשרה השתתפות של יותר נמוך שיעור אקדמיים בלימודים
תיכוניים.

גומלין קשרי של ניכרים אפקטים ישנם גיל. עם הגומלין קשרי לבחינת נעבור

נמוכה השכלה בעלות לקבוצות יותר אופיינית בהכשרה גיל עם שהירידה בכך

הצעירים העובדים אצל בהרבה נמוך בהכשרה יותר הגבוהה ההשכלה קבוצות של ויתרונו
השתתפותם בלבד. יסודית השכלה שקיבלו 193< ישנם 3425 בגיל למשל, כך, יותר.

להם שיש לאלה או חלקית תיכונית השכלה להם שיש לאלה המקביל בהיקף היא בהכשרה

בעלת היא בעבר, מאשר יותר כיום שההכשרה, כך על מצביע זה דבר אקדמית. השכלה

1196 בין תיכון ספר בית שסיימו מאלה הצעירים. העובדים נין מפצה גורם של תפקיד

היא זה דבר של משמעותו .40 גיל לאחר נוספת בהכשרה להשתתף המשיכו 180^ ל

הביניים בגיל מהעובדים ניכר מספר של בקריירות משמעותי גורם נשארת שההכשרה

יותר. והמבוגרים

משלח של המעמד עם ברור קשר ומגלה יד משלח עלפי הדפוס את מתאר 7.9 לוח

שתי בסיס על כאחד. וקודם נוכחי יד משלח עלפי הדפוס את מציגים אנו היד.
בקבוצת נמצאים השתתפות של ביותר הגבוהים שהשיעורים רואים אנו כאחד הפרספקטיבות

עובדי אצל נמצאים ביותר הנמוכים השיעורים יותר. הגבוהות מהדרגות הלבן הצווארון
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הבלתי מהעובדים 1cn ש לכך לב שמנו כי אם מקצועיים, בלתי ועובדים נהגים מכירות,
בהכשרה השתתפו 2^ שרק בעוד קודם יד משלח ל1ל ב0י0 על בהכשרה השתתפו מקצועיים

נוכחי. יד משלח של בסיס על

גיל עם ביותר החריפה הירידה היד. משלחי קבוצות עלפי משתנה הגיל דפוס

שוליים הם מקצועיים בלתי עובדים אצל השיעורים מקצועיים. ועובדים נהגים אצל היא

גבוהה. פקידות ועובדי טכנאים אצל גם קיימים בגיל גדולים הבדלים הגילים. בכל

השתתפות שיעורי אותם על שומרים עבודה ומנהלי מנהלים אקדמאים, לכך, בניגוד
הגילים. בכל בהכשרה

קשורה היתה ההשתתפות בה המידה את לראות ניתן בו 7.10 בלוח ניתן אחר היבט

שיעורי על מצביע הראשון הטור הנוכחית. העבודה של לצרכים או יד, במשלח לשינוי
על מצביע השני והטור ,1972 וב 1977 ב יד משלח באותו שהיו אלה אצל ההשתתפות

ששינו אלה שאצל רואים אנו אחר. יד ממשלח עברו אשר העובדים של ההשתתפות שיעורי

שלא אלה עבור השיעורים זאת עם הקבוצות. בכל כמעט יותר גבוה הוא השיעור יד משלח

ששינו אלה של מהשיעור 2/3 מ יותר כלל בדרך משמעותיים, נשארו יד משלח שינו
בתוך הקריירה בסולם עלו יד משלח שינו שלא מאלה שחלק גם לזכור יש יד. משלח

שלהם. המקצועי התחום

מרבית ומארגניהם. הקורסים טיפוסי של כוללת בסקירה זה סעיף נסכם

מקום את ציינו מהעובדים 2\\ הממשלה, של ישיר בארגון היו  4035 כ  הקורסים

הסקטור כאשר מארגנים מספר עלידי ניתנו הקורסים שאר הקורסים. כמארגן עבודתם

למדי. רחב היה שניתנו הקורסים מגוון הקורסים. מכלל ^0 כ לארגון אחראי הפרטי

40^ כ מהווים הטכנאים תעשייתיים. כישורים של אוריינטציה בעלי היו 40^ שכ נראה

וראיית ניהול כאשר שונים לבן צווארון במקצועות קשורים הקורסים שאר נוספים.
שאורגנו הקורסים התפלגות הקורסים. כל מסך 1035 כ אחד כל מהווים חשבונות

מקצועות בין בשווה שווה כמעט מתחלקים הם שגם מראה הממשלה עלידי ישירות

הקורסים, של הקטיגוריות כל כמעט שלמעשה יתכן התעשייה. צורכי לבין לבן צווארון
ראה לא המרואיין אם אפילו ממשלתי, בארגון חלקית, לפחות קשורים, למסחריים, פרט

.(7.12H ו 7.12 ,7.11 לוחות (ראה כך. זאת
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זה מספר .50,000 בכ מסתכם האחרונות חשנים בחמש בקורסים המשתתפים כל סר

,(7.1 לוח (ראה והרווחה העבודה משרד דיווח עליהם המשתתפים 90,000 מ בהרבה נופל

המדגם באופי זה הבדל לנמק אפשר בחלקו טכנולוגית). להכשרה ולמכון לנוער (פרט

17,000 ל מצטמצם שהפער כר בישראל, המבוגרים מכל 75* מייצג זה מדגם שלנו.
את לייחס שניתן נראה אחד. מקורס ביותר השתתפו אנשים מספר כן, על יתר אנשים.

חסר. לדיווח גדול, אינו הוא גם כי אם ההבדל, יתרת

מקצועית בהכשרה השימוש

שהם לאחר לתעסוקתם בקשר המרואיינים את לשאול הכשרה על במחקרים מקובל

גמר לאחר בהכשרה השימוש על או ההכשרה, בתחום היתה התעסוקה אם בהכשרה השתתפו

עבודתם במסגרת רכשו שהם בהכשרה השימוש לגבי המרואיינים את שאלנו אנו הקורס.

בנפרד. וצבאיים אזרחיים קורסים לגבי נשאלו אלו שאלות הקודמת. עבודתם או הנוכחית
השימוש את הרואים יש "שימוש". המושג של לתפיסה להיות עשויים פירושים כמה

בצורה זה למונח מתייחסים אחרים ספציפי. יד במשלח העיסוק עם צר באופן כמזוהה

לנצלם שניתן בסיסיים בכישורים השימוש את בו לכלול עשויים הם לדוגמה, יותר. רחבה

של במושג לכלול עשויים הם כן כמו לקורס. ישירות קשורה שהיתה. מזו שונה בעבודה

שליטה היתה לא לנו נוכחית. לעבודה למעבר שהובילה קודמת בעבודה שימוש גם שימוש

של רחב כאינדיקטור לתשובותיהם נתייחס ולכן השאלה, את המרואיינים ראו בה הדרר על

התשואה את המנתחים אנשים קיבלו. שהעובדים ההכשרה של והשימושיות הרלוונטיות
גבוהה תמורה לקבל נטו הכשרתם את ניצלו שהם הטוענים שאלה מצאו ההכשרה של הכלכלית

יותר.

לתשובות השימוש לגבי התשובות את השווינו התשובות, של לתקפות נוסף כמבחן

מצפים היינו כישוריו. ואת הכשרתו את לנצל הזדמנות יש לעובד האם השאלה על

שכאלה. הזדמנויות להם יש שאמנם יחושו בהכשרתם המשתמשים של יותר גבוה ששיעור

התלוננו בהכשרתם משתמשים שאינם מאלה 36^ ש כיוך הדבר, הוא שכך מצאנו ואמנם,

בהכשרתם להשתמש הזדמנות כלל להם היתה שלא או מועטה הזדמנות להם שהיתה
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וווטר על התלוננו גם אך בהכשרה, שהשתמשו מאלה $15 ל בניגוד וזאת ובכישוריהם,

הזדמנויות.

השימוש 7.13 בלוח וצבאיות. אזרחיות בהכשרות שימוש של הדפום את בוחנים אנו
מהמרואיינים אחוזים ושבעה חמישים בהכשרה. בהווה שימוש רק יכלול שהוא כך הוגדר

אחד לא אף ניצלו לא 39.53; מתוכם, אחד. אזרחי או צבאי בקורס לפחות השתתפו

השונים השיעורים של ממוצע מהווה זה יחסית נמוך שיעור השתתפו. הם בהם מהקורסים

6335 כ האזרחיים, הקורסים מכל כך, וצבאיים. אזרחיים בקורסים שימוש של מזה זה

עשר כשלושה הצבא. במסגרת שקיבלו בהכשרה משתמשים 1935 רק בעוד בהכשרה משתמשים

ניצלו 24.731 ומהם הצבאית, במסגרת והו האזרחית במסגרת הן בקורסים השתתפו אחוזים
המעבר בשל בהכשרה השימוש במידת הגיל עם ירידה אין שציפינו למה בניגוד שניהם. את

צבאית במסגרת הכשרה לגבי רק ההכשרה. מתחום יותר מרוחקות שהן לעבודות הזמו במשך

בגיל. העלייה עם זו בהכשרה המשתמשים בשיעור ניכרת ירידה ישנה

בעבר בהכשרה השימוש את מציג 7.14 לוח האזרחיים. בקורסים כעת נתרכז

בהכשרה השתמשו היום בהכשרתם המשתמשים לאלו פרט הקורם. סוג עלפי ובהווה,
של השיעור בהכשרתם. איפעם השתמשו 903; שכמעט כך נוספים, 1735 עוד בעבר האזרחית

מבין .(843<723;) הלבן הצווארון עובדי אצל יותר גבוה להיות נוטה בהווה שימוש

מעל נוכחי, שימוש של (9(n) גבוה שיעור יש העבודה למנהלי הכחול, הצווארון עובדי
בהכשרה השימוש שיעור נופל תעשייתיים תחומים במספר האחרות. הקבוצות לכל ומעבר

הקודם. השימוש דפוס את מצרפים כאשר למדי שונה השימוש דפוס זאת, עם .503 לכ

השתמשו שלא אלה של שיעורם את הנותן 3 ובטור 2 בטור ישירות זה דבר לראות ניתן

הכחול. הצווארון ועובדי הלבן הצווארון עובדי בין הבדל עוד אין בהכשרתם. מעולם

שיעורים כלשהו. בזמן אותם ניצלו הבנייה בשטח בקורסים המשתתפים כל לדוגמה,
לבן צווארון של קבוצות כמה אצל נמצאים בהכשרה, שימוש חוסר של יחסית, גבוהים,

הניידות את כנראה, משקף, בלוח המובא בהכשרה השימוש דפוס כאחד. כחול וצווארון
עליה הלבן, הצווארון מקצועות אל כחול צווארון ממקצועות החיים לאורך הניכרת

.8 בפרק בהרחבה נדווח
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השימוש את בוחן 7.15 לוח הנוכחית. העבודה במסגרת בהכשרה בשימוש כעת נתמקד

הלבו הצווארון בקבוצות גבוהים שימוש של השיעורים נוכחי. יד משלח עלפי בהכשרה

צווארון קבוצות הקודם. בלוח הדפוס את בכך ומשקפים עבודה, מנהלי וביו הגבוהות
דבר נמוכים, פקידות ועובדי מכירות עובדי כוללות נמוך השימוש שיעור בהן לבן

הנמוכים השימוש שיעורי כחול. צווארון ממקצועות אלו לקבוצות המעבר את המשקף

של השיעור כאשר נמוכים, מכירות ועובדי מקצועיים בלתי עובדים אצל נמצאו ביותר

של יכולתם אי את לשקף עשויים אלה שיעורים .1SZ רק הוא בהכשרה נוכחי שימוש

יציאתם את או שכאלה כישורים הדורשות עבודות להשגת הכשרתם את לנצל אלה עובדים

הבלתי העובדים מבין (55^) ביותר גבוה שיעור בהכשרתם. השתמשו הם בהם מהתחומים

נכבד חלק מסבירים שהמעברים כך על מרמז והדבר בעבר בהכשרתם השתמשו מקצועיים

רצוני. אופי היה לא מהמעברים שלחלק יתכן זו. בקבוצה הנמוך הנוכחי השימוש משיעור

להשתתף ותכניות נתפסות הזדמנויות

להכשרה ההזדמנויות את הסובייקטיבית תפיסתם לגבי נשאלו המרואיינים
הכשרת של הנוכחית המערכת שבו ההיקף את להאיר עשויות נתפסות הזדמנויות מקצועית.

אותן. ומשרתת השונות, האוכלוסייה קבוצות אל מתייחסת אדם כוח

אחד במובן מורכב. כשלעצמו הוא הזדמנויות של שהמושג לציין יש מלכתחילה כבר

ביצוע לשם הדרוש ההשכלתי במאמץ לשאת ויכול רוצה הוא אם הזדמנות יש אחד לכל

תיכון ספר בית ולגמור לחזור יכול כחול צווארון במקצוע עובד היד. במשלח מעברים

של קטנה שקבוצה לכך הוכחות לנו יש חדשה. בקריירה ולפתוח ואוניברסיטה
עלפירוב, זאת, עם אלה. רחבים במונחים שלנו השאלה את פירשה אמנם מרואיינים
ולמשלח לעבודותיהם הרלוונטיות להזדמנויות התייחסו שהמרואיינים להניח הגיוני

להבטיח כדי אליהם. הקשורות ועבודות היד למשלחי או שלהם, הנוכחי היד

הזדמנויות לגבי מיוחד באופן שאלנו יותר, קונקרטיים במונחים ענו שהמרואיינים

הניתוח למסגרת מחוץ אל להוציא קווינו זו בדרך המרואיינים. של לקידומם שיתרמו
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להחליף להזדמנויות או הנוכחי ידם במשלח לעיסוק ישירות קשורים שאינם קורסים שלנו

בעשותנו להתקדמות. ריאלי בסיס מהוות אינן אך קיימות אמנם והן שיתכן יד משלחי

של יעילותו על בשמירה מועילות היותן למרות אשר אופציות כמה החוצה הוצאנו כך

שהוא. סוג מכל אישיים לרווחים לתרגמן אפשרות אין בהגדלתה, או העובד

,(21. 6^) העבודה למקום מחוץ רק קיימות ההזדמנויות האם גם לציין נתבקשו המרואיינים
להם היו שלא שהשיבו אלה .(24.935) המסגרות בשתי ,או (.S%4) העבודה מקום בתוך רק

נשאלו הזדמנויות להם שהיו שאלה בעוד כר, בשל מוטרדים הם כמה עד נשאלו הזדמנויות,
מובא תשובות של הכולל הדפוס הקרוב. בעתיד אלו הזדמנויות לנצל מתכוונים הם האם

בציור.

להכשרה הזדמנויות יש

לא כן
42.1355. U

מתכוונים לא מתכוונים
מוטרד לא מוטרד לנצל לנצל
77.6^ 27.43. 41.5"^ 58.5*0

ן

ביותר גבוה שיעור הזדמנויות; להם היו שאמנם חשו המשיבים ממחצית יותר מעט

שלא אלה של שהשיעור בעוד ההזדמנויות. את לנצל מתכננים שהם אמרו ,6035 כ מהם,

2735 של מכאן מכר. כמוטרדים נראים למדי נמור שיעור גבוה, נראה הזדמנויות רואים

מוטרדים והם הזדמנויות כל אין המשיבים, מכל 113< ל או הזדמנויות להם שאין מאלה

כר. בשל

הזדמנויות לנצל גבוהה נטייה שיש נראה שונים. לפירושים ניתנים האלה הדפוסים

חוסר בשל מוגבלים שסיכוייה החשה באוכלוסייה ניכרת קבוצה גם ישנה זמינות. הן כאשר

העלות מבחינת כדאי והאם זו לקבוצה הזדמנויות ליצור אפשר האם להכשרה. הזדמנויות
שאנשים העובדה שני, מצד תשובה. הדורשות מפתח שאלות כמובן, הן, אלה זאת. לעשות

כגון אובייקטיביות לנסיבות להתקשר עשוייה מכר, מוטרדים אינם הזדמנויות ללא רבים

מעבודתם רצון שבעי שהם לעובדה או בהכשרה, תלוי אינו קידום שבה עבודה סוג או גיל,
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של לבדיקה פונים אנו אך לגמרי, אלה שאלות לפתור יכולים איננו וממיומנויותיהם.
בכוח הקבוצות ביו מתפלגים ההזדמנויות הלימות של אלה רחבים אינדיקטורים בה הדרך

מאמץ למקד צורר יש עליהן הקבוצות על האצבע את לשים לנו יעזור זה דבר העבודה.

התשובות. של המשמעות על נוספת הארה לתת כן נוסף,.וכמו פרוגרמטי מחקרי

הזדמנויות_ותכניות_עלפי_גיל±_השכלה_ומשלח_יד

השכלה גיל, קבוצות בין גדולים הבדלים מצאנו השתתפות שיעורי על בניתוח
רבה במידה יקביל בהכשרה להשתתף המתכוננים אלה של שהדפוס מצפים היינו יד. ומשלח

או המתוכננת ההשתתפות האחרונות. השנים בחמש בפועל השתתפות שיעורי של לדפוס

אותן. לנצל והנטייה ההזדמנויות דפוס יסודיים: כוחות שני משקפות בפועל השתתפות

זוכה אינו המבוגר העובד כלל, בדרך יצטמצמו. ששניהם מצפים היינו לגיל, באשר

עוד ימשיך שהעובד שצפוי שנים של הנמוך המספר ההכשרה; במערכות ראשונה בעדיפות

של ביצוע בפני העומדים הפסיכולוגיים והמכשולים התשומה, את להנמיך נוטה לעבוד

הראינו לניבוי. יותר קשות היד ומשלח ההשכלה השפעות לגדול. אמורים שינוי
המאורגנת שההכשרה כר היד. משלח 8\ל חסטטו0 גע0 ההשכלה עם עולה בפועל שההכשרה

משקף זה דפוס האם לודא יכולנו לא זאת, עם פורמלית. יותר להשכלה כמשלימה מתגלה

אותו. לנצל הנטייה את או הזדמנויות של המבנה את

.7.18 ו 7.17 ,7.16 בלוחות מובא יד ומשלח גיל ועלפי והשכלה גיל עלפי הדפוס

לקשרי נפנה מכן ולאחר האלה מהתכונות אחת כל עם הקשר את לחוד, קודם, נבחון

בהכשרה להשתתף בכוונות והן בהזדמנויות הו ירידה מצאנו כצפוי, שביניהן. הגומלין
עם היד; משלח סטטוס עם עולות והכוונות ההזדמנויות ההשכלה. עם ועלייה הגיל, עם

נופל הזדמנויות להם שיש אלה של שיעורם בהזדמנויות. העלייה בולטת כאן זאת,

6935 מ היא בכוונות שהירידה בעוד ,6055 בגילים 4435 ל 3425 בגילים $62 מ

ההשכלה סולם בתחתית $30 מכ עולה הזדמנויות להם שיש אלה של שיעורם .3435 ל

שיעור .65?0 לכ $25 מ עולות הכוונות הסולם. טל העליון בחלק $70 מ למעלה עד

$251396 כ הוא נמוכים מכירות ועובדי מקצועיים בלתי עובדים אצל ההזדמנויות

להיות יכול מודדים איננו שאותו העבודה במקום פורמלית הבלתי ההכשרה של הדפוס
שונה.
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לנצל המתכוונים אלה של שיעורם .$80 לכמעט מגיע הוא ומנהלים אקדמאים שאצל בעוד

.$70$64 ל $40$26 מ עולה להכשרה ההזדמנויות את

בקביעת והשכלה גיל בין הגומלין קשרי את מראים 7.17 ו 7.16 לוחות
בכל בבירור מופיעה בכוונות והן בהזדמנויות הן השכלה עם העלייה העמדות. דפוס

לשוק ההתחלתית לכניסה בהקשר ביטוי מוצאים אלה שהבדלים נראה כך, הגילים.
ישנה זאת, עם יחד המבוגר. בגיל בקריירה ולהתאמות מכן לאחר שבא לקידום העבודה,

הרבה בולטת גיל עם שהירידה העובדה את משקף זה דבר גיל. עם הפערים הרחבת של מגמה

מתנסות אינן גבוהות השכלה קבוצות ואמנם, יותר. נמוכות השכלתיות ברמות יותר
שלמדו אלה לגבי גם נכון זר. ודבר גיל, עם בהזדמנויות בירידה לא, בכלל או כמעט,

ספר בבתי או יסודיים ספר בבתי שלמדו אלה מקצועיים. תיכון ספר בתי סיימו או

גיל עם יותר הגדולה הירידה יותר. הרבה חריפות בירידות התנסו עיוניים, תיכונים
יותר עוד ברורה והיא השכלה, שנות פחות להם שיש אלה אצל מתרחשת הקבוצות בקרב

נתפסות בהזדמנויות מיוחד באופן נמוך שיעור היא התוצאה כוונות. על מסתכלים כאשר

מכל $55 בעוד כך, מעוטה. שהשכלתם יותר מבוגרים עובדים אצל בהן להשתמש ובכוונות
מכל תיכוניים ספר בתי ממסיימי $85$60 ובין הזדמנויות, על דיווחו המרואיינים
45 לגיל מעל הם ואשר יסודי ספר בית לאחר למדו שלא מאלה 3(n2(n כ רק הגילים,
$40 מ פחות המרואיינים. מכל $15 מייצגים הללו כלשהם. הזדמנויות להם שיש רואים

מאלה $60 ל לקרוב בניגוד וזאת להם שיש בהזדמנויות להשתמש מתכננים זו מקבוצה

תיכון. ספר בית סיימו ואשר 45 גיל שמעל

לשימוש כוונות של הנמוך השיעור הוא לדאגה מקור המהווה מימצא עוד

.45 לגיל מתחת הם ואשר יסודי ספר בית סיימו שלא אלה אצל להכשרה בהזדמנויות
קרובים לרוב שהינם לשיעורים בניגוד  זו בקבוצה $50 ל $30 בין משתנים השיעורים

לתהות ניתן גיל. קבוצת באותה יותר גבוהות השכלה רמות להם שיש אלה אצל $70 ל

ברמות הצעירים העובדים בין הזדמנויות של מתוכנן בשימוש הרצוניים להבדלים האם

משקית. מבט מנקודת או העובד, של האישי האינטרס בסיס על הצדקה יש שונות השכלה
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נמוכות. השכלה ברמות גיל עם החמורות הירידות את גם דומה שאלה בסימן להעמיד ניתן
אצל היא הגיל עם בהזדמנויות הירידה שעיקר מראה יד משלח לפי הגיל דפוס גם

או מחד נמוכה פקידות עובדי כגון רובד, בכל יותר נמוכות סטטוס ברמות עובדים

הם המקצועות ביו ההבדלים הגיל קבוצות בכל אך מאידך. מקצועיים בלתי עובדים

היד משלחי קבוצות בכל הגיל עם יורדות להכשרה הזדמנויות לנצל הכוונות ניכרים.
. (7.18 (לוח זה בהקשר סטטוס בהבדלי להבחין ניתן לא אולם

המרואיינים עלידי 5151_^י?י_5י1^יו?_לו'ש5מש_בהזדמנויות_להכשרה_כפי_שה1;_גתפסות

שנתפסו, בהזדמנויות להשתמש כוונות חוסר על שהצביעו מרואיינים אותם

התשובות התפלגות סלבות. שלוש עד לתת נתבקש מרואיין כל לכך. סיבות לתת נתבקשו

עם משמעותי באופן משתנה השונים הגורמים של תפקידם .7.19 בלוח מובאת גיל עלפי

ארגוניות בבעיות קשורים היו שאוזכרו העיקריים הגורמים הגיל קבוצות בכל הגיל.
שניתנו מהסיבות 483; כמעט מייצגים הללו הקורס. של וכוי מקום לזמן, הקשורות

של לפיקוח הנתונים הארגוניים שהעניינים כך על מצביע זה שדבר נראה .4435 בגילים
העיקרי. המכשול את שמהווים הם והמעסיקים, הרלוונטיים הממשלתיים המשרדים

,(8^0 ל 6^ (בין אישיות סיבות הן דומשמעותיות שאינן היחידות האחרות הקטיגוריות
בין נע זו אחרונה קטיגורית שאיזכרו אלה של שיעורם הקורס. בכדאיות אמון וחוסר

מדיי 'מבוגר הסלבה זאת עם יחד .5445 הגיל בקבוצת כיותר הגבוה והוא 18*0 ל 1235

בקבוצת מהתשובות נוספים 141 עלידי ניתנה כדאיות של שיקולים גם לבטא עשוייה אשר

גם .55 לגיל מעל שהם אלה עלידי שניתנו הסיבות מכל 4035 כ ועלידי זו גיל
שאר רקע על למדי. משמעותית היתה כלליי רצון ויחוסר ברור' 'לא של הקטיגוריה

לנצל מתכוונים ם אי, שהם לכך ברורה סיבה היתה לא רבים שלעובדים נראה התשובות,

מקצועית. להכשרה הזדמנויות

שונה אינו בהזדמנויות להשתמש המתכוונים אלה של שיעורם לציפיותינו, בניגוד
או לו מחוצה רק או העבודה במקום רק הזדמנויות להם שיש אלה בין משמעותי באופן

להם שהיו אלה של השיעור בעבר, בהכשרה שהשתתפו אלה שבין גם מצאנו בשניהם.

והשיעור (4535) בעבר השתתפו שלא אלה אצל מאשר (703,) בהרבה גבוה הינו הזדמנויות
. (5(n לעומת 66"6) יותר גבוה הינו הוא אף שלהם ההזדמנויות את לנצל המתכננים אלה של
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מדווחת בעתיד או בהווה השתתפות לביו בעבר השתתפות בין המשלימה המקשרת החוליה

(1975) Parnes ידי על גם

חזדמנויות_להכשרה חוסר כלפי עמדות_העובדים

זה דבר בה המידה לגבי נשאלו הזדמנויות כל להם שאיו כך על שהצביעו אלה

להתקדמותם מכשול גם להוות ההזדמנויות חוסר עלול מהעובדים חלק עבור אותם. מטריד

שאינם עובדים ישנם כן, על יתר כך. הדבר איו העובדים של אחר חלק שעבור בעוד

לבחור צריכים היו המשיבים בלימודים. או בשינוי רצון חוסר בשל בהכשרה מעוניינים
שאיו מאלה %58  הגדול הרוב מוטרדים. הם כמה עד שיצביעו קטיגוריות ארבע בין

שהם נוספים 123; ו ועיקר, כלל מוטרדים אינם שהם כך על הצביעו  הזדמנויות להם

מוטרדים. ודי מוטרדים מאד היו שהם אמרו (m) שווה מספר כך. כל מוטרדים אינם
'מוטרדי/ילא דיכוטומי משתנה בנינו רקע תכונות עלפי התשובות דפוס את לבחון כדי

הקטיגוריות ושתי למדי) (מאד, הראשונות הקטיגוריות שתי אוחדו שבו מוטרדי

לא0. בכלל כך, כל (לא האחרונות
עובדים אצל .7.20 בלוח מובאים והשכלה גיל עלפי זה למשתנה התשובות דפוסי

3'4>cf מ שהוטרדו אלה של בשיעור גיל עם חריפה ירידה ישנה הזדמנויות להם היו שלא

$13 מהווים והם מוטרדים הצעירים העובדים מביו משמעותי אחוז למשל, כך, .143; ל

חוסר לגבי הדאגה במידת מאד נמוכה שונות ישנה זו. גיל בקבוצת העובדים מכל

אקדמיים ללימודים שהמשיכו שאלה העובדה את לזכור כדאי השכלה. עלפי הזדמנויות
המשקפת שונות יותר יש בקבוצה. העובדים מכל כשיעור יותר, פחותה במידה מוטרדים

\ר לכ רק כך, השכלה. עלפי הזדמנויות להם שהיו אלה של מאד השונים השיעורים את

2435 ל בניגוד מכך, מוטרדים והם הזדמנויות כל איו יסודי ספר בית סיימו שלא מאלה

. הנמצאים שהעובדים נראה בסיכום, לאאקדמיים. עלתיכוניים ספר בתי שסיימו מאלה

בהכשרה. להשתתף הזדמנויות מחוסר ביותר המוטרדים הם ההשכלתי הסולם באמצע
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7.6א) (לוח הכשרה כלפי עמדות של רבמשתני ניתוח
העמדות של רבמשתני ניתוח תוצאות על בדיווח זה חלק ומסיימים מסכמים אנו
ארבעה על יד ומשלח השכלה גיל, של הנפרדות ההשפעות את בוחנים אנו הכשרה, כלפי

המרואיינים: לכל ביחס הוגדרו משתנים שלושה תלויים: דיכוטומיים משתנים

.0 = היתר כל ;1 = להשתתף הזדמנות יש

.0 = היתר כל ;1 = מוטרד והאדם להשתתף הזדמנות כל אין
.0 = היתר כל ;1 = להשתתף וכוונה הזדמנות יש

אצל להשתתף, כוונות יהיו שלאדם המותנית להסתברות מתייחס הרביעי המשתנה

להכשרה: הזדמנויות שר\אים אלה

.0 = כוונה ואין הזדמנויות יש ;1  וכוונה הזדמנויות יש

יד ומשלח השכלה, גיל, הם בוחנים שאנו העיקריים תלויים הבלתי המשתנים

העלייה. וגיל המוצא ארץ של מורכב משתנה גם כללנו בלוחות. לניתוח הבסיס את שהיוו

,3425 גיל כך: הוגדרה זו קבוצה הבסיס. קבוצת רקע על המקדמים את לפרש יש

מעמד בעלה קבוצה שזוהי מכאן אקדמאי. יד משלח ומעלה), (מ.א, מתקדמים לימודים
גבוה.

גיל

אף וחזקה (2 (טור הזדמנויות על ומשמעותית ניכרת שלילית השפעה יש לגיל
מכלל להשתתף המתכוונים אלה של בשיעורם הירידה .(4 (טור כוונות על יותר

שאין האנשים שיעור על ההשפעה שווה. באורח כמעט משניהם מושפעת (5 (טור האוכלוסייה
ההבדלים היא. אף מובהק באופן שלילית (3 (טור מכר מוטרדים והם הזדמנויות להם

הממוצע מהשיעור 5096 כמעט מייצגים הם אבל קטנים הם הגיל קבוצות בין המוחלטים

.\\\ שהוא המדגם כלל של

השכלה

השכלה של ההשפעות קודם, שתיארנו בפועל השתתפות על החזקות להשפעות בניגוד
שהיו היחידות הקטיגוריות משמעותיות. ובלתי כקטנות עלפירוב נמצאו עמדות על

שיעור יסודי. ספר לבית מעל למדו שלא אלה הם משמעותי באורח נמוכים שיעורים להם

אף והפערים (1 (טור זו בקבוצה אחוזים נקודות 15 בכ נמוך (2 (טור ההזדמנויות
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.(4 (טור להשתתף הכוללת בכוונה או C5 (טור הזדמנויות לנצל בכוונות יותר גדולים
אותו, סיימו לא אך עיוני תיכון ספר בבית שלמדו אלה של זו היא בולטת אחרת קבוצה

נובע זה שיעור גם אחוזים. נקודות 13 ב C4 (טור נמוך המתכוונים שיעור שבה

.C5 (טור הזדמנויות לנצל יותר נמוכה ומנטייה יותר, נמוכות (2 (טור מהזדמנויות
הנמוך השיעור .(3 (טור מובהקת איננה ומוטרד הזדמנויות חוסר על השכלה של ההשפעה

תיכון ספר בבית שלמדו כאלה או יסודי ספר בית שסיימו אלה אצל דווקא נמצא ביותר

אותו. סיימו לא אך

יד משלח

. C2 (טור וכמובהקים כגדולים עולים יד משלחי בין הזדמנויות של ההבדלים

הכחול הצווארון לקבוצות מקצועי. סטטוס של הדירוג את תואם הדפוס כללי, באופן

הבלתי העובדים זה ברובד הקבוצות מביו הזדמנויות. של בהרבה נמוכים שיעורים
ביותר. הגרוע במצב נמצאים והם הבסיס קבוצת לעומת הבדל נקודות 40 עם הם מקצועיים

הנמוך הזדמנויות שיעור יש  נמוכים והן גבוהים הן  המכירות לעובדי זאת, עם

בלתי בניגוד, הינן, (4 (טור בהזדמנויות השימוש על יד משלח של ההשפעות ביותר.
נמוכים. מכירות עובדי עבור כגון גדולים, הינם מהמקדמים כמה כי אם מובהקות,

יש הלבן הצווארון קבוצות שלרוב כיון משמעותי תפקיד כאן הבסיס קבוצת לבחירת

עובדי שלרוב בעוד להכשרה0 הזדמנויות של יותר גבוה (ניצול חיובים מקדמים

יכולים בבסיס שאינן הקבוצות בין שההבדלים כך שליליים, יש הכחול הצווארון
להשתתף יתכוונו מכירות ועובדי הכחול הצווארון שעובדי הסבירות מובהקים. להיות
נובע זה הבדל של יותר הגדול החלק משמעותית. במידה נמוכה היא 04 (טור בהכשרה

גם משהו תורמים (4 (טור השימוש דפוסי כי אם (2 (טור יותר נמוכות מהזדמנויות

הזדמנויות מחוסר יוטרד שאדם ההסתברות על משפיע אינו היד משלח עלפירוב הם.

בין ומובהק גדול הבדל ישנו לציון. הראויים מהכלל יוצאים שני לים ,(3 (טור

משמעות זה למימצא אחוזים). נקודות 15 (בערך מקצועיים לבלתי מקצועיים עובדים

אינו אלו בקבוצות להכשרה הזדמנויות לניצול הכוונות ששיעור העובדה לאור נוספת

האחרים. של מזה נופל

חזקה השפעה היד ולמשלח לגיל רבמשתני ניתוח שבמסגרת רואים אנו בסיכום,

מכרעת. כפחות עלפירוב מתגלה שההשכלה בעוד יותר,
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שאורגנו מקצועית הכשרה של בקורסים משתתפים :7.1 לוח
19761970 העבודה משרד ידי על

197675 197574 197473 197372 197271 197170

55,870 47,750 43,690 43,550 36,900 31,600 0ה"כ

35,370 29,750 27,200 25,500 22,850 19,900 מבוגרים 0ר."כ

10,000 8,800 8,500 8,000 7,000 5,800 טכנולוגית להכשרה מכון
25,370 20,950 18,700 17,500 15,850 14,100 , אחרים מבוגרים

3,500 3,500 3,200 3,700 3,700 3,500 . בסיסית הכשרה

19,900 15,800 13,900 12,000 10,500 9,100 משלימה הכשרה

1,970 1,650 1,600 1,800 1,650 1,500 אבחונית הכשרה

20,500 18,000 16,530 18,050 14,050 11,700 נוער סה"כ

איך לנוער לשוליות ספר בתי
11,000 10,000 מידע 10,700 8,600 7,500 עובד
3,000 2,600 2,250 1,800 1,550 1,300 תעשייתיים ספר בתי

3,900 2,900 2,870 3,250 1,800 1,200 מסחר לימודי
2,600 2,500 2,450 2,300 2,100 1,700 נוער לבני הכשרה

העבודה. משרד של חודשי סקר העבודה, ומשרד לאומי ביטוח מקור:
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גיל עלפי וצבאית, אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.2 לוח

קורס בכל "כ סר. 0ה"פ צבאית הכשרה
אזרחית הכשרה צבאית 0ה"כ ואזרחית צבאית צבאית רק גלל

66.3 43.7 40.1 17.5 22.6 3425

62.1 44.1 32.7 14.7 18.0 4435

48.8 39.2 188 9.2 9.6 5445

36.6 31.3 9.7 4.4 5.3 6055

57.0 41.1 פ.28 13.0 15.9 טה"כ
(192.3) (138.8) (97.4) (43.9) (53.5)
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נלכחית השפלה וצבאית,עלפי אזרחית מקצועית נחבשת; השתתפות :7.3 לוח

סה"כ "כ מה צבאית הכשרה
בכל הכשרה הכשרה סה"כ הכשרה הכשרה רק
קורם אזרחית צבאית ואזרחית צבאית צבאית

השכלה

תואר כל קבל לא
ולמד:

7.8 2.3   5.5 למד לא פעם אף

34.7 25.5 149 5.7 9.2  יסודי ני"ס
שנים 7

50.4 35.1 241 8.8 15.3  יסודי בי"ס
ש1ים 8 +

58.1 39.7 29.5 11.1 18.4 עיוני תיכון בי"ס

73.6 55.5 43.3 25.2 18.1 מקצועי תיכון בי"ס

תיכון ני"ס סיים
ולמד: תעודה עם

64.9 55.8 28.0 18.9 9.1 עיוני תיכון בי"ם

68.6 52.1 35.9 19.4 16.5 מקצועי תיכון בי"מ

60.4 44.6 31.4 15.6 15.8 עלתיכוני בי"ס
אקדמי לא

על בי"ט סיים
71.7 56.8 34.9 20.0 14.9 אקדמי לא תיכוני

אקדמית רמה

62.4 41.5 35.1 14.2 20.9 ב.א.

48.5 27.9 27.7 7.1 20.6 דוקטורט מ.א.

57.0 41.1 28.9 13.0 15.9 סה"כ

(192.3) (138.8) (97.4) C43.9) (53.5)
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■ ...., אזרחית מקצועית הכשרה בקורס השתתפות :7.4 לוח
והשכלה גיל עלפי צבאית, או

סה"כ 6055 5445 4435 3425 . השכלה

ולמד: תעודה כל קיבל לא
44    . פעם אף למד לא
25.9 10.7 27.7 34.5 31.5 שנים יסורי7 ספר בית
35.1 31.6 27.5 36.7 43.9 . שנים ימודי+8 ספר בית
39.8 27.8 33.9 46.2 47.6 .4 עיוני תיכון ספר בית
47.6 39.1 49.3 58.6 42.4 . י מקצועי תיכון ספר בית

ולמד: תיכון ספר בית סיים
56.5 33.5 61.7 54.1 69.3 עיוני תיכון ספר בית
52.2 43.0 51.8 48.7 55.5 . מקצועי תיכון ספר בית
44.6 34.1 66.7 52.5 31.7 עלתיכוני,לאאקדמי מוסד
57.4 65.6 67.0 54.6 53.5 לאאקדמי עלתיכוני ספר בית סיים

אקדמי תואר
42.1 41.4 50.5 50.8 35.3 .  . א. ב.
28.5 43.8 34.3 29.3 19.4 ודוקטורט מ.א.
41.4 31.3 39.7 44.4 44.2 סה"כ
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משלחיד עלפי צבאית, אי אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7,5 לוח

סה"כ סה"כ צבאית הכשרה _
בכל הכשרה הכשרה סה"כ צבאית הכשרה הכשרה רק
קורם אזרחית צבאית ואזרחית צבאית יד משלח

56.2 31.6 33.6 9.0 24.6 אקדמאים

64.9 53.3 33.0 21.4 11.6 חפשיים מקצועות בעלי
אחרים

76.3 60.1 39.2 23.0 16.2 טכנאים

66.1 52.8 315 18.2 13.3 מנהלים

76.5 68.6 28.8 20.9 7.9 גבוהה פקידות

58.1 45.8 24.0 11.7 12.3 נמוכה פקידות

54.5 35.1 27.2 7.8 19.4 גבוהים מכירות עובדי

38.2 19.3 22.6 3.7 18.9 במוכים מכירות עובדי

61.7 47.5 29.0 14.8 14.2 י עבודה מנהלי
41.2 27.1 26.0 11.9 14.1 מקצועיים עובדים

58.9 28.4 42.7 12.2 30.5 גהגים

26.7 16.7 15.4 5.4 10.0 מקצועיים בלתי עובדים

57.0 41.1 28.9 13.0 15.9 "כ 0ר.

(192.3) י138.8) (97.4) (43.9) 053.5}
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ומשלחיד גיל אזרח>ת,עלפי מקצועית בהפטרה השתתפות :7.6 לוח

_ גיל
 0ה"ב 6055 5445 4435 3425 לד משלח

31.6 50.2 40.2 35.7 22.5 אקדמאים

53.3 ,47.5 47.0 58.8 54.3 אחרים ונפשיים מקצועות
60.1 78.2 65.2 57.0 57.2 טכנאים

52.8 59.8 55.3 53.4 49.6 ■ מנהלים

68.6 52.1 71.4 64.8 79.3 גבוהה פקידות
45.8 38.1 59.1 49.6 40.2 במוכר, פקידות

35.1 22.0 35.1 38.9 40.4 גבוהים מכירות עובדי
19.3   15.1 40.1 נמוכים מכירות עובדי
47.5 46.7 48.6 51.0 45.2 עבודה מ1הלי

27.1 15.1 31.5 43.3 47.6 מקצועיים עובדים

28.4 17.6 8.7 38.2 37.6 1הגים

16.7 11.5 18.9 15.4 25.2 מקצועיים בלתי עובדים
41.1 .31.4 י 39.7 44.4 44.1 סה"כ
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השתתפות על רגרסיות של מודלים 7.6א: לוח
הזדמנויות כלפי ועמדות

וכוונות להשתתף הזדמנויות
1 = להסתתף הזדמנויות אין

הזדמנויות יש אותו=1 מטריד וזה הזדמנויות
להשתתף מתכוון אינו אך השאר=0 כל השתתפות של השתתפות

Si£ b Sig b Sig b Slg b ' S1g b

.03  .09 .01 .08 .68 .01 .38 .03 .79 .01 44^I|
02 13 .00 .13 .03 .04 .04 .08 .10 ^.07 54_45
00 29 .00 .23 .01 .06 .00 .14 .00 .16 60_55

.08 .26 .02 .19 .82 .01 .08 .15 .50 .06 פעם אף למד לא

.00 .30 .00 .21 .54 .02 .01 .15 .20 .08 שבים 7 יסודי בי"ס
11 .12 .00.16 .11 .06 .02.13 .01 .15 שנים ימודי+8 בי"ס
.08 .13 .01 .13 .14 .06 .21 .07 .01 .15 עיובי תיכון בי"ם

תעודה ללא
.37 .07 .17 .08 .34 .04 .58 .03 .00 .25 מקצועי תיכון בי"ס

תעודה ללא
.12 .12 .09 .09 .60 .02 .65 .03 .00 .29 תיכון בי"ס סיום

תעודה עם עיוני
.38 .06 .63 .02 .97 .00 .42 .04 .00 .24 תיכון בי"ס סיום

תעודה עם מקצועי
,50 .05 .10 .00 .90 .00 .17 .09 .03 .14 עלתיכוני בי"ס

לאאקדמי
,50 .05 .71 .02 .93 .00 .08 .11 .00 .24  על בי"ס סיום

אקדמי לא תיכוני
תעודה עם

.44 .04 .42 .04 .99 .00 .84 .01 .01 .14 ב.א.

.27 .07 .86.01 .61 .02 .08.10 .03 .13 חפשיים מקצועות
אחרים

.25 .08 .45 .04 .69 .02 52 .04 .04 .13 טכנאים
.07 .11 .35 .04 .48 .02 .25.06 .01 .14 מנהלים
.08 .12 .29 .06 .55 .02 .65 .03 .00 .24 גבוהה פקידות
.33 .07 .71 .02 .11 .06 .09 .10 .40 .05 נמוכה פקידות
.66 .04 .00 .24 .67 .02 .00 .45 .15.08 גבוהים מכירות עובדי
.41 .23 .00 .35 .83 .01 .00 .60 .03 נמוכים24. מכירות עובדי
.32 .02 .14.08 .41 .03 .03.12 .35 .05 עבודה מנהלי
.53 .04 .00 .16 .01 .10 .00 .24 .36 .05 מקצועיים עובדים
.10 .15 .00 .27 .15 .06 .00 .59 .02 .15 נהגים
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.72 .03 .00 .22 .00 .15 .00 .40 .00 .18 עובדים
מקצועיים בלווי

.49 .08 .64 .04 .00 .00 עצמאיים חקלאים
.75 .01 .47 .02 .54 .02 .06 .04 שנים מפפר

1 העבודה בכוח
.18 .06 .77 .01 .13 .04 .19 .04 שנים מספר

3 העבודה בכוח
.07 .07 .81 .00 .91 .00 .07.05 .41.02 2 אתני מוצא
.89 .00 .44 .02 .29 .02 .13 .05 .42 .02 3 אתגי מוצא
.92 .00 .39 .02 .96 .00 .22 .03 .10 .00 4 או11י מוצא

.10 .16 .04 .17 .09 מותאם R2

.56 .31 .11 .55 .41 ממוצע



 158 

7.6א בלוח למשתנים הסבר

העבודה בכוח שנים 100  1 העבודה בכוח שנים מספר .1

העבודה בכוח שנים 2411  2 העבודה בכוח שנים מספר .2

העבודה בכוח שנים 4825  3 העבודה בכוח שנים מספר .3

אסיהאפריקה וילידי אסיהאפריקה, ילידי להורים ישראל, ילידי  1 אתני מוצא .4

14 גיל לפני לישראל שעלו

אירופה וילידי אירופהאמריקה, ילידי להורים ישראל, ילידי  2 אתני מוצא .5

14 גיל לפני לישראל שעלו אמריקה .

14 גיל לאחר לישראל שעלו אסיהאפריקה ילידי  3 אתני מוצא .6

14 גיל לאחר לישראל שעלו אירופהאמריקה ילידי  4 אתני מוצא .7

בבםים משתנים

דוקטורט מ.א.  השכלה

אקדמאים  יד משלח

2 עבודה בכוח שנים מספר  עבודה בכוח שנים מספר

1 אתני מוצא  אתני מוצא

.7.3 לוח ראה ההשכלה משתני של הסבר לשם



 159 

בחמש גיל, עלפי אזרחית מקצועית הבטת? של לפחוות אחד בקורם השתתפות :7.7 לוח
ובםה"כ האחרונות השנים בעשר האחרונות, השנים

0ה"כ עשר במשך חמש במשך
האחרונות השנים האחרונות השנים

גיל

44.2 32.7 21.8 3425

44.4 25.1 18.2 4435

39.7 17.1 10.3 5445

31.3 11.7 7.5 6055

41.4 24.0 . 16.1 סה"כ
(140.0) (81.2) C54.3)

 1
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השנים בחמש אזרחית מקצועית הכשרה של לפחות אחזי בקורס השתתפות :7.8 ליןן

והשכלה גיל האחרלנות,עלפי

גיל ' " '

6055 5445 4455 3425 ■ השנלה .

5.0 4.0 8.0 17.0 לסוךי ני"ט
2.0 10.0 22.0 19.0 תיכון בי"ט

11.0 15.0 24.0 27.0 תיכון בי"ס סיים

16.0 15.0 29.0 29.0 אקדמי לא עלתיכוני בי"ס סיים
15.0 18.0 22.0 19.0 אקדמאיים לימודים
8.0 10.1 13.0 22.0 סר,.יכ

סטטיסטית מבחינה מהימנים אינם זה בטור 1המםפרים
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יד ומשלח גיל האחרונות.עלפי השנים בחמש אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.9 לוח

כ " ה 0 גיל
משלחיד פי על משלח עלפי י י
שנלם חמש לפני נןכחי יך 6055 5445 4435 3425 , משלחיד

18.8 17.0 . 12.5 16.5 19.7 16.6 אקדמאים

23.2 24.7 6.8 19.3 32.2 27.0 חופשיים מקצועות
אחרים

33.2 31.8 21.1 20.5 27.5 38.8 טכנאים

22.7 26.1 26.5 25.6 22.1 32.8 מנהלים

22.7 29.8 20.0 22.2 14.3 49.0 גבוהה פקידות

17.7 15.7 6.1 14.1 21.7 18.8 נמוכה פקידות

7.6 7.0   21.7 9.2 גבוהים מכירות עובדי
3.3  8.4 נמוכים מכירות עובדי

18.1 17.9 17.7 13.8 17.2 22.3 עבודה מנהלי

14.2 13.3  5.3 13.6 21.4 מקצועיים עובדים

8.7 9.5 5.3 2.1 13.1 12.0 נהגים

10.0 2.5  2.5 3.7 3.3 מקצועיים בלתי עובדים

16.1 16.1 7.5 10.3 18.2 21.8 סה"כ
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עלפי האחרונות, השנים בחמש אזרחית מקצועית בהכשרה השתתפות :7.10 לוח
שנים חמש שלפני יד במשלח ושינוי נוכחי, יד משלח

משלחיד שינה משלח>7 שינה לא .

חמש שלפני מזה חמש שלפני מזה
שנים שנים ■ י . משלחיד

21.8 17.4 אקדמאים

30.4 21.8 אחרים חופשיים מקצועות

18.9 36.8 טכנאים

32.8 23.8 מנהלים
34.1 26.2 גבוהה פקידות

20.5 14.3 נמוכה פקידות

8.4 6.9 גבוהים מכירות עובדי

נמוכים מכירות עובדי

18.8 17.6 עבודה מנהלי

17.6 12.6 מקצועיים עובדים

21.1 . 7.4 נהגים

2.4 1.3 מקצועיים בלתי עובדים
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חמש במשך לפחות אחד מקצועית הכשרה בקורס שהשתתפו עובדים :7.11 לוח
הקורם מארגן פי על האחרונות, השנים

םה"כ הקורס מארגן

4070 ממשלה

ללא (ציבוריים, מקצועית להכשרה מוסדות
רווח) מכרת

11.2 אוניברסיטות או מכללות

5<0 (כוללת לאממשלתיים ציבוריים מוסדות
הסתדרות)

7.0 מקצועיות אגודות
80 פרטי מסחר

211 העבודה מקום

38 ידוע ובלתי אחר



 164 

השנים בחמש לפחות אחד מקצועית הכשרו? בקורס שהשתתפו עוברים :7.12 לוח
הקורס מוג לפי האחרונות,

סה"כ ממשלה הקורס סוג

9.9 12.3 ניהול
7.7 7.5 מכירות פקידות,

9.9 7.0 חשבונות חשבונות,ראיית ניהול
6.6 8.5 חברה פעולות השכלה,

11.3 7.3 טכנאים

3.0 3.9 י אישיים שירותים

5.0 9.5 עבודה מנהלי
3.8 4.0 מתכת עבודת

1.9 2.8 מכונאות

5.8 4.4 אלקטרוניקה
2.2 3.9 הבנייה תחום

9.0 8.9 דפוס טקסטיל, נגרות, יהלומים,

מספיק ובלתי כללי פירוט

9.1 7.4 אקדמית אוריינטציה עם

14.6 12.2 וטכנולוגית תעשייתית אוריינטציה עם

0.3 0.4 ידוע בלתי
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ולפי הקורס סוג לפי לפחות, אחד בקורס מקצועית בהכשרה שהשתתפו עובדים 7א 12 האחרונותלוח השנים ובחמש הכל במר השלמה, או בסיסי קורס י

מאלה, השתתפו מאלה, השתתפו הקורס סוג
השתתפו אחד בקורס השתתפו בקורס
בקורס בחמש לפחות בקורס אחד
השלמה השנים השלמה לפחות

האחרונות

51.5 9.9 36.7 7.5 ניהול
25.1 7.7 23.0 6.7 פקידות מכירות,
41.3 9.9 24.6 11.2 חשבונות ניהול חשבונות, ראיית

36.5 6.6 30.1 6.0 וחברה1 חינוך
22.7 11.3 18.8 11.0 טכנאות2

53.0 3.0 17.3 4.2 אישיים3 שירותים

14.8 5.0 16.6 4.3 עבודה מנהלי

22.5 3.8 6.6 8.8 מתכת עבודת

73.4 1.9 19.7 4.4 מכונאות

51.8 5.8 25.5 6.1 אלקטרוניקה

2.2 11.2 4.6 שונות בניין עבודות
42.5 9.0 23.1 8.5 יהלומים,נגרות,דפוס,טקסטיל

מספיקים: ובלתי כלליים פרטים

57.2 9.1 58.3 6.1 אקדמית4 אוריינטציה

45.1 14.6 39.6 טכנולוגית אוריינטציה
כ ותעשייתית

100.0 0.3 100.0 0.4 ידוע לא
100.0 100.0 100.0 100.0 ,,
(21.5; (54.3) (36.2) (140.0) כ 0ה

תיירות. מדריכי יועצים, דוגמאות: (1
תעשייה טכנאי מעבדות, טכנאי פרהרפואיים, דוגמאות: (2

שוטרים מלצרים, דוגמאות: (3
החברה במדעי או בשפות שיעורים דוגמאות: (4

תקשורת בניין, דוגמאות: (5
באלפים. הם בסוגריים המספרים
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גיל פי ואזרחית.על צבאית מקצועית בהכשרה שימוש :7,13 לוח

משתמש לא השתמש השתמש השתמש
כלל בהכשרה בהכשרה בהכשרה

בהכשרה ואזרחית צבאית אזרחית צבאית גיל
41.4 27.4 . 66.0 24.0 3425

43.0 20.8 64.0 12.5 4435

32.2 21.8 70.9 17.6 5445

37.4 34.6 64.1 13.2  6055

39.5 24.7 62.7 19.1 "כ 0ר.
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קורם סוג עלפי מקצועית, בהכשרה 7.14:שימוש לוח

סה"כ ידוע לא לא לעולם השתמש משתמש
השתמש בעבר היום הקורס סוג

100.0 2.4 4.4 9.7 83.4 ניהול

100.0  12.4 15.7 72.0 פקידות מכירות,
100.0 3.6 18.5 8.9 69.0 השכונות ניהול חשבונות, ראיית

100.0 6.5 10.1 7.5 76.0 חברה ופעולות חינוך
100.0  7.2 15.1 77.7 טכנאות

100.0 1.8 3.6 37.3 57.3 אישיים שירותים

100.0  1.6 7.6 90.8 עבודה מנהלי

100.0 6.6 12.1 32.8 48.6 מתכת עבודת

100.0 5.6 6.5 25.4 62.5 מכונאים
100.0 2.4 16.4 8.8 72.5 אלקטרוניקה

100.0   46.6 53.4 שונים בניין מקצועות

100.0 3.3 21.9 21.8 53.0 יהלומים,נגרות,דפוס,טקסטיל
מספיק: ובלתי כללי פירוט

100.0 1.5 7.6 2.2 88.7 אקדמאית אוריינטציה

100.0 2.4 9.8 103 ךך טכנולוגית, אוריינטציה
ותעשייתית
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יד משלח לפי אזרחית מקצועית בהכשרה שמוש :7.15 לווו

לא השתמשו לא השתמשו משתמשים יד משלח
ידוע בכלל בעבר היום

3.1 13.4 6.6 76.9 אקדמאים

0.0 5.8 7.3 86.9 אחרים חופשיים מקצועות

0.0 2.5 2.7 94.8 . טכנאים

2.0 4.6 10.6 82.7 מנהלים

0.0 1.9 14.7 83.4 גבוהה פקידות

4.6 14.3 24.2 56.8 נמוכה פקידות

6.8 20.1 29.7 43.4 גבוהים מכירות עובדי

19.3 31.8 31.8 17.2 נמוכים מכירות עובדי
2.1 6.1 9.2 82.7 עבודה מנהלי
1.8 14.1 18.2 65.9 מקצועיים עובדים

9.5 14.8 42.6 33.1 נהגים

4.7 22.4 54.7 18.0 מקצועיים בלתי עובדים

2.6 10.6 16.7 70.1
(3.7) (14.8) (23.4) (98.1) 0י

באלפים. הם בסוגריים המספרים



והשכלה ג1" להשתהף,עלפי וכוונה ההזדמנויות זמינות :7.16 לוח

המרואיינים כל אצל להשתתף והכוונה ההזדמנויות אחוזי ההזדמנויות אחוזי ^''^
סה"כ 6055 5445 י 4435 3425 סה"כ 60" 55 5445 4435 3425 /גיל ^.^ .,^^ השכלה

תעודה) (ללא למד

7.2     25,0 22.5 17.0 40.9  נכלל למד לא
8.2 3.8 5.6 11.3 18.1 32.0 21.4 33.8 36.6 36.5 כתות י0ודי7 בי"ס
19.1 13.0 13.8 21.8 24.7 38.0 30.4 33.8 42.3 41.2 שנים י0ודי8 בי"ס
26.0 6.6 18.5 29.4 42.3 49.6 42.4 44.4 49.6 60.1 עיוני תיכון בי"0
32.2 14.9 25.6 36.5 34.8 54.0 50.5 50.7 60.1 52.0 מקצועי תיכון בי"ס

תיכון בי"ס סיים
ב: ולמד י

32.0 18.2 33.4 29.3 42.7 57.7 37.7 67.6 52.1 65.2 עיוני תיכון בי"ם §
42.3 10.6 40.5 40.9 49.3 65.4 62.4 66.5 60.6 68.2 מקצועי תיכון בי"ס ,

תיכוני על בי"ס
44.6 30.9 40,7 50.9 48.8 70.0 62.5 69.9 72.8 70.3 אקדמי לא

עלתיכוני בי"ס סיים
54.2 29.6 54.6 57.9 59.2 80.0 69.1 85.9 80.5 81.0 אקדמי לא

אקדמי תואר
48.0 24.0 50.2 50.1 50.0 73.2 61.1 74.7 72.5 75.2 ב.א.
49.7 45.8 48.4 40.6 60.7 73.3 83.8 62.2 75.9 75.5 דוקטורט מ.א.
32.0 15.0 25.0 33.0 42.0 55.0 44.0 50.0 57.0 61.9 סה"כ
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והשכלה גיל עלפי בהכשרה, להשתתף וכוונה להזדמנויות נגישות :7.17 לוח
הזדמנויות) להם שהיו אל\. של (שיעוריהם

להטתתף המתכוונים אלה של שיעוריהם ~"
גיל

0ה"כ י^0~6 5445 4435 3425 ר, ל כ ש ה

השתתף אך תואר כל קיבל לא

31.4  35.9 379  מעולם למד לא 0

25.8 17.8 16.7 30.1 49.5 שנים 7  יסודי מפר בית 1

50.3 42.7 40.8 51.5 59.9 שנים 8+  יסודי ספר בית 2

52.1 15.5 41.6 59.3 70.4 עיוני תיכון ספר בית 3

59.9 29.5 50.5 60.1 66.9 מקצועי תיכון ספר בית 4

תעודה עם לימודיו סיום
והשתתף תיכון בי"ס של

55.0 48.2 49.4 56.2 65.5 עיוני תיכון בי"ס 5

. .1 17.0 69.9 67.4 72.3 מקצועי תיכון בי"ם 6

64.4 49.9 58.2 69.9 ■ 69.4 לאאקדמי עלתיכוני מפר בית 7

67.8 42.9 63.5 71.9 73.1 עלתיכוני ביתספר סיים 8
לאאקדמי

אקדמי תואר

65.5 40.3 67.2 69.2 665 . ב.א. 9

676 546 779 535 804 דוקטורט מ.א. 10

58.5 34.0 50.3 59.2 68.9 סח"כ
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. . להם שיש אלה ואחוז הכשרה לדכוש הזדמנויות להם שיש עובדים אחוז :7.18 לוח
.. ■*:.  _ וגיל יד משלח לפי להשתתף כוונות

הזדמנויות עם אחוז
0ה"ב 6056 5445 '4435 5435 יד משלח

78.4 80.3 68.8 78.4 82.3 אקדמאים ..■

71.4 62.8 83.6 73.9 67.9 אחרים חופשיים mjn*pn . .

78.0 83.7 81.8 75.3 77.2 . טכנאים .

73.2 62.2 74.4 73.5 77.6 מנהלים .;

73.6 72.2 75.6 65.4 80.4 גבוהה פקידות ■ ■■ .

61.5 49.0 70.9 63.3 58.9 נמוכה פקידות
31.0 23.7 17.3 33.2 54.7 גבוהים מכירות עובדי

יי  נמוכים מכירות עובדי
61.0 61.0 58.7 59.0 64.2 , עבודה מנהלי
48.2 32.0 37.7 47.9 58.9 מקצועיים עובדים
30.8 25.5 33.0 29.4 י 31.7 נהגלם
25.0 13.3 23.0 38.8  מקצועיים בלתי עובדים
55.1 43.5 50.0 56.6 61 9

(186.0) (18.5) (43.8) (49.6) (74<2) . . סה"כ

שיש אלה (מתור מקצועית הכשרה לרכוש וכוונה הזדמנות להם שיש אלה אחוז
יד ומשלח גיל עלפי הזדמנות) להם

63.7 52.1 69.2 54.1 69.5 אקדמאים
67.4 45.0 58.6 73.6 72.5 אחרים חופשיים מקצועות
69.9 33.6 63.9 77.7 731 טכנאים
67.4 46.2 66.3 74.7 67.8 מנהל,ם
67.4 36.6 65.7 61.6 93.1 גבוהה פקידות
58.3 38.0 43.4 68.2 79.4 נמוכה פקידות י

50.4 37.1 52.8 68.6 54.7 גבוהים מכירות עובדי
256  36.0 נמוכים מכירות עובדי
53..7 28.0 49.1 49.1 68.6 עבודה מנהלי
52.2 22.8 31.8 53.4 64.7 מקצועיים עובדים
37.6 47.7 20.7 8.2י: 46.9 נהגים
41.6 27.9 33.5 37.3  מקצועיים בלתי עובדים
58.5 34.0 50.3 59.2 68.9 סה"כ
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גיל מקצועית,עלפי להכשרה הזדמנויות לנצל כוונה להיעדר םיבות :7,V3 לוח

הקשורות בעיות לא תשובות
אמונה חוסר והנא*מ לארגון אך ברורות אישיות סיבות

בכדאיות לקורס הק"יו'רים חוסר מבטאות נסיבות או סיב'
אחיי מדי מבוגר הקורס שעו^ (מקום. כללית נטייה מיוחדות . גיל
9.8  15.1 42.3 23.8 6.7 3425

13.2 1.9 13.3 47.6 17.5 5.7 4435

9.7 14.0 18.0 32.7 16.9 8.1 5445

4.9 41.2 12.7 17.2 18.1 י 5.9 ' 6055
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עלפי כך, בשל מוטרדים ואשר הזדמנויות להם שאיו העובדים אחוזי :7.20 לורו
השכלה ועלפי גיל

סה"כ של האחוזים סה"כ אלה של האחוזים סה"כ ~~~
המוטרדים אלה של האוכלוסיה הזדמנויות להם שאיו

ההזדמנויות מחומר מכך מוטרדים והם ל ל ג
13.5 33.7 3425
11.3 301 4435
13.0 19.7 5445

.: . 7.1 13.7 6055
' f י י 1

/.;: השכלה
. . . .: תעורר.) (ללא למד

.....י . 7.3 . 29.0 בכלל למד לא

, 6.6 20.5 . כתות יסודי7 בי"ס
■, 11.0 28.9 שנים יסודי8 בי"ם

148 29.9 . : תיכוןעיוני בי"ס
15.3  28.3 תיכוןמקצועי בי"ס

ב: ולמד תיכון ני"ס סיים
14.4  25.0 תיכוןעיוני בי"ס
17.3 26.5 תיכוןמקצועי בי"ט
18.6 26.5 אקדמי לא עלתיכוני בי"ס
24.0 30.0 אקדמי לא עלתיכוני בי"ם סיים

אקדמי תואר
11.1 15.1 ב.א.
10.9 15.0 דוקטורט מ.א.
12.3 27.4 סה"כ
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בעבודה ניידות של אספקטים :8 פרק

מבוא

העבודה בכוח הניידות תופעת בלימוד והולך גדל עניין קיים האחרונות בשנים

בשנת שבוצע בישראל ניידות דפוסי של לאומי סקר הוא זו בדרך חשוב תמרור בישראל.

יהודה של הכללי פיקוחו ותחת ביוזמתו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה עלידי 1974

לאומדנים הב0י0 את מספק זה סקר .01977 לסטטיסטיקה, המרכזית הלהיבה (ראה מטרס

שנים emn (1978 ,Klinov (ראה כלכלי ובענף במעסיק, יד, במשלח שינויים של לאומיים
.(1979 ו 1978 (מטרם, דורית בין ניידות על ללימוד בסיס גם מספק הסקר לאחור.

היתה מטרתנו אופנים. בכמה הניידות דפוסי הבנת את לקדם נסינו במחקרנו

בסיס לתת שנוכל כך ניידות, של הבסיסיים מהדפוסים כמה יותר רב לעומק לבדוק

י . עתידיים. לאומיים סקרים לתכנון

הדיווח מטרס שבסקר בעוד מתודולוגי. היה לב תשומת הקדשנו להם מהנושאים אחד

הדיווח על בלעדית הסתמכנו במחקרנו שלישי, אדם עלידי נעשה כלכלי וענף יד משלח על

העבודות על יותר רבה במידה ומהימן שלם מידע להשיג ציפינו העובד. האדמ של העצמי

הניידות דפוסי בין השוואה עורכים אנו התאמתו, שציפיותינו מאחר עבודה. שינויי ועל

במחקרנו. שנמצאו אלה לבין מ0רס במחקר שנמצאו הבסיסיים
היד משלח את מסמנים אנו בו לפירוט המתגלים הדפוסים של ברגישותם גם נדון

מתומצת למיון דרך פיתחנו היד. משלחי את מסווגים אנו בה ולדרך הכלכלי, הענף ואת

אחרות ותופעות ניידות על למחקרים יותר להתאים שעשוי לנו שנראה היד, משלחי של

בשימוש. העת כל הנמצא יד משלחי של החדסיפרתי המיון מאשר העבודה בשוק הקשורות

זה. בשלב אותו מכיר כבר הקורא ולכן שלנו הדו"ח כל לאורך זה במיון משתמשים אנו
כאן. ומובאים מהניתוחים לרבים כבסיס משמש זה מיון

העבודה שינויי סוגי של יותר מפורטת בדיקה הוא זה פרק דן בו שני נושא

ומעמד כלכלי ענף יד, משלח במעסיק, שינויים שבין הקשר ושל אנשים עושים אותם

לבין מרצון שינויים בין להבחין יכולים אנו קודמים, למחקרים בניגוד העבודה. בכוח

להתקשר עשויים הם בה המידה עלפי גם מאופיינים השינויים מרצון. שאינם שינויים
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של רובדים בין מעברים עם המקצועי, במעמד מטה כלפי או מעלו? כלפי ניידות עט

מהעבודה. הרצון בשביעות שינויים ועם העבודה כוח
שניתן מזו יותר ארוכה בפרספקטיבה ניידות דפוסי לחקור היא שלישית מטרה

לאורך הניידות מידת את נבחן אנו שנים. חמש של בתקופה עבודה שינויי מניתוח להשיג

שנים, חמש לפני עבודה בישראל, ראשונה עבודה בחו"ל, עבודה בין הבחנה תור החיים,

נוכחית. ועבודה קודמת עבודה

מרכזיים כלכליים סקטורים בין הניידות לניתוח יוקדש מיוחד חלק לבסוף,
אנו הלאומי. במשק והמסחריים הציבוריים השירותים של מתפקידם בישראל הדאגה לאור

סובייקטיביות שאלות בכמה ומשתמשים הביןסקטוריאליות הזרימות של טבעו את בודקים

אלה. זרימות של משמעותן את להאיר כדי עבודה כלפי בעמדות הקשורות

מתודולוגיות סוגיות וכמה הניידות על כולל מבט

במשלחי החיים ולאורך שנים בחמש שינויים של הכולל ההיקף את מסכם זה מעיף

דרגות של השינוי היקף של המדידה עבור התוצאות את בוחנים אנו כלכלי. ובענף יד

כלכלי. וענף יד משלחי מיון של שונות ודרכים היד, משלחי בסיווג פירוט של שונות
על שניתנו וההגדרות העבודה תיאורי יד. במשלחי השינויים על מדווח 8.1 לוח

המרכזית בלשכה בשימוש הנמצא תלתסיפרתי קוד של בסים עלפי סומנו המשיבים ידי
הטור .(1,1,0) לאומי הבין העבודה ארגון של הקוד עלפי נבנה ואשר לסטטיסטיקה

הספרות. שלושת בכל משתמשים כאשר היד, במשלח השינוי מידת על מצביע הלוח של הראשון

מהענף נכבדים י&ודות בתוכו ממזג שהוא היא בישראל הקוד של החשובות מהמגבלות אחת

אחת, סיפרה של ברמה כלכלי ענף של בגורמים להבחין אפשר תעסוקה. לסוג בניגוד הכלכלי

את מייצג זה מיון אףעלפיכן, ספרות. ל^תי של ברמה במיוחד חשובים הם ואולח

היד. במשלח השינוי למדידת הקיימת היחידה המדידה שיטת

חמש במשך התלתסיפרתי הקוד לפי יד משלח שינו המשיבים מבין אחוזים כשלושים

כך, תקופה. באותה החדסיפרתי הקוד לפי שינו אחוזים עשר כשמונה בערך השנים.

החדםיפרתי. הקוד בסיס על C40?6 (בערך משמעותי באופן שינוי פחות נרשם
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החד הקוד עם לעבוד יותר קל הספציפי. בקונטקסט תלוייה זה הבדל של חשיבותו

הקוד מציאת לשם דרושה אינפורמציה שפחות כיון נפלי 'מקרי פחות ויש סיפרתי

זאת, עם התלתסיפרתית; ברמה מהעבודות 990"0 מ יותר סימלנו שלנו במחקר הנכון.
של ערכו כן כמו זו. ברמה מהמקרים נכבד חלק לסמל אפשר אי אחרים רבים במחקרים

לאור במחלוקת שנוי להיות עשוי התלתסיפרתי הסימון בעקבות שהועלה הנוסף השינוי
יד. במשלח ולא כלכלי בענף להיות נוטים אלה נוספים מהבדלים שרבים העובדה

יד. במשלח שינוי של המדידה בשיפור מאמץ להשקיע היה שכדאי הרגשנו אנו
יו

החד מהקוד יותר ממשי עניין בו שיש מוגבל קטיגוריות מספר עם קוד יצרנו לכן

קוד לפתח מאמץ מייצג זה קוד לשינויים. גם יותר רגיש ושיהיה הלמ"ס, של סיפרתי

בין בהבחנה הכלכלי הענף תפקיד את ויקטין היד משלחי את יותר קרוב באורח שיקקף

מיומנויות שונים, עבודה בסוגי יותר דקיקים הבדלים לזהות גם מנסה הקוד הקבוצות.

הלשכה של הקוד עם שפיתחנו הקוד את משווים אנו הבא בעמוד מעמד. רמות או

גי. בנספח למצוא אפשר יותר מפורט הסבר לסטטיסטיקה. המרכזית

13 של בקוד שימוש עלידי המושגת היד במשלח השינוי מידת על מדווח 8.1 לוח
זה. מיון בסיס על השנים בחמש שלהם היד משלח את שינו יותר $22 ש מצאנו קטיגוריות.

המרכזית הלשכה של החדסיפרתי הקוד בסיס על מאשר יותר 2535 כ מהווה זה דבר

לשינוי. מםויימת במידה יותר רגיש הינו זה שמיון כן, אם נראה, לסטטיסטיקה.

ארוכה פרספקטיבה מתוך השינוי דרגת את בודקים 8.1 לוח של 3 ו 2 טורים

מהמשיבים $78 אותם עבור יד במשלח השינוי מידת את לראות אפשר 2 בטור יותר.

שינו $73 כאשר למדי, ייביה היא אלה מבין השינוי מידת קודם. מעסיק להם שהיה

13 של ברמה או אחת סיפרה של ברמה שינו למחצית קרוב בעוד התלתסיפרתית ברמה

ועד הראשונה מהעבודה יד במשלח השינוי מידת את בודקים אנו 3 בטור קבוצות.
מעסיקים. מעולם החליפו שלא אלה אצל אפילו  המשיבים כל אצל הנוכחית לעבודה

13 של ברמה החליפו 5735 וכמעט התלתסיפרתית ברמה החליפו אחוזים ושניים שבעים

הנורמה את שמהווה היא שהוא, סוג מכל יד? במשלחי שניירות משתמע מכאן קבוצות.
מעסיקים. גם יחליפו ושרובם העובדים רוב עבור

מתבגר שהעובד ככל הגילים. מכל המשיבים על כמובן, מבוססים, אלה אחוזים

זה מעבר ביצוע של הסבירות אם אפילו עולה, לפחות, אחד שינוי ביצע שהוא הסבירות
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ולפי קטיגוריות 13 לפי יד משלחי סיווג ביו השוואה
לסטטיסטיקה1 המרכזית הלשכה של החדסיפרתי הקוד

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של החדסיפרקי הקור יד משלח של הקטיגוריות 15

ואקדמיים מדעיים מקצועות בעלי .1 אקדמאים .1

טכניים אחרים, חופשיים מקצועות בעלי .2 אחרים חופשיים מקצועות .2
ודומיהם

טכנאים .3
מנהלים .3

מנהלים .4
ודומיהם פקידות עובדי .4

גבוהה פקידות .5
וזבנים סוכנים מכירות, עובדי .5

נמוכה פקידות .6
שירותים עובדי .6

גבוהים מכירות עובדי .7
בחקלאות עובדים .7

נמוכים מכירות עובדי בנייה8. מחצבים, בתעשייה, מקצועיים עובדים .89
אחרים מקצועיים ופועלים ותחבורה, עבודה מנהלי .9

בבנייה, בתחבורה, בתעשייה, אחרים עובדים .10 מקצועיים עובדים .10
פשוטים ופועלים

. נהגים .11

מקצועיים בלתי עובדים .12

עצמאיים חקלאים .13

הערה:

ל"גבוהות" חולקו לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה ו"פקידות" "מכירות" של הקטיגוריות ,1

מקצועיים עובדים ביו מקצועיות רמות עלפי מתפלגת השירותים וקבוצת ו"נמוכות",
אחת קטיגוריה כולל לטטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הקוד מקצועיים. בלתי ועובדים
י7/ משלחי 13 של שלנו, הקור בעוד וטכנאים", אחרים חופשיים מקצועות "בעלי עבור

"טכנאים". לבין אחרים" חופשיים מקצועות "בעלי בין מפריד
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סבירות של אומדניחםר הם 3 ו 2 בטורים שהאחוזים מכאן כלל. בדיר יורדת זה בגיל
תיבחן גיל לפי שינוי של ההסתברות העבודה. היי כל לאורך יד משלה או מעסיק החלפת

להלן.
והתלת החדסיפרתי בקודים משתקפים שהם כפי השינוי במידת האחוזים הבדלי

שינוי יותר בעקביות מזהה הקבוצות 13 של הקוד מהסורים. אחד בכל דומים סיפרתי
שנים. חמש של בשינוי יותר בולטים ההבדלים החדסיפרתי. הקוד מאשר

השינוי מידת את משווים אנו כלכלי. ענף עבור דומה ניתוח ביצענו 8.2 בלוח

שני עם לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של ותלתסיפרתל דוסיפרתי החדמיפרתי, בקודים
וסיווג קבוצות 23 מפורט.בו סיווג בנינו .C^ נספח (ראה שבנינו נוספים סיווגים

הלשכה של שבקוד המשמעותיות הבעיות את לשפר שמיועד קבוצות 12 של יותר מקובץ

גדולה כה אינה השתמשנו בו המיון של הרגישות כללי, באופן לסטטיסטיקה. המרכזית

התלת ברמה שינו אחוזים ושלושה כעשרים יד. במשלחי קורה שזה כפי כלכלי ענף עבור

הדוםיפרתית הרמה עלפי $20 לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של הקוד עלפי סיפרתית

השינוי במידת הבדל מאד מעט יש דומה, באופן החדסיפרתית. הרמה עלפי 1735 ו

. הםיווגים בשני קבוצות. 23 עלפי הסיווג לבין קבוצות 12 עלפי הסיווג בין שנרשמה

;.. לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של החדסיפרתית ברמה מאשר שינוי יותר למצוא נטייה יש

שנים. חמש של לשינוי שוות תוצאות נותנים הסיווגים כי אם

עדייו היד, במשלחי מאשר פחות שכיחים הללו כי אם כלכלי, בענף המעברים היקף

ענף גם שינו עבודתם, מקום ששינו מאלה אחוזים שמונים משמעותי. באופן גבוהים הם

את זאת עם שינו מעסיק אותו אצל תמיד שעבדו אלה בהם נדירים מקרים רק ישנם כלכלי.

ביחס כלכלי בענף השינוי דרגת את להציג כדאי עדייו אףעלפיכן, הכלכלי. הענף

הנוכחית, עבודתם לביו הראשונה עבודתם בין כלכלי ענף שינו 65\ כך, העובדים. לכל

המקובצים. מהסיווגים באחד המשתקף יותר הגדול השינוי את ביצעו ממחציתם ויותר
של שרובם והיא, 8.2 ו 8.1 בלוחות מתגלה הדפום של אחת עיקרית השלכה

ברמה בשינויים גם קשורים כלכלי בענף או יד במשלחי התלתסיפרתית ברמה השינויים
משמעותיים. שינויים להוות ועשויים הכלכלי, והענף היד משלח של החדםיפרתית
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. שנים חמש של בתקופה הניידות שיעור
בסעיף כלכלי, ובענף יד במשלח כולל שינוי של בשיעורים התמקדנו הקודם בסעיף

אפשר כלכליים. וענפים יד משלחי של ספציפיות קטיגוריות לפי השינויים את נפרט זה

. או להשתנות עשוי יד משלחי של הכולל המבנה לניידות: מקורות בשני להבחין

שינויים נתון. יד משלח מבנה בתוך יד משלחי בין האנשים של מעברים להיות שעשויים

אלו של התעסוקתיים מהדפוסים רבה במידה לנבוע מצידם, עשויים, היד משלחי במבנה

יד, במשלחי במעברים גם כרוכים להיות או אליו, נכנסים או העבודה שוק את העוזבים
את להפריד נסיונות לעתים נעשים העבודה. בשוק כבר הנמצאים אלו עלידי המתבצעים

לא זה דבר מבניים. בשינויים תלוייה שאינה מניידות המבניים השינויים סל תפקידם

מורכב. סיבתי בקשר בזה זה קשורים הניידות סוגי ושני מושלם באופן לעשות ניתן
תנודות כגון חיצוניים גורמים של תוצאה להיות מחד, עשויים, במבנה השינויים

יכולים ומאידך, בייצור, תשומות ביחסי טכנולוגיים שינויים או לסחורות בביקוש

של להיצע או התעסוקתיות בהעדפות לתנודות הקשורים ההיצע, בצד משינויים לנבוע
עשויות ההיצע, מצד אלו, תופעות שונים. השכלתי ורקע מיומנות רמות בעלי עובדים
שבעזרתם הייצור גורמי של בפרופורציות ולשינויים יחסיים שכר לשינויי להוביל

כלשהו מוצרים סל מיוצר שעלפיה היחסית המקצועית התרכובת כר, מיוצרות. הסחןרות

הפרטים של מאמציהם על כתגובה להשתנות עשויים הכוללת, התעסוקתית וההתפלגות

מקצוע. להחליף

עשוייה היא מקורות. כמר. להיות יכולים בעצמם הפרטים ביוזמת הבאה לניידות
עשוייה היא קריירות. סולם לאורר מעלה כלפי אנשים של הסדירה התנועה את לשקף

בגילים שכיחים הם עדייו אוניברסליים אינם כי אם אשר העבודה בסוג שינויים לשקף

בעצמם ולמצוא לזהות העובדים של ונם נסי את לשקף עשוייה היא ולבסוף, מסויימים.
לקבל יכולים שהם והשכר פדיונם בהן עבודות אחר לחפש או ממאימים, הם עבודה לאיזו

יותר. גבוהים

שנים חמש במשך יד במשלחי השינויים של השיעורים את מביאים אנו 8.3 בלוח

קבוצות בין עובדים של המעברים על מצביעים ,4 ו 3 ,2 טורים יד. משלח עלפי

את 3 ובטור השונים היד משלחי אל הכניסה את מביאים אנו 2 בטור היד. משלחי

השינויים של הנטו שיעור את מביאים אנו 4 בטור היד. למשלחי מחוץ אל היציאה



 180 

.1972 ב בקבוצה העובדים סה"כ מתוך באחוזים נטו השינוי את מבטא 5 וטור

עליות ישנן משמעותית. די בצורה משתנה המדגם של המקצועי שההרכב רואים אנו
להתרכז נוטות העליות לצפות, היה שניתן כפי מהקבוצות. בחלק 2031 ל עד וירידות
כלפי ניידות של הרבה המידה את משקפים הם ובכך הגבוה המעמד בעלי היד במשלחי

במקצועות עלייה גם שהיתה נראה זו. מוגדרת עובדים קבוצת של הגיל עם מעלה

הכחול, הצווארון מקצועות לעומת הלבן הצווארון

על בהתפלגות שינויים משקפים 5 עד 2 בטורים ובאחוזים המוחלטים השינויים
9,100 למשל כר, המועסקים. האנשים של מהמעברים כתוצאה שנקבעו יד משלחי פי

■" ממנהלי 4,700 בעוד עבודה, למנהלי הפכו אחרות, בקטיגוריות מקודם שהועסקו עובדים

מנהלי במספר 1631 של עלייה היתה התוצאה אחרות. תעסוקתיות לקבוצות עברו העבודה

העבודה מנהלי מספר הכולל העבודה שבכוח יתכן עובדים. של זו מוגדרת בקבוצה העבודה

העבודה לכוח הנכנסים האנשים במספר נטו מהשינויים הושפע שהוא כיוון השתנה לא

:. הוא כאן המוקד זאת, עם העבודה. כוח את העוזבים העבודה מנהלי ומספר עבודה כמנהלי

הניידות. שיעור של מדדים שני מביאים 8 ו 6 טורים לניידות. הקשורים שינויים על

: . יד משלח ששינו 1972 ב קבוצה בכל העובדים של אחוזיהם על מצביעים אנו 8 בטור

. : הנמוכים השיעורים למדי. משמעותית הינה הניידות בשיעורי השונות שנים. חמש במשך

מקצועיים ועובדים עבודה מנהלי אקדמאים, גבוהים, מכירות עובדי עבור הם ביותר
כגון נמוך מעמד בעלות קבוצות אצל הם ביותר הגבוהים השיעררים .(18^ ל 13* (בין

מהעובדים כשליש  מקצועיים בלתי נמוכים.ועובדים מכירות עובדי נמוכה, פקידות

נטו השינויים על בהרבה עולים הניידות שיעורי יד. משלח מחליפים אלו בקבוצות

הרבה בעבודה, מעברים שיש כך על מרמז זה דבר השונים. היד משלחי קבוצות של בגודל

של להיקף מודד מציעה C1978) Klinov השולי. התעסוקתי במבנה שינויים בשל לנדרש מעל

סך שבין היחס את מהווה הוא .6 בטור מובא זה מדד חיכוכית. ניידות מכנה שהיא מה

כל של שבגודלה נטו לשינוי וקבוצה קבוצה בכל ויציאות כניסות של המוחלט הערך כל

לקבוצה. אחד עובד של נטו לתוספת הדרושים שינויים של הכולל הסר כלומר קבוצה,

אחד כל נטו, שינוי של לביצוע הדרוש המינימום היה והיוצאים הנכנסים דפוס אם

חיכוכית. ניידות יותר ישנה יותר, גבוה שהיחס ככל כר, .1 ל שווה היה אלה משיעורים
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שכוחות הוא הראשון הפירוש זה. חיכוך למודד קיימים אפשריים פירושים שני

תנועת את משקף והיוצאים הנכנסים ומספר נתון, נטו בשינוי לצורך מביאים חיצוניים
של מהדוגמה נלקחת זו שאנלוגיה יתכן החוצה. המופלטים או לצאת המנסים העובדים
פירושים גם ישנם יותר הרחב בקונטקסט קבוע. עובד אליו לצרף המנסה כלשהו מפעל

יד במשלח ביותר. חשוב יהיה קריירה סולמות של במבנה היד משלח של תפקידו אחרים.

כניסות של גבוה שיעור בו שיהיה צפוי כלשהו קריירה בסולם ביניים שלב שמהווה

בנקודות הנמצאים יד במשלחי חיכוכית. ניידות של גבוה שיעור ומכאן ויציאות
הכולל הניידות מדד נמוך. להיות השיעור ייטה הקריירה סולמות של והסוף ההתחלה

קורה שאמנם (כפי הסיום בנקודות ביותר והנמוך ההתחלה בנקודות גבוה להיות צריך

. C8.3 בלוח

שונים יד משלחי משחקים אותו מהתפקיד מושפעים להיות המדדים על בדומה,

יד במשלח גבוהים יציאה שיעורי יהיו לא כך העבודה. בסוג העבודה, חיי לאורך
קריירה מעברי נעשים שממנו יד משלח אבל בקריירה, שינויים של יעד המהווה

יהיה כלשהו מסויים דפוס כל ולבסוף, גבוה. שיעור בעל להיות ייטה טיפוסיים,
או לתוך לתנודות לגרום עשויות אשר בביקויש לתנודות הקשורים מגורמים מושפע

לעיל. המתוארים והקבועים המבנים לתהליכים קשר כל ללא היד, למשלח מוזויצה .

הניידות שבמדד מזה יותר גדולה אף הינה החיכוכית הניידות בשיעור השונות

מקצועות בעלי הלבן: הצווארון במקצועות נמצאים ביותר הגבוהים השיעורים הכוללת.

שיעורים אין אלה בקבוצות אקדמאים. יותר, נמוכה ובמידה וטכנאים, אחרים חופשיים

עובדי עבור הוא ביותר הנמוך החיכוכי השיעור עבודה. שינויי של כוללים גבוהים
השיעורים בעלות הקבוצות אחת את מהווים לקודמים בניגוד אשר נמוכים, מכירות

הנמדדים בדברים ההבדל את מדגישים אלה ניגודים כוללת. ניידות של ביותר הגבוהים

המדדים. סוגי שני עלידי
נטו השינוי נמוכים. מכירות עובדי כמו ספציפיות, דוגמאות כמה לבחינת נעבור

את משקף זה דבר (ירידה). אחרת קבוצה מכל ביותר הגבוה הוא זו קבוצה של בגודלה

של זו בקבוצה האחוז שנים. חמש של הכולל הדפוס את המאפיינת מעלה כלפי הניידות
ומאותה ביותר, מהגבוהים אחד חינו הוא אף ניידות) (מדד ידם משלח את המשנים אלו

נמוך. הינו החיכוך של שהמודד כך זו לקבוצה הנכנסים הם מעטים זאת, עם יחד סיבה.
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גיל עם העבודה בסוג למעברים יעד משמט אינו זו? יד שמשלח כר על מרמז זה דבר

המתחרות אחרות עבודות לבין בינו וחזור הלוך של רבה תנועה עלידי מאופיין ואינו

במעברים או מעלה כלפי בניידות קשור זו בקבוצה התנועה של רובה עובדים. אותם על

זה, יד למשלח מחוץ קרייריסטיים
גבוה שיעור להם שיש אחרים, חופשיים מקצועות בעלי של זו היא שנייה דוגמה

אלה מקצועות שבעלי נראה כוללת. ניידות של נמוך שיעור אבל חיכוכית, ניידות של

לעובדים וטכנאים. מכירות פקידות, כגון מקצועות כמה עם תחרות עלידי מאופיינים

הב>ני>מ בשלבי נמצאים שחם מפני כנראה יחסית, גבוה חיכור שיעור >ש מקצועיים

הכחול. הצווארון עובדי של הקריירות סולם על

של המפורט הדפוס בדיקת עם מתחזק במדגם מעלה כלפי כוללת ניידות של הרושם

לכמה האופייניות התנודות את נבחון הבה .84 בלוח המובא מקצועות בין מעברים

מה, במידת נמוך ובהיקף מנהליות, למשרות ובראשונה בראש נעים אקדמאים מהקבוצות.

מקצועות כלפי הנעים מנהלים אצל נמצא מקבילה זרימה אחרים. חופשיים למקצועות

נעות משמעותיות קבוצות כאשר מגוון יותר דפוס ישנו המנהלים אצל זאת, עם אקדמיים.
התנודה גם כמו גבוהות, למכירות שהתנודה יתכן עבודה. למנהלי או גבוהות, למכירות
חופשיים מקצועות בעלי טכנאים, עצמאים. של למעמד מעברים מייצגות עבודה, למנהלי

יד. משלחי של רחב למגוון נעים גבוהים מכירות ועובדי נהגים אחרים,

עובדים מעלה. כלפי ניידות לגבי ברורה עדות קיימת אחרות קבוצות עבור

גדולים במספרים נעים יציאה, של גבוה שיעור בעלת שהיא נמוכה, פקידות בקבוצות

כחול צווארון לתפקידי מעברים אקדמיים. מקצועות או מנהלים גבוהה, פקידות לכיוון
מכירות עובדי זו. בקבוצה הניידים מכלל 22.9^0 מהווים והם ,84 כ מייצגים

או ,19.935 כ עם גבוהים מכירות עובדי של למשרות ובראשונה בראש נעים נמוכים
מקצועיים בלתי עובדים לבסוף, כחול. צווארון לתפקידי שעוברים הניידים מכלל $563

העובדים מכלל jj<£ או m כ עם מקצועיים עובדים של לקטיגוריות בעיקר נעים
לבן. צווארון של יד למשלחי שעוברים הניידים

כלפי הניידות .8.5 בלוח המוצג לקבוצות הכניסות של הדפוס את נבחון כעת

מנהלי מנהלים, אקדמאים, גבוהה, פקידות לתוך זרימות של בדפוס במיוחד משתקפת מעלה

העבודה בסוג הבדלים יותר המשקפים שמעברים נראה מאידך, מקצועיים. ועובדים עבודה,



 183 

הצווארון מעבודות רבים נכנסים לשם נמוכה פקידות עובדי ביו ביותר שכיחים חם

שהיו הנכנסים מכל 6535 ו זו בקטיגוריה המועסקים מכל m כמעט  הכחול

מגייסים ונהגים נמוכים מכירות עובדי גבוהים, מכירות עובדי .1972 ב מועסקים

למכירות הנכנסים מכל יד. משלחי של רחב מגוון מתוך לשורותיהם נוספים אנשים

למכירות מהנכנסים 37^0 ו הלבן הצווארון מקצועות מתוך באו 5035 גבוהות

נמוכות.

עלידי נשלטת ואליהם מתוכם שהזרימה נראה אשר יד משלחי כן, אם קיימים,
חשובה סיום או התחלה נקודת המהווים יד משלחי שעבור בעוד העבודה. בסוג שינויים
האחר בכיוון התנועה הרי במעמד, שינוי אחד בכיוון התנועה משקפת הקריירה בסולמות

העבודה. בסוג תנודות משקפת או מיזערית היא

ביניהם הגומלין וקשרי עבודה שינויי של סוגים
זה בסעיף כלכליים. וענפים יד משלחי של הניידות היקף את בחנו הקודם בסעיף

מימדי את נבחן עבודה. שינויי של השונים המימדים שבין ביחסים מתמקדים אנו
הנוכחי העבודה מקום שנים, חמש במשך שינוי פרספקטיבות, בכמה שימוש תוך השינוי

בישראל. וראשונה נוכחית ועבודה והקודם,

י^1מדים_של_שינ^י_עבודה

למימדיט כבר, התייחסנו, מימדים. כמה עלפי אדם של. עבודתו את להגדיר ניתן
המקבל לשכיר בניגוד עצמאי של מעמד הוא נוסף מימד כלכלי; וענף יד משלח של

או במעביד השינוי על גם דיברנו עבודה. בכוח מעמד קוראים אנו לו מימד  משכורת

ביו ניידות לביו המפעל בתוך ניידות בין מקובלת הפרדה שישנה מכאן העבודה. במקום

או כלכלי בענף ששינויים בעוד המפעל בתוך להתרחש עשוי יד במשלח שינוי מפעלים.

הבחנה מעביד. של בהחלפה תמיד כמעט כרוכים יהיו הגדרתם מעצם העבודה, כוח במעמד

שאינו עבודה שינוי לבין העובד של מרצונו הבא עבודה שינוי ביו היא נוספת חשובה

אנו שערכנו בסקר אמביוולנטית. כי אף חשובה הבחנה זוהי העובד. של מרצונו בא
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בעייתי הינו תשובותיהם פירוש למרואיינים. מרצון" "שינוי של ההגדרה את משאירים '.י.

לשכיר. עצמאי של ממעמד שעברו אלה עבור במיוחד
וענף יד משלח העבודה, במקום שינויים שביו היחסים את בוחנים אנו 8.6 בלוח

שינו 20* שכ בעוד עבודתם מקום את שינו 27* ש רואים אנו הראשון בטור כלכלי.
ההחלפות שרוב ברור מכאן שנים. חמש במשך וזאת התלתסיפרתית, ברמה כלכלי ענף

הכלכלי. בענף בשינויים גם כרוכות היו מעבידים של (753!)

המקרים. מכל שלישים שני בכמעט יד במשלח בשינויים גם כרוכה מעסיק החלפת

כרוכים היו לא (193) מעסיק החליפו שעובדים מהמקרים ביותר קטן אחוז רק ואמנם

בשינויים זמנית בו כרוכים היו (58*) והרוב כלכלי. בענף או יד במשלח בשינוי
היא עבודה מקומות או מעסיקים בין הטהורה שהתחלופה כך על מצביע זה דבר בשניהם.

עשוי זה דבר העבודה. בסוג בתזוזות כרוכים השינויים רוב כאשר יחסי, באופן מעטה

דפוסים זאת, עם הישראלית. בתעשייה מפעלים של יחסית הקטן המספר את בחלקו לשקף

בחו"ל. שנעשו ממחקרים גם עולים במהותם דומים
בתור עבודה שינוי דרך או מעסיק החלפת דרך אם להתרחש עשוי יד במשלח שינוי

החלפת באמצעות התרחשו יד במשלח מהשינויים שלישים שכשני מצאנו העבודה. מקום

את החליפו מעסיק, אותו אצל לעבוד שנשארו אלה מכל 15^ כ זאת, עם יחד מעסיק.

השנים. חמש תקופת במשך ידם משלח

תעסוקה, ומקום כלכלי ענף יד, במשלח סימולטניים שינויים של המכריע משקלם

הראשונה העבודה מהשוואת או הנוכחי, למעסיק הקודם המעמיק של השוואה מתוך גם ברור
הראשונה עבודתם בין השלושה כל את שינו מהעובדים אחוזים כחמישים הנוכחית. לזו
וענף יד משלח בהחלפת כרוכים היו הקודם מהמעסיק מהמעברים וכמחצית הנוכחית לזו
החליפו \ד2 בעוד מהם. אחד באף בשינויים כרוכים היו לא אחוזים כעשרה רק כלכלי.

צפוי, שהיה כפי הראשונה. עבודתם מאז מעסיק החליפו 74^ שנים, חמש במשך מעסיק

כרוכים היו הנוכחית לזו ראשונה עבודה בין יד במשלח שינויים של יותר גבוה אחוז
שאלה 40^ של סבירות שישנה בעוד ,85^ לכ עתה מגיעים והם מעסיק, בהחלפת גם

יד. משלח החליפו מעסיק אותו אצל שעובדים
בדרך גיל. עלפי שנים, חמש במשך שינוי של הדפוס את מציגים אנו 8.7 בלוח

שהאדם היא אחת סיבה פיבות. מכמה הגיל עם מצטמצם העבודה שינויי שהיקף טוענים כלל
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עליהן לפצותו יהיה שקשה כך כדי עד הגיל עם עבודתו למקום יחודיות מיומנויות צובר

לשינוי. מהתמורה להנות שנים פרוות לאדם לו שנשארות היא שנייה וסיבה
באוריו המתבצעים המעברים של הסוגים משתנים האם בשאלה התמקדה לב תשומת פחות

החלפת עלידי מאשר המפעל בתור שינויים יותר שיהיו מצפים היינו לדוגמה, שיטתי.

בהשוואת רק נסתפק אלא כשלעצמה, הגיל של ההשפעה את כאן בודקים איננו מעביד.

הגיל. קבוצות בין הניידות שיעורי
מתבגר. שהעובד ככל להתמעט נוטים הסוגים מכל ששינויים רואים אנו 8.7 בלוח

כלכלי ענף המחליפים אלה של ,213, ל 36^ מ מצטמצם יד משלח המשנים אלה של שיעורם

 ביותר הדרמטית היא מעסיק המחליפים אלה של בשיעורם והירידה ,1298 ל 303 מ

ולאחר ,4435 ו 3425 הגילים ביו מתרחש הירידה של רובה זאת, עם .1735 ל 533 מ

בכל העובדים של המוחלט שהאחוז לציין גם מעניין מתייצבת. בשיעורים הירידה 45 גיל
בתור הניידות של שמשקלה כר יציב, נשאר העבודה מקום בתור יד משלח המשנה גיל קבוצת

בני שהם אלה עבור 5(n ל עד 3425 בגיל הניידות סוגי מכל 2535 מכ עולה המפעל

הענף את הן שינו מהם 65^5035 כ  מעסיק שהחליפו לבסוף,,מאלה שנה. 45 מ למעלה

את ולא היד משלח את לא שינו לא 253< ל 1335 ביו שלהם. היד משלח את והן הכלכלי

קיימת מעסיק, חל החלפה שנעשית שברגע כר כלשהו, גיל דפוס נמצא לא הכלכלי. הענף

הגילים. קבוצות בכל משמעותיים שינויים שייעשו גבוהה סבירות

אחוזים ושניים כעשרים מרצון. הנעשים השינויים של את.ההיקף לבחון עתה נעבור

איו .(8.8 (לוח רצוניים, בלתי שינויים היו שנים חמש במשר המעסיקים החלפות מכל

שונות ישנה לאו. אם מרצון נעשו העבודה מקום בתור מקצוע שינויי אם מידע כל לנו
ואת ידם משלח את שינו שלא אלה השינוי. סוג עלפי מרצון שלא השינויים בשיעור מה

יד במשלח מהשינויים 8035 כולל באופו מרצונם. שלא יותר עבודתם עזבו הכלכלי .הענף

במשלח שנעשו השינויים מכל 72<"i מייצגים והם מרצון שנעשים שינויים הם מעסיקים בין
במעסיק השינויים במידת הגיל עם משמעותית עלייה שיש מגלה גיל עלפי הדפוס היד.
. גם נובע מכר ומעלה. 55 בגיל 3335 ל 3425 בגיל 1635 מכ מרצון שלא המתבצעים

בהיקף בצמצום בהתחשב זאת, עם מרצון. שלא המתבצעים יד במשלח בשינויים עולח שיעור

על עולה אינו רצוני לא שינוי המבצעים המבוגרים העובדים שיעור במעביד, השינויים
הצעירים. בקרב השיעור של זה
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בלוח מובא שהוא כפי קודם עבודה מקום עלפי הגיל דפוס את לבחון עתה נעבור

השינויים בהיקף לידידה מסויימת הוכחה מוצאים אנו שנים חמש של לדפוס בניגוד .8.9

אלה מתוך חושבו בלוח המובאים האחוזים הגיל; עם כלכלי ובענף יד במשלח המשולבים

\1\ מ עולה מהשניים אחד לא אף שינו שלא אלה של אחוזם עבודה. מקום שהחליפו

אלה של רובם רוב עדייו זר. מאוחר בגיל גמ זאת, עם .55 ועד 35 מגיל 253; ל

מובאים הלוח של השנייה במחצית כלכלי. וענף יד משלח גם מחליפים מעסיק המחליפים

מעסיק של מההחלפות 273 ככלל, מעבר. וסוג גיל עלפי מרצון שלא שנעשו המעברים

2535 מכ הגיל עם עולה רצוניות הבלתי ההחלפות היקף מרצון. שלא נעשו קודם

שונות מצאנו לא .45 גיל לאחר שעברו לאלה 353, לכ עד 44 גיל עד שנעשו למעברים

במשלחי_ השינויים שיעורי השינוי. סוג עלפי מרצון השינויים בשיעורי כלשהי מיוחדת

אלה אצל 36.235 ל 24.43. מ או הגיל, עם 333 ל 2s\ מ עולים מרצון שלא שנעשים יד
ששינויים יותר נמוכה סבירות קיימת זאת, עם כלכלי. ענף והן יד משלח הן המשנים

לייחס אפשר לכך אי משולבים. לשינויים יובילו הגילים קבוצות בכל רצוניים בלתי

רצוניים. בלתי בשינויים לעלייה הגיל עם המשולבים השינויים בהיקף מהירידה חלק

לבין הגיל בין מהקשר לנבוע יכולה הגיל של מההשפעה חלק קודם, שהזכרנו כפי

את להדגיש נוטה אנושי הון של התיאוריה הקודמת. בעבודתו בילה שהעובד השנים מספר

יותר צובר הוא כלשהי בעבודה שנים יותר עובד שהעובד ככל זה. משתנה של חשיבותו

יחליף שהוא הסבירות שפורותת היא, והטענה אנושי! (הון ספציפיות ידע מיומנויות
אם גדול. משמעותי שינוי שיתבצע פחות שסביר לטעון אפשר מידה גאותה עבודתו,
עבודה תקופת לאחר ולכדאיים לאפשריים ההופכים מוגדרים קריירה מסלולי קיימים

או מסויים עבודה מסוג עייפות בשל הזמן עם מצטמצם העובד פריון אם או מסויימת,
ניתן ההפול. לכיוון טיעונים גם ישנם אז או העובד, של במאפיינים שינויים בשל

אנו 8.10 בלוח עולה. בעבודה שהותק ככל יפחתו רצוניים הבלתי שהשינויים לצפות

מוצאים אנו הקודמת. בעבודתו בילה שהאדם השנים מספר עלפי השינוי סוג את מביאים

או יד במשלח משמעותיים לשינויים מובילות מעמיקים החלפות שבה במידה מתונה ירידה

בגיל בעליות רבה במידה אלה הבדלים להסביר שניתן יתכן זאת, עם כלכלי. בענף

עם קטנה ירידה רק קיימת השינוי. סוג על דומה באורח המשפיעות ותק, עם הממוצע
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אילו מה במידת גדולים היו אלה הבדלים רצוניים. הבלתי השינויים של בהיקף ותק

הגיל. את קבוע החזקנו

מעמד_בכוח_העבודה

לאחרונה בעבודה. השינויים בחקר יחסית מוזנח מימד הם בעבודה במעמד השינויים
בכוח ההשתתפות לביו העבודה במעמדבכוח שינויים ביו היחסים את (1980) Fuchs סוקר

הישראלי. בהקשר זר. נושא בחקר פתח 01981) ובןפורת מבוגרים עובדים של העבודה
לפעמים ולעצמאים. לשכירים העבודה בכוח מעמד של פשוט בסיווג משתמשים אנו

נוספות. הבחנות נעשות

גיל. עלפי שנים, חמש במשך שינוי של השיעורים את בוחנים אנו 8.11 בלוח

הבולט המעבר העבודה. בכוח מעמדם את שינו .s%5 כ רק שנים חמש של התקופה בתוך

מגיעים שאנשים הדעה למרות עצמאי. של למעמד שכיר של ממעמד הוא (.S%8) ביותר

עם יורדים העבודה כוח במעמד השינוי שיעורי בחייהם, מאוחר בשלב עצמאים להיות
המשקל .6055 בגיל 5"* ל 2925 בגיל \1\ מכ ירדו, השינויים סוגי שכל כפי הגיל
של הכללית בפרופורציה הדרגתית לעלייה מביא עצמאים מעמד לכיוון מעבר של המכריע

עם הם אף מתקרבים שכיר למעמד או עצמאי למעמד המשנים אלה של שיעוריהם העצמאים.

מעברים משני אחד כל של השכיחות יותר או פחות משתווה 50 גיל לאחר ואמנם הגיל.

אלה.

בהקשר יותר רב בפירוט בעבודה מעמד שינויי של ההיקף את לבחון יכולים אנו
בשינויים גם קשורים במעסיק השינויים היו מידה באיזו אחרות, במלים קודמת. לעבודה

גם שינו מעסיק, ששינו אלה מכל 2535 שכ 8.12 בלוח רואים אנו העבודה. בכוח במעמד

השינויים התרחשו בו הגיל לעצמאים. הפכו אחוזים עשר שמונה העבודה. בכוח מעמד

אלה אצל 2435 מ עולה העבודה בכוח מעמד ששינו אלה של ושיעורם השינוי, סוג על השפיע

,>... lM ל השיעור יורד מכן ולאחר ;4435 בגיל שהם אלה אצל 28^ ל 35 לגיל מתחת שהם

41 כמעט של מיחס מצטמצם עצמאי של למעמד היחסי השינוי .55 לגיל מעל שהם אלה עבור .

עם עבודה מקום שינוי של יותר הנמוך ההיקף על נפקח אם אפילו כך, שוויון. כמעט עד

העבודה. בכוח מעמד שינויי של יורד שיעור נמצא עדייו גיל,
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במעמד בשינוי ביותר משמעותי גידול ישנו המצטמצם, הגיל לדפוס בניגוד
שינויים של היחסי השיעור .(8.12 לוח של השנייה (המחצית הותק עם העבודה כוח

כבר שעובדים אלה עבור 1 ל 2 כמעט נשאר הוא אבל מצטמצם עדיין עצמאי של למעמד

עם כלכלי וענף יד במשלח השינוי בהיקף לירידה מנוגדת זו עלייה שנים. עשר עד חמש

ומיומנויות ידע על קלות ביתר לשמור שניתן לעובדה זאת לייחס שניתן יתכן ותק.

העבודה. בכוח במעמד שינוי כדי תוך ספציפיים

יכולים אנו בעבודה, במעמד שינויים של הבסיסי הדפום את שתיארנו לאחר

השינויים שמידת רואים אנו 8.13 בלוח שינוי. של אחרים סוגים עם הקשרים את לבחון

הדבר משמעותי כלכלי. ובענף יד במשלח השינויים היקף עם משתנה אינה בעבודה במעמד

עם העבודה. בכוח מעמדם את שינו כלכלי ענף או יד משלח שינו שלא מאלה 2935 שכ

ובראשונה בראש משמש העבודה כוח במעמד שהשינוי להסיק יכולים איננו זאת,

ואמנם, כלכלי. ענף ובאותו יד משלח באותו להשאר הרוצים לעובדים כאלטרנטיבה

523, ש מסתבר כלכלי, ובענף יד במשלח מורכבים שינויים של המכריע המשקל בגלל

כלכלי, ובענף יד במשלח בשינויים גם כרוכים העבודה כוח במעמד השינויים מכל

השלושה בכל משולבים שינויים מאלה. אחד לא באף בשינוי כרוכים אינם 261 ורק

של בשינוי פחות כרוך עצמאי של למעמד המעבר, במעסיק. השינויים מכל 2835 מהווים
משינויי אחוזים ושמונה שמונים שכיר. של למעמד המעבר לעומת יד ומשלח כלכלי ענף

ענף ולא יד משלח לא שינו שלא אלה עבור עצמאים של למעמד שינויים היו המעמד

הכלכלי. הענף את והן ידם משלח את הן ששינו אלה עבור 6835 ל בניגוד כלכלי,

מהעבודה רצון ושביעות היד משלח של ביוקרה שינויים
מקבלים שהם למה ובאשר מעבודתם, רצונם לשביעות באשר העובריים של העמדות

מספר כן וכמו מעבודה, תגמולים של המבנה את בחנו זה. בדו"ח מרכזי נושא היוו ממנה,

וניידוה. עבודה שינוי על הוא כאן דיוננו מוקד העובדים. של רצונם שביעות של מודדים

על משפיע העבודה שינוי כיצד או, עבודה, בשינוי הכרוכה בתמורה עניין לנו יש ולכן

מהעבודה. התמורות תפיסת



 189 

השינוי זמן: לאורך השינויים אופי על אור הזורקים מקורות שני על דיווחנו
ניתוח .6 בפרק עבודה לשינויי והסיבות ,2 בפרק שנים בחמש מהעבודה רצון בשביעות

לא לפחות עבודה, לשינוי הדומיננטי המניע את היוו לא לשכר שתוספות מגלה הסיבות

לעתים אף צויינו אינטרינזיים גורמים עצמם, העובדים עלידי התבטא שהדבר כפי

הקשורים גורמים ציינו כחול צווארון ועובדי מבוגרים ועובדים יותר, קרובות
בשביעות השינויים של המקורות ניתוח יותר. קרובות לעתים וללחץ פיזיים לקשיים

הדומיננטי התחום את היוו לא שכר שינויי העובדים רוב שעבור גם מעלה מעבודה רצון
זמן. לאורך שינוי של

המונחים העיקריים המניעים הכוחות או הסיבות בין להבחין צורך יש זאת, עם

שונים מעברים ללוות שעשויים השינויים מהות לבין העובדים, התנהגות של ביסודה

נתפס שהוא יותרממה או פחות שכיח להיות עשוי בהכנסה שינוי כך, העבודה. בשוק

השינוי של משני לוואי כתוצר לשמש יכולים בהכנסה השינויים עבודה. לשינוי כסיבה

עד היו לא בישראל למתוכנן. בניגוד להתגשם שלא מקרים, בכמה עשויים, או בעבודה,

בארצות שונות. זמן נקודות בשתי הכנסה על לנתונים גישה להם שהיתה מחקרים כה

תמורה יש שבממוצע כלל בדרך מצאו הכנסה על מעקב נתוני על המבוססים מחקרים הברית

,Pames and Nestel (ראה: במעביד לשינויים בהכרח לא אך יד במ"לחי לשינויים כספית

וירידות עליות של השכיחות על שדיווחו מחקרים קיימים לא .CIV י 11: פרקים '1975

בעבודה. משינויים כתוצאה בשכר

של במורדים שונים מחקרים השתמשו ממשיות, שכר בתוספות להתבונן במקום

(לפעמים כלשהו יד במשלח העובדים של הממוצעת ההכנסה על המבוססות צפויות הכנסות

הלשכה של בישראל ניידות סקר על המבוסס בניתוח השכלה). או מין, לגיל, התאמה תוך

מאלה 35^ שרק (1978) Klinov מצאה מטרס) (סקר 1974 משנת לסטטיסטיקה המרכזית

. אחרים חוקרים ירידה. חלה 45^ ואצל המצופה בהכנסה בעלייה זכו יד משלח ששינו

קבוצות שברוב מצאו (47 עמי ,1978) Leigh כגון הברית בארצות אלה דפוסים שניתחו

הו?פסדים על הת01פות עודף אך הירידות, על בהרבה עלו הצפוייה בהכנסה העליות הגיל
הגיל. עת להצטמצם נוטה

הגררתה מעצם אשר מקצועי סטטוס של במונחים בתוספות התמקדו שונים מחקרים

כך על דיווחו אלה מחקרים גם היד. משלחי של ממוצע ציון של בסיס על מוגדרת היא
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.(47 עמ' ,1978 , Leigh) מעלה כלפי נוטים שנים חמש במשך בסטטוס השינויים שרוב

עם מתיישב אינו הללו מהמודדים אחד לא שאף היא זו בספרות הבסיסית הבעייה

מחקרים מספר לשינויים. הגורמים תגמולים של ומקורות מניעים של הרחב המגוון
שינוי של המקורות כל את לשקף הצריכות מעבודה רצון בשביעות התשואות את העריכו

Andrisani et al ו 1975 ,Pames and Nestel) אלה מחקרים בסביבתה. או העבודה באופי

(112110 (עמי מדווח Parnes הברית. בארצות NLS של מהסקרים מעקב בנתוני השתמשו (1977

יחסית רצונם שביעות את משפרים בעבודה רצוניים שינויים העמידה בגיל אנשים שאצל

ששינו אלה ואולם, מרצונם. שלא עבודתם ששינו לאלה או עבודתם, את שינו שלא לאלה

בגיל עובדים שבדק Andrisani מעסיק. אותו עם נשארו הם אם רק הרוויחו ידם, משלח

אצל מעסיקים מהחלפת כתוצאה שיפורים יותר שהיו מצא צעירים ועובדים העמידה

יד, במשלח ששינויים מדגיש והוא דומה), דבר מצא ,1980 ,MonforO הצעירים,

מהעבודה. רצון בשביעות לשיפורים מובילים היד משלח בסטטוס שינויים ובמיוחד

התמורות של מפורט ניתוח עצמנו על נוטלים אנו אין זה דו"ח במסגרת

רצון ובשביעות יד במשלח בסטטוס השינויים של כוללת סקירה נביא זאת, עם לניידות.
כך, על דיווחו שהמרואיינים כפי כוללת,

?1^נ2י?_בסטטו_ס_מ^צו_עי_

הראשונה בגישה מקצועי. בסטטוס השינוי למדידת גישות בשתי השתמשנו

התלתםיפרתי הסיווג עלפי קראוס ורד עלידי שפותח היד משלח סטטוס במדד השתמשנו

שינוי של ההערכה את ביססנו השנייה בגישה .C1976 ,Kraus) בישראל יד משלחי של

לוקחים כשאנו יד, משלחי קטיגוריות של רחבה מערכת של היחסי הדירוג על בסטטוס

שינוי היקף על מצביעים אנו 8.14 בלוח יד. משלחי סטטוס של מדדים מספר בחשבון

כאן מפורטים. יד למשלחי קראוס ורד של הציונים עלידי נמדד שהוא כפי הסטטוס

לאורך שהשינויים כיון קודמת, ועבודה שנים חמש מלפני עבודה של בשינוי נתמקד

שנים, בחמש בסטטוס השינוי מידת בבחינת מתחילים אנו הבא. בסעיף ינותחו החיים
המעבר סבירות של המאוחדת ההשפעה את בודקים אנו זו בצורה המרואיינים. לכל בהקשר

זה. שינוי ניתן כאשר בסטטוס שינוי של והסבירות יד במשלח
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לא 7535 שכ כר יד משלח באותו המרואיינים רוב נשארו השנים חמש בתקופת

היה השינוי היקף ירדו. 10.135 ו בסטטוס עלו 15.435 בעוד סטטוס, בשינוי התנסו

כלל התנסו לא 8035 שכ מוצאים היינו הקטנים מהשינויים מתעלמים היינו שאם כזה
בשינויי כרוכים היו יד במשלח השינויים מרבית קטן. בשינוי התנסו או בשינוי

5035 ו שלהם בסטטוס ירדו יד משלח ששינו מאלה אחוזים ושלושה כשלושים סטטוס.

בו. עלו

ומכאן בהרבה, גבוהה הינד, יד במשלח השינוי מידת  קודמת לעבודה באשר

זהה הוא לירידות ביחס העליות שיעור זאת, עם בהרבה. נמוכה הסטטוס שיציבות

במעמד וירדו שעלו אלה של שיעורם יד, משלח שהחליפו אלה מבין כן, על יתף .(23354535)

בהתאמה). 1835 ו 8035) שנים בחמש ששינו אלה שאצל לזה בגודלו דומה

מוסבר זה .לחישוב הבסיס סטטוס. שינוי של המקובץ המודד לבחינת עתה נעבור

.8.13 בלוח מובאים קודמת ועבודה שנים חמש לפי בסטטוס שינוי של הדפוסים ג. בנספח

בסטטוס שעלו העובדים בעוד סטטוס באותו נשארו העובדים מכל אחוזים וארבעה כשבעים

מתאים זה דפוס . (.s%8) בסטטוס בירידה שהתנסו מאלה שלושה פי כמעט מונים (13.735)

נמוכה ירידה ישנה ששם לכך פרט ורד, במדד השתמשנו שבו 8.14 מלוח שעולה לדפוס
בסטטוס. יחסי באופן יותר

הלבן הצווארון מקצועות של הרבדים בין לשינויים בקשר יש נוסף עניין
שינו ,2.535 ל פרט כולם ומתוכם, רובד שינו 8.535 כללי באופן, הכחול. והצווארון

בסטטוס. העליות מרבית את ליוו ברובד שינויים שלהם. הסטטוס את

הלשכה עלידי שבוצע 1974 הניידות סקר עם השוואה גם כללנו 8.15 בלוח

על כאן חזרנו מפורטת. השוואה ישנה די בנספח מטרס). (סקר לסטטיסטיקה המרכזית

העליות מטרס במחקר גם ההבדלים. עיקר קיימים שבו התחום שזהו כיוון ההשוואה

יותר. הרבה נמוך העליות של היחסי ההיקף אבל הירידות, על עלו בסטטוס

?51י21?_5שב2ע1ת_רצון

ללא להתרחש יכולים מעבודה רצון בשביעות השינויים בסטטוס, לשינוי בניגוד
בשינויים להיות עשוי אלה לשינויים המקור כן כמו העבודה. בסוג או במקום שינוי
זאת, עם יחד העבודה. מקום של התנאים מבחינת דווקא ולאו העובדים של בעמדותיהם
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אלה אצל מעבודה רצון בשביעות יותר תכופים או גדולים לשינויים לצפות היה אפשר

על מצביעים אלה שינויים ראשית, סיבות. משתי וזאת מעסיק, או יד משלח המשנים

הוא עבודה שינוי שנית, העבודה. של בסיטואציה יותר יסודי או יותר גדול שינוי
עם שלהם. העבודה של הסיטואציה את לשפר כדי העובדים משתמשים בהם האמצעים אחד

או החדשה, עבודתם של מהותה את מעריכים הם כאשר לטעות עשויים העובדים זאת,

בשביעות שיפור ביו המקשרת החוליה המוצעים. השינויים לגבי האמיתית הרגשתם את

נעשה אינו בעבודה השינוי כן, על יתר חדמשמעית. אינה שינוי לביו מעבודה רצון

לסיטואציות בקלות להוביל יכולים מרצון שלא שנעשים עבודה שינויי מרצון. תמיד

רצון. משביעות פחות עבודה

בשביעות שינוי לבין מעסיק החלפת שבין הקשר את בוחנים אנו 8.17 בלוח

מרצון. שלא שנעשה שינוי לבין מרצון שנעל1ה עבודה שינוי בין מבחינים כשאנו רצון,
383, ש בעוד רצון. בשביעות שינויים של בדפוס מאד גדולים הבדלים שיש מצאנו

שהחליפו מאלה 6831 מעבודתם, רצון בשביעות בעלייה התנסו מעסיק החליפו שלא מאלה

יותר נמוך שיעור גם ישנו והולכת. גדלה רצון שביעות על דיווחו מרצונם, מעסיקים

שהחליפו מאלה $14 לעומת עבודתם במקום שנשארו מאלה $19  רצון בשביעות בירידה

.בלתי או רצוני המעבר של היותו לעובדת חטיבות שיש גם רואים אנו עבודתם. מקום את

בכלל עברו שלא אלה אצל זהה רצון בשביעות בעלייה שהתנסו אלה של שיעורם רצוני.
בירידה התנסו מרצונם שלא שעברו מאלה 4035 כן, על יתר מרצונם. שלא שעברו אלה ואצל

מעבודתם. הרצון בשביעות

כלכלי. וענף יד משלח שהחליפו אלה את ובוחנים מוסיפים אנו 8.18 בלוח

אצל רצון בשביעות שיפור של יותר גבוה שיעור יש מעסיק אותו אצל שנשארו אלה מבין

הרבה גבוה שיעור יש מעסיק, שהחליפו אלה בין דומה, באופו יד. משלח שהחליפו אלה

כלכלי. ענף או יד משלח גם לכך בנוסף ששינו אלה אצל רצוו בשביעות שיפור של יותר
לעלייה מובילה קבוע, מוחזק השאר כל כאשר כשלעצמה, מעסיק החלפת זאת, עם יחד

גבוה שהשיפוד שנראה לציין יש לבסוף, . 1mn שביעות בשיפור אחוזים נקודות 15 של

כלכלי. ענף המחליפים אלה אצל מאשר יד משלח המחליפים אלה אצל יותר

י;
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מההבדלים בחלקו, לפחות נובעות, מעבודה רצון לשביעות הגדולות שהתשואות יתכן

בוחנים אנו א8.18 בלוח עבודה. באותה שנשארים אלה לביו עבודתם המשנים העובדים ביו
השכלה גיל, של ההשפעות על מפקחים אנו שבו רבמשתני ניתוח במסגרת התשואות את

של תחליפיים מיפרטים על המבוססים מודלים מספר מציגים אנו קודמת. והכשרה פורמלית

עבודה. שינוי משתנה

השפעה ופעלי מובהקים הינם עצמם הרקע משתנ> המודלים שבכל רואים אנו ראשית

העובדים אצל ביותר גבוהה הינה מעבודה רצון בשביעות עלייה של הסבירות למדי. גדולה
עלייה של יותר גבוהה לסבירות גורמת בהכשרה השתתפות גם יותר. והמשכילים הצעירים

באורח.שוטף. בהכשרתו משתמש העובד אם רק זאת אבל הרצון, בשביעות

החיובית התשואה על עקבי באורח מצביעים עבודה שינוי משתני של השונים המיפרטים

במעסיק. ושינויים יד במשלח שינויים של העצמאיות ההשפעות נבחנות 1 במודל עבודה. לשינוי
של ההסתברות את המגדילה במיוחד, גדולה לתשואה מובילות מרצון הנעשות מעסיק החלפות

אחוזים. נקודות 7 עוד מוסיף יד במשלח שינוי אחוזים. נקודות 25 ב רצון בשביעות שיפור

בלוח שראינו וכפי שיפור, כל אין אז כי העובד של מרצונו שלא נעשה השינוי אם

בכוח במעמד שינוי בין מבחינים אנו 2 במודל הפסד. של יותר גדולה סבירות קיימת 8.17

תשואה וישנה ,1 שבמודל לאלה דומות יד משלח של ההשפעות יד. במשלח שינוי לבין העבודה

משתמשים אנו 4 ו 3 במודלים אחוזים). נקודות 20) העבודה בכוח למעמד מאד גדולה
לשינוי מרצון שנעשה שינוי בין ומבחין מעסיק החלפת עם יד במשלח שינוי המאחד במשתנה

השפעה כל שאין בעוד גדולים שיפורים מניב מרצון שנעשה השינוי שוב, מרצון. שלא שנעשה

במיפרט בהרבה גדולות יד במשלח שינוי של ההשפעות מרצון. שלא שנעשה לשינוי משמעותית

בעוד אחוזים, נקודות 29 של לשיפור מוביל העבודה מקום בתוך יד במשלח שינוי זה.

כאחד. ומעמיק יד משלח שהחליפו אלה אצל אחוזים נקודות 35 הינו שהשיפור

בתגמולים שיפור של משמעותי גורם אמנם הינה בעבודה שניירות מאשרים המימצאים

מצביעים הם בנוסף, מהעבודה. הרצון בשביעות משתקפים שהם כפי העבודה, של הכוללים
במשלח לשינוי ומכאן יד משלחי של בציונים הקשורים לניידות תשואה של שהמדדים כך על

העבודה כוח במעמד ושינוי מעסיק החלפת הממשיים. מהשיפורים רבה במידה יפחיתו יד,
המדדים לגבי גם נכון זה דבר מעבודה. רצון בשביעות גדולים לשיפורים מעצמם תורמים

עבודה לשינוי ותגמולים מניעים של הרחב מהמגוון המתעלמים שכר, תוספות כגון הבודדים

עבודה. לשינוי התשואות של חסר אומדן יתנו אשר
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החיים לאורך בעבודה ניידות דפו0י

על דגש שימת תוך השינויים, וסוגי ההיקף את בחנו הקודמים בסעיפים

הדפוסים את בוחנים אנו החיים. לאורך בדפוסים נתמקד זה בסעיף קצר. לזמן הטווח

מביאים אנו כן כמו העלייה. דפוסי של תפקידם את בודקים כן וכמו גיל עלפי

והעבודה שנים חמש לפני העבודה הנוכחית, העבודה על שבידינו המידע את במשולב

זמן לאורך במשתנים נראים הגיל דפוסי בה המידה את לנתח שנוכל כך הראשונה ■ ; ;■

לרוחב מחיתוך העולים גיל עלפי ההבדלים את להשוות שנוכל וכך לשנתון, משנתון

מעקב. נתוני לעומת

מהעבודה המעבר את בוחנים אנו הראשון בחלק חלקים: לשני מתחלק זה סעיף

20 גיל לאחר לישראל שעלו באנשים מתמקדים אנו השני בחלק הנוכחית. לזו עד הראשונה

הנוכחית. לעבודה ועד בישראל הראשונה לעבודה בחו"ל מעבודה המעבר דפוס את ובוחנים

. ע15יפ_כאטונה_בישראל_ועב2דה_נוכחית

העבודה בין ההשוואה החיים. לאורך ניידות של כוללת סקירה בהבאת נתחיל

(ראה, החיים לאורך תעסוקתית ניידות לבדיקת שכיח בסיס מהווה לנוכחית הראשונה

בהתחלה כבר לב לשים יש זאת, עם .(3 פרק ,1978 ,Featherman and Hauser לדוגמה,

של הטיפוסי העבודה נסיון את תייצג לא הראשונה והעבודה יתכן מסויימים שבמקרים

לעבוד החלו אשר אלה אצל במיוחד נכון זה דבר עבודתו. לחיי הראשונות בשנים הפרט

משני להיות עשוי עבודה של כזה סוג גבוהה. להשכלה במוסדות ללמוד ממשיכים בעודם

ניידות. של לתהליכים או קריירה, של ברור למסלול קשור ובלתי

העולים אצל להבחין שעלינו מהעובדה העולה נוספת, בעייה ישנה בישראל,

עבור כך, לישראל. עלייתם לפני עבודתם לבין בישראל ראשונה עבודה בין
העבודה לנםיון זהה הינה 20 גיל לאחר בישראל הראשונה העבודה מהמרואיינים, כמה

מאוחרת נקודה לייצג עשוייה הראשונה העבודה אחרים שעבור בעוד שלהם, הראשוני

ארעיות תגובות רבים עולים עבור תייצג היא כן, על יתר שלהם. בקריירות יחסית

על ייצוגית מנקודה יסטו הם זו ומסיבה עלייתם בזמן השגה ברות שהיו להזדמנויות
לישראל. הגיעו בו הגיל בסיס על המרואיינים את חילקנו לכך אי הקריירה. מולם פני

.20 גיל (2205) ואחרי לפני שעלו אלה בין הבחנו ביסוד
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ועבודה ראשונה עבודה ביו הכלליים ההבדלים את מתארים אנו 8.19 בלוח

השינוי דפוס מובא הראשון בחלק חלקים. לשני מחולק זה לוח גיל, לפי נוכחית,
עלו או בישראל שנולדו אלה עבור הדפוס מובא השני ובחלק האוכלוסייה כל עבור

.20 גיל לפני אליה .

העבודה מכוח ניכרים לשיעורים האוכלוסייה. כלל לגבי בדפוסים קודם נתבונן

צפוי, שהיה כפי החיים. כל לאורך מבט מנקודת אפילו בלבד, אחד מעסיק היה (75*0)

ואולם, כלכלי. ענף או יד משלח שינו לא מהעובדים מה במידת יותר גדולים שיעורים

ובענף היד במשלח העבודה, במקום $57  שינוי ביצעו אמנם העובדים של רובם רוב

ישנו כולה האוכלוסייה שבקרב מסתבר כלכלי. בענף 64*0 ו יד; במשלח 7035 הכלכלי;

בלבד מתונה ועלייה מעסיק, שהחליפו אלה של בשיעוריהם הגיל עם ביותר קטן שינוי
מנוגד זה שדבר ברור כלכלי. וענף יד משלח ששינו אלה של בשיעוריהם 45 גיל עד

שינויים. לבצע זמן יותר לו יש יותר, מתבגר שהעובד שככל לציפייתנו
גיל לבין גיל בין הקיים והמתאם העלייה דפוסי של מההשפעה נובע זר. דפוס

,20 גיל לפני בישראל שהיו אלה אצל דומים והיקפו השינוי סוג עלייה.
ישנה שציפינו. למה יותר ודומה שונה גיל לפי הדפוס אך מכן, לאחר שבאו ואלו

בשיעורם ועלייה מעסיק, אותו אצל שנשארו העובדים בשיעור גיל עם ניכרת ירידה
מכוח 1535 לכמעט ,55 בגיל אפילו זאת, עם כלכלי. וענף יד משלח ששינו אלה של

. במשק שאפילו כף על לאחרונה הצביע C1980) Hall אחד. מעסיק רק היה העבודה

ממה בהרבה גדול אחד עבודה במקום חייהם כל שעובדים האנשים מספר האמריקאי

נמצאים האנשים מכל מחצית עבודה, חיפושי של הראשונות רשנלם ושלאחר להאמין שנוטים

חייהם. כל למשך בעבודותיהם
ואינם רוחב חתך של נתונים על מבוססים 8.19 בלוח המובאים הגילים הבדלי

חיים תולדות המאפיינים גיל, עלפי העבודה בסוג השינויים את בהכרח משקפים

חמש לפני עבודה ראשונה, עבודה ל:ל הנתונים את לאחד יכולים אנו זאת, עם ממשיים.

עלפני הגיל דפוס של יציבותו את לבחון שנוכל כזו בצורה נוכחית ועבודה שנים

וקווי אורך קווי על גילים הבדלי שבין הדמיון על מושג לקבל בזמן ובו הרוחב חתך

רוחג,



 196 

שהוא כפי היד במשלח החיים לאורך השינוי היקף את בוחנים אנו 8.20 בלוח

בגיל הראשונה, לעבודתם יחסית יד, משלח שינו אשר העובדים שיעורי עלפי נמדד

בהן שונות רמות עלפי נמדד שהוא כפי השינוי היקף ביו מבחינים אנו נתון.
לפני עבודה ראשונה, עבודה ביו מושווה השינוי היקף היד. משלחי של הסיווג מפורט

Featherman and Hauser מ שנלקח בפורמט שימוש תוך נוכחית, ועבודה שנים חמש

הישירים. הגיל דפוסי את נמצא השורות, עלפני הלוח של לרוחבו נקרא dk .(1978)

כשאנו 8.7 בלוח שנמצא הגיל דפוס את מביאה פשוט 1977 הנקראת השורה ואמנם,
של בדפוס שינוי לראות נוכל כך .1972 ב לרוחב החתן של התוצאות את כאן מוסיפים
שכל כך הלוח את בנינו כלומר, אלה. שורות שתי ביו השוואה עלידי לרוחב החתך

הטור את קוראים אנו כאשר כך, טור. באותו מובאות נתון בגיל עובדים על התצפיות
עבודתו ביו האדם עבור יד במשלח השינוי מידת ביו ההשוואה את נקבל למטה, מלמעלה

,1972 ב נתון בגיל אדם עבור 1977 ב העבודה או ,1972 ב עבודתו לבין הראשונה

הגעתם תוצאות את רואים אנו גיל,. באותו לעבוד החלו האנשים שני אם ,1977 ב או

שההבדלים מכאן שונים. שנתונים משני כחלק או שונות, תקופות בשתי מסויים לגיל
תקופה). של (או שנתונים של השפעות מייצגים בטור

עם שינוי של מעקב) (נתוני האורר קו של הדפוס את מביאים אנו אלכסוני בקו

לרוחב החתכים משני העולים גיל הבדלי עם להשוותו ניתן ממויים. שנתון עבור הגיל

. .Q977 או 1972)

13 בסיס על יד במשלח השינויים על מסתכלים אנו 4 ו 3 שורות ,8.20 בלוח

היד משלחי עלפי מגלים שאנו כפי למדי דומים הרוחב בחתך הגיל דפוסי היד. משלחי

במשך ידם. משלח את שינו המדגם ממחצית למעלה ,35 גיל עד .1977 ב או 1972 ב

ביחס ידם משלח את המשנים האנשים שיעורי של העלייה דפוס הבאות השנים שלושים

על המתגלה הגיל דפוס 0"20ר. של לשיא ומגיע יותר הדרגתי הינו הראשונה לעבודתם

הרוחב. חתך של לדפוס מאד דומה השנתון) בתוך אורר (קו האלכסון בקו ההבדלים ידי
של מנתונים יד משלח בשינויי נצפים גיל הבדלי כאשר עיוות מאד מעט שיש נראה כך,

1972 ב עובדים של מייצגים מדגמים שני בין משווים שאיננו לב לשים יש זאת, עם 11
.1977 וב
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כל שאיו כר קטן הוא השורות בין המוחלט שההבדל לעובדו? מתאים זח מימצא רוחב. חתך 1

שבדקנו. השנים חמש עבור לא לפחות מיוחדת, תלןופתית או שנתונית השפעה

אנו כאשר העולה יד במשלח הנוסף השינוי על מצביעות הבאות השורות שתי

יותר המפורט המיון לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של התלתסיפרתי בסיווג משתמשים

את 7031 שינו 35 גיל עד כר, ובשנתון. בשנה תלוי נקודות, 1931 ל \1\ ביו מוסיף

מצטמצם 35 גיל לאחר הגידול .8535  6055 גיל ועד יותר, המפורטת ברמה ידם משלח

שינויים של בהרבה גבוהים ששיעורים לסכם יכולים אנו בחצי:). (כמעט משמעותי באופן
קטנים שינויים מנתחים אנו כאשר מאשר 35 גיל לאחר מתרחשים היד במשלח משמעותיים

יחסית.

שבלוח לזה מקביל בפורמט העבודה בכוח במעמד השינוי את מנתחים אנו 8.21 בלוח

הגיל, עם יורד שנים בחמש במעמד שינוי של שהשיעור קודם בסעיף ציינו כבר הקודם.

חתכי של בהשוואה עצמאי. של וממעמד אל השינויים מבחינת מבוגר, בגיל לשוויון ומתקרב

(בשורות 1977 וב 1972 ב גיל, עלפי ושכירים עצמאים של הכולל השיעור של הרוחב

מגלה, השנים בשתי הגיל ודפוס השנתונים, בין הבדל שאין רואים (8 עם 7 ו 2 עם 1

.50 גיל לאחר 303< לכ 2925 בגיל \\\\\\ מ העצמאים של בשיעורים חדה עלייה
זו במסגרת בהם להבחין שניתן הדברים אחד במעמד. השינוי דפוס את מראה הלוח שאר

הרי הזמן, כל עולים עצמאים ;'זל למעמד מעמדם שהחליפו אלה של ששיעוריהם שבעוד הוא

של למעמד מעמדם שהחליפו אלה של בשיעוריהם (2535 ל (מעל ירידה. ישנה 54 גיל לאחר

לאחר עצמאים של למעמד חזרה מעבר על מצביע הדבר הראשונה. לעבודתם ביחס שכירים,

זה. לגיל הגיעו שהעובדים

עד אפילו זאת, עם .C1972 (ב 2925 בגיל עצמאים היו $11 כ שציינו, כפי

השיעורים כשכירים. שלהם הקריירה את החלו ,80^ ל מעל הללו, העובדים של רובם זה גיל
.50 גיל לאחר 3035 של לשיא הגיל עם סדירה בלתי בצורה עולים מעמד, שהחליפו אלה של

נקבל אותם, נחסיר שאם כר שכירים, של למעמד החליפו מהעובדים נוספים אחוזים ארבעה

.(313< ל JJi (מ עצמאים שהם אלה של בשיעוריהם החיים לאורר 2§\ של גידול .

הרוחב. חתר של לדפוס מקביל האלכסוניים הקווים על המעקב נתוני לפי הדפוס

ברורה זו מגמה ולמעשה ,40 גיל לפני קורים השנים בחמש ביותר הגדולים השינויים
השורות. לאורר מאשר האלכסוני הקו לאורר יותר עוד
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לאורך הדפוסים של הניתוח של העיקרי המוקד שיהיה במה לדון עתח עוברים אנו

שהיא כפי החיים, לאורך מטה או מעלה כלפי הניידות מידת את בוחנים אנו החיים.

אנו לכח>ל. הלבן הצווארון רובדי ביו השינויים ואת המקצועי, הסטטוס עלידי נמדדת

את גם נציג אך C8.22 (לוח 20 גיל לפני בישראל שהיו בעובדים להתמקד ממשיכים

.(8.23 (לוח העובדים כל של הדפוס
השנים. בחמש השינויים מניתוח שהתגלתה מעלה כלפי לניידות הנטייה את ציינו
החיים. כל של מפרספקטיבה השינויים על מסתכלים אנו כאשר יותר, עוד ברור זה דבר

וילעלייה שיעור במעמדם. ירדו 6\ ורק במעמד עלו 3035 מ יותר ,2925 הגיל בקבוצת

משתנה בסטטוס הירידה היקף יציב. נייאר הוא ואחרכך 5431 של,, לשיא מגיע בסטטוס

5450 ובגיל 1977 ב 3430 בגילים הוא .CS%8) ביותר הגדול הירידה שיעור פחות.

מהשינויים בהרבה קטן רבדים, בין מעברים של הכולל ההיקף צפוי, שהיה כפי .1972 ב

הצווארון למקצועות מכריע ובאופן  רובד שינו 153! מעל מעט בסטטוס. המתחוללים

המזזגיזאת הישראלי, המשק בתוך הרבשנתית המגמה את מייצגים שהשינויים יתכן הלבן.
לעבור חייו בהמשך הפרט של המקובלת הנטייה את וכן השירותים, אל עובדים במעבר

הכולל, במדגם מקרה, בכל לבן. צווארון של למקצועות הכחול הצווארון ממקצועות

שהתנסו אלה של שרובם בעוד ברובד שינוי עלידי זאת לעשות נוטים במעמד שעלו אלה

שמבין גם לציין כדאי כן, על יתר .C74*) רובד אותו בתוך נשארו במעמד, בירידה
מאידך, . C880^) יד במשלח שהוא שינוי בכל התנסו לא רובם רוב סטטוס, שינו שלא 46"*

היקף כצפוי, בסטטוס. בשינוי גם קשורים היו שלא יד במשלח השינויים הם מעטים

1635 מ עולים רובד ששינו אלה של שיעוריהם כך, הגיל. עם עולה ברובד השינוי

 . י .6055 בגיל 2435 ל 2925 בגיל

ניידות_לאורך_החיים_2העל2ני'_לישראל

עתה נעבור .20 לגיל הגיעם טרם בישראל שהיו בעובדים התרכזנו כה עד

הניתוח .20 גיל לאחר לישראל שעלו עובדים אותם של החיים לאורך הדפוס של לניתוח
בישראל, הראשונה העבודה בחו"ל, האחרונה העבודה זמן: נקודות ארבע של השוואה על מתבסס
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שינוי של הכולל ההיקף את נבחן כל קודם הנוכחית. והעבודה שנים, חמש לפני העבודה

בפרקים כבר התייחסנו אליהם השונים במורדים משתמשים שאנו תוך העבודה בסוג
הקודמים.

בחו"ל האחרונה מהעבודה בעבודה השינויים של הדפוס את מנתחים אנו 8.24 בלוח

לשינויים הביאה שהעלייה ברור מהלוח הנוכחית. ולעבודה בישראל הראשונה לעבודה

והן יד משלח הן החליפו 7035 וכמעט יד משלח החליפו אחוזים וארבעה שבעים ניכרים.
בישראל. הראשונה עבודתם לבין בחו"ל עבודתם בין כלכלי ענף

על מתמקדים אנו לחילופין, כאשר, שינוי של מידה אותה את שנמצא מעניין
הדרגתית חזרה של דפוס שישנו נראה לא מכאן, נוכחית, לעבודה בחו"ל עבודה בין שינוי

אמנם התופעות ששתי יתכן או, אלה. מעבודות נוספת התרחקות של או קודמות לעבודות

זו. את זו מקזזות הן אך קיימות

שרוב רואים אנו .8.25 בלוח מנותח כלכלי ובענף יד במשלח השינויים גודל
קטנים. בשינויים מדובר שלא כך העיקריות, היד משלחי בקבוצות הם השינויים

באורח בישראל העבודה שוק של אופיו השתנה הישראלי, המשק של התפתחותו עם

עלו הם בה לתקופה בהתאם ניכר באורח ישתנה העולים של ונם שנסי נצפה לכן, דרמטי.

יתנסו המונית עלייה היתה בהן בשנים לישראל שבאו שעולים נצפה במיוחד לישראל.

אז מוגבל יותר הרבה היה ההזדמנויות שטווח כיוון לשינוי, ביותר הגדול בצורך

כלל. בדרך מועט היה העבודות ומבחר בישראל,

מצפים היינו העלייה. גיל הוא הההםתגלות תהליך של טבץו על המשפיע שני גורם

יכולת בעלי ואולי יותר, ספציפיים ובסיור ידע בעלי שהם יותר מבוגרים שעובדים

דפוס הקודם. עבודתם סוג על לשמור יותר גדולים מאמצים יעשו להסתגלות, יותר קטנה

במעמד השינוי ומידת ,8.27 ו 8.26 בלוחות מובא כלכלי ובענף יד במשלח השינוי
.8.29 ו 8.28 בלוחות מובאת העבודה בכוח

יותר שינו 3020 בגילים ארצה שעלו אלה מתאמתות. שלנו הכלליות ההשערות

30 לגיל מתחת שעלו מאלה 74.9^ בעוד .30 גיל לאחר ארצה שעלו אלה מאשר עבודתם את

את שינו 30 גיל לאחר שעלו מאלה 62.035 הרי כלכלי, ענף והן יד משלח הן שינו
הם אם 30 גיל לאחר שעלו אלה אצל דרמטי, באורח יותר, גדולה השינוי מידת שניהם.

בגילים שעלו אלה עבור התקופות בין קטן הבדל רק ישנו אבל ,19541948 בשנים עלו

יותר. צעירים
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יד משלח של לדפוס דומה ועלייה, גיל עלפי בעבודה במעמד שינוי של הדפוס

נוטים שכירים שהיו העולים שיעודי ראשית, .(8.29 ו 8.28 (לוחות כלכלי וענף
שבאו 30 גיל לפני שעלו אלי. מביו זאת, עם העלייה. תקופת עם משמעותי באורח לעלות

שעלו מאלה בישראל. הראשונה בעבודתו כעצמאי עבד מהם אחד לא אף כמעט כעצמאים,

נשארו בממוצע 4^ כ כי אם שכירים, של למעמד עברו הם אף הרוב ,20 גיל לאחר

מכל s\ כ רק ציינו, שכבר כפי העלייה. לתקופת בהתאם עולה זה "ושיעור עצמאים .

אחוז מהם הראשונה, בעבודה עצמאים של למעמד החליפו כשכירים, ארצה שהגיעו אלה

בהשוואה שולי עדיין מספרם אולם ,19541948 בשנים שבאו אלה ביו (63<) במיוחד גבוה

י שכירים. של המעמד אל המאסיבית לתנועה
עסקו, בו הכלכלי הענף את או ידם משלח את לרוב שינו מעמדם את שינו שלא אלה

את והן ידם משלח את הן שינו מעמדם את ששינו מאלה 903; כמעט שניהם. את ועלפירוב

מהשניים. אחד לפחות שינו 9535 ו הכלכלי הענף

שיינ11פ_בסטט^ס_2בב1בד_של_הע^לים

לבין בחו"ל אחרונה עבודה בין העבודה בסוג המהותיים השינויים על עמדנו

עולה אינו עבודה מוג המחליפים אלה של ששיעורם גם ראינו בישראל. ראשונה עבודה

את נבחן עתה לארץ. שעלו אלה עבור נוכחית לעבודה ראשונה עבודה בין בהרבה

.8.31 ו 8.30 בלוחות אלה בדפוסים הקשור סטטוס שינוי של ההיקף

ירידה מגלה בארץ הראשונה והעבודה בחו"ל, האחרונה העבודה בין ההשוואה . ■

מקצועי. בסלזטום בירידה התנסו לישראל שעלו מאלה 403; ל מעל בסטטוס. היקף רבת

קיימים הגדולים ההבדלים אבל ,30 גיל לפני שבאו אלה אצל גבוהה יותר מעט היתה זו ירידה

מעל ,30 גיל מתחת בהיותם החמישים בשנות לארץ שעלו אלה מבין העלייה. תקופות עלפי

השבעים. או הששים בשנות שבאו מאלה לכשליש בניגוד במעמד, בירידה התנסו למחציתם

גבוהה יותר הרבה והיא הירידה לשיעורי בהשוואה קטנה הינה מעלה כלפי הניידות
בהתאמה. $8.1 ו 14.83) ,30 גיל לפני שעלו אלה עבור

בירידה התנסו העבודה כוח של רובד באותו שנשארו עובדים של גדולה קבוצה

למקצועות הלבן הצווארון ממקצועות מעבר שיקפה מהירידה כמחצית אבל בסטטוס,

למקצועות עברו 27.43; ,30 גיל לפני שעלו אלה מבין הכל, בסר הכחול. הצווארון
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אלה עבור דומים השיעורים לבן; צווארון למקצועות החליפו 2.73 ו כחול, צווארון
שעברו אלה של שיעורם ,19 1948 בשנים לישראל שבאו אלה מבין .30 לגיל מעל שעלו

לעולים 363. ו יותר צעירים לעולים 3335  לשיאו מגיע הכחול הצווארון למקצועות

יותר, מבוגרים

בחזרה השיגו כקבוצה העולים האם השאלה עולה אלה, דרמטיים מעברים רקע על

דפוס והאם בישראל? שלהם העבודה חיי גמרוצת ארצה עלייתם עם איבדו שהם הסטטוס את

של ששיעורם מוצאים אנו 8.31 בלוח הארץ? ילידי של לזה מתקרב שלהם הסטטוס שינוי
העבודה לבין הנוכחית העבודה בין בהשוואה זהה כמעט הוא שלהם המעמד את ששינו אלה

אלה א/נל והירידות. העליות של בדפוס הנכון הוא ההפך זאת, עם בחו"ל, האחרונה

.26)בעוד 90* ו 34.53.) ירידה מאשר בסטטוס עלייה יותר יזז 30 גיל לפני לישראל שעלו

.(27.135 ו 21.03.) בסטטוס יותר גבוהה ירידה לשנה 30 גיל לאחר שעלו אלה שאצל

הכחול הצווארון למקצועות המעברים של בהיקף ניכרת ירידה עלידי לווה זה שינוי
בין עברו 1931 עד 1631 כ רק הלבן. הצווארון למקצועות במעברים ניכרת ועלייה

הצעירים העולים בין הכחול. הצווארון למקצועות הנוכחית העבודה לבין בחו"ל העבודה

הלבן. הצווארון למקצועות עברו אף 1035

של אלה עם העולים דפוסי את להשוות עלינו ההתקרבות מידת את לבחון כדי

העולים דבר של שבסיכומו רואים אנו 8.31 עם 8.22 לוחות של בהשוואה הארץ. ילידי
בישראל. עבודתם חיי את שהתחילו אלה מאשר בסטטוס יותר הרבה וירדו פחות הרבה עלו

גיל לפני שעלו אלה שאצל הרי דומים, בסטטוס והירידה העלייה שיעורי העולים, אצל אם

כן, על יתר הירידה. משיעורי שבעה פי הם העלייה שיעורי בישראל, שנולדו או 20

חיי את שהתחילו אלה מקרב ברבדים השינויים רוב העולים, של לדפוס ישיר בניגוד
הכחול הצווארון למקצועות שהמעברים בעוד הלבן הצווארון למקצועות היו בארע עבודתם

עבודתם חיי במשר בסטטוס בעליות בעיקר מתנסות הקבוצות ששתי למרות ביותר. נדירים הם

לישראל. מחו"ל במעבר כרוכים שהיו ההפסדים על מתגברים אינם העולים בישראל,

1
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ותעשייה שירותים בין מעברים עיקריים: כלכליים םקטורים בין מעברים

שקדמו בשנים בישראל העבודה כוח התפתחות של תיאור מביאים אנו 8.32 בלוח

של והמשמעות ההיקף את לבדוק העבוזעו.כדי בכוח לגברים הכלכלי, העגף לפי למחקר,

שירותים פקטורים: לשני מקובץ במיון משתמשים אנו עצמם לבין הסקטורים ביו מעברים

בנייה ומים; חשמל תעשייה; ודייג; ייעור בחקלאות, עובדים כללנו בתעשייה ותעשייה.

אחסנה תחבורה, הארחה; ושירותי במסחר עובדים כללנו בשירותים ציבוריות. ועבודות

אישיים. שירותים ציבוריים; שירותים עסקיים; ושירותים פיננסים ותקשורת;

כפי המועסקים הגברים בכלל השירותים סקטור של במשקל גידול היה זו בתקופה

קום מאז השירותים בסקטור לגידול ביטוי מהווה זה דבר .8.32 בלוח משתקף שהדבר

המדינה,

העבודה בכוח והיוצאים הנכנסים זרימת של התוצאות את משקף כאן המובא הדפוס

מעברים של הדפוס של להערכה עתה נעבור העבודה. כוח בתוך ביןסקטוריאליים ומעברים

את בוחנים אנו כל קודם שלנו. בסקר המרואיינים עלידי שבוצעו ביןסקטוריאליים
אנו כר אחר יותר. ארור זמן ולטווח שנים בחמש סקטוריאלי שינוי של הכולל ההיקף

הביוסקטוריאלי. השינוי של העובדים עבור המשמעות להערכת עוברים

רינייד^הסקטו^אליי1 היקף
בטווח וסקטוריאליים המעבדים היקף של כוללת מביאים.סקירה אנו כל קודם

9\ כ רק כאשר למדי קטן הינו שנים בחמש שינוי של ההיקף ארוך. ובטווח קצר

(לוח לתעשייה המעברים על בהרבה עולים לשירותים המעברים סקטור. החליפו מהעובדים

היינו ולכן הסוגים, מכל ניידות יותר יש בזמן, אחורנית חוזרים אנו כאשר .(8.33

השינויים בזמן, אחורה שנרחיק ככל בנוסף, הסוגים. מכל מעברים יותר שיתרחשו מצפים

של הניתוח בסיס על הדבר. הוא כך ואמנם יותר, גדולים יהיו במשק הכוללים המבניים

בעשר מעסיק שהחליפו מאלה 3235 וכמעט סקטור החליפו 340* ש רואים אנו קודמת עבודה

עתה הופכים השירותים לכיוון המעברים סקטור. גם החליפו האחרונות השנים

לעבודה ראשונה עבודה בין במעברים שלושה פי כמעט תוכפים והם יותר עוד לדומיננטים
לעבודה בחו"ל אחרונה מעבודה ,20 גיל לאחר שעלו אלה אצל המעבר בניגוד, נוכחית.

החליפו 400* כמעט כך, התעשייתי. לסקטור נרחבת תזוזה על מצביע בישראל ראשונה
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חיי במשך השירותים לסקטור הדרגתית חזרה ישנה לתעשייה. עברו 30>k ו סקטור,

משווים כאשר 1935 ל מצטמצם לתעשייה משירותים שעברו אלה של שיעורם כך, העבודה.

לשירותים, המעבר על עולה עדייו לתעשייה המעבר נוכחית. עבודה עם בחו"ל עבודה

קטן, באחוז אבל

הניידות_ביו_סקטורים_בחמש_שנים_בגידול_המקטוריאלי תפקיד

הכולל הסקטוריאלי בשינוי הניידות דפוסי תפקיד את מתארים אנו 8.34 בלוח

נטו זרימה שהיתה כאלה הן הסקטורים ביו הזרימות כך, שנים. בחמש השינויים עבור

השירותים סקטור לשירותים. פנים כלפי וזרימה מהתעשייה עובדים של חוץ כלפי

ביו מהזרימה שווה במידה מרוויחים שניהם משנה. קטיגוריות לשתי מתחלק

העבודה. לכוח הנכנסים אנשים של בזרימה הוא העיקרי יתרונם זאת, עם הסקטורים;

לזכור יש הביןסקטוריאלית, הניידות של תרומתה על זה בפרק מתמקדים שאנו למרות

הגידול קול הכל מסר כר, השירותים. סקטור של היחסי בגידול דומיננטי אינו שמשקלה

ביוםקטוריאלית. מניירות באו 33^" רק עובדים, 13,530 כ של המקורות משני בשירותים י

משתי ידם משלח ששינו אלה של היד משלחי התפלגות את בוחנים אנו 8.35 בלוח

1972 ב מפציפים וסקטור יד במשלח שהועסקו אלה של שיעורם פרספקטיבות:

בו בסקטור יד משלח באותו שהועסקו אלה מכל מייצגים שתם והפרופורציות סקטור,

.1977 ב נכנסו

שהשינויים אף על המקצועות, רוב לגבי משמעותיים הם והכניסה היציאה שיעורי

בתחלופת חשוב גורם מהווה ביןסקטוריאלי שמעבר היא הדבר משמעות קטנים. הם נטו

מסקטור היציאה סקטור. לפי המועסקים בסך בשינויים פחות משקלו אם אף עובדים

היציאה ההעשייה שבסקטור בעוד יותר משמעותית הכחול הצווארון ממקצועות השירותים

מכירות ועובדי פקידים טכנאים, של בדרג ובפרט הלבן, הצווארון ממקצועות יותר רבה

הצווארון במקצועות משקלם מהתעשייה שעברו העובדים השירותים, בסקטור נמוכים.
במקצועות מהעובדים 1535 כמעט לתעשייה. המעבר לגבי גם נכון והדבר יותר, גדול הלבן

מאבד השירותים שסקטור הוא הנטו בדפוס הבולט הדבר מהשירותים. באו הכחול הצווארון
הוא ביותר הגדול הנטו הפסד בתעשייה מקצועיים. הבלתי העובדים מקבוצת עובדים

עלייה של במדגם הכללית המגמה על'ידי מוסבר מזה חלק נמוכה. ובפקידות בטכנאים

שנים. חמש של התקופה לאורך מקצועי בסטטוס
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שאלה המעברים. של המשמעות לבחינת פונים אנו הבסיסי, לןיפוס את שזיהינו לאחר

עבודה. שינויי של אחרים מימדים לביו סקטוריאליים מעברים ביו לקשרים באשר היא אחת

יד. במשלח בשינוי כרוכים הסקטורים ביו מעברים בה המידה את בוחנים אנו 8.36 בלוח

גם מציגים שאנו כך תצפיות של קטן מספר על מבוססים שנים בחמש שינוי לגבי הנתונים
שאנו בכך חסרון יש לכך קודם. עבודה במקום משינויים עולה שהוא כפי הדפוס את

ממעסיק מעברים למשל מזמן, שהתרחשו ושינויים מקרוב זה שהתרחשו שינויים מאחדים

היא הראשונה המגמה עולות. עיקריות מגמות שתי האחרונות. השנים בעשר שהתרחשו קודם

הם אלה שינויים יד. במשלח בשינוי גם כרוכים הסקטוריאליים המעברים של רובם שרוב

השנייה המגמה סקטור. אותו בתוך שנשארו אלו את המאפיין השינוי להיקף ומעבר מעל

לסקטור שעברו אלה אצל במקצת גדול היה יד במשלח השינוי שהיקף היא

הסיפרה של ברמה מכריע באורח היו יד במשלחי שהמעברים גם לציין עלינו השירותים.

חמש במשך סקטור ששינו אלה עבור כך, היד. משלחי קבוצות 13 של הרמה על או הראשונה

סיפרה של ברמה 7235) יד, משלח שינו לשירותים שהחליפו מאלה £85 האחרונות, השנים

או אחת סיפרה של ברמה 6(n) יד משלח שינו לתעשייה שהחליפו מאלה 7835 אחת),בעוד
עבודה של הדפוס עבור גם דומות אלה פרופורציות יד0. משלחי קבוצות 13 של ברמה

קודמת.

ממעסיק סקטוריאליים מעברים של הדפוס את לבדוק יכולים אנו שציינו, כפי

את בודקים אנו 8.37 בלוח תצפיות. של יותר הגדול המספר בשל יותר רב בפירוט קודם

מרצון. היה המעבר והאם הקודמת עבודתו את עזב הוא כאשר העובד של לגילו הקשר

הינו סקטור שהחליפו אלה של ששיעורם מוצאים אנו מעביד שהחליפו באלו כשמתמקדים

נוטים לתעשייה המעברים שיעורי זאת, עם .55 גיל לאחר לירידה פרט הגיל עם קבוע

היחסית העלייה לשירותים. המעבר שיעורי על עולים הם 55 גיל ולאחר גיל, עם לעלות

שלנו. לציפיות מנוגדת לתעשייה במעברים גיל עם

שעבר הזמן את גם אלא גיל על ההשפעה את רק לא לשקף עשוי גיל עלפי הדפוס

יותר היו יחסית כיצד כבר ראינו השינוי). תקופת את זו (ובדרו השינוי בוצע מאז

עם שנים. בחמש השינוי בדפוס מאשר החיים לאורך השינוי בדפוס לשירותים מעברים

דומה גיל דפוס מוצאים אנו שנים, עשר של שינוי על עומדים אנו כאשר אפילו זאת,

הגיל. דפוס את להסביר יכולים אינם שעבר וזמן שתקופה כר על המרמז
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הסקטוריאליים הדפוסים ברוב הגיל עם לעלות נוטה מרצון שלא השינויים דרגת

נשארו אם וביו לשירותים עברו הם אם בין בתעשייה עובדים עבור ביותר הגדולה והיא

בלתי מעבר שביצעו אלה של שיעורם ואמנם למדי דרמטית הינה גיל עם העלייה בתעשייה.

עברו או בה ונשארו בתעשייה שעבדו 5445 הגיל קבוצת אצל 5035 לכמעט מוכפל רצוני
אינם הם אך התעשייה בתור מרצון שלא שינויים של יותר גבוה שיעור ישנו כנראה ממנה.

לתעשייה ועברו בשירותים שעובדים אלה אצל סקטורים. החליף העובד האם לעובדה קשורים

אל שמעברים לסכם יכולים אנו מרצון. שלא השינויים במידת גיל של ברורה מגמה אין
בלתי משינויים יותר קרובות לעתים לנבוע נוטים יותר הגבוהים בגילים לתעשייה מרווץ

בלתי שינויים של כלל בדרך יותר הגבוה לשיעור קשור זה שדבר נראה זאת, עם רצוניים.
לאחר האם ישירה הוכחה לנו אין כן, על יתר בכללותה. בתעשייה המעביד של רצוניים
הוא שהמעבר או אחרות, הזדמנויות של חוסר משקף אמנם לשירותים המעבר פוטר, שאדם

העדפה. לול ענייו
כעת בסקטור. לשינויים המתלווים ביותר מקיפים יד משלח שינויי שישנם ראינו

כלל בדרך נחשבו בסקטור השינויים אלה. שינויים של אופיים את לבחון רוצים אנו
נבדק זה מימד כחול. או לבן צווארון של לעבודות העובדים של להעדפות כקשורים

החליפו שלא אלה של ההיקף עם הללו השינויים היקף את משווים אנו שוב .8.38 בלוח

כפי לבן לצווארון כחול צווארון של מסטטוס הם המעברים עיקר כללי, באופן סקטור.

שבין הזרימות לבין הרבדים בין בזרימות חזק קשר יש זאת, עם קודם. בסעיף שראינו

הוא לבן לצווארון כחול מאווארון שנעים אלה של שיעורם צפוי, שהיה כפי הסקטורים.

אפשר לתעשייה העוברים אלה ואצל השירותיים לסקטורים העוברים אלה אצל בהרבה גבוה

הנשארים אלה אצל כחול. צווארון של לעבודות העוברים עובדים של גבוה שיעור למצוא

כחול. לצווארון מעברים כמעט אין סקטור באותו

במעברים כרוכים לשירותים מתעשייה המעברים מכל 40"6 ל 303, בין כך,

לתעשייה מהמעברים 19^ ל 113, ובין לבן, לצווארון כחול צווארון של מעבודות

שרוב לומר גם נכון זאת, עם יחד כחול. צווארון של לעבודות במעברים כרוכים

רובד. אותו בתוך נשארים שהוא כיוון בכל סקטורים המחליפים העובדים

יד. משלח בסטטוס שינוי עם רובד שינוי של הדפוס את מאחדים אנו 8.39 בלוח

כפול כמעט , C5(n) בסטטוס עלייה של יותר גבוה שיעור היה לשירותים שעברו לאלה
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הקבוצות. בשתי שונה בסטטוס העלייה מקור כן, על יתר לתעשייה, שעברו מאלו!

בעוד רובד, החליפו בסטטוס ועלו לשירותים שעברו מאלה אחוזים וחמישה שבעים

העלייה רובד. החליפו לתעשייה מעבר כדי תוך בסטטוס שעלו מאלה שליש שרק

בשירותים שנשארו עובדים של לזו ומעבר מעל היא לשירותים שעברו אלה של בסטטוס

סקטור שהחליפו אלה אצל יותר גבוהות היו בסטטוס הירידות גם מאידך, בתעשייה. או

גבוה הירידה שיעור לתעשייה, שעברו אלה אצל סקטור, באותו שנשארו אלה אצל מאשר

קשורות בסטטוס אלה ירידות . C25^) בסטטוס שעלו לאלה ושווה בהרבה

לכך, בניגוד כזה. מעבר שביצעו אלה אצל כחול בצווארון לתעסוקה גדולים מעברים עם

מהידידות. 3^ פי הו לשירותים שעברו אלה אצל בסטטוס העליות

בעבודה, במעמד שינויים לביו סקטורים ביו מעברים ביו קשר גם יש לבסוף,

שכר של למעמד מעבר של שווה סבירות יש לתעשייה העוברים לעובדים .(8.40 (לוח

מעבר של הסבירות לשירותים שעוברים אלה שאצל בעוד ,(10>£ (כ עצמאי של למעמד או

.db\) שכר של למעמד מעבר מאשר יותר שלוש פי היא (20*50 עצמאי של למעמד

לביו העבודה של השונים במימדים השינויים ביו עולים ברורים קשרים מספר

איו אלה. קשרים של לפירוש באשר בזהירות לנקוט יש זאת, עם הסקטורים. בין ניידות
עבודה. לשינוי במוטיבציה ומימד מימד כל של התפקיד את ולבודד לודא אפשרי זה

בשינוי כרוכים שהיו הסקטורים ביו מעברים של המשמעות את נפרש כיצד לדוגמה,

עבודה של שונה בסוג עניין היה המניע הגורם האם ללבן? כחול צווארון של מתעסוקה

ההתחלתי? הסקטור בתוך זה מעבר לבצע יכולת חוסר של תוצאה היה הסקטוריאלי והמעבר

הינו העבודה בסוג והשינוי לשינוי, שגרם כלשהו סקטוריאלי מאפיין זה היה האם

אחרת אפשרות הסקטורים? בשני זמינים שהיו עבודה (י\ל שונים סוגים של לוואי תוצאת

הלבן הצווארון שלתעסוקת בכך כדאיותו על השפיעו השינוי של האספקטים ששני היא

הצווארון תעסוקת מאשר יותר לרצוייה אותה שעושים איפיון קווי יש הכניסה בסקטור

מקום, מכל אלה. תחליפיים הסברים בין להבחין יכולים איננו המקורי? בסקטור הלבן

אלה שגורמים כך על מצביע העבודה, בכוח ובמעמד ברובד יד, במשלח השינוי היקף

חשוב. תפקיד משחקים אמנם

נוכל העבודה. של השונים במאפיינים מתבטאים אלה מימדים דבר, של בסיכזמו

התשובות של מהניתוח המעברים על המשפיעות העבודה של התכונות ליל מה הבהרת לקבלת
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שנים. חמש במשך רצון בשביעות והשינויים עבודה לשינויי הסיבות על שאלות על

להלן. מובאים אלה ניתוחים

מהעבודה רצון בשביעות ושינויים עבודה לשינויי סיבות

שנים. חמש מלפני ומעסיקם הקודם מעסיקם לעזיבת סיבותיהם לגבי נשאלו העובדים
הסקטור שנים, חמש של בהשוואה סקטור. להחלפת הסיבות לגבי ישירות נשאלו לא הם

הוא שכך מניחים שאנו למרות העובדים עברו אליו המיידי הסקטור בהכרח אינו הנוכחי
6 בפרק נותח עבודה לשינוי סיבות של הכולל הדפום המרואיינים. אצל המקרה אמנם

ובשביעות כללית רצון בשביעות השינוי לגבי גם נשאלו המרואיינים ניכר. בפירוט

על התשובות שניק. חמש מלפני לעבודתם בהשוואה עבודותיהם של מהמאפיינים רצון
בין מעברים בין הקשר את בודקים אנו כאן ,3 ו 2 בפרקים נותחו אלה כוללות שאלות

זה. תשובות דפוס לבין סקטוריאליים

2_עבודה י נ 9נ23י!_ל'?י

ההתפלגות מובאת 8.42 ובלוח העיקריות הסיבות של ההתפלגות מובאת 8.41 בלוח

אלה בין משמעותיים הבדלים רואים אנו שבהן קטיגוריות שתי ישנן הסיבות. כל של

מוזכרת האישיות הסיבות קטיגוריית לשירותים. שעברו אלה לביו לתעשייה שעברו

לעתים מוזכרות שכר תוספות לשירותים; שעברו אלה עלידי יותר תכופות לעתים

והן העיקרית מהסיבה חן עולים אלה דפוסים לתעשייה. שעברו אלה עלידי יותר תכופות

של השכיחות חדמשמעיים. אינן האינטרינזיות לסיבות באשר המימצאים הסיבות. מכל

בניגוד וזאת הקבוצות בשתי זהה עיקריות סיבות של בהתפלגות העניין היבט

לשירותים, שעוברים אלה אצל יותר קרובות לעתים מוזכר העצמאות היבט ותינו. לציפי
אלה אצל האינטרינזיים הגורמים על מה במידת גדול דגש עולה כללי, שבאופן כך,

יש העצמאות שלהיבט בעוד מה. במידת שונה הסיבות כל של הדפוס לשירותים. שעוברים

"עניין" שמזכירים אלה של שיעורם הרי השירותים, בסקטור העובדים אצל מה יתרון
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, י הוא אינטרינזיימ גורמים של הכולל והאיזכור לתעשייה, שעוברים אלה אצל מאד דומח

לשירותים. שעברו בתעשייה עובדים אצל יותר גדול
לסוג בהקשר העובדים של שההעדפות הדעה על תיגר לקרוא נוטים אלה מימצאים

דומה, באורח השירותים. סקטור אל למעברים העיקריות הסיבות את שמהוות הו העבודה

בהקשר העדפות למעבר. העיקרי המקור את שמהווה הוא יותר גבוה ששכר נראה היה לא

מופיעות שכר ותוספות לתעשייה, במעבר לפחות, שווה, תפקיד משחקות העבודה לסוג

פיזיים מאמצים או ודרישות בעבודה שבטחון גם לציין כדאי יותר. הרבה חשוב כגורם

העובדים עלידי יועלו ששניהם ^אפריורי ציפיותינו למרות כלל כמעט אוזכרו לא

כך על מרמזים הם אז כי אלה בדפוסים נאמין אם לשירותים. למעבר כמקורות

השינויים ניתוח לזהות. הצלחנו לא אותם לגורמים קשורים הביןסקטוריאליים שהמעברים

אלה. דפוסים של נוספת בדיקה יאפשר מעבודה רצון בשביעות

???י!ג51_רצוו_מעב2דה 2?!נינ?_{!?11^22

הרצון שביעות במידת שינויים של הדפוס את מנתחים אנו 8.44 ו 8.43 בלוחות
שונים היבטים מוזכרים בה השכיחות על מצביע 8.43 לוח העבודה. של השונים מההיבטים

לירידה המקורות מובאים 8.44 בלוח מהעבודה. רצון בשביעות לשידורים כמקורות

מהעבודה. רצון בשביעות

לתעשייה העוברים אלה אצל השינוי מקורות בין משמעותיים הבדלים שני רק ישנם

העוברים אלה אצל בהרבה גבוהה היא לשיפור כמקור השכר תוספות שכיחות לשירותים. או
לסיבות באשר למימצאים תואם זה דבר אחד. גורם מכל יותר אצלם מוזכר השכר לתעשייה,

העוברים אלה בין פחות שכיח בשכר שינוי לירידה, המקורות מבין עבודה. לשינוי
כמקור בשכר הפחתות שהזכירו אלה של שיעורם כן, על יתר עקבי.  זר, וגם לתעשייה,

שלא אלה אצל מאשר לשירותים שעברו אלה אצל בהרבה גבוה הינו רצון שביעות לחוסר

סקטור. שינו

שיחק לא זה שדבר למרות הפיזי. המאמץ מוזכר שבה בשכיחות הוא השני ההכדל

אלה אצל שיפור של המקורות מכל iq\ מהווה הוא עבודה, לשינוי בסיבות ממש של תפקיד

הבדל כל שאין שוב, מוצאים, אנו לתעשייה. שעוברים מאלה 535 ורק לשירותים, שעוברים

האינטרינזיים. הגורמים מוזכרים בה היחסית בשכיחות
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כ_ז0 סי דהו ו_כ2ללת_מעבו 92_5!?25!ג2ח_רצ2 י י JJF
המעברים של מאד גדול שאחוז רואים אנו מימצאינו את לסכם באים אנו כאשר

למעמד ובמעברים לבו לצווארון במעברים מקצועי, בסטטוס בעליות מלווים היו לשירותים

מהעבודה. רצון בשביעות יותר גדולה בעלייה מתבטאים אינם הללו ההבדלים עצמאים. של

בחינת עלידי הסקטורים בין הזרימות של ההערכה את מסכמים אנו 8.45 בלוח

יותר רבות בעליות התנסו סקטורים שהחליפו אלה מעבודה. כוללת רצון בשביעות השינוי
שעוברים אלה לבין לשירותים שעוברים האנשים ביו קטן הבדל יש כאשר רצון, בשביעות

הלו^. של התחתון החלק (ראה לתעשייה.

לשירותים. מעברים מאשר מרצון נעשים לתעשייה מעברים שיותר הוא אחד אפשרי הסבר

לבצע כנראה, מצליחים, שהוא, כיוון בכל סקטור להחליף הבזחריח לזאלה הוא קני הסבר

רצון בשביעות שעליות אמנם נכון בעבודה. ולערכיהם להעדפותיהם עקביים שהם שינויים
גם נכון הדבר אבל בתעשייה, הנשארים מאלה לשירותים שעוברים אלה אצל יותר שכיחות

הבדלים ישנם בו. הנשארים לאלה יחסית השירותים, סקטור את העוזבים אלה לגבי

על מצביעים אינם הם אבל מהשינויים, רצון לשביעות ובמקורות עבודה לשינוי בסיבות
ליותר או אינטרינזיים, תגמולים ליותר מצפים או מקבלים לשירותים העוברים שאלה כך

אך השירותים, אל זרימה של יותר גבוה שיעור מגלה שנים חמש של השינוי דפוס שכר.

ההבדל שנים, חמש לפני בשירותים או בתעשייה המועסקים עובדים של הכולל למספר ביחס

.(6.7^0 .\lלעומת !tf) גדול אינו סקטורים להחליף בנטייה
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שונות: פירוט ורמות שונים סיווגים לפי במ"י השינוי :8.1 לוח
מקום1 לביו ב1972 העבודה לביו ב1977 העבודה בין
בארץ הראשונה האזרחית העבודה ולבין הקודם העבודה

ראשונה4 עבודה עבודה3 מקום 21972 הטיווג
1977  בארץ 1977  קודם 1977

27.9 27.6 70.8 מיי5 אותו

48.6 45.0 17 8 של הראשונה הסיפרה לפי שינו
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

56.9 52.4 22 1 בן חדש סיווג לפי שינו
קבוצות 13

72.1 72.5 29 2 של השלישית הסיפרה לפי שינו
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

שנים חמש לפני עבדו שלא אנשים אותם את כוללים שאינם כר חושבו זה בלוח האחוזים .1
.8.6 בלוח המספרים לעומת מסויים הבדל ישנו ולכן ידועים, אינם היד ומשלחי

.(0.8"^) ידוע" וה"לא מהאוכלוסייה) 5.6^) שנים חמש לפני עבדו שלא האנשים אותם נכללו לא .2
מהאוכלוסייה 21.735) בארץ קודם עבודה מקום להם היה שלא האנשים אותם נכללו לא .3

. .CO%5) ידוע1.1 וה"לא
. .CO%9) ידוע" "לא אותם נכללו לא .4

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של השלישית הסיפרה לפי אפילו יד, מלזלח שינה לא .5
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שונות: פירוט ורמות שונים סיווגים ^פל בע"כ השינוי :8.2 לוח
מקום לביו ב1972 העבודה לביו 1977£ העבודה ביו
בארץ! הראשונה האזרחית העבודה ולבין הקודם העבודה

ראשונה עבודה עבודה3 מקום 21972 הסיווג
1977  בארץ 1977  קודם 1977

35.3 20.7 77.3 כלכלי ענף אותו

48.3 57.4 16 g של הראשונה הסיפרה לפי שינו
לסטטיסטיקה המרכזית רלשכה

53.8 65<1 ך1 1 החדש הסיווג לפי שינו
קבוצות 12 בן

56.8 68.6 17 9 החדש הסיווג לפי שינו
קבוצות 23 בן

המרכזית הלשכה של קבוצות 33
57.8 69.5 20.0 לסטטיסטיקה

הלשכה של השלישית הםיפרה
64.6 79.3 22.8 לסטטיסטיקה המרכזית

שנים, חמש לפני עבדו שלא אנשים אותם את כוללים שאינם כך חושבו זה בלוח האחוזים .1
.8.6 לוח לעומת באחוזים מםויימ הבדל ישנו ולכו ידוע, לא היד ומשלח

"לא וללא מהאוכלוסייה) 5.635) שנים חמש לפני עבדו שלא אלה ללא חושבו האחוזים .2
חמש במשך עבודתם את שינו שלא אלה גם נכללו ע"כ" "אותו ,בקטיגוריה .CO%4) ידוע"

. C71.n) האחרונות השנים

וללא מהאוכלוסייה) 21.735) קודם עבודה מקום להם היה שלא אלה ללא חושבו האחוזים .3
. .co%3) ידוע" "לא

..CO%6) ידוע" "לא ללא חושבו האחוזים .4



העבודה לבין 1972 ב העבודה ביו הביןמקצועית הניידות שיעורי :8.3 לוח
העבודה1 כוח בתוך תנועה  1972 ב יד משלח לפי ,1977 כ

(8) . (6) (5) (4J (5) (2) (1)
)2) + (3) T4T  

(3) (2)(3) (1) (2)(3)
ךךן אינדיקטור הגידול שיעור נטו תוספת יציאה כניסה מועסקים יך משלח

לחיכוך מתנועה הנובע ב1972
שיעור כח בתוך ב1977 אשר

הניידות העבודה מועסקים היו
; (אלפים) (אלפים) (אלפים) (אלפים)

17.1 6.2 6.6 +1.9 4.9 6.8 28.7 אקדמאים

23.9 . 17.5 2.9 +0.4 3.3 3.7 13.8 אחרים חופשיים מקצועות
19.7 10.4 3.5 0.6 3.4 2.8 17.3 טכנאים

24.6 3.3 21.7 +3.8 4.3 8.1 17.5 מנהלים 1

23.6 3.5 20.0 +2.8 3.3 6.1 14.0 גבוהים פקידים £
35.0 5.4 10.9 2.9 9.3 6.4 26.6 נמוכים פקידים 1

13.4 2.4 19.4 +4.2 2.9 7.1 21.6 גבוהים מכירות עובדי
34.9 2.0 23.3 1.0 1.5 0.5 4.3 נמוכים מכירות עובדי
17.5 3.1 ' 16.4 +4.4 4.7 9.1 26.8 עבודה מנהלי

18.1 5.0 6.0 5.7 17.1 11.4 94.5 מקצועיים עובדים
22.8 3.1 11.2 2.5 5.1 2.6 22.4 נהגים

34.2 3.8 14.3 3.8 9.1 5.3 26.6 מקצועיים בלתי עובדים

221 318.9 סה"כ ;

וב1977. ב1972 מועסקים עבור .1



לפי ,1972 ב בעבודה היד משלח :8.4 לוח
יציאה לוח  1977 ב בעבודה היד משלח 

עובדים עובדי עובדי מקצועות ב1977 מ"י
בלתי עובדים מנהלי מכירות מכירות פקידים פקידים חופשיים

סה"כ אחרים מקצועיים נהגים מקצועיים עבודה נמוכים גבוהים נמוכים גבוהים מנהלים טכנאים אחרים אקדמאים ב1972 מ"י
^ך^ 0.4   0.7   0,7  1.6 8.7  4.9 83.0 אקדמאים

(8י13)  0.9 1.6 1.5  1.5 4.3 2.2 2.5   76.1 9.4 אחרים חופשיים מקצועות

(173)  2.5 2.1   1.1 4.8 80.4 3.1 6.0 טכנאים

/fz'sj 0.5  0.4 . 1.7 5.4  3.5 2.2 2.6 75.3 0.9 1.3 6.2 מנהלים

(14.0)   1.6 0.9   3.9 0.8 76.1 9.2  0.7 6.7 גבוהים פקידים
(6י26)  3.1 1.3 3.1 0.5  1.9 65.0 10.2 7.6 2.8  4.4 נמוכים פקידים

(21!6)  1.1 3.0 1.2 0.4 0.5 86.9 4.2  0.9   1.8 גבוהים מכירות עובדי ,

(4^ 2.7 6.2  3.0  65.1 19.9 3.0   נמוכים מכירות עובדי £

\2l.'l)  2.2  7.8 82.6  2.7 1.2 0.4 1.3 1.9   עבודה מנהלי ,

(945) 0.4 2.9 0.7 81.9 6.4 י  1.0 2.9 1.1 0.3 1.0 1.0 0.3 מקצועיים עובדים

(224)  2.7 77.2 6.4 1.8 0.6 5.0 1.1 1.9 2.1  1.2  נהגים

/Jtf.'jj 0.4 65.7 1.1 18.1 3.7 0.5 2.9 3.3 1.2  1.6  1.5 מקצועיים בלתי עובדים
^^ 62.7  2.1 12.4 2.3  4.3 6.9  2.6  2.6 4.1 אחרים

™f^ 1.1 3.8 6.8 13.9 6.7 0.6 5.8 5.6 3.8 4.9 7.4 13.9 25.8 ב1972 עבדו לא

(337.'^ (4.1) (23.5)(21.1) (91.4) (32.4) (3.5) (26.9) (24.8) (17.5) (22.2) (18.1) (16.7) (35.5) ■ סה"כ



ב1977, בעבודה יד למשלח ב1972 בעבודה ממשלחיד מעבר :8.5 לוח
כניסה לוח  קבוצות 15 ביו החדש הסיווג לפי

עובדים עובדי עובדי מקצועות ב1977 מ"י
בלתי עובדים מנהלי מכירות מכירות פקידים פקידים חופשיים

סה"כ אחרים מקצועיים נהגים מקצועיים עבודה נמוכים גבוהים נמוכים גבוהים מנהלים טכנאים אחרים אקדמאים ב1972 מ"י
(28.7) 3.1   0.2   0.8  2.6 11.2  8.4 67.1 אקדמאים

(13.8)  0.5 1.0 0.2  5.8 2.2 1.2 1.9   62.6 3.7 אחרים חופשיים מקצועות
(17.3)    0.5 1.1    1.1 3.8 76.9 3.2 2.9 טכנאים

(17.5) 2.3  0.3 0.3 2.9  2.2 1.5 י 2.6 59.4 0.9 1.4 3.1 מנהלים

(14.0)   1.1 0.1   2.0 0.5 61.2 5.8  0.6 2.7 גבוהים פקידים
(26.6)  3.5 1.6 0.9 0.4  1.9 70.0 15.6 9.1 4.2  3.3 נמוכים פקידים

(21.6)  1.0 3.0 0.3 0.3 3.3 69.5 3.6  0.9   1.1 גבוהים מכירות עובדי י

(4.3) 2.8 1.1  0.1  80.2 3.2 0.5      נמוכים מכירות עובדי
(26.8)  2.4  2.3 68.1  2.6 1.3 0.7 1.6 28   עבודה מנהלי

(94.5) 9.1 11.5 3.2 84.7 18.6  3.7 11.2 5.9 1.4 5.2 5.8 0.9 מקצועיים עובדים
(22.4)  2.6 81.8 1.6 1.3 3.7 4.1 1.0 2.5 2.1  1.7  נהגים

(26.6) 2.3 74.3 1.4 5.3 3.1 3.7 2.8 3.6 1.9  2.3  1,1 מקצועיים בלתי עובדים

(4.9) 75.2  0.5 0.7 0.3  0.8 1.4  0.6  0.8 0.6 אחרים

(18.8) 5.2 3.0 6.1 2.8 3.9 3.3 4.1 4.2 4.0 4.1 7.7 15.6 13.6 ב1972 עבדו לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0
(4.1) (23.5)(21.1) (91.4)(32.4) (3.5) (26.9) (24.8) (17.5) (22.2) (18.1) (16.7) (35.5) סה"כ
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לבין ב1977 העבודה ביו התעסוקתית הניידות1 סוג : 8.6 לוח
העבודה ולבין קודם עבודה מקום לביו ב1972, העבודה

בארץ הראשונה האזרחיז1

1977  ראשונה עבודה י  ס^ ארצה עלה הארץ יי ל י עבודה מקום 1972
גיל לאחר עד עלה אי 1977  קודם 1977

20 20 גיל
_ הניידות סוג

עבודה מקום אותו

14.7 17.1 13.8  56.9 מ"י אותו
9.7 11.0 9.3  9.6 שונה מ"י

224.4 28.1 23.1 221.6 66.5 0ד.י'כ ,

שונה עבודה מקום י.

5.7 5.7 5.8 10.4 5.1 ע"כ אותו  מ"י אותו

4.6 3.8 4.9 5.6 2.2 ע"כ אותו  שונה מ"י

7.1 6.4 7.3 10.9 4.3 שונה ע"כ  מ"י אותו
56.5 54.1 57.4 50.3 15.6 שונה ע"כ  שונה מ"י

74.0 70.0 75.4 87.2 27.2  סה"כ

  5.6 ב1972 עבדו לא

26 29 15 2ג 0.7 לאירוע

70.8 68.9 71.6 55.9 27.4 שונה מ"י סה"כ

63.1 60.5 64.7 61.2 19.9 שונה ע"כ סה"כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100 0
(337.7) (91.0) (246.7) (337.7) (337!7) כללי 0ה"כ

ספרות. 3 של פירוט ברמת הלמ"ם של סיווג עלפי זה בלוח נמדדת הניידות מידת .1

את התחילו אשר ($2.8) עובדים שישנם מהעובדה נובע אלה נתונים שני ביו ההבדל .2
נקודות שתי בין אך ב1977, עבדו הם בו מקום באותו שלהם התעסוקתית הקריירה

נוסף. עבודה במקום עבדו הזמן
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ב£197 עבודה התעסוקתית^בין הניידות סוג : 8.7 לוח
גיל לפי ב1977, עבודה לבין

___

6055 5445 4455 5425 נלידות

עבודה מקום אותו

73.2 70.0 61.1 38.5' אותןמ"י

9.5 10.5 10.0 8.8 שונה מ"י

82.7 80.5 71.1 47.3 0ה"כ

שונה עבודה מקום

3.2 4.2 6.6 5.4 ע"כ אותו  מ"י אותו

1.2 0.9 2.1 3.6 ע"כ אותו  שונה מ"י

1.8 2.3 4.7 6.3 שונה ע"כ  מ"י אותו

10.3 9.9 12.8 23.7 שונה ע"כ  שונה מ"י

16.5 17.3 26.2 38.9 סה"כ

0.6 ^ 1.6 2.1 12.8 ב1972 עבדו לא

0.2 0.6 0.6 1.0 ידוע לא

21.0 21.3 24.9 36.1 שונה מ"י סה"כ

12.1 12.2 17.5 30.0 שונה ע"כ סה"כ

100.0 100.0 100.0 100.0
(42.6) (87.6) (87.7) (119.8) כללי סהוכ

ספרות. 3 של פירוט ברמת הלמ"ס, של סיווג עלפי נמדדת הניידות מידת 1
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בעבודה, ^רצון שינויים של ההיקף :8.8 לוח . .

גיל ולפי ניידות 0זג לפי .

מדצון טעזבו אלו "אחוז ניידות מוג 

69.0 ע"כ אותו מ"י אותו

658 ע"כ שונהאותו מ"י

83.2 שונה מ"יע"כ אותו

80.0 שונה שונהע"כ מ"י
75.0 סה"כ

730 שונה מ"י 0ה"כ

71.0 שונה ע"כ סה"כ
ו

גיל

סה"כ 60*55 5445 4435 3425

םה"כ (מתוך עבודה מקום שינו
(91.9)28.8 16.3 17.6 26.7 44.7 גיל)1 קבוצת

(71.2)77.5 63.8 69.9 77.3 82.1 מרצון שינו מתוכט,

סה"כ (מתוך מרצון שלא שינו
גיל קבוצת באותה העובדים)

(19.6) 6.1 5.9 5.0 5.6 7.6 שנים חמש לפני שעבדו

עבודה ומקום יד משלח שינו
לפני שעבדו הגיל קבוצת מתוך

(60.0)18.8 11.4 11.0 15.1 31.3 ,',נלס חמש

(12.1)20.2 33.2 26.1 21.3 16.1 מרצון שלא שינו מתוכם,

שנים. חמש לפני שעבדו היום, הגיל קבוצת סה"כ מתור .1



4י י

לפי ,1977 ב העבודה לביו קודם עבודה מקום ביו התעסוקתית הניידות סוג :8.9 לוח
הקודם העבודה מקום את מרצון שלא עזיבה ולפי קידם מקום של העזיבה גיל

~ מרצון שלא עזבו ~ כ " ה 5 
קודם מקום של גיל עבודה מקום 71ל

לפני עזבי לפני עזב
סה"ב 6055 5445 ^^ 35 גיל סהייכ 6055 5445 4435 55 גיל הניידות 0וג

28.8 39.0 41.0 29.4 24.8 ; 13.2 25.2 18.9 15.1 11.6 ע"כ מ"יאותו אותו
29.6  36.5 22.5 30.9 ; 7.1 4.6 5.0 5.8 8.0 ע''כ שונהאותו מ"י

25.4  27.3 24.1 26.0 13.9 9.2 14.2 17.5 13.0 שונה מ"יע"כ אותו

26.3 36.2 39.8 26.9 . 24.4 64.1 56.3 60.7 60.5 66.2 שונה שונהע"כ מ"י

ו

1,6 4.6 1.2 1.2 1.2 לדוע לא
י/
0O

26.6 33.4 39.5 26.4 25.0 71.2 60.9 65.7 66.3 74.2 שונה מ"י סה''כ ו

26.2 31.1 37.4 26.3 24.6 78.0 66.5 74.9 78.0 79.2 שונה ע"כ סה''כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 i 100.0 100.0 100.0 100 0 100 0
) 34.8) ( 37.9) ( 26.6) ( 25.3) 264.8£) ( 4.1) (24.9) (53.8) (180!5) כללי סה"כ

______  / ■  



לפי ,1977 ב העבודה לביו קודם עבודה מקום ביו התעסוקתית הניידות סוג :8.10 לורו
קודם עבודה מקום של מרצון שלא עזיבה ולפי קודם עבודה במקום ותק

מרצון שלא עזב מזה | סה"כ ~~~~~ קודם במקום ותק ~ קודם במקום ותק
פחות פחות

סר^כ +5 41 משנה ] סה"כ +5 41 משנה הניידות סוג
j ■ ■ ..

14.2 19.1 12.2 10.9 | 13.2 15.4 13.2 9.9 ע"כ מ"יאותו אותו

7.9 8.3 9.7 3.2 ; 7.1 7.7 8.0 4.2 ע"כ שונהאותו מ"י

13.2 12.0 14.6 12.0 : 13.9 14.8 14.1 12.4 שונה מ"יע"כ אותו

62.9 58.0 61.9 72.4  64.1 60.5 63.6 72.5 שונה שונהע''כ מ"י

1.9 2.6 1.6 1.4 1.6 1.6 1.1. 1.0 ידוע לא ,

70.8 66.3 71.6' 75.8 j 71.3 68.2 71.6 76.7 שונה מ"י סה"כ 2

76.1 70.0 76.5 84.4 j 78.1 75.3 77.7 84.9 שונה ע"כ סה"כ '

100.0 100.0 100.0 100.0 ■ 100.0 100.0 100 0 100 0
(71.0) (21.7) (34.3) (14.8)i (264.8) (85.6) (128.6)(50 .'4) כללי סהיכ



ב1977>י עבודה לבין ב1972 עבודה מקום ביו בעבודה במעמד שינוי לווו8.11:
1972 ב שעבדו לאל,ו 1977 ב גיל לפי

י ח ב ו~ נ גיל 
סה"כ 6055 5450 4945 4440 3935 5430. 2925 מעמד שינוי
15.3 22.0 21.9 19.0 16.7 12.6 12.1 2.4 . עצמאי ונשאר היה

5.8 2.8 2,6 4.3 3.4 8.4 9.0 8.5 לעצמאי ושינה שכיר היה

75.7 72.7 73.0 73.5 76.1 76.6 76.2 83.2 שכיר ונשאר היה

2.7 2.5 1.9 2.6 3.2 1.8 2.3 4.7 לשכיר ושינה עצמאי היה

0.5 0.0 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 1.2 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 t

)318.9) (42.4) (43.5) (42.7) (45.1) (40.7) (69.3) (35.2) סה"כ
ISJ
O

I
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ב1977, לעבודה קודמת עבודה בין בעבודה במעמד שינוי :8.12 לוח
קודם עבודה מקום של העזיבה גיל לפי

בארץ) אחד עבודה ממקום ביותר שעבדו ולאלו

קודם עבודה מקום של העזיבה גיל

0ה"כ 7055 5445 ^ ^עזי1ייפני ■** 55 גיל בעבודה במעמד שינוי

4.8 10.6 10.6 10.2 2.2  , עצמאי ונשאר היה

18.1 10.4 13.9 18.5 18.9 לעצמאי ושינה שכיר היה

70.2 70.9 65.1 62.0 73.5 שכיר ונשאר היה

.1 10.4 9.3 5.3 לשכיד ושינה עצמאי היה
0.3    ח גי19 ידוע לא

.100.0 100.0 100.0 100.0 100 0
(264.4) (4.1) (24.9) (53.8) (180.4) סה"כ
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לפי ב1977' לעבודה הקודם העבודה מקום ביו התעסוקתית הניידות סוג :8.13 לוח
בעבודה מעמד שינוי ולפי הקודם העבודה מקום את מרצון שלא עזיבה

שעברו אחוז מזה שינוי אחוז הניידות סוג
עצמאיים להיות בעבודה מעמד

88.0 28.5 ע"כ אותו  מ"י אותו

86.7 34.6 ע"כ אותו  שונה מ"י

74.8 18.3 שונה ע"כ  מ"י אותו

67.7 24.5 . שונה ע"כ  שונה מ"י

73.3 24.8 סה"כ

70.4 25.5 שונה מ"י סה"י

68.7 23.4 שונר. ע"כ םה"כ



 223 

חמש לפני עבודה ביו היד. משלח בסטטוס שינויים 8 14 לוח
החיים1 לאורך ובעבודה קודמת לעבודה שנים.  

ראשונה_בהש^וא^ עבודה ל7 בחשוואה נןכחית ~דין 
בחו"ל עבודה עבודה עבודה עבודה לפני עבודה

_ בחו"ל ראשונה קודמת שנים חמש

כוללת אוכלוסייה
181 37.0 55.9 44.5 15.4 כל^מעלה

29.0 46.2 34.7 126 גדול2 שינוי

80 97 98 ^ קטן שינוי .

27.0 29.0 31.7 74.5 דבר אותו

38.5 15.3 231 10.1 מטה כלפי
415 24.7 8.4 14.9 7 2 £י'2. גדול שינוי
13.3 13.8 6.9 8.2 2 ם

± z.a קטן שינוי
1000 100.0 100.0 100.0 100.0 y,n0

השנים. בשתי שעבדו אלה עבור ,1

בדירוג. נקודות מחמש יותר של כשינוי מוגדר גדול שינוי .2
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1977 ב והעבודה 1972 ב העבודה בין יד משלח של ב0ליטו0 שינוי :8.15 לוח

חביבספילרמן למ"ס סקר
1977 1974

313.7 8.3 בסטטוס שעלו אלה סה"ב
8.3 4.1 רובד2 באותו נשארו
0.1 0.1 כחול לצווארון עברו
4.3 4.1 לבן לצווארון עברו

35.8 5.7 בסטטוס^ שירדו אלה סה"ב
3.7 3.6 רובד באותו נשארו
1.9 1.7 כחול לצווארון עברו
0.2 0.4 לבן לצווארון עברו

374.5 72.3 סטטוס^ באותו שנשארו אלה סה"ב
2.0 2.1 רובד שינוי
72.5 70.2 שינוי כל אין
5.6 7.3 שנים חמש לפני עבדו לא
1.5 5.8 , י. ידוע לא

100.0 100.0 סה"כ

קבוצות. לשמונה היד משלחי של מיוחד דירוג עלפי נקבע במעמד השינוי .1

כחול. צווארון או לבן צווארון רובד: .2

אחוזי את כוללים כשהם ידוע", "לא של האחוזים ללא חושבו השיעורים .3
.80.0 ו 6.2 ,14.2 הם ידוע" ה"לא
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גיל נוכחית^לפי ועבודה שנים חמש לפני עבודה ביו וברובד בסטטוס שנוי :8.16 לוח

ל י ג

6055 5445 4455 3425

9.4 7.2 10.7 23.2 בסטטוס עלו סה"כ

6.6 4.6 6.6 15.5 רובד באותו נשארו

0.0 0.2 0.2 0.0 כחול לצווארון עברו

2.8 2.4 3.9 7.7 לבן לצווארון עברו

6.2 6.6 5.7 6.5 בסטטוס ירדו סה"כ

3.3 3.8 3.8 4.7 רובד באותו נשארו

2.7 2.4 1.7 1.8 כחול לצווארון עברו

0.2 0.4 0.2 0.0 לבן לצווארון עברו

1 H * , _  _ Q סטטוס באותו o.1נשארו 1.0 2.5 2.0 רובד ובאותו

" 82.4 84.7 81.5 67.7 בכלל שינוי איו

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
(41.9) (84.9) (84.6) (102.4)
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מרצון מרצון/שלא עזיבה לפי רצון, בשביעות שינוי :8.17 לוח
שנים1 חמש לפני העבודה מקום את

רצון בשביעות שינוי
מרוצים מרוצים מרוצים
היום היום היום

םה"כ פחות בעבר במו י_ותר

71.5 85.9 61.4 עבודה מקום שינו לא
15.8 10.4 33.4 מרצון שינו
12.7 3.7 5.2 מרצון שלא שינו

j

100.0 100.0 100.0
)58.5) (111.6) (136.2)

י4י221( 18.9 43.3 37.8 עבודה מקום שינו לא

(66*4) 13.9 17.5 68.8 מרצון שלנו

י?0?! 40.1 22.0 38.0 מרצון שלא .10)שינו 3J

שנים. חמש לפני שעבדו לאלה .1
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לעבודה ב1977 עבודה ביו רצון בשביעות שינוי :8.18 לורו
 ■ הניידות1 סוג לפי ,1972 ב

רצון בשביעות שינוי
מרוצים מרוצים מרוצים
היום כמו היום היום
פחות בעבר יותר ניידות ג ו ם

עבודה מקום אותו

62.9 80.1 45.3 מ"י אותו
7.7 5.6 15.6 שונה מ"י

עבורה מקום שינוי
5.7 4.7 5.8 מ"י ע"כאותו אותו
2.4 0.4 3.5 שונה ע"כמ"י אותו
5.6 2.2 6.1 שונה מ"יע"כ אותו
15.0 6.7 23.2 שונה שונהע"כ מ"י

100.0 100.0 100.0
(58.6) (111.3) (135.7) כ סי!

עבודה מקום אותו
(ATv 19.7 47.5 32.8 מ"י אותו

(321) 24.2 19.4 66.4 שונה מ"י

עבודה מקום שינוי
(16|6) 20.4 31.8 47.8 מ"י ע"כאותו אותו

(66) 21.8 6.0 72.2 שונה ע"כמ"י אותו

////; 23.6 17.6 58.9 שונה מ"יע"כ אותו

(481) 18.4 15.6 66.0 שונה שונהע"כ מ"י

שנים. חמש לפני שעבדו לאלה .1
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בשביעות בעלייה עבודה שינוי של השפעה על רגרסיות של מודלים ;K8.18 לוח
שנים חמש במשך מעבודה רצוו

4 מודל 3 מודל 2 מודל 1 מודל
t b t b t b t b

גיל
5.4 .17 7.5 .24 6.1 .20 3425
4.1 .12 4.4 .13 4.0 .12 4435
1.1 .03 .9 .03 1.0 .03 5445

השכלה
2.7 .08 2.6 .08 2.7 .08 118
4.4 .14 4.8 .16 4.7 .15 1512
6.5 .22 7.4 .25 6.8 .23 +16

מקצועית הכשרה
3.7 .08 3.7 .08 3.6 .08 מקצועית בהכשרה והשתמש השתתף

0.2.01 .2 00 2 1  01 בהכשרה השתמש לא אך השתתף
י י י י מקצועית

יד משלח
2.9 .06 3.2 .07 שונה יד משלח

מעביד שינוי

9.9 .22 מרצון מעביד שינוי
5 .00 מרצון שלא מעביד שינוי

עבודה בכוח מעמד
5.4 .20 שונה עבודה ומקום מעמד

במשלחיד ו עבודה במקום שינוי
מרצון מרצון/שלא

9.2 .29 9.9 .32 עבודה מקום שונה,אותו משלחיד
4.6 18 6 6 26 עבודה מקום משלחיד,שינה אותו

מרצון
116 .35 13 6 40 עבודה מקום שונה,שינה משלחיד

מרצון
1.1 .05 1.3 .05 מרצון שלא עבודה מקום שינוי

.15 .10 ._09 _A2 מותאם R2

יד; משלח אותו בהכשרה; השתתפות אין שנים; 70  השכלה ,55+ גיל: הם: בבסיס המשתנים
עבודה. מקום אותו משלחיד; אותו עבודה; ככוח מעמד אותו בעבודה; שינוי אין



,1977 ב ועבודה בישראל ראשונה אזרחית עבודה ביו בילדות :8.19 ללח
1977 ב וגיל לישראל העלייה בזמן גיל לפי

לישראל הגיע או בישראל נולד כ " ה ס  
20 גיל לפני

גיל גיל
סר."כ 6055 5445 4435 5425 םה"כ 6055 5445 4455 3425 הניידות מוג

עבודה מקום אותו
15.8 7.1 6.1 11.2 19.5 14.7 14.8 10.5 13.1 19.1 יד משלח אותו
9.5 7.8 9.4 12.8 7.1 9.7 10.0 10.7 10.0 7.5 שונה יד משלח
23.1 14.9 15.5 24.0 26.4 24.4 24.8 21.0 25.1 26.4 0ה"כ

שונה עבודה מקום
5.8 2.2 3.6 5.6 7.1 5.7 3.7 4.7 5.7 7.2 כלכלי ענף אותו  יד משלח אותו 1

4.9 4.8 7.5 3.6 4.9 4.6 3.8 5.5 4.1 4.7 כלכלי ענף אותו  שונה מ"י £
7.5 5.8 4.6 6.9 8.9 7.1 4.9 4.9 7.7 9.1 שונה כלכלי ענף  יד משלח אותו 10

57.4 70.8 67.5 59.0 51.0 56.5 61.4 61.8 56.6 50.8 שונה כלכלי ענף  שונה יד משלח י

75.4 83.6 82.8 75.1 71.9 73.9 75.8 76.9 74.1 71.8 0ר."כ

1.5 1.6 1.7 1.0 1.9 1.6 1.5 2.1 0.8 1.9 ידוע לא

71.6 83.4 84.0 75.4 63.0 70.8 75.2 78.0 72.7 62.8 שונה יד משלח סר."כ

64.7 76.6 71.9 65.9 59.9 63.6 66.3 66.7 64.3 59.9 שונה כלכלי ענף טה"כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כללי 0ה"כ
(246.7)(12.3) (45.5) (73,6) (115.4) (337.7) (42.6) (87.6) (87.7) (119.8)



סיווגים לפי וב1977, ב1972 למ"י בארץ הראשונה האזרחית בעבודה ממ"י מקצועית ניידות 8 20 לוח
(20 גיל עד ארצה עלו אשר ועולים הארץ ילידי (עבור: ב1977 גיל קבוצות ולנ1י שונים

ל י ג ~ ~~ "" 

2554 6055 5450 4945 4440 3935 3436 29_25 יד משלח שינוי

28.7 16.7 16.7 20.8 24.0 31.0 42.0 1972 לפי משלחיד אותו
25.8 15.2 14.4 16.2 21.4 261 31.1 39.0 1977 סיפיית 3

56.0 72.1 71.5 62.7 56.7 53.2 43.8 1972 ברמה משלחיד שינוי
58 7 71 י 79 ~ ," החדש הסיווג 1.1/של 72.2 65.2 61.5 56.7 56.0 45.6 1977 קבוצות 13

15.3 11.4 11.9 16.5 19.2 15.8 114.3 1972 לפי במשלחיד שינוי
15.5 13.6 13.3 המרכזית הלשכה ^^סיווג 1^.9 15.4 1977 של ברמה לסטטיסטיקה 1

ספרות1 3 m

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1972 0ה,,כ =

,100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1977

קבוצות. 13 של הסיווג עלפי המתגלית לזאת מעבר תוספת המהווים אחוזים כאן מובאים .1



ב1977. גיל קבוצות לפי וב1977י ב1972 לעבודה בארץ הראשונה האזרחית מהעבודה בעבודה במעמד שינוי :8.21 לוח
ב1972) אזרחית בעבודה מועסקים והיו 20 גיל עד ארצה עלו אשר ועולים הארץ ילידי (עבור

ל י ג
סה"כ _________

(אלפים) 5425 6055 5450 4945 4440 3955 3430 2925 שנה בעבודה במעמד שינוי
46.3 19.8 30.0 28.3 22.9 20.5 14.6 14.6 1972 עצמאי סה"כ

55.6 21.1 31.1 30.6 24.4 21.0 20.2 21.2 11.2 1977

11.4 4.5 6.6 5.4 6.2 4.8 2.7 3.4 1972 עצמאי נשאר

10.8 4.0 6.9 6.5 6.0 4.2 3.4 3.1 2.5 1977

34.9 15.3 23.4 22.9 16.7 15.7 11.9 11.2 1972 לעצמאי שינה
ו

44.8 17.1 24.2 24.1 18.4 16.8 16.8 18.1 8.7 1977

210.3 80.2 70.0 71.7 77.1 79.5 85.4 85.4 1972  שביר 0ה"כ
ו

261.6 78.9 68.9 69.4 75.6 79.0 79.8 78.8 88.8 1977

204.3 77.5 66.0 65.8 73.7 77.6 83.4 83.9 1972 שכיר נשאר

194.2 76.3 65.1 64.5 71.9 76.4 78.5 76.7 87.1 1977

6.0 2.7 4.0 5.9 5.4 1.9 2.0 1.5 1972 לשכיר שינה

67.4 2.6 3.8 4.9 3.7 2.6 1.3 2.1 1.7 1977



,1977 וב 1972 ב למ"י הראשונה האזרחית בעבודה ממ'יי מקצועית ניידות :8.22 לוח
הארץ יללדי בתוספת 1977 ב גיל קבוצות ולפי וברובד בסטטוס שינוי לפי
1972 ב אזרחית בעבודה מועסקים והיו 20 גיל עד ארייה עלו אשר ועולים

ל ^  
םן^,,כ  שנה וברובד בסטטוט שינוי

(אלפים) 5425 6055 5450 49^5 4440 3935 3430 2925
123.5 42.9 47.9 52.2 50.5 44.4 37.7 31.2 1972 0ה"כ  בסטטוס עלו
144.2 45.4 51.6 51.8 53.5 47.2 42.0 42.8 34.8 1977

70.1 24.3 26.5 28.5 26.1 24.2 23.5 19.6 1972 רובד באותו נשארו
81.5 25.6 29.7 29.5 26.8 26.0 23.8 26.5 19.3 1977

0.6 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5 1972 כחול לצווארון עברו
1.0 0.3 0.4 0.2 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1977

52.8 18.4 21.2 23.5 24.4 20.2 13.9 11.1 י 1972 לבן לצווארון עברו
61.7 19.5 21.5 22.1 26.2 21.2 17.7 15.8 15.5 1977

ו

20.8 6.9 8.1 6.5 6.0 6.7 6.9 7.0 1972 סה"כ  בסטטוס ירדו
22.2 6.9 8.4 6.9 5.6 6.4 6.8 8.8 5.7 1977 ,£

13.8 4.5 5.5 4.2 2.2 5.2 4.2 5.1 1972 רובד באותו נשארו 1

15.8 4.9 5.7 4.5 3.2 5.0 4.9 6.3 5.1 1977

5.2 1.8 1.9 . 1.5 2.9 1.5 1.7 1.6 1972 כחול לצווארון עברו
5.0 1.6 1.8 1.6 1.8 1.4 1.3 2.2 0.6 1977

1.8 0.6 0.7 0.8 0.9 0.0 1.0 0.3 1972 לבן לצווארון עברו
1.4 0.4 0.9 0.8 0.6 0.0 0.6 0.3 0.0 1977

167.2 50.3 44.0 41.3 43.6 48.9 55.4 61.8 1972 סטטוס שינו לא
145.1 47.6 39.8 41.2 40.9 46.4 51.3 48.3 59.4 1977



שינוי לפי ,1977 וב 1972 ב למ"י בארץ הראשונה האזרחית בעבודה ממ"י מקצועית ניידות :8.23 לוח
(1972 ב אזרחית בעבודה מועסקים (עבור 1977 ב גיל קבוצות ולפי וברובד בסטטוס

גיל

סה"כ
(אלפים) 5425 6055 5450 4945 4440 5955 5450 2925 שנה וברובד בסטטוס שינוי
100.1 43.6 58.4 58.5 52.1 45.8 39.2 31.0 1972 סה"כ  בסטטוס עלו
120.0 46.7 59.5 58.3 55.3 49.5 45.9 45.2 34.8 1977

55.5 24.0 30.9 29.2 25.6 24.3 23.9 19.5 1972 רובד י באות נשארו
66.9 26.1 32.1 31.5 27.1 26.4 25.6 26.9 19.3 1977

0.6 0.5 0.6 0.4 0.0 0.0 0.3 0.5 1972 כחול לצווארון עברו
0.8 0.5 1.1 0.4 0.5 0.0 0.2 0.5 0.0 1977

44.0 19.5 26.9 28.9 26.5 21.5 15.0 11.0 1972 לבן לצווארון עברו
52.3 20.3 26.3 26.6 27.7 25.1 18.1 15.8 15.5 1977 ו

17.4 7.1 8.3 6.9 6.5 7.3 7.1 7.1 1972 םה"כ  בסטטוס ירדו £
17.8 6.9 7.7 7.6 6.2 6.8 6.5 8.3 5.7 1977 י

11.8 4.7 5.5 5.1 2.5 6.0 4.2 5.2 1972 רובד באותו נשארו
13.1 5.1 5.8 5.5 5.7 5.8 4.6 5.8 5.1 1977

4.1 1.8 2.8 0.5 3.0 1.3 1.9 1.6 1972 כחול לצווארון עברו
3.7 1.4 1.9 1.0 1.8 1.0 1.2 2.2 0.6 1977

1.5 0.6 0.0 1.3 1.0 0.0 1.0 0.3 1972 לבן לצווארון עברו
1.0 0.4 0.0 1.5 0.7 0.0 0.7 0.5 0.GL 1977

135.8 49.3 33.3 34.6 41.4 46.9 53.7 61.9 1972 סטטוס שינו לא
115.5 46.4 32.8 34.1 38.5 43.7 49.6 48.5 59.5 1977
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בחו"ל האחרונה העבודה בין תעסוקתית ניידות סוג :8.24 לוח
העבודה לבין בארץ, הראשונה האזרחית העבודה לביו

20 גיל לאחר ארצה שעלו עולים (עבור ב1977.
בחו"ל) ועבדו

אחרונה עבודה אחרונה עבודה
בחו"לעבודה בחו"לעבודה הניידות סוג

ב1977 בארץ ראשונה

י  . ו

. ■ י ו

9.3 11.6 ע"כ אותו  מ"י אותו

6,0 5.2 ע"כ אותו  שונה מ"י

12.1 11.0 שונה ע"כ  מ"י אותו
69.5 68.6 שונה ע"כ  שונה מ"י

3.1 3.6 . ידוע לא

75.5 73.8 שונה מ"י סה"כ

81.6 79.6 שונה ע"כ סה"כ

100.0 100.0 ,, ,, .;

(79<8) (79<8) . כללי טה"כ ;
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העבודה לביו בחו"ל, הארורונה העבודה ביו ובע"כ במ"י השינוי עומק :8.25 לוח
שעלו עולים (עבור ב1977 העבודה לביו בארץ הראשונה האזרחית

_ בחו"ל) ועבדו 20 גיל אחרי ארצה

אחרונה עבודה אחרונה עבודה הסיווג
 בחו"ל בחו"ל

ב1977 עבודה ראשונה עבודה ■

בארץ ^
21.6 22.7 מ"י אותו
52.6 54.5 הלמ"ס של הראשונה הסיפרה לפי שינו
23.3 19.7 הלמ"ס של השלישית הסיפרה לפי שינו

21.6 22.7 מ"י אותו
60.7 58.8 החדש הסיווג של קבוצות 13 לפי שינו
15.5 15.5 הלמ"ס של השלישית הסיפרה לפי שינו

15.3 16.8 ע"כ אותו
66.6 67.6 קבוצות 12 החדש הסיווג לפי שינו
5.0 3.9 קבוצות 23 החדש הסיווג לפי שינו
10.6 8.9 הלמ"ס של השלישית הסיפרה לפי שינו



לבין בחו"ל אחרונה עבודה בין התעסוקתית הניידות סוג : 8.26 לוח
התחלת גיל ולפי לארץ העליה תקופת לפי ב1977, עבודה
לאחר ארצה שעלו עולים (עבור בארץ* הראשונה העבודה

בחו"ל) ועבדו 20 גיל

הראשונה עבודתם את התחילו
30 גיל אחרי בארץ הראשונה עבודתם את התחילו 30 גל^ ^פני באףץ

העלייה תקופת העלייה תקופת

עי עי ן
סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 הניידות סוג

  ■ ■ 1/4

12.7 14.8 14.6 14.9 7.5  7.4 11.4 7.9 6.9 7.1 ע"כ אותו  מייי אותו
5.9 3.0 5.9 14.4 1.2  6.2 7.5 5.6 5.8 6.4 5.8 ע"כ אותו  שונה מ"י

17.8 26.0 20.4 19.3 7.2  8.7 14.1 13.1 11.8 7.1 5.1 שונה ע"כ  מ"י אותו
62.0 55.2 56.6 49.5 83.2 " 74.9 78.3 65.4 72.3 76.5 80.1 שונה ע"כ  שונה מ"י

67.9 58.2 62.5 63.9 84.4  81.1 85.8 71.0 78.1 82.9 85.9 שונה מ"י סה"כ

79.8 81.2 77.0 68.8 90.4 . _ 83.6 92.4 78.5 84.1 83.6 85.2 שונה ע"כ סה"כ

1.6 1.0 2.5 1.9 1.0 _ 2.9 4.5 2.2 3.1 1.8 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(31.3) (7.0) (9.9) (5.9) (8.1)(0.3) (47.3) (2.7) (7.2) (5.7) (25.2) (6.5) סי'"כ

בלוח. נכללו לא ידוע, לא שלהם הראשונה העבודה התחלת בעת שגילם מרואיינים 10



לביו בחו"ל האחרונה העבודה בין התעסוקתית הניידות סוג :8.27 לוח
התחלת גיל ולפי העליה תקופת לפי בארץ. הראשונה העבודה
לאחר ארצה שעלו עולים (עבור בארץ! הראשונה העבודה

בחו"ל). ועברו 20 גיל

30 גיל אחרי בארץ הראשונה עבודתם את התחילו הראשונה עבודתם את התחילו
30 גיל לפני בארץ .£■■■

העלייה תקופת . העלילה תקופת ..

עד עד הניידות סוג
סה'יכ 68+ 6761 6055 5448 1974 סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947

. ...;.■;. .:■■■,* יי 1

14.1 15.4 17.2 15.4 8.6  10.0 7.1 18.0 3.4 8.9 12.5 " ע"כ אותו  מ"י אותו ,0

6.5 7.7 7.5 10.9 1.2  4.5 7.4 6.6 3.6 4.9 עי'כ אותו  סונה מ"י

15.9 26.0 15.3 17.6 7.3  8.0 22.1 14.4 12.0 4.8 3.9 שונה עי'כ  מ"י אותו
61.3 50.0 57.6 54.2 79.6  74.3 70.9 55.7 75.6 79.0 76.8 שונה ע"כ  שונה ם"י

67.8 57.7 65.1 65.1 80.8  78.8 70.9 63.1 82.2 82.6 81.7 שונה ט"י סה"כ

77.2 76.0 72.9 71.8 86.9  82.3 93.0 70.1 87.6 83.8 80.7 שונה ע"כ 0ה"כ

2.2 1.0 2.5 1.9 3.3  3.2 4.5 2.2 3.7 1.8 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100 0 100 0
(31.3) (7.0) (9.9) (5.9) (8.1) (0.3) (47.3) (2.7) (7.2) (5.7) (25.2) (6.5) 0ה"כ

בלוח. נכללו לא ידוע, לא שלהם הראשונה העבודה התחלת בעת שגילם מרואיינים 10 1
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בחו"ל האחרונה העבודה ביו התעסוקתית הניידות סוג : 8.28 לוח
שינוי לפי בארץ, הראשונה האזרחית העבודה לביו

20 גיל לאחר ארצה שעלו עולים (עבור  בעבודה מעמד
בחו"ל]. ועבדו

עצמאי היה ונשאר היה שכיר היה ונשאר היה
לשכיר והפך שכיר לעצמאי והפך עצמאי הניידות סוג

י. "י 3יו .11 י

5.5 12.8 19.3 27.2 ע"כ אותו  מ"י אותו

3.5 5.5 12.2 5.2 ע"כ אותו  שונה מ"י

3.6 14.1 2.8 6.9 שונה ע"כ  מ"י אותו !

87.4 66.4 62.9 60.7 שונה ע"כ  שונה מ"י

90.9 71.9 75.1 65.9 שונה מ"י סה"כ

91.0 80.5 65.7 67.6 שונה ע"כ סה"כ

1,2 2.8  ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0
(16.2) (56.1) (3.4) (1.8) 0ה"כ

■ ■ ■ ■ י י].:\\



העבודה לבין בחו"ל האחרונה העבודה ביו בעבודה מעמד שינוי :8.29 לוח
התחלת בזמן גיל ולפי העליה תקופת לפי בארץ, הראשונה

20 גיל לאחר ארצה שעלו עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה
<1 בחו"ל) ועבדו

30 גיל אחרי בארץ הראשונה עבודתם את התחילו לפניתגילי30יני' י1י1חיליא^

עלייה תקופת . עלייה תקופת
עד עד

סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 לל

3.9 5.0 2.2 4.0 4.1  1.3 2.4 עצמאי ונשאר היה

4.2 3.2 4.9 2.0 6.0  4.5  5.2 5.6 6.4 לעצמאי ושינה שכיר היה

71.3 80.0 72.1 79.2 58.6  70.3 84.1 88.3 62.8 63.9 76.1 שכיר ונשאר היה נא
1*5

19.3 10.8 18.4 14.7 30.4  21.3 15.9 7.2 29.8 25.8 14.7 לשכיר ושיגר. עצמאי היה ,

1.3 1.0 2.5  1.0  2.6  4.5 2.2 2.3 2.8 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100 0 100 0
(31.3) (7.0) (9.9) (5.9) (8.1) (0.3) (47.3) (2.7) (7.2) (5>7) r2s2) (65) סה"כ

בלוח, נכללו לא ידוע, לא שלהם הראשונה העבודה התחלת בעת שגילם מרואיינים 10 1



תקופת לפי בארץ, הראשונה האזרחית העבודה ובין בחו"ל אחרונה עבודה ביו וברובד בסטטוס שינוי :8.30 לוח
בחו"ל)1 ועבדו 20 גיל אחרי ארצה שעלו עולים (עבור בארץ הראשונה העבודה התחלת גיל ולפי עלייה

30 גיל אחרי בארץ הראשונה עבודתם את התחילו 30 גיל לפני בארץ הראשונה עבודתם את התחילו

עד עד
סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 סה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 וברובד בסטטוס שינוי
8.1 7.9 4.3 5.1 14.3 33.3 14.8 15.4 14.0 12.3 13.8 22.7 בסטטוס עלו סה"ב

3.1 1.4 1.9 1.6 6.1 33.3 8.5 7.5 9.3 4.6 6.6 18.8 רובד באותו נשארו

2.5 3.2 1.8 2.1 3.3  4.1 7.9 2.8 4.2 4.6 2.0 כחול לצוארון עברו

2.5 3.3 0.6 1.4 4.9  2.2  1.9 3.5 2.6 1.9 לבן לצוארון עברו

42.3 29.9 42.1 48.3 48.5 66.7 46.1 28.2 32.2 54.9 52.9 35.9 בסטטוס ירדו סה"כ
ו

19.8 14.8 19.4 32.5 16.1  22.3 28.2 19.3 24.8 24.0 15.1 רובד באותו נשארו M
P■

22.5 15.1 22.7 15.8 32.4 66.7 23.3  12.9 28.2 28.4 20.8 כחול לצוארון עברו 0
ו

 0.5   1.9 0.5  לבן לצוארון עברו

47.0 61.3 51.1 46.5 32.8  35.3 49.2 49.3 30.6 29.9 39.6 סטטוס שינו לא סה"כ

3.4 9.7 1.3 4.6   1.3  3.6 1.9 1.0  מ"י בקבוצת שינוי
43.6 51.6 49.8 41.9 32.8  34.0 49.2 45.7 28.7 28.9 39.6 מ"י כלל שינו לא

2.1 1.0 2.5  4.4  3.4 7.1 4.5 2.2 3.5 1.8 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ,,
(31.3) (7.0) (9.9) (5.9) (8.1) (0.3) (47.3) (2.7) (7.2) (5.7) (25.2) (6.6) כ 0ה

בלוח. נכללו לא ידוע, לא שלהם הראשונה העבודה התחלת בעת שגילם מרואיינים 10 .1



בחו"ל, אחרונה עבודה לביו נוכחית עבודה ביו וברובד בסטטוס שינוי :8,51 לוח
עולים (עבור בארץ ראשונה עבודה התחלת גיל ולפי עלייה תקופת לפי

ו בחו"ל)! ועבדו 20 גיל לאחר ארצה שעלו

50 גיל אחרי בארץ הראשונה עבודתם את התחילו 50 גיל לפני בארץ הראשונה עבודתם את התחילו
עלייה תקופת עלייה תקופת

עד עד
םה"כ 68+ 6761 6055 5448 1947 סה"ב 68+ 6761 6055 5448 1947 וברובד בסטטוס שינוי
21.0 8.8 19.8 14.7 56.5 66.6 54.5 19.7 28.5 54.5 50.8 61.0 בסטטוס עלו סה"כ
10.8 1.4 11.7 7.8 20.5  19.7 15.5 17.7 17.5 17.8 52.8 רובד באותו נשארו
5.8 1.8 5.2  8.1 55.5 5.0  2.8 7.1 5.9 5.8 כחול לצווארון עברו
6.4 5.6 4.9 6.9 7.7 55.5 9.8 4.2 7.8 9.9 7.1 24.4 לבן לצווארון עברו

27.1 22.5 50.9 29.0 25.0 55.5 26.9 27.8 26.5 24.2 50.9 15.8 בסטטוס ירדו סה"כ
14.2 11.0 16.8 19.1 10.8  12.8 25.0 9.5 8.6 14.7 8.5 רובד באותו נשארו
12.6 11.5 15.1 9.9 14.2 55.5 15.8 4.8 16.8 15.6 15.7 5.3 כחול לצווארון עברו ,
0.5  1.0  0.5   0.5 לבן לצווארון עברו

.̂£<

ו

48.5 64.5 46.7 54.5 54.4  55.0 52.5 59.1 56.8 54.7 25.4 סטטוס שינו לא סה"כ
5.1 10.9 1.6 9.7 1.0  2.8  5.0 2.2 2.9 2.0 מ"י בקבוצת שינוי
45.4 55.4 45.1 44.6 55.4  52.2 52.5 54.1 54.6 51.8 21.4 מ"י כלל שינו לא

5.5 4.6 2.5 1.9 4.4  5.6  6.5 4.5 5.5 1.8 ידוע לא

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0 100 0 0ה"כ
(51.5) (7.0) (9.9) (5.9) (8.1) (0.5) (47.5) (2.7) (7.2) (5.7) (25.2) (6.5)

בלוח. נכללו לא ידוע, לא שלהם הראשונה העבודה התחלת בעת שגילם מרואיינים עשרה .1
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הכלכליים הענפים של הסיווג לפי ישראל, של הענפי המבנה התפתחות :8.32 לוח
הראשונה הסיפרה של ברמה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של

77 76 75 74 73 72 71

6.1 6.4 6.1 6.6 6.8 7.3 7.4 ודייג יעור חקלאות

30.2 30.3 30.7 30.8 29.7 28.3 28.5 י תעשייה

1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.2 1.6 י  ומים חשמל

8.4 9.0 9.5 9.4 10.2 11.0 10.4 ציבוריות ועבודות בנייה
12.2 12.3 12.0 11.6 12.2 12.2 12.1 הארחה ושירותי מסחר

9.1 9.0 9.5 9.9 9.4 9.4 9.9 ותקשורת אחסנה תחבורה,

6.4 6.0 5.9 5.6 5.6 5.4 5.2 עסקיים ושירותים פיננסיים
21.1 21.0 20.5 19.9 19.5 19.8 19.8 ציבוריים שירותים

4.9 4.5 4.5 4.9 5.2 5.4 5.1 אישיים שירותים

י 1 '. ,

י \

. , . . ■.;. 1

1

" ■/  1



f ^
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שונות, השוואות לפי סקטוריאלי, הביו המעבר דפום :8.33 לוח

ל בהשוואה ראשונה עבודה ל: בהשוואה נוכחית עבודה   
בחו"ל3 עבודה קודמת2 עבודה עבודה ענודה עבודה לפני עבודה הביו המעבר דפוס

ששינו אלה עבור בחו"ל3 ראשונה קודמת2 שנים1 חמש סקטוריאלי
בעשר עבודתם

האחרונות השנים

26.5 37.1 37.4 36.0 35.2 51.2 בשירותים ונשארו היו

9.5 17.9 16.4 20 9 22 3 5 1 יעברו בתעשייה היו
לשירותים

33.8 31.0 26.8 35.0 30.5 40.1 בתעשייה ונשארו היו

30.2 14.0 19 4 8 0 12 0 ועברו בשירותים ר,יו
לתעשייה

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(77.6) (165.0) (77.8) (336.0)(263.8) (317.9) סה"כ

שנים. 5 לפני שעבדו לאלו .1

קודמת. עבודה להם יתה שה לאלו .2

בחו"ל. עבודה להם ושהיתד, 20 גיל לאחר ארצה שעלו לאלו .3
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(שירותיםתעשייר0 הביןסקטוריאלית הניידות היקף :8.34 לוח

1977 ב לעבודה 1972 ב ענודה נין

העבודה כוח בתוך מתנועה הנובעת ניידות
לסקטור נכנסו " 

לכוח virm לסקטור שייכים
העבודה נטו תוספת מסקטור יצאו לסקטור נכנ0ו 1977 ב ר י ט ק 0

5,243 4,507 16,106 11,599 140,863 תעשייה

6,484 2,071 12,652 14,723 102,223 פרטיים שירותים

7,046 2,437 10,192 12,629 94,487 צבוריים שירותים
18,773 38,950 38,951 337,573 סה"כ

אחוזים

3.72 3.33 11.9 8.6 41.7 תעשייה

6.37 2.17 13.3 15.4 30.3 פרטיים שירותים

7.46 2.79 11.7 14.5 28.0 צבוריים שירותים

36.9 38.6 100.0 סה"כ
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היד משלח ולפי המוצא יד משלח לפי סקטוריאליים, שינויים :8.35 לוח
נוכחית ועבודה שנים חמש לפני עבורה בין

נטו שנוי מהסקטור יציאות לסקטור כניסות
(באחוזים) (באחוזים) (באחוזים) יי משלח

שירותים

2.4 5.6 6.4 גבוהה ופקידות חופשיים מקצועות

4.4 5.5 7.7 מכירות ועובדי נמוכה פקידות טכנאים,

2.6 8.0 4.6 מקצועיים עובדים

6.4 8.7 3.6 מקצועיים לא עובדים
(11.7) (16.2) סה"כ

תעשייה

2.6 14.6 14.6 גבוהה ופקידות חופשיים מקצועות

5.7 19.4 13.8 מכירות ועובדי נמוכה פקידות טכנאים,

3.9 9.0 5.1 מקצועיים עובדים

2.0 12.2 12.4 מקצועיים לא עובדים

(16.2) (11.7) סה"כ

משלח באותו העובדים סר מתור סקטור ושינו מסויים יד במשלח כיום שנמצאים אלו אחוז .1
הנוכחי. בסקטור יד

שהיו העובדים סר מתור סקטור, ושינו שנים) חמש (לפני מסויים ממ"י שיצאו אלו אחוז .2
שנים. חמש לפני בסקטור יד משלח באותו

מ"י) (באותו עובדים מיציאת שנובע מסויים, יד במשלח העובדים במספר נטו שינוי .3
שנים. חמש לפני בסקטור יד משלח באותו העובדים מסר באחוז מבוטא השינוי מהסקטורים.
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קודמת עבודה בין הביןסקטוריאלי השינוי לוח8.36:דפוס
עבודה לבין ב1972 העבודה בין ב1977, והעבודה
שונים בסיווגים היד, במשלח שינוי לפי ב1977,

שונוה. פירוט וברמות

שינוי
שינוי לפי במ"י במ"י שינוי

סיפרה לחי קבוצוו* 13 הסיפרה לפי
שלישית הסיווג של של הראשונה אותו

סה"כ הלמ"ם של החדש הלמ"ס מ"י הביוסקטוריאלי השינוי דפוס

100.0 םה"ב 1977  קודמת עבודה
(262.6)
(92*4) 19.9 7.9 41.8 30.4 בטירותים ונשאר היה

(5901 18.5 0.9 67.5 13.1 לשירותים ועבר בתעשייה היה

ו?י79) 20.1 11.1 29.9 38.7 בתעשייה ונשאר היה :

 21.5 8.9 50.6 18.1 לתעשייה ועבר בשירותים היה
 1977  קודמת עבודה

 האחרונות השנים ב10 שינוי

ץ22?1 18.8 6.7 39.9 34.6 בשירותים ונשארו (60.7.)היו
100.0 17.4 63.8 18.9 לשירותים עברו בתעשייה היו
(29.7)
יח'?^ 18.3 11.2 24.8 45.7 בתעשייה ונשארו (U.1כ)היו
י9י29( 19.6 9.1 52.9 17.5 לתעשייה ז",כ77 בשירותים היו
sJff'f, 31977  ב1972 316.4J.(עבודה
,!??'^ 6.1 3.3 16.2 74.4 בשירותים ונשארו 162.)היו . 4J
ן"??! 12.4 72.1 15.5 לשירותים עברו בתעשייה היו
*1^.^ 6.6 5.3 10.2 77.7 בתעשייה ונשארו (126.4)היו
ו115! 19.9 11.0 47.4 21.8 לתעשייה ועברו בשירותים היו

קודמת, עבודה להם שהיתה לאלו .1

1977 ב לעבודה הקודמת העבודה ביו היא כאן ההשוואה .2
תוך עבודתם מקום את שינו אשר העובדים אותם עבור

ל1977. 1967 שביו השנים 10

שנים. 5 לפני שעבדו לאלו .3

1
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ב1977, עבודה לביו קודמת עבורה ביו הביןםקטוריאלי השינוי דפוס :8,37 לוח
מרצון שלא שינוי ולפי קודם עבודה מקום עזיבת גיל לפי

מרצון שלא שינוי מזה קודמת1 עבודה עזיבת גיל
■ £ cLJL השינוי דפוס

0ה"כ 6055 5445 4435 3425 55י60 5445 4435 3425 הביןסקטוריאלי

סה"ב 1977  קודמת עבורה

(21.3) 23.0 51.1 29.9 21.2 22.1 32.6 35.4 38.3 343 בשירותים ונשארו היו
(16.3) 27.6 36.4 44.9 29.5 24.8 12.7 20.6 21.2 23.3 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(24.9) 31.2 28.9 48.4 34.1 28.1 40.0 29.8 28.5 30.8 בתעשייה ונשארו היו
(8.2) 26.2 13.7 26.2 20.2 28.4 14.7 14.2 11.8 11.5 לתעשייה ועברו בשירותים היו

27.1 24.2 37.2 26.2 26.0 27.4 34.8 33.0 34.8 סקטור שינו סה"כ
26.9 34.8 38.0 26.7 25.3 100.0 100.0 100.0 100.0
(70.9) (1.4) (9.5) (14.3) (46.7) (4.1) (24.9) (53.8)(180.5) סה"כ

1977שינו  קודמת עבודה
האחרונות2 השנים ב10

(12.5) 20.9 51.1 32.1 20.4 17.7 32.6 36.4 38.4 36.3 בשירותים ונשארו היו
(7.4) 25.0 36.4 45.5 33.0 17.3 12.7 20.1 18.5 17.6 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(14.2) 27.8 28.9 49.7 33.4 21.9 40.0 29.0 28.7 32.1 בתעשייה ונשארו היו
(6.8) 24.9 13.7 26.5 17.9 27.4 14.7 14.5 14.0 14.0 לתעשייה ועברו בשירותים היו
(13.1) 25.0 24.2 37.5 26.5 21.6 27.4 34.6 32.5 31.6 סקטור שינו סה"כ

24.4 34.8 39.1 26.4 20.3 100.0 100.0 100.0 100.0
(40.0) (1.4) (8.6) (8.9) (21.1) (4.1) (21.9) (33.7)(103.1) 0רי"כ

קודמת. עבודה להם שהיתה לאלה ,1

עבודתם את ששינו עובדים אותם עבור ב1977 לעבודה הקודמת העבודה בין היא כאן ההשוואה .2
.19771967 שבין השנים ב10
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הקודמת העבודה בין הביוסקטוריאלי השינוי רפוס :8.38 לוח
לעבודה ב1972 העבודה בין ב1977, העבודה לנין

רובד. שינוי ב1977>לפי

צוואריו היו ונשארו היו צווארון היו ונשארו היו
סה"כ עברו לבן צווארון עברו כחול צווארון

לכחול כחול ללבו לבן

100.0 1
(263.8) 0ה"ב  1977  קודמת עבורה

(92!7) 4.0 25.7 12.1 57.1 בשירותים ונשארו היו
(592) 1.7 35.0 39.5 21.6 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(80!4) 2.9 77.1 8.3 11.4 בתעשייה ונשארו היו
(315) 17.7 43.3 8.0 28.9 לתעשייה ועברו בשירותים היו
1000 2 1977  קודמת עבודה
(165.6) האחרונות השנים ב10 שינוי
(61!0) 4.3 23.3 9.7 61.8 בשירותים ונשארו היו
(29*7) 1.9 30.3 35.6 29.2 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(51*5) 3.2 75.2 5.5 15.9 בתעשייה ונשארו היו
(23 4) 19.6 38.9 8.8 31.0 לתעשייה ועברו בשירותים היו
100.0 3
(317.9) ב1977 עבודה  ב1972 עבורה

(162*8) 1.9 30.5 4.2 62.0 בשירותים ונשארו היו

(160) 4.7 31.1 30.3 28.9 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(127*4) 1.4 75.3 2.3 20.4 בתעשייה ונשארו היו
ו117) 11.7 40.3 3.8 40.8 לתעשייה ועברו בשירותים היו

קודמת עבודה להם שהיתה לאלו ,1
אותה ושעזבו קודמת עבודה להם שהיתה לאלו .2

האחרונות השנים ב10

שנים 5 לפני שעבדו לאלו .3



ועבודה קודמת עבודה בין הביןמקטוריאלי השינוי דפוס :8.39 לוח £
ונדוגד בסטטוס שינוי לפי ,1977 ב ש

ו

סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ
עברו עברו נשארו לא שינו לא עברו עבר> נשארו סה"כ עברז עברו נשארו סה"כ

לצווארוןלצווארון באותו שינו קבוצת שינו לצווארון לצוזארון באותו ירדו לצווארון לצווארון באותו עלו
כחול לבן רובד סה"כ מ"י מ"י סטטוס כחול לבן רובד בסטטוס כחול לבן רובד בסטטוס

100.0 קודמת11977 עבודה
(260.6) י . סה"כ

3.8 119 291 /ff/^ 49.0 6.2 55.2 3.4 0.4 8.1 11.9 0.4 11.5 21.0 32.9 בשירותים ונשארו היו
1.7 40.3 22.4 //"£ 31.2 4.5 35.7 1.5 2.6 9.9 14.0 0.2 37.7 12.5 504 ""י לשירו11יםייי!

2.9 8.3 26.9 ^^ 59.3 2.7 62.0 1.9 0.3 6.5 9.7  8.0 20.4 28.4 בתעשייה ונשארו היו

18.0 8.2 24.8 £££ 38.4 10.5 48.9 17.1  7.6 24.7 0.9 8.2 17.2 26.3 ^^ לתעשייהייתים

100.0 קודמת1977 עבודה
(163.2) השנים ב10 שינו2

האחרונות
4.3 96 284 (60^ 52.0 5.6 57.6 4.1 0.1 9.0 13.5 0.2 9.2 19.4 28.8 בשירותים ונשארו היו
1.9 36.5 20.2 /™■£ 37.9 3.4 41.3 1.9 2.0 9.8 13.7  34.5 10.4 ועברו בתעשייה היו

1*8 .bj לשירותים
32 5.5 237 \H]2) 63.9 3.7 67.6 3.2 0.4 7.4 11.0  5.1 16.3 21.4 בתעשייה ונשארו היו
20.1 9.0 23.8 ^^ 35.4 11.7 47.1 18.9  8.6 27.5 1.2 9.0 15.2 25.4 ועברו בשירותים היו

לתעשייה

קודמות. עבודות להם שהיו אלה .1

.(19771967) הקודמות השנים בעשר עבודתם מקוס את שהחליפו עובדים אותם של ב1977 והעבודה קודמת עבודה בין היא כאן שנעשית ההשוואה .2
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והעבודה 1977 ב העבודה ביו סקטוריאלי הביו השינוי דפוס :€8.4 לוח
בעבודה מעמד שינוי לפי הקודמת,

עצמאי היה היה שכיר היה היה
שינה ונשאר שינה ונשאר

סה"כ לשכיר שכיר לעצמאי עצמאי

100.0 11977 קודמת עבודה
(263.8) סה"כ

(92 7) 7.4 68.6 17.3 6.8 בשירותים ונשארו היו
(59 ו0 6.4 69.9 19.4 4.3 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(80!4) 4.8 70.1 21.2 3.8 בתעשייה ונשארו היו
(315) 9.6 77.2 11.0 2.3 לתעשייה ועברו בשירותים היו

2
100.0 1977שינוי קודמת עבודה
(165.1) האחרונות השנים ב10

(700) 8.4 68.4 17.0 6.2 בשירותים ונשארו היו
029 ל7 5.1 70.1 20.0 4.8 לשירותים ועברו בתעשייה היו
(512) 5.8 72.1 19.6 2.5 בתעשייה ונשארו היו
! ,,. 10.6 76.7 10.5 2.2 לתעשייה ועברו בשירותים היו

קודמות. עבודות להם שהיו אלו .1

שהחליפו עובדים אותם של ב1977 והעבודה קודמת עבודה בין היא כאן שנעשית ההשוואה ,2
.(19671977) הקודמות השנים בעשר עבודתם מקום את
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שנים, חמש לפני העבנדה לעזיבת עיקרית טיבה 8.41 לוח
לעבודה נוכחית עבודה בין בסקטור שינויים לפי

שנים חמש לפני
ונשארו היו בתעשייה היו ונשארו היו בשירותים היו ~~~"" 
בשירותים לשירותים עברו בתעשייה לתעשייה עברו סקטוריאלי ביו שינוי דפוס

עבודו? לעזיבת עיקרית סיבה
12.4 19.5 10.9 20.3 , ענייו
5.1 10.9 8.3 3.9 החלטה וחופש סמכות

  סמכות פחות

26.3 43.3 22.9 19.1 אישי

29.8 9.8 33.0 30.0 שכר

1.4  105  בטחון

6.0 7.6 1.8 5.1 נוחיות
14    פיזי מאמץ פחות

2.8 2.5 2.8  לחץ יותר
14.8 6.5 9.7 21.6 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 ■ 0ה"כ

17.5 30.4 19.3 24.2 אינטרינזי
26.3 43.3 22.9 19.1 אישי

31.2 9.8 43.6 30.0 בטחון שכר,

6.0 7.6 1.8 5.1 נוחיות
4.2 2.5 2.8  פיזי/לחץ מאמץ

14.8 6.5 9.7 21.6 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 0הו.כ
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שינויים לפי שנים, 5 לפני עבודה לעזיבת סיבות :8.42 לוח
שנים חמש לפני לעבירה נוכחית עבודה בין בכוקטור

ונשארו היו בתעשייה היו ונשארו היו בשירותים היו ~ ■

בשירותים לשירותים עברו בתעשייה לתעשייה עברו סקטוריאלי בין שינוי דפוס

העבודה לעזיבת סיבות
20.7 15.0 12.6 24.9 ענילן
7.9 10.9 9.1 7.5 החלטה וחופש סמכות

    סמכות פחות

21.3 35.2 16.2 12.8 אישי

21.4 15.9 33.1 29.5 שכר

2#7 19 65  בטחון
5.4 5.9 2.9 8.8 נוחיות

®*^ " 3*8 " פיזי מאמץ פחות

2.5 1.9 2.7  לחץ יותר
17.2 13.3 13.2 16.5 אחף

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

28.6 25.9 21.7 32.4 אינטרינזי
21.8 35.2 16.2 12.8 אישי

24.1 17.8 39.6 29.5 י שכר,בטחון

5.4 5.9 2.9 8.8 נוחיות
3.4 1.9 6.5  פיזי/לחץ מאמץ

17.2 13.3 13.2 16.5 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 0ר,"כ
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שנים 5 לפני מאשר היום, יותר המרוצים אחוז :8 43 לוח
בסקטור שינוי לפי בעבודתנ; שונים מהיבטים

שנים 5 לפני לעבודה נוכחית עבודה ביו

ונשארי היו בתעלזייה היו ונשארו היו בשירותים היו
בשירותים לשירותים עברו בתעשייה לתעשייה עברו סקטוריאלי בין שינוי דפוס

רצון שביעות ליותר היבטים
34,7 21.2 28.4 20.1 ענ>ין

28.4 20.7 28.1 18.4 החלטה וחופש סמכות

0.2 0.8 0.2 0.6 סמכות פחות

0.6 1.4 0.5 3.5 אישי

12.8 12.9 . 16.1 25.4 שכר

2.3 2.9 1.2 2.3 בטחון

4.7 14.4 5.3 9.5 נוחיות

5.1 10.8 8.1 5.4 פיזי מאמץ פחות

0.4  0.5  לחץ יותר

10.7 15.0 11.6 14.7 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 ,,
(173.3) (27.1) (121.7) (18.6)

63.3 42.7 56.7 39.2 אינטרינזי

0.6 1.4 0.5 3.5 אישי

15.1 15.8 17.3 27.8 בטחון שכר,

4.7 14.4 . 5.3 9.5 נוחיות

5.5 10.8 8.5 , 5.4 פיזי/לחץ מאמץ

10.7 15.0 11.6 14.7 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה,וכ
(173.3) (27.1) (121.7) (18.6)
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מהיבטים שנים חמש לפני מאשר היום רצון שבעי פחות שהם אלה של שיעורים :8.44 לוח
שנים חמש שלפני מהעבודה בסקטור שינוי לפי עבודתם. של שונים

ונשארו היו בתעשייה היו ונשארו היו בשירותים היו
בשירותים לשירותים 1עברו בתעשייה לתעשייה ועברו סקטוריאלי ביו שינוי

רצון שביעות פחות של היבטים
17.0 23.2 14.8 22.9 ענ>*ן

16.0 10.3 18.8 12.5  החלט*? וחופש סמכות

0.7 1.5 0.8 1.7 סמכות פחות

3.8  2.4  אישי

23.9 33.0 24.2 28.2 שכר

1.4 2.6 2.7  בטחון

7.4 9.6 8.2 12.8 נוחיות

9.8 5.7 9.7 3.9 פיזי מאמץ פחות

9.4 י 1.6 7.5 4.3 לחץ יותר

10.5 12.6 11.0 13.7 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
( 82.3) ( 8.0) ( 63.0) ( 7.3)

33.8 34.9 34.4 37.1 אינטרינזי

3.8  2.4  אישי

25.3 35.6 26.9 28.3 בטחון שכר,

7.4 9.6 8.2 12.8 נוחיות
19.3 7.3 17.2 8.2 פיזי/לחץ מאמץ

10.5 12.6 11.0 13.7 אחר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
( 82.3) . ( 8.0) ( 63.0) ( 7.3)
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עבודוז לביו ב1977 עבודה ביו הרצון בשביעות שינוי :8.45 לוח
סקטוריאלי1 ביר מעבר לפי ,1972 ב

רצון בטביעות שינוי ~
מרוצים מרוצים מחוצים
היום היום היום
פחות בעבר במו VLU סקטוריאלי ביו מעבר

46.7 53.7 51.4 בשירותים ונשארו היו
4.4 2.1 7.3 לשירותים ועברו בתעשייה היו
44.8 43.1 35.7 בתעשייה ונשארו היו
4.1 1.0 5.6 לתעק^יה ועברו בשירותים היו

100.0 100.0 100.0
(58.9)CH1. 5) (136.4) סה"כ

(157.5) 17.5 38.0 44.5 בשירותים ונשארו היו
100.0
(14.6) 17.4 16.0 66.6 לשירותים ועברו בתעשייה היו

(12311) 21.4 39.1 39.5 בתעשייה ונשארו היו

(11.2) 21.5 10.2 68.4 לתעשייה ועברו בשירותים היו

הערות:

שנים. 5 לפני שעבדו לאלו .1
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המבוגר והעובד מהעבודה רצון שביעות עבודה, לשינוי שאיפות :9 פרק

מבוא

בעבודה. ניידות של בדפוסים והן העובד של הרצון שביעות במידת הן דן זה דו"ח

במידה להיגרם עשוייה שהניירות כיוון מהותי באופו בזה זה קשורים אלה נושאים שני

העובד של מרצונו באה בעבודה הניידות וכאשר העובד, אצל רצון שביעות מחוסר רבה

בנסיבות רצונם. שביעות את לשפר מנסים העובדים שבעזרתם מהכלים כאחד משמשת היא

שביעות חוסר לשקף עבודה שינוי של או תחלופה של גבוהים שיעורים יכולים מסויימות
מהעבודה. רצון

עבודה לשינוי רצונות של מדדים מספר משווים אנו זה פרק של הראשונים בחלקים

הזדמנויות חוסר על הן אור משליו הקיים הפער בעבודה. לשינוי וציפיות כוונות עם

מבהיר כזה פער של אופיו כן, על יתר עבודה. שינויי בפני מכשולים של קיומם על והן

אנו מהעבודה. רצונם שביעות וחוסר רצונם שביעות על העובדים תשובות משמעות את

מדגישים אנו בנוסף, הניידות. בבלימת שונים גורמים משחקים אותו התפקיד את בוחנים
וכלפי ההזדקנות בתהליך הקשורים עבודה שינויי כלפי העובדים של העמדות את גם

המבוגרים. העובדים של הבעיות
. אלה עמדות של הקשר ואת בעבודה שינוי כלפי העמדות את בודק הראשון החלק

בעבודה; הזדקנות לגבי העובד של בתפיסות מתמקד השני החלק מעבודה. רצון לשביעות

לתת שנוכל כדי הקודמים הפרקים של זה עם זה פרק של הניתוח את משלב השלישי והחלק

המבוגרים. העובדים של הבעיות על כוללת פרספקטיבה

סוגים בין להבחין עלינו עבודה שינויי כלפי העמדות את להעריך באים אנו כאשר

למקום בהקשר עמדות בודקים אנו שונות. תכנון תקופות ובין שינויים של שונים

מיידי, לשינוי וכוונות שאיפות בין ומבחינים בעבודה, מעמד העבודה, סוג העבודה,

בקריירה. כולל ושינוי שנים עשר בעוד שינוי
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רצון ושביעות ציפיות לשינוי, שאיפות

החלקים ביו שפוזרו שאלות של מערכות כמה על מבוסס מביאים שאנו הניתוח
עבור התשובות והתפלגות שאלות של זו מערכת בתיאור מתחילים אנו השאלון. של השונים

שהעובדים העניין במידת עסקה לשנות) (נטייה הראשונה השאלה .(9.1 (לוח כולו המדגם

כתשובות בלוח מובאות שהתשובות למרות התעסוקה. מקום או העבודה סוג בשינוי מגלים

כזר, הוא הניסוח ברציפות. שנשאלו שאלות סידרת מסכמות הן למעשה הרי אחת, לשאלה

באורח יד בהישג אינו זה לשינוי ההזדמנויות אם אפילו לשינוי שאיפה לגלות שניתן

העובדים כאשר ואולם, כלשהו. לשינוי רצון על הצביעו מהמדגם 473 כמעט מיידי.
נרחבת. פחות הרבה בצורה מופיעות ממשית ניידות לגבי ההשלכות כוונותיהם, על נשאלו

שינוי. ליזום כוונות כל אין בשינוי) שרוצים מאלה ממחצית יותר (קצת 2535 לכ כך,

לשנות מתכוונים 1235 שכ בעוד הקרוב, בעתיד עבודתם לשנות מתכננים אחוזים כעשרה

שאיפות ביו הגדול הפער את לייחס ניתן יותר. טובה עבודה מחפשים עדיין אך עבודתם

השאלות שתי שינוי. המונעים שונים למכשולים או הזדמנויות לחוסר כוונות, לבין

אלה. גורמים שני של האפשרי התפקיד על נוסף אור זורקות הבאות

בסוג בשינוי יותר צר באופן מתמקדת ותקוות) רצון (שביעות השנייה השאלה

מגלים 8 בפרק המתוארים בפועל הניידות שדפוסי לב לשים יש זאת, עם העבודה.1

כלכלי. ענף או יד משלח גם שינו מעסיקים, שהחליפו מאלה 70"^ שכמעט

לעמדות רצון שביעות וחומר רצון שביעות של רגשות ישירות קושרת שתיים שאלה

שאלה על התשובות עם מהכלל יוצאת עקביות קיימת בעבודה. לשינוי הזדמנויות כלפי

שבעי שאינם למרות נוספים, 53, ו בשינוי עניין כל מבטאים אינם 450* כמעט אחת.

(1+3 (קטיגוריות יחדיו בעתיד. הנכסף לשינוי תביא הנוכחית שעבודתם מאמינים רצון,
.1 בשאלה בעבודה לשינוי רצון חוסר שביטאו 5335 מאותם פחות מעט רק מהווים הם

אלה משיבים לחלק יכולים ואנו אחרת, או זו בצורה בשינוי רוצים המשיבים שאר

טובה עבודה למצוא מקווים מהמשיבים (2+5) אחוזים כשלושים משמעותיות. קבוצות לשתי

183; אותם כל עבודתם. לשפר הזדמנויות כל להם יהיו שלא חשים 183< שכ בעוד יותר,
העובדים של מספרם רצון. שבעי שהם טוענים 303< ה של רובם בעוד רצון שבעי אינם

.2 בפרק מעבודה כוללת רצון בשביעות דנו כאשר גם הופיעו 2 ו 1 שאלות A
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עבודתם לשנות המתכוונים אלה של האחוז על במקצת רק עולה לשינוי ומקווים הרוצים

מזה מה במידת נמוך הזדמנויות, להם שאיו שחשים אלה של שיעורם במקביל, .1 בשאלה

אינה לשינוי שהתקווה לצפות יש עבודתם. לשנות מתכוונים אינם אך הרוצים אלה של

החלוקה מתאשרת מקום, מכל הקרוב. בעתיד לשנות הכוונה כמו חזקה כה בצורה מבוטאת

עיקריות. קבוצות לשתי עבודתם לשנות הרוצים אלה של ת הבסיסי

רבה במידה בא כוונות לביו שאיפות ביו שהפער היא אלה דפוסים של אחת השלכה

רובם שנית, הפרט. של מצבו את שישפרו הזדמנויות לראות יכולת חוסר של התחושה בשל

העובדים רוב אצל מעבודתם; רצון שביעות המבטאים אנשים הם שינוי המחפשים אלה של

לשיפור. כלשהי תקווה בחוסר קשור הרצון שביעות חוסר

השאלה לביו כללית רצון שביעות על הלזאלה שביו הקשר את בודקים אנו 9.2 בלוח

תקוות לגבי התשובות של הבסיסי שהפירוש נראה ותקוות. מעבודה רצון שביעות על

הרוצים אלה ביו ההבחנה רצון שביעות המבטאים אלה ביו מתאשר. אמנם רצון ושביעות

הרצון. שביעות מידת עם חזק מתאם אצלם שיש כיוון ביותר, כמשמעותית מתגלה בשינוי
עולה רצון, שביעות וחוסר רצון שביעות של הגבול על בשינוי, הרוצים אלה של מיקומם

שבעי של הקטיגוריה מתגלה מעבודה, כללית רצון שביעות על בשאלה לסיכום, בבירור.

הצביעו (4535) זו בקטיגוריה המשיבים ממחצית פחות ביותר. מפוצלת כקבוצה הרצון

עבודה של סוג באותו להמשיך רוצים שהם כר על ותקוות רצון שביעות על בשאלה

רובם לרוב בניגוד,לכך, אחרת. ברירה להם ושאין רצון שבעי אינם שהם השיבו l(^ וכ

מבטאים 1"0 כ ורק בשינוי עניין כל אין במיוחד, או מאד רצון שבעי שהם אלה של

אלה של שיעורם מידה, באותה ותקווה. רצון שביעות של בשאלה רצון שביעות חוסר

בכל כמחצית בערך הוא הזדמנות, כל להם שאין המרגישים רצון, שביעות חוסר המבטאים

השאלות. משתי אחת

מעבודה כללית רצון שביעות שבין הקשר את מפרטת 9.2 לוח של השנייה המחצית

דפוס יוצרים רצון שביעות עם יחד עבודה לשנות הנטייה עבודה. לשנות הנטייה ובין
באורח עולה לשינוי הרצון רצון. ושביעות תקווה על לתשובות ברור באופן המקביל

כלל רצון שבעי שאינם מאלה 9Qh מעל ומהווה הרצון שביעות חוסר מידת עם דרמטי

רצון שבעי שהינם אלה אצל גם גבוה בשינוי הרוצים אלה של השיעור זאת, עם ועיקר.

לשינוי הכוונות בשינוי. המעוניינים אלה של ביותר הגדולה הקבוצה את מייצגים והם
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רצון שבעי שאינם מאלה כמחצית כמעט פוחתת. הרצון ששביעות ככל דרמיזי באורח עולות
אלה בין זאת, עם מאד. רצון שבעי שהם מאלה \0h רק אך עבודתם, לשנות מתכוונים
כל עלפני למדי עקבי הינו לשנות מתכוונים שאינם אלה של האחוז בשינוי, שרוצים

רצון. שביעות של הרמות

בשינוי, ענייו לחוסר הגורמות הסיבות את נבחון (מכשולים) 3 שאלה ,9.1 בלוח

ניתן אשר אפשריים כלכליים בהפסדים עוסקים 2 ו 1 פריטים לשינוי. בכוונה או

את עבודות. בין ניידות על המפקחים המוסדיים להסכמים והקשורים שינוי עם לקשרם

יכולת את בוחן 4 פריט הזדמנויות, חומר כמשקפים לראות ניתן 5 ו 3 פריטים

בגיל. הקשורים בגורמים בולט באופן מתמקדים אלה פריטים אחרת. לעבודה ההסתגלות

להם שיש העובדים משמעותי. גורם מהווה אינו מהפריטים אחד אף העובדים רוב עבור

מזכירים לעבודה, הסתגלות או עבודה מציאת של בעיות כגון גיל, של ישיר מרכיב

בגילים יותר משמעותיים יהיו שהם יתכן ולכן ביותר, הרבה בשכיחות אלה פריטים

יותר. הגבוהים

הבאות. השנים עשר תור והמצופה הרצוי בשינוי מטפלת שאלות של הבאה המערכת

בו העבודה סוג את רואים האנשים בה הדרך על טווח ארוכת פרספקטיבה ניתנת בכך

(שאיפות 4 לשאלה מהתשובות בעתיד. העבודה בכוח שלהם המעמד ואת בעתיד יעסקו

עבודה של סוג באותו ולעבוד להמשיך רוצים מהמשיבים 3831 שרק רואים אנו בעבודה)

נתחשב אם לעבוד. המתעתדים מאלה 4535 מייצגים אלה מרואיינים כיוס. עוסקים הם בו

$55 נקבל לעשות, רוצים הם מה בטוחים אינם אשר משיבים של למדי הגבוה באחוז

.2 ו 1 שבשאלות לזה דומה בשינוי הרוצים אלה של ששיעורם כך בשינוי, הרוצים

בכוח למעמדם בהקשר לתכניותיהם באשר החלטיים יותר הרבה היו המרואיינים
לעבוד, להמשיך שרוצים מאלה 663< ו המשיבים, מכל אחוזים ושבעה חמישים העבודה.

אחוזים ותשעה עשרים כיום. להם שיש העבודה בכוח מעמד אותו על לשמור גם רוצים

לשנותו. רוצים

שינויים עם הרצויים העבודה שינויי את משוות (4 ו 3) השאלות שתי

לביו רצויים שינויים שבין היחס את מאירות אלה שאלות יבצעו. שהם מצפים שהאנשים

שינויים. לביצוע הקיימות ההזדמנויות תפיסת



 260 

הוודאות מחוסר גבוה יותר מעט רק הינו בעתיד לציפיות באשר הוודאות חוסר

עבודתם סוג את ישנו הם אם בטוחים אינם מהעובדים כשליש רצויים. שינויים לגבי

המצפים האנשים של האחוז שלהם, העבודה כוח למעמד באשר בטוחים אינם 83< וכ

גבוה יותר מעט הינו העבודה בכוח מעמד באותו או עבודה של סוג באותו שישארו

. יותר מעט הינו שיפרשו הצופים אלה של שיעורם כך. לעשות שרוצים אלה של מהאחוז

לפרוש. הרוצים מאלה נמוך
אחר במעמד או עבודה של שונה בסוג הרוצים אלה ביו גדול פער ישנו זאת, עם

לשנות הרוצים מאלה כמחצית רק הינו לשינויים המצפים אלה של שיעורם העבודה, בכוח

נראה כך, העבודה, בכוח מעמדם את לשנות הרוצים מאלה שליש וכשני עבודתם סוג
דבי גם להם. הרצויים השינויים את לממש ליכולתם באשר בטוחים אינם רבים שעובדים

כפי עבודתם, לשנות המתכוונים אלה לבין הרוצים אלה שביו הגדול לפער תואם זה

.1 בשאלה שנוכחנו

שאיפות_לשינוי^_ציפ22ת_ושביע2ת_רצוו_עלפי_ג2ל_ומשלרו_יד
בנספח. נמצא רצון ושביעות לשינוי שאיפות על לשאלות התשובות של מפורט דפוס

מדדים מציג 9.3 לוח .9,4 ו 9.3 בלוחות תמציתית בצורר. אלה דפוסים מתארים אנו
אנו הגיל, עם יורד בעבודה לשינוי שהרצון למרות רצויים. שינויים של מסכמים

. ' עובדי אצל 303;) ,55 לגיל מעל שהם אלה ביו אפילו ניכר הינו זה שרצון רואים

לשנות ברצון גם עולה דומה דפוס כחול). צווארון עובדי אצל M\ ו לבן צווארון
לפרוש. המתכננים אלה של השיעור עבור התאמה נעשית כאשר שנים עשר של לטווח עבודה

קבוצות בכל הכחול הצווארון עובדי בין לשינוי יותר חזק רצון קיים עקבי באופן

הכחול. הצווארון עובדי בין יוהד גבוה הוא גם לפרישה השואפים אלה של שיעורם הגיל.
יותר. הנמוכות הגיל קבוצות לבין 6055 בני שהם אלה בין במיוחד גדול הינו הפער

פרישה. לגיל יגיעו שהם לאחר ולעבוד להמשיך רוצים הרבדים בשני 5035 ל מעל זאת, עם

עובדי שאצל בעוד יותר, גדולה הינה העבודה את בקרוב לשנות בכוונות הגיל עם הירידה

הירידה הלבן הצווארון עובדי עבור ,1035 ל 323 מ היא הירידה הכחול הצווארון

.m ל 24^ מ היא
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הזדמנויות. וחוסר רצון שביעות חוסר של אינדיקטורים מספר בוחן (9.4) הבא הלוח

הבדלי עבודתם. לשנות מתכוונים אינם אך הרוצים, אלה של שיעורם הוא אחד אינדיקטור
הגיל קבוצות בכל הכחול הצווארון עובדי זאת, עם קטנים; הם זה באינדיקטור הגילים
אך לשנות המתכוונים באלה עומק שני מודד זו. בקטיגוריה יותר גבוה בשיעור מופיעים
עובדי ביו מאד קטנים והבדלים זו בקבוצה גיל עם ירידה ישנה עבודה. מצאו לא עדייו
הכחול הצווארון שעובדי זאת, עם נראה הכחול. הצווארון עובדי לעומת הלבן הצווארון
למצוא יותר מתקשים לשנות, המתכוונים אלה מבין כשיעור ,45 לגיל מעל שהינם והעובדים

עבודה.

אלה של שיעורם הוא ותקוות, רצון שביעות של השאלה על המבוסס אחר אינדיקטור
את מהווים אלה עובדים אחרת. ברירה להם אין אך רצון, שבעי אינם בשינוי, הרוצים

זו בקטיגוריה העובדים של שיעורם מעבודתם. רצון שבעי שאינם העובדים של הקשה הגרעין

הצווארון עובדי בין הכחול. הצווארון עובדי בין יותר הרבה גבוה והינו הגיל עם עולה

כך, חשים הצעירים הכחול הצווארון מעובדי 2035 כמעט ;1731 ל $6 מ עולה השיעור הלבן

ניכח במיוחד מעניינת הינה גיל עם זו עלייה .6055 הגיל בקבוצת לשליש עולה ומספרם

של מספרם רצון, שבעי שאינם אלה שמכל כך וגיל. כללית רצון שביעות שבין הקשר חוסר

,45 מ פחית בני שהם לאלה ממחצית מפחות עולה לשינוי סיכוי יל שאין המרגישים אלה

גשינוי הרוצים של שיעוריהם את להשוות מעניין .45 לגיל מלגל שהם אלה של רובם לרוב

כל שאיו חשים אך מעבודתם רצון שבעי שאינם אלה עם a (טור לשנות מתכוונים אינם אך

להם שאין שענו אלה של האחוז הגבוהות, הגיל בקבוצות .04 (טור לשינוי אופציות
עבודתם. לשנות מתכוונים אינם אך בשינוי הרוצים אלה של לזה מאד דומה סיכויים

בהרבה. נמוך הינו הזדמנויות חוסר המזכירים אלה של שיעורם יותר, הצעירים בגילים
משמעותו איו בשינוי הרוצים אלה אצל עבודה לשנות הכוונות שחוסר כן, אם נראה,

לשקף עשוי זה דבר אלא יותר; הצעירים העובדים אצל הזדמנויות של חוסר שקיים בהכרח

שונים. מצביים גורמים

שיעורם את להשוות יכולים אנו שנים עשר בעוד שינוי על השאלות בעזרת לבסוף,

היו ורובד גיל של הקטיגוריות ברוב עבודתם. לשנות הרוצים אלה ושל המצפים אלה של

מצפים שאינם אלה של שיעורם לו. שציפו כאלה מאשר בשינוי שרצו אנשים יותר $10 כ

העובדה לציון ראוייה כלשהו. מסויים דפוס בעל אינו שלהם הפרישה תכניות את להגשים
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לפרוש המצפים אנשים יותר שישנם כך ,55 לגיל מעל שהם אלה עבור שלילי הופך שהדבר

עובדי אצל $6 של הוא זה פער 55 לגיל מעל שהם אלה אצל בכך. הרוצים כאלה מאשר

כחול, צווארון עובדי אצל 2\ ו לבן צווארון
של הקטן מספרם בשל יותר ומשמעותי גדול הינו לבן צווארון עובדי עבור הפער

!!י20 מייצגים שיבצעוהו צופים אינם אך בשינוי הרוצים אלה כך, שיפרשו. הצופים אלה

תשובות לפרש מנסים אנו כאשר כן, על יתר שיפרשו. הצופים הלבן הצווארון מעובדי

או הקיימות לתעסוקה ההזדמנויות אופי על מבוסם לפרוש שהרצון לזכור עלינו אלה

המרואיינים. עלידי נתפסות שהן כפי קיימות, שיהיו
העבודה. בכוח במעמד והמקווה הרצוי השינוי את בוחנים אנו 9.6 ו 9.5 בלוחות

בפועל השינויים של לדפוס בהתאם וזאת, עצמאי של למעמד במעברים חינו העיקרי העניין
הרצוי, השינוי של מזו שליש כשני היא המצופה השינוי מידת ככלל, .8 בפרק שראינו

הרוצים אלה כל כמעט זה בגיל .6055 בני שהם לאלה פרט הגיל, קבוצות ברוב וזאת
לעבור הרוצים אלה של שיעורם זאת, עם השינוי. את יבצעו אמנם שהם מצפים בשינוי,

י מכל $6.9 ל 2925 בני העובדים מכל 423 מ דרמטי באורח יורד עצמאים של למעמר

.6055 בני העובדים

הם אשר העובדים באחוז השינויים עבור השיעורים את נתקן אם אפילו
הרוצים אלה של שיעורם השכירים, מכל כך, מתונה. יותר מעט רק ירידה נשיג שכירים,

.6055 בגיל 9^0 ל 2925 בגיל $48 מ יורד של,עצמאים למעמד מעמדם להחליף

אלה מתוף כאחוז שכירים של למעמד להחליף הרוצים אלה של שיעורם 50 גיל לאחר

הדפוס את בחנו 8 בפרק .(1535 ל 80* (בין למשמעותי הוא גם הופך עצמאיים שהינם

18.11 (בלוח מצאנו שם, העבודה. בכוח במעמד האחרונות השנים בחמש שינוי של הממשי

נחצה אם .6055 בגיל $5 לכ ירד והוא 3430 בגיל H.% היה בפועל שינוי של שהשיעור

גס באורח אותם להשוות נוכל שנים, בעשר שינוי של הרצויים או המצופים השיעורים את

קבוצות שבכל מגלה ההשוואה גיל. עלפי שנים, בחמש בפועל שינוי של השיעור ע0

השינויים להיקף ומעבר מעל עולים המצופה, השינוי והן הרצוי השינוי הן הגילים,
. בעוד ,1535 בערך הוא בשינוי הרוצים אלה של שיעורם 3430 בגיל לדוגמה, בפועל.

הרוצים 7.5^0 יש 5550 בגיל .$10 רק הינו 3935 בגילים בפועל ששינו אלה של השיעור

.$5 הינו 6055 בגיל בפועל שינוי של השיעור בעוד בשינוי
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מכשולים מספר של התפקיד את כבר ציינו זה פרק בתחילת שהבאנו הכוללת בסקירה

עבור מיוחדת רלוונטיות משום בהם שיש למרות ניידות. למנוע העלולים אפשריים

כאן אלה. למכשולים הנוגעות השאלות אתו העובדים כל נשאלו יותר, המבוגרים העובדים

ורובד. גיל עלפי התשובות בדפוס ההבדלים את בוחנים אנו
בפני במכשולים הנחשבים הגורמים רוב של שמשמעותם כך על מצביע 9.7 לוח

הבעייה .55 בגיל ושוב 40 בגיל גדולות קפיצות ישנן הגיל. עם חד באופו עולה ניידות
עלידי מוזכרת אך יותר, הצעירים בגילים שולית חשיבות בעלת היא עבודה מציאת של

. עבור בעייתי הופך ההכרחי ההסתגלות תהליך .55 לגיל שמעל מהעובדים ממחצית למעלה

עולות בעבודה וותק פנסייה זכויות שמירת של הבעיות .55 לגיל מעל שהם מאלה 403<

הכישורים .55 לגיל שמעל מהעובדים 2035 כ של לדאגתם נושא ומהוות פחות חדה בצורה

הפריט את מהווים והם הגילים, בכל לדאגה נושא מחווים עבודה שינוי לשם הדרושים

.40 לגיל מתחת שהם אלה עבור ביותר המזומנות לעתים. המוזכר
שני עבור דומה הגיל דפוס ורובד. גיל עלפי התשובות דפוס מובא 9.8 בלוח

פריטים התחומים. בכל דאגה יותר מבטאים הכחול הצווארון עובדי התעםוקתיים. הרבדים

העובדים ביו הרי הגיל קבוצות בכל גדולים הפערים בעוד מפעמיים. יותר מוזכרים רבים

הצווארון עובדי שבו יותר הצעיר הגיל את משקף זה דבר ביותר. הגדולים הם הצעירים

ומוצאים פנסייה זכויות או משמעותי ותק צוברים עבודתם, את מתחילים הכחול

ההכשרה נושא על במיוחד מצביעים הכחול הצווארון עובדי מוגבלות. שהזדמנויותיהם
הצעירים הכחול הצווארון מעובדי שלושה פי מוצלחים. שינויים לבצע יכולתם בפני כמגבלה

גיל, באותו לבן צווארון עובדי מאשר מעמד באותו המבוגרים מהעובדים ויותר שניים ופי

עליו הכשרה הזדמנויות מחוסר הדאגה של לדפוס תואם זה דבר כמכשול. זאת רואים

.7 בפרק דיווחנו

עבור יותר הרבה משמעותית כבעייה נראות לשינויים בהסתגלות הקשורות בעיות

כבעייה, זה דבר ראו הכחול הצווארון מעובדי שניים פי כמעט הכחול. הצווארון עובדי
עובדים שישה כל מתוך אחד ואפילו 55 לגיל שמעל מאלה ממחצית למעלה מייצגים והם

מודאגים 6055 בגיל הכחול הצווארון מעובדי שלישים שני כמעט .45 לגיל שמתחת

עבודה. מציאת של מהבעיות
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בעבודה ההזדקנות של תפיסות

את רואים העובדים כיצד לבדוק שמטרתה שאלות של מיוחדת מערכת מנתחים אנו
קריטריונים אותם את גם בוחנים אנו . C60 בגיל (בערך מבוגר לעובד עבודתם התאמת

גיל. מבחינת העבודה של ההתאמה להערכת כרלוונטיים רואים שהמרואיינים

יד במשלחי עובדים עבור משתנות ההזדקנות של שההשפעות לכך עדויות מספיק יש

של ההשכלה רמות עלפי נקבעות שאלו כפי שונות, עבודה אופציות עם או שונים

את עובדים של שונות קבוצות רואות שבהו השונות בדרכים דנים אנו כאן העובדים.

ההזדקנות. תהליכי

ם שלהתאמתהעבודהלעובדיםהמבוגרי ת ו ס תפי

למישהו מתאים הינו עושים שהם העבודה שסוג חושבים הם האם העובדים את שאלנו

העובדים של בתשובותיהם המשיבים. של גילם עלפי משתנה התשובות משמעות .60 בגיל
בסביבת שינויים בה למידה אינדיקטור לראות ניתך הביניים בגילי ואלה הצעירים

60 לגיל המתקרבים העובדים של בתשובותיהם מתבגר. שהאדם ככל רצויים יהיו העבודה

בטווח כבר הרצויים וההתאמות השינויים בביצוע כשלון של אינדיקטור לראות ניתן
את לנצל זמן מספיק יש עדיין מהעובדים חלק שעבור יתכן זאת, עם הקרוב.1 הזמן

לציין יש אלו. תהליכים לעודד עשוייה עדייו הציבורית והמדיניות הקיימות האופציות

מהעובדים שכמה יתכן כך, בסיסיים. תהליכים מכמה לנבוע עשוי ההתאמה שדפוס

את מצאו אחרים עובדים הגילים. בכל לאנשים המתאימות בעבודות תמיד עסקו המבוגרים

מכוונים. קריירה שינויי בעזרת המתאימה העבודה

ההזדקנות תהליך נתפסים בה לדרך באשר זו שאלה על התשובות של ההשלכות בחינת

נוספת. פרספקטיבה מהווה עבודה, של שונים סוגים של הגיל מבחינת וההתאמה

יד משלח גיל, עלפי תשובות של הבסיסי הדפום בחינת תוך יתחיל הניתוח

והשכלה.

אלה. הזדמנויות לנצל מאמצים חוסר או הזדמנויות חוסר לשקף עשוי זה כשלון
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ובראשונה בראש לציין יש גיל. עלפי התשובות דפוס את מביאים אנו 9.9 בלוח

שאלה על לענות מסוגלים היו העובדים תשובה'. 'איו של מקרים לנו היו ולא שכמעט

חשו 45.131 המשיבים, מבין שווה. כמעט התפלגות מראות התשובות בהחלטיות. זו
אינה הנוכחית שעבודתם טענו 54.431 שלו; הששים בשנות לאדם תתאים הנוכחית שעבודתם

היא שעבודתם חושבים 49 גיל עד העובדים רוב גיל. עם חדים שינויים יש מתאימה.

כמעט התפלגות הראתה 4945 של הגיל קבוצת שלו. הששים בשנות לאדם מתאימה' .בלתי

היא שעבודתם טענו 51.831 ו כימתאימה' עבודתם את ראו 47.931 תשובות: של שווה

בני שהם אלה מבין התשובות: בדפוס ברור מעבר יש זו נקודה לאחר מתאימה'. 'בלתי
מעל שהם מאלה 67.431 ו הששים בשנות לאדם מתאימה עבודתם אמרו 6031 כ ,5450

שהם או 60 לגיל הקרובים אלה ביו שאפילו להדגיש כדאי זאת, עם כך. אמרו 55 לגיל
אנשים להיות עשויים אלה מתאימה. כבלתי עבודתם את רואים כשליש כמעט ,60 בני כבר

הצליחו לא ואשר יותר, מבוגרים לעובדים מתאימים אינם מהותם מעצם אשר יד במשלחי

במונחים התדרדר עבודתם מצב אשר אנשים להיות יכולים שאלה או עבודתם; את להחליף

דומה זה שיעור בעבודתם). רצוניים בלתי משינויים כתוצאה (למשל, אובייקטיביים
סיכויים וחוסר רצון שביעות חוסר של תחושה על שהצביעו אלה של לשיעורם מאד

זה. פרק בראשית דיווחנו עליה לשינוי
עבודתם את הרואים האנשים בשיעורי גיל עם המשמעותית העלייה ברקע נמצא מה

שונות. הן יותר מבוגרים אנשים עלידי הנעשות שהעבודות היא אחת אפשרות כמתאימה?

על שיענו כך נעשים החיים לאורך בעבודה שהשינויים כך על מצביע הדבר כך, אם

להיות יכול נוסף, גורם לפחות או אלטרנטיבי, הסבר המזדקן. העובד של הצרכים

לקבל עשויים אלה שינויים מבוגר. לאדם המתאימה העבודה מהות בתפיסת השינויים
של העולה השיעור את להסביר כדי מתאימה' 'עבודה על יותר רחבה הסתכלות של צורה

משלימים ששים לגיל המתקרבים עובדים שבעזרתו סיגול של תהליך גם שיש יתכן התאמה.

הועלתה זו אפשרות עבודתם. את המעריכות שאלות על חיובי באורח ומגיבים מצבם עם

בפרקים דיווחנו עליהם לעבודה, הקשורים וערכים מעבודה רצון לשביעות בהקשר גם

.5 ו 2
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קבוצות עלפי ,60 בגיל לאדם העבודה התאמת של הדפוס את מפרט 9.10 לוח

הצווארון מקצועות מאשר יותר כמתאימים נראים הלבן הצווארון מקצועות יד. משלחי

אלה, רבדים בתור התאמה לבין מקצועי סטטזס ביו ברור קשר נמצא לא אבל לכחול,
י. 65^600* אלה בקבוצות זהה. דירוג יש  ונמוכה גבוהה לפקידות לאקדמאים,

כך. חושבים אינם 4(n שכמעט מה במידת מפתיע כמתאימה. עבודתם את ראו מהמשיבים

חופשיים מקצועות בעלי אצל נמצא הלבן הצווארון קבוצת מבין ביותר הנמוך הדירוג

מבין ביותר הנמוך הדירוג .60 בגיל לאדם כמתאימה עבודתם את רואים 393< רק  אחרים

הנהגים. אצל נמצא הקבוצות כל

לסוג השפעה ישנה שאמנם כך על מצביעים היד משלחי קבוצות שבין ההבדלים

בין בגיל מההבדלים גם לנבוע ויכולים גדולים, כה אינם ההבדלים זאת, עם העבודה.

של רחבים רבדים בתוך גיל עלפי התשובות דפוס את בוחן 9.11 לוח הקבוצות.

קבוצות בכל אחוזים נקודות 20 כמעט של מקצועי רובד של ברור אפקט ישנו יד. משלחי

את רואים 8035 כמעט ,6055 לגיל מגיעים הלבן הצווארון מקצועות עובדי כאשר הגיל.
היד משלחי רובדי בתוך הכחול. הצווארון מעובדי $60 ל בניגוד כמתאימה עבודתם

י הגיל. עם מובהק באופן ועולה נמוך די מתחילה התאמה של התפיסה

נפנה יד ומשלח הגיל עם ההתאמה תפיסת השתנות אופן על רחבה תמונה שקיבלנו לאחר

תוצאות התאמה. על עבודה וסוג גיל של ההשפעות את לבודד כדי רבתמשתנים למסגרת

נפרד. מודל מייצגת בלוח עמודה כל 9.12 בלוח מובאות זה ניתוח

ראי תמונת מהוות שהתוצאות כמובן הגיל. השפעות את בוחנים אנו הראשון במודל

המודלים שני עם להשוואה בסיס שישמש כדי רק זה מודל מביאים ואנו 9.9 לוח של

הגיל שמקדמי הוא אחד חשוב מימצא יד. משלח מוסיפים אנו השני במודל האחרים.

את לייחס שאין כך על מצביע זה דבר מובהקים. נשארים והם משתנים ואינם כמעט

יד. משלחי של בהתפלגות להבדלים גיל עם בהתאמה העלייה

עלפירוב, התאמה. על השפעה יש אמנם עצמם יד שלמשלחי נראה זמן, באותו

מתאשר 9.10 בלוח המובא הדפוס ואמנם וגדולים. מובהקים הם יד משלח לגבי המקדמים

רבה. במידה מתחדד ואפילו

יש מקצוע בכל וכמעט העבודה של למאפיינים באשר גס מודד מהווה המקצוע

כוללים אנו השלישי במודל העבודה. של האופי בקווי לשינויים כלשהו מקום לפחות
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השתמשנו בהם העבודה של ההיבטים שבעת עליפי נתפסים שהם כפי העבודה לול מימדיה את

עדייו הגיל השפעת אלה, משתנים שהכנסנו לאחר גם הזה. הדו"ח כל במשך לניתוח כבסיס

באופן מגדילה העבודה מאפייני הכנסת עוצמתה. מבחינת משתנית ובלתי מובהקת נשארת

והשפעות מובהקים מקדמים בעלי הם העבודה מימדי שבעה מתוך ושלושה ,R2 את משמעותי

של המקדם  ועניין לחץ/עייפות פיזיים, וקשיים תנאים כמותית. מבחינה משמעותיות

קטנים מקדמים יש ולשכר לעצמאות  לכך בניגוד במיוחד. גדול הוא הפיזיים ההיבטים

שלילי. סימן בעלי משמעותיים ובלתי

על חזקות השפעות יש הנתפסים העבודה מאפייני של הישירים המודדים להכנסת

ועד רבים, במקרים מובהקים בלתי להיותם עד עתה מופחתים אלו היד. משלח מקדמי

הם זה לחוק הכלל מן היוצאים זאת, עם אחרים. במקרים יותר לקטנים להפיכתם

מזדקנים, עובדים עבור במיוחד מתאימות כבלתי נחשבות קבוצות שתי למדי. מעניינים
אחרים חופשיים מקצועות בעלי  העבודה מאפייני את קבוע מחזיקים אנו כאשר אפילו

מקצועיים, עובדים  לאחרים מעל \0\ בכ שהם מקדמים יש אחרות קבוצות לכמה ונהגים.
גבוהים. מכירות ועובדי מנהלים

עם יחד הדדי באורח זה על זה פועלים כשהם ורובד, גיל מכניס האחרון המודל

דפוס העבודה היבטי למשיןני יש זה במודל העבודה. היבטי של הנתפסים המאפיינים
במקצת. וגבוה .05 של ברמה מובהק כעת הינו שכר לגבי השלילי שהמקדם לכך פרט דומה,

במידה עתה מצטמצם הכחול הצווארון למקצועות הלבן הצווארון מקצועות ביו ההבדל

אלה עבור אבל, הבדל, כל קיים לא יותר הצעירים בגילים הגיל. עם ומשתנה ניכרת

מגמת הלבן. הצווארון עובדי של מצטבר יתרון אחוזים נקודות 107 יש ,45 לגיל שמעל

הצווארון עובדי בין מה במידת קטנה היא כי אם נשארת, בהתאמה שקיימת החזקה הגיל

ל. הכחו
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ששים בגיל לעובדים העבודה של להתאמתה סיבות

או תתאים שעבודתם חושבים הם מדוע סיבות לנו שימנו מהמרואיינים ביקשנו

ששים. בגיל לאדם תתאים לא

סוגים: לארבעה התחלקו תשובותיהם

מיומנות של הדרישות בין התאמה של במונחים השיבו המרואיינים תכונות. .1

קרובות לעתים כך, מבוגרים. לאנשים אופייניות הן שלדעתם המיומנויות לבין בעבודה

מבוגרים לאנשים יש מאשר גמישות יותר או תפיסה מהירות יותר דורשת שהעבודה נאמר

הגיל. עם הנרכשים מיוחד וידע נםיון דורשת שהעבודה או בפועל,
היו לא אך מיומנות של דרישות של במונחים השיבו המרואיינים התנייה. .2

את להתנות העדיפו הם כאלה. מיומנויות של כללי חוסר מבוגרים לאנשים לייחס מוכנים
כלל ובדרר כאלה, מיומנויות להם שיש בכך העבודה את לבצע מבוגרים אנשים של יכולתם

מבוגרים. לאנשים תתאים שהעבודה טענו

עצמם המבוגרים העובדים דרישות של במונחים השיבו המרואיינים העדפות. .3

מעטה יוקרה היתה שלעבודה לפעמים נאמר כך, והעדפות. תגמולים של במונחים מהעבודה

מבוגר. אדם עבור מועט עניין בה שהיה או מדי

דרגת את לראות ניתן כך, ברורה. תמיד אינה העדפות לביו תכונות ביו ההבחנה

עבודה לבצע המבוגר העובד ליכולת המסייעת כתכונה הן נתפסת כשהיא הפיזי הקושי

כללנו, התשובות, מערכת את מסכמים כשאנו מסויימת. עבודה להעדפתו והן כלשהי

תכונות. של בקטיגוריה אלה דומשמעותיות תשובות שרירותיות, של מה במידת

שענו אנשים בתוכה כוללת זו רביעית קטיגורית י££נל_א1נו_מהובה_גורם. 4

או, עבודה; של שהוא סוג כל לעשות יכול ששים בן אדם אפשריות: דרכים משתי באחת

הגילים. מכל עובדים של רצונם את תשביע המרואיינים של עבודתם

אלה. עיקריות קטיגוריות עלפני התשובות התפלגות את לראות אפשר 9.13 בלוח

את משקפות המובאות השכיחויות סיבות; שלוש של מקסימום עד פרט כל עבור סימלנו

נתן. שהמרואיין התשובות למספר או נתינתה לסדר לב שים ללא המרואיין של תשובתו

התשובות של רובן רוב אחת. תשובה לפחות נתנו מהמרואיינים אחוזים ותשעה תשעים

הנתפסת כסיבה העבודה של או המבוגר האדם ל1ל דרישה או תכונה איזכרו (84.431)
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שום שאיו כר על הצביעו מהמרואיינים קטן שיעור רק העבודה. התאמת לאי או להתאמה

נראה מכאן, הספציפי. המבוגר בעובד תלוי שהדבר או העובד, של לגילו חשיבות

ההזדקנות. לתהליך העבודה להתאמת באשר מוגדרות דעות יש שלעובדים

אותן ביו מבהינים אנו לתכונות. שהתייחסו התשובות להתפלגות עכשיו נפנה

(לוח המבוגרים מהעובדים נשלל שקיומו תכונות אותן לביו לעובדים שיוחסו תכונות
להשתמש יכלו קיומו) את שללו (או כלשהו מאפיין המבוגר לעובד שייחסו אלה .09.14

מתאימה. כבלתי או כמתאימה העבודה לתפיסת כבסיס זה במאפיין

היא והכוונה פיזי מאמץ היא ביותר הרבה התכיפות במידת המצוסיזת התכונה

המיוחסות התכונות מבין העבודה. עלידי הנדרשים המאמצים את לבצע יכול שהעובד לכך

תכונות כמה התשובות. מכל 543< מסביר והוא דומיננטי, תפקיד לנמיון יש הקשיש לעובד

של משמעותי מספר אחת כל מסבירות ואחריות, סבלנות או החלטה כושר כגון מנטליות
תשובות.

ומרכיבים פיזיים קשיים בעיקר הוזכרו המבוגר, מהעובד שנשללו התכונות מביו

כושר או גמישות יצירתיות, כגון מנטליות תכונות למאמץ. יכולת של בהם הקשורים

או שנשללו המאפיינים בין ניכרת חפיפה היתה כך תפקיד. הן, גם שיחקו, החלטה,

תוצאות את לאשר נוטה ולחץ פיזיים קשיים על ההדגשה המבוגרים. לעובדים הוענקו
עבודה, של מפתח תכונות שכמה מתגלה זמן באותו קודם. התייחסנו אליהם הרגרסיה

זה. בניתוח חסרות דרוש, נםיוך או מנטליות תכונות כגון
עובדים יד. משלח או גיל עלפי שונות קיימת ,9.15 כלוח לראות שניתן כפי

עולה פיזי קושי ועל נסיון על הדגש כאשר שונות מנטליות תכונות מאזכרים צעירים

מדגישים כחול צווארון עובדי כאחד. כחול וצווארון לבן צווארון עובדי אצל גיל עם

ולתכונות למאמץ, היכולת את יותר מדגישים בעודם המנטליות והתכונות הנםיון את פחות

הדומיננטי הגורם הינה למאמץ היכולת זאת, עם חשוב. יותר תתקיד אצלם יש חושיות

מעל תמיד כמעט מייצגת והיא היד משלחי רובדי ובשני הגילים קבוצות בכל ביותר

מהתשובות. 70^ ל



 270 

הקודמים מהפרקים המימצאים של משולב ניתוח  בישראל המבוגר העובד של מעמדו

בישראל המבוגרים העובדים של היחסי מעמדם את ניתחנו הנוכחי הדו"ח כל לאורך

הדיון את הרחיב 9 פרק בעבודה. הקשורות והתנהגויות עמדות של רחב טווח עלפני
של אינדיקטורים במספר תמציתית בצורר. מתרכזים אנו כאן נוספים. מימדים לכמה

בלוח מובאים אלה אינדיקטורים קודמים. בפרקים שנותחו מבוגרים עובדים של המעמד

נושאים שלושה על התמקדות תוך אלה מימדים של כוללת סקירה מביאים אנו .9.16

וערכים רצונות מעבודתם; מבוגרים עובדים של היחסית הרצון שביעות מרכזיים:

הצעדים את, לנצל ונטייה אל, גישה אפשרות מבוגרים; עובדים של בעבודה הקשורים

עבודתם. במסגרת מצבם את לשפר שנועדו

(9 ו ,3 ,2 (פרקים שביעות_הרצון_מעב2בס_של_עובדים_מבוגרים

הצעירים העובדים מאשר רצון שבעי פחות להיות נוטים המבוגרים העובדים בישראל

משתמשים אנו כאשר במיוחד מתגלה מעבודה רצון שביעות של יותר הנמוכה הדרגה יותר.

שראינו כפי או, זה, בגיל לציפיות ביחס רצון שביעות כגון עקיפים מודדים במספר

תקווה. חוסר של בתחושה או לשיפור בציפיה מלווה רצון שביעות בה המידה זה, בפרק

אצל 635 מ גיל עם עולה עמוק רצון שביעות חוסר של זו תחושה כיצד ראינו כך

של מהניתוח עולה דומה תמונה .6055 בני שהם אלה אצל 2535 ל 2925 הגיל קבוצת

מה במידת יורדים הראשונים בעוד עבודתם. לשנות התכוונו לא אך בשינוי שרצו אלה

ומגיע עולה זאת לעשות מתכוונים אינם אך בשינוי הרוצים אלה של שיעורם גיל, עם

למישהו עבודתם של להתאמתה באשר נשאלו כאשר מזו, יתרה .6055 בגיל 253; לכ

הללו המימצאים כל מתאימה. אינה שעבודתם ענו (3335) דומה שיעור שלו, הששים בשנות

את ומדגישים רצון, שבעי פחות הרבה הינם המבוגרים שהעובדים למסקנה תורמים

אלה. הבדלים מגלות אינן אשר כללית רצון שביעות על השאלות של המוגבלת התקפות

הצווארון עובדי מאשר רצון שבעי פחות הרבה הינם הכחול הצווארון עובדי
אינם שהם מרגישים הלבן הצווארון מעובדי 16.835 ,6055 בגיל העובדים בין הלבן.

מרגישים הכחול הצווארון מעובדי 33.531 בעוד ברירה, כל להם אין אך רצון שבעי

כמתאימה עבודתם את רואים 77.735 זו, גיל בקבוצת הלבן הצווארון עובדי מבין כך.

הטווה הגיל בקבוצת הכחול הצווארון עובדי מביו בלבד 57.535 בעוד ששים, בן לאדם
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עבודתם, את לשנות מתכוונים אינם אר רוצים 3n הכחול הצווארון עובדי מביו כך. חושבים

הלבן. הצווארון עובדי מבין 1931 לעומת
נמצאת שינוי להשיג המבוגר העובד של יכולתו לבין רצונו שבין לפער נוספת עדות

יותר m כ רוצים 6055 בגילים שנים. עשר בעוד עבודה לשינוי וציפיה רצון של בדפוס

עובדים יותר כן, על יתר זה. רצון יממשו שהם מצפים מאשר עבודתם סוג את לשנות עובדים

זהו הלבן. הצווארון עובדי אצל במיוחד גדול הפער כאשר לפרוש, רוצים מאשר מצפים

יותר גדול והצפוי הרצוי בין הפער שבו הלבן הצווארון עובדי בקבוצת היחידי הקריטריון

הכחול. הצווארון ברובד המקבילה העובדים בקבוצת שנמצא מהפער

של הדפוס כך, לעיל. המתוארים הדפוסים את תואמים מימצאינו כל לא מאידך,

עלידי הגילים קבוצות בכל אופיין האחרונות השנים בחמש מעבודה רצון בשביעות שינוי
בין היחס ואולם, שכאלה. מקרים במספר ירידה עלידי מאשר שיפורים של יותר רבים מקרים

כן, על יתר גיל. עם דרמטי באורח פוחת הרצון בשביעות לירידה רצון בשביעות שיפור
הרצון בשביעות משמעותיות ירידות גילה לא עבודה מהיבטי רצון שביעות של הדפוס

לשינוי הסיבות .6055 בני עובדים אצל מה במידת נמוכים הם המדדים כי אם מההיבטים,

גיל עם ניכרת יריח? היתר, הגיל. עם משתנות שנים בחמש העבודה מהיבטי הרצון בשביעות

הגורמים העבודה. של הפיזיות בדרישות שיפורים של יותר גבוהה ושכיחות בשכר בשיפורים

בעלייה מלווה עניין, של בשכיחות ניכר צמצום מגלים ירידה, של כתחומים אוזכרו אשר

הדפום את התואמת חדה עלייה הם אף מגלים ולחץ פיזיים גורמים העצמאות. בהיבט חדה

שיפור. תחומי של

(6 ו 5 (פרקים מה_רי^5!1עי?י!5
הגיל עם יורדות מעבודה, ציפיות או ששאיפות, ההשערה את מעלים קרובות לעתים

שלושה בדקנו שלנו במחקר פוחתת. האינטרינזיים ההיבטים של החשיבות שלפחות או,
היבטים מספר של חשיבותם על הישירות השאלות מתוך בעבודה. ערכים של אינדיקטורים
זאת, עם באחרים. ועלייה מהם אחדים של בחשיבות מתונה ירידה רואים אנו בעבודה

של החשיבות אלא משתנה, אינה שכר ושל האינטרינזיים ההיבטים של היחסית החשיבות

ההיבטים. לשאר יחסית, עולה, ולחץ/עייפות פיזיים ותנאים דרישות

עבודתם. לשינוי בנימוקיהם להימצא עשוי העובדים של רצונם לגבי שני אינדיקטור
והשינוי שכר, או אינטרינזיות סיבות של היחסית בשכיחות שינוי כל מוצאים איננו
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לשינויים הקשורות בפעילויות גיל עם לירידה לצפות שניתן נטעו קרובות לעתים

כתוצאה ובתשואה הצפויה בתמורה הירידה על זו טענה מבססים הכלכלנים העבודה. במצב

גורמים שגם טוענים אחרים בעוד לעובד, נותרו שעוד הקצרים העבודה מחיי

ניתן שבה הקלות על או התמורה) על גם (וכך לשנות היכולת על משפיעים פסיכולוגיים
של בשיעור ירידות כלל בדרר מצאנו הפסיכולוגית). העלות על גם יוכך שינוי לבצע

בין ההבדלים של ההיקף את לראות מעניין זאת עם הסתגלות. לבי>וע פעילויות
תפקיד משחקות עדיין אלה הסתגלות אסטרטגיות שבה המוחלטת והמידה הגיל קבוצות

המאוחרות. בשנים

וניידות. להכשרה בהקשר מימצאים מספר ריכזנו 9.16 לוח של האחרון בחלק

ממחצית פחות היא ההכשרה ששכיחות מגלים האחרונות השנים בחמש ההשתתפות שיעורי

במשלח או העבודה במקום בניידות והירידה ,(45 בני היום שהינם לאנשים 40 גיל לאחר

שינויי ביצעו 2835 ו ,7*  בהכשרה השתתפו משמעותי מיעוט זאת עם דומה. הינה יד

שינוי של בדפוס מה שוני קיים יד). משלח או עבודה (מקום שונים מסוגים עבודה

גדול תפקיד העבודה מקום בתוך יד משלח להחלמת כאשר מבוגרים עובדים אצל עבודה

...... יד. משלח של הכולל בשינוי בהרבה

את להעריר צורר יש מבוגרים עובדים עבור משמעותית נשארת שהניירות למרות

בחמש עבודה שינויי של בדפוס מצאנו מרצון. אלה עבודה שינויי נעשים בה המידה

עלידי מתאשש זה דפוס גיל. עם יורד מרצון עבודה מקום החלפת של שהשיעור שנים

שיעור הקודם. עבודתו מקום את העובד עזב בו הגיל עלפי מרצון שינוי של הדפוס

.45 גיל לאחר משמעותי באורח יורד מרצון השינוי
של הדפוס עם בפועל, מקצועית בהכשרה השתתפות של הדפוס את כעת נשווה

נמוכים היו בהכשרה השתתפות של הממשיים שהשיעורים מצאנו להשתתף. העובדים כוונות
בפועל מההשתתפות so00 ב גדולה בהכשרה להשתתף הכוונה בכוונות. שהשתקפו מאלה

הגיל. קבוצות בכל דומה זה פער שנים. חמש של

שיעורם עבודה. לשנות הכוונה לבין בפועל עבודה שינוי בין להשוות יותר nyp

בעתיד עבודה סוג או מעסיק להחליף מתכוונים שהם כר על הצביעו אשר העובדים של

בפועל, מעסיק שהחליפו אלה של לשיעורם דומה אחרת, עבודה מחפשים שהם או הקרוב,
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נקודות 10 של קבוע פער ישנו מעסיק. או יד משלח שהחליפו אלה של לשיעור לא אך

הגיל. קבוצות בכל אחוזים

אנו אלה, מספרים ביו הדמיון חומר את שיסבירו לנימוקים באשר להסיק בבואנו
באשר השאלה של שונים פירושים היו שלמשיבים יתכן ראשית, אפשרויות. שתי רואים

כפחות הקרוב העתיד את פירשו שהם יתכן הקרוב'. 'בעתיד עבודה לשנות לכוונותיהם
האפשרות רחוק. כה בעתיד מתוכנן שינוי על הצביעו לא ולכו מעכשיו, שנים מחמש

שהמרואיינים יתכן לדוגמה, העבודה". בסוג "שינוי של המונח בפירוש קשורה השנייה

למרות העבודה, בסוג כשינוי לגבוהה נמוכה פקידות מעבודה שינוי על חשבו לא

יד, במשלח כשינוי נחשב זה ששינוי

אנו אלה. לפערים הגורמות לסיבות אינדיקטורים בכמה גם דנו זה בדו"ח

או בכוונות מהירידה פחות הינה נתפסות בהזדמנויות שהירידה להכשרה, בהקשר מוצאים

עם 1/3 ל 2/3 מ יורד נתפסות הזדמנויות לנצל כוונה של השיעור בפועל. בהשתתפות

בהזדמנויות. לצמצום להשתתף, בכוונות מהירידה $25 לייחס ניתן עדייו זאת, עם גיל.
מוטרדים הזדמנויות להם שאין אלה שבה במידה גיל עם ירידה ישנה שני, מצד

את נבחן אם .(55+ בגיל שהם מאלה 13.7^0 ו 3425 בגיל שהם מאלה ל^33.70 מכך

מחוסר המוטרדים אלה של שיעורם אליהן, מתייחסים האנשים וכיצד ההזדמנויות,

הגיל בקבוצת רק יורד והוא (13^12* (כ הגיל, קבוצות בכל עקבי הינו הזדמנויות
\ר. ל מגיע הוא שבו ומעלה, 55 בני של

ספציפיים גורמים מספר על להצביע יותר עשויים היו מבוגרים מרואיינים
בני שהם אלה מבין אחוזים ושניים חמישים עבודה. בשינוי התנהגותם על המשפיעים

כישורים של חוסר .25הזכירו S\ עבודה, למצוא היכולת חוסר את הזכירו 6055

כפי הכלכלית בתשואה הקשורות בעיות הזדמנויות. של חוסר משקפים שניהם  הכרחיים

ג213;263 עלידי הוזכרו ותק באובדן או פנסייה זכויות באובדן משתקפת שהיא

אלה גורמים הסתגלות. של מבעיות מודאגים היו מהעובדים 400^ ש בזמן בו מהעובדים,

כישורים. של לנושא פרס 3425 בגילים מאד מעט הוזכרו עצמם

רצון בין הפער והן עבודה, במציאת מדווחים קשיים של הגבוהה השכיחות הן

מרכזי כגורם הזדמנויות חוסר על מצביעים לשנות כוונה או ציפיה לבין לשנות

בהכשרה. ההשתתפות או עבודה שינוי של בפועל בשיעורים גיל עם ברידה
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מהעובדים נכבד חלק אצל מרכזי נושא מהווה העבודה חיי שאיכות לסכם אפשר

את לשפר מנסים העובדים של משמעותי מיעוט מהעבודה. פרישתם שלפני בשנים המבוגרים

כוונות יש יותר גדולה עובדים לקבוצת עבודה. שינוי או הכשרה באמצעות עבודתם מצב

את לשנות רוצים יותר אף גדולה עובדים קבוצת אותן. מממשים אינם הם אך כאלה,

זאת. להגשים יוכלו שהם מצפים אינם הם אך עבודתם,

מצבם. את לשפר יכולתם לחוסר ומכשולים סיבות כמה על מצביעים עצמם העובדים
דאגה מתאימים; עבודה לשינויי הדרושים כישורים של או הכשרה הזדמנויות של חוסר

שינויים. לבצע ליכולתם באשר היסוסים עבודה; במציאת קשיים וותק; פנסייה לזכויות
ביצירת משפיע גורם להוות הציבורית המדיניות יכולה בהם תחומים מהווים אלה כל

בכל רצון שביעות חוסר של מסויימת מידה מצאנו כי אם ועידוד. עצה ובמתן הזדמנויות
או תקווה עם יותר זה רצון שביעות חוסר קשור הצעירים שבגילים נראה הרי הגילים,
עולה השינוי. את לבצע כדי הסתגלות של באיסטרטגיות המלוות לשינוי, ציפיות עם

הופכים אחרים לחץ ומקורות הפיזיות הדרישות מידת המבוגרים העובדים שאצל בבירור

יותר רבה במידה מודגשות שהוזכרו הבעיות כל בהן. לטפל יש אשר מרכזיות לדאגות

שתופנה מיוחדת לב בתשומת הצורך את מחזקים והמימצאים הכחול הצווארון עובדי אצל

זו. לקבוצה

ו
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עבודה שינוי על התשובות התפלגות :9.1 לוח

עבודתך? מקום את או עבודתך סוג את להדוליף רוצה היית האם בך, תלוי הדבר היה אילו .1
לשינוי) (נטייה

52.335 עבודתו מקום את או עבודתו סוג את להחליף רוצה אינו .1

23 9 איני אך עבודתי מקום את או עבודתי סוג את להחליף רוצה אני .2
"* זאת לעשות מתכוון

10 .^ ואני עבודתי מקום את או עבודתי סוג את להחליף רוצה אני .3
י * הקרוב בעתיד זאת לעשות מתכוון

13. (^ אחרת עבודה מצאתי לא עדיין אך מחפש, אני כן, .4

, עבודתי. מקום את או עבודתי סוג את להחליף רוצה אני .5
 * מהתשובה) ברורות אינן (הכוונות
100.035

עמדותיך את ביותר המדוייקת בצורה מתאר הבאים המשפטים מן איזה .2
ותקוות) רצון (שביעות עושה שאתה העבודה סוג כלפי

44.735 זה בתחום לעסוק להמשיך ומקווה מעבודתי מרוצה אני .1

25.235 יותר טובה לעבודה לעבור מקווה אך מעבודתי, מרוצה אני .2

לעבודה תוביל שהיא מרגיש אני אבל מעבודתי, מרוצה אינני .3
50^0 בעתיד יותר טובה

.le%0 אחרת ברירה לי אין אבל מעבודתי מרוצה אינני .4

6.935 במקומה אחרת עבודה למצוא מקווה ואני מעבודתי מרוצה אינני .5

1.735 בקרוב לגימלאות לצאת מקווה ואני מעבודתי מרוצה אינני .6
100.035

עבודתם) להחליף מתכוונים אינם או רוצים שאינם שאמרו אלה (עבור .3
לשינוי) (מכשולים לגביך? נכונים הבאים המשפטים מן אלו

לא / 3ן
82.235 17.835 הפנסיה זכויות את להפסיד חושש .1

84^ $15.6 הוותק את להפסיד חושש .2

73.335 26.735 בגילי אחרת עבודה למצוא קשה .3

76.73, 23.335 בגילי אחר עבודה לסוג להסתגל שאתקשה חושש .4

$82.3 %17.7 הדרושה ההכשרה לי אין .5
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חושב אתה עבודה של סוג איזח .4 של סוג איזה בר, תלוי הדבר חיה אילו 4
שנים? עשר בעוד שתעשה שנים? עשר בעוד לעשות רוצה היית עבודה

בעבודה) (ציפיות כעב^ (שאיפות

42.8* עבודה "י™ 1 38.1* עבודה אותה .1

11. 4*8 שונה עבודה .2 20.3^ שונה עפודה .2

12.0"* שנים עשר בעוד אעבור לא .3 14.7*0 לעבוד לא .3

^£8_ יודע לא .4 26.9^ ידוע לא .4
iUUU0 100. en

שנים) 10 (בעוד שתעבוד חושב אתה האם .5 לעבוד שנים) 0ג (גע*ד אז תרצה dKn 5
עבודה) בכוח (ציפיות כשכיר? או כעצמאי עבודה) בכוח (שאיפות כשכיר? או כעצמאי

באותו שישאר מצפה 1 . באותו להשאר רוצה .1
העבודה בכוח מעמד העבודה בכוח מעמד

64.1 היום כמו 57.0* היום. כמו

את שישנה מצפה .2 את לשנות רוצה .2
18.4 העבודה בכוח מעמדו . 26.8* העבודה בכוח מעמדו

9.n יעבוד שלא מצפה .3 12.4* אעבוד לא .3

j^ יייע לא .4 Uh יודע לא .4
iUU.0"0 100. o0^
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כללית רצון שביעות עלפי עבורה, לשינוי ונטייה י ותקוות רצון שביעות :9.2 לוח

~ כללית רצון שביעות
סה"כ שבע אינו כך כל לא שבע שבע מאוד רצון שבע

בכלל דצון רצון שבע רצון רצון במיוחד
ותקוות רצון שביעות

44.7 0.5 3.6 45.1 75.4 81.9 וימשיך רצון שבע

25.2 3.4 16.7 34.8 20.1 14.4 יותר טובה לעבודה מקוה רצון, שבע

תוביל עבודתו אך רצון שבע אינו
5.0 6.2 10.5 5.0 1.6 2.0 יותר טובה לעבודה

16.0 50.4 44.1 10.3 2.6 1.6 אחרת ברירה לו אין אך רצון שבע אינו
טובה לעבודה מקוה רצון, שבע אינו

6.9 33.0 20.0 3.3 0 0. יותר
1.7 5.1 4.5 1.1 0.3 0 בקרוב יפרוש רצון, שבע אינו

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ
לשינוי נטלה

52.3 9.4 15.2 53.8 80.2 81.1 לשנות רצון כל אין
לעשות מתכוון אינו אך לשנות רוצה

23.9 37.5 38.9 25.5 10.2 8.6 זאת

L0. 4 22.7 18.1 10.1 4.2 2.7 . בקרוב לשנות מתכוון
מצא לא עדיין אך לשנות מתכוון

13.0 30.5 27.3 10.2 4.9 7.7 אחרת עבודה
100.0 100.0 100.0 100.0 100.6 100.0 0ה"כ
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וכוונות שאיפות של אינדיקטורים :9.3 לוח
ורובד גיל עלפי עבודה, לשינוי

בשינוי רוצה מל.ווה   מקדוו. בשינוי עשרשנרוצח בעוד לשינוי מתכוון העבודה נסוג
לפרוש העבודה בסוג בסוג לשנות במקום או

העבודה ענודה העבודה ורובד גיל

לבן צווארון
.4 25 . 52 24 42 4425

16 14 41 15 42 5445

31 15 38 11 30 6055

כחול צווארון
5 26 66 32 58 4425

22 19 55 23 53 5445

46 13  50 10 42 6055

12 22 53 24 47

לעבוד להמשיך שרוצים אלה מתור כאחוז חושב .1

העובדים כל מתוך כאחוז חושב .2
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ולחוסר מעבודה רצוו שביעות לאי אינדיקטורים :9.4 לוח
ורובד גיל לפי עבודה, לשינוי הזדמנויות

בשינוי רוצים 1

אינם אר לשנות רוצים רצון שבעי המחפשים"אינם והעובדים 
שנים עשר בעור שישנו צופים מ באחוז ברירה ואיו מ כאחוז עבודה

~| "ס7ג שאינם אלה |כל סר,"כ ומתכוונים "סה"כ מתכוונים אינם
פרישה | |עבורה רצון |העובדים|שבעי |העובדים|לשנות לשנות ורובד גיל

לבן צוורון
3 9 34 5.7 47.0 11.3 17.4 . 4425

6 5 66 14.4 66.4 9.5 26.7 5445

6 8 80 16.8 51.8 5.7 19.2 6055

כחול צווארון
3 10 49 18.7 57.9 13.4 26.3 4425

5 10 75 27.9 61.3 9.0 29.3 5445

2 9 91 33.5 67.6 3.4 31.2 6055

2.7 9.9 57.3 16.0 55.5 13.0 23.9 סה"כ
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המעמד את לשנות וציפיות שאיפות :9.5 לוח
שנים עשר בעוד העבודה בכוח

ציפיות שאיפות כיום שכיר

16.8 24.8 עצמאי

48.4 42.0 שכיר

7.6 8.9 לעבוד לא

6.1 3.2 יודע לא

כיום עצמאי

15.7 15.0 עצמאי

1.6 2.0 שכיר

2.3 3.5 לעבוד לא

1.4 0^ יודע לא



במעמד לשינוי וציפית לשינ1> רצון :9.6 לוח
שנים עשר בעוד העבודה בכוח

עבודה לשנות *יפיר, 11 עבודה לשנות רצון
עצמאיים כעת שכירים כעת ~ עצמאיים בעת שכירים כעת

יודע לא לעבוד לא טביר עצמא^ I יודע לא לעבוד לא שכיר עצמאי יודע לא לעבוד לא טכיר עצמאי 1 יודע לא לעברד nb שכיר עצמא, ל , ג

0:0 00 0.9 11.5 6.3 0.9 49.3 31.0 0.2 1.4 0 י. 10.1 5.1 0.9 41.7 41.9 2925

2.3 0.5 1.5 16.4 1.ל 1.1 48.6 22.5 0.3 1.4 1.7 17.3 3.4 2.0 40.2 33.7 3430

0.8 1,2 0.9 18.2 6.5 0.6 53.4 18.3 0.3 1.5 1.7 17.6 3.1 4.0 42.4 29.3 3935

1.8 1.1 1.3 16.1 8.1 0.9 56.7 13.8 0.6 2.9 2.4 14.4 4.6 3.6 47.1 24.2 4440 1

1.0 2.7 2.6 17.7 5.4 6.7 53.1 11.2 0.9 4.3 2.1 16.4 2.7 11.1 47.5 15.1 4945 £
0.9 6.5 2.3 15.4 4.9 12.1 48.0 9.8 0.3 8.1 3.6 13.2 3.2 14.9 41.4 15.3 5450 "
2.3 5.5 1.9 14.9 3.6 36.7 29.1 6.0 1.1 6.8 2.1 14.7 2.1 32.0 34.4 6.9 6055

1.4 2.3 1.6 15.7 6.1 7.6 48.4 16.8 0.5 3.5 2.0 15.0 3.2 8.9 42.0 24.8 סה,,כ
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גיל עלפי עבודה, שינוי לגבי שדווחו מכשולים :9.7 לוח

איין להסתגל קשה למצוא קשה חושש
הכשרה עבודה לסוג אחרת עבודה להפסיד להפסיד חושש
דרושה זה בגיל אחל זה בגיל ותק פנסיה זכויות גיל
12.0 5.8 2.2 6.2 6.2 2925

13.0 7.1 4.7 4.7 7.6 3430

16.8 12.8 10.5 11.2 10.2 3935

18.3 20.5 17.0 18.7 19.3 4440

20.1 28.3 36.5 19.6 18.9 4945

14.9 30.5 38.7 17.7 21.9 5450

23.5 40.6 52.1 21.5 26.5 6055

17.7 23.3 26.7 15.6 17.8 סה"כ



 284 

ורובד גיל עלפי עבודה, שינוי לגבי שדווחו מכשולים :9.8 לוח

א^ין להסתגל קשה למצוא קשה חושש להפסיד חושש
הכשרה עבודה לסוג אחרת עבודה להפסיד זכויות
דרושה זה בגיל אחר זה בגיל חזק פנסיה ורובד גיל

לבן צווארון
8.0 6.8 4.1 5.4 7.0 4425

11.5 22.7 25.5 10.8 12.6 5445

13.1 26.5 39.0 19.3 22.9 6055

כחול צווארון
22.7 16.4 13.3 14.7 14.6 4425

23.4 36.0 50.2 26.4 28.7 5445

34.1 54.5 64.4 24.0 30.4 6055

;7.7 23.3 26.7 15.6 17.8 0ה"כ
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לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.9 לוח
גיל עלפי ,60 בגיל

מתאימה הנוכחית העבודה
גיל

30.6 2925

355 3430

38.9 3935

43.7 4440

47.9 4945

59.6 5450

67.4 6055

451 כה"כ
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,60 בגיל לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.10 לוח
יד משלח עליפי

מתאימה הנוכחית העבודה לד מש?1ח

64.3 אקדמאים .

38.9 אחרים חופשיים מקצועות
55.1 טכנאים

53.1 בכירים מנהלים

65.3 גבוהה פקידות

60.5 נמוכה פקידות

49.3 גבוהים מכירות עובדי

49.1 נמוכים מכירות עובדי

41.9 עבודה מנהלי

33.3 מקצועיים עובדים

19.9 נהגים

42.1 מקצועיים בלתי עובדים

45.1 סה"כ
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,60 בגיל לאדם הנוכחית העבודה של התאמתה :9.11 לוח
ורובד גיל עלפי

מתאימה נוכחית עבודה ,

לבן צווארון
47.5 4425

66.0 5445

77.7 6055

כחול צווארון
26.3 4425

42.6 5445

57.5 6055

45.1 סה"כ
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60 בן לאדם עבודה התאמת למידת רגרםיה של מודלים :9.12 לוח

4 מודל 3 מודל 2 מודל 1 tbtbמייל t ~7T t b
גיל

1.34 .05 1.23 .05 1.36 .05 3430
2.57 .10 2.16 .08 2.25 .09 3935
3.82 .14 3.41 .13 3.46 .14 4440
5.35 .20 4.73 .18 4.38 .17 4945
8.49 .32 7.66 .30 7.57 .30 5450
10.90 .39 9.94 .38 9.63 .37 6055

יד משלח
4.08 .21 4.80 ,25 אחרים חופשיים מקצועות
.31 .02 1.64 .08 טכנאים
2.95 .13 3.31 .15 מנהלים
.40 .02 1.29 .06 גבוהה פקידות
.72 .03 2.70 .12 נמוכה פקידות
2.42 .11 5.30 .23 גבוהים מכירות עובדי
.060 .005 1.80 ,17 נמוכים מכירות עובדי

1.55 .07 6.60 _.28 עבודה מנהלי
2.81 .11 9.90 .34 מקצועיים עובדים
5.29 .27 10.10 .48 נחגים
1.51 .07 7.00 .31 מקצועיים בלתי עובדיס

עבודה^ היבטי
1.34 04 3.14 .04 ענייי
1.48 .02 1.08 .01 עצמאות
1.48 .011 1.29 .01 קידום

 1.97  .021 1.80  .02 . שכי
4.68 .05 4.36 .05 לחץ/עייפות
11.93 <14 1170 <14 פיזיים וקשיים תנאים
1.15 .01 1.03 .01 בטו|וו

ורובד גיל
לבו צווארון

6.01 .23 5445
7.97 .30 6055

כחול צווארון

.59 .02 4425
4.50 .13 5445
5.88 .23 605J

.18 ^20 ._13 .06 מותאם R

אקדמאים;  יד מי"להי ;2925  גיל שהוצאו: משתנים
.4425 לבן, צווארון  ורובד גיל

יותר. טובים עבודה תנאי על מצביעים יותר גבוהים שציונים כך סומלו העבודה היבטי
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60 בגיל לעובד מתאימה אינה או מתאימה העבודה מרוע סיבות סוגי :9.13 לוח

הסה"כ מתור \ האזכורים מספר

84.43, 3,257 תכונות

7.4^" 283 העדפות

3. 6*0 126 התנייה

$1.4 54 גורם מהווה אינו הגיל
$3.0 155 אחר

100*035 3,875 סה"כ

תשובות. שלוש עד לתת יכלו המרואיינים ,1
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של לאיהתאמתה או להתאמתה כסיבות המאוזכרות העבודה של תכונות 9 14 לוח
או אלה תכונות בעל העובד של היותו עייייי ,60 בגיל לעובד עבודה

אותן חסר

תכונות חסר העובד תכונות לעובד יש
העבודה העבודה סה"כ ~

מתאימה אינה מתאימה (12) תכונות

3.8 0.9 2.8 6.2 אחריות סבלנות,
6.0 3.3 5.0 8.7 מחשבה מהירות החלטיות,
5.3 0.6 3.6 1.8 גמישות יצירתיות,
4.5 0.4 3.0 1.7  חושיים כישורים
0.8 10.7 4.3 38.3 נסיון
5.1 4.4 4.9 2.6 נפשי מאמץ
47.9 70.0 55.8 31.3 פיזי מאמץ
5.3 0.2 3.5 1.3 התרוצצויות
9.0 2.4 6.7 1.3 לחצים
8.1 6.3 7.4 5.3 קשיים
0.8 0.3 0.6 0.6 פריון
3.4 0.3 2.2 1.0 נעורים בריאות,

100.0 100.0 37.14 (70.3) סה"כ
238.6 132.8

(5) תכונות

15.1 4.8 11.4 16.7 נפשיות תכונות
4.5 0.4 3.0 1.7 , חושיות תכונות
0.8 10.7 4.3 38.3 נ0יון
75.4 83.3 78.3 41.8 למאמצים יכולת
4.2 0.6 2.8 1.6 אחר

100.0 100.0 37.14 (70.3) 0הו.כ
238.6 132.8

^_^^ י ■ 1■ י" י  ■M... . ■ 1 .■■■■■ 1. . י   י. . _ *
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בלתי או מתאימה העבודה להיות כסיבות שהוזכרו תכונות :9.1 לוח
ורובד גיל לפי .60 בגיל לעובד מתאימה

כחול צווארון לבן צווארון
0ה"ב 6055 5445 4425 6055 5445 4425 (12) תכונות

3.16 0.95 2.49 3.36 4.95 4.24 3.01 אחריות סבלנות,

4.89 1.11 2.45 3.15 491 4 65 8 ך3 החלטיות,מהירות
מחשבה

3.26 0.74 0.46 1.49 0.32 3.52 7.01 יצירתיות,גמישות
2.67 0.37 2.69 5.96 0.38 0.69 1.20 חושיים כישורים
7.05 6.41 4.37 2.70 14.76 16.09 7.64 נסיוו
4.42 2.86 2.81 3.79 3.99 5.03 5.78 נפשי מאמץ

49.38 58.20 56.98 59.30 51.31 47.63 39.97 פיזי מאמץ

3.24 0.46 1.95 2.18 1.49 3.09 5.71 התרוצצויות
5.82 7.05 4.33 5.38 2.59 4.05 7.79 לחצים

13.47 20.04 19.14 15.11 14.68 9.68 9.83 קשיים

0.55 0.83 0.24 0.98 0.00 0.22 0.36 פריןן
2.09 0.96 2.08 1.61 0.63 1.11 3.34 בריאות,נעורים

(5) תכונות

11.31 2.80 5.40 8.00 10.18 12.41 18.39 נפשיות תכונות
■ 2.67 0.37 2.69 5.96 0.38 0.69 1.20 חושיות תכונות

7.05 6.41 4.37 2.70 14.76 16.09 7.64 נסיון
76.33 88.61 85.21 85.76 74.06 69.48 69.08 למאמצים יכולת
2.64 1.79 2.32 2.59 0.63 1.33 3.70 אחר
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בעבודה, עמדות של למשתנים התשובות תמצית :9.16 לוח

נבחרות גיל קבוצות עלפי

, _
קידום בטחון שכד לחץ פיזי עצמאות עניין

מעבודה רצון שביעות היבט
3.2 2.5 3,5 2,4 2.0 2.4 2.7 2925
3.3 2.5 3.6 2.6 2.1 2.5 2.8 4440
3.6 2.5 3.6 2.6 2.2 2.6 2.9 6055

חשיבות
1,9 2,2 1.8 3,2 3.4 2,2 2,1 29_25

2.2 2.1 1.8 3.0 3.3 2,2 2.1 4440
2.5 2.0 2.1 2.8 3.0 2.3 2.4 6055

לשלם נכונות
1.4 1.8 3.4 1.7 1.5 1.8 2.5 2925
1.4 1.7 3.2 2.1 1.7 1.7 2.3 4440
0.9 1.6 2,3 2,0 1.9 1.5 1.7 6055

מעבודה רצון שביעות להיבט שינוי
רצון בשביעות עלייה

3.1 22.9 3.6 25.0 38.5 2925
1.6 14.5 11.0 33.5 31.6 4440
1.2 12,6 14.5 30.1 33.3 6055

רצון בשביעות ירידה
1.4 34.4 4.3 6.8 30,4 2925
3.7 31.0 11.7 19.7 20.8 4440
3.3 25.7 14.0 17.5 20.5 6055

פיזי לחץ
יותר פחות עבודה לשינוי עיקריות םיבות

4 23  3 12 16" 2925
4 21 1 3 12 13 4440
4 21 2 י 11 15 6055

ציפיות כללי מדד
כוללת רצון שביעות

64 77 .08 2925
54 75 .09 4440
53 77 .01 6055
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:9.16 לוח המשך

לפני עבד לא ל1~וע אותו יותר
שנים חמש יותר דבר טוב

מעבודה כוללת רצון בשביעות שינוי
שנים בחמש

24 12 17 44 2925
2 22 33 40 4440
1 19 50 29 6055

ומטריד הזדמנויות אין
העובדים אחוז כוונות השתתפות

מתור אחוז להם שאין לנצל יש בחמש
העובדים סה"כ הזדמנויות הזדמנויות הזדמנויות שנים

הכשרה

13.5 33.7 42.0 62.0 21.8 3425
11.3 30.1 33.0 57.0 18.2 4435
13.0 19.7 25.0 50.0 10.3 5445

. 7.1 13,7 15.0 44.0 7.5 6055

ל י ג
סה"כ 6055 5445 4435 3425

סה"כ (מתוך עבודה מקום שינו
(91.9) 28.8 16.3 17.6 26.7 44.7 גיל)1 קבוצת
(71.2) 77.5 63.8 69.9 77.3 82.1 מרצון שינו מתוכם,

סה"כ (מתוך מרצון שלא שינו
גיל קבוצת באותה העובדים)

(19.6) 6.1 5.9 5.0 5.6 7.6 שנים חמש לפני שעבדו
עבורה ומקום יד משלח שינו

לפני שעבדו הגיל קבוצת מתוך
(60.0) 18.8 11.4 11.0 15.1 31.3 שנים חמש
(12.1) 20.2 33.2 26.1 21.3 16.1 מרצון שלא שינו מתוכם,

שנים. חמש לפני שעברו היום, הגיל קבוצת מה"כ מתוך .1
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אחרים מחקרלם עם והשוואה סיכום :10 פרק

מבוא

את סיכמנו 9 בפרק האחרון בסעיף סוגיות. של רחב במגוון עסק זה דו"ח

אלה מימצאינו על נוסף אור להשליך ננסה כעת, המבוגרים. לעובדים בהקשר מימצאינו
הברית בארצות שנערכו מחקרים מכמה מימצאים מתוך השוואתית פרספקטיבה מתן כדי תוך

למחקרנו. והדומים

עבודה מהיבטי רצון ושביעות מעבודה כוללת רצון שביעות

באשר דעים תמימות בחוסר ומאופיינת נרחבת הינה מעבודה רצון שביעות על הספרות

חד בניגוד זאת, רצון. שביעות לבין רקע מאפייני בין הקיימים הבסיסיים הקשרים לרוב

משלח לסטטוס או להכנסה רקע מאפייני הקושרת בספרות, הקיימת הניכרת הדעים לאחדות

מהמודדים בחלקה שנחקרו, העובדים שבסוגי מההבדלים בחלקה נובעת הקיימת המבוכה יד.
מאפיין כל של מהבדיקה ובחלקה החוקרים, משתמשים בהם מעבודה רצון שביעות של השונים

רבמשתני. ניתוח במסגרת הבדיקה לעומת בנפרד, רקע

ן_כוללת_(פרק_2) ההיקף_של_שביעות_רצו

של מדד עלפי או בודדות לשאלות תשובה מתן עלידי נמדדת כוללת רצון שביעות

אלא כלל, בדרך אפשריות אינן כאלה מדדים בסיס על מחקרים בין השוואות שאלות. כמה

הבודדת השאלה זאת, עם שקלול. שיטות ובאותן מדוייקים פריטים באותם משתמשים כן אם

כבסיס לשמש יכולה אמנם היא כי עד נרחבת כה בצורה מוזכרת כוללת רצון שביעות על

שונות זמן ומתקופות ממחקרים הנתונים את לאחד המנסים מאמרים מספר ישנם להשוואה.

; (1978) Freeman; (1977) Andrisani .et al^ ; (1974) ,U.S. Dept. of Labor

9035 ל 8535 שבין עקבי, באורח מצאו, אלה מחקרים . (1979) Staines and Quinn

מאד. מרוצים או ביותר מרוצים שהם כך על הצביעו לפחות אחוזים חמישים מרוצים. מהעובדים

עשרים .7835 רצון שביעות על שדיווחו אלה של שיעורם היה בישראל העובדים על חערכנו בסקר
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הרצון שביעות שמידת כן, "ם יוצא, ביותר. רצון שבעי שהם דיווחו אחוזים ושמונה

יותר. נמוכה בישראל מעבודה
המבוססים רצון שביעות על שהדיווחים לטענה בסיס יש ,2 בפרק שדיווחנו כפי

הראינו מעלה. כלפי מוטים C?in"n:j3m רצוו שבע אתה 0?אם זו מעיו כללית שאלה על

רצון. שביעות של בהרבה נמוך שיעור על הצביעו יותר, עקיפות אחרות, שאלות כיצד

זה. כללי למימצא הגיעו עקיפות שאלות של במגוון שהשתמשו אחרים מחקרים גם

רצון שביעות ביטאו (54 עמ' ,1974) (QES) Quality of Employment Survey ב

603 וכ ראשונה, כעדיפות הנוכחית בעבודתם רואים 500^ רק אבל ,^""0 מ למעלה כללית

זו עבודה על להמליץ מוכנים דומה אחוז בה. לעבוד התחילו כאשר רצו אותה העבודה את

להם יתאפשר אם עבודתם את לשנות ירצו לא 5235 שרק. מצאנו דומה, באורח חבר. בפני
על גם הצבענו ציפיותיהם. על עולה אף או תואמת, שעבודתם מצאו 5835 ו זאת, לעשות

ביחד, שתיהן על נשאלו כאשר עבודתם את לשנות רצו המרוצים מהעובדים שרבים העובדה

עבודתם. את לשנות מעוניינים היו ולא רצון שבעי היו 503; כי שרק כך

שביענפ_יצ1ו_מ['1ב?!ייז_5עבודה_(פרק_05

העבודה. של היבטים שבעה עלפי מעבודה רצון שביעות של ההיקף את מודדים אנו
להשוות יכולנו אחרים, מחקרים עם ישירות אלה מדדים להשוות אפשר ואי שיתכן בעוד

המרכיבות ספציפיות שאלות מספר עלפי הרצון שבעי העובדים של שיעוריהם את 0ES ל

בשביעות אינטרינזיים גורמים שני כל קודם בוחנים אנו השונים. ההיבטים מדדי את

מעבודה. הרצון

שיעור המחקרים. בין גדולים הבדלים ישנם בעבודה, ענייו של להיבט באשר

זאת טענו 42?" שרק בעוד מאד, מרוצים שהם טענו QES ב (63"") מהמרואיינים גבוה

670^ ש בעוד משמעותיים. הבדלים עולים עצמאות של להיבט באשר גם שלנו. במחקר

48?" רק בעבודה, מעצמאותם מאד גדולה רצון שביעות ביטאו QES ב מהמרואיינים
(שבעי רצון שבעי שהם אלה של שיעוריהם גם זו. לקטיגוייה נכלסיט בישראל מהמרואיינים
גדול. כה אינו באחוזים שההבדל למרות QES ב יותר גדולים מאד) רצון שבעי או רצון

המתייחסת בהשוואה האקסטרינזיים. להיבטים בהקשר למדי שונים המימצאים

רצון "שבעי של (4835) גבוה שיעור מוצא QES דומות. תוצאות מצאנו הפיזיים לתנאים
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"אינם או מוטרדים" "אינם שהם tf)5)הטוענים (כ דומה גבוה שיעור מוצאים אנו מאד".

(lOi ו PiJ נמוך שיעור מצאו .לרוקדים שני דומה, באורח הפיזיים. מהתנאים בכלל" מוטרדים

עבודתם. של הפיזית מהסביבה רצון שביעות חוסר של

המחקרים שני כאשר דומות, תוצאות מצאנו בעבודה הבטחוו היבט על הנתונים בהשוואת

רצון. שביעות חוסר המבטאים iOh%1 ו מאד מרוצים של 553;503 על מצביעים

מהאוכלוסייה 400* בעוד משמעותיים. הבדלים שוב מצאנו השכר היבט על הנתונים בהשוואת

הביעו הישראלית המחקר מאוכלוסיית 53 כ רק מאד, רצון שבעי שהם טענו שנחקרה האמריקאית

מאשר יותר נמוכה השכר מהיבט הרצון שביעות הארצות בשתי משכר. דומה רצון שביעות

משמעותי הינו הרצון בשביעות הפער אולם, האחרים. העבודה מהיבטי הרצון שביעות

בישראל. יותר
להשוות יכולים אנו כוללים, מדדים בעזרת המחקרים בין להשוות שקשה למרות זאת, עם

ההיבטים בין הרצון בשביעות ההבדלים ומחקר. מחקר כל בתוך ההיבטים של היחסי הדירוג בין
משביעות נמוכה יותר מעט חינה השכר ממימד רצון שביעות .qes ב למדי קטנים חינם השונים

האחרים. מההיבטים בהרבה נמוך והינו חריג מימד הוא הקידום מימד המימדים. משאר הרצון
ששביעות בעוד המימדים, משאר בהרבה נמוכה הינה בישראל מהשכר הרצון שביעות זאת, לעומת

מהשכר. הרצון משביעות גבוהה היא זאת בכל יחסית, נמוכה היא כי אם מקידום, רצון

מסויימת עלייה שישנה הוא מהעבודה רצון בשביעות הדנים המחקרים ברוב הבולט המימצא

עם u צורת בעל דפוס להדגיש נטו יותר מוקדמים מחקרים הכוללת. הרצון בשביעות הגיל עם

העובד, של המוקדמות השלושים שנות או המאוחרות העשרים בשנות מסויימת התחלתית ירידה

יותר הינה שהעלייה טענו יותר מאוחרים מחקרים (1957 ,Herzberg et_ a_1) עלייה מכן ולאחר

 (1970 ,Gibson and Klein; 1965 ,Hulin and Smith) לינארית
כך, ביותר. חלש קשר למצוא ונוטים לאומיים, סקרים על יותר מבוססים האחרונים המחקרים

מצא לא , (1976 ,Campbell) Quality of Life Survey מ בנתונים W\n>v pn , (1979) Cohn

שמידת נמצא (1975 ,Canadian Work Values) בקנדה שנערך בעבודה ערכים של בסקר
מידה אחרים. עבודה מהיבטי הרצון שביעות ממידת יחסית גבוהה משכר הרצון שביעות
במחקר שנמצאה ביותר הימוכה הרצון שביעות מידת הברית. שבארצות מזו אף גבוהה זו

האינטרינזיים. מההיבטים היא בקנדה
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שינוי, כל שאיו כך על הם גם מצביעים QES מ הנתונים רצון. שביעות לביו גיל ביו קשר כל

הצעירה הגיל קבוצת אצל *יצוןימעבודה שטביעות לכף פרט תגיל, עם ביותר, מועט שהשינוי או

.(88 עמי ,1974 ,Quinn and Sheppard) מה במידת. יותר נמוכה היא (2925) ביותר
הגיל שהשפעת מצןיוה Livneh .(1978) Livneh עלידי רב בפירוט נותחו QES ב הגיל דפוסי

יתר אחרים. רקע משתני וכמה יד משלח השכלה, על מפקחים כאשר אפילו משמעותית היא

עם רצון שביעות חוסר המבטאים אלה של בשיעוריהם מבוקרת הבלתי העלייה כן, על

שההבדלים למרות זאת, עם .6055 בגילים 635 ל 2419 בגילים 283. מ יורדת הגיל,
בין השוואה יציבה. נשארת הרצון שביעות דרגת ,34 גיל לאחר ומשמעותיים, גדולים הם

National Labor Survey ב (6045) העמידה גיל לשנתוני (2414) הצעירים שנתון

יותר. המבוגרים העובדים אצל רצון שביעות של יותר גבוה שיעור היא, גם מגלה, (nls)

;51.735 לעומת 57.9"^ היה ביותר רצון שבעי שהיו הלבנים העובדים של שיעורם לדוגמה,

.33.935 לעומת 51.335 השחורים העובדים ואצל

רצון שביעות עם חלש שלילי קשר יש שלגיל שמימצאינו זה,נראה כללי רקע כנגד

לירידה בניגוד לדוגמה, מהספרות. העולה העיקרי לכיוון בניגוד עומדים מעבודה

23^ כ של יציב שיעור מצאנו אנו ,635 ל 2835 מ הרצון בשביעות Livneh אצל שנמצאה

משמעותית ירידה ישנה יותר העקיפים מהמודדים בכמה כן, על יתר רצון. שבעי שאינם

המרואיינים. בין הגיל עם

2925 בגילים מהעובדים 63.7^0 לציפיות, בהשוואה רצון שביעות לגבי בשאלה

על יתר רצון. שביעות על דיווחו 6055 בגיל 533, שרק בעוד רצון, שביעות על דיווחו
המלווה מהעבודה רצון שביעות בחומר הגיל עם חדה עלייה על הצבענו 9 בפרק כן,

לנו נראה רצון שביעות חוסר על התשובות במהות זה שינוי בעתיד. לשינוי תקוות בחוסר

ביותר. כמשמעותי

שב1עית_רצוו_מהיבטי_עבודה_לפי_גיל

ובעלת יותר מוגבלת הינה גיל לפי עבודה מהיבטי רצון שביעות על הספרות

במחקר חוקרים. אותו בהיבט כלל בדרך תלוי גיל עם שהקשר נמצא פחות. ברור כיוון
רצון ששביעות (1978) Muchinsky מצא (JDi)Job Diagnostic index מדד על המבוסס

שרק בעוד יורדת, לעבודה) חברים עם ויחסים קידום שכר, (פיקוח, ההיבטים מכל
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בכל לעלות. הרצון שביעות נוטה האינטרינזי) (המלמד עצמה העבודה לאופי בהקשר

האינטרינזי, ההיבט של מזו נמוכה הינה משכר היחסית הרצון שביעות הגיל, קבוצות

של הדפוס את בעיקר הדגיש (1979) Cohn של מחקרו .2918 של הגיל לקבוצת פרט

ההבדלים כאשר לירידה מסויימת עדות מצאו הם אינטרינזיים. מהיבטים רצון שביעות

ושוב, הגיל. קבוצות שאר כל לבין (3421) ביותר הצעירה הקבוצה בין הם העיקריים

מוצאים אנו 1973/74 של בדו"ח .qes מ באים לנו הזמינים ביותר הנרחבים הנתונים
למרות הנוחיות, והיבט הכספי ההיבט האינטרינזי, וההיבט גיל בין חיובי קשר שיש

Livneh הקבוצות. שאר ובין ביותר, הצעירים בין הם העיקריים ההבדלים ששוב,

ורצופה יותר חזקה עלייה שישנה ומצאה רבמשתני מודל בתוך אלה קשרים בדקה (1978)

מוצאת היא הכוללת. הרצון בשביעות מאשר הגיל עוז אינטרינזית רצון בשביעות יותר
,4435 בגילים לשיא עולה הכספי וההיבט אחרים עבודה היבטי עם מאד חלש קשר רק

מההיבט הרצון שביעות ההיבטים, בין בהשוואה .6455 גיל עד ההתחלתית לרמה חוזר אך

יותר. הגבוהים בגילים נמצא ביותר הגדול הפער כאשר שמשכר, זו על עולה האינטרינזי
ששביעות התיאוריה כנגד מסייעת עדות מביאים (1978) Muchinsky ו Livneh של המימצאים

מכינה זו ובדרך יחסי, ובאורח מוחלט באורח גיל עם יורדת אינטרינזיים מהיבטים רצון

פרישה. לקראת הקרקע את

הגיל עם ירידה מגלות ממחקרנו התוצאות בחו"ל, בספרות למימצאים בניגוד
ברוב יותר כללית מירידה חלק היא זו ירידה אך האינטרינזי, מהמימד הרצון בשביעות

מהשכר. היא הגילים בכל ביותר הנמוכה הרצון ששביעות מוצאים עדיין ואנו ההיבטים,

^5נעות_רצוןמעבודהוהשכלה
שביעות על בספרות מרכזי נושא מהווה והשכלה רצון שביעות בין ברור קשר חוסר

ניתוח וביצעו שפורסמו המחקרים כל את סקרו (1975) Quir.n and Mandelovitch מעבודה. רצון

להלן: מימצאיהם את מסכמים הם .19731962 בשנים שנערכו לאומילם סקרים תשעה של משני

There was clearly no increment in job satisfaction with each
succeeding year of education. No relationship was found
between education level and job satisfaction among workers who
had not gone to college, but those who obtained college
degrees were consistently more satisfied with their jobs than
were others. All save one of the surveys identified a college
"credentials effect"  that is, there was no payoff from
having college training unless one also received a college
degree.
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לעבודות תוליך יותר טובה שהשכלה מצפים שחיינו כיוון למדי מפתיע זה מימצא

ציפיות, להגדיל עשוייה השכלה מנוגדים. כוחות כאן פועלים זאת עם יותר. טובות

משמעותיות. שליליות השפעות יש שלהשכלה נמצא יד, משלח על מפקחים שבו בניתוח ואמנם,

מחוסר מושפעת להיות עשוייה מעבודה רצון ששביעות מניחה התיאוריה של אחת גירסה

כר, דומה. השכלה בעל לאדם טיפוסי הינו אשר והדבר האדם של עבודתו שבין ההתאמה

מנתח (1980) Monfott תעלה. שההשכלה ככל תצטמצם הרצון ששביעות נצפה יד משלח בתוך

חזקות הן אלה שליליות שהשפעות ומוצא רב בפירוט יד ומשלח השכלה שבין הגומלין פעולת את

Quinn and Mandelovitah הכחול הצווארון של הספקטרום של יותר הנמוך המעמד בקרב במיוחד
השכלתי מעמד של שונים מודדים שבין הקשר את בחנו הם כאשר דומה למסקנה הגיעז (1975)

הם יד. משלח או עבודה באותה אחרים עובדים של ההשכלתי למעמד בהקשר הבודד העובד של

אלה כאשר מהעבודה, הרצון לשביעות אמיץ באורח קשור היה יחסי השכלתי שמעמד מצאו

שביעות יותר מגלים לממוצע שמתחת ואלה רצון שביעות פחות מגלים לממוצע מעל הנמצאים

רצון.

אשר רצון, לשביעות השכלה בין ומשמעותי אמיץ קשר יש בישראל לכך, בניגוד
שביעות של ההשכלה דפוס את גם בחנו בפיקוח. נמצאות הרקע תכונות שאר כאשר נשמר

עובדים כגון קבוצות, בכמה שלילי לקשר עדות מוצאים ואנו יד משלחי קבוצות עם רצון

אחרות. קבוצות בכמה חיובי קשר למצוא ממשיכים אנו זאת, עם ומנהלים. מקצועיים

יצינ_?!י'נ5טנ_עב1!!ו]_1ו1שכלה ?5יעיפ
לבין עבודה מהיבטי רצון שביעות שבין הקשר על בהרחבה דנה לא הכללית הספרות

ההיבט היבטים. בשני משמעותי קשר מוצאים אנו 1973/74 משנת QES ב השכלה.

ההבדל אך חיובי קשר שיש בכך כוללת רצון שביעות של הדפוס בעקבות הולך האינטרינזי
ללימודים הגיעו לא או סיימו שלא אלה לבין אוניברסיטה שסיימו אלה בין נמצא העיקרי

סיום השכלה. עם יותר רצופה עלייה מגלה כםפייים מתגמולים רצון שביעות זו. ברמה

מעבודה. רצון בשביעות משמעותית לעלילת מוביל אוניברסיטה סיום רק ולא תיכון ספר בית

אינטרינזית רצון שלשביעות ,QES מ בנתונים שימוש תוך הראה, (1977) Kalleberg

ששביעות מפתיע לא לכן מעבודה. כוללת רצון שביעות על ביותר החזקה ההשפעה את יש

אינטרינזית. רצון שביעות של הדפוס בעקבות הולכת השכלה, פי על מעבודה כוללת רצון
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רמות בכל כמעט ביותר, הנמוכה היא כספיים מתגמולים הרצון שטביעות הוא נוסף מימצא

ההשכלה.

עקבי כמובן, שהוא, דבר השכלה, עם ההיבטים מכל הרצון שביעות עולה בישראל

היא משכר הרצון שביעות בישראל גם כוללת. רצון ושביעות השכלה בין החזק הקשר עם

ההשכלה. רמות בכל ביותר הנמוכה

עלפי הדפוס מה, במידת כיחודיים מתגלים בישראל וההשכלה הגיל שדפוס בעוד

משלח סטטוס בין אמיץ חיובי קשר ישנו למימצאינו. יותר תואם בספרות הנמצא יד משלח

אחד מהוות אך בספרות פחות המודגשות השאלות אחת מהעבודה. רצון ושביעות היד

אינטרינזיים מתגמולים רצון שביעות של היחסית המידה היא שלנו המרכזיים מהמוקדים

לעובדי פרט הפיננסי, מההיבט ביותר הנמוכה היא זו רצון שביעות QES ב וכספיים.
שביעות שמידת מצאנו זאת, לעומת מקצועיים. בלתי ועובדים מקצועיים עובדים פקידות,
הגדול הפער את תואם זה דבר ו1,*ד. משלחי קבוצות בכל ביותר הנמוכה היא מהשכר הרצון

השווינו כאשר האינטרינזיים ההיבטים לעומת משכר רצון שביעות בין שראינו יותר

לשביעות יחסית מהשכר, הרצון שביעות חוסר זאת, עם יחד מימצאינו. לבין QES ה בין
בישראל. היד משלחי בסולם עולים שאנו ככל מאד מצטמצם בעבודה, מעניין הרצון

C64 (פרקים בעבודה הקשורים ערכים

כפי ערכים בין ההבחנה את הדגשנו ,5 בפרק בעבודה הקשורים ערכים של בניתוח
שינויים של בשוליים הערך לבין התועלת פונקציית של בפרמטרים משתקפים שהם

שונים עבודה היבטי של לחשיבות בהקשר השאלות מערכת על התשובות בעבודה. ספציפיים

אחרים שיפורים תמורת הנטו שכר על לוותר הנכונות בעוד הראשון של כמודד פורשה

בשוליים. להערכה שלנו המדד את היוותה לשלם) (הנכונות בעבודה

לשלם, נכונות על מימצאינו את עימם להשוות יכולנו אשר שפורסמו מחקרים אין
עם ההשוואה את ממשיכים אנו העבודה. היבטי לחשיבות באשר מחקרים כמה היו אף

ספציפיים פריטים מספר על התשובות את כל קודם משווים אנו .QES מסקר נתונים
. המחקרים. שני של השאלות במערכת המופיעים
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7535 ל שקרוב מוצאים 1976 הניידות מקר והן QES חן בעבורו;, לעניין באשי

העובדים של קטן שיעור ורק מאד" "חשוב היבט בעבודה עניין של בהיבט רואים מהמרואיינים

חשוב", כר כל "לא היבט בו רואים

653 שכ מוצאים המחקרים שני למדי. דומים עצמאות של להיבט באשר הנתונים
זה בהיבט שרואים $4 מצא qes ש בעוד מאד"; "חשוב מרכיב בעצמאות רואים מהמרואיינים

.135 מצאנו הניידות במחקר חשוב", כר כל "לא היבט

מהמרואיינים 3835 כ שלנו במחקר העבודה. של האקםטרינזיים ההיבטים את עתה נשווה
שהסביבה טענו 403< ש מדווח QES במיוחד. חשובים או מאד חשובים היו פיזיים שתנאים טענו

QES של במחקר חשוב"; כך כל "לא של בשיעורים הבדל יש זאת, עם מאד. חשובה הפיזית
מקום, מכל חשיבות. כל אין פיזיים שלתנאים שטענו l\ רק נמצאו ובמחקרנו ,8*6 נמצאו

מאד. דומים QES של והמימצאים מימצאינו
שלנו הנתונים בעוד יחד. גם והבטחון השכר להיבטי בהקשר עולים משמעותיים הבדלים

של המחקר לעומת (7n ו $77) מאד" "חשוב בקטיגוריה יותר גבוהים שיעורים על מצביעים

לא שאף לציין מעניין בעבודה, בטחון עבור 6335 ו שכר עבור 643! של שיעור המוצא ,qes

בכלל", חשוב "לא פריט שכר של בפריט ראה לא שנחקרו הישראלית באוכלוסייה מהעובדים אחד

אינו שהשכר הטוען שנחקרה האמריקאית באוכלוסייה C3^) קטן כי אם מה, שיעור יש בעוד
חשוב, אינו בעבודה שבטחון כר על הצביעו הישראלית מהאוכלוסייה 20^ רק בעוד בכלל. חשוב

חשוב. בלתי כהיבט בעבודה הבטחון היבט על 735 הצביעו QES של המחקר באוכלוסיית

ניכרת במידה הגבוהים העניין היבט לחשיבות בהקשר שיעורים מביא qes מחקר

חשיבות עבור השיעורים שלנו שבמחקר בעוד , CtmiriN נקודות 10) לשכר בהקשר מהשיעורים

עניין. של מהשיעורים במקצת גבוהים היו השכר

ערכים_בעבודה_עלפי_גיל_2חשננ^

האינטרינזיים ההיבטים של כשחשיבותם qes ב שנמצא לדפוס מקביל השכלה של הדפוס

אלה עבור משכר יותר לחשוב הופך העניין היבט למעשה, מתמיד. באורח עולה לשכר יחסית

הרבה החשיבות בעל אינו השכר שהיבט נמצא בקנדה שנערך בעבודה ערכים של בסקר גם
מההיבטים ניכרת במידה חשוב פחות אף זה היבט למעשה אחרים. להיבטים יחסית ביותר
שלהם. הדירוג סולם בראש והסמכות העניין היבטי את מדרגים הקנדים האינטרינזיים.
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בתי בוגרי עבור מידה באותה חשובים ההיבטים שני השכלה; של ויותר שנים 13 להם שיש

לשכר, יחסית האינטרינזיים ההיבטים של בחשיבות ההשכלה עם העלייה תיכוניים. ספר

.QES של הסטטיסטיקה על המבוסס במחקרים Quinn and Mandelovitch עלידי אומתה

מגמה כל שאיו מצאה רבמשתני ניתוח במסגרת הגיל דפוס את החוקרת ,Livneh.

הגיל עם ירידה שישנה מצאנו אנו לקידום. הזדמנות של המצטמצת לחשיבות פרט גיל של

האינטרינזיים ההיבטים ושל שכר של היחסית החשיבות ההיבטים. רוב של בחשיבותם

פיזיים. ותנאים לחץ/עייפות של בחשיבות ניכר גידול וישנו משתנה, אינה
קלה לעלייה פרט משמעותיות ירידות או עליות מצאנו לא הגיל, לדפוסי באשר

של בחשיבות קלה וירידה בעבודה, ובטחון לחץ/עייפות היבטי של בחשיבות כמצופה

לקידום. הזדמנויות
להעריך היתה שונים עבודה היבטי של היחסית החשיבות את בחנו בה נוספת דרך

התוצאות רבמשתני. ניתוח של במסגרת מעבודה כוללת רצון שביעות על השפעותיהם את

של המקדמים את להשוות ניתן .10.2 ו 10.1 בלוחות מובאות זר, ניתוח מוג של

זו השוואה יחידות. באותן כולם נמדדים שהם כיון השונים ההיבטים של הרגרסיות
שביעות של האחרים ההיבטים לכל ומעבר מעל ביותר, החזקה ההשפעה את יש שלעניין מגלה

הם אך שוות, חזקות השפעות יש ובטחון שכר פיזיים, לתנאים מעבודה. כוללת רצון

במגוון שליט נשאר העניין שהיבט נראה, השפעתם. עוצמת בדירוג העניין מהיבט שונים

אקדמאים, עבור שנאמרו המקדמים עלידי מודגם שהדבר כפי יד, משלחי קבוצות של

. ■ . מקצועיים. בלתי ועובדים מקצועיים עובדים
,(1977) Kaiieberg כגון בחו"ל שנעשו מחקרים של למימצאים מקביל זה מימצא

ההשפעות את יש האינטרינזיים להיבטים שגם שמצאו (1980) Gruenberg ,(1979) Cohn

שהדבר מצאו (1979) Cohn ו (1978) Livneh כוללת. רצון שביעות על ביותר הגדולות
של במגוון כך מצא (1980) Gruenberg ו גיל קבוצות של מגוון לגבי גם נכון הזה

יד. משלח קבוצות

בלוח מתומצת שהוא כפי העמדות משתני של הכולל הדפוס של בהשוואה מסיימים אנו
משביעות בהרבה פחותה משכר רצון שביעות שמידת זה מסכם בלוח רואים אנו .10.3

משלחי הגיל, קבוצות כל את מאפיין זה שדפוס קודם כבר ציינו אחרים. מהיבטים הרצון

וההשכלה. היד
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להסיק יכולים איננו מהשכר, יחסית גבוה רצון שביעות חוסר למרות זאת, עם

המיוחסת הניכרת לחשיבות עדויות מספיק ויש ביותר החשוב הוא השכר שהיבט מכר

חלק על לוותר המוכנים עובדים של משמעותית קבוצה קיימת כך, אחרים. עבודה להיבטי

בולטת אינה הכספית והתמורה אחרים, עבודה בהיבטי שיפורים של מגוון תמורת משכרם

רצון בשביעות השינוי למקורות או עבודה לשינוי כסיבות נתנו שהעובדים בנימוקים
שונים, היבטים של הכוללת החשיבות על העובדים נשאלו כאשר שנים. חמש במשך מעבודה

עם אחרים, היבטים מימדי של למדדים בהשוואה ביותר הגבוה הדירוג את השכר קיבל

היו הציונים שבעבודה, העניין ולמידת השכר לחשיבות בהקשר הבודדות, בשאלות זאת,

רצון שביעות על ההיבטים של הרגרסיות מקדמי לעיל, שצויין כפי ולבסוף, שווים.
המכרעת החשיבות על מצביעים ,10.3 לוח של האחרונה בשורה שוב מובאים אשר כוללת,

בהרבה נמוכה השפעה כבעל הוכח עצמאות, האחר, האינטרינזי המימד העניין. היבט של

דירוגם את משווים כאשר ואמנם, האחרים. ההיבטים שאר מכל אף ובעצם השכר מהיבט

המשתקפת חשיבות של יותר העקיף המדד עם הישירה חשיבותם של במונחים ההיבטים של

מועט, דמיון מוצאים אנו הרגרסיות, במקדמי

מקצועית בהכשרה השתתפות

?2עני1_י1?!555י5_לא1בב_סם1ים_1בחמש_שנים

מועטים מחקרים מקצועית, הכשרה על ועשירה נרחבת ספרות שקיימת למרות

המחקרים שרוב מפני וזאת כאן, המובאים הנתונים עם להשוותם שאפשר נתונים מביאים

שמחקרים הוא נוסף מכשול ותועלת. עלות של ספציפיות תכניות של בניתוח מתרכזים

האפשריות. ההשוואות את מגבילים הם ובכך מוגדרות, גיל לקבוצות מוגבלים אלה

ה5רית בארצות העבודה שוק נסיון עם להשוואה נקודות מספר הנותן אחד מרכזי מחקר

ביותר הישירה fwntsnn .(1977 ,Parnes) (NLS) National Longitudinal Surveys על מבוסם

של הדפוס הוא המחקר מטפל בהם התחומים אחד .4945 הגיל בקבוצת היא זה מחקר מימצאי עם

השתתפות של והדפוס המדגם, אחר עקב הוא שבמהלכם שנים חמש של בתקופה בהכשרה השתתפות

במחקר שתוארו הרחבים לדפוסים דומות שלהם הכלליות התוצאות המחקר. עריכת שלפני בשנים

שלנו.
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סטטוס עם השכלה, עם חיובי באורח קשורה (10.4 (לוח מקצועית בהכשרה ההשתתפות

קשורה ההשתתפות קודמת; מקצועית הכשרה ועם הלבן, הצווארון מקצועות עם מקצועי,
לסיום עד ההשכלה בסולם עלייה של דפוס מראה בהכשרה ההשתתפות גיל. עם שלילי באורח

למכללה. אחרכך שהלכו אלה אצל מכן לאחר וירידה התיכון, הספר בית

NLS של בדו"ח הנתונים ראשית, סיבות. כמה בשל קשה המדוייקים השיעורים של השוואה

לא קרובות לעתים למשל, ההשוואה; על המקשות כאלה בצורות מובאים (1977 ,Pames)

קורסים עבור נפרדים סה"כ מובאים לא כן כמו האוכלוסייה. סה"כ של נתונים מובאים
לאאקדמיות עלתיכוניות מסגרות כוללים האמריקאיים הנתונים כן, על יתר אזרחיים.

פורמלית. כהכשרה מוגדרות הן שבישראל בעוד הכשרה, של בהגדרה

עלפי והן החיים לאורך הנתונים עלפי הן מגלה, השיעורים של ההשוואה

אנו כאשר הברית. בארצות יותר גבוהים ההשתתפות ששיעורי שנים, חמש של הנתונים
תפקיד הצבאית שלהכשרה לזכור עלינו החיים לאורך שבשיעורים ההבדלים את מפרשים

הקבוצות של מהקורסים 50"^ ל $30 בין מייצגת היא בה בישראל יותר וגדול חשוב

.200^ ל 1035 בין רק מייצגת היא הברית שבארצות בעוד השונות
מבוגרים עובדים מיוחד. באופן גדולים שנים בחמש השתתפות של בשיעורים ההבדלים

ודבר בהכשרה, שניים) פל אפילו קרובות (לעתים יותר הרבה משתתפים האמריקאית בחברה

להסביר אפשר אי זהים. יד משלח או השכלה עם עובדים משווים אנו כאשר אפילו נכון זה

ההכשרה. שבהגדרת בהבדלים אלה פערים

בהכשרה. מתוכננת השתתפות של בהרבה נמוך שיעור מגלה NLS של הסקר לכך בניגוד
בהכשרו; להשתתף תכננו 5955 בגילים 8*0 ו 5450 בגילים 1335 הכל שבסך מצאו הם

במחקרנו בפועל. ההכשרה לדפוסי תואמים יד ולמשלח להשכלה בהקשר ושהדפוםים מקצועית
מקצועית. בהכשרה להשתתף תכננו 6055 בגיל ish ו 5450 בגילים 2035 בערך

עבודה שינוי של ושיעורים דפוסים

הנושא את היוו החיים ולאורך שנים חמש במשך בעבודה ניידות של הדפוסים

שינוי. של ואספקטים זמן נקודות מספר בדקנו זה. דו"ח של 8 בפרק שנידון המרכזי
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נתונים חוסר בשל וזאת, נבחרים מימצאים כמה רק להשוות יכולים אנו ואולם,
ם. י ו משו

בישראל י]?!1יא{'_!גם_מ2מצאים_ממחקרים_אחרים

באוכלוסייה שנמצאו הניידות לדפוסי שלנו התוצאות את משווים אנו ראשית

השוואה מטרס). (סקר 1974 ב שנערך לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר כולה הישראלית

שונים להיות עשויים היו שמצאנו הדפוסים בה המידה לגבי אינדיקציה לנו תיתן זו
כבר שציינו כפי שחקרנו. האוכלוסייה תת לגבי דיווחנו עליהם מאלה הכללית באוכלוסייה

סוגי עלפי הבסיסי, הניידות דפוס ד'0, ונספח 8 פרק (ראה אוכלוסייה אותה עבור

כך, שלנו. במחקר שינוי יותר מעט מצאנו כי אם דומה,  המחקרים שני ביו השינוי
השוואתי. אופי בעלי הם הניידות שדפוסי נראה

1974 מ לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סקר של המלאה האוכלוסייה עם ההשוואות

והן לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סקר של C4 לוח ,1978) Klinov של ניתוח על מבוססות

גברים אצל 1O\ כ הינו היד משלח שינוי ששיעור מגלה זה ניתוח .10.5 בלוח מובאות

במחקר 41.93! של השיעור לעומת וזאת אודותם, מידע יש ואשר מועסקים שהיו 3425 בני
לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה בסקר יותר גבוהה מעסיק החלפת מידת לכך, בניגוד שלנו.
אף מה במידת שונה יד, משלח שינוי לביו מעסיק שביו הקשר כתוצאה, .46^ לעומת 560*

ושיעורים מעסיק החליפו שלא אנשים אצל יד במשלח שינוי יותר יש שלנו בסקר הוא.

יד. ממשלחי במעברים המלוות מעסיקים החלפות של בהרבה גבוהים
אלה הבדלים של גודלם כי אם ,35 לגיל מעל שהם אלה עבור גם קיימים הבדלים אותם

מהלוח, לראות שניתן כפי נשים. עבור שנוצר הדפוס על גם מדווחת C1978) Klinov יותר. קטן

עוד דומים אף אנו מימצאינו זאת, עם מאלה. אלה שונים אינם ונשים גברים עבור הדפוסים

גברים. עבור מצאה שהיא לדווט מאשר Klinov עלידי שנמצא נשים עבור לדפוס פחות

בנקודת היד משלח עלפי יד, במשלח שינוי של השיעור לבחינת עתה פונים אנו
ממשלח היציאות שיעור הוא האחד יד. במשלח שינוי של מדדים שני משווים אנו המוצא.

"חיכוכית" ניידות מדד לו קוראת Klinov ש מדד הוא השני המרד שנים. חמש לפנ1 יד

בעלייה התנסו \ר.1\ ש מצאנו בסטטוס. השינוי ממידת עולה יותר משמעותי הבדל
.1974 מ לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר בלבד 8.335 ל בהשוואה בסטטוס
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והיוצאים. הנכנסים ננסה"כ מחולק העבודה) כוח (מתוך נטו הנכנסים כמספר מוגדר והוא

ביותר הגבוהים הניידות ששיעורי מוצאים אנו היציאה שיעורי של בהשוואה

בהתאם וזאת מקצועיים, בלתי ועובדים מכירות עובדי פקידות, עובדי של בקטיגוריות הם

ו"פקידות" "מכירות" כאשר כלל שבדרך זאת, עם לצייר, חשוב המחקרים. שני של לתוצאות

שיעורי שלנו, במחקר נעשה שהדבר כפי ו"נמוכים", "גבוהים" של לקטיגוריות מחולקים

נמוכים. פקידות ועובדי נמוכים מכירות עובדי אצל נמצאים ביותר הגבוהים הניידות
■■. לבין התחלה נקודות המהווים יד משלחי ביו 8 בפרק שעשינו ההבחנה את תואם זה מימצא

שהשיעורים מצאה Klinov הקריירה. סולמות פני על סיום נקודות המהווים יד משלחי

עובדי ,(193<) מקצועיים עובדים אצל נמצאים חיכוכית ניידות של ביותר הגבוהים
את מצאנו שלנו במחקר .(10.196) אחרים חופשיים מקצועות ובעלי (7.135) פקידות

(6.335) אקדמאים ,($17.5) אחרים חופשיים מקצועות בעלי אצל ביותר הגבוהים השיעורים

בדפוס המחקרים שני בין ניכר דמיון אמנם שקיים מכאן, .(5.en) מקצועיים ועובדים
שלנו. במחקר עקבי באורח יותר גבוהים המוחלטים השיעורים אבל יד משלח עלפי שלהם

לעיל. הצבענו עליו יד במשלח כולל שינוי של יותר הגבוה לשיעור תואם זה דבר

מ?11א{'_עם_מחקרים_מארצות_הברית

של בתקופה הניידות דפוסי את שניתחו מחקרים שני על בעיקר מתבססת ההשוואה

(1978) Leigh .1970 ב הברית בארצות שנערך מהמפקד שנלקחו נתונים עלפי שנים חמש

עלפי ין במשלח השינוי שיעורי על משווים נתונים מציגים (1977) Sommers and Eck ו
הגיל קבוצות בכל יד במשלח הניידות הברית בארצות 10.5א, בלוח מראים שאנו כפי הגיל.
אלה פערים אחוזים). נקודות 15 ל 12 (בין בישראל, מאשר יותר ניכר, באופן גדולה

ישראל. של הכוללת הגברית האוכלוסייה עם אותם משווים היינו לו יותר כגדולים אף מופיעים
כאשר הישראלי ובסקר האמריקאיים בסקרים מאד דומה היא גיל עם הירידה הזמן, באותו

bv בשיעורים הגיל עם הירידה אחוז התייצבות. יש ואז 45 גיל עד חריפה ירידה יש

בסקרים. זהה הינו יד במשלח השינויים
מרצון ושלא מרצון שנעשו מעסיק החלפות על השוואה ברי נתונים למצוא יכולנו לא

שנים. חמש לפני הועסקו שלא אלה של שבשיעוריהם הגדולים להבדלים לב לשים יש
מה. במידת יותר קטנים יהיו המדגם, כל סך מתוך ההבדלים, כתוצאה,
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בגיל גברים על (1975) National Longitudinal Surveys כ 5945 בני שהיו לאלה פיט

שנים חמש במשך מרצונם מעסיק שהחליפו אלה של שאחוזיהם מצאנו הברית. בארצות העמידה

103, ו ,5445 בגיל בישראל 123< ו הברית בארצות 133< זה: גיל בטווח מאד דומים הם

.5955 בגילים הארצות בשתי

עלידי שנים חמש של בתקופה שינויים על עורכים שאנו ההשוואה את מסיימים אנו

על מבוססות ההשוואות (יוקרה). מקצועי בסטטוס שנים בחמש השינוי מידת של בחינה
.nls  ומ האמריקאי האוכלוסין ממפקד נתונים הבוחן ,(53 ו 47 עמי ,1978) Leigh

ניידות יותר מצאו NLS ה סקר או שהמפקד ראינו ראשית, הבדלים. מספר ישנם

בנוסף, בשניהם). שניים פי קרובות, (לעתים הגיל קבוצות בכל מטה וכלפי מעלה כלפי

כל עבור בערר 63<) גיל עלפי מאד יציב הוא במעמד הירידה שיעור שלנו שבסקר בעוד

ירידה של יותר קטנים שיעורים המבוגרות הגיל בקבוצות מצא nls ה הגילים), קבוצות

שני ולבסוף, .(6445 הגיל בקבוצת \200 ,35 לגיל מתחת שהם אלה אצל 19"^) במעמדם

הגיל. עם דרמטי באורח יורדת בסטטוס העלייה שמידת מצאו המחקרים

רצון שביעות לבין עבודה שינוי בין הקשר של רבמשתני שניתוח גם לציין יש

שנעשו ששינויים בעוד מרצון שנעשו משינויים משמעותיים שיפורים שהיו הוכיח מעבודה

מימצאיהם את תואם זה מימצא רצון. בשביעות ירידה של הסבירות את הגדילו מרצון שלא

,[1980 ,Monfort ו 1977 ,Andrisani (ראה הברית. בארצות ניידות על המחקרים רוב של

בפועל בשכר שינויים עבור שנמצאו בהרבה החלליות לתוצאות מנוגד זה מימצא כן, על יתר

למימצאים תואם הוא זאת, עם .(1978 ,Klinov) המצופה בהכנסה או .(1975 ,Parnes)

שינוי של המקורות בין או עבודה לשינוי הסיבות בין בולטות אינן שכר שיזוספות שלנו

שנים. חמש במשך מעבודה, רצון בשביעות

החיים לאורך לשינויים שנים חמש במשך מהשינויים דיוננו מוקד את מעבירים אנו
עלידי מוצגים שהם כפי nls של הסקרים עם מקצועי בסטטוס השינוי מידת את ומשווים
כפי (OCG) Occupational Change in a Generation in the U.S,, ועם ;(1978) Leigh

תמציתית בצורה מובאות הללו ההשוואות .(1978) Featherman and Hauser ב מוצג שהוא

.10.6 בלוח

מצאנו ,OCG ול NLS של למחקרים במחקרנו, החיים לאורך הניידות דפוסי בהשוואת

מטה כלפי שניירות מוצא שלנו המחקר מאד, דומים בסטטוס עלייה של שהשיעורים שבעוד
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נמוכים נקודות 2010 ב בממוצע הם בסטטוס צמצום של השיעורים בהרבה. פחותה הינה
המשווים הנתונים כאשר בנוסף, הנבחרות. הגיל קבוצות עבור המשווים שבמחקרים מאלה \

שלנו הנתונים עולה, שהגיל ככל מטה כלפי ניידות של מתונה ירידה על מצביעים

מטה. כלפי ניידות של מעיקרו יציב שיעור על מצביעים

חיי כל את שבילו אלה שונות: קבוצות משתי מורכבת הישראלית האוכלוסייה
שלהם העבודה כוח קריירת את שהחלו לאחר לישראל שעלו ואלה בישראל, שלהם העבודה

שתי התנסו שבהם החיים לאורך השונים הדפוסים את מדגישים אנו 8 בפרק בחו"ל.
סטטוס שינוי של דפוס על מצביעים אנו 10.6 לוח בשולי 5 מסי בהערה אלה. קבוצות

שעלו אלה ביו גם ומבחינים בישראל, הנוכחית העבודה עם בחו"ל האחרונה מהעבודה

שונה השוואה מכך עולה .30 גיל לאחר לישראל שעלו אלה לביו 3020 בגילים לישראל

אלה עבור הן גבוהים הם מטה כלפי ניידות של השיעורים האמריקאיים. לנתונים מאד

האוכלוסייה סה"כ אצל מהשיעורים זה, גיל לאחר שעלו אלה עבור והן 30 גיל לפני שעלו

Featherman and Hauser ו NLS עלידי שאוזכרו מהשיעורים גבוהים אף והם בישראל,

קבוצות שתי עבור נמוך הוא מעלה כלפי ניידות של השיעור דומה, באורח .(1978)

או הארץ ילידי אוכלוסיית עם הו בהשוואה ואחריו) 30 גיל (לפני העולים אוכלוסיית
האמריקאי. הדפוס עם

נבחרים מימצאים

דווח עליה הרצון משביעות ניכר באורח נמוכה בישראל מעבודה הרצון שביעות .1

נמוכה הינה נמוכה השכלה בעלי עובדים אלה הרצון שביעות הברית, בארצות

ארבעים השכלה. לבין מעבודה רצוו שביעות שביו יותר החזק הקשר בשל בישראל במיוחד

רצון שביעות חוסר ביטאו לימוד) שנות 40) נמוכה ה"זכלה בעלי מהעובדים אחוזים
טוענים אחוזים ושלושה חמישים ויותר. שנים 16 שלמדו מאלה SZ ל בניגוד כללית

יותר; הגבוהה ההשכלה מבעלי 30?0 ל בניגוד וזאת ציפו, שהם ממה פחות הינה שעבודתם

מבעלי $4 ל בניגוד וזאת תשופר, שעבודתם תקוה כל להם ואין רצון שבעי אינם 3731

יותר. הגבוהה ההשכלה
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עובדים של מהעבודה וציפיותיהם בעבודה שערכיהם ההשערה את העלינו 2 בפרק

בהבדלים יתבטאו בפועל העבודה במצב שהבדלים כך דומים, נם הי הקבוצות מכל בישראל

השערה לדחות או לאמת יכולנו לא זה רו"ח במסגרת מהעבודה. הרצון בשביעות גדולים

זו.

אחרים עבודה להיבטי בהשוואה בישראל, במיוחד גבוה הינו משכר רצון שביעות חוסר .2

הברית. מארצות לנתונים ובהשוואה

מספיקות עדויות קיימות משכר, רצון שביעות חוסר של יחסית הגבוהה הדרגה למרות .3

חותכת עדות ישנה אחרים. עבודה להיבטי המיוחסת הניכרת החשיבות את המחזקות

עבודה בהיבטי שיפורים הכנסת תמורת שכר תוספות על לוותר מוכנים שהעובדים לכך

העובדים עלידי שניתנו הסיבות ביו בולט אינו יותר גבוה שכר אחר החיפוש אחרים.

של הכללית החשיבות על נשאלו העובדים כאשר שלהם. העבודה שינויי את נימקו הם כאשר

של רגרסיה בניתוח והשכר. העניין להיבטי שווה חשיבות ניתנה שונים, עבודה היבטי

כוללת, רצון שביעות על ביותר הגדולה ההשפעה היתה העניין להיבט כוללת, רצון שביעות

ממחקרים למימצאים מקביל זה מימצא יד. משלחי קבוצות במספר והן הכולל במדגם הן

בחו"ל. שנערכו

מאד דומה האחרונות השנים ובחמש החיים לאורך בהכשרה השתתפות של הדפוס .4

בכך הכשרה לביו פורמלית השכלה בין משלים קשר קיים הברית. ובארצות בישראל

יותר משתתפים יותר, גבוה סטטוס בעלי ובמקצועות יותר גבוהה השכלה עם שעובדים

הגיל. עם דרמטי באורח יורדת ההשתתפות כן, על יתר בהכשרה.

בישראל האחרונות השנים בחמש מקצועית בהכשרה ההשתתפות ששיעורי נראה

בהזדמנויות שלהבדלים כנראה הברית. בארצות העובדים של מהשיעורים יותר נמוכים

הזדמנויות להם שהיו חשו 553. הכל בסך בתועל. ההשתתפות היקף בקביעת ניכר תפקיד

ממקצועות מקצועיים בלתי עוברים או הנמוכה ההשכלה מבעלי 25"^ רק אבל בהכשרה, להשתתף

להשתתף הזדמנויות להם היו שלא העובדים מכל כשליש כך. הרגישו הכחול הצווארון
את תפסו העובדים כאשר מכך. מוטרדים היו האם נשאלו כאשר דאגה ביטאו בהכשרה

כוונה של הכולל השיעור גבוה. בשיעור בהכשרה להשתתף נטו הם בזמינות, ההזדמנויות
מכלל 12\ ו ,6535 הוא הזדמנויות להם שהיו אלה בקרב בהכשרה הקרוב בעתיד להשתתף
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בפועל השתתפות של לשיעור ומעבר מעל עולה להשתתף כוונה של זה שיעור העובדים.

דומים. גיל של הדפוסים זאת, עם שנים; בחמש

משלח בשינוי או מעסיק בהחלפת אם המתבטאת בעבודה, ניכרת ניידות ישנה בישראל .5

שלנו התוצאות עם הברית בארצות הדפוסים של ההלזוואה זאת, עם שנים. חמש במשך יד

כמו הישראלית, האוכלוסייה בכלל יותר נמוך שנים חמש במשך הניידות של שההיקף מגלה

מטה או מעלה כלפי שינויים פחות ויש היד, משלחי קבוצות כל, לא אם רוב, בשביל גם

השנים. חמש של התקופה במשך היד משלח של בסטטוס

של לשינוי שיש ניכרות תשואות על מצביע שנים בחמש הרצון בשביעות השינוי
השינויים עבודתם. לשנות שהוכרחו לעובדים הנגרמים הפסדים ועל מרצון הנעשה עבודה

של שגודלו נראה גדול. לשיפור מביאים העבודה בכוח במעמד או במעסיק, יד, במשלח

הברית. בארצות במחקרים שדווחו השיפורים של גודלם על עולה זה שיפור

שיפור של משמעותי אמצעי כמספקת נראית אמנם בעבודה שניירות מאשרים המימצאים

מצביעים הם בנוסף, מעבודה. רצון בשביעות משתקפים שהם כפי לעבודה, הכוללים בתגמולים

במשלח לשינויים ומכאן יד משלחי של בציונים הקשורים לניידות תשואה של שמדדים כף יגל

העבודה בכוח במעמד ושינוי מעסיק החלפת הממשיים. מהשיפורים רבה במידה יפחיתו יד,
המדדים לגבי גם נכון זר דבר מעבודה. רצון בשביעות גדולים לשיפורים מעצמם תורמים

עבודה לשינוי ותגמולים מניעים של הרחב מהמגוון המתעלמים שכר, תוספות כגון הבודדים

עבודה. לשינויי התשואות של חסר אומדן יתנו אשר

כוח החיים. לאורך ניידות של בדפוס נמצאים הפוך, אופי בעלי אך בולטים, הבדלים .6

לעומת מטה, כלפי ניידות ובפחות מעלה כלפי ביירות ביוז1ר התנסה בישראל העבודה

הברית. בארצות העבודה בכוח האנשים

לעומת העולים של החיים לאורך ניידות דפוסי של השונה האופי הוא נוסף מימצא

חיי במשך עבודה משינויי הרוויחו העולים גם בישראל. שלהם העבודה חיי את שהחלו אלה

כתוצאה שנבעו ההפסדים את לקזז כדי הספיקו לא אלה שיפורים ואולם בישראל שלהם העבודה

מעלה כלפי ניידות מגלה נוכחית עבודה עם בחו"ל עבודה של ההשוואה לישראל. מהעלייה
לפגי לישראל שהגיעו לאלה יחסית עולים, אצל מטה) כלפי ניידות (יותר בהרבה פחותה

הברית. לארצות יחסית ואף ,20 גיל
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לבן צווארון מעבודות משמעותי מעגי עם גם מתקשר לישראל עלייה של התהליך

לאורך השינוי לכך, בניגוד שכיר. של למעמד עצמאי של וממעמד כחול, צווארון לעבודות
בכיוונים משמעותיים מעברים מגלה כאחד, הארץ ילידי ואצל עולים אצל בישראל, החיים

2(n ש מתברר הנוכחית, העבודה עם בישראל ראשונה עבודה משווים אנו כאשר ההפוכים.

למעמד שכיר של ממעמד \ר\ ו ללבן כחול וארון מצו בישראל בהיותם עברו מהעובדים

עצמאי. של

מכמה וזאת בעתיד שונים יהיו הארץ ילידי ועבור העולים עבור שהדפוסים יתכן

לישראל. עלו הם בה לתקופה בהתאם ניכר באורח משתנה העולים של הדפוס ראשית, סיבות.
החיים. לאורך יותר רבה בירידה התנסו ההמונית העלייה בתקופת לישראל שהגיעו אלה

שמידת יתכן שנית, יותר. יצליחו  בעתיד לישראל שיבואו שעולים לצפות יש כך,

של הגדול משיעורם הושפעה בישראל עבודתם חיי כל את שבילו אלה אצל השיפורים

בכוח בהרבה פחותים להיות עשויים הארץ ילידי של השיפורים העבודה. בכוח העולים

את שליוו היד משלחי במבנה המעברים ולבסוף, בהרבה. קטן משקל יש לעולים שבו עבודה

משמעותי. באורח הואטו  המשק פיתוח

התעשייה סקטור לביו השירותים סקטור בין העובדים זרימת של המפורט הניתוח .7

מצאנו הסקטורים. בין במעברים מעורבים היו יד משלחי של רחב שמגוון העלה

העבודה. בכוח במעמד או יד במשלח בשינויים כרוכים היו הסקטורים בין המעברים שרוב

היה לשירותים המעבר הכיוונים. בשני הזרימה של באופייה הבדלים כמה עולים
המקצועי, בסטטוס לעלייה לבן, לצווארון כחול צווארון עובדי של למעבר יותר קשור

כאשר ,45 גיל לאחר (במיוחד מרצון. שלא ולשינויים העבודה בכוח במעמד לשינוי
. ($50 הוא מרצון שלא הניגשים המעברים שיעור

יותר גדול לשיפור מביא אינו לשירותים המעבר האלה, ההבדלים אף על אך,

מרצון מעברים של יותר הגבוה בשיעור הוא אחד אפשרי הסבר מהעבודה. הרצון בשביעות

מצליחים, שהוא כיוון בכל סקטור להחליף הבוחרים שאלה הו^ שני הסבר לתעשייה.

שעליות אמנם נכון בעבודה. ולערכיהם להעדפותיהם עקביים שהם שינויים לבצע כנראה,

הנשארים אלה אצל מאשר לשירותים שעוברים אלה אצל יותר שכיחות רצון בשביעות

לאלה יחסית השירותים, סקטור את העוזבים אלה לגבי גם נכון הדבר אבל בתעשייה,

עבודה לשינוי בסיבות הכיוונים בשני העוברים אלו בין הבדלים ישנם בו. הנשארים



 312 

לשירותים העוברים שאלה כך על מצביעים הם איו אבל זמן, לאורך רצון לשביעות ובמקורות

שכר. ליותר או אינטרינזיים, תגמולים ליותר מצפים או מקבלים

בכל השני כחוט שעבר מרכזי נושא היוותה מבוגרים עובדים של היחסית העמדה .8

העובדים .9 פרק של האחרון בחלק ושולבו סוכמו המימצאים זה. דו"ח של הפרקים

במיוחד רצון, שבעי פחות להיות נטו הברית, בארצות למימצאים בניגוד המבוגרים,

רצון שביעוה מעבודה: רצון שביעות של עקיפים אינדיקטורים מספר בודקים אנו כאשר

מלווה רצון שביעות בה המידה ,9 בפרק שראינו כפי או, זה; בגיל לציפיות ביחס

שביעות חוסר של זו תחושה כיצד ראינו כך תקווה. חוסר של בתחושה או לשיפור בציפיה

בני שהם אלה אצל 2^0 ל 2925 הגיל קבוצת אצל (A מ הגיל עם עולה עמוקה רצון

עבודתם. לשנות התכוונו לא אן בשינוי שרצו אלה של מהניתוח עולה דומה תמונה .6055

אינם אר בשינוי הרוצים אלה של שיעורם הגיל, עם מה במידת יורדים הראשונים בעוד
באשר נשאלו כאשר מזו, יתרה .6055 בגיל 25>k לכ ומגיע עולה זאת לעשות מתכוונים

מתאימה. אינה שעבודתם ענו (3335) דומה שיעור הששים, בשנות לאדם עבודתם של להתאמתה

רצון, שבעי פחות הרבה חינה המבוגרים שהעובדים למסקנה תורמים הללו המימצאים כל

מגלות אינו אשר כללית רצון שביעות על השאלות של המוגבלת התקפות את ומדגישים

אלה. הבדלים

הלבן. הצווארון עובדי מאשר רצון שבעי פחות הרבה הינם הכחול הצווארון עובדי

רצון שבעי אינם שהם מרגישים הלבן הצווארון מעובדי lb.%% ,6055 בגיל העובדים בין
מבין כך. מרגישים הכחול הצווארון מעובדי 33.50* ש בעוד ברירה, כל להם אין אך

בן לאדם מתאימה איננה שעבודתם חושבים 23^6 זו גיל בקבוצה הלבן הצווארון עובדי

הכחול הצווארון עובדי מבין כך. חושבים הכחול הצווארון מעובדי 43^ בעוד ששים,

הלבן. הצווארון עובדי מבין 1935 לעומת לשנות, מתכוונים אינם אך בשינוי רוצים 3l'k

מהעובדים נכבד חלק אצל מרכזי נושא מהווה העבודה חיי שאיכות כן אם רואים אנו
את לשפר מנסים העובדים של משמעותי מיעוט מהעבודה. פרישתם שלפני בשנים המבוגרים

כוונות יש יותר גדולה עובדים לקבוצת עבודה. שינוי או הכשרה באמצעות עבודתם מצב

את לשנות רוצה יותר אף גדולה עובדים קבוצת אותם. מממשים אינם הם אך כאלה

שביעות חוסר של מסויימת מידה מצאנו כי אם זאת. להשיג שתוכל מצפה אינה אך עבודתה,

עם יותר זה רצון שביעות חוסר קשור הצעירים שבגילים נראה הרי הגילים, בכל רצון
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השינוי. את לקדם כדי המתגלות של באסטרטגיות ומלווה לשינוי ציפיות עם או תקווה

אחרים לחץ ומקורות הפיזיות הדרישות מידת המבוגרים העובדים שאצל בבירור עולה

בהן. לטפל יש אשר מרכזיות לדאגות הופכים
מצבם. את לשפר יכולתם לחוסר ומכשולים סיבות כמה על מצביעים עצמם העובדים

דאגה מתאימים; עבודה לשינויי הדרושים כישורים של או הכשרה הזדמנויות של חוסר

שינויים. לבצע ליכולתם באשר היסוסים עבודה; במציאת קשיים וותק; פנסיה לזכויות
הזדמנויות, ביצירת תפקיד לשחק הציבורית המדיניות יכולה בהם תחומים מהווים אלה כל

עובדי אצל יותר גדולים מימדים לובשות שהוזכרו הבעיות כל ועידוד. עצה ובמתו

זו. לקבוצה שתופנה מיוחדת לב בתשומת הצורר את מחזקים והמימצאים הכחול הצווארון

מאפשר שהוא בכך הוא יתרונו נושאים. של ביותר רחב למגוון התייחס זה דו"ח

שילוב של חשיבותו בישראל. העבודה חיי איכות של שונים מימדים של משולבת ראייה

ראייה מזווית כראוי אותן להביו ניתן לא אשר סוגיות להאיר מאפשר שהוא בכך היא כזה

בלבד, אחת

בנושאים התעמקנו. שבהם השטחים לגבי סלקטיביות חייבה זו מסגרת שני, מצד

לדיווח חשובה תרומה כזה שלתיאור באמונה בלבד, תיאורי בניתוח הסתפקנו רבים

בכוח שונות קבוצות של מעמדן על העבודה, חיי איכות של אינדיקטורים על כללי חברתי

נסינו מקומות במספר זאת, עם העבודה. בתחום בעיות של שונים מוקדים ועל העבודה

זה דו"ח שהתגלו. התופעות של מהותן בקביעת שונים גורמים של ההשפעות על גם לעמוד

העבודה חיי איכות את הקובעים הגורמים את להבין הנםיוו להמשך מוצא נקודת מהווה

בישראל.
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של3יג1די מדדים 7 על בעבודה כוללת רצון שביעות מדד של רגרסיה :10.1 לוח
 י עבודה היבטי

פשוט r Sig b עבודה היבטי

.64 .00 .42 ענייו
.47 .31. .02 עצמאות

.37 .00 .11 פיזיים קשיים

.27 .00 .05 לחץ/עייפות

.39 .00 .11 שכר

.40 .00 .11 בטחון

.40 .00 .04 לקידום הזדמנויות

.49 מותאם R2
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עבודה הירסי של .מדדים שלושה על בעבודה כוללת רצון שביעות מדד של רגרסיה :10.2 לוח
יד משלח קבוצות פי על

פשו:! r sig. b . . עבודה היבטי

(262=N) אקדמאים
.71 .00 .67 . אינטרינזי
.15. <16 08# פיזיים קשיים
.28 .04 .07 שכר

.51 מתוקן R2

)680=N) מקצועיים עובדים
.59 .00 .57 ■אינטרינזי
.33 .00 .22 פיזיים קשיים
.36 .00 .16 שכר

 ■ . 2,40 םתוקז R

)197=n) מקצועיים בלתי עובדים
.46 .00 .39 אינטרינזי
.35 .00 .21 פיזיים קשיים
.31 .65 .03 שכר

2.24 מתוקן R י

(2580=N) האובלוםיה םה"ב
.41 .00 .56 אינטרינזי
.38 .00 .18 פיזיים קשיים
.39 .00 .11 שכר

.45 מותאם r2
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הכולל המדגם עבור בעבודה היבטים כלפי עמדות של המשתנה על התשובות סיכום :10.3 לוח

קידום בטחון שכר לחץ <r>J עצמאות ענייו

רצון שביעות היבטי
3.33 2.50 3.57 2.51 2.13 2.48 2.78 ציון
2 51 4 7 6 3 בכלל=1) רצון שבע דירוג(לא

לכלוך). 0^90(מידת מ^50(שכר),*790(ענייו)עד בדירוג בודדות משאלות רצון רצון=שביעות שביעות היבטי

חשיבות

2.16 2.07 1.88 2.99 3.23 2.20 2.17 ציון
3 21 6 7 5 4 ביותר=1) דירוג(החשוב

(ענייו). ל^760 7831 ביו מדורג הבודדות השאלות עבור במיוחד וחשוב מאוד חשוב קטיגוריות של השיעור
לכלוך). (מידת ל!163

לשלם נכונות
1.31 1.77 3.06 1.93 1.74 1.66 2.20 ציון
7 41 3 5 6 2 מקםימום=1) לשלם דירוג(מוכן

פיזי) (קושי 2z\ עד (ענייו) %19b בעתיד) (שכר %55n הוא לשלם הנכונות שיעור

התשובות) כל מסך (שיעור שנים בחמש מהיבטים רצון בשביעות שינוי
יותר פחות

2 15  7 27 31 שיפור
2 25 8 9 17 17. ירידה
4 20 1 4 10 16 עבודה לשינוי עיקרית סיבה

שביעות על ההיבטים השפעות
מוכפלת (רגרסיה כוללת רצון

(10.1 מלוח
.04 .11 .11 .05 .11 .02 .42 b

6 22 5.2 7 1 דירוג
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עלפי האחרונות, השנים ובחמש כוללים מקצועית בהכשרה השתתפות שיעורי :10.4 לוח
^045 בני גברים עובדים עבור יד: ומשלח הטכלה

ישראל חביבסמילימי*. 1NLS סקר
השנים3 בחמש כולל3 השנים2 בחמש כולל2

האחרונות האחרונות ^
השכלה

3.0 17.8 6.0 29.0 . 70
5.1 26.0 13.0 38.0 " 8
8.3 36.9 14.0 49.0 119
14.5 51.2 24.0 66.0 12

17.8 49.2 25.0 63.0 +13

יד משלח
חופשיים, מקצועות בעלי ,

י ££ 15.2 50.0 46 0 69 מקצועות בעלי
ם טננא חופשיים,טכנאים
מנהלים 25.7 56.7 29.0 62 מנהלים
פקידות 12.6 25.7 16.0 55 פקידות

עבודה מנהלי 2.3 26.2 20.0 56 עובדים^קצועיים
גבוהים

מקצועיים עובדים 13.4 48.1 7Q J6 מקצועיים עובדים
נמוכים

מקצועיים בלתי עובדים בלתי עובדים
לא_חקלאים 1.2 16.3 10.0 29 לא מקצועיים

חקלאים

The PreRetirement Years, Volume 4. U.S. Department of Labor, Manpower מקוי: A
Administration. Appendix, Table 2A1, p. 268.

בלבד. לבנים לעובדים מתייחסות NLS סקר מתוך הסטטיסטיקות
;15.7 לבני5955 ;24.6 ,5450 לבני הם גיל עלפי NLS של בסקר השנים חמש שיעורי 2
;38.1 ,5450 לבני ;50.0 ,4945 לבני הם: הכוללים השיעורים .12.8 ,6460 ^בני

.24.5 '5955 ולבני
,5955 בני שהם 9.5;ולאלה ,5450 לבני הם גיל עלפי שלנו הניידות בסקר השנים חמש שיעורי 3

. 31.4 ,5955 לבני ;43.0 ,5450 לבני ;36.3 ,4945 לבני הם הכוללים השיעורים 7 5 *

■^^^rs^^^'g^.s 2 ^ ::;;£ .■::;as .; 
בישראל.
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1מצאו שהם כפי בישראל שבים בחמש ענודה שינוי שיעורי של השוואה :10.5 לוח
(חביבספילרמןי) 1977 הניידות ונםקר 1974 לםטטיםטיקה המרכזית הלשכה נםקר

המרכזית הלשכה פקר חביבספירלמו
11974 לםטטי&טיקה יטראל

נשים גברים גברים
35+ 3425 35+ 3425 255+ 3425

67 35 66 39 69 45 שינוי איו

שינוי

20 29 . 15 31 8 14 בלבד מעסיק

9 29 12 25 13 31 יד3 ומשלח מע0יק

4 7 7 5 10 10 בלבד3 יד משלח

100 100 100 100 100 100

C4 לוח ,10 עמ' ,1975) קלינוב גמקור:

6035 2גיל

התלתטיפרתית ברמה יד משלחי 3סיווג
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עם בישראל שנים חמש במשך יד במשלחי ניידות של השוואה לוח>105א:
הברית בארצות שנים בחמש הניידות שיעורי

יד במשלח עיקרי שינוי שנים חמש לפני עבדו שלא 33 אחר1 במשלחיד מועסק
חביבסי?ילרמןיי מחקרים חביבספילרמן4 מחקרים חביבספי'לל"מו מחקריים

יייראל אחרים5 ישראל אחרים3 ישראל אחרים3 ij ל ג

32 36 13 22 41 56 3425

18 22 2 7 25 40 4435

15 17 2 6 22 35 5445

12  1 7 21 33 (+655

העובדים. סה"כ מתוך עבדו, שלא אלה ללא חושבו האחוזים 1

חדםיפרתי. סיווג עלפי שינוי 2

Summers, Dixie and Eck, Alan. Occupational Mobility in the American Labor Force 3Table 2, p. 6.  ' ■■   '

ידוע". "לא של השיעורים את כולל 4

Leigh, Duane. An Analysis of the Determinants of Occupational Upgrading. Academic 5Press, Inc. Tablel .1 ,p. 3. ' ~~ ■■
עבדו. שלא אלה את כולל לא השנים, בשתי שהועסקו אנשים עבור

.6055 = 55+ במחקרנו .6455 = 55+ האחרים, המחקרים עבור 5
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ביו השוואה נוכחית: לעבודה ראשונה עבודה ביו ביצועי בסטטוס שינוי :10.6 לוח
(חביבספילרמן), בישראל1 1977 הניידות סקר לביו הברית בארצות סקרים

, .., נבחרות2 גיל קבוצות עלפי

חביב.0פי3ד> 7~ ~~ :  7
ל י 5 חביבספילרמן חביבספילרמן .■■ חביבס3>לףרמן4 ,

5nls f+h לשראל F+H לשראל P+H לשראל 3P+H
4945 4945 5543 3935 4232 2925 3121 5425 5321

54 55 56 42 45 35 39 45 47 בסטטוס עלייה
6 16 20 5 23 6 26 7 23 בסטטוס ירידה

. 8.23 לוח על מבוסס .1

^י ^יל חיתעבייאלי' ניכ ועבודה "ל בהו אחרונה עבודה ביו החיים לאורך הניידות שיעורי 2
שעלו מאלה 21* ירדו, 27*0 בסטטוס; עלו 30 גיל לפני שעלו מאלה 35^ כדלהלן: הינם 18 גיל

ירדו. 27^ בסטטוס; עלו 30 גיל לאחר
. 8.31 לוח ראה

Featherman and Hauser. Opportunity and Change. New York: Academic Press, 1978, p. 120. .3

8.22 n^ r^ ^"יי1^^^'^^,^^^4. of "ccupationa! fading. N" Vrk:
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הסקר תיאור א: נספרו

1977 ניידות םקר
גריקדייל מכון עלידי שנערך סקר הינו ניידות מחקר עבור מידע טל העיקרי המקוי

60' והמייצגים עירוניים באיזורים החיים נ'602, כני גברים של אזרחלז באוכלוסייה
זו. גיל בקבוצת הגברים מאוכלוסיית

אנו עץמו הדגימה תהליך את המחקר. שבתשתית למדגם כבסיס שימ<1 התושבים רשם מי

ב. בנספר, מברטיפ

השאלון

ומשתני דמוגרפיים למשתנים מתייחסות הראשונות השאלות שאלות. 178 מ הורכב השאלון

בהכשרה עוסקת שאלות של הבאה הקבוצה השכלה). עלייה, שנת מוצא, לידה, (שנת אתרים רקע

שירותו אודות המרואיין נשאל כך אחר שונות. במסגרות לעובד ניתנת או שניתנה מקצועית

שלו. המשפחתי הרקע ועל הצבאי

עבודה מקום .2 הנוכחית; עבודתו .1 השונות: עבודותיו על המרואיין נשאל הבא בע!לב

;20 גיל לאחר בארץ ראטונר. אזרחית עבודה .4 שנים; המש לפני עבודה .5 בארץ; קודם

לארץ. העלייה לפני אחרונה העבידה .5

של ההיבטים על בעבודה, הסיפוק מידת את הקובעים הגורמים איתור על הושם מיוחד דגש

הוא מהם ואחרים יותר מרוצה הוא שמהם (היבטים העובד בעיני השובים שנראים העבודה

בעבודתו שונים היבטים לגבי שאלות נשאלו מהעבודה לסיפוק כהקשר פחות). מרוצה

יוחדו כן כמו להם. מייחס שהוא והחשיבות מהם, רצונו שביעות מידת  הנוכחית
מעבודותיו רצונו שביעות לעומת העובדכיום של רצונו שביעות את לבדוק שנועדו שאלות

הקודמות.

בנושאים המרואיין דעות וילדים; השפחה כלללים: בנושאים עוסק השאלון טל האחרון החלק

פנסיה. וזכויות חיים רמת שונים,

והדרכה ראיון סיטר.

למודעות שנענו האנשים מודעות. פרסום עלידי נעשה המראיינים טל הראשוני הגיוס

שלבים. כמספר מויינו
לעמוד נכונות גילו שלא ואלו? מלאה תיכונית השכלה בעלי היו שלא אלי נופו הראשון בשלב
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למראיין. והוראות לדוגמה שאלונים שכלל קריאה חומר ניתן לנשארים הראיון. בת,:אי

הנאים: הנושאים על דוכי כה להרצאה הוזמנו הם העבודה. מהות על מושג שנתנו

טיב .2 זה; מחקר המבצע המכון על ורקע הנחקר הנושא חשיבות המחקר, על הסבר .1

כל על להתעורר. שעלולות בשאלון מיוחדות בעיות .3 וכוי; נכון ראיון צורת ראיון.
נסיוניים. ראיונות שני לבצע הוטל מראיין

שלא אלה את ניפינו זו בדיקה ועל'סמך הנסיוניים השאלונים בדקנואת השני בשלב

כעלי שאלות, על דילגו מוחלטת, הבנה אי (גילו בולטת נצורה הראיון לעבודת התאימו

אישית הודרך מראיין כל בה נוספת פגישה נקבעה שנותרו לאלח וכוי). קריא. לא יד כתב

הטעויות על לחניו והצביע שלו הנטיוניים השאלונים את שבדק הצןות איש על_ידי

ברוב שהתגלו נפוצות בעיות הועלו בה מסכמת הרצאה נשמעה כן כמו בהם. שנעשו

השאלונים.
לכך הסיבית צוות. איש עלידי שלווה המראיין עלידי בוצע הראשון המעטי השאלון

לפקח וכדי בעייתיות כתובות ובאיתור כתובות בחיפוש המראיין את להדריך כדי היו
מיומנות חוסר בשל תאבד לא שאינפורמציה לכך לדאוג כן וכמי הראיוינ י!יכ pu ןלכרר

נוספת. פעם למראיין צוות איש הצטרף הצורך במקרה המראיין. של

ונפל איס במקרי טיפול
מום בעל .3 עברית; דובר לא .2 קבע); או (חובה צבאי בשירות משרת .1 אפס: מקרי א

נמצא (לא למדגם התאמה חוסר .6 נפטר; .5 עובד; לא .4 להתראיין; ממנו שמונע

וכוי). גיל, המדגם, באיזור
בעייתית. כתובת .4 בחו"ל; .3 סייב; .2 בכית; לא .1 בחקירה: נפל נ

בבית אותו מצא לא אל הנדגם. של כתובתו את מצא שהמראיין "קיה  ל^122£ 1

לא ביקוריח שלושה לאחר ורק נוספות, פעמיים לפחות ולבקרו לחזור עליו היה
ניתן מתי לברר נסינו במכון למכון. השאלון את להחזיר עליו היה מוצלחים

שכל לאחר רק לו. נוחה נשעה פגישה איתו לקבוע השתדלנו ואף הנדגמ את למצוא

במקומו. רזרבה לקחת נאלצנו יפה, עלו לא האלה הנסיונות
שיכנוע שיטות כולל אלה, במקרים לנהוג איר מיאי'י הודרכו המראיינים  סירוב .;:

. של הטיכנוע ונסיונות במקרה סירובים. של שונים סוגי? עבור מתאימות
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הנדגס, של טיעוניו הם מה לנו לדווח עליהח היה פרי, הניבו לא המראיינים
חוזר ניקור לדוגמה: כרכן. לכל המתאימה פעולה דרך על הוחלט לכך ובהתאם ;

אס רק וכדומה. טלפונית, שיחה נמכחנ, פנייה יותר; מנוסה אחר, מראיין של

< גמקומו, ףזףגה לקחגל עזר לא זה כל

אם לנפל. נחשב הוא כחו"ל חודשים משלושה יותר שוהה שאדם הוברר אם  ווו"ל .3

פעם לביתו מראיין נשלח לראיון, רלוונטי שיהיה בתאריך מחוייל לשוב אמור חגח

נחשב  ארוכה ששתייתו נודע שמראש או חזר, לא עדיין אס שובו. לאחר נוספת

■ לגנל.

על בשטח איתור .1 תחומים: בשלושה פעלנו כתובות באיתור  בעייתית כתובת .4

בעזרת איתור .3 צה"ל; כעזרת איתור .2 מיוחדת; הדרכה שקיבל המראיין ידי
לנפל. נחשב האלה, מהגורמים אחד אף בעזרת אותר לא אם לאומי. לביטוח המוסד

.4 מס' בנספח ראה נוסף פלרוט



 324 

מרואיינים איתור

בתוצאותיהם: להתבונן עניין יש זו בבעיה לטפל שנעשו המיוחדים המאמצים בגלל

■ . . כתובת בעיות התפלגות

100"0 י ■

נכונה כתובת [ | נכונה לא כתובת י ■  ■

65OB / Z5\ 0"100אן

יזומות כפעולות אותרו j אןתרו H^ 1

/ \ 20" (S7") 15' ן430)

/ \
( צה"ל 1 | בילוש f j מראיין איתור [

5^ (14^) SS (250^) 1\ (20\)

בעייתיות כתובות לגבי פרטים לברר איר ובעיקר כתובות לחפש איר הודרכו המראיינים

וכוי. לשכנים שאלות כגון:  בשטח בהיותם עוד

מראיין, כאיתור בטבלה מצויין הדבר למכון. על>דם הועברו אלה מימצאים
טלפונית התקשרות טלפון, מדריר המכון, מן והתחיל בילוש, היה לאיתור הבא השלב

בשטח. בילוש לתפקידי מראיינים של קטן מספר הוכשרו וכוי. קרובים או שכנים אל

לאתרם. מאמץ כל לעשות עליהם והיה בעייתיות כתובות של רשימה עם לשטח י^או הם

הבאות: הסיבות בגלל המראיין על>די איתור מאשר יותר גדולה היתר, שלהם ההצלחה

זו. לפעולה במיוחד הוכשרו הם (1

להעלות שניתן מה בכל נעזרו הם בע>יתית, כתובת ל^כל זמן יותר הרבה הקדישו הם (2

וכוי. טכונתי דואר מניף מכולת, שכנים, כגון: הדעת על
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טיווות באמצעות אלה כתובות על עבורם שנאסף נוסף מידע עם לשטח יצאו הס (3

קודם. שתואר כפי המכון מן טלפוניות

אחרת. מבט מנקודת גם לעמוד ניתן הבילוש יעילות על

מסר הצלחות 5031 מחווה זה מספר  בילוש עלידי אותרו ש1'8 מצוייר בטבלה

בילוש. עליהן שנערך הכתובות

שרואים וכפי זהות0 ותעודת שם (עלפ> לצה"ל בחיתיות כתובות נשלחו לכך בנוסף
. זו. כדרך גילינו 5* הטבלה מן

(בסוגריים) נכונות הלא הכתובות מתוך האחוזים גם מצויינימ בטבלה

בטבלה_הבאה: נתבונן מצה"ל שקבלנו הכתובות נכונות על לעמור כדי

. בצח"ל לבדיקה שנשלחו הכתובות התפלגות

מ^כ צה"ל בכרט*ת מופיעות אינן אותרו לא אותרו
100* 29?31 "4 40*~
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סימול
פתוחות שאלות של סוגים לשני שהתייחסה סימול הודאות בחוברת נעזר מסמל כל

וסגורות.

כשניתנה עצמו. המראיין עלידי השאלון בסוף נעשה הסגורות השאלות מסימול חלק .1

לקטיגורית אותו לשייר ולנסות ה"אחר" מהו לקלט המראיין על היה ''אחרי', התשובה

מכנה למצוא המסמלים ניסו כזאת, לקטיגורית ברורה שייכות נמצאה לא אם קיימת.
נפתחה כאלה תשובות של רב מספר היה ואם ל"אחר", שניתנו החטובות בין משותף

. ■ ■ בהתאם. חד"ה קטיגורית

הלשכה של המתאים הסיווג לפי סומלו כלכליים וענפים יד משלחי ארצות, יישובים,

לסטטיסטיקה. המרכזית
תשובות למידגם בהתאם שהוכנו קטיגוריות, ניבנו הפתוחות לשאלות  פתוחות שאלות .2

או מסויימת, לקטיגוריה בדיוק התאימו שלא תשובות מהשאלונים. ונלקחו (400 (כ

לשבע ב"אחר". סומלו דיין מפורטות היו שלא או אחת מקטיגוריה ליותר טהתאימו

אחיד. מפתח חובר הדומות הפתוחות השאלות מבין
בין הבחנו כן וכמו המארגן, הגורם הקורס, סוג לפי סומלו מקצועית להכשרה תכניות

להשתלמויות. קורסים

לוגית בקורת
עבודה, תהליכי בהצגה עקביות חוסר חסרות, תשובות גילוי לטם נבדקו השאלונים

סתירות נמצאו שבהם שאלונים לגבי עובדתיות. תשובות מספר בין לוגיות וכתירות האריכה
טלפון שיחת עלידי חסרות שאלות ולמלא טעויות ליישב נוספים, פרטים לברר ניסו כאלה

חוזר. ביקור אחרים במקרים או המרואיין עם

הנובעות טעויות ולאתר לגלות כדי נבדק הסרט מכן לאחר ניקוב. ו סימול עבר שאלון כל
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אם לבדלק  תחלמים אל טלוחים .1 נערבל: בדיקות של סלגים שני למהניקלב. מהסימלל

ללגיים, תנאים של רב מספר נלטחל  תנאים .2 מלתר. שאינל ערר מלפיע מטליים במשתנה

אל סימלל מטעלילת לנבלע שיכלללת סתירלת איתלר לצלרר שלנים משתנים בין המקשרים

החומר. טיב על המעידלת אחרלת מטתירלת אל ניקלב
ו ל הראי טיב

ללח מצרפים אנל התשלבלת לטיב ההענלת למידת דוגמה בתור מירבית. היתה לשאלות ההענלת

בלבלי. לענף יד משלח על התשלבלת לסמל יכולנל שבו הפירלט מידת על המצביע



שהתקבלו התשובות טל הפירוט רמת לפי בסקר שמופיעים הכלכליים, והעגפים היד משלחי על שאלות סוגי א.1: לוח

יעבוד/ לא אנשי מסווגים מ"י לא לא | ספרר. 1 | "~~מסנלר
מי>זול | עבד. לא | |צבא (בטחונים) רלוונטי! | ידוע | אחת * ספרות 2 1 םפרות 5 נר. המסת

2580 0 7 0 253 22 32 30 2236 V63 האב של מ"י
2580 0 0 0 01 21 2576 V77 נוכחי ע"כ

2580 0 0 28 0 0 5 4 2543 V79 . נוכחי מ"י

2580 380 0 0 0 692 92 25 1391 V134 בעוד בו לעטוק שרוצה מ"י
שנים 10

:5*0 312 0 0 0 867 51 12 1338 V139 בו לעסוק שחושב מ"י
שנים 10 בעוד

2580 153 0 0 1182 714 33 8 490 V142 60 בגיל בו לעסוק שחושב מ"י

2580 0 0 0 2409 9 0 0 162 V155 נוספת עבודה של מ"י

2580 0 0 05615 0 1 2013 V158 קודמת עבודה של ע"כ

2580 0.0 6 561 5 1 4 2003 V161 קודמת עבודה של מ"י "
2580 0 0 0 0 14 0 1 2565 v203 ראשונה עבודה של ע"כ

2580 0 0 15 0 16 4 7 2538 V204 ראשונה עבודה של מ"י

2580 0 0 0 1838 19 0 0 723 V211 בחו"ל עבודה קל ע"כ

2580 0 0 0 1838 17 1 1 723 V213 בחו"ל עבודה של מ"י

2580 0 11 0 249 129 70 24 2097 V225 ■■.. אשתו אבי של מ"י

2580 0 0 25 1085 7 6 2429 An שנים 5 לפני עבודה של מייל

2580 .. ■ .0 0. 0 108 6 1 1 2464 A12 שנים 5 לפני עבודה של y>y

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה סל הסיווג לפי נעשה והע"כ מ"י סל הסיווג 1

כלכלי. ענף = ע"כ יד; משלח = מ"י
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:£י1_טת_הרגי_מה בי נטפח

במעמד ,1975 ב 6025 בני היהודים הגברים אוכלוסיית את מייצג המדגם
עירוניים זורים כאיי והתגוררו אזרחית עבודה עבדו קבועים, .תושבים אזרחים של

כישראל. העירונית היהודית מהאוכלוסיה כ,^7 המהווים בישראל
2 גיאוגרפיות. שכבות 6 ל חולקו דגמנו שמתוכם העירוניים האיזורים

מוצא + מבשרת + ירושלים .1

שבע באר .2

(הקריות) חיפה, באיזור ישובים + חיפה .3"

יפו + תלאביב ,4

תלאביב^יפו3 באיזור גדולים ישובים .5
3 תלאביביפו1 באיזור קטנים ישור.ים .6

ראשון בשלב הדגימה. מסגרת את הווה 1975 בספטמבר הפנים משרד של התושבים מרשם

גברים 14,000 בת אוכלוסייה לעיל, שצויינו הגיאוגרפיות השכבות שש מתור דגמנו,
.20+ בני עירוניים קבועים, ותושבים אזרחים יהודים

הקלפיות שמספר נקבע כן !:w.K =2C0 יהיה השכבות בשש הכולל הקלפיות טמסי הוחלט

השכבה. לגודל יחסי יהיה שכבה בכל

^. Ci = 1...6) בשכבה; הפרטים מכי נגדיר:
n. . 14,000

3 200" = /0 = קבוע = j ובקלפי i בשכבה שנבחרו הפרטים מס'
.N

a) ^  ^  המדגם אוכלוסית בסך i שכבה של יחסי גודל
i

h) Wi * 20^ '<i i בשכבה שנבחרו קלפיות מסי

c^ Ki x 70~ ru i בשכבה שנדגמו הפרטים מס'

1,880,200 היתה: 31.12.74 בתאריך הנ"ל בישובים היהודית האוכלוסייה סה"כ 1

תקופה. כאותה בארץ העירונית מהאיכלוסיה "י75 המהווים תושבים
המלא. לדו"ח שיצורף בנסח אלה באיזורים הנכללים הישובים פירוט י

במזרח: לציון; ראשון כדיום: רעננה, בצפון: הם: ,4 ,5 ,6 איזורים .ל .גנריות 3

יהוד. ו חקוה, פתח 5בא, כנר
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ות הקלפי רת בחי .1

רצופה. נצורה ומוספרו הפרטים סודרו שכנה כל נתור א,
.'א
 = Nh שככה: לכל המתאים רורוכצעד חושב ב.

בכדי לדלג שעלי הפרטים מסי כלומר , i שכבה עבור הצעד רוחב = N.

הנבחר. הקלפי על יצבלע אשר לפרט להגיע

I <r, <N. ש: כך r. מקרי מספר נבחר ג.

הסידורי: המספר בעלי הפרטים את נבחר ד.

ri : ri+ V ri + 2\> ■■■> ri + tKi  1^ *i

\ר שכבה עבור נבחרו הנבחרים, הפרטים שייכים אליהן הקלפיות ה.

.K. ומספרם

לא ,i בשכבה ביותר הגדולה בקלפי הפרטים ממספר גדול ש.א מכיוון
1

מםויים. מקלפי אחד מפרט יותר שנבחרו יתכן

הפרטים בחירת .2

70 =n. .  קלפי בכל הרצוי הפרטים מספר א.

במספר ומוספרו רלוונטיים הלא הפרטים כל נופו השכבה, רשימת מתוך ב.

.+20 הגברים כל רצוף

.i בשכבה קלפי לכל המתאים הצעד רוחב חוטב ג.

M^  j כשכבות i כקלפי הרלוונטיים הפרטים מכפר dk
M. .

 j~ =N. .  i בשכבה } קלפי עבור הצעד רוחב
ij" J

ש: כך 1^ . מקרי מספר נבחר ד.

I <r.. <N..

הסידורי: המספר בעלי הפרטים את נבחר ה.

r.. ; rij + N..; r..* 2N.. ;.....; .ף +69*. . .
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סופי מדגם בניית כי: ש:*ב ג,

ערכנו זר. מדגם מתוך קלפיות. 200 בין מחולקים פרטים 14,000 בן מדגם ברשותנו

25 מגיל צעירים כלומר, למחקרנו. הלארליונטיים הפרטים של ניפוי בתחילה

אשר ,6025 גברלםבני 8,792 בת לאוכלוסייה הגענו כך ,60 גיל מעל ומבוגרים
גיל: שיכבות 4 ל חילקנו

גיל קבוצת

3,206 3425
2,352 4435
2,310 5445
924 6055

8,792

שיתפלג כר תצפיות, 2,500 בו הסופי המדגם את לכנות רצינו זו אוכלוסייה מתוך

נקבע לכן גיל. שכבת כל שמכילה הגיל שנות מספר לפי פרופורציונאלית בצורה

.356  המבוגרת ולשכבה תצפיות 714 לדגום יש שנים 10 בנות השכבות שלושת שעבור

הסופי המדגם דגימת

הוגדר: א.

N, (h  1..A) 11 גיל בשכבת שנדגמו האנשים מספר
n

h ך. h גיל כשכבת צעד רוחב
s= Nh

המבוגרת. השכבה עבור 358 ו יותר הצעירות השכבות בשלושת 714 שווה s כש

1>r,< N, ש כר r. מקרי מספר נבחרו nב. n h

הסידורי: המספר בעלי הפרטים כל נבחרו .a

rh ' rh + Vrh + 2\'"".' V(s1)Rh

4 ו קלפיות 200 ל המחולק תצפיות, 2,500 בן הוא לרשותנו שעמד המדגם
היוו הסופי למדגם נבחרו שלא אלח כלומר תצפיות, של היתרה כל גיל. קביצוה

הסופי. המדגם מתור נפל של מקרים עבור רזרבה מדגם
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שיקלול
היעד לאוכלוסיית בהתאם .L1976 אדם כוח סקר סמך על נעשתה המשקלים בניית

שגרו ,6025 בני עובדים, יהודים גברים רק בחשבון נלקחו המחקר, של

(חביבספילרמן). 1977 ניידות בסקר שנכללו בישובים

הסקר. נחקרי של הגילאים עודכנו שלפיו מייצג תאריך על הוחלט ראשון בשלב

(שנמשך הסקר תקופת לגבי ביניים תאריך מהווה שהוא משום גם נבחר זה תאריך

גדולה. בשכיחות הופיע שהוא משום וגם כשנתיים)

לקטיגוריות המקבילות קטיגוריות לחמש אדם כוח בסקר הישובים קובצו שני בשלב

ארבע לגבי גם נעשתה פעולה אותה ספילרמן). (חביב 1977 הניידות מקר ישובי

הגיל. קבוצות
נתוני לפי .2 אדם; כוח סקר לפי .1 י^וב: * גיל של מטריצות שתי התקבלו

השייכים האנשים, מספר מופיע תא כל בתוך (חביבספילרמן). 1977 ניידות סקר

מסויימת. גיל ולקבוצת מסויים לישוב

שבסקר לאלה אדם כוח בסקר המתאימים מהתאים אחד כל לחלק אלא נותר לא עתה

ישוב. * גיל קבוצת כל לגבי השיקלול מדד את ולקבל ספילרמך) (חביב 1977 ניידות

עם והתייעצות לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה בירור לאחר נעשה המדגם שיקלול 1

העברית. מהאוניברסיטה נתן גד פרופסור
.25 לוח ,1976 לסטטיסטיקה, המרכזית הל;*כה של אדם כוח סקר 2
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לכוח השייכים 6025 בני יהודים גברים אוכלומיית ב.1: לווו
הניידות, בסקר ונדגמו ,1976 ב האזרחי העבודה

מגורים וישוב גיל עלפי

סה"כ 6055 5445 4435 3425 ישוב קבוצת

339 47 97 113 82 ירושלים .1

439 93 152 108 86 תלאביביפו .2

306 75 94 73 64 חיפה .3

1201 203 342 358 298 ותיקים1 ישובים .4

295 37 80 94 84 חדשים2 ישובים .5

2580 455 765 746 614 םה"כ

משקלים ב.2: לוח
C25 (לוח 1976 אדם כוח סקר לפי נעשה השיקלול

6055 5445 4435 3425 ישוב קבוצת

80.85 98.97 106.19 201.22 ירושלים .1

119.35 113.82 129.63 215.12 תלאביביפו .2

82.67 126.60 135.62 189.06 חיפה .3

95.57 127.78 127.09 212.08 ותיקים1 ישובים ,4

56.76 63.57 67.02 113.10 חדשים2 ישובים .5

.1948 ל0ני יהודית התיישבות בהן שקיימת ערים .1

יהודה, אור יהוד, שבע, (באר 1948 מ החל יהודית התיישבות בהן שקיימת ערים .2
הכרמל). טירת
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כלכליים וענפים יד משלחי של מיונים גי: נספח

הקבצת של אלטרנטיבות מספר בחנו וזרמיר, הביןמקצועית הניידות שיעורי בדיקת לצורר

את המקבצת לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה עלידי המוצעת ההקבצה נבדקה ראשית, מקצועות.

כלי לשמש יכולה שאיננה כך על מתבססת ממנה הסתייגותנו קבוצות. 9 ל המקצועות

אך העיסוק, בתחום שינוי יבטא קבוצות בין שמעבר משום תעסוקתי, סטטוס שינויי לבדיקת

לכר בנוסף  הניהולי בדרג עלייה או מקצועי קידום סטטוס, מבחינת העיסוק ברמת לא

במיוחד. נמוך הוא ביניהם המשותף שהמכנה מקצועות בין רגישות בחוסר לוקה זו הקבצה

יד משלחי של מיון
של פירוט ברמת המקצועות רשימת בסיס על המקצועות של חדשה הקבצה ערכנו כך עקב

המרכזית הלשכה של הראשונה לסיפרה קשר ללא מחדש, שוייר ומקצוע מקצוע כל ספרות. 3

הומוגניות רמת בעלות קטיגוריות 13 של מקצועית להקבצה הגענו זו בצורה לסטטיסטיקה.

סטטוס. של היררכי סולם גם לשמש יכולות ואשר בתוכן גבוהה

הנ"ל: הקטיגוריות של תוכנן את נפרט להלן,
רופאים; מהנדסים; השונים; במדעים חוקרים (גבוהים): חופשיים ומקצועות אקדמאים .1

סוציאליים; עובדים חשבון; רואי ספר; בתי מנהלי באוניברסיטאות; מרצים משפטנים;

אחרים. אקדמאים עובדים רבנים;

אומנים; עורכים; עיתונאים; דת; עובדי מדריכים; מורים; אחרים: חופשיים מקצועות .2

תמחירנים. ומתכנתים; מערכת מנתחי וטייסים; ים קציני

וטכנאים. הנדסאים (לבורנטים); מעבדה טכנאי פרהרפואיים; מקצועות טכנאים: .3

מקצועיות יחידות של מנהלים הציבורי; בשירות מנהלים נבחרים; גופים חברי מנהלים: .4

כלליים. קבלנים הפיניסיים; בשירותים בתעשייה, מנהלים השונים; במדעים

סניפי מנהלי גזברים; חשבונות; מנהלי מפקחים; מחלקות; מנהלי (גבוהים): פקידים .5

רכבת. ותחנות דואר

קופאים; מזכירות; בתבניות; קבלה; פקידי כלליים; משרד פקידי (נמוכים): פקידים .6

מרכזנים. דוודים; אפסנאים;
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דלק; תחנות בעלי וקימעונאי); (סיטונאי .מסחר בעלי (גבוהים): מכירות עובדי ך.

בשירותי בעלים בורסר.; סוכני מתווכים; קניינים, מכירות; מנהלי מכירות; סוכני

מכבסות. בעלי והארחה; אוכל

זבנים. וקיוסקים; דוכנים בעלי רוכלים; (נמוכים): מכירות עובדי .8

והבנייה. התעשייה החקלאות, בתחומי עבודה מנהלי עבודה: מנהלי 9

שוטרים; ספרים; מלצרים; (טבחים; מיומנים שירותים עובדי מקצועיים: עובדים .10

וכדומה). דרך מורי דיילים; כבאים;

צבעים; (בנאים; ובחציבה בבנייה מקצועיים עובדים בחקלאות, מקצועיים עובדים

וכדומה). שרברבים

ונ*שא. נוסעים רכב נהגי נהגים: .11

שוערים; (שליחים; השירותים בתחום מקצועיים בלתי עובדים מקצועיים: בלתי עובדים ,12

וכדומה). וו נקי עובדי חדרנים; אוכל; מגישי
אריזה. בבתי עובדים קטיף; עובדי (דייגים; החקלאות בתחום מקצועיים בלתי עובדים

והבנייה. התעשייה בתחום מקצועיים בלתי עובדים וכדומה).
מסווגים). במקצועות עובדים (כולל ידועים ולא משקים בעלי .13

הקטיגוריות 9 בת להקבצה (ביחס שערכנו השינויים עיקר שלעיל, ברשימה לראות שניתן כפי

הם: לסטטיסטיקה) המרכזית הלשכה של

טכנאים של קבוצות לשתי חופשיים) מקצועות + (טכנאים 1 מספר סדר של הפרדה (1)

חופשיים. ומקצועות
ונמוכים. לגבוהים לסטטיסטיקה) המרכזית בלשכה 3 מספר (סדר פקידות עובדי של הפרדה (2)

ונמוכים. לגבוהים (4 מספר (סדר המכירות עובדי של הפרדה (3)

ונהגים. מקצועיים עובדים עבודה; מנהלי קבוצות: לשלוש 87 מספר סדר של הפרדה (4)

לקבוצת ביניהם הבעלים קבוצות, לשלוש שירותים) (עובדי 5 מספר סדר של פיזור (5)

מיומנות בעלי והעובדים 10 מספר לקבוצה המיומנים העובדים גבוהים, מכירות עובדי

.12 מספר לקבוצה נמוכה

העובדים לקבוצת חקלאות) (עובדי לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה 6 מספר סדר של פיזור (6)

והלא השאריות לקבוצת שוייכו המשקים (בעלי העבודה. מנהלי ולקבוצת המקצועיים

ידועים).
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לימוד, שנות מספר מדדים: 4 של ממוצעים קבוצה לכל חישבנו זו הקבצה בדיקת לצורך

הכנסת וציון אנדריאה) (סטטוס םוציוכלכלי סטטוס ציון ורד), (סטטוס יוקרה ציון
של ספרות שתי של פירוט ברמת  מקצועות של הממוצעת ההכנסה סמך על (נבנה המקצוע

.(1972 האוכלוסין מפקד נתוני עלפי שחושב כפי  לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

רבה במידה משפרת שבנינו ההקבצה שאכן לראות ניתן ג.1. בלוח המופיעים נתונים עלפי

ביניהן. השונות ואת הקבוצות של הפנימית ההומגוניות את

כלכליים ענפים של מיון
"ענף ו "12 כלכלי "ענף כלכליים: ענפים של סיווגים שני יצרנו זה מחקר של למטרות

ג.2. בלוח בפירוט מובא אלה סיווגים של תוכנם ."23 כלכלי

וברובד מקצועי בסטטוס שינוי

מעורבותם עלפי יד במשלחי השינויים את ממיינים אנו ,8.16 ו 8.15 ,8.14 בלוחות

הקריטריונים את מתארים אנו ג.3 בלוח היד. משלח ברובד או היד, משלח בסטטוס בשינויים
(כלומר, היד משלח ברובד המעבר היד. משלח בסטטוס שינויים להגדיר כדי השתמשנו בהם

בלוח. הוא אף מתואר כחול) לצווארון לבן צווארון בין
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המקצוע קבוצות עבור שונים סוציוכלכליים אינדיקטורים ממוצעי : ג.1 לוח
החרש ג ו ו הסי טל

ברוטו הכנסה טטטוס סטטוס מ0פר
מעבודה אנדריאה יבב שנים 13 סיווג
7616 80.8 93.1 17.5 אקדמאים
5489 66.9 74.5 14.8 אחרים חופשיים מקציעות

5837 56.2 55.9 13.0 טכנאים
9065 74.6 79.4 14.0 מנהלים
6029 53.9 65.8 12.3 גבוהים פקידים
4557 38.7 32.5 10.5 נמוכים פקידים
6335 45.6 39.3 10.2 גבוהים מכירות עובדי
3942 25.6 13.0 8.4 נמוכים מכירות עובדי
6119 50.2 50.2 9.8 עבודה מנהלי

4500 32.8 16.2 8.9 מקצועיים עובדים
5013 36.0 16.3 8.9 נהגים

3170 21.4 10.3 6.7 מקצועיים בלתי עובדים
4640 56.0 3.4 10.0 אהרים

5562 46.7 41.6 10.9 כ ר." ס
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זה. בדו"ח השתמשנו בהם כלכליים ענפים של סיווגים ג.2: לוח

23 כלכלי ._.ענף . 12 כלכלי ענף

מזיו ^יל" . מתכת מוצרי של תעשייה

ביגיי טקסטיל' תעשיית י מכונות תעשיית
ונגרות רהיטים

אחרות תעשיות
ומינרלים כימיקלים פלסטיק, גומי,

בניין
מתכת ומוצרי בסיסית מתכת תעשיית

* סיטונאי מסחר
ותחבורה מכונות ציוד ומסעדות*,^.~ הבראה בתי קמעונאי, מסחר

שונות תעשיות
תקשורת תובלה, חשמל, .מים,

בניין ומקצועיים פיננסיים שירותים
סיטונאי מסחר ציבורי מינהל
קמעונאי מסחר

ותרבות סעד חינוך, בריאות,
מלוו בתי מסעדות,

אחרים אישיים שירותים
אחסון תחבורה, ואחר כרייה חקלאות,

תקשורת

תובלה חשמל, מים,
נכסי משפטים, ביטוח, בנקאות,

ניידא דלא

לאומי ציבורי מינהל
מוניציפאלי מינהל

מחקר חינוך,

בריאות

ותרבות דת רווחה, שירותי

תיקונים שירותי

אחרים אישיים שירותים

חסר מכרות, חקלאות,
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השתמשנו בהם הקריטריונים של תיאור ג.3: לוח
יד1 משלחי להגדרת

87654321

_ ( מנהלים(ל)2 ,
(ל) 1( אקדמאים^

_ . _ _ _ * ( טכנאים(ל)
+ ר^ 2

( אחרים חופשיים מקצועות
_ _ _ * . ^ C גבוהים מכירות עובדי ,

רל) 3
C גבוהים פקידות עובדי

__ _ _ * + + + C עבודה1^ מנהלי 4

( עצמאיים חקלאים

* + + ++ C נמוכים1 פקידות עובדי
C 1 מקצועיים' עובדים

C בתעשייה^ מקצועיים עובדים

_*++++++0 נמוכים(ל) מכירות עובדי 7

C  ציבוריים שירותים

* + + + + + + +( מקצועיים1'^ בלתי עובדים 8

בטור יד למשלח בשורה יד משלח ביו במעבר בסטטוס עלייה על מצביע + סימן 1י
ירידה. על מצביע  וסימן

(ר.). ב סומנו כחול בצווארון יד משלחי ב(ל), סומנו לבן בצווארון יד משלחי ,2
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הלשכה של הניידות סקר לביו (חביבספילרמן) 1977 ניידות סקר בין השוואה ד. נספח

(מטרם) 1974 לסטטיסטיקה המרכזית

המרכזית הלשכה של הסקר עם 1977 ב שנערך הניידות סקר את להשוות שנוכל כדי

לזו מטרס של המדגם אוכלוסיית את התאמנו ,1974 ב מטרס עלידי שנערך לסטטיסטיקה

של סוגים בשלושה מטפלת זו השוואה הישוב. ולמקום לגיל בהקשר הניידות, סקר של

(ענף תעסוקה עלייה), ותאריך גיל מוצא, ארץ השכלה, (גיל, דמוגרפיים  משתנים

נוכחית. לעבודה שנים חמש לפני העבודה ביו וניידות יד), משלח כלכלי,
אינן האוכלוסייה התפלגויות כי אם למדי, דומים הסקרים דמוגרפית, מבחינה

בקבוצת 36^ בה ויש כלל, בדרך יותר צעירה הינה 1977 הניידות סקר אוכלוסיית זהות.
גיל קבוצת באותה JU יש שם 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סקר לעומת 3425 הגיל

ילידי מרואיינים של יותר גבוה אחוז יש 1977 הניידות בסקר בנוסף, ד.1). (לוח

ילידי מביו .1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר 22^ ל בהשוואה 2P*  ישראל

אירופהאמריקה ילידי או ישראל ילידי לאבות בנים יותר ישנם הסקרים, בשני ישראל

(2017) צעיר בגיל עלו יותר גדול מספר לישראל, העולים מבין .1977 הניידות בסקר

אם ,1974 ב לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר מאשר 1977 ב שנערך הניידות בסקר

בעלי אחוז מדגים, ד.3 שלוח כפי ולבסוף, ד.2). (לוח זהות הן העלייה תקופות כי
הלשכה בסקר מאשר (4.30^) 1977 הניידוץ בסקר יותר קטן שנים) 40) נמוכה השכלה

יותר גבוה אחוז יש 1977 הניידות בסקר בדומה, .(6.3'^) 1974 לסטטיסטיקה המרכזית

. (.i%2.8 לעומת 16.43;) לימוד שנות ויותר 16 להם שהיו אלה של

החדסיפרתי היד משלחי סיווג עלפי הן משווים אנו היד משלחי התפלגות את

למרות שפיתחנו. הקבוצות 13 של הסיווג עלפי והן לסטטיסטיקה, המרכזית הלשרה של

אקדמאים, של גבוה יותר מעט שיעור יש האוכלוסיות, בשתי מאד דומות שההתפלגויות

הלשכה של הניידות שבסקר בעוד 1977 הניידות בסקר מקצועיים ועובדים מנהלים טכנאים,

בלתי ועובדים פקידותיים עובדים של יותר גבוה שיעור יש 1974 לסטטיסטיקה המרכזית
יותר, מעט גבוהה המקצועית הרמה 1977 הניידות בסקר כלל, בדרך ד.4). (לוח מקצועיים

יותר. משכילה אוכלוסייה יש 1977 הניידות שבסקר לכך התואם דבר

מאד קטנים הבדלים ישנם הסקרים. בשני דומה כלכלי ענף עלפי ההתפלגות

עובדים של יותר גבוה שיעור יש 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בסקר כאשר באחוזים,



 341 

עסקיים בשירותים בבניין, עובדים יותר יש 1977 הניידות ובסקר ובמסחר, בתחבורה

ד.06. ו ד.5 (לוחות ציבוריים ובשירותים

כמה גם אבל הסקרים, שני בין חזק דמיון מגלה הניידות דפוסי של ההשוואה

שנים, חמש שלפני עבודה לבין נוכחית עבודה בין ניידות של הדפוסים ראשית, הבדלים.

באשר .1977 הניידות בסקר שינוי יותר מעט שיש כך על מצביעים למדי דומים בעודם

1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שבסקר בעוד העבודה), במקום (שינוי במעסיק לשינוי
יותר מעט רק שיעור יש 1977 הניידות בסקר הרי עבודה, מקום באותו שנשארו $64.5 יש

$26 עם יותר, קרובים אף המספרים יד, במשלח לשינוי באשר . CS.7 n^)66^ גבוה

בין השוואה .1977 הניידות בסקר $27 ו 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר

ד.7). (לוח ניכרים הבדלים מגלה אינה נוכחית בעבודה ותק על המימצאים

$19.9  כלכלי בענף שינוי יותר יש 1977 הניידות שבסקר מדגים ד.9 לוח

שיעור יש שלנו במחקר בנוסף, .1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בסקר 16,535 ל בניגוד
$15.6  הכלכלי הענף את והן ידם משלח את הן שהחליפו אנשים של יותר גבוה

ומצאנו חישבנו ד.8). (לוח 1P74 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בסקר $11.3 ל בניגוד
יד ומשלח כלכלי ענף עבור הניידות בשיעורי ההבדל את מסבירים אינם הגיל שהבדלי

במשולב.

הקטיגוריה של יותר גבוהים שיעורים יש 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בסקר

מקום בשינוי ידוע" "לא של הכוללים השיעורים מתאר, ד.10 שלוח כפי ידוע". "לא של

,1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בסקר 3.(n הינם יד ומשלח כלכלי ענף עבודה,

על מדווח 1977 הניידות סקר יד, במשלח לשינוי באשר .1977 הניידות בסקר $0.7 ו

ידוע" "לא $2.4 על מדווח לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה "יסקר בעוד ידוע", "לא $0.8

הניידות סקר עבור ידוע" "לא של המספרים כלכלי, ענף לשינוי באשר ד.11). (לוח

ד.9). (לוח בהתאמה $0.4 ו $2.4 הם 1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה וסקר 1977

ד.12 בלוח מקצועי. סטטוס בשינוי הם הסקרים שני בין ביותר הגדולים ההבדלים

באורח יותר גבוה שיעור יש שלנו שבסקר ומצאנו זה משתנה עלפי הסקרים את ה"זווינו
האחרונות. השנים חמש במשך בסטטוס שעלו אלה של ($8.3 ל בניגוד $13.7) ניכר
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הראינו נזמו גיל ד.1: לוח

חבינ
ספילרמו למ"ס

1977 1974
5ל35 3078 3425

26.0 27,7 4435

25,9 27.7 5445

1206 13.8 6055

100.0 100.0 סה"כ

לארץ עלייה גיל ד.2: לוח

44.4 42.7 20 עך

26.9 35.1 +21

28.7 22.1 בארץ נולדו
100.0 .ion0 סה"כ

המרכזית הלשכה של המדגם אוכלוסיית מתוך תתמדגם על מבוססת זו השוואה
זה. סקר לאוכלוסיית המקביל ,1974 לסטטיסטיקה,



 343 

לימוד שנות מספר ד.3: לוח

~~ חביבםפילרמן 5מ"0~ י
_____ 1977 1974

15 2.1 0

28 4.2 41

84 8.4 75

167 18.2 8

268 24.5 119

. .. 1S'7 16.6 12

118 11.4 1513
16.4 17 o 1 ,1^.o 16+

0.7 ידוע לא

1000 100.0 סה"כ

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המדגם אוכלוסיית מתור תתמדגם by מבופםת זו השוואה

זה. סקר לאוכלוסיית המקביל ,1974
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עלייה1 ושנת מוצא ד.4: לוח

חביב
טפילרמו למ"ס

1977 1974
אפריקה אסיה ילידי

3.6 42 1947 שנת עד עלו
21.4 21.6 . 19541948
4.9 3.8 19601955
2.8 J■6 219671961

. 10 0.9 '1968 +

אמריקה אירופה ילידי \

11.6 12.8 1947 שנת עד עלו
14.8 18.4 19541948
3.7 3.6 19601955
5.0 5.3 י 219671961

2<3 37 י +1968

6.3 4.7 ישראל יליד אב ישראל, ילידי
17.5 12.7 אמריקה אירופה יליד אב ישראל, לללדל

4.7 4.7 אפריקה אסיה יליד אב ישראל. ילידי
02 " ידוע לא

100.0 100.0 סה1וכ

לידה ארץ  מוצא
33.7 341 אסיהאפריקה
37.4 438 אירופהאמריקה
285 221 100.0ישראל 100.0 סה.כ

לארץ עליה שנת
15.2 17.0 1947 עד
36.2 40.0 19541948
8.6 7,4 19601955
7.8 8.9 19671961
33 4§ +1968

71A יי ^ סה"כ

1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המדגם אוכלוםית מתור תתמדגם על מגיסחת זו השוואה 1

. , . .1969+ ו ל19611968 מחולקות השנים ^המרכזית^סטטיססיקה .2
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שונות1 הקבצות לפי נוכחי יד משלח ד.5: ללח

חביבטפירלמן למ"ס / י 
______ 1977 1974

הלמ"ם^ של ראשונה סיפרה ל'פל

10.3 8 9 "8y 0 אקדמאים
10.6 10 4 r

J טכנים מקצועות
6.6 6.0 2£ מנהלים
"■" "8  3,ייי
8.2 8■4 *
5.8 7 2 cג שירותים
^ 0ג 6 חקלאות
40.3 36 2 o 7

:)0^ 87 מקצועים פועלים
32 52 9 מקצועים לא פועלים

11 18 ידוע לא

100.0 100.0

קבוצות 13 לפי
105 8 20^ אקדמאים

50 5.1 אחרים חופשיים מקצועות

60 טכנאים
6.6 6 0 1

o>u מנהלים
45 . גבוהה פקידות

7.3 10.0 נמוכה פקידות
. 72 גבוהים מכירות עובדי

1.0 2.4 נמוכים מכירות עובדי
96 46 עבודה מנהלי

27 1 י9771 י מקצועיים עובדים
6.3 6 8ס8 נהגים
7.0 9.6 מקצועיים בלתי עובדים
!2 2.1 ידוע לא + בחק'אות בעלים

100.0 100.0 סה,,כ

המרכזית הלשכה '"ל המחקי* אוכלוטיית מתור תתמדגם על מבוטטת זו השוואה 1

זה. טקר לאוכלוטיית המקביל 1974 ל&טטיטטיקה
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שונות1 הקפצות לפי נוכחי כלכלי ענף ד.6: לוח

חביב סקר למ"ס סקר  ~  .

1977 ספילרמן 1974 מלמיין של ראשינו? סיפרה לפי

0.6 0.9 דייג ייעור, חקלאות,
305 31.1 וחרושת) (כרייה תעשייה
18 13 ומים חשמל
10.1 8.7 ציבוריות ועבודות (בנייה בינוי
109 121 והארחה אוכל שירותי מסחר,
10.6 י12 ותקשורת אחסנה תחבורה,
89 74 עסקיים ושירותים פיננסים
225 20.8 וקהילתיים ציבוריים שירותים

. 45 ואחרים אישיים שירותים

0.0 0.6 ידוע לא

100.0 100.0 0ה.וכ

קבוצות 12 של סיווג

52 67 מתכת מוצרי תעשיית
65 62 מכונות תעשיית
18<1 178 אחרות תעשיות
ג10 87 בנייה
4'3 . 33 סיטוני ממחר
6.6 8.8 והארחה אוכל שירותי קימעונאי, מסחר

124 140 תקשורת תחבורה, חשמל, מים,
11.0 9.6 ומקצועיים פיננסיים שירותים
.n3 n5 י ציבורי נהל מי
125 105 ותרבות סעד חינוך, בריאות,

6 12 אחרים אישיים שירותים
1<4 18 ואחר כרייה חקלאות,

100.0 100.0 סה,,כ

,1974 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הסקר מתוךאוילוסיית תתמדגם על מבוססת זו 1השוואה
זה. סקר לאוכלוסיית המקביל
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נוכחית בעבודה ותק ד.7: לוח

חביבספילרמו למ"ס
1977 1974

8.3 8.2 משנה פחות

23.6 26.9 41

29.4 25.9 105

21.7 19.7 1911

16.8 15.3 +20

0.1 4.0 ידוע לא

100.0 100.0 סה"כ

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של מדגם אוכלוסיית מתוך תתמדגם על מבוססת זו השוואה .1

זה. סקר לאוכלוסיית המקביל ,1974
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שנים חמש לפני עבודה לביו נוכחית עבודה בין הניידות סוג ד.8: לוח

חביבספילרמן למ"ס
1977 1974 הניידות סוג

עבודה מקום אותו

56.9 52.1 מ"י אותו

9.6 12.4 שונה מ"י

66.5 64.5 סה"כ

שונה עבודה מקום

5.1 7.2 ע"כ אותו  מ"י אותו

2.3 2.1 ע"כ אותו  שונה מ"י

4.3 4.2 שונה ע"כ  מ"י אותו

15.6 11.3 שונה ע"כ  שונה מ"י

27.2 24.8 סה"כ

5.6 7.3 ב1972 עבדו לא

0.7 3.0 ידוע לא

27.4 25.8 שונה מ"י סה"כ

19.9 15.5 י שונה ע"כ סה"כ

1000 1000 כללי סה"כ
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בין כלכלי בענף השינוי עומק ד.9: לוח
1977 ב לעבודה 1972 ב עבודה

רוביבספילרמן למ"ס ~~ ~~~ ~
1977 1974

עבודה מקום אותו

669 645 0ה"כ

שונה עבודה מקום

73 93 ע"כ אותו
140 117 ראשונה ספרה לפי בע"כ שנוי

173 156 קבוצות 33 לפי בע"כ שנוי
199 165 שלישית ספרה של ברמה בע"כ שנוי
5.6 7.3 שנים 5 לפני עבדו לא

04 24 ידוע Kb

100.0 100.0 סה..כ
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ב1972 עבודה לביו בי1977 עבודה בין ניידות ד.10: לוח

חביפספילרמן ס למ'1 ~
1977 1974

56.9 52.1 מ"י אותו מקום אותו

9.6 8.4 שונה מ"י מקום אותו
5.1 7.2 מ"י ע"כ,אותו אותו

1
2.2 2,1 שונה ע"כ,מ"י אותו

4.3 4.2 מ"י אותו שונה, ע"כ

15.6 11.3 שונה מ"י שונה, ע"כ

5.6 7.3 שנים 5 לפני עבדו לא

0.7 3.0 ידוע לא

100.0 100.0 מה"כ

66.5 60.5 מקום אותו

7.3 9.3 ע"כ אותו

9.4 11.4 מ"י אותו

15.6 11.3 שונה שונה,מ"י ע"כ
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עבודה בין יד במשלרו השינוי עומק ד.11: לוח ■
1972 ב לעבודה 77 ב

חביבספילרמן ~ לטייס  
1977 1974

66.3 64.4 מ"י1 אוהו

16.6 17.4 ראשונה סיפרה לפי במ"י שינוי
27.3 25.9 שלישית סיפרה של ברמה שינוי
5.6 7.3 שנים חמש לפני עבדו לא

0.8 2.4 ידוע לא

100.0 100.0 0ח..כ

66.3 644 מ"י אותו
20.7 20.7 קבוצות 13 לפי במ"י שינוי

סיפרה של ברמה מ"י שינוי
27.5 26.0 שלישית

5.6 7.3 שנים חמש לפני עבדו לא

0.6 2.3 ידוע לא

100.0 100.0 0ה.,כ

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של השלישית המיפרה לפי אפילו יד משלח שינה לא .1



 352 

עבודה בין וברובד, מקצועי בסטטוס שינוי ד.12; לוח
1972 ב עבודה לבין 1977 ב>

חביבספילרמן ^ז^  

1977 1974 _ )

±1:Z 8.3 בסטטוס עלו סה"כ

8.3 41 רובד באותו נשארו

0* 01 כחול לצווארון עכרו

4.3 41 לבן לצווארון עברו

.'.8 57 בסטטוס ירדו פה"כ

3.7 3.6 רובד באותו נעיארו

19 יי1 כחול לצווארון ענרו
0.2 0.4 לגן לצווארון עברו

745 72.3 סטטוס באותו סי^כ_נ£א_רי_

2.0 2.1 ברובד שינוי

725 702 כלל שינוי אין
5'.6 75 ט:ים חמש לפני עברו לא

i^ _LL ידוע לא

iQQ0 100.0 ■ v,.b

8 ל המקצועות הקבצת של מייחד דירוג לפי נעשתה בסטטוס הבינוי של הקביעה .2

קבוצות.

כחול. צווארון או לבן צווארון רובד: .2



 353 

גיל עלפי עבודה, לשינויי נטיית ו?.1: לוח הי: נטפח

אך לשנות מתכוון לשנות מתכוון לשנות רוצה רצון כל אין גי?
סה"כ עבודה מצא לא עדייו בקרוב מתכוון לא אך לשנות

100.0 15.8 19.9 16.3 47.3 2925

100.0 17.6 11.5 19.9 50.4 3430

100.0 13.8 9.0 23.8 53.3 3935

100.0 10.3 12.2 28.8 48.4 4440

100.0 13.3 8.6 27.9 49.6 4945

100.0 10.3 5.5 28.3 55.6 5450

100.0 6.3 4.5 25.2 64.0 6055

100.0 13.0 10.4 23.9 52.3 סה"כ
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ורובד גיל עלפי עבודה, לשנוי ר,.2:נטייה לוח

לשנות מתכוון מתכוון לשנות רוצה כל איך
לא עדיין אף לשנות מתכוון אינו אך רצון

סה"ב עבודה מצא בקרוב לשנות לשנות

צווארון
לבן

100.0 11.3 12.7 17.4 57.7 4425

100.0 9.5 4.8 26.7 58.3 5445

100.0 5.7 5.3 19.2 69.8 6055

צווארון
כחול

100.0 18.5 13.4 26.3 41.8 4425

100.0 14.3 9.0 29.3 47.1 5445

100.0 7.1 3.4 31.2 58.4 6055

100.0 13.0 10.4 23.9 52.3 סה"כ



r
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ותקוות, רצון שביעות ה.3: לוח
ורובד גיל לנלפי

ו ה ר ג ב א
אינו שבע אינו
שבע אך רצון שבע

איני רצון אינו העבודה רצון
שבע מקווה שבע תוביל מקווה שבע
רציו לעבודה אף רצון לעבודה לעבודה רצון

יפרוש טובה לן אין טובה טובה ימשיך גיל
סה"כ נ&ביב יותר ברירה יותר יותר לעבוד ורובד

לבן צווארון
100.0 0.2 5.3 5.7 5.6 34.6 48.4 4425
100.0 2.0 4.3 14.4 3.1 18.8 57.1 5445
100.0 3.6 2.6 16.8 1.6 15.6 59.0 6055

בחול צווארון
100.0 0.7 11.3 18.7 8.3 26.9 34.0 4425
100.0 3.0 7.3 27.9 1.9 16.6 42.2 5445
100.0 8.8 3.2 33.5 0.0 11.7 42.0 6055
160.0 1.7 6.9 16.0 5.0 25.2 44.7 0ה"כ

ד2 ב1
ג+ד+ה א+ב

בחול צווארון
34.3 41.7 4425
66.1 24.8 5445
80.0 20.9 6055

לבן צווארון
48.8 44.2 4425
75.2 28.2 5445
91.3 21.7 6055
57.3 36.1 0ה"כ

בי. ו א' בטורים האחוזים בסכום בז בטור האחוזים חילוק עלידי חושבו זה בטור האחוזים .1
הי. ד', ג', בטורים האחוזים בסכום די בטור האחוזים חילוק עלידי חושבו זה בטור האחוזים .2
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גיל עלפי ותקוות, רצון ר..4:שביעות לוח

שבע *אינו 'י " שבע
אינו שבע אינו אי יצוי רצון
שבע אך רצון שנע אינו עבודתו מקווה שבע
רצון מקווה אך רצון תוביל לעבודה רצון

יפרוש לעבודה לי איו לעבודה טובה ימשיך
כ סה בקרוב יותר טובה ברירה יותר ייובה יותר לעבוד גיל

100.0 0.0 12.3 6.2 5.4 36.2 39.4 2925

100.0 0.0 7.6 . 9.0 7.9 31.8 43.3 3430

1000 0.5 8.3 15.2  7.2 27.2 41.2 3935

1000 1.5 4.9 20.0 6.4 26.9 40.3 4440

100'0 2.9 6.8 21.8 2.6 20.9 44.5 4945

1000 2.1 5.1 20.4 2.6 14.5 54.6 5450

1000 6.1 2.9 25.0 0.8 13.6 50.8 6055

100G 1.7 6.9 16.0 5.0 25.2 44.7 םה"כ
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השכלה עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.5: לוח

ו ה ד ג ב א
אינו שבע אינו

רצון שבע אך רצון רצון שבע
שבע אינו מקווה אך שבע אינו עבודתו מקווה אך

רצון לעבודה אך רצון תוביל לעבודה רצון שבע
יפרוש טובה לו איו לעבודה טובה ימשיך

0ה"ב בקרוב יותר ברירה יותר טובה יותר לעבוד לימוד שנות
100.0 7.1 2.4 49.6 0.0 15.7 25.0 שנים 0

100.0 8.2 8.0 35.4 2.7 9.8 35.9 41
100.0 3.4 9.7 33.8 4.7 10.1 37.6 75
100.0 1.0 9.0 27.3 4.8 18.8 38.6 8
100.0 1.9 9.0 15.3 6,5 28.5 38.2 119
100.0 1,0 5,8 8.2 6,3 27.6 50.8 12

100,0 1.4 5.0 6.9 1.7 34.7 50.1 1513
100.0 0,4 2.8 4.0 5,0 28.6 59.0 +16

100.0 1.7 6.9 16,0 5,0 25.2 44.7 םה"כ

ג+ר+ה א+ב
95.4 38.6 שנים 0

76.8 21.4 41
70.1 21.2 75

66.4 32.8 8

49.7 42.7 119
40.4 . 35.2 12
50.7 40.9 1513
33.9 32.6 +16

57.3 36.1 סה"כ

בי. ו א' בטורים האחוזים בסכום כי יטור האחוזים חילוק עלידי חושבו זה בטור האחוזים .1

הי. ד', ג', בטורים האחוזים בסכום די בטור האחוזים חילוק עלידי חושבו זה בטור האחוזים .2
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מוצא ארץ עלפי ותקוות, רצון שביעות ה.6: לוח

אינו שבע אינו
רצון שבע אך רצוו רצון שבע

שבע אינו מקווה אך שבע אינו עבודתו מקווה אך
רצון לעבודה אר רצון תוביל לעבודה יצוו שבע
יפרוש טובה לו איו לעבודה טובה ימשיר

כ סה בקרוב יותר ברירה יותר טובה יותר לעבוד מןצא ארץ

100.0 4.0 5.1 18.6 4.5 19.0 48.3 פולין רוסיה,
100.0 0.5 9.4 13.7 6.1 20.0 48.9 רומניה

100.0 2.6 8.0 21.8 3.5 20.3 43.8 אירופה דרום

100.0 0.6 6.8 8.5 2.9 19.8 61.4 אירופה מרכז

100.0 1.5 0.7 12.9 1.5 24.7 58.7 אחר אירופה

100.0 0.6 9,9 19.1 5,6 31.7 32.2 עירק

100.0 2.3 5.7 32.4 3.4 26.2 28.9 . אירן

100.0 2.0 8.0 22.1 3.7 29.6 34.6 מרוקו
100.0 0.0 3.5 14.0 8.6 33.0 39.7 מצרים

100.0 5.4 9.4 22.7 2.0 25.0 35.9 תימן

100.0 3.0 8.2 26,7 5.5 20.5 36.1 אחר  אסיהאפריקה
100.0 0.8 6.2 9.2 6,2 29.1 48.2 ישראל

100.0 1.7 6.9 16.0 5.0 25.2 44.7 0ה"כ
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כלכלי ענף עלפי ותקוות, רצון שביעית ה.7: לוח

אינו שבע אינו
רצון שבע אך רצון רצון שבע

שבע אינו מקווה אר שבע אינו עבודתו מקווה אך
רצון לעבודה אך רצון תוביל לעבודה רצון שבע
יפרוש טובה לו אין לעבודה טובה ימשיך

סה"כ בקרוב יותר ברירה יותר טובה יותר לעבוד כלכלי ענף

100.0 2.1 7.8 19.8 4.6 25.8 39.2 קלה תעשייה

100.0 0.9 6.8 12.9 5.6 26.8 46.7 כבדה תעשייה

100.0 0.5 5.3 17.0 7.1 33.2 36.9 אחרות תעשיות

^nn ^ מים, חשמל,
100.0 2.7 8.3 16.9 4.9 24.6 42.3 תקשורת תחבורה,

100.0 3.0 11.1 25.8 6.5 19.5 33.1 בניין
100.0 2.1 4.6 10.8 13.2 18.7 49.2 סיטונאי מסחר

קמעונאי, מסחר
100.0 2.5 13.0 31.7 4.3 14.2 33.3 מזון

רווחה חינוך,
100.0 0.2 4.9 8.1 3.2 26.7 56.8 בריאות

100.0 2.4 3.9 13.1 3.7 27.7 48.7 ציבורי מינהל

100.0 0.0 2.8 6.4 1.5 37.6 51.7 ביטוח כספים,

שירותים
100.0 0.8 4.6 7.7 4.0 26.7 56.2 מקצועיים
100.0 1.5 5.9 17.2 5.2 17.0 53.2 חקלאות

100.0 1.7 6.9 16.0 5.0 25.2 44.7 0ה"כ
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שילובים מספר עלפי מעבודה, רצון שביעות אי של מדד ה.8: לוח
בעבודה_ ומעמד כלכלי ענף יד, משלח של נבחרים

תקווה ואיו רצון שביעות חוסר *"■ffw מדד ■ 
שאינם אלה מכל $ 1~*כ5 רצון שביעות

יצי.י שבעי העובדים מעבודה בעבודה ומעמד כלכלי ענף יד, משלח

58 9<8 _55 אחרים חופשיים מקצועות בעלי
עצמאים

.33 3.8 .43 אחריםשכירים חופשיים מקצועות בעלי
ותחבורה תקשורת מים, חשמל,

אחרים חופשיים מקצועות בעלי
.40 4.4 .32 ובשירותים בתעשייה שכירים

מסחריים

32 37 55 . עצמאים  אקדמאים
.66 4.4 .42 שכירים  אקדמאים
.28 1.8 .37 עצמאים  מנהלים
.21 30 58 שכירים  מנהלים
.28 1.9 .51 ציבוריים בשירותים שכירים  מנהלים
.28 1<8 61 ובשירותים בתעשייה שכירים מנהלים

מסחריים

.51 13.4 .15 עצמאים  עבודה מנהלי
.47 8.2 .15 בתעשייה שכירים  עבודה מנהלי
.65 20.6 .17 בבניין שכירים  עבודה מנהלי
.17 3.6 .15 האחרים כל  עבודה מנהלי
.64 29.8 .33 עצמאים  מקצועיים עובדים
.50 16<0 _22 מתכת שכירים  מקצועיים עובדים

ומכןנות
.59 276 _4J מפעלי שכירים,  מקצועיים עובדים

אחרים ייצור
.56 29.0 .62 בנייו שכירים,  מקצועיים עובדים
.47 1.2 21 בתחבורה שכירים,  מקצועיים עובדים

ציבוריים ושירותים מסחר
.56 14.6 .06 השאר כל שכירים,  מקצועיים עובדים
.48 17.1 .90 עצמאים  נהגים
.85 34.5 .30 שכירים,תעשייה  מקצועיים בלתי עובדים
.79 43.0 .51 שכירים,בנייו  מקצועיים בלתי עובדים
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עבודה לשינויי וציפיות שאיפות ה.9: לוח
גיל עלפי שנים, עשר בעוד

צפוי עבודה שינוי רצוי עבודה שינוי
עבודה אותה 5א לא עבודה אותה 5א לא

סה"ב שונה עבודה יעבוד ידוע סה"כ שונה עבודה יעבוד . ידוע גיל
100.0 18.8 40.1 0.9 39.4 100.0 30.4 39.6 2.3 27.5 2925

100.0 15.7 43.2 1.4 38.8 100.0 25.2 39.4 3.4 32.0 3430

100.0 14.0 46.3 1.5 36.9 100.0 22.3 40.3 5.6 31.8 3935

100.0 12.9 50.6 1.9 33.6 100.0 22.3 39.7 6.5 31.5 4440

100.0 11.3 49.0 9.2 29.2 100.0 19.3 41.5 15.4 23.9 4945

100.0 7.6 46.1 18.0 26.9 100.0 13.9 37.9 22.7 25.1 5450

100.0 5.3 25.7 41.3 26.6 100.0 13.8 29.6 38.4 18.0 6055

100.0 11.4 42.8 12.0 33.8 100.0 20.3 38.1 14.7 26,9 סה"כ
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ורובד 4יל עלפי שנים עשר בעוד עבורה לשינוי וציפיות שאיפות ה.10: לוח

צפוי עבודה שינוי רצוי עבודה שינוי
עבודה אותה 5א לא עבודה אותה 5א לא ,

סה"כ שונה עבודה יעבוד ידוע םה"כ שונה עבודה יעבוד ידוע יריבי ל ג

לבו צווארון

100.0 15.5 48.7 1.1 34.6 100.0 24.6 45.7 3.5 26.2 4425

100.0 8.7 57.4 10.0 23.9 100.0 14.3 49.6 15.7 20.3 5445

100.0 7.1 31.7 35.9 25.4 100.0 15.2 37.5 30.8 16.5 6055

כחול צווארון

100.0 15.6 41.6 1.8 41.0 100.0 26.2 34.3 5.1 34.4 4425

100.0 10.3 39.8 17.1 32.7 100.0 19.2 31.6 22.1 27.0 5445

100.0 3.7 19.6 48.0 28.6 100.0 12.8 22.2 45.8 19.2 6055

100.0 11.4 42.8 12.0 33.8 100.0 20.3 38.1 14.7 26.9 6ה"כ
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ביבליוגרפיה

העלייה מחלקת .1975 עצמאי, עסק באמצעות עולים שיקום רות. ציו, חנה., אביגור,
תאריך). (ללא היהודית הסוכנות סוציאליים, שירותים אגף והקליטה,

של והתעסוקה ההכנסות נתוני בדיקת רחל. מעיין, גד., שפרון, אורי., בוציון,
סופי. דו"ח ;1973/74 עד 1969/70 בשנים לאומי לביטוח המוסד בכרטסת שכירים

לביטוח והמוסד הניהול במדעי למחקר המרכז בע"מ ופיתוח למחקר הטכניון מוסד

.1977 ספטמבר חיפה, ■, ותכנון למחקר האגף לאומי

ירושלים, ישראל, בנק המחקר, מחלקת .1968 ו 1965 בישראל החיסוי מבנה יוסף. ברור,
.1976 יוני  תשל"ז וו סי

בנושא: למחקרים רבשנתית אב תכנית יעקב. הכט, ראובן., כהנא, רבקה., בריוםף,
ורווחה, עבודה לחקר המכון ולמבוגרים. לנוער מקצועית והכשרה חינוך

והרווחה, העבודה משרד מקצועית, ולהשתלמות להכשרה והאגף העברית, האוניברסיטה
תאריך). (ללא ירושלים

לחקר המכון עולים. מהנדסים של התעסוקתית קליטתם יהודית. ורשר, רבקה., בריוסף,
.1977 ירושלים, העברית, האוניברסיטה ורווחה, עבודה

וארבעשנתי. תלתשנתי מקצועיים בתיספר בוגרי אחר מעקב ש. ערד, י., גוטמן,
סאלד, הנרייטה מכון ,488 מסי פרסום ,141 מסי מחקר דו"ח בוגרים. אי: חלק

.1972 יולי ירושלים,

מחקר דו"ח ובנות). (בנים מקצועיים בתיספר בוגרי אחר מעקב .!; תומר, י., גוטמן,
.1975 ירושלים, סאלד, הנרייטה מכון ,535 מס' פרסום ,182 מס'

בי: חלק וארבעשנתי, תלתמנתי מקצועיים בתיספר בוגרי אחר מעקב רינה. דורון,
ירושלים, סאלד, הנרייטה מכון ,488 מסי פרסום ,141 מסי מחקר דו"ח בוגרי11

.1970 נובמבר

סיבותיה ידקנדי, חניכים אורט מביתס?ר הנשירה רחל. דנאי, רינה., דורון,
אביב, תל ישראל, אורט המחקר, יחידת פדגוגית, הטכנית המחלקה ותוצאותיה.

.1972 מאי
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ותוצאותיה. סיבותיה הטכנולוגי, מהחינוך הנשירה רחל. דנאי, רינה., דורון,
.1974 אוגוסט אביב, תל ישראל, אורט המחקר, יחידת פדגוגית, הטכנית המחלקה

תאריך) פורסמה,ללא שלא (עבודה החניכות. במסגרות שוליים נוער איתן. דנציג,
דו"ח טיוטות המשותף. השוק עם ההסכם ביצוע לקראת המשק להערכות העליונה הועדה

.1977 יוני ירושלים, לתעשייה. מקצועי ארם כוח והכשרת להסבה הועדה

ירושלים, הדו"ח. טיוטת מתוך לוחות לתעשייה. מקצועי אדם כוח והכשרת להסבה הועדה

.1977 יוני

להכשרה הקורסים תכנית חוץ. ללימודי המדור לישראל, טכנולוגי מכון הטכניון,
ירושלים, אביב, תל .1976/77 תשל"ז ובמינהל, בהנדסה ולהשתלמות להסבה

שבע. באר

לכלכלה הישראלית האגודה .1976 בכלכלה, עיונים (עורכים) יעקב. קופ, נדב., הלוי,
.1976 ירושלים, פאלק, מוריס ע"ש בישראל כלכלי למחקר פאלק ומכון

לכלכלה הישראלית האגודה .1977 בכלכלה, עיונים (עורכים) יעקב. קופ, נדב., הלוי,
.1978 ירושלים, פאלק, מורים ע"ש בישראל כלכלי למחקר פאלק ומכון

,544 מס' מיוחדים פרסומים סידרת בתעסוקה. ניידות סקר לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

תשל"ז. ירושלים,

.1976 מאי ירושלים, דו"ח. המשק. של התעסוקתי המבנה לשינוי הדרכים לבחינת הצוות

ירושלים, א', חוברת התשיעית, לכנסת מוגשת .1978 הכספים לשנת התקציב חוק הצעת

.1978 ינואר  תשל"ח שבת

הוצאת לנוער. מקצוע מקצועית. ולהשתלמוי! להכשרה האגף העבודה, משרד ישראל, מדינת

.1974  תשל"ד ירושלים, הוראה, לאמצעי המכון

הוצאת לנוער. מקצוע מקצולגית. ולהשתלמות להכשרה האגף העבודה, משרד ישראל, מדיני?

.1975/76  תשל"ו ירושלים, הוראה, לאמצעי המכון

וארגון. לתכנון המחלקה מקצועית, ולהשתלמות להכשרה האגף העבודה, משרד ישראל, מדינת

ירושלים, תשל"ז, הלימודים בשנת ערב והכשרת השתלמויות במסלולי לימור שכר

.1976 אוגוסט

במבנה שינויים אדם: כוח מחקר אדם. כוח לתכנון הרשות העבודה, משרד ישראל, מדינת

.1965 ספטמבר ירושלים, כלליות. מגמות המקצועי,
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החניכות במ0גרת לומדים סקר אדם. כוח לתכנון הרשות העבודה, משרד ישראל, מדינת

.1971 יולי ירושלים, .1965 עד 1957 בשנים

והייצור, העבודה לפריון המכון בישראל. הייצור פריון להעלאת דרכים ישראל. מידן,
.1974 נובמבר

מהדורה שאלון. בישראל: עוברים ניידות םקר העברית. והאוניברסיטה ברוקדייל מכון

.1977 תשל"ז, אב ירושלים, שלישית,

מקצועית ולהשתלמות להכשרה קורסים מקצועית. ולהשתלמות להכשרה האגף העבודה, משרד

.1974 אוגוסט  תשל"ד אלול ירושלים, .197475 למבוגרים
.1976 מבוגרים הכשרת פעולות תכנון מקצועית. ולהשתלמות להכשרה האגף העבודה, משרד

.1977 פברואר ירושלים,

פעולות תכנון וארגון. לתכנון המחלקה מקצועית, ולהשתלמות להכשרה האגף העבודה, משרד

.1977 יוני ירושלים, .1977 מבוגרים, הכשרת

.1970 דצמבר למבוגרים. מקצועית הכשרה אדם: כוח םקר אדם. כוח לתכנון הרשות העבודה, משרד

היחידה התעסוקה, שירות העבודה, משרד ישראל, מדינת התעסוקה. בשירות נוער חנוך. סמית,

תאריך). (ללא הייעול ולהגברת אבטלה למניעת

פאלק מכון ,48 מס' מחקר, מאמרי סידרת .19741965 בישראל אנוש משאבי רות. קלינובמלול,
.1976 מאי  תשל"ז אייר ירושלים, פאלק, מוריס ע"ש בישראל כלכלי למחקר

לפילוסופיה. דוקטור תואר קבלת לשם חיבור בישראל. מקצועות של חברתי דירוג ורד, קראוס,

תשל"ז. תשרי ירושלים, העברית, האוניברסיטה לםינט הוגש

ירושלים, התקציב. לעיקרי נספחים השמינית. לכנסת מוגשת ,1977 לשנת הצעה המדינה. תקציב

.1977 ינואר  תשל"ז שבט
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