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 מילות תודה

 .ברצוני להודות למספר אנשים אשר ליוו אותי במהלך כתיבת העבודה

על המקצועיות , על שפתחת לי צוהר לעולם המחקר בתחום שוק העבודה, יוסי תמיר' אני מודה לפרופ

 .הערותיך שדייקו את דברייוההכוונה ועל 

ראש , ראובן גורבט: על שהקדשתם מזמנכם וסיפקתם מידע בעל ערך רב, ת"אני מודה למנהלים השונים בתב

מנהל , ואורן ניסים ’מפתח‘מנהל תוכנית , הרשל קליין; ’צופיה‘מנהלת תוכנית , אתי מלר; תחום חרדים

פרנסה ‘רכז ארצי בתוכנית , ויוסי אוחיון ’נסה בכבודפר‘מנהל תוכנית , יצחק רביץ; ’מפתח‘הדרכה בתוכנית 

 .’בכבוד

על שהכרת לי את מערכת המידע , ת"הדרכה והטמעת תוכנה בתב, אחראי על פיתוח, תודה מיוחדת לחגי דרזי

 . על הזמן הרב שהקדשת לי ועל הסבלנות הבלתי נגמרת לענות לשאלותיי, יכולותיה ומגבלותיה, הממוחשבת

 .כהנר על הייעוץ וההכוונהר לי "תודה לד

 . שבשיחה קצרה סייעת לפתור בעיה גדולה, תודה למשה נורדהיים

 .העבודה הסיזיפית ובעיקר על הנכונות הבלתי נגמרת לסייע, תודה לנעמה אביטל על הזמן

 .תודה לעודד ליבהבר על אבחנותיך המדויקות ויכולתך לברור את המילים המתאימות ביותר

 .היית שם עבורי כשנזקקתי לכך, שכרגיל אך לא באופן ברור מאליו, ביץתודה לעידן הרשקו

 .שהשקעת בעבודה זו מכישרונך הרב והיית חבר תומך לאורך כל התהליך, זקן-תודה גדולה ליוני בן

הפלאת לנתח במקצועיות רבה ודחפת אותי מבחינה מוראלית לסיים " חלודה"שלמרות ה, תודה ליפעת פרלמן

 .את העבודה

הן על שסייעת , "פסיכולוג של מספרים"שביני ובין עצמי אני מכנה אותו , ה מיוחדת אני חב לדור רוסתוד

 .בתחום הסטטיסטי והן על שהאמנת במחקר והארת בפניי את הדרך

 . על ההשראה שאתם מעניקים לי מדי יום, יהל ויהונתן, אני מודה מעומק ליבי לילדיי

 .שצדקה, חייעמוד התווך ב, ותודה אחרונה לאשתי
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 תקציר

זאת לאור תפקידה הדומיננטי , שילובם של פרטים במעגל העבודה הוא סוגיה מרכזית בשיח הציבורי העכשווי

ניתוח של שוק העבודה הישראלי מצביע על כך שחלק גדול מאוד . של תעסוקה בחילוץ אנשים ממעגל העוני

ץ נמוכים מאוד באופן ולכן שיעורי התעסוקה באר, מהאוכלוסייה בגיל העבודה אינו משתתף בכוח העבודה

הינה אוכלוסיית , תעסוקה גבוהים-המאופיינת בשיעורי אי, אחת האוכלוסיות הבולטות. יחסי לעולם במערבי

 חרדיםלהשתלבותם של  בגישות שונותהערכת תרומתן האפשרית של תוכניות היא זה מטרת מחקר . החרדים

  .במעגל העבודה

תוכניות הנוקטות בגישות שונות ניתן ללמוד כי משתתפים מתוך הספרות המחקרית המשווה בין 

וספציפית לפי המדד של השמה בעבודה  ,חים יותר בטווח זמן הקצריבתוכניות בגישת עבודה תחילה מצל

(Hamilton 2002; Poppe et al., 2003; Michalopuolos, 2004; The Lewin Group, 1999 .) בהתייחס

בספרות הרלבנטית , מתייחסים לטווחי זמן ארוכים יותרשבאופיים , דהלמדדים של התמדה וקידום בעבו

 .קיימים ממצאים סותרים

הספרות האקדמית מצביעה על פער בין השכלתם ובין דרישות שוק , בהתייחס לאוכלוסיית החרדים

 ומאידך יכולתם, (2009, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים; 2001, פלוד וקסיר)העבודה המודרני מחד 

מצביעים על פתיחות ונכונות להשתלב בשוק העבודה בקרב המחקרים הלימודית גבוהה באופן מיוחד וקיימים 

(. 2009, המועצה הלאומית לכלכלה; 2005, גונן)קבוצה לא מבוטלת 

הוקם על ש ,(ת"תב" )תנופה בתעסוקה"המיזם הפועלות במסגרת תוכניות במסגרת המחקר נבחנו שלוש 

שתיים הנוקטות בגישה משלבת , המיועדות לאוכלוסיית החרדים, בשיתוף ממשלת ישראלוינט ישראל 'ידי ג

 (.'מפתח')עבודה תחילה ואחת הנוקטת בגישת ( 'צופיה' -ו' פרנסה בכבוד')

מדגישים את הצלחתן , שסותרים במידה מסוימת ממצאים אמפיריים קודמים בתחום, ממצאי המחקר

נראה כי במסגרת . שבקרב משתתפיהן נמדדה רמת רווחה גבוהה יותר, התוכניות הנוקטות בגישה משלבתשל 

, בנוסף. להפעיל תוכניות הנוקטות בגישה כזויש  האוכלוסייה החרדית במעגל העבודהב וליהמדיניות לש

יש לערוך תהליך מיון ראשוני כדי להתאים לאדם , בהתייחס לכל שאר התוכניות הפונות לאוכלוסיית החרדים

ובאופן , יש להמשיך ולפתח תוכניות המוכוונות להשלמת השכלה ולהכשרה מקצועית, מיטביתהתוכנית האת 

המוכוונים  ספציפי יש להשקיע בפיתוח הכשרות בשיתוף מעסיקים ויש ליתן שירותים תומכי עבודה

 .לאוכלוסיית הנשים הצעירות
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 מבוא

בעשור האחרון ניתן לזהות בשוק העבודה הישראלי מגמה של ירידה בשיעור האבטלה עד לשיעור דומה ואף 

משמעות נתון (. בהתאמה 7.9%לעומת  7.7%: 2009נכון לרבעון השני של ) OECD -נמוך מהממוצע במדינות ה

אך אחת . קיםהרוב מוצאים עבודה והופכים למועס, זה היא שמתוך הקבוצה המשתתפת בשוק העבודה

הבעיות המרכזיות של שוק העבודה בישראל טמונה בכך שחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה בגיל העבודה אינו 

התעסוקה גבוהים באופן -בקרב הקהילה החרדית שיעורי אי, כפי שיפורט בהמשך. משתתף בשוק העבודה

  1(.2009, דוד-בן)מיוחד 

ה לשייך את שיעור ההשתתפות הנמוך בשוק העבודה הדעה הרווחת נוט, בהתייחס לאוכלוסיית החרדים

בדרך זו מוגדרת . בה רוב הגברים לומדים תורה שנים רבות בישיבה', חברת הלומדים'להקמתה ושגשוגה של 

קיימים . למעשה המציאות יותר מורכבת(. 2005, כהן" )עוני מרצון"המצוקה הכלכלית בחברה החרדית כ

להשתלב בעולם העבודה , גברים ונשים, על בני הקהילה החרדית חסמים תעסוקתיים מגוונים המקשים

המועצה הלאומית ; 2004, לופו; 2005, כהן; 2005גונן ; 2000גונן ; 2004חקק ; 2008כהן וקאופמן , מלחי)

(. 2009, לכלכלה

או ' מרווחה לעבודה'במדינות רווחה מערביות רבות התבססה מדיניות , בשלושת העשורים האחרונים

שנועדה לקדם את שילובם של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בשוק  ,(labor activation)יות הפעלת עבודה מדינ

  (.Greenberg et al., 2005; 2005, בניש; 2000, קטן; 2000, דורון; 2006, הזנפלד)העבודה 

 בשוק העבודה המודרני חלה עלייה הדרגתית מתמדת בדרישות מהעובדים, מבחינת הביקוש לעובדים

ישראל , כאמור. בהתייחס לעבר הוא מאופיין ברמה גבוהה יותר של הון אנושי. ומאלו המעוניינים להשתלב בו

במסגרת , ואכן. מאופיינת בשיעור ההשתתפות נמוך בשוק העבודה וזהו אינטרס ממשלתי להגדיל שיעור זה

דד את שילובן של האוכלוסיות במטרה לעו. פועלות תוכניות רבות לעידוד תעסוקה" מרווחה לעבודה"מדיניות 

(. employability) מנסות להקנות למשתתפים בהן מסוגלות תעסוקתית השונות בשוק העבודה תוכניות אלו

תמיר ) התמדה והתקדמות בשוק העבודה, מונח זה מתאר את קשת היכולות והכישורים המאפשרת העסקה

, גל ובראון)ת השונות בהתאם לגישה הננקטת בהן בספרות המחקרית מקובל לסווג את התוכניו. (2007, ונוימן

 Poppe, Strawn & Martinson, 2003; Kildal, 2001; Daguerre, 2004; Prince;2007, תמיר ונוימן; 2007

& Austin, 2004; The Lewin Group, 1999; Hamilton, 2002; Michalopuolos, 2004; Ochal, 2005). 

בים והחסמים התעסוקתיים המתייחסים להון האנושי ולמשתני הרקע במסגרת עבודה זו אבחן את המשא

זאת על רקע הגישות השונות , להתמיד ולהתקדם בו, החרדית בבואם להשתלב בעולם העבודה החברהשל בני 

בעיית המחקר מתייחסת , במילים אחרות. ם בשוק העבודהתוכניות לשילוב חרדישננקטות במסגרת שלוש 

ראשית  .יםחרדית ומשתני רקע מסבירים את המעבר האפשרי מרווחה לעבודה בקרב למידה בה גישת התוכנ

בדגש על המשאבים והחסמים המשפיעים על היכולת להשתלב בשוק , אסקור את מאפייני החברה החרדית
                                                 

1
 .ובין אם לאו( מובטלים)שמשתתפים בכוח העבודה בין , מתייחס לכלל האנשים שאינם מועסקים 
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אנתח את מרכיבי התוכניות השונות ואסווג , "מרווחה לעבודה"בהמשך אבקש לבחון את מדיניות . העבודה

אסקור מחקרי הערכה מגוונים שנערכו על תוכניות מרווחה , בנוסף. הננקטות בתוכניות אלה את הגישות

השערותיו והממצאים , מטרותיו, בסיום הסקירה אציג את שיטת המחקר הנוכחי. לעבודה בעולם ובישראל

 .    לאחר דיון בממצאים אציג שורה של המלצות. שהתקבלו

של הגישות השונות  הצלחתןזיהוי . למחקר חשיבות בתחום המדיניות החברתית ותכנון השירותים

החסמים התעסוקתיים הייחודים בחברה החרדית יאפשר למקד באופן יעיל הקצאת משאבים להתמודד עם 

זאת מתוך מגמה לסייע . לתוכניות התערבות המיועדות לסייע לאוכלוסייה זו להשתלב בשוק העבודה

 . אוכלוסייה זו להשיג עצמאות כלכלית ולחלץ חלק ארי ממנה מהמצוקה הכרוכה בחיי עוניל
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 סקירת ספרות

 כלכליים והשתתפות בשוק העבודה, מאפיינים דמוגרפיים: האוכלוסייה החרדית

ממדיניות הרווחה הישראלית תועלת הצלחתה של הקהילה החרדית להפיק , לאורך שנות קיומה של המדינה

לצד רצונה להימנע עד כמה שניתן מהשפעתה התרבותית והחברתית של החברה הכללית ומחובת הגיוס 

ועל פי )בה נהוג ללמוד בישיבה לפחות עד לנישואין , "חברת הלומדים"ל הביאו להקמתה ולביסוסה של "לצה

החרדית בישראל כרוכה בשתי " רת הלומדיםחב"תופעת (. מודל הלימוד הליטאי אף שנים רבות לאחר מכן

-וסוגיית אי, שוויון בין חלקי האוכלוסייה-הכרוכה באי, ההשתתפות בשירות הצבאי-סוגיית אי: סוגיות

רמת הכנסה נמוכה של , הגוררת אחריה היעדר תרומה כלכלית למשק המדינה, ההשתתפות בכוח העבודה

; 2000, גונן; 2008כהן וקאופמן , מלחי)רה לאוכלוסייה זו האוכלוסייה החרדית ורמה גבוהה של תשלומי העב

 (. 2005, כהן

( מהאוכלוסייה הכללית 8% -למעלה מ)אלף נפש  700 -החברה החרדית בישראל מונה למעלה מ

על פי נתוני המועצה . ומתאפיינת בשיעורי השתתפות נמוכים בשוק התעסוקה ביחס לאוכלוסייה הכללית

  (:2009) והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( 2009)דוד -בן, (2009) הלאומית לכלכלה 

ולמעשה יותר , הכלליהיהודי בציבור  1.4%לעומת  7.1%הריבוי הטבעי בקהילה החרדית הינו שיעור  .1

 .ממחצית מבני המגזר הם ילדים

הינו ( 54-35)התעסוקה בקרב גברים חרדים בגילאי העבודה המרכזיים -שיעור אי, 2008נכון לשנת  .2

בקרב נשים  OECD.2 -בממוצע בקרב מדינות ה 11.9% -חרדים ו-בקרב גברים יהודים לא 15.1%לעומת  65.1%

בממוצע בקרב  32% -חרדיות ו-בקרב נשים יהודיות לא 21.2%לעומת , אינן מועסקות 53.4%חרדיות נמצא כי 

 .OECD -מדינות ה

לעומת )או יותר  משרה מלאהבעובדים  מהםרק כרבע , בקרב אותם חרדים שעובדים לפרנסתם .3

לעומת )עובדות בהיקף משרה כזה  עשירית מהנשים החרדיותרק כו, (חרדים-מרבית הגברים היהודים הלא

3.(חרדיות-כשליש בקרב היהודיות הלא
 

בציבור החרדי ( 11.6% -ל 9% -מ)בקרב גברים חרדים יה בשיעור האבטלה חלה על 2006-2002בשנים  .4

 .חרדים-בקרב גברים יהודים לא( 6%-ל 7.3%-מ)בעוד שבתקופה זו חלה ירידה באבטלה 

בשנת  42% -מ, חלה עליה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים חרדים 2007-2002בשנים  .5

 . 2007בשנת  53% -ל 2002

                                                 
 .ובין אם לאו( מובטלים)בין שמשתתפים בכוח העבודה , מתייחס לכלל האנשים שאינם מועסקים 2
 

ה מוגדרת לפי מקצוע בו משרה מלא, שכן חלקן עוסקות בחינוך, חשוב לציין שיתכן ששיעור הנשים העובדות במשרה מלאה גבוה יותר, בהתייחס לנשים החרדיות 3
 .היקף שעות נמוך יותר
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הנתונים מלמדים שבעוד  .דוק בחברה הישראלית בין השתתפות בשוק העבודה ובין עוניקיים קשר ה .6

לאור . מהמשפחות ללא מפרנסים מוגדרות עניות 66.6%, מהמשפחות בעלי שני מפרנסים הן עניות 3.4%שרק 

 לעומת( 59.1%)השלכה עיקרית של מצב הנתונים בחברה החרדית הינו שיעור עוני גבוה משמעותית , זאת

 (. 14%)הציבור היהודי הכללי 

ניתן גם ללמוד , בייחוד מנתוני האבטלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה, אך מתוך הנתונים הללו

מגמת . לצאת לעבוד, והגברים בפרט, שבשנים האחרונות מתרחשת עלייה בנכונות של הקהילה החרדית

. ביעה על רצון גובר להשתלב בעולם העבודההעלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים חרדים מצ

אך הוא עדיין , ניתן לשער ששיעור האבטלה עלה בחלקו בגלל עליית שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, בנוסף

גבוה מהשיעור המקביל בקרב שאר היהודים ומחזק את הטענה כי חסמים שונים הם גורם מרכזי בעיכוב 

 (.  2009, ת לכלכלההמועצה הלאומי)יציאתם של חרדים לעבוד 

 חסמים תעסוקתיים ולימודיים

בין היתר חסם , מחקרים שונים העוסקים באוכלוסייה החרדית מצביעים על חסמים תעסוקתיים מגוונים

, ל"חובת גיוס לצה, מוסדות להכשרה מקצועית/ עמידה בדרישות הסף של המוסדות האקדמיים -אי, כלכלי

גונן ; 2004חקק ; 2008כהן וקאופמן , מלחי)חברתיים ודתיים ועוד  חסמים, חסמים ערכיים ואידיאולוגיים

  (.2009, המועצה הלאומית לכלכלה; 2004, לופו; 2005, כהן; 2005גונן ; 2000

 :מבחין בין שלושה סוגי חסמים עיקריים( 2005)כהן 

מייצגים את הפער בין תפישת העולם של הציבור , החסמים החזקים ביותר :חסמים השקפתיים .1

חסמים אלו מתחלקים לכאלה הקשורים ביחסים . החרדי ובין תפישת העולם הרווחת בחברה הישראלית כולה

( 'פוטרים ממחשבה על העתיד וכד' האמונה והביטחון בה, העיסוק בתורה פוטר מעיסוק עבור פרנסה)עם האל 

התבדלות , התנגדות ללימודים ולתארים אקדמיים)קשורים ביחסים עם המדינה ורשויותיה ואחרים ה

ל "החשש מגיוס לצה, אמון בכוונת גורמי השלטון-אי, הסתגרות מפני התרבות המערבית, מהחברה החילונית

 (.'וכד

נויות היעדר מיומ, למשל היעדר השכלה כללית, התאמה-סיבות אובייקטיביות של אי :חסמים מבניים .2

 .'הפסקת ההנחות וההטבות עם היציאה לעבודה וכד, תקופת הכשרה ארוכה, למידה

, למשל חשש מאובדן מעמד בחברת הלומדים, דפוסי חשיבה שהופנמו לאורך שנים :חששות וציפיות .3

ציפייה לתנאי שכר , ל"חובת השירות בצה, הפחתת הסיכויים לקבלת משרה תורנית, התנגדות המשפחה

 .'טובים וכד

הן , נמנעת המנהיגות החרדית, למרות ההכרה הברורה של רבים בחברה החרדית בצורך בשינוי משמעותי

ומיציאה של " סחף"חשש מ: הסיבות העיקריות לכך הן. מפעילות אקטיבית בכיוון זה, הרבנית והן הפוליטית

די בעקבות הקשר עם והפחד מנטישת אורח החיים החר, לעולם המעשה, המיועדים לגדולות, תלמידים טובים

 .סביבה חילונית מתירנית
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מבחינים במחקרם בין חסמים במסלול התעסוקתי ובין חסמים במסלול ( 2008)כהן וקאופמן , מלחי

מחקרם נועד לבחון את עמדותיו של הציבור החרדי ביחס לרכישת השכלה אקדמית ולזהות את . האקדמי

 -במסגרת המחקר הופצו כ. לימודים אקדמיים שונים החסמים המרכזיים העומדים בפני השתלבות במסלולי

אך במוקד המחקר אוכלוסיית הגברים החרדים , מכל הזרמים( גברים ונשים)שאלונים לחרדים  550

 :המאופיינת בחסמים ובקשיים ייחודיים

 : קשיים וחסמים בהכשרה מקצועית ובמסלול התעסוקתי

הם , או תואר אקדמי/ם פונים לרכוש מקצוע וכאשר חרדי, ברוב המקרים –עמידה בדרישות סף -אי .1

השלמת פערים אלו מצריכה . 'במחשבים וכד, במתמטיקה, נעדרים תעודת בגרות וידע בסיסי באנגלית

כיום קיים היצע . עוד בשלב שלפני לימוד המקצוע עצמו, היערכות מיוחדת והקמת מסגרות ייעודיות לחרדים

 .במסגרת מוסדות מסוג זהמוגבל ביותר של מקצועות ותחומי לימוד 

יתרה מכך . העדר יכולת לממן את שכר הלימוד הנדרש עבור הלימודיים המקצועיים –חסם כלכלי  .2

שכן במקביל הוא מאבד את מלגת המחייה , קושי להתמיד בהם כתוצאה מחוסר פרנסה בתקופה זו

 ".כולל"המינימלית הניתנת לו ב

ויות ההכשרה השונות והמשמעויות הנגזרות מכל לגבי אפשר –מסודר ועדכני , העדר מידע נגיש .3

 .מסלול

מתמודדים , והרבנים" כולל"בניגוד לאברכי ה, תורנית-אלו המתפרנסים מעבודה לא –חסם חברתי  .4

 .עם דימוי חברתי נמוך המביא לעיתים רבות גם להתנגדות מצד בני משפחה לצעד כזה

וגורמת לרתיעה מהיציאה " תורתו אומנותו"מוגדרת עבור מי שאינו נכלל בהסדר  –ל "חובת גיוס לצה .5

 .לעבודה

במגזר החרדי רכישת מקצוע אינה מבטיחה עבודה בפועל הודות  –משתנים אקסוגניים להכשרה   .6

היצע משרות דל בעיתונות ; רשת חברתית לא מפותחת לצורך גיוס עובדים: למספר מאפיינים ייחודיים

המקשה על חיפוש  שיעור ניידות נמוך; פעילות מועטה של חברות השמה בקרב הקהילה החרדית; החרדית

 .ממקום המגורים קחעבודה באזור מרו

 :קשיים וחסמים במסלול האקדמי

הלימודים האקדמיים מייצגים את המודרניזציה ואת החילון אשר  –חסמים ערכיים ואידיאולוגיים  .1

ולפיכך נתפסים כאיום על תפיסת העולם החרדית , גרמו לנטישת הדת ואורח החיים הדתי במאות האחרונות

 .ועל אורחות חייה
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חשש שמא ריבוי בעלי תארים אקדמיים מתקדמים יקנה להם מעמד  –חסמים חברתיים ודתיים  .2

נטייה ברורה קיימת לאור זאת ". תלמידי חכמים"תירה ליוקרה הבלעדית הניתנת כיום לחברתי גבוה בס

 .להשאיר את המתפרנסים למחייתם בסטאטוס חברתי נמוך

תנאי הסף שמציבים המוסדות האקדמיים אינם מאפשרים לרוב החרדים , מחד –חסמים אקדמיים  .3

ת למגזר החרדי אינן עונות על דרישות אקדמיות המיועדו-ומאידך גם המכינות הקדם, להתקבל אליהם

 .אלא רק על דרישות המוסד הלימודי בו הן מתקיימות, המוסדות האקדמיים

 (. לא כולל שנת המכינה)ארבע שנים -מן לימודים הנמשכים שלושקושי למ –חסמים כלכליים  .4

כלה מעדיפים לרכוש הש 47%ממצאי המחקר מלמדים כי בקרב חרדים שאינם סטודנטים נמצא כי 

מבחינת המתעניינים . לא מעוניינים בהכשרה כלשהי 8% -מעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית ו 39%, אקדמית

הביעו נכונות ללמוד בין  70%. סוגיה מרכזית שעלתה הינה שכר הלימוד והיכולת להתפרנס, בלימודים גבוהים

השיבו שללא כל סיוע יהיו מוכנים  64%כאשר , שנים בהינתן סיוע כספי מלא למימון הלימודים ולמחייתם 3-5

בחינת המוטיבציה ללימודים אקדמיים מעידה על נכונות גבוהה של צעירים  .ללמוד במשך שנה לכל היותר

למעלה ממחצית . לרכוש מקצוע ולהיכנס לשוק העבודה האיכותי, חרדים להשתלב במסלולים אקדמיים

טענו ( 28%)בעוד יותר מרבע מהמשיבים , ים כלשהםהעידו על מוטיבציה ללימודים אקדמי( 59%)מהמשיבים 

בקרב סטודנטים חרדים נמצא כי העול  .חרדי/ כי שקלו לימודים אקדמיים גם במוסד שאינו בעל אופי דתי 

ציינו כי סיוע כספי למימון הלימודים מסייע  75%. הכלכלי הוא הכבד ביותר במהלך הלימודים הגבוהים

ולהתאמה של מוסד ( 29%)ד שרק מיעוט ציין זאת בהתייחס לאישור רבני בעו, ביציאה ללימודים גבוהים

לשמור על אורח חייהם החרדי במהלך תקופת  ציינו קושי לא 75% -כמו כן למעלה מ (.28%)הלימודים 

 (.2008, כהן וקאופמן, מלחי)לימודיהם האקדמיים או לשלבם עם לימודי קודש 

 

 "מרווחה לעבודה"מדיניות 

וזאת אף , עדר תעסוקה נמצאים באופן עקבי בראש סדר העדיפויות של מדינות הרווחה השונותאבטלה או הי

וביתר , בשנות השמונים של המאה הקודמת (.Kildal, 2001)במדינות ששיעור התעסוקה בהן גבוה במיוחד 

דיניות או מ' מרווחה לעבודה'במדינות רווחה מערביות רבות התבססה מדיניות , שאת במשך שנות התשעים

 שנועדה לקדם את שילובם של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בשוק העבודה, (labor activation)הפעלת עבודה 

מדיניות ההשתלבות (. Greenberg et al., 2005; 2005, בניש; 2000, קטן; 2000, דורון; 2006, הזנפלד)

הרחבת , שנית; הנעה של מקבלי הגמלה להשתלב בעבודה, ראשית: בעבודה כוללת שני מרכיבים עיקריים

 (. 2000, קטן)אפשרויות התעסוקה באמצעות פיתוח מקומות עבודה והפעלת צעדים כלכליים נוספים 

המגדיר בצורה ברורה את היעדים   בארצות בהן ננקטה מדיניות זו נערך בשלב זה או אחר שינוי חקיקתי

שינוי סטאטוטורי זה שיקף מעבר מזכות בסיסית לסיוע חברתי לחוזה חברתי בו . החדשים של המערכת

, ועדת יערי)קרי השתתפות בשוק העבודה , התמיכה החברתית מותנית במילוי חובה של היחיד כלפי החברה
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לגישור בין אחריות אישית ומתן הזדמנות "פדראלי  חוק 1996 -בארצות הברית נחקק ב, לדוגמא, כך(. 2007

החוק (. PRWORA – Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act" )לעבודה

. מדגיש את האחריות האישית הנדרשת מן היחיד לצד התחייבות ממשלתית ליצירת הזדמנויות תעסוקה

ובמקום הבטחת , נעדרת מהגדרת היעד' הבטחה'המילה . הגישה בחירת המילים המוקפדת משקפת את שינוי

הכנסה או הבטחת תעסוקה מודגשת אחריות הממשלה ליצירת הזדמנויות תעסוקה והאחריות האישית של 

 (. 2002, גוטליב)מקבל הסיוע 

ות חוקרים שונים מתייחסים לקריטריונים רבים ומגוונים בעודם מנתחים באופן שונה את התוכניות השונ

טוען כי הנחת המוצא בבסיס כלל תוכניות ( 2000)דורון . שנוסדו במסגרת אותה מדיניות הפעלת עבודה

וכי לכולן שלוש מטרות , היא שהשתלבות בשוק העבודה מובילה למוביליות חברתית' מרווחה לעבודה'

בקבלת גמלת הקטנת מספר האנשים התלויים למחייתם ; הפחתת ההוצאה הציבורית על קצבאות: מוצהרות

( 2000)גם קטן . וחיזוק מקומה המוסרי של העבודה כספקית הראשית של רווחת האדם; הבטחת הכנסה

, לטענתו. מתייחס בניתוחו ליחסים בין היחיד והמדינה ומקומו של שוק העבודה באספקת הרווחה של היחיד

הסתמכות )בר מתלות במדינה הדגשת חשיבות המע. א: עקרונות היסוד שמנחים את כל התוכניות השונות הם

למדינה תפקיד מרכזי בקידום . ב; (השתלבות בשוק העבודה)לאחריות אישית ( על גמלת הבטחת הכנסה

עידוד המשתתפים בתוכניות השונות להשתלב בשוק העבודה מחייב . ג; התהליך מהבטחת הכנסה לעבודה

הזיקה שבין תשלומי הבטחת הכנסה  הדגשת. ד; (תמריצים וכדומה, סנקציות)שימוש באמצעים מגוונים 

והם נשללים ממנו במקרה , התשלומים נתפסים כאמצעי לתמרץ את האדם להשתלב בשוק העבודה. לעבודה

 .והאדם מסרב לעבוד

את אופי התהליך ואת , מדגיש את רצף הפעולות הננקטות בתוכניות השונות( 2007)גל , לעומתם

המתנה את , מרכיב של חיוב, ראשית. קות מספר מרכיבים משותפיםלדידו כל התוכניות חול. אוכלוסיית היעד

כל תוכנית מציעה מגוון , שנית. המשך קבלת הגמלה בפעולות שמטרתן היא שילוב האדם בשוק העבודה

רצף הפעולות נע החל מהשלמה . פעולות המתייחסות לשלבים השונים בתהליך ההשתלבות בשוק העבודה

סדנאות ריאיון , כתיבת קורות חיים)דרך רכישת כלים לחיפוש עבודה , ועיתוהרחבה של השכלה והכשרה מקצ

, שלישית(. 'מס הכנסה שלילי וכו, מערכת הסעות, טיפול בילדים)וכלה במערכות תומכות תעסוקה , (וכן הלאה

כל משתתף (. one-stop center)במסגרת התוכניות כל המערכות המטפלות ביחיד מרוכזות במקום פיזי אחד 

אוכלוסיית היעד של , רביעית. וכה לטיפול אינדיבידואלי ומלווה על ידי איש צוות במהלך כל שלבי התוכניתז

המסוגלים עקרונית להשתלב בשוק העבודה ואשר נתמכים , התוכניות השונות היא אנשים בגיל העבודה

 .באמצעות תוכניות רשת מגן

סיס קריטריונים שונים ומגוונים ולפיכך הובילה בחינת השוני בין התוכניות הרבות נעשתה אף היא על ב

מבדיל בין התוכניות השונות בעיקר בהתייחס למקום ההשמה של ( 2000)דורון . גם כן למספר סיווגים

. ב; תוכניות הפועלות להשמת המשתתפים בהן בשוק החופשי. א: ומחלק אותן בצורה הבאה, המשתתפים

תוכניות עבודה . ד; תוכניות עבודה יזומות בידי הממשלה. ג; םתוכניות המספקות מקומות עבודה מסובסדי

ייעוץ והכשרה מקצועית המכוונות להגדיל את כישורי , תוכניות חינוך. ה; קהילתיות שאינן בשוק החופשי

 .התעסוקה של מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה



8 

 

 :איםמציעים דרך מיון שונה של התוכניות על בסיס החתכים הב( 2007)תמיר ונוימן 

משמע קיימת תלות בינה ובין המשך , האם ההשתתפות מנדטורית –בסיס ההשתתפות בתוכנית  .א

 .או שמא היא וולונטרית ותלויה ברצון המשתתף בלבד, קבלת הגמלה

צמצום תופעת העוני והתופעות , האם צמצום ההוצאה הציבורית על קצבאות –מטרת התוכנית  .ב

יש לציין כי מרבית התוכניות )ח הונם האנושי של המשתתפים החברתיות הנלוות לה או לחילופין פיתו

 (.משלבות בין המטרות

נשים )קבוצות אוכלוסייה ממוקדות האם כוללת , מקבלי קצבאותכוללת רק האם  –אוכלוסיית היעד  .ג

 .מועסקים-כלל אוכלוסיית הבלתישמא כוללת את או ( 'מהגרים וכד, נגמלים מסמים, הוריות-חד

, םגופים עסקיים פרטיי, המגזר השלישי, האם התוכניות ממונות על ידי הקופה הציבורית –מימון  .ד

 .המשלב ביניהם המשתתפים עצמם או תמהיל כלשהו

ליווי : מהו אורך הזמן בו התוכנית מסייעת ובאיזה אופן –מרכיבי התוכנית ומידת האינטנסיביות  .ה

 .יית מיומנויות מסוגלות תעסוקתיתהשלמת השכלה או הקנ, הכשרה מקצועית, בחיפוש עבודה

מבנה קבוע המחייב השתתפות בכל המרכיבים המוצעים אל מול תוכנית פרטנית  –גמישות התוכנית  .ו

 .הנבנית על פי צרכי היחיד

השלמת השכלה , "כישורים רכים"האם הקניית מיומנויות תעסוקתיות ו –המוקד התעסוקתי  .ז

סיוע בחיפוש עבודה ובקליטה מהירה בשוק , מקצועית ספציפיתהקניית הכשרה , והקניית כישורים בסיסיים

 .העבודה או שילוב כלשהוא בין המטרות המוזכרות לעיל

מספקת מבט יותר רחב על צעדי המדיניות ( 2007)ועדת יערי , "השבה לעבודה"בהתייחסה אל תוכניות 

ספים היכולים להבדיל בין ל שני מרכיבים נו"בהם ניתן לנקוט ולפיכך היא מוסיפה על המאפיינים הנ

התוכנית להשלמת הכנסה עד למציאת עבודה דואגת  באיזו מידה –גישור ותיווך , ראשית: התוכניות השונות

עד כמה היא דואגת להבטחת הכנסה במקרה של כישלון , (כיסוי הוצאות עקב חיפוש העבודה, למשל)

השוואת , שנית; (מעונות יום לילדים, גמאלדו)בהשתלבות בשוק העבודה ואילו שירותי תמיכה היא מציעה 

האם במקרים בהם השכר נמוך משכר המינימום או מהשכר העומד על קו העוני התוכנית מתמודדת עם  –שכר 

 (. השלמת הכנסה או זיכוי ממס)ומעניקה פיצוי כספי למשתתף " מלכודת האבטלה"בעיית 

 המרכזיות בתוכניות לעידוד תעסוקההגישות 

לאורך השנים הוצעו . פועלות תוכניות רבות לעידוד תעסוקה" מרווחה לעבודה"במסגרת מדיניות , כאמור

( ILO" )ארגון העבודה הבינלאומי"צוות של . טיפולוגיות שונות להבחנה בין המודלים השונים הקיימים

רצון לקדם ה –התייחס למכנה המשותף הרחב ביותר בקרב התוכניות ( Kildal, 2001)בראשות נאנא קילדל 
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כאשר ערך הבחנה בין  –אנשים לעבודה והשאיפה להפוך אותם לאנשים אקטיביים ולא פאסיביים כבעבר 

 :שלושה טיפוסים אידיאליים

 Active Labor Market Programs (ALMP) –" תוכניות תעסוקה אקטיביות"מודל  .1

ון הסוציאלי ולא להחליף נועד להשלים את מערכת הביטח, אשר התפתח במדינות סקנדינביה, מודל זה

העיקרון הבסיסי של תוכניות כאלו הינו התפקיד והמחויבות של המדינה ביצירת סולידריות ושמירה . אותה

תוך ניסיון , המטרה של מודל זה היא להשיג תעסוקה מלאה במשק, בהתאם לכך. על פערי שכר סבירים

-כגון התוויית מדיניות מקרו, אוניברסלייםלצורך כך נעשה שימוש הן בכלים . לצמצום הפערים החברתיים

תעשיות או קבוצות אוכלוסייה , כגון פעילות המכוונת כלפי אזורים, והן בכלים סלקטיביים, כלכלית כוללת

 . ספציפיים

, על מנת לסייע לאנשים המשתייכים לכוח העבודה להתאים את עצמם לשינויים המבניים בשוק העבודה

תוכניות , תוכניות השלמת השכלה)מכוונת לבניית מסוגלות ולרכישת כישורים אסטרטגיית הפעולה הראשית 

תוכניות תעסוקה אקטיביות מבססות יותר על זכויות ומתן הזדמנויות , באופן מסורתי(. הכשרה וכן הלאה

 (.  סנקציות)' מקלות'והן ( הטבות)' גזרים'התוכניות מכילות הן , עם זאת. ופחות על חובות וסנקציות

 Workfare –" מדיניות סעד"ל מוד .2

דהיינו לרשת , (social assistance)' עזרה סוציאלית'מודל זה צמח בארצות הברית ומתייחס לתחום של 

תוכניות המשתייכות למודל זה כוללות ארבעה . הביטחון התחתונה שמעניקה מדיניות הרווחה האמריקאית

התמקדות בקבוצות הנמוכות ביותר המקבלות , יםקידום העסקת אזרח, השתתפות חובה: מאפיינים מרכזיים

חשוב להדגיש שלהבדיל . מחוץ לשוק העבודה הרגיל וללא אופק תעסוקתי" עבודות קצה"סיוע והשתלבות ב

מי שלא עומד בתנאים של תוכניות סעד אינו זכאי לתמיכה אחרת של , ממודל של תוכניות תעסוקה אקטיביות

 .ניות מהוות הצעה שלא ניתן לסרב להולכן התוכ, מערכת ביטחון סוציאלי

הטיעון העיקרי שהושמע החל משנות השמונים והמצדד במודל זה הוא כי הטבות נדיבות ומתירניות מדי 

 dependency')' תרבויות תלותיות'להיעדר לקיחת אחריות אישית ולהתפתחות של , גורמות לפאסיביות

cultures'  .) 

 Welfare to Work –" חזרה לעבודה"מודל  .3

תרבות "שמטרתה העיקרית היא הקטנת , הבריטית( New Deal)' דיל-ניו'מודל זה מבוסס על תוכנית ה

ההנחה היא שמערכת הביטחון הסוציאלי היא , "מדיניות הסעד"מכאן נובע כי בדומה למודל ". התלות

שאחראית על הוצאתו המדינה היא , האשמה אינה מוטלת על האדם עצמו, כלומר. האחראית ליצירת תלות זו

תוכניות השייכות למודל , ALMP -ובדומה למודל ה" מדיניות הסעד"להבדיל ממודל  .ממצב של תלות במערכת

ביחס , עם זאת. זה מציעות הזדמנויות להשלמת השכלה והכשרה שנועדה להגביר את המסוגלות התעסוקתית
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הגמול המשולם , קפדנית של החובות יותרבתוכניות המשתייכות למודל זה יש אכיפה  ALMP -למודל ה

לפיכך ניתן לומר כי מודל זה נמצא . למשתתפים נמוך יותר ואין את רשת הביטחון הסוציאלית הנלווית אליהן

 .בנקודה מסוימת בתווך בין שני המודלים האחרים

ה השמה מהיר: המתייחסת לשני מוקדים, יותר" צרה"במחקר הערכה זה בחרתי להתבסס על טיפולוגיה 

, האיזון בין שני מוקדים אלו הצמיח דגמים שונים של תוכניות. בעבודה ופיתוח ההון האנושי של המשתתפים

 & Poppe, Strawn;2007, תמיר ונוימן; 2007, גל ובראון)אותם מקובל לגישות העיקריות הבאות 

Martinson, 2003; Daguerre, 2004; Prince & Austin, 2004; The Lewin Group, 1999; Hamilton, 

2002; Michalopuolos, 2004; Ochal, 2005 :)

 Human Capital Approach  -"פיתוח הון אנושי"גישת  .1

, מיומנויות תעסוקה, השכלה וחינוך)גורסת כי ככל שהפרט מאופיין בהשקעה רבה יותר בהונו האנושי 

בעלת שכר גבוה המאפשרת לו , יציבהכך תגדל הסתברותו למצוא תעסוקה , (ימצב בריאות, ניסיון תעסוקתי

לפיכך תוכניות הנוקטות בגישה זו מתמקדות בבניית מסוגלות ורכישת  .לתמוך בו ובמשפחתו באופן עצמאי

הנחת היסוד בבסיס גישה זו הינה כי השכלה . כישורים במטרה לשפר את האופק התעסוקתי של המשתתפים

אקונומיים ועל -המשפיעים על קיומם של פערים סוציווהיכולת ללמוד הם מהגורמים המשמעותיים ביותר 

גישה זו מדגישה את הקשר בין הסתברותו של הפרט להיות מועסק ובין , כמו כן. רמת הניידות החברתית

תנאי שוק העבודה המקומי , למשל)ומשתנים אקסוגניים ( מספר ילדים וגילם, למשל)משתני רקע מסוימים 

 (.ורמת הביקושים למשרות

 Work First Approach  -"עבודה תחילה"גישת  .2

גורסת כי עבודה היא הדרך המהירה ביותר לסיים את ההשפעות השליליות של אבטלה ועוני על אנשים 

העבודה היא הדרך הטובה ביותר לבניית מיומנויות ומסוגלות  ,גישה זולפי . בלתי מועסקים ובני משפחותיהם

לפיכך השלב הראשון בתוכניות . מציאת עבודה טובה יותרל, בסופו של דבר, אשר תובלנה, תעסוקתית

 on the)מירב ההכשרה נעשית במסגרת העבודה או במקביל . הנוקטות בגישה זו הוא השמת האדם בעבודה

job training) .הנחת  .טווח-מדובר על הכשרה קצרת, במקרים שהתוכנית כוללת מרכיב של הכשרה מקצועית

ולפיכך כל אדם שמעוניין להשתלב בו ומוכן , ששוק העבודה תחרותי וגמישהיסוד בבסיס גישה זו הינה 

תוכניות הנוקטות בגישה זו מאופיינות בשימוש שכיח באופן יחסי  .יצליח בכך, להתאמץ עבור מטרה זו

 .בסנקציות כאמצעי להגברת שיתוף הפעולה מצד המשתתפים

 גישה משלבת .3

. תוכנית אינדיבידואלית בהתאם לצרכי המשתתף הספציפילפי גישה זו יש לנהוג ביתר גמישות ולבנות 

מטרת השירות אינה  .אך אחרים יופנו תחילה לחיפוש עבודה, מי שנדרש להכשרה מקצועית יזכה לכך, דהיינו

נבחנת רק ברמת המאקרו לאור נתוני הגדלת שיעור התעסוקה והורדת הנטל התקציבי אלא בתמיכה שהוא 
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לשם כך יש להתמקד בחסמים . להתמיד בעבודתם ואף להתקדם בשוק העבודה מעניק ליחידים כדי שיצליחו

ולהעמיק את המחקר הנוגע ליעילותן של האסטרטגיות השונות בהתמודדות עם , הניצבים בפני היחידים

 .החסמים השונים

 "מרווחה לעבודה"ערכה של תוכניות מחקרי ה

מחקרי ההערכה  השונים נבדלים ". מרווחה לעבודה"קיימת ספרות מחקרית ענפה שבוחנת את תוכניות 

רוב המחקרים עורכים . בהגדרת המדדים ובטווחי הזמן אליהם התייחסו, האחד מן השני באופן המדידה

צאים המרכזיים להלן הממ. השוואה בין תוכניות בגישת עבודה תחילה ובין תוכניות בגישת פיתוח הון אנושי

 . המתייחסים לטיפולוגיה עליה בחרתי להתבסס במחקר זה

משמעית שגישה מסוימת עוזרת למשתתפים להיחלץ מעוני וכי -לצד ממצאים לפיהם אין ראייה חד

 The Lewin)שינויים ברמת ההכנסה נובעים לרוב משיעורי תעסוקה גבוהים יותר ולא ממשכורות יותר גבוהות 

Group, 1999) ,גורמות " מרווחה לעבודה"רבית הממצאים מצביעים על כך שברוב המקרים תוכניות מ

 (. 2007, ובראוןגל )לתוצאות חיוביות 

שנקטו באחת מבין שלוש , הבוחן אחת עשרה תוכניות בארצות הברית( Hamilton 2002)במחקר הערכה 

תקופה של חמש שנים כל אחת עשרה  נמצא כי לאורך, (פיתוח הון אנושי וגישה משלבת, עבודה תחילה)גישות 

התוכניות נחלו הצלחה בהעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וגובה ההכנסות של המשתתפים בהן ביחס 

 (.כפי שיצוין בהמשך)אם כי נמצאו הבדלים בין הגישות , לקבוצת הביקורת

תוצאות של תוכניות סוקרים מחקרים שנערכו במדינות רווחה שונות והעריכו את ה( 2007) בראוןגל ו

מצליחים באופן כללי " עבודה תחילה"נמצא כי משתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה של ". מרווחה לעבודה"

 .במידה הרבה ביותר

לפי הספרות המקצועית ניתן ללמוד שלגישת עבודה תחילה יש יתרון בולט על פני גישת , ביתר פירוט

 ,.Poppe et al)' פופ ואח. לי ובהשמה בעבודה באופן ספציפיפיתוח הון אנושי בטווח הזמן הקצר באופן כל

ב מתוכניות שנועדו להקנות "שבחנו את המעבר בארה, סוקרים במאמרם מספר מחקרי הערכה( 2003

במחקרם נמצא . לתוכניות שהתמקדו בהשמה מיידית בשוק העבודה ,מיומנויות תעסוקתיות למשתתפים בהן

 .למשתתפים רבים להשתלב בשוק העבודהכי גישת עבודה תחילה אכן עזרה 

-עבור משפחות חד" מרווחה לעבודה"תוכניות  26בחן ( Michalopuolos, 2004)מחקר הערכה נוסף 

 : התוכניות סווגו לחמש קטגוריות על הרצף שבין עבודה תחילה לפיתוח הון אנושי. הוריות בארצות הברית

מייד עם  בהן דרשו מהמשתתפים לחפש עבודה, (job-search-first programs)חיפוש עבודה תחילה . א

  .הצטרפותם לתוכנית

 . בהן דרשו מהמשתתפים לרכוש תחילה השכלה והכשרה, (education-first programs)חינוך תחילה . ב
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בהן הדגישו את החשיבות , (employment-focused mixed-activity programs)מוכוונות תעסוקה . ג

אפשרו במקביל הכשרה שנועדה להכין לקראת אותה עבודה ואף השלמת השכלה למי שבמציאת עבודה אך 

 . שהיה מעוניין

בהן סיפקו השלמת השכלה , (education-focused mixed-activity programs)מוכוונות חינוך . ד

רמה , ידיעה של פעולות חשבוניות פשוטות-אי, מי שלא סיים תיכון)למשתתפים בעלי מאפיינים מוגדרים 

 . ואילו כל השאר התבקשו לחפש עבודה, (שפתית נמוכה וכן הלאה

תוכניות שסיפקו תוספת הכנסה לכל משתתף , (earning supplement programs)תוספת הכנסה . ה

 .לעיתים תוך התניה של התוספת ברכישת הכשרה או השכלה, שהתחיל לעבוד

הגידול הרב ביותר בשיעור המועסקים וברמת נמצא כי הגישות שהדגישו חיפוש עבודה השיגו את 

כמו כן התוצאות מצביעות באופן ברור כי גישות המדגישות תעסוקה מביאות ליותר יציבות . ההשתכרות

 (.Michalopuolos, 2004)בעבודה לטווח זמן קצר 

לה מצאו כי תוכניות שהתמקדו בחיפוש עבודה נחלו הצלחה גדו( Card et al., 2009)' גם קארד ואח

 on the job)עבודה -כדי-בעוד שהכשרה מקצועית והכשרה תוך, (עד שנה מתום התוכנית)יחסית בטווח הקצר 

training ) מחקרים  97על המשלב -במחקרם ערכו ניתוח(. עד שנתיים מתום התוכנית)הצליחו בטווח הבינוני

. ב. סוג ומשך התוכנית. א: לפי כאשר הערכתם התבצעה, 2007 – 1995תוכניות בין השנים  199קודמים שבחנו 

 .מתודולוגיה במחקר. ג. מאפייני המשתתפים

מצא , שמתאר מחקר הערכה הבוחן אחת עשרה תוכניות בארצות הברית, (Hamilton, 2002)מאמר נוסף 

מהירה יותר בתלות גם כן שגישת עבודה תחילה מביאה להשמה מהירה יותר בשוק העבודה ובהתאם לירידה 

התוכניות שנותחו נקטו באחת . יתרון מובהק בעידן בו ההטבות מהרווחה מוגבלות בזמן -וחה ברשויות הרו

פנו לאוכלוסיית הורים יחידים הנתמכים , (פיתוח הון אנושי וגישה משלבת, עבודה תחילה)מבין שלוש גישות 

 .  כאשר למעשה הרוב המוחלט של המשתתפים היו נשים, על ידי שירותי הרווחה

לאורך תקופה של חמש . ייחודי במחקר זה הינו השפעת גישת עבודה תחילה בטווח זמן הארוךממצא 

שנים כל אחת עשרה התוכניות נחלו הצלחה בהעלאת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה וגובה ההכנסות של 

תר אך נמצא שתוכניות בגישת עבודה תחילה השפיעו בצורה רבה יו, המשתתפים בהן ביחס לקבוצת הביקורת

תוכניות בגישת עבודה תחילה ותוכניות בגישת , עם זאת. מתוכניות בגישת פיתוח הון אנושי על מדדים אלו

 (. food stamps( )Hamilton, 2002)פיתוח הון אנושי הביאו לירידה דומה בתשלומי העברה ובתלושי המזון 

על שמשלב -שערכו ניתוח ,(Greenberg et al., 2005)' ממצא דומה מצוין במאמרם של גרינברג ואח

, ב"אתרים בארה 50 -ביותר מ" מרווחה לעבודה"תוכניות  64 -מחקרי הערכה בהתייחס ל 24תוצאות של 

בכל התוכניות היה שימוש בסנקציות וכולן היו . בהתייחס להשפעת התוכניות על המשתתפים לאורך זמן

יובית של כלל התוכניות בטווח זמן של חמש נמצאה השפעה ח, באופן כללי .מיועדות לבעלי משפחות עם ילדים
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נמצא כי גישת עבודה תחילה משפיעה יותר בטווח זמן הקצר , כמו מרבית המחקרים בתחום. עד שש שנים

הממצאים מלמדים שגם לאחר , עם זאת. והשפעתה מתמעטת לאורך זמן לעומת גישת פיתוח הון אנושי

יותר ממשתתפים  2.5דה תחילה מגדילים את הכנסתם פי משתתפים בתוכניות בגישת עבו, שנים 6תקופה של 

 .בתוכניות בגישת פיתוח הון אנושי

נמצא כי תוכניות הפונות ( The Lewin Group, 1999)במחקרם של קבוצת לווין , מבחינה מגדרית

לאוכלוסיית הנשים ונוקטות בגישת עבודה תחילה מעלות את שיעורי התעסוקה ואת רמת ההשתכרות 

 .את ההוצאה הציבורית עליהן לצורך קצבאות ומפחיתות

בייחוד בהתייחס , קיימים ממצאים המצביעים על יתרון לגישת פיתוח הון אנושי, לצד ממצאים אלו

מצאו כי אומנם גישת עבודה תחילה אכן עזרה ( Poppe et al., 2003)' פופ ואח. למשתני רקע מסוימים

דר כישורים מספיקים הותירו אותם בעבודות עם שכר אך היע, למשתתפים רבים להשתלב בשוק העבודה

הן בהתייחס , או הכשרה מעשית ובין תנאי העבודה/נמצא קשר בין לימודים גבוהים ו, יתרה מזאת. נמוך

 (.שיפור רב יותר בתנאי השכר)והן מבחינת קידום ( משכורת גבוהה יותר מלכתחילה)לתנאי העבודה הראשונה 

מדגישה את חשיבות פיתוח ההון האנושי עבור העובדים המרוויחים שכר  (Martinson, 2007)מרטינסון 

מחקרים , לדבריה. שהקניית מיומנויות ופיתוח ההון האנושי הם קריטיים להעלאת שכרם המצאהיא , נמוך

ומעידים כי , תיכונית ובין משכורות גבוהות יותר-מצביעים על קשר בין כישורים בסיסיים גבוהים והכשרה על

 .מגבירים את הסיכוי למצוא עבודה טובה יותר ולקבל העלאה בשכר לאורך זמןהם 

בייחוד , נמצא כי להשלמת השכלה תפקיד חשוב( Michalopuolos, 2004)גם במחקרו של מיכלופולוס 

ולראייה תוכניות מוכוונות תעסוקה המאפשרות הכשרה בסיסית נמצאו הכי , עבור האוכלוסיות הכי נזקקות

אך לצד חשיבות פיתוח ההון האנושי של . לאת שיעור המועסקים ובהגדלת רמת ההשתכרותיעילות בהע

נמצא כי הגישה יותר יעילה עבור אוכלוסיות שחוו הצלחות לימודיות ורכשו , האוכלוסיות הכי נזקקות

כאשר נמצא כי רק עבור אנשים , ממצא זהה עלה גם בהתייחס למדד ההתמדה. כישורים אקדמיים בסיסיים

מן הצד השני של , אותו ממצא. שכילים יחסית תוכניות ממוקדות חינוך מצליחות להביא ליציבות בעבודהמ

לפיו תוכניות בגישת עבודה תחילה מביאות להכנסה , (Hamilton 2002)נמצא במאמר של המילטון , המטבע

 .דהיינו השכלתם נמוכה יחסית, גבוהה יותר בקרב אנשים שלא סיימו תיכון

מצא כי הכשרה מקצועית " מרווחה לעבודה"תוכניות  137מחקרי הערכה לגבי  95המשלב  על-ניתוח

מגדילה את הסיכוי להשתלב בשוק העבודה בייחוד עבור נשים ועבור אנשים בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה 

 .    קתיכמו כן נמצא שהכשרה מקצועית פחות יעילה עבור צעירים חסרי ניסיון תעסו(. Meager, 2009)יותר 

 Poppe)' במחקרם של פופ ואח. מחקרי ההערכה מעלים ממצא מעניין בהתייחס למדדים התמדה וקידום

et al., 2003 )עבור אנשים שמלכתחילה הכנסתם נמוכה ועבור אלו , נמצא כי עבור אנשים עם השכלה נמוכה

מהעובדים  75% -כ. השעבודתם דורשת כישורים קוגניטיביים מועטים לא משתלם להישאר באותה העבוד
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וכמחצית מהם אף החליפו באותה , שנחלצו לחלוטין מהכנסה נמוכה עשו זאת באמצעות החלפת עבודה

 .הזדמנות את תחום עיסוקם

הבוחן עובדים המרוויחים שכר , (Andersson et al., 2002)' ממצא דומה עלה במחקרם של אנדרסון ואח

נמצא שבקרב אלו (. לפחות שלוש שנים)רית לאורך זמן רב נמוך באופן יחסי בשוק התעסוקה בארצות הב

הן מבחינת תנאי העבודה , במקרים רבים החלפת עבודה מביאה לתנאים טובים יותר, המשתכרים שכר נמוך

חשוב לציין שהתמדה אינה מחויבת שתהיה במקום עבודה אחד כשם , בהקשר לזאת .והן מבחינת השכר

 .בהכרח על היעדר התמדהשהחלפת מקום עבודה אינה מצביעה 

 מחקרי הערכה בתחום תעסוקת חרדים

 :מציינים שבקרב גברים חרדים ניתן לחזות במאפיינים ייחודים( Berman & Klinov, 1997)ברמן וקלינוב 

אינה מנבאת שיעור השתתפות בשוק , בניגוד לאוכלוסיה הכללית, השכלה באוכלוסיה החרדית .1

 .עולות כך שיעור ההשתתפות בשוק העבודה יורד( במסגרת ישיבה) ככל ששנות ההשכלה, להיפך. העבודה

מתוך טבלא המתארת . ככל שמספר הילדים גדול יותר כך שיעור ההשתתפות בשוק העבודה יורד .2

משתתפים בשוק העבודה ניתן ללמוד שהחל מהילד הראשון ועד השלישי חלקם -מספר ילדים לצד שיעור הלא

ובעוד , אך החל מהילד הרביעי מתרחב הפער. לי באוכלוסייה הולך וקטןעובדים ביחס לחלקם הכל-של הלא

 .עובדים באופן יחסי הולך וגדל-שיעור הלא, השכיחות הכללית באוכלוסייה קטנה

כלכלית של הממשלה בתחילת שנות האלפיים גרמה לשינויים מרחיקי -יש לציין שהמדיניות החברתית

לאור זאת . נערך קיצוץ בקצבת הבטחת הכנסה ובקצבת ילדים במסגרתם, לכת במערכת הביטחון הסוציאלי

דהיינו ככל שמספר הילדים גדול יותר כך שיעור ההשתתפות , ניתן לשער שכיום ממצאי המחקר היו שונים

 .בשוק העבודה גדל

גם הן מציינות . מתייחסות למרכיב ההשכלה הייחודי בקרב האוכלוסייה החרדית( 2001)פלוג וקסיר 

. מחקרים מלמדים שגידול במספר שנות השכלה מקטין באופן ברור את ההסתברות להיות ענישמרבית ה

מעניין כי . השכלה תורמת להקטנת שיעורי העוני הן על ידי הגדלת השכר והן על ידי הגדלת שיעורי התעסוקה

בודה ששיעורי השתתפותן הממוצעים בשוק הע, הקשר בין תעסוקה ובין השכלה חזק במיוחד בקרב נשים

הן , עם זאת. אך שיעורי השתתפותן בכוח העבודה של המשכילות ביניהן עולה על זה של הגברים, קטנים יותר

גם כאשר נלקחים , מאשר בקרב אלו שאינם חרדים 3מציינות שההסתברות לעוני בקרב חרדים גבוהה פי 

ר מצביע על כך שלסוג הדב. מספר המפרנסים והסטאטוס התעסוקתי של ראש הבית, בחשבון גודל המשפחה

 .ההשכלה הנרכשת על ידם יש תשואה נמוכה באופן יחסי בשוק העבודה

החברה החרדית בוחרת מתוך שיקולים ערכיים לחנך את בניה ובנותיה בסביבה המקשה עליהם מאוד 

ם ההשכלה אותה רוכשים החרדי. אשר יפתחו בפניהם הזדמנויות מגוונות ככל הניתן, להגיע להישגים ראויים

הקצאת )אינה כוללת בתוכה את אותם כלים ההכרחיים להשתלבות פעילה ויצרנית בחברה מערבית מודרנית 

 (. 2009, משאבים לשירותים חברתיים
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מצביעים על פתיחות ונכונות להשתלב בשוק העבודה בקרב קבוצה לא המחקרים קיימים , לצד זאת

המועצה )למידה גבוהה ובגישה אחראית ויסודית שבאופן כללי מתאפיינת ביכולת , מבוטלת במגזר החרדי

שם לא מתקיימים חלק מהחסמים , בלונדוןמלמד כי ( 2005)מחקרו של גונן (. 2009, הלאומית לכלכלה

נכון לשנת )שיעור תעסוקת הגברים החרדים גבוה משמעותית , התעסוקתיים המאפיינים את השוק בישראל

ם לכך שיעור הגברים החרדיים בלונדון המקדישים את כל וכי בהתא, (בהתאמה 39%לעומת  67%, 2001

 . עיתותיהם ללימוד תורה נמוך משמעותית מישראל

מתוך ההשוואה לקהילה החרדית בלונדון ניתן ללמוד שתפישת העולם , בהתייחס לחסמים התעסוקתיים

ם חרדי יחד עם החרדית אינה מנוגדת בהכרח לתעסוקת גברים ושניתן לקיים שילוב מוצלח של צביון חיי

הגורם העיקרי להבדלים , ככל הנראה, מערכת תמריצים כלכליים ליציאה לעבודה היא. השתתפות בתעסוקה

 (. 2009, המועצה הלאומית לכלכלה)בשיעורי התעסוקה 

 :להלן תוצאות שני מחקרי הערכה שבחנו שתים מתוך שלוש התוכניות הנבדקות במחקר הנוכחי

המתמקדת בשיפור יעילות חיפוש העבודה , ’מפתח‘חקר הערכה של תוכנית ערכה מ( 2008)פורמן -סופר

נתוני המחקר התבססו על ראיונות טלפוניים שנערכו סמוך . של המשתתפים בה ובתיווך בינם ובין מעסיקים

 772ח המחקר מתבסס על "דו. לתחילת השתתפותו של כל פרט בתוכנית ושישה עד תשעה חודשים לאחר מכן

 .שטופלו בשני מרכזי התוכנית הראשונים בירושלים ובביתר עילית, גברים 110 -נשים ו 662וכם מת, משתתפים

. הרחיבו את היקף שעות עבודתם 6% -ועוד כ( 61.8% -ל 26.5% -מ) 35% -נמצא כי שיעור המועסקים עלה ב

 . מהמשתתפים דיווחו על שינוי חיובי במצבם התעסוקתי 41% -בסך הכל כ

נמצא שהגידול שחל בשיעור התעסוקה בקרב נשים היה גבוה מזה שחל בקרב גברים , ימן ההיבט המגדר

בניכוי )שיעורם של הגברים שהרחיבו את היקף משרתם , לעומת זאת. בהתאמה 31.3%לעומת  36.1%ועמד על 

. בהתאמה 4.7%לעומת  11.1%היה גבוה משיעורו בקרב הנשים ועמד על ( מי שהפחית את היקף משרתו

ם של הגברים שעברו שינוי חיובי במצבם התעסוקתי היה גבוה במעט מהשיעור בקרב הנשים ועמד על שיעור

 .בהתאמה 40.8%לעומת  42.4%

לפחות באופן , יש להניח שהינם מושפעים, שאינם גבוהים באופן יחסי, בהתייחס לשיעורי התעסוקה

אין הסכמים המחייבים את  ’מפתח‘בתוכנית , להבדיל מתוכניות מקבילות אחרות. מאופי התוכנית, חלקי

 .העסקת המשתתפים והיא פועלת בסגנון של לשכת תעסוקה

נתוני מחקרם התבססו על שאלונים . ’פרנסה בכבוד‘כה של תכנית ערכו מחקר הער( 2005)קינג וגזית 

תלמידים  183בשלב הראשון התקבל מידע לגבי . שאלונים ממוחשבים וראיונות טלפוניים, למילוי עצמי

התקבל מידע , שלב המעקב, ואילו בשלב השני, ונושרים לקראת סיום הכשרתם במסגרת קורסים מקצועיים

שהתבצע כחצי שנה עד שנה מסיום , בשלב המעקב .ממי שרואיינו בשלב הראשון 92%שהם , תלמידים 169 -מ

לא עבדו ולא חיפשו  24% -חיפשו עבודה ו 23%, מבוגרי הקורסים היו מועסקים 53%נמצא כי , ההכשרה

אך עם זאת נמצא גידול , בסך הכל לא חל גידול משמעותי בשיעור המועסקים בקרב בוגרי הקורסים. עבודה

 -ל 31% -מ)ובעלי תעודת בגרות מלאה ( 57% -ל 24% -מ)הליטאים : קבוצות מסוימות-ותי בקרב תתמשמע

62%.) 
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 רקע למחקר

 תוכניות התעסוקה במוקד המחקר

כדי להתמודד , וינט ישראל בשיתוף ממשלת ישראל'על ידי ג 2005 -הוקם ב( ת"תב" )תנופה בתעסוקה"המיזם 

ת מדגיש את תהליכי השיקום וההעצמה "חזונה של תב. עסוקה ובין עוניעם תופעת העוני ולאור הקשר שבין ת

ת "תוכניות תב. כאשר הוא קושר בין השתלבות בשוק העבודה ובין מוביליות חברתית, לצד הקידום הכלכלי

וזאת במטרה מוצהרת שהאנשים המשתייכים , מטבעןמוחלשות השונות מיועדות בהגדרה לאוכלוסיות שהינן 

 .ממעגל העוני וייצאומאפשרויות קידום מקצועי  ייהנו, בכבוד ופרנסית יותלאותן אוכלוס

שתיים הנוקטות בגישה משלבת , חרדיםאוכלוסיית הבמסגרת המחקר נבחנו שלוש תוכניות המיועדות ל

( 'מפתח'" )עבודה תחילה"ואחת הנוקטת בגישה של ( 'צופיה' -ו' פרנסה בכבוד')

(http://www.tevet4u.org.il:) 

תורתם 'שומעלה  23נשואים בני אברכים עבור  המיועדתתוכנית תעסוקתית  :'רנסה בכבודפ' .1

התוכנית פותחת מדי שנה קורסים רבים . לרכוש מקצוע כדי להשתלב בעולם העבודה מעונייניםהם ו 'אומנותם

הנהלת  ,מחשבים טכנאות ותכנות :כגון, במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה בפריסה ארצית ומגוונים

  .הוראה מתקנת ועוד, הידרו תראפיה, יעוץ השקעות, חשבונות ויעוץ מס

המיונים בודקים הן מיומנויות . התלמידים עוברים תהליך של מיון וסינון לפני קבלתם לקורס מקצועי

שאורך , בשלב המכינה. ברוב הקורסים מתקיימת מכינה מקדימה. רלבנטיות והן את רמת המוטיבציה

מקנים את הידע המינימלי הנדרש להשתתפות בקורסים המקצועיים בתחום המתמטיקה , כחודשיים

מתכונת הלימודים  .המכינה מהווה חלק מתהליך המיון המסנן תלמידים לא מתאימים, בפועל. והאנגלית

האורכים כשלוש עד ארבע שעות כל , ארבעה מפגשים שבועיים בשעות הערב –בקורס המקצועי היא שלושה 

 .מתקיימים תרגולים נוספים במהלך השבוע( בעיקר במקצועות הטכנולוגיים)לק מן הקורסים בח. אחד

לפיכך השמת . 70%-50%לאחוז השמה בשיעור , וינט'כחלק מתנאי החוזה עם הג, מוסדות הלימודים מחויבים

נערכים מעקב וליווי לאחר השמה בעבודה . התלמידים בעבודה הינה חלק בלתי נפרד מן ההכשרה המקצועית

, אוחיון. י; 2011, מרץ 9, ראיון אישי, רביץ. י; 2005, קינג וגזית) במתכונת של שיחה אחת לשלושה חודשים

 (.2011, יוני 14, ראיון אישי

 תוכנית שמטרתה לסייע לנשים חרדיות להשתלב במעגל העבודה באמצעות הכשרה :'צופיה' .2

ויתנו מענה  שיאפשרו מיצוי יכולות מקצועיות, התוכנית נועדה לפתח אפיקי תעסוקה מוכחים. מקצועית

הנגשת המידע , בשלב השני. תוך התמודדות עם מגבלות ייחודיות, לצרכי אוכלוסיית הנשים במגזר החרדי

 האו תחומים חדשים לתעסוקה תגדיל בשיעור ניכר את כושר השתכרותה של האיש/ויצירת מקומות עבודה ו

שהיא עתידה  םשתספקנה  שירותי, ת עבודה לנשים אחרות בקהילההחרדית ותיצור מעגל נוסף של מקומו

 הלהתפתחות האיש יכך שיתפתח אקלים אופטימאל, הסעות ועוד, טיפוח, הלבשה , טיפול בילדים: לצרוך כגון

 .החרדית המבקשת להתפרנס בכבוד
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לחלקן  ןניתוכדי לתמוך במשתתפות , המקבילות לשעות העבודה, הקורסים השונים פועלים בשעות היום

ההיגיון מאחורי סיוע . עד להשלמת תהליך ההשמה 'הסטאז/סיוע מיוחד בטיפול בילדים בתקופת ההכשרה 

. העלות של הכנסת ילדיהן למעונות יום, לפחות מחלקן, מהן כתה נחסיתזה הוא שלולא יציאתן לעבודה הי

ות שעוברות הכשרה ממושכת שמשתתפ, האגף למעונות יום, ת"הוסכם עם משרד התמ, באופן יותר מפורט

לאחר . מטעם התוכנית ישתייכו באופן אוטומטי לדרגה המזכה בסיוע משמעותי במימון מעונות יום לילדיהן

 50%ובה זכו לסבסוד נוסף מטעם התוכנית בג, ת"אותן נשים שנמצאו זכאיות לסיוע ממשרד התמ, מכן

נערכים במתכונת של שיחה אחת לשלושה  מעקב וליווי לאחר השמה בעבודה .מהסכום אותו נדרשו לשלם

 .(2011, מאי 31, ראיון אישי, מלר. א) חודשים

חרדים למעסיקים  לערוך חיבור בין מחפשי עבודה יםהשמה והכוון תעסוקתי המיועד ימרכז :'מפתח' .3

 הפרדה בשעות הקבלה: לצביון החרדי מרכזי מפתח פועלים בהתאם. על פי כללים של מיון והתאמה איכותיים

 .קהל היעד ואת הצרכים לנשים ולגברים וצוות חרדי היודע להבין ולזהות את

, בנוסף. שאינם משתתפים בכוח העבודה, הינה נשים וגברים חרדים' מפתח'אוכלוסיית היעד של תוכנית 

בתוך כך גם לאנשים עובדים המעוניינים במקום עבודה נוסף או , מסייעים בתוכנית לכל דורש עבודה חרדי

כמו גם למעסיקים הנעזרים , והשירות הניתן, הפנייה לתוכנית היא וולונטרית. פת מקום עבודתםבהחל

התוכנית מתמקדת בשיפור יעילות חיפוש העבודה של המשתתפים ובתיווך בינם ובין  .הוא בחינם, בתוכנית

, ת קורות חייםתעסוקה ובהתאם מקבלים סיוע בכתיב ת/לתוכנית מרואיינים על ידי מקדם הפונים. מעסיקים

באיתור משרות , צוותי המרכזים עוסקים ביצירת קשרי מעסיקים. מידע לגבי מקומות עבודה ומוסדות לימוד

מעקב וליווי לאחר השמה בעבודה נערכים במתכונת של . מתאימות ובתיווך בין דורשי העבודה למעסיקים

 13, ראיון אישי, ניסים. א; 2011, מרץ 9, ראיון אישי, קליין. ה; 2008, פורמן-סופר) שיחה אחת לחצי שנה

 (.2011, מרץ
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 מטרת המחקר

הערכת תרומתן האפשרית של התוכניות השונות להשתלבותם של אוכלוסיות היעד במעגל מטרת המחקר היא 

  .העבודה

חסמים ומשאבים המתייחסים למאפייני אוכלוסיות היעד  אערוך מיפוי שללצורך קידום מטרת המחקר 

 . מחקרי הערכה קודמים המתייחסים לאוכלוסיות היעד של המחקר אששוגם א של המחקר

 :ת המחקרושאל

לפי )תביא לרווחה הרבה ביותר בקרב משתתפיה  (תגישה משלבלעומת  עבודה תחילה)איזו גישה  .1

 ?בהתאם לאוכלוסיית היעד ולחסמים התעסוקתיים של אותה אוכלוסייה( התמדה וקידום, מדדים של השמה

תביא לרווחה הרבה ביותר  (פיתוח הון אנושי לעומת עבודה תחילה)איזו גישה , בתוך הגישה המשלבת .2

בהתאם לאוכלוסיית היעד ולחסמים התעסוקתיים ( התמדה וקידום, לפי מדדים של השמה)בקרב משתתפיה 

 ?של אותה אוכלוסייה

התמדה , מדדים של השמהלפי )במובן של רמת רווחה , אילו משתני רקע מנבאים הצלחה בתוכנית .3

 ?(גישת עבודה תחילה וגישה משלבת, כלל האוכלוסייה)בהתאם לאוכלוסיית היעד ולגישה הננקטת , (וקידום

 :השערות המחקר

יהיה קצר יותר ( ’מפתח‘)הזמן עד השמה בעבודה של משתתפים בתוכנית בגישת עבודה תחילה  .1

 (. 'צופיה'ו' פרנסה בכבוד')שלבת שה ממהזמן עד השמה בעבודה של משתתפים בתוכניות בגי

שיעור ההתמדה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבודה יהיה גבוה יותר בקרב משתתפי תוכניות בגישה  .2

 (.'מפתח') לעומת משתתפי תוכנית בגישת עבודה תחילה( 'צופיה'ו' פרנסה בכבוד')משלבת 

היות , בין המשתנים עבור המשתנה הבא נוסחה שאלת מחקר אשר אינה מציינת את כיוון הקשר

 :משמעיים-והממצאים הקיימים בספרות המחקרית אינם חד

 ?ובין קידום בעבודה( עבודה תחילה לעומת גישה משלבת)האם קיים קשר בין גישת התוכנית   .3

הזמן עד השמה , (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)בקרב המשתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה משלבת  .4

בעבודה של משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה יהיה קצר יותר מהזמן עד השמה בעבודה של 

 . משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

שיעור ההתמדה , (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)בקרב המשתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה משלבת  .5

ה יהיה גבוה יותר בקרב משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבוד

 . לעומת משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

היות , עבור המשתנה הבא נוסחה שאלת מחקר אשר אינה מציינת את כיוון הקשר בין המשתנים

 :משמעיים-והממצאים הקיימים בספרות המחקרית אינם חד

האם קיים קשר בין , (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)כניות הנוקטות בגישה משלבת בקרב המשתתפים בתו .6

 ?ובין קידום בעבודה( עבודה תחילה לעומת פיתוח הון אנושי)הגישה -תת
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היות ולא , עבור המשתנים הבאים נוסחה שאלת מחקר אשר אינה מציינת את כיוון הקשר בין המשתנים

 :ם להשוואה מעין זומצאתי ממצאים בספרות המחקרית המתייחסי

בהשוואה  (התמדה וקידום, לפי מדדים של השמה) םמשתתפישל הרווחה ברמת ה האם יימצא הבדל .7

ובין תוכניות הנוקטות בגישת עבודה תחילה בתוך גישה ( ’מפתח‘)בין תוכנית הנוקטת בגישת עבודה תחילה 

 ?(’צופיה’ו" פרנסה בכבוד)משלבת 

 :השערת המחקר בהתייחס למשתני רקע

 ’פרנסה בכבוד‘)הן למשתתפי התוכניות בגישה משלבת , השערה זו מתייחסת הן לכלל האוכלוסייה הנבדקת

 (:’מפתח‘)והן למשתתפי התוכנית בגישת עבודה תחילה ( ’צופיה’ו

ככל שהניסיון התעסוקתי יהיה רב יותר , (לפי זכאות לבגרות)ככל שרמת ההשכלה תהיה גבוהה יותר  .8

כך רמת הרווחה תהיה , וככל שהגיל יהיה מבוגר יותר( השנתיים לפני כניסה לתוכנית שיעור ההתמדה במהלך)

 (.התמדה וקידום, לפי מדדים של השמה)גבוהה יותר 

האם מגדר : נוסחה השאלה הבאה, היות ולא מצאתי ממצאים בספרות המחקרית המתייחסים למגדר

 ?(דה וקידוםהתמ, לפי מדדים של השמה)הינו משתנה מנבא של רמת הרווחה 
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 שיטת המחקר

 אוכלוסיית המחקר

המערכת מורכבת משתי . ת"הנתונים שיוצגו במחקר מתבססים על מערכת המידע הממוחשב שקיימת בתב

: תוכנות

במבנה הגשתן לאישור ובמעקב , בתכנונן, המתמקדת בתוכניות עצמן, (תכנון ופיתוח)ח "מערכת תפו .1

. אחרי הסטאטוס שלהן לאחר מתן האישור

הסטאטוס , המתמקדת במשתתפים בתוכניות וכוללת מידע לגבי מאפייניהם, מערכת תנופה .2

 . במהלכה וכשנתיים וחצי לאחר תחילת ההשתתפות בתוכנית, בתחילתה, התעסוקתי שלהם לפני התוכנית

כך שניתן לחבר בין המידע ברמת , קיימת מערכת הפעלה המאפשרת לקשר בין שתי המערכות ,בנוסף

. בין המידע ברמת המשתתפיםהתוכנית ו

 -ו' פרנסה בכבוד', 'מפתח')אוכלוסיית המחקר כוללת את כלל המשתתפים בשלוש התוכניות הנבדקות 

. היום בו נדגמו הנתונים לגביהם, 2/3/2011 -ת עד ל"שפרטיהם הוזנו למערכת המידע הממוחשב בתב, ('צופיה'

אם שנשרו באמצע התהליך ואם שהמחזור בו , וכניותאוכלוסייה זו כוללת הן משתתפים שסיימו את דרכם בת

שנחלקים  9,054מספר המשתתפים הכולל הינו  .והן משתתפים פעילים, השתתפו הגיע לסיום כמתוכנן מראש

 :באופן הבא

 .משתתפים 7,184 –' מפתח' .1

 .משתתפים 587 –' פרנסה בכבוד' .2

 . משתתפים 1,283 –' צופיה' .3

 

 משתני המחקר

:   משתנה זה יימדד בשלושה תחומים. רווחה של המשתתפים בתוכניתרמת ה :משתנה תלוי

עד שלושה חודשים או תחילת  עבודה )חלוקה לשלוש קטגוריות זמן  – זמן עד השמה ראשונה בעבודה .1

נמדד באמצעות מערכת תנופה המפיקה משך הזמן (. יותר משנה/ שלושה חודשים עד שנה / במהלך ההכשרה 

בהתאם ( לא עובד/ עובד )ממנו ניתן ללמוד מהו הסטאטוס התעסוקתי של האדם , "דיווחי עבודה"פלט 

בקיזוז משך הזמן שמשתתף שהה , חישוב הזמן הינו מיום התחלת ההשתתפות בתוכנית. לתאריכים נבחרים

 .במקרה ונדרש לכך, בקורס

 חלוקה לארבע קטגוריות המודדות את סך ימי העבודה בפועל מתוך ימי העבודה – התמדה .2

ביחס למשתתפים שיש לגביהם נתונים , (50% -פחות מ, 70%-50%, 90%-70%, 90% -יותר מ)הפוטנציאליים 

דיווחי "שיעור ההתמדה נמדד באמצעות מערכת תנופה המפיקה פלט . שנתיים ויותר מיום השמה בעבודה

בשלב . ות זמן שונותבתקופ( לא עובד/ עובד )התעסוקתי של האדם ממנו ניתן ללמוד מהו הסטאטוס  , "עבודה
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ההתמדה נעשה רק שיעור חישוב . לא עבד בפרק זמן מוגדר/ השני ספירת כלל התקופות בהן משתתף עבד 

 .בהתייחס למשתתפים אשר הושמו בעבודה

שכר חודשי ושעות עבודה , חלוקה לשבע קטגוריות המודדות שינוי ממוצע בשכר לשעה – קידום .3

יותר , ירידה 40%-20%, ירידה 20%עד , אין שינוי, גידול 20%עד , גידול 40%-20%, גידול 40% -יותר מ)בשבוע 

(. יותר משנתיים מהשמה בעבודה, עד שנתיים מהשמה בעבודה)ביחס לשתי קטגוריות זמן , (ירידה 40% -מ

, ממנו ניתן ללמוד על גובה שכר לשעה, באמצעות מערכת תנופה" כלל דיווחי עבודה"בשלב הראשון הופק פלט 

בשלב השני נעשה (. בהסתמך על תשובות המשתתפים בטלפון)בה שכר חודשי והיקף שעות עבודה בשבוע גו

במקרים שהופיעו . לגביהם לא היו כלל נתונים או שהיה נתון אחד בלבד מבין השלושה, סינון של המשתתפים

עות עבודה בשבוע מספר ש* שכר לשעה : שני נתונים מתוך השלושה הושלם הנתון החסר לפי המשוואה הבאה

 .שכר לחודש= שבועות בחודש  4* 

במידה והיו דיווחים רציפים לגבי . מדידת הקידום נעשתה בין שתי נקודות זמן בלבד עבור כל משתתף

נמדד ( ביום השמתו בעבודה וביום בו הסתיימה תקופת הליווי והמעקב של רכז התוכנית, למשל)המשתתף 

השכר , הנחת היסוד הייתה שהשכר לשעה, ה ודיווחי העבודה היו חסריםבמיד. השינוי בין שתי נקודות אלו

השלמתי את , לאור הנחה זו. לחודש ומספר שעות העבודה בחודש לא השתנו כל עוד מדובר באותה עבודה

חישוב הקידום נעשה רק בהתייחס למשתתפים אשר הושמו  .הנתונים לאורך הרצף התעסוקתי של המשתתף

 .בעבודה

 :י תלוייםמשתנים בלת

, מגדר, ארץ לידה, גיל: נמדדו באמצעות מערכת תנופה המספקת מידע אודות – משתני רקע אישיים .1

 .ילדיםמספר בת זוג ו/עבודת בן, מצב משפחתי, מצב בריאותי

של המשתתף  לימודהשנות מספר : נמדדה באמצעות מערכת תנופה המספקת מידע אודות  –השכלה .2

 .מלאה בגרותזכאות לתעודת ו

נמדד באמצעות מערכת תנופה המספקת מידע אודות שיעור ההתמדה בשנתיים   –ניסיון תעסוקתי .3

.  היקף העסקהה בשלושת החודשים האחרונים ו/האם עבד, שלפני התוכנית

, ראיונות עם רכזי התוכניות וקבלת מידע אודות הגישה בה נוקטת התוכנית  –התוכנית מאפייני .4

 (.במידה ומתבצעת)מקום ההכשרה שירותים תומכי עבודה ו, תכנים

 

 איסוף הנתונים

 2/3/2011.4דגימת הנתונים נעשתה ביום . ת"איסוף הנתונים התבצע מתוך מאגר המידע הממוחשב של תב

ת זוהה באמצעות מספר /כל משתתף, בקובצי הנתונים שבהם נעשה שימוש נמחקו פרטים אישיים מזהים

 . משתתף

 

 

                                                 
 .לצורך כך נעזרתי במספר אנשי מקצוע, עיבוד הנתונים נעשה לאורך תקופה של כחצי שנה 4
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 השיטה לניתוח הנתונים

ניתוח , ראשית :של ניתוח הנתונים כולל ניתוח תיאורי של המשתנים הבלתי תלוייםהשלב הראשון 

. כולל בדיקת שכיחויות, השכלה וניסיון תעסוקתי בקרב כלל המשתתפים, תיאורי של משתני רקע אישיים

כולל בדיקת  ,השכלה וניסיון תעסוקתי לפי חלוקה לתוכניות, ניתוח תיאורי של משתני רקע אישיים, שנית

 .כלל המשתנים נמדדים על סולמות בדידים. ניתוח תיאורי של מאפייני התוכניות, שלישית. שכיחויות

עבודה תחילה בתוך גישה משלבת , גישה משלבת, עבודה תחילה)נבחנו הקשרים בין הגישה בשלב השני 

חינת מובהקות הקשרים לשם ב. ובין רמת הרווחה של המשתתפים( ופיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת

  .Kruskal Wallis One Way Analysis of Variance: נעשה שימוש במבחן

ניסיון , השכלה, מגדר, גיל)נבחנה תרומתם הייחודית של מספר מאפיינים בלתי תלויים  בשלב השלישי

וצות בהתייחס לשלוש קב, דהיינו רמת הרווחה של המשתתפים, להסבר השונות במשתנה התלוי( תעסוקתי

(. משתתפי תוכניות בגישה משלבת ומשתתפי תוכנית בגישת עבודה תחילה, כלל האוכלוסייה הנחקרת)שונות 

 (.Logistic Regression)הבדיקה התבצעה באמצעות רגרסיה לוגיסטית 
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 ממצאי המחקר

 מאפייני הרקע של המשתתפים: 'פרק א

רמת השכלה , לפי חלוקה למשתני רקע, בפרק זה אציג ניתוח תיאורי של מאפייני הרקע של כלל המשתתפים

לאחר מכן  .רקעהעבור כל מאפיין מוצגים השיעורים והשכיחויות באוכלוסיה על פי משתני . וניסיון תעסוקתי

  .ניותאציג ניתוח תיאורי של מאפייני הרקע שצוינו לעיל לפי חלוקת המשתתפים לתוכ

 משתני רקע של כלל משתתפי המחקר

 . מציג את התפלגות משתני הרקע של כלל משתתפי המחקר 1.לוח מספר א

-17)ממשתתפי המחקר נמצאים בקטגוריית הגיל הצעיר ביותר ( 49.92%)מהלוח ניתן ללמוד שכמחצית  – גיל

ואילו קטגוריית הגיל , (27.52%) מכילה מעט יותר מרבע ממשתתפי המחקר( 26-35)קטגוריית הגיל הבאה , (25

 .ממשתתפי המחקר( 9.38%)מכילה פחות מעשירית ( ומעלה 46)המבוגר ביותר 

ממשתתפי התוכנית הינן נשים  69.18%, מהלוח ניתן ללמוד על רוב נשי בולט בקרב משתתפי המחקר – מגדר

 .הינם גברים( 30.82%)והחלק הנותר 

 . ממשתתפי המחקר נולדו בישראל 84.99% -מהלוח ניתן ללמוד ש – ארץ לידה

של משתתפי המחקר שדיווחו שמצבם הבריאותי ( 99.30%)מהלוח ניתן ללמוד על רוב מוחלט  – מצב בריאותי

 .תקין

( 18.21%)וכי כחמישית , הינם נשואים( 78.10%)מהלוח ניתן ללמוד שמרבית המשתתפים  – מצב משפחתי

 .הינם רווקים

בת הזוג אינם /בן( 50.70%)מהלוח ניתן ללמוד שבקרב כמחצית ממשתתפי המחקר  – ת/בת זוג עובד/בן

 .ת/בת הזוג עובד/שבן( 28.94%)לעומת פחות משליש ממשתתפי המחקר , עובדים

( 1-3)מספר ילדים קטן יחסית ( 65.89%)מהלוח ניתן ללמוד שלמרבית משתתפי המחקר  – מספר ילדים

 .ילדים 4-6( 26.74%)ולכרבע  מהם 

 רמת השכלה בקרב כלל משתתפי המחקר

 .מציג את התפלגות רמת ההשכלה של משתתפי המחקר 2.לוח מספר א

הינה ( 97.01%)מהלוח ניתן ללמוד שהשכלתם של רוב מוחלט מבין משתתפי המחקר  – מספר שנות לימוד

ש להדגיש י. שנות לימוד ומעלה 13( מסך המשתתפים 61.89%)כאשר למרביתם , שנות לימוד 12לפחות 

 .אין הכוונה לשנות השכלה לתואר אקדמי, שבשונה מהמקובל במחקרים בעולם המערבי

 .אינם בעלי תעודת בגרות מלאה( 69.96%)מהלוח ניתן ללמוד שמרבית משתתפי המחקר  – תעודת בגרות
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 התפלגות לפי משתני רקע בקרב כלל משתתפי המחקר: 1.א' לוח מס

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות 

 N=(8649) גיל
  

17-25 4318 49.92 

26-35 2380 27.52 

36-45 1140 13.18 

 9.38 811 ומעלה 46

 N=(8898) מגדר
  

 30.82 2742 זכר

 69.18 6156 נקבה

 N=(8916) ארץ לידה
  

 84.99 7578 ישראל

 15.01 1338 אחר

 N=(8716) מצב בריאותי
  

 99.30 8655 תקין

 0.13 11 חולה

 0.45 39 כרוני

 0.13 11 מוגבל

 0.00 0 נכה

 N=(8803) מצב משפחתי
  

 78.10 6875 נשוי

 0.32 28 אלמן

 3.06 269 גרוש

 0.32 28 פרוד

 18.21 1603 רווק

 N=(8601) ת/בת זוג עובד/בן
  

 28.94 2489 כן

 50.70 4361 לא

 20.36 1751 לא רלבנטי

 N=(4955) מספר ילדים
  

1-3 3265 65.89 

4-6 1325 26.74 

7-9 331 6.68 

 0.69 34 ומעלה 10
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 התפלגות לפי רמת השכלה בקרב כלל משתתפי המחקר: 2.א' לוח מס

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות 

 N=(8622) שנות לימוד
  

1-8 87 1.01 

9-11 171 1.98 

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות 

12 3028 35.12 

13-15 4440 51.50 

 10.39 896 ומעלה 16

 תעודת בגרות מלאה
(N=(8605 

  
 30.04 2585 יש

 69.96 6020 אין

 

 

 ניסיון תעסוקתי בקרב כלל משתתפי המחקר

 .מציג את התפלגות הניסיון התעסוקתי של משתתפי המחקר 3.לוח מספר א

עבדו פחות ( 52.82%)מהלוח ניתן ללמוד שמעל למחצית ממשתתפי המחקר  – התמדה בשנתיים לפני התוכנית

 .חודשים 24 -ל 18עבדו בין ( 24.21%)בעוד כרבע , משישה חודשים

לא עבדו בשלושת ( 61.78%)מהלוח ניתן ללמוד מרבית המשתתפים  – עבודה בשלושת החודשים האחרונים

 .החודשים לפני הצטרפותם לתוכנית

מהלוח ניתן ללמוד שבקרב אלו שעבדו בשלושת החודשים לפני  – שת החודשים האחרוניםהיקף העסקה בשלו

 .עבדו בין חצי משרה למשרה מלאה( 81.25%)מרביתם , הצטרפותם לתוכנית

 

 

 

 

 

 



26 

 

 התפלגות לפי ניסיון תעסוקתי בקרב כלל משתתפי המחקר: 3.א' לוח מס

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות 

 בשנתיים לפני התוכנית שיעור ההתמדה
(N=(8916 

  

0-0.25 4709 52.82 

0.26-0.5 1236 13.86 

0.521-0.75 812 9.11 

0.76 – 1 2159 24.21 

 עבודה בשלושת החודשים האחרונים
(N=(8543 

  
 38.22 3265 כן

 61.78 5278 לא

היקף העסקה בשלושת החודשים 
 N=(3258) האחרונים

  
 81.25 2647 משרה 50% -יותר מ

 18.75 611 משרה 50%עד 

 

 שתני רקע לפי השתייכות לתוכניותמ

 . מציג את התפלגות משתני הרקע לפי השתייכות לתוכניות 4.לוח מספר א

( בהתאמה 49.33% -ו 58.12%)כמחצית מהמשתתפים ' מפתח' -ו' צופיה'מהלוח ניתן ללמוד שבתוכניות  – גיל

, לעומתן. 26-35, וכרבע משתייכים לקטגוריית הגיל הבאה, 17-25, משתייכים לקטגוריית הגיל הצעיר ביותר

( 51.03%)חצית וכמ 17-25משתייכים לקטגוריית גיל ( 29.79%)כרבע ' פרנסה בכבוד'בקרב משתתפי 

 . 26-35משתייכים לקטגוריית גיל 

ואילו , מיועדת לגברים בלבד' פרנסה בכבוד, 'מיועדת לנשים בלבד' צופיה'מהלוח ניתן ללמוד כי  – מגדר

 (.68.17%)מרבית המשתתפים הן נשים ' מפתח'ב

' פרנסה בכבוד'ות שבאם כי ניתן לרא, בכל שלוש התוכניות מרבית המשתתפים הינם ילידי ישראל – ארץ לידה

 (.בהתאמה 84.77% -ו 82.70%, 95.10%)' מפתח'וב' צופיה'נתון זה יותר גבוה מאשר ב

 .של המשתתפים דיווחו על מצב בריאותי תקין( 99%מעל )בכל שלוש התוכניות רוב מוחלט  – מצב בריאותי

 -ו 75.02%)נשואים כשלושה משתתפים מתוך ארבעה הינם ' מפתח'ו' צופיה'בתוכניות  – מצב משפחתי

 (.89.12%)כתשעה משתתפים מתוך עשרה נשואים ' פרנסה בכבוד'בעוד שב, (בהתאמה 77.96%
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בקרב , (17.85%)פחות מחמישית מבני הזוג עובדים ' צופיה'בעוד שבקרב משתתפות  – ת/בת זוג עובד/בן

' פרנסה בכבוד'בקרב משתתפי ואילו ( 29.76%)ת /בת זוג עובד/נמצא אחוז גבוה יותר של בן' מפתח'משתתפי 

 (.48.40%)כמחצית מבנות הזוג עובדות  -נמצא השיעור הגבוה ביותר 

כאשר לכשני שליש , מהלוח ניתן ללמוד על דמיון גבוה בין משתתפי שלוש התוכניות – מספר ילדים

 .ילדים 4-6ילדים ולכרבע מהם  1-3מהמשתתפים בכל תוכנית 

 תרמת השכלה לפי השתייכות לתוכניו

 .מציג את התפלגות רמת ההשכלה לפי השתייכות לתוכניות 5.לוח מספר א

השכלה של ( 51.15%)למרבית המשתתפים ' פרנסה בכבוד'מהלוח ניתן ללמוד כי בעוד שבקרב  – שנות לימוד

( 49.56%)לכמחצית מהמשתתפים ' מפתח'וב( 67.34%)לכשני שלישים מהמשתתפות ' צופיה'ב, שנות לימוד 12

 .נות לימודש 13-15

זכאות ' מפתח'וב' צופיה'ניתן ללמוד מהלוח שלכשליש מהמשתתפים ב, בהתאם לנתון הקודם – תעודת בגרות

 (.  10.71%)שיעור זה עומד על כעשירית ' פרנסה בכבוד'-בעוד שב, (בהתאמה 30.16% -ו 35.71%)לבגרות מלאה 

 לפי השתייכות לתוכניותניסיון תעסוקתי 

 .לפי השתייכות לתוכניותמציג את התפלגות הניסיון התעסוקתי  6.לוח מספר א

עבדו פחות ' פרנסה בכבוד'וצופיה 'יתן ללמוד שמרבית משתתפי מהלוח נ – התמדה בשנתיים לפני התוכנית

כמחצית עבדו פחות משישה ' מפתח'בעוד שבקרב משתתפי , (בהתאמה 85.97% -ו 71.16%)משישה חודשים 

 .חודשים 24 -ל 18עבדו בין ( 27.63%)אך יותר מרבע , (47.47%)חודשים 

' צופיה'מהלוח ניתן ללמוד שכשלושה משתתפים מתוך ארבעה ב – עבודה בשלושת החודשים האחרונים

בעוד , (בהתאמה 77.24% -ו 74.58%)לא עבדו בשלושת החודשים לפני הצטרפותם לתוכנית ' פרנסה בכבוד'וב

 .עבדו בתקופה זו( 41.27%)כשני משתתפים מתוך חמישה ' מפתח'שבקרב משתתפי 

מהלוח ניתן ללמוד שבקרב אלו שעבדו בשלושת החודשים לפני  – היקף העסקה בשלושת החודשים האחרונים

כארבעה משתתפים מתוך חמישה עבדו בין חצי ' מפתח'ו' פרנסה בכבוד'בקרב משתתפי , הצטרפותם לתוכנית

 .עבד בהיקף כזה( 96.96%)רוב מוחלט ' צופיה'ואילו ב, (79.65% -ו 80.68%)משרה למשרה מלאה 
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 התפלגות לפי משתני רקע ולפי השתייכות לתוכנית: 4.א' לוח מס

 
 מפתח פרנסה בכבוד צופיה

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות 

 N=(1237)גיל 
 

(N=(292 
 

(N=(7120 
 

17-25 719 58.12 87 29.79 3512 49.33 

26-35 309 24.98 149 51.03 1922 26.99 

36-45 129 10.43 48 16.44 963 13.53 

 10.15 723 2.74 8 6.47 80 ומעלה 46

 N=(1281) מגדר
 

N=(444) 
 

N=(7173) 
 

 31.83 2283 100.00 444 0.00 0 זכר

 68.17 4890 0.00 0 100.00 1281 נקבה

 N=(1283) ארץ לידה
 

N=(449) 
 

N=(7184) 
 

 84.77 6090 95.10 427 82.70 1061 ישראל

 15.23 1094 4.90 22 17.30 222 אחר

 N=(1221) מצב בריאותי
 

N=(443) 
 

N=(7052) 
 

 99.16 6993 99.77 442 99.92 1220 תקין

 0.14 10 0.23 1 0.00 0 חולה

 0.55 39 0.00 0 0.00 0 כרוני

 0.14 10 0.00 0 0.08 1 מוגבל

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 נכה

 N=(1249) מצב משפחתי
 

N=(441) 
 

N=(7113) 
 

 77.96 5545 89.12 393 75.02 937 נשוי

 0.31 22 0.68 3 0.24 3 אלמן

 3.26 232 1.81 8 2.32 29 גרוש

 0.25 18 0.23 1 0.72 9 פרוד

 18.22 1296 8.16 36 21.70 271 רווק

בת זוג /בן
 N=(1182) ת/עובד

 
N=(376) 

 
N=(7043) 

 
 29.76 2096 48.40 182 17.85 211 כן

 49.40 3479 41.49 156 61.42 726 לא

 20.84 1468 10.11 38 20.73 245 לא רלבנטי

 N=(672) מספר ילדים
 

N=(165) 
 

N=(4118) 
 

1-3 444 66.07 108 65.45 2713 65.88 

4-6 184 27.38 51 30.91 1090 26.47 

7-9 42 6.25 4 2.42 285 6.92 

 0.73 30 1.21 2 0.30 2 ומעלה 10
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 התפלגות לפי רמת השכלה ולפי השתייכות לתוכנית: 5.א' לוח מס

 
 צופיה

 
 פרנסה בכבוד

 
 מפתח

 

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות 

 N=(1240) שנות לימוד
 

N=(391) 
 

N=(6991) 
 

1-8 3 0.24 17 4.35 67 0.96 

9-11 7 0.56 6 1.53 158 2.26 

12 286 23.06 200 51.15 2542 36.36 

13-15 835 67.34 140 35.81 3465 49.56 

 10.86 759 7.16 28 8.79 109 ומעלה 16

תעודת בגרות 
 N=(1193) מלאה

 
N=(392) 

 
N=(7020) 

 
 30.16 2117 10.71 42 35.71 426 יש

 69.84 4903 89.29 350 64.29 767 אין

 

 התפלגות לפי ניסיון תעסוקתי ולפי השתייכות לתוכנית: 6.א' לוח מס

 
 צופיה

 

פרנסה 
 בכבוד

 
 מפתח

 

 
 )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות  )%(שיעור  (n)שכיחות 

בשנתיים  שיעור ההתמדה
 N=(1283) לפני התוכנית

 
N=(449) 

 
N=(7184) 

 
0-0.25 913 71.16 386 85.97 3410 47.47 

0.26-0.5 131 10.21 35 7.80 1070 14.89 

0.521-0.75 84 6.55 9 2.00 719 10.01 

0.76 – 1 155 12.08 19 4.23 1985 27.63 

עבודה בשלושת החודשים 
 N=(1188) האחרונים

 
N=(391) 

 
N=(6964) 

 
 41.27 2874 22.76 89 25.42 302 כן

 58.73 4090 77.24 302 74.58 886 לא

היקף העסקה בשלושת 
 N=(296) החודשים האחרונים

 
N=(88) 

 
N=(2874) 

 
 79.65 2289 80.68 71 96.96 287 משרה 50% -יותר מ

 20.35 585 19.32 17 3.04 9 משרה 50%עד 
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  מאפייני התוכניות: 'פרק ב

לשירותים תומכי עבודה , לפי חלוקה לתכנים הניתנים, בפרק זה אציג ניתוח תיאורי של מאפייני התוכניות

 . עבור כל מאפיין מוצג השיעור היחסי של המשתתפים(. במקרה וקיימת הכשרה)ולמקום ההכשרה 

 תכנים

 (:2007, תמיר ונוימן)ראשית אפרט לגבי כל אשכול מיומנויות וסיווגם 

שהינן קריטיות , הכתיבה והיכולת החשבונאית, מיומנויות בסיסיות בתחום הקריאה: בסיסיות מיומנויות

 .להתפתחות ולרכישת מיומנויות ספציפיות לעבודות ולתפקידים שונים

שימוש , הפעלת מכונות לשם ביצוע עבודה, בחירת הטכנולוגיה המתאימה ושימוש בה: מיומנויות טכנולוגיות

 .'תחזוקת אמצעים וכו, איתור תקלות ותיקונן, מידע והצגתו במחשבים לצורך ניתוח

מיומנויות . 'אחריות אישית וכד, יצירתיות, מיומנויות למידה ותקשורת, מיומנויות חברתיות: כישורים רכים

 .וכישורים אלו נחוצים הן לשם השגת עבודה והן לשם קידום במקום העבודה או לשם מעבר לעבודה חדשה

מהלוח ניתן ללמוד . ציג את התפלגות המשתתפים בתוכניות השונות לפי התכנים הניתניםמ 1.לוח מספר ב

זוכים לשירות שנועד להקנות כישורים רכים ( 99.03%)הרוב המוחלט של המשתתפים ' מפתח'שבתוכנית 

גם כן מרבית המשתתפות לוקחות חלק בקורסים המיועדים להקנות כישורים רכים ' צופיה'בתוכנית . בלבד

משתתפות בקורסים המיועדים להקנותם ללא מיומנויות ( 8.89%)אך רק פחות מעשירית מהן , (92.61%)

, המיועדים להקנות מיומנויות בסיסיות( 11.85%)כעשירית משתתפות בקורסים , לעומת זאת. נוספות

ים להקנות משתתפות בקורסים המיועד( 54.64%)למעלה ממחציתן , מיומנויות טכנולוגיות וכישורים רכים

משתתפות בקורסים המיועדים להקנות ( 17.23%)מיומנויות טכנולוגיות וכישורים רכים ופחות מחמישית מהן 

רק כמחצית מהמשתתפים ' פרנסה בכבוד'ב, לעומת שתי התוכניות הללו .מיומנויות בסיסיות וכישורים רכים

צד מיומנויות בסיסיות ומיומנויות ל, לוקחים חלק בקורסים המיועדים להקנות כישורים רכים( 51.67%)

משתתפים בקורסים המיועדים להקנות מיומנויות בסיסיות ( 18.04%)פחות מחמישית . טכנולוגיות

משתתפים בקורסים המיועדים להקנות מיומנויות טכנולוגיות ( 30.29%)ומיומנויות טכנולוגיות וכשליש 

 .  בלבד

 שירותים תומכי עבודה

מהלוח  .התפלגות המשתתפים בתוכניות השונות הנעזרים בשירותים תומכי עבודהמציג את  2.לוח מספר ב

' פרנסה בכבוד'כרבע ממשתתפי , לא ניתנים כלל שירותים תומכי עבודה' מפתח'ניתן ללמוד שבעוד שבתוכנית 

 5.דיםנעזרים בסיוע במימון מעון יום ליל( 15%-10% -כ)' צופיה'נעזרים במלגה וכעשירית ממשתתפי ( 26.06%)

 

                                                 
5

 .2011, מאי 31, ראיון אישיבתוך ', צופיה'מנהלת תוכנית , מלר. הערכה של א 
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 מקום הכשרה

 .מציג את התפלגות המשתתפים בתוכניות השונות שזכו לעבור הכשרות לפי מקום ההכשרה 3.לוח מספר ב

להבדיל , עוברים הכשרה במקום העבודה( 99.03%)' מפתח'מהלוח ניתן ללמוד שהרוב המוחלט של משתתפי 

( 73.94%)קום העבודה ומרביתם עוברים הכשרה במ( 26.06%)שרק כרבע מהם ' פרנסה בכבוד'ממשתתפי 

עוברות את הכשרתן ( 41.08%)' צופיה'כשתיים מתוך חמש משתתפות בתוכנית . עוברים הכשרה במכללה

ואילו כחמישית מהן , עוברות את הכשרתן במכללה( 37.96%)שיעור דומה של משתתפות , במקום העבודה

 (.הילתיס ק"במתנ, לדוגמא)עוברות את הכשרתם במקום אחר ( 20.97%)

 התפלגות המשתתפים בתוכניות השונות לפי התכנים הניתנים: 1.ב' לוח מס

 
 מפתח בכבוד   פרנסה  צופיה

 
שיעור  )%(שיעור  )%(שיעור 

)%( 

 0.00 0.00 0.39 מיומנויות בסיסיות

 0.00 30.29 7.01 מיומנויות טכנולוגיות

 99.03 0.00 8.89 כישורים רכים

 0.00 18.04 0.00 מיומנויות טכנולוגיות+ מיומנויות בסיסיות 

 0.00 0.00 17.23 רכיםכישורים + בסיסיות מיומנויות 

 0.97 0.00 54.64 רכיםכישורים + טכנולוגיות מיומנויות 

 0.00 51.67 11.85 רכיםכישורים + טכנולוגיות מיומנויות + בסיסיות מיומנויות 

 

 השונות הנעזרים בשירותים תומכי עבודההתפלגות המשתתפים בתוכניות : 2.ב' לוח מס

 
 מפתח פרנסה בכבוד צופיה

 
 )%(שיעור  )%(שיעור  )%(שיעור 

 0.00 0.00 10-15 ילדיםל סיוע במימון מעון יום

 0.00 26.06 0.00 מלגה

 

 התפלגות המשתתפים בתוכניות השונות לפי מקום ההכשרה: 3.ב' לוח מס

 
 מפתח פרנסה בכבוד צופיה

 
 )%(שיעור  )%(שיעור  )%(שיעור 

 99.03 26.06 41.08 העבודה במקום

 0.97 73.94 37.96 במכללה

 0.00 0.00 20.97 אחר
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 הקשר בין גישת התוכנית ובין רמת הרווחה של המשתתפיםבדיקת : 'פרק ג

בפרק זה תיבדקנה השערות המחקר הדנות בקשר שבין הגישה בה נוקטות התוכניות השונות ורמת הרווחה 

 Kruskal Wallis One Way: לשם בחינת מובהקות הקשרים נעשה שימוש במבחן. של המשתתפים בהן

Analysis of Variance  .

 

 (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)מול גישה משלבת ( ’מפתח‘)גישת עבודה תחילה 

הזמן עד השמה בעבודה של משתתפים בתוכנית בגישת עבודה תחילה הייתה ש( 1)השערת המחקר  :השמה

 ’פרנסה בכבוד‘)יהיה קצר יותר מהזמן עד השמה בעבודה של משתתפים בתוכניות בגישה משלבת ( ’מפתח‘)

שהחציון בגישת עבודה  מהלוח ניתן לראות. מציג את הזמן עד השמה לפי גישה 1.לוח מספר ג(. ’צופיה’ו

 3בין "בעוד בגישה משלבת הוא בקטגורית זמן של , (Med=3" )מעל שנה"תחילה מצוי בקטגוריה זמן של 

 Kruskal Wallis Oneדירוג המשתתפים בתוכנית בגישת עבודה תחילה במבחן (. Med=2" )חודשים לשנה

Way Analysis of Variance והתוצאה הינה מובהקת , עד השמה ארוך יותרדהיינו משך הזמן , הינו גבוה יותר

(p<0.05 .)השערה זו לא אוששה, לאור זאת. 

 (עבודה תחילה וגישה משלבת)הזמן עד השמה לפי גישה : 1.לוח מספר ג

 

 עבודה תחילה

N=4626 

 גישה משלבת

N=1783 

Mean Rank 3360 2802 

Median 3 2 

Sig. 2.40E-31 

 

הייתה ששיעור ההתמדה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבודה יהיה גבוה יותר ( 2)השערת המחקר  :התמדה

לעומת משתתפי תוכנית בגישת עבודה ( ’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)בקרב משתתפי תוכניות בגישה משלבת 

החציון מהלוח ניתן לראות ש. מציג את שיעור ההתמדה בעבודה לפי גישה 2.לוח מספר ג(. ’מפתח‘)תחילה 

דירוג המשתתפים בתוכניות בגישה משלבת , עם זאת(. Med=1" )90%מעל "בשתי הגישות הוא בקטגוריה של 

, דהיינו שיעור ההתמדה גבוה יותר, הינו נמוך יותר Kruskal Wallis One Way Analysis of Varianceבמבחן 

 .ניתן לומר כי השערה זו אוששה(. p<0.05)והתוצאה הינה מובהקת 

 (עבודה תחילה וגישה משלבת)שיעור ההתמדה בעבודה לפי גישה : 2.ח מספר גלו

  
 עבודה תחילה

N=722 

 גישה משלבת

N=204 

Mean Rank 487 379 

Median 1 1 

Sig. 3.40E-11 
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ללא ציון הקשר בין ( 3)עבור משתנה זה נוסחה שאלת מחקר  :קידום עד שנתיים מהשמה בעבודה

הממצאים מלמדים על הבדל מובהק בין קידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית ובין . המשתנים

מציג את שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי  3.לוח מספר ג. הגישה הננקטת בתוכנית

דירוג , עם זאת(. Med=4" )ללא שינוי"החציון בשתי הגישות הוא בקטגוריה של מהלוח ניתן לראות ש. גישה

הינו נמוך  Kruskal Wallis One Way Analysis of Varianceהמשתתפים בתוכניות בגישה משלבת במבחן 

 (.  p<0.05)והתוצאה הינה מובהקת , דהיינו שיעור הקידום גבוה יותר, יותר

עבודה תחילה וגישה )עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה שיעור הקידום : 3.לוח מספר ג
 (משלבת

  
 עבודה תחילה

N=759 

 גישה משלבת

N=503 

Mean Rank 665 579 

Median 4 4 

Sig. 7.90E-10 

 

ראו לוח )לא התקבלה תוצאה מובהקת , בהתייחס לקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית

 (. בנספח 4.מספר ג

 

 פיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת מול עבודה תחילה בתוך גישה משלבת

 ’פרנסה בכבוד‘)הייתה שבקרב המשתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה משלבת ( 4)השערת המחקר  :השמה

הזמן עד השמה בעבודה של משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה יהיה קצר יותר מהזמן , (’צופיה’ו

מציג את הזמן עד  5.לוח מספר ג. בעבודה של משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושיעד השמה 

מהלוח ניתן לראות שהחציון בעבודה תחילה בתוך גישה משלבת מצוי בקטגוריה זמן של . השמה לפי גישה

" מעל שנה"בעוד בפיתוח הון אנושי בגישה משלבת הוא בקטגורית זמן של , (Med=2" )חודשים לשנה 3בין "

(Med=3 .) דירוג המשתתפים בתוכנית של עבודה תחילה בתוך גישה משלבת במבחןKruskal Wallis One 

Way Analysis of Variance והתוצאה הינה מובהקת , דהיינו משך הזמן עד השמה קצר יותר, הינו נמוך יותר

(p<0.05 .)ניתן לומר כי השערה זו אוששה. 

עבודה תחילה בתוך גישה משלבת ופיתוח הון אנושי בתוך גישה )ה לפי גישה הזמן עד השמ: 5.לוח מספר ג
 (משלבת

  
 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=902 

 גישה משלבתבתוך הון אנושי פיתוח 

N=881 

Mean Rank 793 992 

Median 2 3 

Sig. 7.80E-20 
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 ’פרנסה בכבוד‘)הייתה שבקרב המשתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה משלבת ( 5)השערת המחקר  :התמדה

שיעור ההתמדה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבודה יהיה גבוה יותר בקרב משתתפים כלפיהם , (’צופיה’ו

מציג את  6.לוח מספר ג. ננקטה גישת עבודה תחילה לעומת משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

 (. בנספח 6.ראו לוח מספר ג)לא התקבלה תוצאה מובהקת . שיעור ההתמדה בעבודה לפי גישה

. ללא ציון הקשר בין המשתנים( 6)עבור משתנה זה נוסחה שאלת מחקר  :קידום עד שנתיים מהשמה בעבודה

הגישה הננקטת הממצאים מלמדים על הבדל מובהק בין קידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית ובין 

מהלוח . מציג את שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה 7.לוח מספר ג. בתוכנית

דירוג המשתתפים , עם זאת(. Med=4" )ללא שינוי"ניתן לראות שהחציון בשתי הגישות הוא בקטגוריה של 

 Kruskal Wallis One Way Analysis of Varianceבתוכנית של פיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת במבחן 

 (.p<0.05)והתוצאה הינה מובהקת , דהיינו שיעור הקידום גבוה יותר, הינו נמוך יותר

עבודה תחילה בתוך גישה )שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה : 7.לוח מספר ג
 (משלבת ופיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת

  
 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=234 

 גישה משלבתבתוך הון אנושי פיתוח 

N=290 

Mean Rank 345 158 

Median 4 4 

Sig. 5.60E-09 

 

ראו לוח )לא התקבלה תוצאה מובהקת , בהתייחס לקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית

 (. בנספח 8.מספר ג

 

 משלבתגישת עבודה תחילה מול עבודה תחילה בתוך גישה 

הממצאים מלמדים על הבדל . ללא ציון הקשר בין המשתנים( 7)עבור משתנה זה נוסחה שאלת מחקר  :השמה

מציג את משך הזמן עד  9.לוח מספר ג. מובהק בין הזמן עד השמה בעבודה ובין הגישה הננקטת בתוכנית

צוי בקטגוריה זמן של מהלוח ניתן לראות שהחציון בעבודה תחילה בתוך גישה משלבת מ. השמה לפי גישה

(. Med=3" )מעל שנה"בעוד שבגישת עבודה תחילה הוא בקטגורית זמן של , (Med=2" )חודשים לשנה 3בין "

 Kruskal Wallis Oneניתן לראות שדירוג המשתתפים בתוכנית של עבודה תחילה בתוך גישה משלבת במבחן 

Way Analysis of Variance והתוצאה הינה מובהקת , זמן עד השמה קצר יותרדהיינו משך ה, הינו נמוך יותר

(p<0.05.) 
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 (גישת עבודה תחילה ועבודה תחילה בתוך גישה משלבת)הזמן עד השמה לפי גישה : 9.לוח מספר ג

  
 עבודה תחילה

N=4626 

 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=902 

Mean Rank 2897 2083 

Median 3 2 

Sig. 1.30E-51 

 

הממצאים מלמדים על . ללא ציון הקשר בין המשתנים( 7)עבור משתנה זה נוסחה שאלת מחקר  :התמדה

מציג את שיעור ההתמדה  10.לוח מספר ג. הבדל מובהק בין שיעור ההתמדה ובין הגישה הננקטת בתוכנית

עם (. Med=1" )90%מעל "מהלוח ניתן לראות שהחציון בשתי הגישות הוא בקטגוריה של . בעבודה לפי גישה

 Kruskal Wallis One Wayדירוג המשתתפים בתוכנית של עבודה תחילה בתוך גישה משלבת במבחן , זאת

Analysis of Variance והתוצאה הינה מובהקת , דהיינו שיעור ההתמדה בעבודה גבוה יותר, הינו נמוך יותר

(p<0.05.) 

 (חילה ועבודה תחילה בתוך גישה משלבתגישת עבודה ת)שיעור ההתמדה בעבודה לפי גישה : 10.לוח מספר ג

  
 עבודה תחילה

N=722 

 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=132 

Mean Rank 443 341 

Median 1 1 

Sig. 1.94E-08 

 

. ללא ציון הקשר בין המשתנים( 7)עבור משתנה זה נוסחה שאלת מחקר  :קידום עד שנתיים מהשמה בעבודה

הממצאים מלמדים על הבדל מובהק בין קידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית ובין הגישה הננקטת 

מהלוח . מציג את שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה 11.לוח מספר ג. בתוכנית

דירוג המשתתפים , עם זאת(. Med=4" )ללא שינוי"שהחציון בשתי הגישות הוא בקטגוריה של ניתן לראות 

הינו  Kruskal Wallis One Way Analysis of Varianceבתוכנית של עבודה תחילה בתוך גישה משלבת במבחן 

הינה מובהקת  והתוצאה, דהיינו שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית גבוה יותר, נמוך יותר

(p<0.05.) 
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גישת עבודה תחילה )שיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה : 11.לוח מספר ג
 (ועבודה תחילה בתוך גישה משלבת

  
 עבודה תחילה

N=759 

 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=345 

Mean Rank 587 476 

Median 4 4 

Sig. 1.00E-14 

 

ראו לוח )לא התקבלה תוצאה מובהקת , בהתייחס לקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית

 (. בנספח 12.מספר ג
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 .ניתוחים רב משתניים –בדיקת משתנים ייחודיים להסבר הצלחה בתוכנית : 'פרק ד

הניבוי של ארבעה המתאר את כוח , (Logistic Regression)בפרק זה אציג ניתוח של רגרסיה לוגיסטית 

נבחרו הואיל וקיימת ( השכלה וניסיון תעסוקתי, גיל)שלושה מתוכם . משתנים בלתי תלויים ייחודיים

נבחר לאור אוכלוסיית המחקר ( מגדר)ואילו הרביעי , התייחסות משמעותית ביחס אליהם בספרות המחקרית

פרנסה ‘)תוכניות נפרדות עבור גברים  ההפרדה המגדרית באה לידי ביטוי בקיומן של. ומאפייניה הייחודיים

במקרים בהם היה . ל שונו כלל המשתנים כך שיהיו בינאריים"לצורך הניתוח הנ (.’צופיה‘)ונשים ( ’בכבוד

לערוך באופן שיאפשר , השינוי נעשה בהתאם להתפלגות המשתתפים, צורך בשיקול דעת בחלוקת המשתנים

  :ניתוח סטטיסטי בעל משמעות

מספר שנות לימוד וזכאות , שני מדדים מתייחסים למשתנה זה. ראשון הינו השכלהמשתנה הרקע ה

שמצביע על כך ( 2001)פלוג וקסיר לאור מחקרן של , בעבודה זו בחרתי להתייחס למדד זכאות לבגרות. לבגרות

אות מדד זכ. שלסוג ההשכלה הנרכשת על ידי אוכלוסיית החרדים יש תשואה נמוכה באופן יחסי בשוק העבודה

 . רכישת השכלה מסוג שונהעל מצביע , להבדיל ממספר שנות לימוד, לבגרות

 שיעור ההתמדה: שלושה מדדים מתייחסים למשתנה זה. משתנה הרקע השני הינו ניסיון תעסוקתי

היקף העסקה בשלושת לפני התוכנית ו ה בשלושת החודשים האחרונים/עבדהאם , בשנתיים לפני התוכנית

בעבודה זו בחרתי להתייחס למדד שיעור ההתמדה בשנתיים לפני . לפני התוכנית החודשים האחרונים

היות והוא מכיל בתוכו מידע יותר מעמיק ובהתייחס לתקופת זמן יותר ממושכת משני , הצטרפות לתוכנית

בחרתי ליצור את החלוקה . ועל כן מהווה מדד רגיש יותר למשתנה של ניסיון תעסוקתי, המדדים האחרים

 .התמדה 50%מעל / התמדה  50%עד  :הבאה

 .35מעל גיל /  35עד גיל : שונה באופן הבא, משתנה הרקע השלישי הינו גיל

  .נקבה/ זכר  : -שונה באופן הבא, משתנה הרקע הרביעי הינו מגדר

 :שינוי המשתנים התלויים נעשה באופן הבא

 חודשים 3 -יותר מ/ חודשים  3עד : זמן עד השמה ראשונה. 

 התמדה 90%מעל / התמדה  90%עד : התמדה. 

 ללא שינוי או שינוי שלילי/ שינוי חיובי : קידום עד שנתיים מהשמה בעבודה. 

 ללא שינוי או שינוי שלילי/ שינוי חיובי : קידום מעבר לשנתיים מהשמה בעבודה. 

 ’פרנסה בכבוד‘)הן למשתתפי התוכניות בגישה משלבת , בהתייחס הן לכלל האוכלוסייה הנבדקת

ככל שרמת  :נוסחה ההשערה הבאה, (’מפתח‘)והן למשתתפי התוכנית בגישת עבודה תחילה ( ’צופיה’ו

שיעור ההתמדה )ככל שהניסיון התעסוקתי יהיה רב יותר , (לפי זכאות לבגרות)ההשכלה תהיה גבוהה יותר 

לפי )גבוהה יותר  כך רמת הרווחה תהיה, וככל שהגיל יהיה צעיר יותר( במהלך השנתיים לפני כניסה לתוכנית

 (.התמדה וקידום, מדדים של השמה

האם מגדר : נוסחה השאלה הבאה, היות ולא מצאתי ממצאים בספרות המחקרית המתייחסים למגדר

 ?(התמדה וקידום, לפי מדדים של השמה)הינו משתנה מנבא של רמת הרווחה 
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 ניתוח בקרב כלל האוכלוסייה הנבדקת

מציג את תרומתם של  1.לוח מספר ד. בעזרת ניתוח רב משתני בחנתי אילו משתנים מנבאים השמה :השמה

מהלוח ניתן לראות כי גיל ומגדר . השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה, מגדר, גיל

 3זמן של עד הסיכוי של גברים להשתלב בעולם העבודה בפרק (. p<0.05)מנבאים השמה באופן מובהק 

ואילו הסיכוי של משתתפים , לעומת הסיכוי בקרב נשים 1.436חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי 

 1.595חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי  3להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד   35מעל גיל 

       .35לעומת משתתפים מתחת גיל 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה , מגדר, גילתרומתם של : 1.לוח מספר ד
 (N=6055)ביחס לכלל האוכלוסייה הנבדקת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1

a
 

age(1) .467 .066 49.362 1 .000* 1.595 

gender(1) .362 .059 37.899 1 .000* 1.436 

experiment(1 .046 .057 .656 1 .418 1.047 

bagrut(1) .072 .059 1.490 1 .222 1.074 

Constant -1.095 .087 158.800 1 .000 .335 

 

מציג את תרומתם של  2.לוח מספר ד. בעזרת ניתוח רב משתני בחנתי אילו משתנים מנבאים התמדה :התמדה

מהלוח ניתן לראות כי מגדר . השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור ההתמדה בעבודה, מגדר, גיל

לעומת  0.613בעבודה הינו  90%הסיכוי של גברים להתמיד מעל (. p<0.05)מנבא התמדה באופן מובהק 

לעומת הסיכוי בקרב  1.63בעבודה גבוה פי  90%דהיינו הסיכוי של נשים להתמיד מעל , הסיכוי בקרב נשים

 .גברים

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור ההתמדה , מגדר, תרומתם של גיל: 2.לוח מספר ד
 (N=886)בעבודה ביחס לכלל האוכלוסייה הנבדקת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1

a
 

age(1) .328 .195 2.842 1 .092 1.388 

gender(1) -.489 .207 5.590 1 .018* .613 

experiment(1 .272 .159 2.922 1 .087 1.313 

bagrut(1) .073 .171 .184 1 .668 1.076 

Constant .937 .258 13.231 1 .000 2.553 
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בעזרת ניתוח רב משתני בחנתי אילו משתנים מנבאים קידום עד שנתיים  :קידום עד שנתיים מהשמה בעבודה

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות , מגדר, מציג את תרומתם של גיל 3.לוח מספר ד.  מהשמה בעבודה

מהלוח ניתן לראות כי מגדר מנבא קידום באופן מובהק . בשיעור הקידום בעבודה עד שנתיים מהשמה בעבודה

(p<0.05) . לעומת הסיכוי בקרב נשים 2.426הסיכוי של גברים שיהיה שינוי חיובי בתנאיהם גבוה פי . 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור הקידום עד , מגדר, תרומתם של גיל: 3.לוח מספר ד
 (N=1210)שנתיים מהשמה בעבודה ביחס לכלל האוכלוסייה הנבדקת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1

a
 

age(1) .337 .290 1.357 1 .244 1.401 

gender(1) .886 .327 7.329 1 .007* 2.426 

experiment(1 .198 .204 .948 1 .330 1.220 

bagrut(1) .272 .196 1.927 1 .165 1.313 

Constant -3.357 .439 58.406 1 .000 .035 

 

ראו לוח )לא התקבלה אף תוצאה מובהקת , השתתפות בתוכניתבהתייחס לקידום מעבר לשנתיים מתחילת 

 (.בנספח 4.מספר ד

 

 ( ’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)ניתוח בקרב משתתפי תוכניות בגישה משלבת 

מציג את תרומתם של  5.לוח מספר ד. בעזרת ניתוח רב משתני בחנתי אילו משתנים מנבאים השמה :השמה

מהלוח ניתן לראות כי גיל ומגדר . השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה, מגדר, גיל

 3זמן של עד הסיכוי של גברים להשתלב בעולם העבודה בפרק (. p<0.05)מנבאים השמה באופן מובהק 

ואילו הסיכוי של משתתפים , לעומת הסיכוי בקרב נשים 1.597חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי 

 1.583חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי  3להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד   35מעל גיל 

 .35לעומת משתתפים מתחת גיל 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה , גדרמ, תרומתם של גיל: 5.לוח מספר ד
 (N=1505)ביחס למשתתפי תוכניות בגישה משלבת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1

a
 

age(1) .459 .135 11.488 1 .001* 1.583 

gender(1) .468 .126 13.769 1 .000* 1.597 

experiment(1 -.202 .147 1.890 1 .169 .817 

bagrut(1) .020 .118 .029 1 .864 1.021 

Constant -.317 .220 2.068 1 .150 .729 
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לא התקבלו תוצאות מובהקות , בהתייחס להתמדה ולקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית

לשנתיים מהשמה לא ערכתי ניתוח רב משתני בהתייחס לקידום מעבר (. בנספח 7.ד -ו 6.ראו לוחות מספר ד)

 .שכן אוכלוסיית המדגם כללה ארבעה משתתפים בלבד, בעבודה

 

 ( ’מפתח‘)ניתוח בקרב משתתפי תוכנית בגישת עבודה תחילה 

מציג את תרומתם של  8.לוח מספר ד. בעזרת ניתוח רב משתני בחנתי אילו משתנים מנבאים השמה :השמה

מהלוח ניתן לראות כי גיל ומגדר . השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה, מגדר, גיל

 3זמן של עד הסיכוי של גברים להשתלב בעולם העבודה בפרק (. p<0.05)מנבאים השמה באופן מובהק 

ואילו הסיכוי של משתתפים , לעומת הסיכוי בקרב נשים 1.286חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי 

 1.538חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה פי  3להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד   35מעל גיל 

 .35לעומת משתתפים מתחת גיל 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בזמן עד השמה בעבודה , גדרמ, תרומתם של גיל: 8.לוח מספר ד
 (N=4550)ביחס למשתתפי תוכניות בגישת עבודה תחילה 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 
1

a
 

age(1) .431 .078 30.597 1 .000* 1.538 

gender(1) .251 .068 13.584 1 .000* 1.286 

experiment(1 -.097 .064 2.289 1 .130 .907 

bagrut(1) .101 .070 2.105 1 .147 1.106 

Constant -1.136 .097 135.797 1 .000 .321 

 

לקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית ולקידום מעבר לשנתיים מהשתתפות , בהתייחס להתמדה

 (.בנספח 11.ד -ו 10.ד, 9.ראו לוחות מספר ד)בתוכנית לא התקבלו תוצאות מובהקות 
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 דיון

המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין גישה ומספר מאפייני רקע לבין הצלחה בעולם התעסוקה בקרב שלוש 

איזו גישה תביא לרווחה השאלה המרכזית עליה ביקשתי לענות היא . תוכניות לשילוב חרדים בעולם העבודה

בהתאם לאוכלוסיית היעד ולחסמים ( וקידוםהתמדה , לפי מדדים של השמה)הרבה ביותר בקרב משתתפיה 

אציג כעת את . שאלה זו כללה בתוכה מספר שאלות והשערות מחקר .התעסוקתיים של אותה אוכלוסייה

  .הממצאים המתייחסים לכל אחת משאלות והשערות המחקר

ראשית אציג את הממצאים אשר בחנו את הקשר שבין הגישה בה נוקטות התוכניות השונות ורמת 

התוכניות קשורה באופן משמעותי לרמת  גישתהממצאים מצביעים על כי . ווחה של המשתתפים בהןהר

בשתי הבדיקות שהשוו בין גישה משלבת לגישת עבודה תחילה נמצא שגישה . הרווחה של המשתתפים בהן

בעוד בתוך הגישה , משלבת מביאה לרמת רווחה גבוהה יותר בקרב משתתפיה לפי כל שלושת המדדים

 .גישה ובין רמת הרווחה של המשתתפים-שלבת הממצאים מצביעים על קשר חלקי בין תתהמ

 

 (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)מול גישה משלבת ( ’מפתח‘)גישת עבודה תחילה 

בקרב משתתפים בתוכניות : הממצאים מלמדים כי גישת התוכנית קשורה לרמת הרווחה של המשתתפים בה

שיעור ההתמדה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבודה היה , קצר יותר בגישה משלבת הזמן עד השמה היה

 .גבוה יותר ושיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית גבוה יותר

לגישת עבודה תחילה יש יתרון לפיה , ממצאים אלו עומדים בסתירה מסוימת לספרות המחקרית בתחום

 ,Hamilton 2002; Poppe et al., 2003; Michalopuolos)בולט בכל הנוגע לטווח זמן הקצר ולהשמה בעבודה 

2004; The Lewin Group, 1999 .)הזמן עד השמה בעבודה של משתתפים בתוכנית השערת המחקר הייתה ש

הסבר אפשרי לממצאים הללו הינו אופי הפעולה . השערה זו לא אוששה. בגישת עבודה תחילה יהיה קצר יותר

קיימים במקרים רבים הסכמים  ’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘בעוד שבתוכניות . השונה של התוכניות השונות

אין הסכמים כאלו והיא פועלת בסגנון של  ’מפתח‘בתוכנית , המחייבים מבעוד מועד את העסקת המשתתפים

הסבר אפשרי אחר קשור לשוני משמעותי בין המחקר הנוכחי ובין מרב מחקרי ההערכה . לשכת תעסוקה

נערכת השוואה בין גישת , הבוחנים את השפעתה של הגישה הננקטת, במרבית המחקריםבעוד ש. בתחום

במחקר שלהלן ההשוואה המרכזית היא בין גישת עבודה תחילה וגישה , עבודה תחילה וגישת פיתוח הון אנושי

ת לא מתקיימת תוכנית הנוקטת בגישת פיתוח הון אנושי באופן בלבדי הפונה "במסגרת תב. משלבת

אין מחקרי הערכה הבוחנים את השפעת , יתרה מזאת. וממילא לא נבחנת במחקר, וסיית החרדיםלאוכל

הגישות השונות על רמת הרווחה של המשתתפים בהתייחס לאוכלוסיית המחקר ולחסמיה התעסוקתיים 

 . כך שמלכתחילה נעשה היקש לוגי מתוך ממצאים המתייחסים לאוכלוסיות אחרות, הייחודיים

ששיעור ההתמדה ושיעור הקידום הינם בהתאם להשערות המחקר נמצא באופן מובהק , לעומת זאת

ממצא זה תואם . לפיכך השערות המחקר אוששו. גבוהים יותר בקרב משתתפי תוכניות בגישה משלבת

לפיהם בטווח זמן הבינוני והארוך תוכניות בגישה משלבת ובגישת פיתוח הון אנושי , לממצאי מחקרים אחרים
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 Card et al., 2009; Poppe et)לרווחה רבה יותר בקרב המשתתפים בהן לעומת גישת עבודה תחילה מביאות 

al., 2003; Martinson 2007 .) 

ניתן ללמוד גם , המלמדים על עדיפותה של הגישה המשלבת על פני גישת עבודה תחילה, מתוך הממצאים

בעוד שהמחקר העולמי . וסייה הנבדקתעל הכלים המתאימים להתמודד עם החסמים המרכזיים של האוכל

מוערכים על ידי מעסיקים יותר ( 'יחסי אנוש וכד, מוטיבציה)קובע שבשוק העבודה המודרני כישורים רכים 

תוצאות המחקר , (2007, תמיר ונוימן)ממיומנויות פורמליות כדוגמת הכשרה מקצועית וניסיון תעסוקתי 

בדומה לספרות המתייחסת לאוכלוסיית , קתיים שוניםמדגישות את הצורך להתמודד עם חסמים תעסו

המועצה ; 2004, לופו; 2005, כהן; 2005גונן ; 2000גונן ; 2004חקק ; 2008כהן וקאופמן , מלחי)החרדים בלבד 

(. 2009, הלאומית לכלכלה

הרוב , הנוקטת בגישת עבודה תחילה', מפתח'שבתוכנית בחינת התכנים בכל תוכנית מעלה שבעוד 

פרנסה 'ו' צופיה'בתוכניות , משתתפים בקורסים שנועדו להקנות כישורים רכים בלבד( 99.03%)ט המוחל

גם כן מרבית המשתתפות לוקחות חלק ' צופיה'אומנם ב. המצב שונה, הנוקטות בגישה משלבת', בכבוד

אחרות אך למרביתן מוקנות בנוסף גם מיומנויות , (92.61%)בקורסים המיועדים להקנות כישורים רכים 

רק כמחצית מהמשתתפים ' פרנסה בכבוד'ואילו ב, (מתוך אלו הזוכות להקניית כישורים רכים 90.4%)

וגם במקרה זה הם זוכים להקניית , לוקחים חלק בקורסים המיועדים להקנות כישורים רכים( 51.67%)

 (.1.ראו לוח מספר ב)מיומנויות בסיסיות ומיומנויות טכנולוגיות לצידם 

ולכן גם לא , טטיסטי במחקר הנוכחי מתייחס לגישה כוללת ולא ישירות לתכנים בכל תוכניתהניתוח הס

בחינת התכנים מלמדת שבאופן כללי מרבית , בנוסף. ניתן ללמוד ממנו על מדרג חשיבות בהתייחס אליהם

ודה עדיפותה של הגישה המשלבת על פני גישת עב, עם זאת. המשתתפים כן זוכים להקניית כישורים רכים

שבגישה המשלבת רק אחוז קטן השתתפו בקורסים המקנים כישורים רכים בלבד   לצד העובדה, תחילה

יכולים ללמד על חשיבות הקנייתם של מיומנויות בסיסיות ומיומנויות , ('צופיה'מקרב המשתתפות ב 8.89%)

 . טכנולוגיות

 (’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)מול עבודה תחילה בתוך גישה משלבת ( ’מפתח‘)גישת עבודה תחילה 

: נוסחה שאלת המחקר הבאה, היות ולא מצאתי ממצאים בספרות המחקרית המתייחסים להשוואה מעין זו

בהשוואה בין  (התמדה וקידום, לפי מדדים של השמה) םמשתתפישל הרווחה ברמת ה האם יימצא הבדל

בגישת עבודה תחילה בתוך גישה  ובין תוכניות הנוקטות( ’מפתח‘)תוכנית הנוקטת בגישת עבודה תחילה 

 ?(’צופיה’ו" פרנסה בכבוד)משלבת 

בקרב משתתפים : הממצאים מלמדים כי גישת התוכנית קשורה לרמת הרווחה של המשתתפים בה

שיעור ההתמדה בסכימה של , בתוכנית של עבודה תחילה בתוך גישה משלבת הזמן עד השמה היה קצר יותר

 .יותר ושיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית גבוה יותרשנתיים מהשמה בעבודה היה גבוה 

שלגביה נערכה התערבות באותה , כביכול מדובר באותה קבוצת אוכלוסייה בעלת אותם חסמים תעסוקתיים

גם היתרון המובנה שקיים בתוכניות בגישה משלבת , יתרה מזאת. אך התוצאות שונות באופן מובהק, גישה

לא קיים עבור  –הסכמים המחייבים מבעוד מועד את העסקת המשתתפים  -עד השמה בהתייחס לזמן 
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ממצאים הללו הינו הסבר אפשרי ל. משתתפים בתוכניות הנוקטות בגישת  עבודה תחילה בתוך גישה משלבת

שתפקידם לקבוע איזה , תהליכי המיון והאבחון הראשוניים שעוברים המשתתפים בתוכניות בגישה משלבת

ושככל הנראה אכן מביאים להתאמת תוכנית מיטבית , סדנא יסייעו לכל משתתף באופן הטוב ביותר קורס או

 .   לכל משתתף ומשתתף

 פיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת מול עבודה תחילה בתוך גישה משלבת

הגישה קשורה באופן חלקי לרמת הרווחה של המשתתפים -בתוך הגישה המשלבת הממצאים מלמדים כי תת

בקרב המשתתפים בתוכניות הנוקטות בגישה משלבת הזמן עד השמה קצר יותר עבור אלו שכלפיהם : בה

בעוד ששיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית  גדול יותר עבור , ננקטה גישת עבודה תחילה

 .ה בעבודהלא התקבלו ממצאים מובהקים בהתייחס להתמד. אלו שכלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

כיוון . גישות באופן שהוגדר על ידי בתוך הגישה המשלבת-בספרות המחקרית לא מצאתי התייחסות לתתי

שתוכניות בגישה משלבת כוללות בתוכן באופן אינהרנטי תהליך אבחון ומיון לצורך התאמת כל משתתף 

הגישה -ובעים מתתהשערות המחקר התבססו על הנחה שאם קיימים הבדלים הנ, למסלול המיטבי עבורו

 . קיומם יהיה בולט במיוחד, (עבודה תחילה לעומת פיתוח הון אנושי)

שכאמור , ממצאי המחקר הנוכחי תואמים לממצאי הספרות המחקרית, בהתייחס להשמה בעבודה

גישת עבודה תחילה מביאה לתוצאות טובות יותר בטווח הזמן הקצר ובפרט בהשמה בעבודה גורסים ש

(Hamilton 2002; Poppe et al., 2003; Michalopuolos, 2004; The Lewin Group, 1999 .) השערת

זמן עד השמה בעבודה של משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה יהיה קצר יותר המחקר הייתה שה

 .השערה זו אוששה. מהזמן עד השמה בעבודה של משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

מחקרים מסוימים מצאו . משמעיים-הממצאים הקיימים בספרות המחקרית אינם חד, םבהתייחס לקידו

 ;Poppe et al., 2003)שגישת פיתוח הון אנושי מביאה לקידום רב יותר בטווח הזמן הבינוני והרחוק 

Martinson 2007) , בעוד שקיימים מחקרים המצביעים על קידום רב יותר בטווח זמן של חמש עד שש שנים

עבור (. Hamilton 2002; Greenberg et al., 2005)משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה אצל 

נמצא ששיעור ? הגישה ובין קידום בעבודה-האם קיים קשר בין תת: משתנה זה נוסחה שאלת מחקר הבאה

. הון אנושיהקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית גדול יותר עבור אלו שכלפיהם ננקטה גישת פיתוח 

, ולחסמיהם התעסוקתיים הייחודיים, קרי חרדים, ל מתייחס לאוכלוסיית המחקר"הסבר אפשרי לממצא הנ

, ביתר פירוט. המחקרים עליהם הסתמכתי לגיבוש שאלת המחקר עוסקים באוכלוסיות אחרות, בעוד שכאמור

הקצאת משאבים )מחד חרדים ובין דרישות שוק העבודה המודרני הקיים פער ניכר בין השכלתם של 

, המועצה הלאומית לכלכלה) מאידך גבוהה באופן מיוחדהיכולתם הלימודית  ובין, (2009, לשירותים חברתיים

שכן למידה וצמצום , להבדיל מזמן עד השמה, שילוב שני המאפיינים הללו יכול להסביר קידום בעבודה (.2009

 .  רק לאחר זמן מהשאם קיים ניתן למדוד , פערים מהווים תהליך הדרגתי

שיעור ההתמדה בסכימה של שנתיים מהשמה בעבודה יהיה : בהתייחס להתמדה נוסחה ההשערה הבאה

גבוה יותר בקרב משתתפים כלפיהם ננקטה גישת עבודה תחילה לעומת משתתפים כלפיהם ננקטה גישת פיתוח 
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, לפחות באופן חלקי, וא מנוגדה, ראשית. נתון זה מפתיע בשני אופנים. השערה זו לא אוששה. הון אנושי

נתון , אך מעבר לכך(. Card et al., 2009; Poppe et al., 2003; Martinson 2007)לספרות המחקרית בתחום 

ששיעור הקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית גדול יותר עבור את הממצא , כביכול, זה אינו הולם

אם גישת פיתוח הון אנושי הביאה לקידום רב , במילים אחרות .אלו שכלפיהם ננקטה גישת פיתוח הון אנושי

אותו הסבר שניתן עבור הממצאים ? הכיצד לא נמצא שבמקביל הביאה גם להתמדה רבה יותר, יותר

 –השכלה שאינה מתאימה לדרישות שוק העבודה לצד יכולות למידה גבוהות  –שהתייחסו לשיעורי הקידום 

מעל "הגישות נמצא שהחציון הוא בקטגוריה של -עבור שתי תתי. וגיותהסבר אפשרי לשתי הסיכול לספק 

90%( "Med=1) , נמדדה התמדה בשיעור , כלומר(. בנספח 6.ג' ראו לוח מס)שהיא הקטגוריה הגבוהה ביותר

שנמצא באופן מובהק שיעור קידום גבוה העובדה לאור . גבוה יחסית בקרב כלל המשתתפים שהושמו בעבודה

ניתן להסיק שבשונה מהממצאים , תתפי תוכניות בגישת פיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבתיותר בקרב מש

וביתר פירוט יכולת , בקרב אוכלוסיית החרדים יכולת הלמידה היא שמביאה לקידומם, בספרות המחקרית

ק ממצא זה מחז, למעשה. למידתם במסגרת קורס או הכשרה ולאו דווקא למידה מניסיונם התעסוקתי בפועל

 .את הטענה שכישורי הלמידה המאפיינים את המגזר החרדי הם שמביאים להצלחה בעולם העבודה

ממצאי המחקר מדגישים את עדיפותה של הגישה , בהתייחס לגישה בה נוקטות התוכניות, לסיכום

המאפשרת בחירה פנימית בין התמקדות בהשמה לעומת התמקדות בהשלמת השכלה ובהכשרה , המשלבת

נדמה שסוד הצלחתה של הגישה המשלבת הינו היכולת לערוך אבחון מעמיק דיו כדי להעניק לכל . מקצועית

 . משתתף את המענים המתאימים עבורו

  

הממצאים מלמדים שחלקם נמצאו קשורים לרמת הרווחה של , שנבדקו למאפייני הרקעבאשר 

 . וחלקם לא נמצאו קשורים כלל, ולעיתים קשורים למדד אחד מתוך מדדי הרווחה, המשתתפים

 

 ניתוח בקרב כלל האוכלוסייה הנבדקת

ותר לגברים סיכוי גבוה י: הממצאים מלמדים כי מגדר הינו משתנה מנבא בהתייחס לכלל מדדי הרווחה

שיהיה שינוי חיובי בתנאיהם בעוד שלנשים סיכוי לכך חודשים ו 3להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד 

הממצאים מלמדים כי גיל המשתתפים הינו משתנה מנבא בהתייחס לזמן , בנוסף. גבוה יותר להתמיד בעבודתן

 .חודשים 3בפרק זמן של עד סיכוי גדול יותר להשתלב בעולם העבודה   35למשתתפים מעל גיל : עד השמה

ככל שהניסיון התעסוקתי יהיה רב יותר , השערת המחקר הייתה שככל שרמת ההשכלה תהיה גבוהה יותר

: בהתייחס למגדר נוסחה השאלה הבאה. כך רמת הרווחה תהיה גבוהה יותר, וככל שהגיל יהיה מבוגר יותר

 ?האם מגדר הינו משתנה מנבא של רמת הרווחה

הממצא המתייחס לגיל המשתתפים מאשש את השערת המחקר , לזמן עד השמה בעבודהבהתייחס : גיל

ככל שהגיל מבוגר יותר עולה הסיכוי להשתלב בעולם , לפי מודל ההון האנושי. ותואם לספרות המחקרית

פיתוח מיומנויות חיים וכן רכישת ניסיון וכישורים תעסוקתיים , העבודה כתוצאה מהרחבת רשתות מידע
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(Becker, 1975 .)כהן וקאופמן , מלחיברקע הדברים חשוב להדגיש את אותם חסמים תעסוקתיים ייחודיים ש

רשת חברתית לא מפותחת לצורך ; מסודר ועדכני, העדר מידע נגיש: אבחנו בקרב אוכלוסיית החרדים( 2008)

  .קהילה החרדיתופעילות מועטה של חברות השמה בקרב ה; היצע משרות דל בעיתונות החרדית; גיוס עובדים

לאור הקשר בין גיל המשתתפים ובין הזמן עד השמה בעבודה ניתן להעלות הסבר אפשרי לגבי : מגדר

אוכלוסיית המחקר מאופיינת בשיעור ריבוי טבעי גבוה במיוחד . הקשר בין מגדר ובין הזמן עד השמה בעבודה

אבים רבים בגילאי העבודה המוקדמים הפניית מש, בין היתר, שמשמעותו, (2009 ,המועצה הלאומית לכלכלה)

שכן תקופות ההיריון וחופשות הלידה , ההשפעה על נשים היא קריטיתניתן לשער ש. להקמת המשפחה

המטילה , החלוקה המגדרית המקובלת, יתרה מזאת. משפיעות באופן ישיר על יכולתן להשתלב בעולם העבודה

מחייבת מציאת עבודה המאפשרת לשלב בין שלל , על נשים את עיקר נטל הטיפול במשק הבית ובילדים

וממילא , מציאת עבודה מתאימה כזו אינה משימה פשוטה כלל ועיקר. התפקידים שבאחריות האישה החרדית

 .דורשת יותר זמן

הממצא לפיו בקרב גברים סיכוי גבוה יותר שיהיה שינוי חיובי , בהתייחס לקשר בין מגדר ובין קידום

שם נמצא , ’מפתח‘בהתייחס לתוכנית ( 2008)פורמן -סופרמחקר ההערכה של בתנאיהם תואם לממצאי 

היה גבוה מהשיעור ( בניכוי מי שהפחית את היקף משרתו)ששיעורם של הגברים שהרחיבו את היקף משרתם 

בקרב הנשים ושיעורם של הגברים שעברו שינוי חיובי במצבם התעסוקתי היה גבוה במעט מהשיעור בקרב 

 . הנשים

. בהתייחס לקשר בין מגדר והתמדה ובין מגדר וקידום יכול לנבוע משלוש סיבות, כביכול, חוסר ההתאמה

בקרב אוכלוסיית החרדים יכולת הלמידה היא , כפי שהוסבר בחלקו הראשון של פרק הדיון, הראשונה

שבתוך , לזאת יש להוסיף את ההנחה המשלימה. ולאו דווקא התמדה במקום העבודה שמביאה לקידומם

המדגיש את  הסוציאליזציהאוכלוסיית החרדים לגברים יכולת למידה גבוהה יותר משל נשים לאור תהליך 

 שבמקרים רבים החלפת עבודה מביאהסיבה שנייה נתמכת במחקרי הערכה שמצאו . הלמדנות בעיקר בקרבם

ודה אינה מצביעה בהכרח אומנם החלפת מקום עב(. Poppe et al., 2003; Andersson et al., 2000)לקידום 

המתבטאת בירידה , עבודה-אך יתכן שמהלך כזה אכן מביא לתקופה מסוימת של חוסר, על היעדר התמדה

החלוקה המגדרית סיבה שלישית אפשרית הינה . אך בסופו של דבר המהלך מוביל לקידום, בשיעור ההתמדה

ניתן לשער . התייחס לזמן עד השמהכפי שהוסבר ב, המקובלת בהתייחס לאחריות של כל אחד מבני הזוג

טיפול )שאישה שהשתלבה בשוק העבודה במקום המאפשר גמישות ומילוי שאר התפקידים שבאחריותה 

גם , תנסה להתמיד בעבודתה ככל הניתן ולא תמהר לחפש מקום עבודה אחר( 'גידול הילדים וכו, במשק הבית

 .'דוגמת שכר וכד, ינה שבעת רצוןאם במקום עבודה הנוכחי קיימים היבטים מסוימים מהם א

ככל שהניסיון לפיה , השערת המחקר. לא נמצאה תרומה ייחודית לניסיון תעסוקתי: ניסיון תעסוקתי

ניתן להסביר ממצא זה על רקע . לא אוששה, התעסוקתי יהיה רב יותר כך רמת הרווחה תהיה גבוהה יותר

בעוד שבקרב החברה , וצות אוכלוסייה אחרותהעובדה שמחקרי ההערכה עליהם התבססתי נערכו בקרב קב

בין יתר החסמים הייחודיים . החרדית החסמים התעסוקתיים הינם שונים ומצריכים כלי התמודדות אחרים

חסמים חברתיים ודתיים וחסמים ערכיים ואידיאולוגיים , ל"גיוס לצההחובת בחברה החרדית ניתן למנות את 
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המועצה הלאומית ; 2004, לופו; 2005, כהן; 2005גונן ; 2000גונן ; 2004חקק ; 2008כהן וקאופמן , מלחי)

(. 2009, לכלכלה

  35למשתתפים מעל גיל  -מתוך הממצא לפיו גיל המשתתפים הינו משתנה המנבא את הזמן עד השמה 

-ניתן לראות שלא נמצאה זהות חד –חודשים  3סיכוי גדול יותר להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד 

המשמעות של נתון זה הינה שבקרב האוכלוסייה החרדית . ית בין גיל המשתתפים ובין ניסיונם התעסוקתיערכ

 . אדם מבוגר יותר אינו בהכרח בעל ניסיון תעסוקתי רב יותר

לפיה ככל שרמת ההשכלה , השערת המחקר. לא נמצאה תרומה ייחודית גם לרמת ההשכלה: השכלה

יש להדגיש שבמדידת משתנה זה בחרתי . לא אוששה, תהיה גבוהה יותרתהיה גבוהה יותר כך רמת הרווחה 

שמצביע על כך שלסוג ההשכלה הנרכשת ( 2001)פלוג וקסיר לאור מחקרן של , להתייחס למדד זכאות לבגרות

ומתוך מחשבה שזכאות לבגרות , על ידי אוכלוסיית החרדים יש תשואה נמוכה באופן יחסי בשוק העבודה

 . שיתכן שהיא בעלת משמעות להשתלבות בשוק העבודה, לה מסוג שונהמשקפת רכישת השכ

אין , בעוד שלזכאות לבגרות השפעה על לימודיים אקדמיים, ראשית. ממצא זה מלמד שני דברים עיקריים

, שנית. במידה כמובן שהעבודה אינה דורשת תואר אקדמי, למדד זה כל השפעה על השתלבות בשוק העבודה

שמלכתחילה מאופיינת ברמת , כן על יכולת הלמידה הגבוהה בקרב האוכלוסייה החרדיתממצא זה מלמד גם 

(. 2009, הקצאת משאבים לשירותים חברתיים)את דרישות שוק העבודה המודרני  ההשכלה שאינה הולמת

בעוד שהספרות המחקרית מלמדת שתוכניות בגישת פיתוח הון אנושי מביאות להצלחה רבה יותר בקרב 

ובהתאם תוכניות בגישת , (Michalopuolos, 2004)שרכשו בעבר כישורים אקדמיים בסיסיים  אוכלוסיות

המחקר , (Hamilton 2002)עבודה תחילה מביאות להכנסה גבוהה יותר בקרב אנשים שלא סיימו תיכון 

שי הכוללות בתוכן מרכיבים רבים יותר של פיתוח הונם האנו, הנוכחי מצא שדווקא תוכניות בגישה משלבת

יכולתם הגבוהה ללמוד מאפשרת להם לגשר על הפער , כלומר. הביאו להצלחה רבה יותר, של המשתתפים

 . ההתחלתי בין השכלתם ובין דרישות שוק העבודה המודרני

תוכנית והן בקרב משתתפי ( ’צופיה’ו ’פרנסה בכבוד‘)תוכניות בגישה משלבת  ניתוח הן בקרב משתתפי

העלה ממצאים המלמדים שבשני המקרים גיל המשתתפים ומגדר הינם  (’מפתח‘)בגישת עבודה תחילה 

 3הסיכוי של גברים להשתלב בעולם העבודה בפרק זמן של עד : משתנים מנבאים בהתייחס לזמן עד השמה

 35ואילו הסיכוי של משתתפים מעל גיל , חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה מהסיכוי  בקרב נשים

חודשים מתחילת השתתפותם בתוכנית גבוה מהסיכוי של  3דה בפרק זמן של עד להשתלב בעולם העבו

לא התקבלו , בהתייחס להתמדה ולקידום עד שנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית. 35משתתפים מתחת גיל 

 .תוצאות מובהקות

תן ני, כמו גם את היעדר התרומה הייחודית של ניסיון תעסוקתי והשכלה, את שני הממצאים המובהקים

להבדיל מן הממצאים , עם זאת. סביר באותו אופן בו הוסברו הממצאים בהתייחס לכלל האוכלוסייההל

נתון זה מעלה . לא נמצא שמגדר הינו משתנה מנבא גם ביחס להתמדה ולקידום, בהתייחס לכלל האוכלוסייה

שני החלקים את השאלה כיצד ממצא מובהק בהתייחס לכלל האוכלוסייה אינו נמצא מובהק בהתייחס ל

עיון מעמיק בתוצאות מגלה . ההסבר לכך טמון בגודל האוכלוסייה שנבדקה. שמרכיבים את אותה אוכלוסייה
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וגם בקרב משתתפי התוכנית בגישת עבודה תחילה המגמה זהה  תוכניות בגישה משלבת שגם בקרב משתתפי

ה יותר להתמיד בעבודתן ולגברים דהיינו התוצאות מעידות שלנשים סיכוי גבו, למגמה בקרב כלל האוכלוסייה

 -ו 9.ד, 7.ד, 6.ראו לוחות מספר ד)מובהקות  אינןאך התוצאות , סיכוי גבוה יותר שיהיה שינוי חיובי בתנאיהם

התוצאות היו , לל מספר גדול יותר של נבדקיםולאור זאת ניתן לשער שאילו המדגם היה כ(. בנספח 10.ד

 .תמדה וקידום גם בניתוח נפרד של כל גישה וגישהמעידות על קשר מובהק בין מגדר ובין ה

היעדר תרומה , בהתייחס לקשר בין השכלה לרמת הרווחה בקרב משתתפי תוכניות בגישה משלבת, כמו כן

. ’פרנסה בכבוד‘על תכנית ( 2005)את מחקר ההערכה של קינג וגזית , לפחות חלקית, של רמת ההשכלה סותרת

נמצא גידול משמעותי בשיעור , שנה עד שנה מסיום ההכשרה שהתבצע כחצי, בשלב המעקב במחקר

 (.62% -ל 31% -מ)המועסקים בקרב בעלי תעודת בגרות מלאה 

 

 מגבלות המחקר

 :ניחן במספר מגבלות, על אף חשיבותו והסתמכותו על מספר רב של נבדקים, מחקר זה

נעשתה על בסיס מדדים אובייקטיביים המתייחסים לשכר ולשעות  "קידום"מדידת המשתנה  .1

שיפור בתנאי העסקה : כגון, בעוד שמשמעות המושג הינה רחבה ועלולה לכלול היבטים נוספים, העבודה בלבד

-מעבר מתפקיד לא, התפתחות מקצועית)קידום בהיבט המקצועי , ('הטבות וכו, פנסיה, מס, ביטוח בריאות)

שעות עבודה , מעבר ממשרה זמנית לקבועה)קידום בהיבט של יציבות ונוחות , ('מקצועי וכומקצועי לתפקיד 

(. 'תחושת מסוגלות עצמי וכו, שביעות רצון, סיפוק מקצועי)וקידום בהיבט הסובייקטיבי ( 'נוחות יותר וכו

ולכן , (2009, יחזוהר ומש)ההתייחסות למושג קידום משתנה באופן סובייקטיבי בין אנשים שונים , יתרה מכך

לא בהכרח קיימת הלימה בין ממצאי המחקר הנוכחי בהתייחס לקידום ובין תחושתם של המשתתפים 

 . בתוכניות השונות

מכיל מידע חלקי בהתייחס למדדים , עליו הסתמכתי במחקר הנוכחי, ת"בתב בסיס הנתונים .2

לכן . הם במערכת הממוחשבתמסוימים ואינו מכיל כלל נתונים בהתייחס למדדים אחרים שקיימים אף 

, כך. וכמו כן הדבר השפיע על הגדרת המשתנים, המחקר נתוני המחקר מתייחסים לחלק מהמשתתפים בלבד

קרן , פנסיה)המערכת הממוחשבת מאפשרת למדוד קידום גם לפי שינוי בתנאים הסוציאליים , לדוגמא

אך בפועל אין , (צועי לתפקיד מקצועימק-מעבר מתפקיד לא)וגם לפי עמדה בעבודה ( השתלמות וימי חופש

 .    התייחסות ומילוי של הנתונים הללו

נמדדו באופן רטרוספקטיבי על בסיס שאלונים למילוי עצמי אותם נדרשים למלא  משתני הרקעכל  .3

מדידה רטרוספקטיבית עלולה להיות מוטית על ידי קושי . המשתתפים בעת כניסתם לתוכניות השונות

רצון ליצור דימוי טוב על ידי הצגת נתוני תעסוקה : כגון, עקב הזמן שעבר והטיות אחרות אי דיוק, בזיכרון

 .'הצגת רמת השכלה שונה וכד, גבוהים מאשר במציאות

מתבססים על מערכת המידע הממוחשב שנדגמו הנתונים לפיה , הנובעת משיטת המחקר מגבלה אתית .4

התבקשה ולא התקבלה הסכמתם של הנבדקים המשמעות של שיטת מחקר זו היא שלא . ת"שקיימת בתב

 .ללא זיהוי הנבדקים, בנתונים נעשה שימוש סטטיסטי בלבד .להיות חלק מהמחקר



48 

 

 המלצות למחקר

קיים מספר רב של , לאור מיעוט יחסי של מחקרי הערכה בתחום התעסוקה המתייחסים לאוכלוסיית החרדים

 :אציין כמה מהמרכזיים שבהם. אותם ניתן לכלול במחקרי המשך, היבטי חקירה נוספים

על רקע . במחקר הנוכחי נערכה השוואה בין גישת עבודה תחילה ובין גישה משלבת: גישת התוכנית .1

המדגישים את חשיבות , ולאור ממצאי המחקר הנוכחיבקרב אוכלוסיית המחקר יכולת הלימודית הגבוהה ה

תוכניות בגישת פיתוח רוך השוואה שתכלול גם מומלץ בעתיד לע, יכולת זו כמשתנה שמוביל לרווחה רבה יותר

שמטרתה לאפשר לחרדים , "חרדים לעתידם"תוכנית הלפני כשנתיים החלה לפעול , לשם המחשה .הון אנושי

 .בגישה של פיתוח הון אנושיפועלת לרכוש מקצועות אקדמאים ומבחינת הגדרה הינה 

נעשתה על בסיס מדדים אובייקטיביים המתייחסים לשכר " קידום"מדידת המשתנה , כאמור: קידום .2

לבחון , לטעמי, קיימת חשיבות רבה, מעבר למדידה של נתונים אובייקטיביים נוספים. ולשעות העבודה בלבד

( 2005)כהן , בין יתר החסמים התעסוקתיים בחברה החרדית. את תחושתם של המשתתפים בתוכניות השונות

המייצגים את הפער בין תפישת העולם של הציבור החרדי ובין תפישת העולם , חסמים השקפתייםין מצי

המייצגים דפוסי חשיבה שהופנמו לאורך שנים בהתייחס , וחששות וציפיות, הרווחת בחברה הישראלית כולה

אין זה ברור מאליו , דווקא בהתייחס לאוכלוסיית מחקר זו ולאור מאפייניהם הייחודיים. להיבטי חיים שונים

ימה בין הממצאים המתייחסים למדדים אובייקטיביים ובין התחושות הסובייקטיביות של שתהיה הל

 . וראוי לבחון שאלה זו, המשתתפים

במחקר הנוכחי נבדק הקשר בין הגישה הננקטת בתוכניות שונות ובין רמת הרווחה של : תכנים .3

אורית בלבד למרכיבים התוכניים בכל תוכנית ולהשפעתם קיימת התייחסות ברמה התי, עם זאת. המשתתפים

תהליך המיון : כגון, המחקר אינו בוחן רכיבים אחרים בתוכנית בעלי השפעה. על רמת הרווחה של המשתתפים

הערכה פורמלית המתבצעת באמצעות כלי הערכה מובנים לעומת הערכה המתבססת על סמך , למשל)והאבחון 

חיפוש עבודה המלווה בייעוץ והדרכה לעומת חיפוש , למשל)יוע בחיפוש עבודה הכלים לס, (התרשמות אישית

מחקר שיבחן לעומק הן את השפעת . ועוד( 'משך וכו, תדירות)הליווי לאחר השמה בעבודה , (עבודה עצמאי

התכנים השונים והן את השפעתם של הרכיבים האחרים יאפשר מתן המלצות יותר ממוקדות בהתייחס 

ועוד יותר מכך מהו השילוב , מרכיבים יש לכלול בתוכנית כדי להביא להצלחה בקרב משתתפיהלשאלה אילו 

 . הנכון ביניהם

טווחי הזמן אליהם התייחסתי במחקר הנוכחי נובעים משילוב בין הסתמכות על מחקרי : טווח זמן .4

ה ולו תוצאה לא התקבל, כאמור. הערכה קודמים ובין בסיס הנתונים הקיים והאילוצים הנובעים ממנו

זאת לאור מיעוט משתתפים , מובהקת אחת בהתייחס לקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית

יש חשיבות רבה לערוך מחקר המשך אשר יבחן את רמת הרווחה של . ל"אשר לגביהם היה המידע הנ

 Greenberg)חום כפי שמקובל במחקרים ארוכי טווח בת, המשתתפים לאורך טווח זמן של חמש עד שש שנים

et al., 2005; Hamilton, 2002.) 
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 המלצות למדיניות

התוכניות בגישה משלבת נמדדה רמת רווחה גבוהה  בקרב משתתפיהמלמדים ש, לאור ממצאי המחקר הנוכחי

להפעיל תוכניות  מומלץנראה כי במסגרת המדיניות לשלב את האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה , יותר

בהתייחס לכלל התוכניות הפונות לאוכלוסיית החרדים יש מקום לנקוט , בנוסף. הנוקטות בגישה משלבת

 :הבאים בצעדי המדיניות

יש לערוך תהליך מיון ראשוני באופן שיאפשר לאבחן את : אבחון מוקדם והתאמת התוכנית למשתתף .1

 .   תוכנית מיטבית צרכי האדם לצד יכולותיו וכישוריו כדי להתאים לו

, נמצא בקרב אוכלוסיית המחקר כי יכולת הלמידה הגבוהה בה ניחנו מביאה: השבחת ההון האנושי .2

יש להמשיך ולפתח תוכניות המוכוונות , לאור זאת. להצלחה שלהם בעולם העבודה ולקידומם בתוכו, בין היתר

 .להשלמת השכלה ולהכשרה מקצועית

כשההכשרה תאפשר , יש להשקיע בפיתוח הכשרות בשיתוף מעסיקים: מוכוונות לצרכי שוק העבודה .3

. למשתתף לרכוש ניסיון תעסוקתי מחד ולמעסיק לבחון את מידת התאמת המשתתף למקום העבודה מאידך

ובכל מקרה ייווצר תהליך , יש להניח שהכשרה כזו תגביר את הסיכוי שהמשתתף ייקלט במקום העבודה

תרבות , העובדים האחרים במקום)דע למקום העבודה על שלל מרכיביו תיאום ציפיות בו המשתתף יתוו

 .כך שבמידה ואכן ייקלט התהליך יהיה יותר פשוט עבורו, (ארגונית וכן הלאה

באופן שיעודד , המלצה משלימה לזו הקודמת הינה לתמרץ מעסיקים: תמריצים לעידוד תעסוקה .4

 . תוכניות השונותאותם לשתף פעולה ולקחת חלק בהכשרות השונות בתוך ה

המוטלת לרוב , לאור הצורך לאזן בין דרישות עולם העבודה ובין האחריות: שירותים תומכי עבודה .5

יש ליתן שירותים תומכי עבודה , לטפל במשק הבית ולהיות אחראית על גידול הילדים, על כתפי האישה

כדי לעודד נשים להשתלב החל , כן כמו. דוגמת סיוע במימון מעונות לילדים, המוכוונים לאוכלוסיית הנשים

בשלב בו הן , 35מתחת לגיל , מגיל צעיר במעגל העבודה חשוב למקד את מתן השירותים עבור נשים צעירות

 . מקימות את משפחתן ונדרשות להכרעות מורכבות באיזון בין בית ועבודה
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 .2011, יוני 14, ’בכבודפרנסה ‘רכז ארצי בתוכנית , (ראיון אישי), אוחיון יוסי
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ביטחון . מעבר קל ובטוח או גשר צר מאוד: מקבלת הבטחת הכנסה להשתלבות בעבודה(. 2000. )י, קטן

 .172-151 ,58, סוציאלי
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 נספחים

 שיעור הקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה: 4.מספר ג לוח

 

 עבודה תחילה

N=263 

 גישה משלבת

N=4 

Mean Rank 133 142 

Median 2 2 

Sig. 0.8 

 

 

עבודה תחילה בתוך גישה משלבת ופיתוח הון אנושי בתוך )שיעור ההתמדה בעבודה לפי גישה : 6.לוח מספר ג
 (גישה משלבת

  
 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=132 

 גישה משלבתבתוך הון אנושי פיתוח 

N=72 

Mean Rank 102 103 

Median 1 1 

Sig. 0.67 

 

 

עבודה תחילה בתוך )שיעור הקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה : 8.לוח מספר ג
 (גישה משלבת ופיתוח הון אנושי בתוך גישה משלבת

  
 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=3 

 גישה משלבתבתוך הון אנושי פיתוח 

N=1 

Mean Rank 2.5 2.5 

Median 2 2 

Sig. - 

 

 

גישת עבודה תחילה )שיעור הקידום מעבר לשנתיים מתחילת השתתפות בתוכנית לפי גישה : 12.לוח מספר ג
 (ועבודה תחילה בתוך גישה משלבת

  
 עבודה תחילה

N=263 

 גישה משלבתבתוך עבודה תחילה 

N=3 

mean rank 133 142 

Median 2 2 

p-value 0.78 
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השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור הקידום מעבר , מגדר, תרומתם של גיל: 3.לוח מספר ד

 (N=1210)לשנתיים מהשמה בעבודה ביחס לכלל האוכלוסייה הנבדקת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) .127 .456 .078 1 .780 1.136 

gender(1) 19.700 8168.679 .000 1 .998 359561280.307 

experiment(1) .131 .344 .144 1 .704 1.140 

bagrut(1) .434 .371 1.368 1 .242 1.543 

Constant -21.639 8168.679 .000 1 .998 .000 

 

 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור ההתמדה בעבודה , מגדר, גילתרומתם של : 6.לוח מספר ד

 (N=167)ביחס למשתתפי תוכניות בגישה משלבת 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) 1.032 .670 2.376 1 .123 2.807 

gender(1) -.454 .704 .415 1 .519 .635 

experiment(1) .377 .722 .273 1 .601 1.459 

bagrut(1) -.456 .729 .391 1 .532 .634 

Constant 2.036 1.059 3.697 1 .055 7.658 

 

 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור הקידום עד שנתיים , מגדר, תרומתם של גיל: 7.לוח מספר ד

 (N=455)ביחס למשתתפי תוכניות בגישה משלבת  מהשמה בעבודה

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) .482 .460 1.099 1 .295 1.619 

gender(1) 19.855 6411.915 .000 1 .998 419560892.035 

experiment(1) -.091 .342 .071 1 .790 .913 

bagrut(1) .327 .273 1.438 1 .230 1.387 

Constant -21.789 6411.915 .000 1 .997 .000 
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השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור ההתמדה בעבודה , מגדר, תרומתם של גיל: 9.מספר דלוח 

 (N=719)ביחס למשתתפי תוכניות בגישת עבודה תחילה 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) .201 .208 .929 1 .335 1.222 

gender(1) -.353 .225 2.461 1 .117 .703 

experiment(1) .089 .167 .280 1 .597 1.093 

bagrut(1) .106 .179 .349 1 .555 1.112 

Constant .822 .266 9.517 1 .002 2.275 

 

 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור הקידום עד שנתיים , מגדר, תרומתם של גיל: 10.לוח מספר ד

 (N=755)בגישת עבודה תחילה ביחס למשתתפי תוכניות  מהשמה בעבודה

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) .095 .380 .063 1 .803 1.100 

gender(1) .168 .349 .233 1 .629 1.183 

experiment(1) .073 .270 .072 1 .788 1.075 

bagrut(1) .236 .290 .666 1 .415 1.267 

Constant -2.760 .504 30.049 1 .000 .063 

 

 

השכלה וניסיון תעסוקתי להסבר השונות בשיעור הקידום מעבר , מגדר, תרומתם של גיל: 11.לוח מספר ד

 (N=262)ביחס למשתתפי תוכניות בגישת עבודה תחילה  לשנתיים מהשמה בעבודה

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

age(1) .135 .456 .088 1 .767 1.145 

gender(1) 19.677 8732.005 .000 1 .998 351339071.881 

experiment(1) .138 .345 .161 1 .688 1.148 

bagrut(1) .417 .371 1.261 1 .261 1.517 

Constant -21.611 8732.005 .000 1 .998 .000 

 

 

 


