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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ דוח מחקרי המסכ את פיתוח התכנית הניסיונית "מרכז תעסוקה
לבני חמישי

פלוס" ,שיזמה עמותת "חמישי פלוס מינוס" ,הפועלת לקידו מציאת פתרונות

תעסוקה לבלתי מועסקי בגילאי  5064ולשינוי מדיניות בקרב הארגוני העוסקי בתחו .
התוכנית פעלה מנובמבר  2004עד אוקטובר  ,2006בסיוע המוסד לביטוח הלאומי באמצעות הקר
למפעלי מיוחדי .
הנחת היסוד של יוזמי התכנית היתה שדורשי עבודה מבוגרי מתקשי יותר מצעירי לחזור
ולהיקלט בשוק העבודה ולפי כ יש צור בגור מתוו שיעזור לקשר בי המובטלי המבוגרי
לבי המשרות המצויות בשוק העבודה ובגיוס המשרות עבור אוכלוסייה זו .בניגוד לתכניות
אחרות שהבסיס הארגוני שעליו ה מושתתות היה קיי

לפני הפעלת ,במקרה של המרכז

התעסוקתי לבני  +50היה צור בבנייה מהיסוד של מערכת כוח אד  ,משרדי  ,נוהלי עבודה,
מערכת מחשוב ואתר אינטרנט ומער מסוע של פעילויות.
ברצוננו להביע את הערכתנו הרבה ליצחק גנו ,יו"ר ומייסד עמותת "חמישי פלוס מינוס",
לפרידה אלבראנס ולעודד לוינטו ,חברי הנהלת העמותה ,ולכל החברי בעמותה שיזמו וקידמו
את הנושא.
תודתנו לעובדי המרכז המסורי על עבודת ועל התנדבות מעבר לשעות בשכר ובמיוחד ליור
גליקמ ,להנהלת העמותה שיזמה וקידמה את הנושא .תודתנו לכל השותפי הרבי  ,בה חברי
ועדת ההיגוי שליוו את הפרויקט.
מעורבות הקר למפעלי מיוחדי התאפשרה בשל המקצועיות של עובדת הקר טניה לי ,אשר
מקדמת תכניות רבות בתחו התעסוקה ועל כ תודתנו והערכתנו.
ברצוננו להודות מקרב לב לד"ר שוקי הנדלס ,אשר סייע רבות בעיצוב התכנית ,בפיתוח נוהלי
העבודה ,בהכוונת ובמת פתרונות לצוות במקצועיות ותו מת כבוד הדדי לכל השותפי  .חלק
מהמלצותיו יושמו במער השירותי שפותחו וחלק יש להמשי לייש .
אנו מקווי כי התכנית חיזקה את תחושת המסוגלות של המבוגרי להשתלב בשוק העבודה
וסייעה לדורשי העבודה המבוגרי

בעדכו משלוח יד לשינויי

בשוק העבודה .הטיפול

באוכלוסיית הפוני למרכז תעסוקת מבוגרי אינו פעולה חדפעמית של סידור בעבודה ומחייב
מת דגש רב יותר על מעקב וטיפול מתמש כדי לעזור לפוני
עבודת ולעזור לפוני שנשרו מהעבודה לחפש עבודה חלופית.

מועסקי

לשמר את מקו

תקוותנו שבעקבות הניסוי תעמיק המודעות של העסקת מבוגרי  ,יפותחו קורסי

להקניית

מיומנויות לחיפוש עבודה בקרב מבוגרי בלתי מועסקי  ,יתקיימו פעולות הסברה למעסיקי ,
יורחב הידע על חסמי השתלבות של מבוגרי ויקומו מסלולי הכשרה מקצועית ייחודיי  ,כ
שמבוגרי רבי נוספי יושמו בעבודה ותימש תרומת לכלכלת ישראל.
שרית ביימוראי,
מנהלת תחו מפעלי מיוחדי

חברי ועדת ההיגוי
יצחק גנו – יו"ר עמותת " 50פלוס מינוס"
פרידה אלבראנס – מ"מ יו"ר עמותת " 50פלוס מינוס"
עודד לוינטו – גזבר ומנהל כספי  ,עמותת " 50פלוס מינוס"
עודד הו – מרכז הפרויקט ,עמותת " 50פלוס מינוס"
ד"ר רונית נדיב – נציגת משרד תמ"ת
אורנה פינדלינג – נציגת שירות התעסוקה
רמו לביא – נציג שירות התעסוקה
רינה לאור – נציגת ארגו תב"ת – תנופה בתעסוקה
אמיר דרור – נציג עיריית תל אביב
טניה לי – מרכזת הקר למפעלי מיוחדי  ,המוסד לביטוח לאומי
ד"ר שוקי הנדלס – חוקר מלווה

צוות המרכז
מרכזי הפרויקט – אהוד דר ב ,2005עודד הו – מ 2005עד סיו הפרויקט
יור

גליקמ

רבקה גוטליב
מאיר גולדשטיי
רחל סוקולובר
מוטי אלימל

תמצית
מבוא
המרכז לתעסוקת מבוגרי הוק במטרה לטפל באוכלוסיית מחפשי עבודה מבוגרי  ,בגילי
שבי  45ל ,65המתקשי לחזור לשוק העבודה .הגורמי המטפלי כיו בנושא התעסוקה אינ
נותני

מענה מתאי

המציעי

לאוכלוסייה זו ,הנזקקת בחלקה לגור

שיתוו בינה לבי המעסיקי

משרות פנויות .המרכז מטפל בכלל האוכלוסייה המבוגרת הנזקקת לסיוע בתחומי

התעסוקה ,בעיקר במובטלי  ,א ג במועסקי בעבודות חלקיות ,זמניות או בלתי מקצועיות,
המחפשי עבודה אלטרנטיבית.
המרכז הוק

על ידי עמותת "חמישי

פלוס מינוס" כפרויקט ניסויי למש שנתיי  ,במימו

בביטוח הלאומי ,והחל לפעול באוקטובר  2004בתל אביב .המרכז

הקר למפעלי

מיוחדי

העסיק עובדי

בשכר ,שבחלק משעות עבודת

עבדו בהתנדבות ,וממתנדבי

שסייעו לצוות

המרכז בעבודתו .בס הכל ,עבדו בשכר במרכז במשרות חלקיות חמישה עובדי בהיק של שתי
משרות מלאות.
תוכנית ההערכה של המרכז התבססה על ארבעה עקרונות :הערכה משולבת של תהליכי
ותפוקות ,הערכה שוטפת במהל כל התוכנית הניסויית ,הערכה המבוססת על "מחקר פעולה",
שינוי והתאמה של הפרויקט בהתא

לממצאי ההערכה ,ובדיקת כל הקבוצות המעורבות

בפרויקט – הנרשמי  ,המעסיקי וצוות המרכז .המחקר התבסס על נתוני שנאספו ממספר
מקורות :נתוני מינהליי על מאפייני הנרשמי  ,שני סקרי שנערכו בקרב הנרשמי למרכז
והקיפו כ 600מרואייני  ,שני סקרי בקרב המעסיקי שפנו למרכז והקיפו כ 150מעסיקי ,
סקר בקרב בוגרי קורסי להכשרה מקצועית ,וראיונות ע צוות העובדי והמתנדבי .
ממצאי
היק הנרשמי ומאפייני רקע – הנרשמי

למרכז לתעסוקת מבוגרי

הגיעו ברוב

מאזור

המרכז .שיעור גבוה מתוכ היו גברי שנטו להיות מבוגרי יחסית :שיעור הנרשמי בקרב בני
 5045היה נמו משיעור באוכלוסיית המובטלי הכללית ,וה התפלגו על פני מגוו רחב של
משלחי יד ,רוב מקצועות ה"צווארו הלב" .מרבית הנרשמי למרכז לא היו מובטלי חדשי
שנפלטו זה מקרוב ממקו העבודה העיקרי בו עבדו במהל הקריירה התעסוקתית שלה  ,אלא
מחפשי עבודה שהיו מובטלי לאור זמ ,ברציפות או לסירוגי.
בס הכל ,נרשמו למרכז לתעסוקת מבוגרי במהל התקופה שבי אוקטובר  2004ועד מאי 2006
כ 3,000מחפשי עבודה שקיבלו מידע על התוכנית מפרסומי

בתקשורת ההמונית ,מאתר

האינטרנט של המרכז או מחברי  .נתוניה של כ 2,000ממחפשי עבודה אלו הוקלדו למחשב.
לתהלי הקליטה במחשב חשיבות רבה מאחר שתהלי ההתאמה בי מועמדי לבי הזמנות
עבודה :בחירת מועמדי שקורות החיי שלה יישלחו למעסיקי בעקבות הזמנה שהופנתה
למרכז ,אמור היה להתבצע בצורה ממוחשבת באמצעות תוכנה ייעודית שנרכשה על ידי המרכז.

היק הנרשמי הגדול הביא לעומס עבודה רב על עובדי המרכז ,לכ חלק מהנתוני הוקלדו
באיחור והפרטי

של כ 800מהנרשמי

הוקלדו בהלי מקוצר ,כלומר :הוקלדו למחשב רק

הנתוני החיוניי .
הפניות לעבודה – במהל התקופה שבי אוקטובר  2004ועד מאי  ,2006פנו למרכז לתעסוקת
מבוגרי

 241מעסיקי

שהיפנו למרכז  364הזמנות עבודה .בחלק מהמקרי

ההזמנה כללה

דרישה ליותר מעובד אחד .חלק מהמעסיקי פנו למרכז בעקבות פניות של המרכז ,וחלק פנו
בעקבות הפרסומי בתקשורת ובאמצעות אתר האינטרנט של המרכז .במהל תקופה זו הופנו
למשרות אלה בס הכל  1,022מועמדי לעבודה .מכא שכ 50%מהרשומי במרכז לתעסוקת
מבוגרי קיבלו לפחות הפנייה אחת לעבודה .בממוצע הופנו לכל מעסיק כ 3מועמדי לכל אחת
מהמשרות שהוצעו ,כאשר כל אחד מהמועמדי קיבל בממוצע שתי הפניות לשתי עבודות שונות.
בס הכל נרשמו  2,039הפניות.
בסקרי שנערכו בקרב הנרשמי שקיבלו ,על פי רישומי המחשב ,לפחות הפנייה אחת לעבודה
מהמרכז לתעסוקת מבוגרי  ,ה

התבקשו לציי כמה הפניות ה

קיבלו מהמרכז .כמחצית

מהנרשמי ) (49%טענו כי לא קיבלו כלל הפניות לעבודה מהמרכז .האחרי התפלגו בי 28%
שקיבלו הפנייה אחת על פי דיווח  13% ,שקיבלו שתי הפניות ו 11%שקיבלו  3הפניות או יותר.
נית ללמוד מכ ששליחת קורות חיי למעסיקי  ,מבלי שפעולה זו לוותה בהזמנה של המעסיק
לראיו עבודה ,אינה נתפסת על ידי הנרשמי כהפניה לעבודה .מכלל הנרשמי שדיווחו שקיבלו
הפניות מהמרכז לתעסוקת מבוגרי  25% ,קיבלו זימו לראיו עבודה ,מה  19%קיבלו זימו
אחד ו 6%קיבלו יותר מזימו אחד.
השמות בעבודה – בתקופה שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006נרשמו במרכז  284דיווחי על
השמות בעבודה של נרשמי

למרכז 71 .מההשמות הללו היו של נרשמי

שהתקבלו לעבודה

לאחר שהופנו על ידי המרכז .השמות אלו לא כללו עבודות מזדמנות ,המתייחסות לעבודה לפי
שעות בתחומי כמו :שמירה בבחינות ,שהנרשמי במרכז מופני אליה לפי הצור.
בנוס ,נרשמו במרכז  213דיווחי של נרשמי על התחלת עבודה במשרות שאות ה מצאו
בכוחות עצמ  .בחלק מהמקרי  ,ג נרשמי שמצאו את העבודה בעצמ נעזרו במרכז בתהליכי
חיפוש העבודה .בס הכל ,כ 25%מההשמות שנרשמו במחשב היו השמות שהתבצעו בעקבות
הפנייה ישירה של המרכז לתעסוקת מבוגרי .
סטאטוס תעסוקתי – קרוב למחצית הנרשמי
הסקרי

שנערכו ,דיווחו בעת הריאיו שה

למרכז לתעסוקת מבוגרי  ,שרואיינו בשני

מועסקי

בעבודה כלשהי .כ 40%מהנרשמי

המועסקי עבדו במשרה מלאה וקבועה .השאר נחלקו בי  19%שעבדו בעבודה חלקית וקבועה,
 18%שעבדו בעבודה מלאה וזמנית ו 24%שעבדו בעבודה זמנית וחלקית .בס הכל 43% ,עבדו
בעבודות זמניות ושיעור דומה ) ,(42%עבדו במשרות חלקיות .שיעור הנרשמי המבוגרי שעבדו
בעבודה חלקית היה גבוה ,יחסית לכלל המועסקי מעל גיל  45במשק ,שרק  24%מה עבדו

בעבודה חלקית )על פי נתוני סקר כוח אד לשנת  2006של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(.
לנשי  :שיעור הגברי

בהבחנה על פי מגדר ,נמצא הבדל ניכר בי גברי

מכלל

המועסקי

הנרשמי הגיע ל 52%לעומת הנשי שרק  38%מה היו מועסקות בעת ביצוע הסקרי  .ג
במאפייני המשרה נמצאו הבדלי מיגדריי שבאו לביטוי בעיקר בשיעור גבוה של נשי שעבדו
במשרות חלקיות ) (51%לעומת הגברי ) .(33%לא פחות מ 59%מהנרשמי המועסקי דיווחו
כי ה מחפשי עבודה אחרת כבר במהל עבודת הנוכחית ,ועוד  8%מתכווני להתחיל לחפש
עבודה בקרוב.
שביעות רצו מהמרכז – שביעות הרצו של כלל הנרשמי
מבוגרי

הייתה נמוכה יחסית .בעוד שבקרב מועסקי

מהטיפול של המרכז לתעסוקת

שקיבלו הפניות מהמרכז 47% ,היו

מרוצי על פי דיווח ,ורק  29%לא היו מרוצי  ,הרי שבקרב כלל הנרשמי  57%דיווחו שאינ
מרוצי מהטיפול 26% ,דיווחו שה מרוצי והשאר ) ,(17%שביעות רצונ הייתה בינונית.
המעסיקי

שהשתתפו בסקרי

המרכז שאית

נשאלו לגבי שביעות רצונ

היו בקשר .נמצא כי  42%היו מרוצי

מהמקצועיות והיכולת של עובדי

מאוד ,עוד  25%היו מרוצי

)א לא

מאוד( ,ורק  7%לא היו מרוצי  .בשאלה פתוחה התבקשו המעסיקי  ,מי שלא היו מרוצי מנציג
המרכז ,לפרט מדוע ה לא היו מרוצי ממנו .מרבית הביקורת התייחסה לתהליכי המיו של
המועמדי לתפקיד" :שולחי אנשי לא מתאימי " ,ולהעדר מעקב אחרי המועמדי לאחר
שליחת למקו העבודה.
העדפות מנהלי – הצור במציאת פתרונות ייחודיי למחפשי עבודה מבוגרי נובע מנטיית
של מעסיקי להעדי מועמדי צעירי על פני מועמדי מבוגרי  .המעסיקי שהשתתפו בסקר
התבקשו להערי את הכישורי של עובדי מבוגרי בהשוואה לאלו של עובדי צעירי  .נמצא
כי המעסיקי  ,שפנו למרכז וביקשו להפנות אליה עובדי מבוגרי  ,נטו להערי את העובדי
המבוגרי כעדיפי על פני עובדי צעירי במרבית האינדיקאטורי שנבדקו .שלושה התחומי
שבה נתפסו המבוגרי כעדיפי במיוחד על פני הצעירי היו :נאמנות למקו העבודה ,אחריות
בעבודה ויכולת למלא תפקידי ניהול .בתחומי

אלה סברו יותר ממחצית המעסיקי

שיש

למבוגרי יתרו על פני הצעירי  .התחו היחידי שבו העריכו המנהלי שהצעירי עדיפי על
פני המבוגרי היה הגמישות בעבודה והיכולת להסתגל לשינויי  .בתחו זה 50% ,מהמעסיקי
העריכו שהצעירי עדיפי  ,לעומת  20%שסברו שג בתחו זה יש עדיפות למבוגרי .
טיפול והכשרה – במהל התקופה שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006רואיינו באמצעות ראיונות
אישיי במסגרת המרכז לתעסוקת מבוגרי  ,על פי רישומי המחשב 313 ,נרשמי  :ממוצע של 16
ראיונות לחודש .בנוס לראיונות האישיי  ,ביצעו עובדי המרכז ג
טלפוניות שמספר אינו ידוע ,שבה ניתנה לנרשמי

מספר ניכר של שיחות

הדרכה בנושאי

ספציפיי

הקשורי

לכתיבת קורות החיי  ,מידע על משרות פנויות והדרכה בנושאי נוספי  .בסקרי שנערכו בקרב
הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי  ,דיווחו  19%שעברו ראיונות אישיי ע עובד המרכז6% ,
דיווחו על עזרה בכתיבת תולדות חיי  7% ,על ייעו בנושאי

הקשורי

לחיפוש עבודה או

ראיונות עבודה 5% ,על הדרכה או ייעו בנושאי הכשרה ועוד  2%על ייעו בנושאי אחרי 28% .
מהנרשמי דיווחו שה נעזרו במרכז לפחות בתחו אחד מהתחומי שנזכרו.
עקב מגבלות תקציב ומגבלות מנהליות ,היק ההכשרה המקצועית שבוצעה במסגרת המרכז,
בתקופה שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006היה מצומצ למדי .בתקופה זו נערכו שני קורסי
בסיסיי בנושאי מחשבי ושני קורסי להכנה לעול העבודה .בנוס ,נרשמי במרכז השתתפו
במספר קורסי שנערכו על ידי עמותת חמישי פלוס מינוס מחו למסגרת המרכז.
בס הכל ,המרכז לתעסוקת מבוגרי טיפל במהל הפעלתו במספר רב של מחפשי עבודה שפנו
אליו בבקשת סיוע ,ובכ הגביר במידה רבה את המודעות לסוגיית תעסוקת מבוגרי

בקרב

המעסיקי ובקרב קובעי המדיניות.
מסקנות
קיימי שני מודלי עיקריי לטיפול במחפשי עבודה ובהשמת בעבודה :המודל הראשו הוא
מודל "הטיפול בביקוש" .על פי מודל זה ,הלקוחות העיקריי של מפעילי תוכניות תעסוקתיות
ה המעסיקי  .המעסיק מפנה הזמנות עבודה למפעיל ,והוא מנסה לאייש אות באמצעות מאגר
מחפשי עבודה הרשומי
ההמוניי

אצלו או באמצעות חיפוש עובדי

מתאימי

באמצעי התקשורת

או באתרי האינטרנט .המודל השני הוא מודל "הטיפול בהיצע" .על פי מודל זה,

הלקוחות העיקריי של מפעילי התוכניות ה מחפשי העבודה ,כאשר תפקידו של המפעיל הוא
למצוא לה

פתרונות תעסוקתיי

מתאימי  .המפעיל במודל זה נמצא בקשר ע

מעסיקי ,

בעיקר לצור מציאת פתרונות תעסוקתיי למחפשי העבודה הרשומי אצלו ומטופלי על ידו.
ניתוח מבנה העבודה של המרכז לתעסוקת מבוגרי מצביע על כ שהמרכז פועל על פי מודל
מעורב ,א כזה הקרוב יותר למודל הטיפול בביקוש ,ופחות למודל הטיפול בהיצע .במודל
הנוכחי ,המטלה המרכזית היא :לענות על מירב הזמנות העבודה של מעסיקי ולשלוח לה
מועמדי מתאימי לעבודה .עקב כ ,היה הכרח לגייס את מלוא המשאבי כדי לתת מענה
למטלה זו ,ג

א

הביצוע בא על חשבו מטלות אחרות של המרכז כגו :הדרכה וייעו

למועמדי  ,מעקב ובקרה אחר ההפניות וההשמות בעבודה ,השלמת המידע על הנרשמי
וקליטת במערכת הממוחשבת.
שינוי מודל העבודה באופ שיעמיק את הטיפול באמצעות ראיונות אישיי  ,הקניית מידע ,לימוד
צרכי  ,התאמה אופטימאלית בי מועמדי

ומשרות פנויות וליווי ומעקב אחר המועמדי ,

מחייב להגביל את מספר המטופלי לכל עובד במרכז ,להתאי את שיטות הטיפול למועמדי
השוני  ,ולפלח את אוכלוסיית הנרשמי על פי מידת ההזדקקות שלה לשירותי המרכז.
אחת האפשרויות לעשות זאת היא באמצעות החלטה על שני "מעגלי טיפול" .על פי הצעה זו ,לא
יוגבל אמנ מספר הנרשמי למרכז ,א הנרשמי יחולקו לשני מעגלי כאשר הטיפול שיינת
לשייכי לכל מעגל לא יהיה בהכרח זהה .במעגל הפנימי ייכללו נרשמי שהטיפול בה יהיה
אינטנסיבי יחסית .מטופלי אלה יוזמנו לריאיו אישי ,יקבלו עזרה בכתיבת קורות חיי ויעברו

סדנא לרכישת מיומנויות חיפוש עבודה .המרכז יחפש עבור פתרונות תעסוקתיי  ,לא בהכרח
ממאגר הזמנות העבודה שהמעסיקי

מעבירי

למרכז ,וייכללו בו בעיקר נרשמי

שרמת

"הסיכו המקצועי" שלה  ,כפי שתוגדר על ידי המרכז ,היא גבוהה יחסית .נית להניח שבמעגל
ה"פנימי" ייכללו יותר נרשמי שנית להגדיר כ"שייכי לאוכלוסיות הקשות להשמה".
במעגל השני )"החיצוני"( ייכללו הנרשמי הנוספי  ,אלו שלא נכללו במעגל הטיפול האינטנסיבי
של המרכז .מודל העבודה באוכלוסייה זו יהיה קרוב למודל ה"טיפול בביקוש" .כלומר :הזמנות
עבודה שיופנו למרכז על ידי המעסיקי  ,שאינ מתאימות למטופלי המעגל הראשו ,יוצעו
לנרשמי מהמעגל השני ,שיקבלו בנוס ג ייעו בנושאי כתיבת קורות חיי או ייעו ספציפי על
פי דרישה.
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מבוא
רקע כללי
נתוני האבטלה בישראל ,בהבחנה על פי גיל ,אינ משקפי בהכרח את מצב התעסוקה בפועל של
האוכלוסייה המבוגרת מעל גיל  .50שיעור הבלתימועסקי )שיעור המובטלי מתו כלל
השייכי לכוח העבודה – מועסקי ומובטלי( בקרב האוכלוסייה מעל גיל  50בישראל ,עמד
בשנת  ,2004שנת הקמת המרכז לתעסוקת מבוגרי ,על  ,7.7%שיעור נמו מזה שנמדד בקרב
קבוצות הגיל הצעירות יותר )ראה לוח .(1
לוח  – 1מצב תעסוקתי לפי קבוצות גיל ,השייכי לכח העבודה ,שנת ) 2004אחוזי(

גיל

29-20

מועסקי
מלא

51.2

מובטלי עד
 12חודשי

מועסקי
חלקית

6.2

33.9

מובטלי
יותר
מ 12חודשי

8.8

ס הכול

100

39-30

62.8

28.8

3.8

4.6
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49-40

61.5

29.6

3.6

5.2

100

50+

57.2

35.2

3.1

4.6

100

ס הכול

58.3

31.8

4.2

5.8

100

נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2005 ,

ע זאת ,נתוני אלה מבטאי רק את מחפשי העבודה המדווחי שה אינ מועסקי ,א
חיפשו עבודה באופ פעיל .כאשר מרחיבי את הגדרת האבטלה וכוללי בה ג את הלא
מועסקי שהתייאשו והפסיקו לחפש עבודה ,וג את המועסקי חלקית שלא מרצו ,התמונה
משתנה ושיעור המובטלי בקרב המבוגרי מעל גיל  50גבוה מזה של קבוצות הגיל הצעירות
יותר )ב שחר.(2006 ,
הסיבות לשיעור הכולל הגבוה יחסית של מחפשי עבודה מבוגרי קשור לשינויי לאור זמ של
שוק העבודה .השינויי באו לידי ביטוי ה בהרכב משלחי היד הנדרשי במשק ,ה בתגמולי
שניתני בה וה בהכשרה הנדרשת לעיסוקי אלו.
כ לדוגמא ,בשנת  26.5% 1995מכח העבודה הוגדרו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כעובדי מקצועיי בחקלאות ,בבנייה ובתעשייה 1.בשנת  ,2006שיעור העובדי בכח העבודה
שהוגדרו כעובדי מקצועיי בענפי אלה עמד על  18.3%בלבד ,ירידה של  31%בתו כ10
שני.
במקביל חלו שינויי נוספי בשוק העבודה שהתבטאו בהעסקה מסיבית של עובדי זרי בחלק
 1סימול הלמ"ס בשלוש ספרות  500עד .899
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מענפי המשק ,בכניסה של חברות כוח אד לשוק העבודה ובשינויי טכנולוגיי שהיקשו על
עובדי מבוגרי שנפלטו משוק העבודה לחזור ולהיקלט בו במקצוע .כ לדוגמא ,מהות
העבודה במקצועות הדפוס אינה דומה כלל להגדרת התפקיד של מקצועות אלו בעבר.
ג הירידה בשיעור המועסקי בגילי  64 45והתגברות המגמה של יציאה לפנסיה מוקדמת
המאפיינת את ישראל ,2בדומה למדינות מערביות אחרות ) ,(Casey & Laczko, 1989מבטאת
עלייה בשיעור היוצאי מכוח העבודה ,שחלק מה היו מעונייני להמשי ולעבוד.
שיעור ההשתתפות הנמו בכוח העבודה קשור לכ שעובדי מבוגרי מעל גיל  ,45המפוטרי
מעבודת או עוזבי אותה מסיבות אחרות ,מתקשי להשיג עבודה אחרת ג א ה מצויי
בכושר פיסי ואינטלקטואלי טוב .אות עובדי המצליחי להשיג עבודה ,מועסקי במרבית
המקרי בעבודות פחות מקצועיות ופחות מתגמלות בהשוואה לכישוריה ולניסיונ המקצועי
).(Ranzijn et al ,2002 Warr & Jackson, 1984 , Rowe & Nguyen, 2002, Gallup,1991
נראה כי מעסיקי תורמי לא מעט לקשיי של מחפשי עבודה מבוגרי להשתלב בשוק
העבודה ,ולמגבלות על קידו עובדי מבוגרי במקומות העבודה שבה ה מועסקי .בשורה
של סקרי שנערכו במדינות  ,OECDנמצא כי במרבית המדינות ,למעט דנמרק ,מעסיקי נוטי
להערי כי הכישורי של עובדיה המבוגרי אינ רלוונטיי וכי ה בעלי יכולת הסתגלות
נמוכה וחוסר גמישות .המנהלי נטו אמנ לדווח שהנאמנות והלויאליות למקו העבודה של
עובדי מבוגרי גבוהה מזו של צעירי ,א עובדה זו לא מנעה מרוב ) (70%להודות שה
כמעט שאינ מקבלי עובדי מבוגרי לעבודה ).(OECD, 2006
העדפה של עובדי צעירי על ידי מעסיקי בקבלה לעבודה מאפיינת את רוב ענפי המשק.
המעסיקי נוטי להצדיק את נטיית זו בעיקר בנימוקי הקשורי לחוסר גמישות ולקשיי
להסתגל לשינויי ,ה לשינויי טכנולוגיי וה לשינויי בתנאי העבודה ,של עובדיה
המבוגרי .בענפי ההייטק והטכנולוגיה העילית ,ההנחה היא שעובדי צעירי חשופי יותר
למידע מקצועי עדכני וכושר למידת גבוה יותר )(Verhaegen & Salthouse, , Skirbekk, 2003
 .1997בענפי המסורתיי ,במיוחד אלו הדורשי מאמ פיזי ,מועדפי עובדי צעירי בשל
כשירות הפיזית הגבוהה מזו של המבוגרי.
הקשיי של מחפשי עבודה מבוגרי להיקלט בשוק העבודה מצביעי על כ ,שהניסיו המקצועי
המצטבר של אות עובדי אינו מוער כנראה מספיק בעול העובר שינויי טכנולוגיי
מהירי .ההנחה של מעסיקי רבי היא שניסיו זה אינו מחפה על הירידה בכשרי המנטאליי
והפיסיי .ייתכ שהערכה זו נכונה בעיסוקי ספציפיי ,א בודאי שאינה נכונה באופ גור בכל
העיסוקי .ההבחנות המקובלות ה בי ידע "גמיש" ) (Fluidהדורש התעדכנות מתמדת לבי ידע
 2בשנת  ,1995כ   77%מכלל התושבי בישראל בגילי  64  45היו בכוח העבודה ,זאת לעומת  68%בשנת .2004
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"מתגבש" ) (Crystallizedהמתבסס בעיקרו על ידע מצטבר וניסיו .הכשרי הנדרשי לאיסו
ידע גמיש נפגעי יותר ע הזמ ,ואילו הכשרי המתבססי על ידע מתגבש מחזיקי מעמד
לאור זמ .עיסוקי שוני דורשי סוגי ידע שוני ולפיכ ,בעיסוקי רבי יכולי עובדי
מבוגרי להמשי לעבוד בצורה אופטימאלית וא להתפתח בעבודת ),Horn & Cattell ,1967
הנדלס.(1994 ,
בנוס ,בניסויי מבוקרי נמצא שכאשר הבדיקה נערכת בסביבת העבודה הרגילה של העובדי,
כמעט שלא נמצאו הבדלי בביצועי בהבחנה על פי גיל ,זאת בהשוואה לבדיקות המתבצעות
במעבדה ,או בכיתות לימוד ) .(Sheppard, 1976הגישה הכוללת השלילית של מעסיקי ומנהלי
לקבלה לעבודה ולקידו של מבוגרי יכולה להיתפס לפיכ כהפליה על רקע של גיל
).(Rozen & Jerdee ,1976
בעקבות הנטייה להפליית עובדי מבוגרי על ידי מעסיקי ,נחקקו בחלק ממדינות המערב,
כולל בישראל ,חוקי שמטרת למנוע הפלייה על רקע גיל .ע זאת ,מקובל על רוב העוסקי
בתחו שהחקיקה איננה תמיד יעילה ,שכ קיי קושי להוכיח שעובדי מבוגרי לא התקבלו
לעבודה ,פוטרו מהעבודה ,או לא קודמו בה ,מסיבות הקשורות בגיל ולא מסיבות אחרות
).(Neumark, 2001 ,Taylor & Walker, 1993
מצב של מובטלי מבוגרי מחפשי עבודה ,ושל עובדי מבוגרי המנסי לשרוד בשוק
העבודה ,הפ לקשה יותר לאור המגמה המסתמנת בעול להארכה ,באמצעות חקיקה ,של מש
תקופת העבודה ,ודחיית היציאה לגמלאות.
בישראל נדחה גיל היציאה לגמלאות של גברי מגיל  65לגיל  ,67ושל נשי ,באופ הדרגתי ,מגיל
 60לגיל  .67מגמה דומה מסתמנת ג ברבות ממדינות העול ,בעיקר בכיוו של דחיית גיל
הפרישה לנשי והשוואתו לזה של הגברי ) .(Turner, 2005הסיבה העיקרית למגמה זו הייתה
בעיקר כלכלית :העלייה בתוחלת החיי והעלויות הגבוהות של תוכניות הפנסיה .בפועל נוצר
מצב שבו מש התקופה שבה עובדי מוגדרי כ"מבוגרי" עלה ,א כי לא חל בהכרח שינוי
בהגדרת הגיל שבו עובדי מתחילי להיחשב ל"מבוגרי" ולסבול ,עקב כ ,מגילויי של
הפלייה.
ממצאי רבי מצביעי על השפעת אבטלה ואובד תעסוקה על המצב הפסיכולוגי של מובטלי.
הביטויי לכ יכולי להיות רבי וה כוללי :רמה גבוהה של חששות כלכליי ואחרי,
הערכה עצמית נמוכה ,ירידה ביכולת התפקוד המנטאלית וביטויי נוספי
).(Turner 1995 , Goldsmith, Veum & Darity, 1997
לפחות בחלק מהאינדיקאטורי הבודקי את מצב הפסיכולוגי של מובטלי ,נמצאה רמה
גבוהה יותר של לחצי בקרב מובטלי מבוגרי יחסית ,בהשוואה למובטלי הצעירי יותר.
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הדבר בא לביטוי ברמת החששות הכלכליי ) ,(Kulik, 2001ברגשות אובד של תגמולי
הקשורי לעבודה ) ,(Creed & Watson, 2003בתפיסת מצב הבריאות הסובייקטיבית
) (Gallo et al, 2000ובמדדי נוספי ).(Warr & Jackson, 1984 , McGregor & Gray, 2001
במדינות שונות פותחו תוכניות שמטרת לעזור לעובדי מבוגרי בהתמודדות ע קשיי
ההשתלבות בשוק העבודה .ארצות הברית ודרו קוריאה פיתחו תוכניות מיוחדות להעסקת
עובדי מבוגרי בתחו הקהילתי .במדינות אחרות כגו :אוסטרליה ,פינלנד ,הולנד ,נורווגיה
ובריטניה ,מפעילות הממשלות תוכניות הסברה שונות בקרב מעסיקי למניעת הפלייה על רקע
של גיל ,ומעודדות מעסיקי להעסיק עובדי מבוגרי ).(OECD ,2005
רק במיעוט מהמדינות המפותחות כגו :בגרמניה ,בבריטניה ,בארצות הברית וביפ ,קיימות
תוכניות שמטרת לסבסד העסקה של עובדי מבוגרי ,באמצעות סבסוד המעסיקי ,באמצעות
סבסוד העובדי באופ ישיר בדר של השלמת הכנסה ,או הטבות מס ,באמצעות בונוסי
לשירותי התעסוקה עבור השמה של עובדי מבוגרי ,או באמצעות ייקור עלות הפיטורי של
עובדי מבוגרי למעסיקי ) .(OECD ,2006ע זאת ,ההערכה הייתה שהתרומה של תוכניות
אלה הייתה שולית בלבד להגדלת שיעורי העסקה של עובדי מבוגרי.
למרות העיסוק הרב בנושאי הקשורי לאבטלת מבוגרי ,ולמרות החקיקה ,שכפי שצוי איננה
תמיד אפקטיבית ,פותחו רק מעט תוכניות הכשרה ותעסוקה ייחודיות לטיפול בעובדי מבוגרי.
בתחו ההכשרה המקצועית ,רוב תוכניות ההכשרה במדינות  OECDממומנות על ידי
המעסיקי ,או על ידי העובדי עצמ .רק כ 10%מההכשרות ממומנות על ידי גופי
ממשלתיי או ציבוריי ) .(O'Connell, 1999מאחר שהמעסיקי אינ נוטי להכשיר עובדי
מבוגרי ,היק ההכשרה המקצועית שמממני לעובדי מבוגרי הוא נמו בהכרח בהשוואה
לזה של עובדי צעירי יותר .ג בהכשרה המתבצעת על ידי ממשלות וגופי ציבוריי ,שיעור
המשתתפי המבוגרי שמעל גיל  45הוא נמו .רק  12%מהמובטלי שלמדו במערכת ההכשרה
המקצועית למבוגרי בישראל ,של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בשנת  ,2000היו מעל גיל
 ,45ורק  4%מה היו בני  50ויותר )מור.(2001 ,
אחת הסיבות לשיעור הנמו של מבוגרי המשתתפי בתוכניות להכשרה מקצועית ,ה אלה
המיועדות לעובדי וה אלה המיועדות למובטלי ,קשורה להנחה שמבוגרי מתקשי יותר
מצעירי לרכוש ידע חדש ,בעיקר עקב ירידה בכשרי מנטאליי )קשיי זיכרו( .א כבר לפני 40
שנה הועלו ספקות ,באיזו מידה הקשיי קשורי ליכולות של הלומדי המבוגרי ,ובאיזו מידה
ה נובעי מכלי ההכשרה .מחקרי שנערכו הצביעו על כ שבאמצעות תוכניות לימוד מיוחדות,
שאינ מתבססות על לימודי פרונטאליי ,וכוללות שיתו של המשתתפי בתהליכי הלימוד,
מצליחי ג מבוגרי להגיע להישגי בהכשרה ).( Belbin, 1969
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בבריטניה ,שבה החוק למניעת הפליה בעבודה עקב גיל הוא חדש יחסית ,התבצע במחצית
הראשונה של שנות ה 90קמפיי שמטרתו הייתה לשכנע מעסיקי להעסיק עובדי מבוגרי
ולהימנע מהפלייה בעבודה עקב גיל ) .(Walker, 2001במחקר מעקב שנער להערכת התוכנית,
נמצא כי כמחצית מהמעסיקי העריכו כי הייתה לקמפיי השפעה עליה בהעסקת מבוגרי
ובהימנעות מהפלייה של מבוגרי ,א רוב העריכו את ההשפעה כקלה בלבד .ג מחקר המש
שנער הצביע על תרומה חלקית בלבד של הקמפיי להגברת המודעות של המעסיקי
).(Haywood et al , 1997
ניסיונות להתמודד ע הקשיי ,בשילוב מחדש של מבוגרי בשוק העבודה ,נערכו ג בחלק
מהמדינות באוסטרליה ,במיוחד במדינת  New South Walesשבה פועל משרד ממשלתי מיוחד
לטיפול במחפשי עבודה מבוגרי .במדינה זו פותחו תוכניות מיוחדות המיועדות למחפשי עבודה
מבוגרי ,בעיקר בעזרה והדרכה בחיפוש עבודה .בנוס ,קיימת במדינה זו מערכת תמיכה
וסבסוד של הכשרה מקצועית באמצעות שוברי )ואוצ'רי( ,מערכת שהחליפה את השיטה
שהייתה נהוגה בעבר והתבססה על העברת קורסי מיוחדי למבוגרי
).(Nsw Committee on Ageing, 2001
במטרה לשלב יותר מחפשי עבודה מבוגרי בתוכניות התעסוקתיות ,פותחו במדינות שונות
מסלולי של עבודה חלקית ועבודה התנדבותית כשלב מקדי לכניסה לשוק העבודה.
ביפ ,הטיפול בעובדי מבוגרי מתחלק בי המעסיקי לממשלה .המעסיקי דואגי ,על פי
ההסדרי הקיימי ,לעזור לעובדיה הפורשי פרישה מוקדמת ,באמצעות מת חופשות
מיוחדות לצור חיפוש עבודה אלטרנטיבית למעונייני בכ ,ובאמצעות העברת קורס לחיפוש
עבודה .חלק מהמעסיקי נוהגי ג לעזור לעובדיה הפורשי לחפש עבודה אלטרנטיבית
באמצעות פנייה למעסיקי אחרי .התרומה של הממשלה מתבטאת בעיקר בהפעלת מרכזי
ל"אנשי אפורי שיער" שבה ה יכולי להיעזר בעובדי השמה ולהשתת בהכשרה מקצועית
מסובסדת באמצעות שוברי )ואוצ'רי( לקורסי להכשרה מקצועית
).(Geok, Poh & Noi, 2002
בארצות הברית הוק בשנת  1965ארגו לאומי שלא למטרות רווח )(Experience Works Inc.
שמטרתו להציע הכשרה ושירותי תעסוקה לאוכלוסייה המבוגרת .התוכנית העיקרית של ארגו
ה ,Senior Community Services Employment Programmeמיועדת בעיקר לאנשי מיעוטי
יכולת בני  55ויותר ,והיא מתרכזת בעזרה בחיפוש עבודה ,בהדרכה ובייעו.
סינגפור היא יוצאת דופ ,בהשוואה למדינות אחרות ,בכ שהיא מסבסדת את הכשרת ושכר
של עובדי מעל גיל  40שמעסיקי קלטו לעבודה ,כאשר הסבסוד גבוה יותר עבור קליטת של
עובדי מעל גיל  .50בנוס הקימה הממשלה מרכזי קריירה שבה נית לקבל ייעו ,כולל הדרכה
לחיפוש עבודה.
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בישראל כמעט שאי פעילות ממסדית בתחו הסיוע למחפשי עבודה מבוגרי ,מעבר לחקיקת
החוק למניעת הפלייה בעבודה על רקע גיל .ניסיונות חקיקה שנעשו לחוקק חוקי שיתגמלו
מעסיקי הקולטי לעבודה עובדי מבוגרי 3לא עלו עד כה יפה .ג גופי ציבוריי שוני
העוסקי בפיתוח תוכניות לאוכלוסיות חלשות ,כולל תוכניות תעסוקתיות ,אינ מטפלי
בעובדי מבוגרי .כ המצב ג לגבי "תנופה בתעסוקה" – הגו המשות לג'וינט ולמשרד
התעשייה המסחר והתעסוקה ,המפתח תוכניות בתחומי התעסוקה לאוכלוסיות מיוחדות.
מובטלי מבוגרי או מועסקי מבוגרי אינ נכללי ב"תנופה בתעסוקה" בהגדרה של
אוכלוסיות מיוחדות ,ועל כ אינ יעד לתוכניות תעסוקה.
הרקע לתוכנית
"המרכז לתעסוקת מבוגרי" ,המיועד לטפל במחפשי עבודה בטווח הגילי שבי  45ל ,65הוק
במטרה לענות על הצרכי הספציפיי של אוכלוסייה זו ,צרכי הנובעי ,כאמור ,מהפליית של
מבוגרי בשוק העבודה .הגורמי המטפלי כיו בנושא התעסוקה ,כולל שירות התעסוקה,
אינ נותני מענה מתאי לאוכלוסיית מחפשי העבודה המבוגרי הזקוקי לגור שיתוו בינ
לבי המעסיקי ,תפקיד שאותו היה אמור המרכז לתעסוקת מבוגרי למלא.
המרכז הוק על ידי עמותת "חמישי פלוס מינוס" ,שהציבה לעצמה כמטרה לסייע לאוכלוסיית
המבוגרי הבלתימועסקי להשתלב מחדש בשוק העבודה .מדובר בפרויקט ניסויי ,שמומ
בעזרת הקר למפעלי מיוחדי בביטוח הלאומי ,והוא החל לפעול בנובמבר  .2004המרכז
התבסס על עובדי בשכר ,שחלק מעבודת היא בהתנדבות ,ועל מתנדבי .ג עבודת של נציגי
עמותת  50פלוס מינוס בניהול המרכז וקידומו ,נעשתה בהתנדבות .בס הכל עבדו במרכז בשכר,
במשרות חלקיות לאור השנתיי שבה הופעל המודל הניסיוני ,חמישה עובדי )שני תקני(.
המודל הניסיוני של המרכז לתעסוקת מבוגרי מוק בתל אביב בבית התעשייה ,מיקו שאיפשר
הגעה קלה יחסית ,ה ברכב פרטי וה בתחבורה ציבורית .ההנחה הייתה שמרבית האוכלוסייה
הרלוונטית למרכז לתעסוקת מבוגרי ,בני  +50מחפשי עבודה ,נמצאת באזור זה .ואכ ,על פי
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 54% ,מכלל הבלתימועסקי מחפשי העבודה מעל גיל 45
התרכזו בשנת  2006במחוזות תל אביב והמרכז.
המרכז לתעסוקת מבוגרי אמור לטפל באוכלוסיית מחפשי העבודה בגילי שבי  45ל.65
המרכז מהווה גו המתוו ,בי המעסיקי המציעי משרות פנויות לבי מחפשי עבודה מבוגרי,
והוא עוסק לפיכ ,ה בגיוס של משרות פנויות וה בגיוס של מועמדי מחפשי עבודה שירשמו
למרכז ויעשו שימוש בשירותיו )ראה תרשי .(1

 3ראה לדוגמא הצעת חוק של ח"כ שלי יחימובי לעידוד העסקת עובדי מבוגרי .
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מודל העבודה בתוכנית
תרשי  – 1מודל העבודה של המרכז לתעסוקת מבוגרי
גיוס מחפשי
עבודה:
אתר האינטרנט של
המרכז.
פרסו בעיתונות.
כתבות בעיתונות
וברדיו.
חבר מביא חבר.

הכנת הנרשמי:
ראיונות אישיי.
הדרכה טלפונית.
השתלמויות.
התאמה בי
נרשמי
ומשרות

גיוס משרות:
פניות ישירות
למעסיקי.
שירות התעסוקה.
איגודי מעסיקי.
חברות כוח אד.

השמה
בעבודה

הפניות לעבודה

מעקב

א .איתור מחפשי העבודה
המרכז לתעסוקת מבוגרי מטפל במחפשי עבודה שנרשמו למרכז באמצעות טופס הרשמה.
בטופס נרשמי הפרטי האישיי של הפונה ,ההשכלה וההכשרה שלו ,ומאפייני העבודה שאותה
הוא מחפש )הטופס מצור בנספח( .בנוס ,הפונה מתבקש לשלוח למרכז ג ד קורות חיי
המיועד למעסיקי הפוטנציאליי .ההנחיות לכתיבת קורות חיי מפורטות באתר האינטרנט
של המרכז .את הטופס נית לשלוח למרכז בדואר אלקטרוני ,בפקס או בדואר רגיל.
איתור מחפשי העבודה המבוגרי התבצע באמצעי שוני ,ה באמצעות התקשורת ההמונית,
ה באמצעות אתר המרכז באינטרנט וה באמצעות תקשורת בלתי פורמאלית מסוג" :חבר מביא
חבר".
 .1אתר האינטרנט – אחד האמצעי המרכזיי לגיוס מועמדי ,כמו ג לגיוס משרות
ממעסיקי ,הוא אתר האינטרנט של המרכז .האתר הוק לקראת סו השנה הראשונה להפעלת
המרכז והוא כלל חמישה מרכיבי עיקריי:
•

טפסי הרשמה למרכז ,שאות יכולי מחפשי העבודה להוריד מהאתר ולשלוח למרכז
לתעסוקת מבוגרי;

•

מדור דרושי ,שבו יכולי מחפשי העבודה לבדוק משרות פנויות הרשומות במרכז;

•

מדור למעסיקי ,שבו ה יכולי לרשו באתר משרות פנויות שאות ה מעונייני לאייש;

•

מדור הכשרה והשתלמויות ,שבו אמורות להיות מפורטות הצעות לקורסי הכשרה של
המרכז ,ושל עמותת חמישי פלוס מינוס;
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•

מידע למחפשי עבודה ולמעסיקי בנושאי שוני.

אתר האינטרנט לא איפשר פנייה ישירה של מחפשי עבודה למעסיקי .הפניה התאפשרה רק
באמצעות תיוו של המרכז ,לאחר ההרשמה אליו.
 .2פרסו או ראיונות בכלי התקשורת ההמונית – רבי מהנרשמי למרכז הגיעו אליו בעקבות
פרסו מודעה בעיתונות ,או לאחר ששמעו עליו בראיונות שנערכו ברדיו ,או שקראו עליו
בראיונות עיתונאיי ע נציגי עמותת חמישי פלוס מינוס .בסמו לכל פרסו או כתבה ,נרשמה
עלייה במספר הנרשמי למרכז.
השימוש במודעות דרושי בעיתונות היה מוגבל בעיקר מסיבות תקציביות ,א ג עקב הקושי
לטפל בבת אחת במספר גדול מאוד של פניות שהגיעו למרכז בעקבות פרסו המודעות.
 .3חבר מביא חבר – חלק לא מבוטל מהנרשמי למרכז שמעו עליו מחברי שנרשמו למרכז.
ב .איתור משרות פנויות
תהלי איתור משרות פנויות לאוכלוסיית מחפשי העבודה המבוגרי התבצע במספר דרכי:
 .1פניות ישירות למעסיקי – המרכז לתעסוקת מבוגרי התרכז בשנה הראשונה להפעלת
התוכנית בפנייה ישירה אל מעסיקי .הפניות נעשו ביוזמת המרכז בעיקר אל המעסיקי
הגדולי ,לא בהכרח למעסיקי שפרסמו מודעות דרושי בעיתונות או באינטרנט ,כאשר המרכז
הציע לה שירותי גיוס עובדי ללא תשלו .מרבית הפניות היו טלפוניות ,א נערכו ג פגישות
פני אל פני ע מנהלי משאבי אנוש בארגוני גדולי.
 .2פניות לאיגודי המעסיקי ולשירות התעסוקה – במקביל לפניות הישירות למעסיקי ,נעשה
מאמ לגייס משרות פנויות נוספות באמצעות פניות לאיגודי מעסיקי שוני :התאחדות
התעשייני ,התאחדות בעלי מלאכה והתאחדות הסוחרי ,ופניות לשירות התעסוקה .הציפיות
משירות התעסוקה היו שהשירות ייפנה למרכז הזמנות לעובדי של מעסיקי שפנו לשירות
התעסוקה ,הזמנות אות שירות התעסוקה לא הצליח לאייש.
 .3חברות כוח אד – בשנה הראשונה נעשו ניסיונות לשת פעולה ע חברות כוח אד בגיוס
מועמדי שנרשמו למרכז ,למשרות שהחברות לא הצליחו לאייש ,ה משרות קבועות וה משרות
זמניות לפי שעות .שיתו הפעולה נשא פרי רק בתחו העבודה הארעית על פי שעות ,בעיקר
בתחו ההשגחה בבחינות שבו חברות כוח אד ,שזכו במכרזי של משרד החינו ,נעזרו במרכז
לגיוס עובדי זמניי בתחו זה.
 .4אתר האינטרנט – אתר האינטרנט של המרכז שימש ,בעיקר בשנה השנייה להפעלת התוכנית
הניסיונית ,כאחד המסלולי העיקריי לגיוס משרות .המעסיקי המחפשי עובדי יכלו
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להיכנס ישירות לאתר ולרשו על גבי טופס ממוחשב את פרטי המשרה שה מבקשי לאייש,
ואת הדרישות מהמועמדי.
ג .הטיפול בנרשמי
כזכור ,הנרשמי התבקשו למלא טופס בקשה להצטרפות למרכז והתבקשו לשלוח למרכז קורות
חיי .ההנחה הייתה שלא לכל הנרשמי יש ידע וניסיו מספיקי כדי להתמודד לבד ע
תהלי חיפוש העבודה :כתיבת תולדות חיי ,התאמת הציפיות לשוק העבודה ,בחירת המשרות
המתאימות ,והכנה לראיונות עבודה .לפיכ ,הכוונה הייתה לקיי ראיונות אישיי )"אינטק"(
ע הנרשמי ,ראיונות שבה יעזרו עובדי המרכז למחפשי העבודה בהקניית ידע רלוונטי
לתהלי חיפוש העבודה .מטרה נוספת בקיו הראיונות הייתה הרצו ללמוד באופ בלתי אמצעי,
במסגרת הראיו האישי ,על הציפיות ,המוטיבציה והאילוצי של הנרשמי ,מידע שעשוי היה
לאפשר התאמה טובה יותר בי הנרשמי לבי המשרות המוצעות )ראה להל( .בנוס לראיונות
האישיי ,תהליכי של ייעו והכוונה שוטפי אמורי היו להתבצע ג באמצעות שיחות
טלפוניות ע נרשמי למרכז.
כפי שצוי במבוא ,שוק העבודה עובר לאור זמ שינויי מהותיי בהרכב ובזמינות של משלחי
היד השוני .חלק מהנרשמי נזקקי להסבה מקצועית ,או להשלמת ידע במקצוע .לצור זה,
הכוונה הייתה להציע לנרשמי למרכז להשתת בקורסי מקצועיי שיאורגנו על ידי המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,או על ידי עמותת חמישי פלוס מינוס שמפעילה קורסי מסובסדי
במספר תחומי שלא במסגרת המרכז.
ד .התאמת נרשמי ומשרות
אחת המטלות המרכזיות של המרכז לתעסוקת מבוגרי הוא להתאי בי הכישורי והציפיות
של הנרשמי מחפשי העבודה ,לבי הדרישות של המשרות הפנויות שהמעסיקי מפני למרכז.
לצור זה נרכשה על ידי המרכז תוכנת מחשב שאמורה לעזור ב"שידו" המועמדי והמשרות,
מאחר שהיא מאפשרת למיי את הנרשמי בהתא לכשרי והדרישות שלה ,ולבדוק את מידת
התאמת לדרישות ולתגמולי של המשרות הפנויות המוצעות על ידי המעסיקי.
ה .תהלי ההפניה לעבודה
לכל מעסיק המפנה משרה פנויה למרכז לתעסוקת מבוגרי ,נשלחי קורות חיי של מועמדי
שבדיקת המרכז הצביעה על התאמת לתפקיד .מספר קורות החיי הנשלחי למעסיקי לא
היה קבוע .הוא היה תלוי במספר המועמדי המתאימי הרשומי במרכז ובדרישות של
המעסיק .לאחר בחינת קורות החיי ,זימ המעסיק את המועמדי שהוא מעוניי בה לראיו
עבודה .מועמדי שאינ מתקבלי לעבודה חוזרי למרכז כדי לקבל זימוני נוספי.
ו .השמה בעבודה
אל תהלי ההשמה בעבודה לא נית להתייחס כאל אקט חד פעמי .הניסיו מלמד שחלק גדול
ממחפשי העבודה המתחילי בעבודה חדשה ,אינ מתמידי בה מסיבות שונות :ה מסיבות
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הקשורות לטיב העבודה )עבודה זמנית או עונתית( ,ה מסיבות הקשורות למעסיקי שאינ
מרוצי מהעובדי ,וה מסיבות הקשורות בעובדי שאינ מרוצי מהעבודה.
בסקר המעסיקי השוט של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה
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נשאלי המעסיקי לגבי מש הזמ שעובדי ,שנפלטו מעבודת ,עבדו באותו מקו עבודה.
הממצאי מצביעי על כ שרק  33%מהעובדי ,שנפלטו מסיבות שונות מעבודת ,התמידו
בעבודת באותו מקו עבודה יותר משנה )סקרי המעסיקי .(2004 ,לא כל אות עובדי
חוזרי בהכרח למעגל האבטלה ,שכ חלק מה מוצא עבודה אחרת עוד לפני שעבודת באותו
מקו עבודה נפסקה ,אול נית ללמוד מהממצאי שקיימת ניידות רבה של יציאה וכניסה
לשוק העבודה המקומי ,ולפיכ ,ההשמה בעבודה היא רק שלב בתהלי ממוש של מציאת עבודה
קבועה לאור זמ.
ז .ליווי ומעקב
אחת המטלות המרכזיות של המרכז היא ליווי ומעקב אחר תהלי הקליטה בעבודה ,ה אחר
ראיונות העבודה וה אחר ההשמות .במסגרת מעקב זה עולות שאלות שונות כגו:
א.

מי המועמדי שקיבלו זימוני לראיונות עבודה?

ב.

הא המועמדי הגיעו לראיונות העבודה?

ג.

מי המועמדי שהתקבלו לעבודה?

ד.

מדוע מועמדי לא התקבלו לעבודה?

ה.

מי המועמדי שהתחילו לעבוד?

ו.

מי המועמדי שהתמידו בעבודה לפחות לאור מספר חודשי?

ז.

מדוע מועמדי שהתחילו לעבוד נשרו מהעבודה?

הליווי של הנרשמי בתהלי ההשמה בעבודה הוא חיוני לתפקודו של המרכז ,מאחר שבלעדיו,
לא נית לבדוק ולהערי את תהליכי העבודה ,ועל כ ,לא נית לשפר את הטעו שיפור.

 4סקר המעסיקי השוט של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה נער ברציפות החל
מהמחצית השנייה של שנת  1997ומקי מדג קבוע של כ  2,500עסקי במגזר העסקי המרואייני אחת לרבעו.
בסקר נאספי נתוני הקשורי לנושאי תעסוקה.
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השיטה
תוכנית ההערכה של המרכז לתעסוקת מבוגרי התבססה על ארבעה עקרונות:
 .1הערכה משולבת של תהליכי ותפוקות;
 .2הערכה שוטפת במהל כל התוכנית הניסויית;
 .3הערכה המבוססת על "מחקר פעולה" ) ,(Action Researchביצוע שינויי והתאמות של
הפרויקט בהתא לממצאי ההערכה;
 .4בדיקת כל הקבוצות המעורבות בפרויקט :הנרשמי ,המעסיקי וצוות המרכז.
 .1הערכה משולבת – תוכנית ההערכה התמקדה ה במדידת התוצאות הכמותיות והאיכותיות
של הפרויקט ,וה בבדיקת תהליכי העבודה .יתרונה של הערכה משולבת היא ביכולתה להסביר
את התוצאות ולעזור בשיפור התוכנית ,ובשיפור תוכניות דומות בעתיד.
 .2הערכה שוטפת – פרויקט תעסוקתי ,מסוג הפרויקט הנדו ,הנמש לאור זמ והמאופיי
ברמה גבוהה של חוסר וודאות ,מחייב הערכה שוטפת .לא נית במקרה זה לבצע הערכה
"קלאסית" של "לפני" ו"אחרי" .במהל הפרויקט נכתבו ששה דוחות מעקב שהועברו למפעילי
הפרויקט .בדוחות פורטה ההתקדמות במימדי השוני שנבחנו.
 .3מחקר פעולה – מאפייני התוכנית יצרו בסיס נוח להערכה המבוססת על "מחקר פעולה".
כלומר ,מחקר שבו תוצאות ההערכה אינ מנותקות מהתוכנית ,אלא מלוות אותה ,וא משנות
אותה ,בהתא לצור.
 .4אוכלוסיות המחקר – במחקר המעקב נכללו כל האוכלוסיות המעורבות בפרויקט :כלל
הנרשמי למרכז ,מקבלי ההפניות ,המושמי בעבודה ,המעסיקי ,וצוות הפרויקט.
מקור הנתוני
מחקר המעקב אחר התוכנית הניסיונית של המרכז לתעסוקת מבוגרי התבסס על נתוני
שנאספו ממספר מקורות.
 .1נתוני מינהליי
המקור הראשו היה נתוני מינהליי שנאספו במחשב של המרכז וכללו נתוני על מאפייני
הנרשמי ,מאפייני המעסיקי ,הזמנות העבודה ,ההפניות לעבודה וההשמות בעבודה .הניתוח
של הנתוני המינהליי התבצע בשישה מועדי לאור התוכנית הניסיונית :ינואר  ,2005מאי
 ,2005אוגוסט  ,2005דצמבר  ,2005מר  2006ויוני  .2006מועדי ניתוח הנתוני המינהליי נקבעו
בהתא למועדי הגשת דוחות הביניי במסגרת מחקר ההערכה ,במהל התוכנית הניסיונית.
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 .2סקרי נרשמי
המקור השני לנתוני היה שני סקרי שנערכו על מדגמי של נרשמי במהל הפעלת התוכנית.
הסקרי נערכו באמצעות שאלו מובנה ,והראיונות התבצעו באמצעות הטלפו .שאלו המחקר
מצור בנספח .הסקר הראשו נער במהל המחצית השנייה של חודש אוגוסט  ,2005כתשעה
חודשי לאחר התחלת התוכנית ,והוא הקי  262נשאלי מתו  360הנרשמי שקיבלו לפחות
הפנייה אחת ,על פי רישומי המחשב במרכז .הסקר השני נער בחודש מר  ,2006כששה חודשי
לאחר סיו הסקר הראשו ,והשתתפו בו רק נרשמי שנרשמו למרכז במהל ששה חודשי אלה.
במסגרת הסקר רואיינו  342נרשמי ,מכלל  472הנרשמי שנרשמו בתקופה זו .פירוט הסיבות
לנפל – הפער בי הנרשמי לבי המרואייני בסקר ,מצור בנספח .שני הסקרי נערכו על ידי
חברה מסחרית המתמחה בראיונות טלפוניי בתחומי התעסוקה.
 .3סקרי המעסיקי
המקור השלישי היה שני סקרי מעסיקי שנערכו במהל ההפעלה של התוכנית .הסקרי נערכו
באמצעות שאלו מובנה והראיונות התבצעו באמצעות הטלפו .המרואייני בסקרי המעסיקי
היו הבעלי של העסקי ,או מנהלי כוח האד שהיו בקשר ע המרכז לתעסוקת מבוגרי.
שאלו המחקר מצור בנספח .הסקר הראשו נער במר  ,2005ונכללו בו  75מעסיקי ששלחו
הזמנת עבודה למרכז במהל התקופה שבי אוקטובר  2004ועד מר  ,2005ואשר המרכז הפנה
אליה לפחות מועמד אחד לעבודה .הסקר השני נער באוגוסט  ,2006ונכללו בו  80מעסיקי
ששלחו הזמנת עבודה למרכז בתקופה שבי אפריל  2005ועד יולי  .2006פירוט הסיבות לנפל
)המעסיקי שנכללו במדג ולא רואיינו( ,מצור בנספח.
 .4סקר משתתפי הכשרה מקצועית
המקור הרביעי הוא סקר ייעודי שנער במר  ,2006בקרב משתתפי הקורסי שהתקיימו
במחצית השנייה של שנת  ,2005במסגרת המרכז לתעסוקת מבוגרי – שני קורסי לפיתוח
מיומנויות חיפוש עבודה ,וקורס אחד ליסודות המחשב .בסקר השתתפו  27נרשמי מתו 30
הנרשמי שלמדו בקורסי ההכשרה.
 .5ראיונות ע צוות העובדי והמתנדבי
המקור החמישי הוא ראיונות שוטפי שנערכו במהל התוכנית הניסיונית ע העובדי וע
המתנדבי בתוכנית.
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הממצאי

מאפייני הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי
במהל השנתיי שבי אוקטובר  2004ועד ספטמבר  ,2006נרשמו במרכז לתעסוקת מבוגרי כ
 3,000נרשמי ,א רק כ 2,000מה שלחו בבקשת ההצטרפות למרכז את כל הפרטי הנדרשי,
כולל קורות חיי ,כ שנית היה לרשו אות במאגר הממוחשב של המרכז .ניתוח מאפייני
הרקע של הנרשמי למרכז התבסס בעיקרו על נתוני המחשב במרכז שהקיפו כ 2,000נרשמי.
לצור ניתוח חלק מהמאפייני נעשה שימוש בנתוני הסקרי שהועברו לנרשמי למרכז.
 .1המגדר
קרוב לשני שליש מכלל  2,000הנרשמי לתוכנית ) (62%היו גברי ורק  38%היו נשי .התפלגות
זו שונה מזו שמאפיינת את כלל המובטלי המבוגרי .אמנ )על פי נתוני סקר כוח אד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2006ג בקרב המובטלי ,שגיל בי  45עד  ,65וה
גרי באזור המרכז ,יש רוב לגברי ,א בכלל המובטלי ,רק  54%ה גברי ו 46%ה נשי.
נית ללמוד מכ על נטייה חזקה יותר של גברי לפנות לתוכנית .ממצא זה אינו מפתיע .בדיקת
אמצעי החיפוש של גברי ונשי מבוגרי )על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה משנת  ,(2006מצביעה על כ שגברי נטו ,יותר מנשי ,להיעזר בשירותי שירות
התעסוקה ובשירותי חברות השמה .ייתכ שהממצא קשור בחלקו ג לנטייה לשימוש במחשב.
לא מעט מהנרשמי לתוכנית עשו שימוש בדואר אלקטרוני .על פי נתוני הסקר החברתי של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת  20% ,2004מכלל הגברי מחפשי העבודה מעל גיל 45
משתמשי בדואר אלקטרוני ,לעומת  11%בלבד מהנשי.
 .2המגזר
המרכז לתעסוקת מבוגרי כמעט שאינו מטפל במגזר הערבי .אי מניעה אמנ ,ממובטלי
ערבי ,להירש למרכז ,א בפועל נמצא רק מספר מועט של נרשמי מהמגזר הערבי .ממצא זה
קשור כנראה ג למיקו של המרכז המרוחק מריכוזי האוכלוסייה הערבית.
 .3הגיל
כ 17%מהנרשמי היו צעירי יחסית :עד גיל  ,49ו 6%מהנרשמי היו מעל גיל ) 65ראה לוח .(2
הקבוצה הגדולה מבי הנרשמי ) (37%מרוכזת בקבוצת הגיל שבי  55ל ,60ועוד  25%היו
בגילי שבי  50ל .54גיל הממוצע של הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי היה גבוה ,יחסית
לגיל הממוצע של כלל המובטלי המבוגרי שמעל גיל  .45ממוצע הגיל של הנרשמי עמד על 55
שני ,זאת בהשוואה ל 53שני בקרב כלל המובטלי המבוגרי .הפער נבע בעיקר משיעור נמו
יחסית של נרשמי בגילי  45עד  ,50שמיעטו לפנות למרכז .אמנ בפרסומי של המרכז הוא
הגדיר את אוכלוסיית היעד כמחפשי עבודה בגילי  45עד  ,65א מאחר שהמרכז מוגדר כמרכז
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תעסוקה למבוגרי ,נית להניח כי מחפשי עבודה בגיל  45מתקשי להגדיר את עצמ כמבוגרי,
ועל כ מיעטו לפנות למרכז.
לוח  – 2התפלגות הנרשמי למרכז והתפלגות כלל המובטלי המבוגרי בישראל לפי קבוצות
גיל )אחוזי וממוצעי(
קבוצות גיל
49-45

כלל הנרשמי
16.9

כלל המובטלי
המבוגרי
34.6

54-50

25.2

30.4

59-55

36.6

20.5

64-60

16.6

9.3

65+

4.7

5.2

ס הכול

100.0

100.0

ממוצע גיל )בשני(

55.2

53.0

נמצאו הבדלי בגיל הממוצע של הנרשמי בהבחנה על פי מגדר ,א ההבדלי היו קטני.
ממוצע הגיל של הגברי הנרשמי עמד על  55.5בעוד שהגיל הממוצע של הנשי עמד על .54.3
 .4מקו המגורי
קרוב למחצית הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי היו מגוש ד ) ,(48%מה  17%מהעיר תל
אביב ,ועוד  39%מאזור המרכז )ראה לוח  .(3כלומר 87% ,מהנרשמי מתגוררי באזור שבי
נתניה לרחובות .הנרשמי האחרי מתפלגי בי יתר האזורי 5% :במחוז חיפה 4% ,במחוז
ירושלי 3% ,במחוז הצפו ו 2%במחוז הדרו.
לוח  – 3התפלגות הנרשמי למרכז והתפלגות כלל מחפשי העבודה המבוגרי לפי מחוזות
)אחוזי(
מחוז
מחוז ירושלי
מחוז צפו

כלל הנרשמי
3.8
2.8

כלל המובטלי המבוגרי
5.9
14.5

מחוז חיפה

5.0

14.5

מחוז מרכז

38.7

27.8

העיר תל אביב

16.8

20.6

גוש ד )ללא תל אביב(

31.0



מחוז דרו

2.0

14.8

ס הכול

100.0

100.0
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התפלגות זו שונה במידה ניכרת מהתפלגות כלל המובטלי המבוגרי באוכלוסייה :בכלל
האוכלוסייה )על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2006רק
כמחצית מהמובטלי המבוגרי מרוכזי במחוזות תל אביב והמרכז ,לעומת  87%בקרב
הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי .הבדלי אלה היו צפויי מאחר שהמרכז ממוק בתל
אביב ופעילותו התמקדה באזור זה .מעניי לציי כי נמצאו נרשמי ג מקיבוצי ,א כי שיעור
היה נמו 1.5% :מכלל הנרשמי .תופעה זו משקפת את המהפ שעובר על הקיבוצי שהעביר
את האחריות למציאת עבודה לחסרי תעסוקה ,מהכלל )הקיבו( לפרט.
חשוב לציי כי בשנת  2006הסתמנה מגמה במרכז לטיפול ביותר מועמדי מחו לאזור המרכז,
בהשוואה לשנת  .2005בשנת  ,2005רק  14%מהנרשמי התגוררו מחו לאזור המרכז )מחוזות
ירושלי ,הצפו ,חיפה והדרו( ,לעומת  27%של פוני מחו לאזור המרכז בשנת  .2006מגמה זו
מלמדת שבמהל התקופה התפתחה מודעת גבוהה יותר לפעילות המרכז לתעסוקת מבוגרי ג
באזורי המרוחקי מהמרכז .נראה שהפעלת אתר האינטרנט של המרכז ,במחצית השנייה של
שנת  ,2005תרמה להפצת מידע על המרכז ג לאזורי פריפריאליי ,שמחו לאזור המרכז.
 .5אר הלידה
שני שליש מכלל הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ) (66%היו ילידי ישראל .מרבית האחרי,
שלא נולדו בישראל ,הגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר ) (7%וממדינות מזרח אירופה אחרות
) 8% .(10%הגיעו מאסיה ואפריקה.
בהשוואה לכלל המובטלי המבוגרי הגרי באזור המרכז )על פי נתוני סקר כוח אד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2006הנרשמי התאפיינו בשיעור גבוה של ילידי ישראל
שעמד כאמור על  ,66%לעומת  53%בקרב כלל המובטלי המבוגרי )ראה לוח .(4
לוח  – 4התפלגות הנרשמי למרכז והתפלגות כלל מחפשי העבודה המבוגרי לפי מקו לידה
)אחוזי(
מקו לידה

אסיה
אפריקה

כלל הנרשמי
5.5
2.9

כלל המובטלי המבוגרי
9.4
13.5

ברית המועצות לשעבר

7.0

14.8

מזרח אירופה אחרות

10.4

5.2

אירופה ואמריקה

8.0

3.7

ישראל

66.2

53.4

ס הכול

100.0

100.0
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הפער נבע בעיקר מייצוג נמו של נרשמי למרכז מקרב יוצאי אפריקה ,בעיקר :יוצאי צפו
אפריקה ואתיופיה ,ומקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר.
ממצא זה נובע כנראה ג מכ ,שחלק מהחשיפה למרכז לתעסוקת מבוגרי מקורו בתקשורת
בלתי פורמאלית שעולי מברית המועצות ומאפריקה היו פחות חשופי אליה.
 .6שנת העלייה
רק  4%מהנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי היו עולי שהגיעו לישראל החל משנת 1990
ואיל .שיעור זה נמו במידה ניכרת ,מהשיעור בכלל המובטלי המבוגרי באזור המרכז ,ש
 31%מה הגיעו לישראל )על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת
 ,(2006החל משנת  1990ואיל.
ממצא זה מחזק את ההתרשמות ,בדבר חשיבות של הקשרי הבלתי פורמאליי ,בהפצת מידע
המשפיע על נטיית מובטלי להירש למרכז לתעסוקת מבוגרי.
 .7ההשכלה
ההשכלה של הנרשמי למרכז נבחנה בשני פרמטרי .הראשו בדק את מספר שנות הלימוד
והשני – את התעודה האחרונה של הנרשמי )על פי דיווחיה(.
מספר שנות הלימוד של הנרשמי היה גבוה מאוד ,ועמד בממוצע על לא פחות מ 14.6שני.
ממוצע זה גבוה בהרבה מממוצע שנות הלימוד של כלל אוכלוסיית המובטלי המבוגרי ) 45עד
 (65הגרי באזור המרכז ,שעמד )על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בשנת  ,(2006על  12.4שני בלבד.
הפרמטר השני בדק את התעודה האחרונה של הנרשמי .לא פחות מ 40%מה דיווחו על תואר
אקדמי .ה התפלגו בי  18%שהחזיקו בתואר  6% ,BAבעלי תואר  3% ,BSAבעלי תואר
אקדמי בחינו ו 12%בעלי תארי מתקדמי  MAו 13% .PHDבלבד דיווחו שאי לה תעודת
בגרות ועוד  25%דיווחו על לימודי לקראת תעודה לאמוגדרת )ראה לוח .(5
לוח  – 5התפלגות הנרשמי למרכז וכלל המובטלי המבוגרי לפי תעודה אחרונה )אחוזי(
תעודה
ללא בגרות
תעודה לא מוגדרת
בגרות
הנדסאי וטכנאי
תואר בחינו
תואר BA
תואר BSA
MA + DR
ס הכול

כלל המובטלי המבוגרי
52.9

כלל הנרשמי
12.8
25.2
10.1
12.2
3.4
17.7
6.2
12.3
100.0

14.3
13.5
10.3
8.1
100.0
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נתוני תארי ההשכלה של הנרשמי גבוהי מאלה של כלל אוכלוסיית המובטלי המבוגרי
הגרי באזור המרכז .בקרב כלל המובטלי המבוגרי ,רק  18%ה בעלי תארי אקדמיי,
זאת בהשוואה לשיעור כפול ,כפי שצוי ,בקרב הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי.
 .8המקצוע המדווח
הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי אופיינו ,יחסית לכלל המובטלי המבוגרי באזור המרכז
)על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2006בשיעור גבוה של
בעלי מקצועות אקדמאי ,בעיקר בתחו ההנדסה ומדעי הטבע ,בשיעור גבוה של בעלי מקצועות
ניהוליי ובשיעור גבוה של בעלי מקצועות חופשיי וטכניי .כמו כ אופיינו הנרשמי בשיעור
גבוה יחסית של מנהלי חשבונות )ראה לוח .(6
בהשלמה לנתוני שלעיל ,הנרשמי אופיינו בשיעור נמו ,יחסית לכלל המובטלי ,של עובדי
מקצועיי בתחומי התעשייה ,הבנייה והחקלאות ושל עובדי שירותי ועובדי בלתי מקצועיי.
לוח  – 6התפלגות הנרשמי למרכז וכלל מחפשי העבודה המבוגרי לפי מקצוע מדווח )אחוזי(
כלל הנרשמי
8.3

מקצוע
מהנדסי ואקדמאי במדעי הטבע והחיי

כלל המובטלי
המבוגרי

3.2

אקדמאי אחרי

4.8

2.2

מורי אקדמאי ומורי אחרי

4.5

1.2

מנהלי

11.2

5.4

הנדסאי מחשב ומתכנתי

2.2

1.0

חופשיי וטכניי אחרי

11.6

4.6

מנהלי חשבונות

8.3

4.2

עובדי רכש ומחס

5.2

3.8

פקידי אחרי

23.7

19.4

מוכרי

7.7

8.0

עובדי שירותי אחרי ולא מקצועיי

7.9

24.4

עובדי מקצועיי בתעשייה ,בנייה וחקלאות

4.6

22.6

ס הכול

100.0

100.0

נית ללמוד מכ שהאוכלוסייה שנרשמה למרכז לתעסוקת מבוגרי כללה ברובה מובטלי
שמקצוע מוגדר כמקצועות ה"צווארו הלב".
 .9המצב הכלכלי
המצב הכלכלי של הנרשמי נבדק ,בסקרי שהופנו לנרשמי למרכז ,באמצעות שתי שאלות.
השאלה הראשונה בדקה את המידה בה הנרשמי "מצליחי להסתדר ע הכנסת" והשנייה
בדקה את שביעות רצונ ממצב הכלכלי.
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א .כיסוי ההוצאות החודשיות – לא פחות מ 64%מהנרשמי מדווחי שקשה לה לכסות את
ההוצאות החודשיות שלה ,מתוכ  33%מדווחי שה "בכלל לא מצליחי" .מבי 36%
הנרשמי שכ מצליחי לכסות את ההוצאות החודשיות ,רק  5%מצליחי "ללא כל קושי"
)ראה לוח .(7
לוח  – 7מידת ההצלחה בכסוי ההוצאות החודשיות לפי נרשמי מועסקי ולאמועסקי וכלל
המובטלי המבוגרי )אחוזי(
כלל
הנרשמי

מצליחי ללא כל קושי

4.9

נרשמי
מועסקי
5.6

נרשמי
לאמועסקי
4.1

כלל
המובטלי
המועסקי
3.8

מצליחי

31.2

37.1

26.0

26.9

לא כל כ מצליחי

31.4

30.5

32.4

41.4

בכלל לא מצליחי

32.6

26.8

37.5

27.7

ס הכול

100.0

100.0

100.0

100.0

נמצאו הבדלי בשאלה זו בי נרשמי מועסקי ולאמועסקי .בקרב הנרשמי שלא היו
מועסקי 70% ,דיווחו שה לא מצליחי לכסות את ההוצאות ,לעומת  57%מהנרשמי
המועסקי .לא נמצאו הבדלי בולטי במידת ההצלחה בכיסוי ההוצאות בי הנרשמי למרכז
לתעסוקת מבוגרי לבי כלל המובטלי מעל גיל ) 45על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  .(2004כלומר ,שמצב הכלכלי של הנרשמי למרכז משק פחות
או יותר את מצב הכלכלי של כלל המובטלי המבוגרי .לא נמצאו בשאלה זאת הבדלי על פי
מגדר ,גיל ,שנות לימוד ואזור המגורי.
ב .שביעות רצו ממצב כלכלי – כשלושה רבעי מהנרשמי למרכז ) (77%לא היו מרוצי
ממצב הכלכלי כאשר מרבית ) (62%אינ מרוצי בכלל .רק  11%מהנרשמי היו מרוצי
ממצב הכלכלי )ראה לוח .(8
לוח  – 8שביעות רצו ממצב כלכלי לפי נרשמי מועסקי ולאמועסקי וכלל המובטלי
המבוגרי )אחוזי(

מרוצה מאוד

כלל הנרשמי
1.9

נרשמי
מועסקי

נרשמי לא
מועסקי

כלל המובטלי
המבוגרי בישראל
0.0

מרוצה

9.5

9.9

5.2

16.4

ככה  ככה

10.2

12.9

5.5



לא כל כ מרוצה

16.4

20.7

12.9

37.9

בכלל לא מרוצה

62.1

55.2

75.0

45.7

ס הכול

100.0

100.0

100.0

100.0

1.4
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1.4

נמצאו הבדלי ,בי הנרשמי המועסקי לאלה שאינ מועסקי ,ג בשאלה זו .בקרב נרשמי
שאינ מועסקי 75% ,לא היו מרוצי בכלל ממצב הכלכלי לעומת  55%מקרב הנרשמי
המועסקי .ג בי הנרשמי למרכז התעסוקתי למבוגרי לבי כלל המובטלי המבוגרי
בישראל נמצאו הבדלי :הנרשמי למרכז גילו רמה נמוכה יותר של שביעות רצו ממצב
הכלכלי ,בהשוואה לכלל המובטלי המבוגרי .ג בשאלה זו לא נמצאו הבדלי על פי מגדר,
גיל ,שנות לימוד ואזור המגורי.
 .10רכב לשימוש אישי
הנרשמי למרכז התבקשו לציי הא יש בבעלות רכב העומד לרשות לשימוש שוט .כשליש
מהנשאלי ) (37%דיווחו שיש לה רכב העומד לרשות .שיעור זה נמו מעט משיעור כלל
המובטלי המבוגרי המדווחי שיש רכב במשק הבית שלה )על פי נתוני הסקר החברתי של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2004א עקב ההגדרה השונה" :רכב העומד לרשות
הפונה" על פי הגדרת המרכז לתעסוקת מבוגרי ,ו"רכב לרשות משק הבית" בהגדרה של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,נית להניח שאי כנראה הבדלי ניכרי בתחו זה בי הנרשמי לבי
כלל המובטלי המבוגרי.
 .11היק עבודה מבוקש
לחלק מהנרשמי היו בקשות שהתייחסו לעבודה הרצויה ,בעיקר להיק העבודה .הרוב הגדול
של הנרשמי ) (83%חיפש עבודה במשרה מלאה .השאר ) (17%רצו לעבוד במשרה חלקית.
נמצאו הבדלי בהיק המשרה המבוקשת בהבחנה על פי מגדר :בקרב הגברי  90%רצו לעבוד
במשרה מלאה לעומת  72%מהנשי .ע זאת ,הממצאי מראי שג הרוב הגדול מקרב הנשי
מעוניינות לעבוד במשרה מלאה.
קשר נוס נמצא בי היק המשרה המבוקשת לבי הגיל 91% .מהנרשמי הצעירי יחסית ,עד
גיל  ,55חיפשו עבודה במשרה מלאה ,זאת לעומת  76%בקרב הנרשמי שגיל  56ויותר .ע
זאת ,הרוב הגדול של הנרשמי ,ג המבוגרי יחסית מעל גיל  ,55מעונייני לעבוד במשרה
מלאה.
בס הכל ,בקרב הנרשמי למרכז נמצא ריכוז גבוה של גברי ,של ותיקי באר ,של בעלי
השכלה גבוהה יחסית ,של בעלי מקצועות "צווארו לב" ושל מובטלי שאינ זכאי להבטחת
הכנסה.
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גיוס מעסיקי ומשרות פנויות
במהל התקופה ,שבי אוקטובר  2004ועד מאי  ,2006פנו למרכז  241מעסיקי בבקשה לקבל
עובדי .מעסיקי אלה העבירו למרכז ,בס הכל 364 ,הזמנות ,כלומר ,ממוצע של  1.5הזמנות
למעסיק.

5

הרוב הגדול של המעסיקי שהיפנו הזמנות למרכז ) ,(90%היו ממוקמי באזור שבי רחובות
בדרו ,לנתניה בצפו 25% .מכלל המעסיקי היו ממוקמי בעיר תל אביב .שיעור המעסיקי
הממוקמי באזור שבי רחובות לנתניה היה דומה לשיעור הנרשמי למרכז הגרי באזור זה
) .(87%המעסיקי האחרי התפלגו בי 5% :במחוז ירושלי 4% ,בצפו ו 1%בדרו.
המעסיקי שפנו למרכז לצור איוש משרות פנויות באי מכל ענפי המשק .יש ביניה מפעלי
תעשייה ,ה מתחו תעשיות ההייטק וה מתחו התעשיות המסורתיות ,עסקי בענפי המסחר,
עסקי בענפי השירותי העסקיי ,חברות כוח אד וחברות בענפי החינו והבריאות .בס הכל,
אוכלוסיית המעסיקי שפנתה למרכז לתעסוקת מבוגרי אינה מאופיינת בהשתייכות לענפי
ספציפיי .ג בהבחנה על פי גודל העסק ,נית למצוא בקרב המעסיקי הרשומי במרכז מגוו
רחב של חברות ,ה חברות גדולות כמו אינטל ,אלעל ,בית חולי תל השומר או עירית תל אביב,
וה מקומות עבודה קטני שמועסקי בה מספר מוגבל של עובדי.
הזמנות העבודה שהופנו למרכז לתעסוקת מבוגרי התפלגו על פי החלוקה הבאה:
 – 19%אקדמאי ,מנהלי ,חופשיי וטכניי
 – 13%מכירות
 – 17%מזכירות ופקידות
 – 6%הנהלת חשבונות
 – 6%עובדי ייצור בתעשייה ,בבנייה ובחקלאות
 – 2%עובדי בלתי מקצועיי
 – 37%מגוו המקצועות האחרי
השוואת הביקוש לעובדי מבוגרי ,כפי שבא לידי ביטוי בהזמנות העבודה שהופנו למרכז
לתעסוקת מבוגרי ,ע נתוני הביקוש הכלליי 6מצביעה על ביקוש נמו מהמרכז לעובדי
מקצועיי בתעשייה ,בבנייה ובחקלאות ,ועל ביקוש נמו לעובדי בלתי מקצועיי .ביקוש גבוה
לעובדי מבוגרי ,יחסית לכלל הביקוש בישראל ,נרש במקצועות הפקידות .לא נמצאו הבדלי
בהיק הביקוש למקצועות אקדמאיי ,חופשיי וטכניי ולמנהלי ,בי ההזמנות שהופנו
למרכז ,לבי כלל הביקוש בישראל בשני .20072004
בסקרי שבה רואיינו מדגמי של מעסיקי ,נבדקו מקורות המידע של המעסיקי על המרכז
לתעסוקת מבוגרי .השאלה בדקה אי נוצר הקשר בי המרכז לבי המעסיקי )ראה לוח .(9
 5הנתוני המוצגי מתבססי על הנתוני שהוקלדו למחשב המרכז לתעסוקת מבוגרי .ייתכ שהיו מעסיקי
נוספי שפנו למרכז ,א נתוניה לא הוקלדו למחשב עד למועד הבדיקה.
 6נתוני סקרי המעסיקי של מינהל מחקר וכלכלה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.
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לוח  – 9דרכי ההתקשרות בי המרכז לתעסוקת מבוגרי והמעסיקי לפי זמ הפניה )אחוזי(
כל המעסיקי

המעסיקי שפנו ב2006

אינטרנט

12.5

רדיו

11.1

14.6

עיתו

6.9

7.3

המרכז פנה

20.8

17.1

העסק פנה

36.1

31.7

17.1

קשרי אישיי ע המרכז ,עמותת חמישי פלוס
מינוס או התאגדות המעסיקי

12.5

12.2

ס הכול

100.0

100.0

מרבית המעסיקי ) (67%מדווחי שהקשר ע המרכז נוצר בעקבות פנייה יזומה מציד13% .
פנו באמצעות האינטרנט 11% ,בעקבות שידורי ברדיו 7% ,בעקבות קריאת ידיעה או מודעה
בעיתו ו 36%נוספי ציינו שפנו למרכז ,א לא דיווחו על המקור שממנו שאבו את המידע על
קיו המרכז .השאר מתפלגי בי  21%שדיווחו שהמרכז פנה אליה ו 13%שהגיעו למרכז
באמצעות קשרי אישיי ע המרכז ,ע אחד מעובדיו ,או ע עמותת  50פלוס מינוס.
בקרב המעסיקי שנרשמו למרכז במהל שנת  ,2006גבוה שיעור של המעסיקי שהגיעו למרכז
באמצעות האינטרנט ,הרדיו והעיתונות ,בהשוואה למעסיקי שפנו למרכז בשני .20052004
אי בכ כדי להפתיע ,מאחר שאתר האינטרנט של המרכז הוק רק במהל המחצית השנייה של
שנת .2005
בשאלה נוספת נשאלו המעסיקי הא ה מכירי את אתר האינטרנט של המרכז לתעסוקת
מבוגרי 43% .השיבו על השאלה בחיוב ,א כי רוב ,כפי שצוי ,לא נעזרו בו לצור יצירת
הקשר הראשוני ע המרכז.
לא נמצאו כמעט הבדלי ,בדרכי ההתקשרות של המרכז ע מעסיקי ,בי המעסיקי שדיווחו
שקלטו לעבודה עובדי שנשלחו אליה מהמרכז ,לבי מעסיקי שלא קלטו עובדי מהמרכז.
הטיפול בנרשמי למרכז
הרישו במחשב המרכז לתעסוקת מבוגרי היווה את השלב הראשו בטיפול בפוני .הכוונה
הייתה להשלי את המידע באמצעות ראיונות אישיי ,שבה תוכנ שייאס מידע משלי על
הנרש ,מעבר לפרטי שנרשמו בשאלו ההצטרפות ובקורות החיי ,בנושאי הקשורי
למוטיבציה ,ציפיות וצרכי .בנוס ,במסגרת הריאיו האישי נית היה לתת לנרשמי הדרכה
ראשונית בנושאי הקשורי לתהלי חיפוש העבודה :כתיבת קורות חיי ,תיאו ציפיות ,הכנה
לראיו עבודה וכדומה.
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בנוס לראיונות האישיי ,ביצעו עובדי המרכז מספר ניכר של שיחות טלפוניות )מספר אינו
ידוע( ,שבה ניתנה הדרכה לנרשמי בנושאי ספציפיי הקשורי לכתיבת קורות החיי,
פרטי על משרות פנויות ונושאי נוספי.
הטיפול בנרשמי כלל ארבע פעילויות עיקריות שמעבר למת הפניות לעבודה .פעילויות אלה היו:
ראיו ע נרשמי לאבחו העדפות הפוני ,התאמה ומוטיבציה )"אינטק"( ,עזרה בכתיבת
תולדות חיי ,ייעו בנושאי הקשורי לחיפוש עבודה או לראיונות עבודה ,וייעו בנושאי
הקשורי להכשרה מקצועית.
במהל התקופה שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006רואיינו בראיונות אישיי במסגרת המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,על פי רישומי המחשב 313 ,נרשמי – ממוצע של  16ראיונות לחודש .שיעור
הנרשמי שרואיינו בראיונות אישיי ,מכלל הנרשמי למרכז שנתוניה הועלו למחשב ,הגיע ל
 15%מס הנרשמי.
ההתרשמות היא שהיק הראיונות האישיי שנערכו היה פונקציה של משאבי הזמ שעמדו
לרשות סגל העובדי והמתנדבי של המרכז .בעוד שבשלושת החודשי האחרוני של שנת 2004
ובמחצית הראשונה של שנת  ,2005תקופה שבה היק העבודה במרכז היה נמו יחסית ,הגיע
מספר הראיונות האישיי בממוצע לחודש ל ,23במחצית השנייה של שנת  2005הממוצע ירד ל
 15ראיונות לחודש ,ובחמשת החודשי הראשוני של שנת  2006ל 3ראיונות בלבד.
בשני הסקרי ,שנערכו בקרב הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ,נשאלו המרואייני על סוג
הסיוע שקיבלו מהמרכז.
 19%מהנרשמי דיווחו שעברו ראיונות אישיי ע עובד המרכז 6% ,דיווחו על עזרה בכתיבת
תולדות חיי – 7% ,על ייעו בנושאי הקשורי לחיפוש עבודה או ראיונות עבודה – 5% ,על
הדרכה או ייעו בנושאי הכשרה ועוד  – 2%על ייעו בנושאי אחרי )ראה לוח 28% .(10
מהנרשמי דיווחו שה נעזרו במרכז לפחות בתחו אחד מהתחומי שנזכרו .כמעט שלא נמצאו
הבדלי בהיק הייעו שקיבלו נרשמי ,שהיו מועסקי בעת ביצוע הסקרי ,לעומת נרשמי
שלא היו מועסקי.
לוח  – 10אחוז המקבלי ייעו במרכז לתעסוקת מבוגרי לפי נרשמי מועסקי ולא
מועסקי ולפי סוג ייעו
כלל
הנרשמי
18.8

סוג יעו
ראיו אישי ע עובד המרכז

נרשמי
מועסקי
18.2

נרשמי
לאמועסקי
23.9

עזרה בכתיבת תולדות חיי

5.5

4.9

6.5

ייעו בנושאי חיפוש עבודה או ראיונות עבודה

7.2

8.4

6.5

ייעו בנושאי הכשרה מקצועית או לימודי

4.8

4.5

5.4

ייעו או עזרה אחרת

2.2

3.5

2.0

קיבלו ייעו לפחות בנושא אחד

28.0

26.8

29.8
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לא נמצאו קשרי בי קבלת סיוע לבי מגדר ,גיל ,השכלה ואזור מגורי של נרשמי.
הכשרה מקצועית
עקב מגבלות תקציב ומגבלות מנהליות ,היק ההכשרה המקצועית שבוצעה במסגרת המרכז,
בתקופה שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006היה מצומצ .נערכו בתקופה זו שני קורסי בסיסיי
בנושאי מחשבי ושני קורסי הכנה לעול העבודה .בנוס ,מספר מוגבל מקרב הנרשמי במרכז
השתת בקורסי שנערכו על ידי עמותת חמישי פלוס מינוס ,קורסי שלא נכללו בפעילות
השוטפת של המרכז.
במסגרת סקרי הנרשמי למרכז ,ה נשאלו הא היו מעונייני להשתת בקורס כלשהו
להכשרה מקצועית 39% .מהנרשמי דיווחו שה מעונייני להשתת בקורס הכשרה כלשהו.
נמצאה נטייה של נרשמי ,שהיו מועסקי בעת הריאיו ,לדווח מעט יותר ממי שלא היו
מועסקי ,על רצו להשתת בהכשרה מקצועית ,א ההבדלי בתשובות היו קטני )ראה לוח
.(11
לוח  – 11רצו לעבור הכשרה מקצועית לפי נרשמי מועסקי ולאמועסקי )אחוזי(
כלל הנרשמי

מעוניי בקורס להכשרה מקצועית

39.4

נרשמי
מועסקי
42.5

נרשמי
לאמועסקי
37.7

לא מעוניי

60.6

57.5

62.3

ס הכול

100.0

100.0

100.0

באחד משני הסקרי שנערכו בקרב הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי נשאלו הנרשמי לגבי
סוג ההכשרה המבוקשת .הועלו לא פחות מ 56שמות של קורסי שוני שבה הנרשמי רצו
להשתת .הקורס היחידי שהדרישה אליו הייתה גבוהה יחסית היה קורס "מחשבי"28 .
מהנרשמי ציינו אפשרות זו .ע זאת ,יש לקחת בחשבו שהמונח "קורס למחשבי" יכול לכלול
התייחסות למגוו רחב של הכשרות ,ה קורסי למתחילי ,המקני למשתתפי גישה כללית
למחשב ,וה קורסי המיועדי לאנשי בעלי ידע בתחו ,המעונייני בהרחבתו .הנרשמי
האחרי נחלקו ,כפי שצוי ,בי מספר גדול של קורסי שוני שכל אחד מה הועד על ידי
מספר מצומצ מאוד של נרשמי.
המגוו הרחב של הקורסי ,שהנרשמי מעונייני להשתת בה ,מקשה על האפשרות לאסו
קבוצה גדולה דיה של משתתפי שתצדיק פתיחת קורסי ייעודיי עבור הנרשמי למרכז.
מכלל ארבעת הקורסי שהתקיימו במרכז לתעסוקת מבוגרי ,נער במסגרת מחקר ההערכה
מעקב אחר מסיימי שלושה קורסי שהתקיימו בשנת  :2005קורס אחד ביסודות המחשב ,ושני
קורסי לפיתוח מיומנויות בנושאי הקשורי לחיפוש עבודה .בקורסי אלה התחילו ללמוד 40
משתתפי ,סיימו  35ומתוכ רואיינו  27משתתפי –  9משתתפי בכל אחד משלושה הקורסי.
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יש להתייחס בזהירות לממצאי המתייחסי למשתתפי הקורסי עקב המספר הקט של
המשיבי.
 57%מהמשתתפי בקורסי שנבדקו היו גברי ו 43%נשי ,התפלגות קרובה לזו שנמצאה
בקרב כלל הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי .המעניי הוא שבאחד משני קורסי המיומנויות,
מרבית המשתתפי היו גברי ,בעוד שבשני הקורסי האחרי ,רוב המשתתפי היו נשי.
שביעות הרצו מהקורסי
בס הכל ,נרשמה שביעות רצו גבוהה מהקורסי בכל המימדי שנבדקו :המרצי ,חומר
הלימוד ,הארגו של הקורס ,המשתתפי האחרי ושביעות הרצו הכוללת מהקורס )ראה לוח
 .(12שביעות הרצו הגבוהה ביותר הייתה מהמרצי ) 83%מרוצי מאוד( והנמוכה ביותר הייתה
מהארגו ) 63%מרוצי מאוד( ,כאשר שיעור המשתתפי שהיו מרוצי מאוד ,בממוצע בכל
ההיבטי שנבדקו ,היה גבוה למדי ועמד על .74%
לוח  – 12אחוז המצייני שהיו מרוצי מאוד לפי מימדי שוני
אחוז המרוצי

מהמרצי בקורס
מחומר הלימוד

63.0

מהארגו של הקורס

70.3

מהמשתתפי האחרי

77.8

בס הכול מכל הקורס

74.1

ממוצע

73.6

82.7

נמצאו הבדלי בשביעות הרצו בי הקורסי :שביעות הרצו מהקורס לפיתוח מיומנויות
תעסוקה ,שנער ביולי  ,2005הייתה נמוכה במידה ניכרת משביעות הרצו בשני הקורסי
האחרי :קורס המחשבי והקורס לפיתוח מיומנויות שנער במר  7.2005אי בידינו
אינדיקציות מספיקות להסבר ההבדלי ברמת שביעות הרצו בי שני הקורסי למיומנויות
חיפוש עבודה.
שביעות הרצו הגבוהה מהקורס באה לידי ביטוי ג בשתי שאלות נוספות שבדקו הא
המשתתפי היו בוחרי שנית ללמוד בקורס ,והא ה סבורי שהקורס יעזור לה ,או שכבר
עזר ,למצוא עבודה מתאימה.
מרבית המשתתפי ) (74%מדווחי שבטוח שהיו מחליטי ללמוד בקורס במידה והיה מתאפשר
לה לבחור שוב .השאר התפלגו בי  7%שאינ בטוחי ו 19%שהשיבו שלא היו חוזרי
ומשתתפי בקורס.
 7עקב המספר הקט של המרואייני תשעה מרואייני בכל קורס ,לא הוצגו התפלגויות האחוזי בהבחנה על פי
קורסי.
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בשאלה הנוספת ,שבדקה את הערכת הלומדי את המידה שבה הקורס עזר או יעזור לה למצוא
עבודה מתאימה ,העריכו רק מחצית מהמשתתפי שהקורס יעזור לה במידה רבה למצוא
עבודה .השאר התפלגו בי  27%שהעריכו שהתרומה של הקורסי להשתלבות בעבודה תהיה
בינונית ,ו 23%שהעריכו שהקורס לא יעזור לה בהשתלבות בעבודה.
כמו לגבי שביעות הרצו מהקורס ,ג בשאלות אלו נמצאה רמה נמוכה יותר של שביעות רצו
בקורס לפיתוח מיומנויות תעסוקה ,שנער ביוני  .2005רבי יותר מקרב המשתתפי בקורס זה
לא היו חוזרי ולומדי בקורס ,ולא סברו שההשתתפות בקורס תתרו להשתלבות בעבודה.
הפניות ,זימוני לראיונות עבודה והשמות
א .הפניות לעבודה
כזכור ,המעסיקי העבירו למרכז לתעסוקת מבוגרי ,במהל התקופה שבי אוקטובר  2004ועד
סו מאי  364 ,2006הזמנות עבודה .במהל תקופה זו הופנו למשרות אלה בס הכל 1,022
מועמדי לעבודה .במונח הפניה הכוונה היא :שליחת קורות חיי של מועמדי למקו עבודה
שחיפש עובדי ,או הפניה של עובדי באמצעות הטלפו ,למעסיקי שביקשו להפנות אליה
ישירות את המועמדי .מרבית ההפניות ) (95%התבצעו באמצעות שליחת קורות חיי למקומות
עבודה ומיעוט ) – (5%באמצעות הזמנת מועמדי באמצעות הטלפו.
מהנתוני שלעיל נית ללמוד כי כ 50%מהרשומי במרכז לתעסוקת מבוגרי קיבלו לפחות
הפנייה אחת לעבודה .בממוצע הופנו לכל אחת מהמשרות שהוצעו כ 3מועמדי ,כאשר כל אחד
מהמועמדי קיבל בממוצע שתי הפניות לשתי עבודות שונות ,בס הכל 2,039 :הפניות.
לא נמצאו הבדלי במאפייני הרקע :מגדר ,גיל ,השכלה ומקו מגורי ,בי כלל הנרשמי למרכז
לתעסוקת מבוגרי לבי נרשמי שקיבלו הפניות לעבודה .מקבלי ההפניות משקפי את כלל
הנרשמי למרכז.
בשני הסקרי שנערכו ,בקרב נרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ,התבקשו נרשמי ,שנרשמה
לה ברישומי המחשב לפחות הפנייה אחת לעבודה מהמרכז ,לציי הא קיבלו הפניות לעבודה
מהמרכז ,ובמידה שכ ,כמה הפניות קיבלו.
כמחצית מהנרשמי ) (49%טענו כי לא קיבלו כלל הפניות לעבודה מהמרכז לתעסוקת מבוגרי,
למרות שהשאלה הופנתה מלכתחילה רק למרואייני שנרש במחשב המרכז שקיבלו לפחות
הפנייה אחת לעבודה )ראה לוח  .(13השאר התפלגו בי  28%שקיבלו הפנייה אחת על פי דיווח,
 13%שקיבלו שתי הפניות ו 11%שקיבלו  3הפניות או יותר.
לא נמצאו הבדלי בהיק ההפניות שהועברו לנרשמי ,בי שהיו מועסקי בעת הריאיו לבי
שלא היו מועסקי.
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לוח  – 13דיווח על קבלת הפניות מהמרכז לתעסוקת מבוגרי לפי נרשמי מועסקי
ולאמועסקי )אחוזי(
לא קיבלו

כלל הנרשמי
48.6

נרשמי מועסקי
49.0

נרשמי לאמועסקי
48.2

1

27.8

27.6

28.0

2

12.6

12.8

12.4

+3

11.4

11.2

11.5

ס הכול

100.0

100.0

100.0

בס הכל ,קרוב למחצית מהנשאלי בסקרי ,שקיבלו לפחות הפנייה אחת מהמרכז לתעסוקת
מבוגרי )על פי רישומי המחשב( ,אינ זוכרי שקיבלו הפנייה כזו .נית ללמוד מכ ששליחת
קורות חיי למעסיקי ,מבלי שפעולה זו לוותה בהזמנה של המעסיק לראיו עבודה ,אינה
נתפסת על ידי הנרשמי כהפניה לעבודה.

ב .זימוני לראיונות עבודה
הנתוני ,במחשב המרכז לתעסוקת מבוגרי ,על הזמנות של נרשמי לראיונות עבודה ,היו
חלקיי ,זאת מאחר שלא נער מעקב אחר כל המופני .עקב כ ,אי אפשרות לנתח נתו זה על
בסיס נתוני המחשב ,ועל כ ,הבדיקה התייחסה רק לדיווח של משתתפי הסקרי.
מכלל הנרשמי ,שדיווחו שקיבלו הפניות מהמרכז לתעסוקת מבוגרי 25% ,דיווחו שקיבלו
זימו לראיו עבודה ,מה –  19%קיבלו זימו אחד ,ו 6%קיבלו יותר מזימו אחד )ראה לוח .(14
לוח  – 14הזמנות לראיונות עבודה בעקבות קבלת הפניות מהמרכז לתעסוקת מבוגרי לפי
נרשמי מועסקי ולאמועסקי )אחוזי(
כלל הנרשמי

נרשמי מועסקי

נרשמי לאמועסקי

לא קיבלו
1

19.3

20.6

20.0

+2

5.9

9.5

7.8

ס הכול

100.0

100.0

100.0

74.8

69.8

72.2

לא נמצאו כמעט הבדלי בהיק הזימוני בי נרשמי מועסקי ונרשמי שאינ מועסקי.
כמו כ ,לא נמצאו כמעט הבדלי ,בנטייה להזמי את המועמדי לראיונות עבודה ,על פי מגדר,
גיל ,השכלה ואזור המגורי של הנרשמי.
נושא הזימוני לעבודה נבדק ג בסקרי שהופנו למעסיקי 44% .מהמעסיקי דיווחו שה לא
הזמינו לראיו עבודה א אחד מהמועמדי שהופנו אליה ,עקב חוסר התאמה ,שבחלק
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מהמקרי אותרה כבר בשלב בדיקת קורות החיי .בס הכל ,על פי דיווח המועסקי ,כשליש
מהמועמדי ,שקורות החיי שלה נשלחו אליה ,הוזמנו לראיו עבודה .ממצא זה נמצא
בהתאמה ע הדיווח של המרואייני שקיבלו הפניות לעבודה ,ש 25%מה אמרו שקיבלו זימו
לראיונות עבודה אצל המעסיקי אליה ה נשלחו על ידי המרכז לתעסוקת מבוגרי.
ג .השמות בעבודה
ההשמות בעבודה של נרשמי במרכז לתעסוקת מבוגרי נבדקו ה על פי נתוני שהופקו
מהמחשב במרכז ,וה מסקרי שהועברו לנרשמי.
במרכז לתעסוקת מבוגרי נרשמו ,בתקופה שבי אוקטובר  2004למאי  71 ,2006השמות של
נרשמי שהתקבלו לעבודה ,במקומות עבודה שאליה ה הופנו על ידי המרכז .השמות אלו לא
כללו עבודות מזדמנות ,המתייחסות לעבודה לפי שעות בתחומי כמו :שמירה בבחינות,
שנרשמי במרכז הופנו אליה בהתא לצרכי.
בנוס ,נרשמו במרכז  213השמות נוספות ,בעקבות דיווחי של נרשמי על התחלת עבודה,
במשרות שאות ה מצאו בעצמ .בחלק מהמקרי נמצא כי נרשמי שטענו שמצאו את
העבודה בעצמ ,למעשה נעזרו במרכז בתהליכי חיפוש העבודה ,בכתיבת קורות חיי ובייעו
בנושאי הקשורי לחיפוש עבודה .בס הכל ,כ 25%מההשמות שנרשמו במחשב ,היו השמות
שהתבצעו בעקבות הפנייה של המרכז לתעסוקת מבוגרי ,והשאר היו השמות שהנרשמי מצאו
בעצמ.
נית להערי כי שיעור ההשמות הכולל של הנרשמי למרכז עולה על מספר ההשמות שנרשמו
במחשב ,מאחר שלא ע כל הנרשמי היה למרכז קשר ,וחלק מהנרשמי שמצאו עבודה בעצמ,
לא בהכרח דיווחו על כ למרכז.
בדיקת המקצועות שאליה התקבלו הנרשמי ,שהופנו על ידי המרכז על פי הרישומי במחשב,
מצביעה על שיעור גבוה יחסית של השמות ) (18%לעבודה בתחומי המכירות 11% ,הושמו לעבודה
כסוקרי – 8% ,כמזכירות – 8% ,כמנהלי חשבונות – 6% ,בקבלה ו 6%בפקידות 14% .התקבלו
לעבודה במקצועות אקדמיי ,טכניי וחופשיי.
ההשמות בעבודה נבדקו ג בשני הסקרי ,שנערכו בשני  2005ו ,2006שבה רואיינו בס הכל
כ 600נרשמי .כפי שצוי 291 ,נרשמי ,המהווי  48%מכלל המרואייני ,דיווחו שה היו
מועסקי בעת ביצוע הראיונות.
לא כל הנרשמי ,שדיווחו שה מועסקי ,יכלו לקבל את העבודה שבה ה היו מועסקי
באמצעות המרכז לתעסוקת מבוגרי .בדיקת מש זמ התעסוקה של הנרשמי ,במקו העבודה
שבו עבדו בעת ביצוע הסקר ,מצביעה על כ ש 26%מה היו כבר מועסקי בעת הרשמת
למרכז לתעסוקת מבוגרי ,וה ציפו שהמרכז יעזור לה למצוא עבודה אחרת .נית ללמוד בכ
שבפועל ,המרכז לתעסוקת מבוגרי טיפל בעיקר במובטלי – שלושה רבעי מהנרשמי ,א
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טיפל ג במועסקי שהיו מעונייני להחלי את מקו עבודת .בנוס 5% ,מהנרשמי דיווחו
שה עובדי בעבודות מזדמנות ,ולפיכ ה לא נכללו בניתוח נתוני ההשמות בעבודה.
בס הכל 33% ,מכלל הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ,על פי נתוני הסקרי ,מצאו עבודה
שאינה מוגדרת כעבודה מזדמנת ,מאז שנרשמו למרכז.
כפי שצוי ,רק חלק מהנרשמי המועסקי מצאו עבודה באמצעות הפנייה ישירה של המרכז
לתעסוקת מבוגרי .מכלל הנרשמי המועסקי שהיו מובטלי בעת הרשמת למרכז ,ולא עבדו
בעבודות מזדמנות ,רק  15דיווחו שה השיגו את העבודה באמצעות הפנייה של המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,וה היוו כ 9%מכלל האוכלוסייה המועסקת הרלוונטית.
יש לציי כי במספר מקרי ,שבה נרשמי התקבלו לעבודה באמצעות הפניות של המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,ה נטו לייחס את ההצלחה לעצמ ולא למרכז.
כ 60%מהנרשמי למרכז ,שקיבלו הפניות לעבודה שלא הניבו הצעות עבודה ,דיווחו שה דחו
הצעת עבודה שהמרכז העביר אליה ,ו 40%הנותרי דיווחו שה נדחו על ידי המעסיק.
במרבית המקרי ,הנרשמי דיווחו שה אינ יודעי מה סיבות הדחייה ,מעבר לכ שהמעסיק
מצא ,כנראה ,מועמד מתאי יותר )ראה לוח .(15
לוח  – 15דיווח על סיבות לאי קבלה לעבודה לפי נרשמי מועסקי ולאמועסקי )אחוזי(

המועמד דחה את ההצעה

כלל הנרשמי
60.0

נרשמי
מועסקי
57.1

נרשמי
לאמועסקי
64.5

מסיבות:
העבודה לא מתאימה

23.8

24.5

22.6

השכר נמו

11.3

12.9

10.2

העבודה מרוחקת ממקו המגורי

8.8

8.2

9.7

שעות העבודה אינ מתאימות

6.3

4.0

9.6

עבודה פיסית קשה

3.8

2.0

6.5

סיבות אחרות

6.0

5.5

5.8

המועמד נדחה

40.0

42.9

35.5

ס הכול

100.0

100.0

100.0

הסיבות העיקריות לדחיית הצעות עבודה על ידי נרשמי היו :עבודה לא מתאימה )ללא פירוט
נוס( ) ,(24%שכר נמו ) ,(11%מקו העבודה רחוק ) ,(9%שעות לא מתאימות ) ,(6%עבודה
פיסית קשה ) (3%וסיבות אחרות ) .(6%לא נתגלו הבדלי ניכרי בי נרשמי שהיו מועסקי,
לבי מי שלא היו מועסקי ,בסיבות לדחיית הצעות על ידי מועמדי ,או לדחיית מועמדי על ידי
מעסיקי.
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בשני הסקרי ,שנערכו בקרב המעסיקי שהעבירו הזמנות עבודה למרכז לתעסוקת מבוגרי,
הועלו השגות ,על ידי המעסיקי ,לגבי מידת ההתאמה בי המשרה המוצעת לבי הכישורי של
המועמדי .נמצא כי  26%דיווחו כי כל ,או רוב ,המועמדי שנשלחו אליה היו מתאימי
למשרה שהוצעה 44% ,דיווחו שחלק מהמועמדי היו מתאימי ו 30%דיווחו שא אחד
מהמועמדי לא היה מתאי למשרה שהוצעה.
הביקורת של המעסיקי התייחסה לא רק למידת ההתאמה של מועמדי למשרות המוצעות,
אלא ג לכ שנשלחו אליה מועמדי שלא היה לה מספיק מידע לגבי הדרישות ,התנאי
והתגמולי של המשרה המוצעת .כשליש מהמעסיקי דיווחו שהגיעו אליה מועמדי שחסרו
מידע בסיסי לגבי המשרות המוצעות .המידע החסר הקי ה מידע המתייחס לדרישות של
התפקיד ,וה מידע המתייחס לתגמולי המוצעי ולתנאי העבודה.
בנוס 12% ,מהמעסיקי דיווחו שמועמדי שהוזמנו לריאיו כלל לא הגיעו אליו.

הסטאטוס התעסוקתי
כזכור ,קרוב למחצית הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ,שרואיינו בשני הסקרי ,דיווחו בעת
הריאיו שה כבר מועסקי בעבודה כלשהי .ההבדלי בי שני הסקרי היו קטני כאשר בסקר
השני ,שנער בשנת  ,2006שיעור המועסקי היה מעט גבוה יותר ,49% :לעומת  47%בסקר
הראשו משנת ) 2005ראה לוח .(16
כ 40%מהנרשמי המועסקי עבדו על פי דיווח במשרה מלאה וקבועה .האחרי נחלקו בי
 19%שעבדו בעבודה חלקית וקבועה 18% ,שעבדו בעבודה מלאה וזמנית ו 24%שעבדו בעבודה
זמנית וחלקית .בס הכל 43% ,עבדו בעבודות זמניות ושיעור דומה ) (42%עבדו במשרות
חלקיות .שיעור הנרשמי המבוגרי שעבדו בעבודה חלקית היה גבוה יחסית לכלל המועסקי
מעל גיל  45במשק ,שרק  24%מה עבדו בעבודה חלקית )על פי נתוני סקר כוח אד של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה לשנת .(2006
בהבחנה על פי מגדר ,נמצא הבדל ניכר בי גברי לנשי ושיעור הגברי המועסקי ,מכלל
הגברי הנרשמי ,הגיע ל ,52%לעומת הנשי שרק  38%מה היו מועסקות בעת ביצוע הסקר
)ראה לוח .(16
ג במאפייני המשרה נמצאו הבדלי שבאו לידי ביטוי בעיקר בשיעור גבוה של נשי שעבדו
במשרות חלקיות ) (51%לעומת  33%מהגברי .בס הכל ,שיעור גבוה יותר של גברי )(45%
מצאו עבודה שהיא ג מלאה וג קבועה ,לעומת  31%מהנשי שמצאו עבודות כאלו .פערי אלו
בהיקפי המשרה דומי לנתוניה של כלל המועסקי בישראל )על פי נתוני סקר כוח אד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת .(2006
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לוח  – 16אחוז מועסקי ואחוז עובדי בעבודות זמניות ,חלקיות ,ומלאות וקבועות ,לפי
מאפייני רקע עיקריי
אחוז
מועסקי
47.9

אחוז בעבודות
זמניות
42.8

אחוז במשרות
חלקיות
40.3

אחוז עובדי
בעבודה מלאה
וקבועה
41.9

גברי

52.2

45.9

33.0

44.6

נשי

37.9

42.9

51.0

30.8

מאפיי
ס הכול
המגדר

הגיל
עד 54

46.9

40.0

25.0

46.5

5955

49.0

57.1

52.5

27.7

+60

42.7

39.1

45.5

35.9

שנות לימוד
עד 12

51.9

38.1

52.6

35.1

1513

43.1

39.1

26.1

36.1

+16

50.0

53.8

33.3

36.9

אזור
תל אביב והמרכז

47.7

44.6

39.2

38.5

מחוזות אחרי

46.2

42.9

36.4

46.2

הקשר בי הגיל לבי שיעור המועסקי היה חלש ,כאשר דווקא בקרב קבוצת הביניי ,קבוצת
הגיל שבי  55ל ,59נמצא השיעור הגבוה ביותר של מועסקי ) .(54%נית להסביר זאת בכ
שהגילאי הצעירי יותר ,עד גיל  ,55מוכני פחות להתפשר על טיב העבודה שה מחפשי.
חיזוק להערכה זו נית למצוא בבדיקת הסטאטוס של העיסוק :גילאי הביניי בני  55עד 59
מאופייני באחוז גבוה יותר ,בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות ,של מועסקי בעבודות חלקיות
וזמניות .בס הכל ,רק  28%מהנרשמי בגילי  5955היו מועסקי במשרה מלאה וקבועה
לעומת  47%בקרב הנרשמי עד גיל  ,55ו 36%בקרב הנרשמי מעל גיל .60
נמצאו הבדלי ,קטני בלבד ,בשיעור המועסקי ובמאפייני המשרה ,בהבחנה על פי מספר שנות
לימוד .ההבדלי העיקריי שנמצאו ,באו לידי ביטוי בנטייה של בעלי השכלה של עד  12שנות
לימוד לעבוד יותר בעבודות חלקיות ,ושל בעלי השכלה של  16שני ויותר ,לעבוד יותר בעבודות
זמניות .לא נמצאו הבדלי בשיעור המועסקי במשרות מלאות וקבועות בהבחנה על פי שנות
לימוד.
מאפייני עבודה נוכחית
במסגרת השאלו נשאלו נרשמי ,שדיווחו שה מועסקי ,אודות התפקידי שה ממלאי
בעבודת הנוכחית ,שעות העבודה והשכר ,שביעות הרצו מהעבודה ומהשכר ,והחשיבות
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היחסית של תנאי העבודה ,כפי שה נתפסי על יד .נרשמי שלא היו מועסקי בעת הריאיו,
התבקשו להתייחס בתשובותיה לעבודת האחרונה לפני תקופת האבטלה.
 .1התפקיד בעבודה
בדיקת התפקידי בעבודה של הנרשמי המועסקי ,נערכה ה בהשוואה לעיסוק הקוד ,וה
בהשוואה לעיסוקי של כלל המועסקי המבוגרי שמעל גיל ) 45ראה לוח .(17
לוח  – 17התפלגות משלחי יד של הנרשמי המועסקי בעיסוק נוכחי ובעיסוק קוד ,ושל כלל
המועסקי המבוגרי )אחוזי(
מקצוע בעיסוק מקצוע בעיסוק כלל העובדי
המבוגרי *
קוד
נוכחי

המקצוע
אקדמאי

10.3

10.0

15.6

חופשיי וטכניי

12.4

14.0

13.7

מנהלי

3.4

14.2

8.1

מנהלי חשבונות

4.4

7.3

2.3

פקידי ומזכירות

24.7

23.6

12.3

סוכני מכירות

8.7

2.5

1.3

מוכרי

3.6

4.1

4.6

מטפלי סיעודיי

3.7

0.5

4.4

שירותי אחרי

8.5

13.7

6.6

עובדי מקצועיי בתעשייה ,בנייה וחקלאות

12.1

7.8

20.9

שומרי ומאבטחי

5.1

1.8

1.3

עובדי בלתי מקצועיי

3.4

0.9

8.9

ס הכול

100.0

100.0

100.0

*  45עד  ,65נתוני סקר כוח אד  2006של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

המועסקי המבוגרי שפנו למרכז ,עבדו בשיעור גבוה ,יחסית לכלל העובדי המבוגרי במשק,
במקצועות הפקידות והמזכירות ) 25%לעומת  ,(12%ובתחומי המכירות ) 12%לעומת  .(6%ה
היו מיוצגי פחות במשלחי יד של עובדי מקצועיי ) 12%לעומת  (21%ומעט פחות במקצועות
אקדמאיי ,חופשיי וטכניי ) 23%לעומת .(29%
בהשוואה לעיסוק הקוד ,נמצא כי בעת הריאיו ,יותר נרשמי מועסקי עבדו כעובדי
מקצועיי ) 12%ו 8%בהתאמה( ,כעובדי מכירות ) 12%ו 7%בהתאמה( ,וכעובדי בסיעוד )4%
ו 0.5%בהתאמה( .הנרשמי המועסקי בעת הריאיו היו מועסקי פחות ,בהשוואה לעבודת
הקודמת ,במקצועות הניהול ) 3%ו 14%בהתאמה( ,ובשירותי אחרי מחו למכירות וסיעוד
) 9%ו 14%בהתאמה(.
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בס הכל ,הממצאי מצביעי על ירידה מסוימת בסטאטוס של המקצוע בעבודה שהנרשמי
המועסקי עבדו בה בעת הריאיו ,יחסית לעבודה קודמת ,א הירידה אינה חדה כפי שנית היה
לצפות .הסיבה לכ נעוצה בכ ,שהעיסוק הקוד של המועסקי איננו בהכרח העיסוק העיקרי
שבו ה עבדו במהל חיי עבודת .רבי מהנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי כבר הספיקו
לעבוד בעבודות זמניות ,או חלקיות ,מאז שנפלטו מעבודת העיקרית )ראה להל(.
בדיקת העיסוק בעבודה על פי מאפייני רקע :מגדר ,גיל ,השכלה ומקו מגורי ,הצביעה ,כצפוי,
על הבדלי על פי מגדר והשכלה.
בהבחנה על פי מגדר ,נמצא שנשי מיוצגות יותר בעבודות הפקידות והמזכירות ,ופחות בעבודות
התעשייה והבנייה ,א ההבדלי על פי מגדר ,בשיעור בעלי תפקידי אקדמאי ,תפקידי ניהול
ותפקידי הדורשי השכלה חופשית או טכנית ,היו קטני .ג בי התפלגות המקצועות לבי
מספר שנות הלימוד נמצא ,כצפוי ,קשר ,זאת מאחר שבחלק מהתפקידי נדרשת השכלה גבוהה.
קשר דומה לא נמצא בי ההתפלגות המקצועית לבי הגיל ולבי המיקו באר )בהשוואה של
אזור המרכז לעומת האזורי האחרי(.
 .2שעות עבודה ושכר
כשני שליש מהמועסקי דיווחו על גובה שכר אצל המעביד שאצלו עבדו בעת הריאיו .מכלל
הנרשמי המועסקי שדיווחו על שכר 43% ,עבדו בעבודה חלקית .לעובדה זו יש ,כצפוי,
השלכות על גובה השכר החודשי.
על פי דיווח הנרשמי המועסקי 36% ,מה הרוויחו פחות משכר המינימו )  3,335לחודש
בעת ביצוע הסקרי( וה ייצגו ,ברוב ,את האוכלוסייה העובדת חלקית .אול  12%מהנרשמי
המועסקי שעבדו במשרה מלאה 35 ,או יותר שעות בשבוע ,דיווחו א ה שהשכר שלה נמו
משכר המינימו 34% .נוספי מדווחי על שכר שנע בי  3,500ל , 5,500ו 30%על שכר של
יותר מ)  5,500ראה לוח  .(18בממוצע עמד שכר של הנרשמי המועסקי על כ 5,100
בממוצע לחודש ,נמו בהרבה מהשכר הממוצע במשק שעמד בתקופה שבי אוגוסט  2005ומר
 2006על כ  7,400בממוצע.
לוח  – 18התפלגות השכר למועסקי )השכר במקו עבודה נוכחי( וללאמועסקי
)השכר בעבודה קודמת( )אחוזי(.

עד 1000
2000 1001
3334 2001
4999 3335
5000
7000 5001
+7001
ס הכול
ממוצע

מועסקי בעבודה נוכחית
עובדי
כלל
המועסקי במשרה מלאה
11.5
9.5
15.3
21.5
12.2
16.6
13.4
100.0
5,120

4.7
0.8
5.2
28.4
14.4
25.3
21.1
100.0
6,840
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לאמועסקי בעבודה קודמת
עובדי
כלל
המועסקי במשרה מלאה
5.1
11.9
13.8
22.2
9.8
10.7
26.5
100.0
5,960

5.2
9.0
12.3
22.4
10.0
11.1
30.0
100.0
6,080

שכר של הנרשמי ,שהיו מועסקי בעת הריאיו ,היה נמו מעט מזה של הנרשמי שלא היו
מועסקי בעת הריאיו ,שגובה שכר נבדק בהתייחס לעבודת האחרונה שלפני תקופת
האבטלה .השכר הממוצע של המועסקי בעת הריאיו עמד על כ , 5,100לעומת שכר של 6,000
 בעבודת האחרונה של מי שלא היו מועסקי בעת הריאיו .ע זאת ,השכר הגבוה בעבודה
הקודמת נבע מכ ,ששיעור גבוה יותר מהנרשמי עבד בעבודה זו במשרה מלאה .כאשר נבדק רק
שכר של העובדי במשרה מלאה :מועסקי שעבדו בעת הריאיו ,ומי שלא היו מועסקי –
בעבודת האחרונה ,נמצא כי שכר של העובדי המועסקי גבוה יותר )  6,800ו 6,100
בהתאמה( .ממצא זה נמצא בהלימה ע ממצאי קודמי ,שהצביעו על כ ,שהעבודה הקודמת
של חלק ניכר מהנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי ,אינה העבודה העיקרית שבה ה עסקו
בחייה הבוגרי .הנרשמי ,לפני הרשמת למרכז ,כבר הספיקו לעבוד בעבודות זמניות או
חלקיות בשוק העבודה.
השכר הממוצע החודשי של הגברי בקרב הנרשמי המועסקי היה גבוה בהרבה מזה של
הנשי .השכר החודשי של הגברי עמד על כ  5,700לחודש ושל הנשי על כ 4,000בלבד )ראה
לוח  .(19עיקר הפער בשכר נבע מהבדלי בהיק המשרה של גברי לעומת נשי .כאשר השכר
חושב רק לעובדי במשרה מלאה ) 35שעות ויותר לשבוע( ,הפער הצטמצ במידה ניכרת )7,000
ו 6,400בהתאמה(.
לוח  – 19שכר חודשי למועסקי בעבודת הנוכחית ולאמועסקי בעבודת האחרונה,
לפי מגדר וגיל
מועסקי בעבודה נוכחית
עובדי במשרה
מלאה
כלל הנרשמי

לאמועסקי בעבודה קודמת
עובדי במשרה
מלאה
כלל הנרשמי

מגדר
גברי

5,721

7,019

7,012

7,488

נשי

3,986

6,364

4,142

5,516

גיל
עד 54

5,519

6,961

5,486

6,254

59 55

4,486

5,851

5,176

6,477

+60

3,190

4,270

5,119

6,135

פערי בשכר ,על פי מגדר ,נתגלו ג בקרב הנרשמי הלאמועסקי בעבודת האחרונה לפני
תקופת האבטלה .שכר המדווח של הגברי היה גבוה בהרבה מזה של הנשי .הפער הצטמצ
כאשר הבדיקה התייחסה רק לעובדי במשרה מלאה ,א הוא עדיי נשאר גבוה )  7,500ו
  5,500בהתאמה(.
הבדלי בשכר נתגלו ג בהבחנה על פי גיל .בעוד ששכר של המועסקי הצעירי יחסית,
שגיל עד  54שני ,הגיע לכ , 5,500שכר של המבוגרי מעל גיל  60הגיע לכ  3,200בלבד.
הפער נשמר ג כאשר השכר חושב רק עבור העובדי במשרה מלאה ) 7,000ו 4,300בהתאמה(.
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פערי בשכר ,בהבחנה על פי גיל ,נמצאו ג בקרב הלאמועסקי על פי שכר בעבודת
האחרונה לפני האבטלה ,א הפערי היו קטני יחסית.
כשלושה רבעי מהעובדי חלקית ) (74%רצו לעבוד יותר שעות ,ועבודת החלקית נבעה מכ
שלא מצאו עבודה אחרת 6% .נוספי היו שוקלי את האפשרות לעבוד יותר שעות .יתר
המועסקי העובדי חלקית ) (20%היו מרוצי מהיק שעות עבודת הנוכחית.
שיעור העובדי חלקית באוכלוסיית הנרשמי המועסקי ,שהיו מעונייני להגדיל את היק
עבודת ,גבוה בהרבה מזה שנמצא בכלל אוכלוסיית המועסקי המבוגרי בישראל ,שבה רק
 38%מהעובדי חלקית מעונייני להגדיל את היק עבודת )על פי נתוני סקר כוח אד של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת .(2006
 .3שביעות הרצו מעבודה ושכר
מרבית הנרשמי המועסקי ) (62%מדווחי שה מרוצי ,או די מרוצי ,מהעבודה ,ורק 22%
דיווחו על חוסר שביעות רצו ממנה .עקב ניסוח שונה של קטגוריות התשובות בסקרי
הנוכחיי ,בהשוואה לסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,יש קושי מסוי
בהשוואה ,א נית להערי שרמת שביעות הרצו של הנרשמי המועסקי ,נמוכה מזו של כלל
המועסקי המבוגרי בישראל ,בגילי  45עד  ,65ש 83%מה דיווחו על שביעות רצו מהעבודה
)ראה לוח .(20
לוח  – 20שביעות רצו מהעבודה של מועסקי בעבודה נוכחית ,לאמועסקי בעבודה קודמת
וכלל המועסקי המבוגרי )אחוזי(
עבודה קודמת ללא
מועסקי

עבודה נוכחית
למועסקי

כלל המועסקי
המבוגרי באר
34.0
49.1

מרוצה מאוד
די מרוצה

36.9

20.4

ככה – ככה

16.6

16.6



לא כל כ מרוצה

8.7

8.4

11.6

בכלל לא מרוצה

13.0

17.4

5.3

ס הכול

100.0

100.0

100.0

37.3

24.7

שביעות הרצו מהעבודה של הנרשמי הלאמועסקי מעבודת הקודמת ,שלפני תקופת
אבטלת ,הייתה דומה לזו של הנרשמי המועסקי 58% .מה דיווחו על שביעות רצו כוללת
מהעבודה ,מתוכ  37%היו מרוצי מאוד ,ו 20%דיווחו שה די מרוצי .כלומר ,נמצאה נטייה
חזקה יותר של הלאמועסקי לבחור בתשובה" :מרוצה מאוד" ,בהתייחס לעבודת הקודמת,
בהשוואה למועסקי בעבודת הנוכחית שנטו יותר לבחור בתשובה" :די מרוצה".
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בשאלה נוספת התבקשו הנרשמי המועסקי להערי את טיב העבודה שמצאו בהשוואה
לעבודת הקודמת .נמצא כי  43%סברו שעבודת הנוכחית הרבה פחות טובה ,ועוד  13%סברו
שעבודת הנוכחית קצת פחות טובה .השאר התפלגו בי  27%שחשבו שעבודת הנוכחית טובה
יותר ,ו 17%שסברו שאי הבדל בטיב העבודה בי עבודת הנוכחית לזו הקודמת .ממצא זה
מחזק את ההתרשמות שאוכלוסיית הנרשמי למרכז כוללת ה אנשי שנפלטו זה מקרוב
מעבודה משמעותית ,שבה עסקו במהל חיי העבודה שלה ,וה מי שכבר הספיקו להחלי
עיסוקי בשני האחרונות ,לא בהכרח בתפקידי הקשורי למקצוע או לתחומי הכשרת.
בסקרי נבחנה שביעות הרצו מהשכר .נמצא כי שביעות הרצו מהשכר של הנרשמי
המועסקי הייתה נמוכה יחסית .רק  26%היו מרוצי מהשכר בעוד שלמעלה ממחצית
הנרשמי המועסקי ) ,(56%לא היו מרוצי ממנו ,מה  38%שלא היו מרוצי בכלל .שביעות
הרצו מהשכר הייתה נמוכה בהשוואה לכלל אוכלוסיית המועסקי בישראל מעל גיל  .45בקרב
אוכלוסייה זו )על פי נתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת  ,(2004רק
 19%לא היו מרוצי בכלל מהשכר ו 46%היו מרוצי )ראה לוח  .(21שביעות הרצו של
הנרשמי המועסקי מהשכר הייתה נמוכה ג בהשוואה לזו של הלאמועסקי בעבודת
האחרונה .בקרב קבוצה זו 42% ,היו שבעי רצו מהשכר שקיבלו בעבודת האחרונה ,ו 44%לא
היו מרוצי.
לוח  – 21שביעות רצו מהשכר של נרשמי מועסקי בעבודה נוכחית ,נרשמי לאמועסקי
בעבודה קודמת וכלל המועסקי המבוגרי )אחוזי(
מועסקי בעבודה
נוכחית

מרוצה מאוד

6.8

לאמועסקי בעבודה
קודמת
11.1

כלל המועסקי
המבוגרי
6.1

די מרוצה

19.3

31.2

39.4

ככה – ככה

17.7

13.9



לא כל כ מרוצה

18.2

12.2

35.7

בכלל לא מרוצה

38.1

31.8

18.8

ס הכול

100.0

100.0

100.0

 .4התנאי החשובי בבחירת עבודה
משתתפי הסקר ,שנער בשנת  ,2006התבקשו לציי מה התנאי שה בודקי כאשר ה
מחפשי עבודה .כזכור ,חלק מהצעות העבודה שהופנו לנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי נדחו
על יד .חשוב לפיכ ,על מנת להגיע להתאמה אופטימאלית בי הציפיות של הנרשמי לבי
הזמנות העבודה ,לבדוק מה התנאי החשובי לנרשמי כאשר ה בוחרי את העבודות שהיו
רוצי לעבוד בה.
הגור הראשו בחשיבותו הוא הקירבה של מקו העבודה למקו המגורי .מרבית הנרשמי
) ,(61%ציינו כגור "חשוב מאד" את הקירבה למקו המגורי )ראה לוח  .(22הממצא קשור
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כנראה לכ ,ש 79%מהנרשמי למרכז דיווחו שאי לה רכב פרטי העומד לרשות ,עובדה
המקשה על הניידות .ארבעת התנאי הבאי בסדר החשיבות היו :לעבוד במקצוע ,לעבוד
בעבודה ע אפשרויות קידו ,לעבוד בעבודה ע סמכות ואחריות ,וכ לעבוד בתנאי עבודה
טובי .בי  46%ל 52%ציינו תנאי אלה כחשובי מאוד .לעבוד בשכר מתאי ולעבוד במשרה
מלאה נתפסו כחשובי מאוד רק על ידי  40%מהנרשמי ,כאשר עבודה קבועה נתפסה כגור
הכי פחות חשוב ,ורק  26%ציינו תנאי זה כחשוב מאוד.
לוח  – 22התנאי החשובי בבחירת עבודה )אחוזי וממוצעי(
התנאי
לעבוד קרוב לבית

חשוב
במיוחד
31.0

חשוב
מאוד
29.5

חשוב
24.7

לא חשוב
14.9

ממוצע *
2.8

אפשרויות קידו

23.7

24.3

31.1

21.0

2.5

לעבוד במקצוע

21.5

30.1

29.3

19.1

2.5

עבודה ניהולית או ע אחריות

15.6

29.7

34.2

20.4

2.4

לעבוד בתנאי עבודה נוחי

14.7

31.4

31.4

22.5

2.4

לעבוד במשרה מלאה

20.5

19.3

30.7

29.5

2.3

שכר מתאי

9.5

30.7

23.8

36.0

2.1

עבודה קבועה

7.7

18.5

35.4

38.4

2.0

)*( חשוב במיוחד = ,4לא חשוב =1

השוואת תפיסת החשיבות של הגורמי השוני ,בקרב נרשמי שהיו מועסקי בעת הריאיו
בהשוואה לנרשמי שלא היו מועסקי ,מצביעה על כ ,שכל הגורמי נתפשו כחשובי יותר
בעיני האוכלוסייה שאינה מועסקת )ראה לוח  .(23בארבעה מהתנאי שנבדקו :אפשרויות
הקידו ,עבודה במשרה מלאה ,שכר הול ועבודה קבועה ,ההבדלי היו גדולי יחסית .כמו כ,
נמצאה נטייה של נרשמי ,שלא היו מועסקי ,לציי יותר תנאי בעבודה כחשובי מאוד
בבחירת תעסוקה מתאימה ,בהשוואה למועסקי.
לוח  – 23אחוז המשיבי "חשוב במיוחד" ו "חשוב מאוד" לפי מועסקי ולאמועסקי
לעבוד קרוב לבית
לעבוד במקצוע
אפשרויות קידו
עבודה ניהולית או ע אחריות
לעבוד בתנאי עבודה נוחי
לעבוד במשרה מלאה
שכר מתאי
עבודה קבועה
מספר הקריטריוני שצוינו כחשובי במיוחד או מאוד
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מועסקי
57.7
49.7
41.3
41.2
41.4
31.3
27.6
19.0
3

לאמועסקי
62.9
53.5
54.1
49.4
50.6
48.0
52.0
32.9
4

נית להניח ,במידה רבה של וודאות ,כי להבדלי בתפיסת החשיבות של התנאי השוני
בעבודה יש השפעה על הסטאטוס התעסוקתי .קבוצת הנרשמי שלא הייתה מועסקת הייתה
כנראה בררנית יותר לגבי סוג העבודות שהיא מוכנה לעבוד בה ,בעיקר לגבי התנאי הקשורי
לשכר הול ,לעבודה שאינה זמנית ,לעבודה במשרה מלאה ולעבודה שיש בה קידו.
בחלק מתנאי העבודה שנבדקו ,נמצאו הבדלי על פי מגדר )ראה לוח  .(24באופ מפתיע ,דווקא
הגברי ,יותר מהנשי ,רצו לעבוד קרוב למקו המגורי ולעבוד בתנאי עבודה נוחי ,ואילו
הנשי ,שלא כצפוי ,רצו לעבוד במשרה מלאה ובעבודות הדורשות ניהול ואחריות ,בשיעור גבוה
מזה של הגברי.
לוח  – 24אחוז המשיבי "חשוב במיוחד" ו "חשוב מאוד" לפי מגדר וגיל

לעבוד קרוב לבית
לעבוד במקצוע

גברי
67.9
51.0

מגדר
נשי
49.6
52.5

עד 55
65.9
47.5

גיל
+56
54.2
55.3

אפשרויות קידו

48.3

47.5

39.4

59.5

עבודה ניהולית או ע אחריות

42.4

49.7

41.6

51.4

לעבוד בתנאי עבודה נוחי

54.3

34.1

44.6

50.0

לעבוד במשרה מלאה

31.2

42.5

30.1

52.8

שכר מתאי

41.8

38.0

39.6

43.8

עבודה קבועה

27.6

24.1

16.2

40.3

מספר התנאי שצוינו
כחשובי במיוחד או מאוד

3.6

3.4

3.2

4.0

ג בהבחנה בי שתי קבוצות גיל :עד  55לעומת  56ויותר ,נמצאו הבדלי בחלק מהתנאי.
דווקא הנרשמי הצעירי יחסית ,עד גיל  ,55רצו יותר לעבוד קרוב לבית ,בעוד שהנרשמי
המבוגרי יחסית ,מעל גיל  ,56נטו יותר לחפש עבודה במקצוע ,לחפש עבודה ע אפשרויות
קידו ,להדגיש את חשיבות של מספר גדול יותר של תנאי העבודה ,בהשוואה לנרשמי צעירי
יותר .ממצא זה מדגיש את הקושי הרב בהשמה בעבודה של מובטלי מבוגרי יחסית .לא רק
שקבוצה זו נתקלת ביותר מחסומי מצד המעסיקי ,אלא שה מציד ג מגבילי מלכתחילה,
יותר מעמיתיה הצעירי יחסית ,את סוגי העבודות שה מוכני לעבוד בה.
חיפוש עבודה וקבלת דמי אבטלה
היק מחפשי העבודה נבדק ה באוכלוסיית הנרשמי שאינ מועסקי וה באוכלוסיית
הנרשמי המועסקי .באוכלוסיית המועסקי ,המימד של חיפוש עבודה בודק למעשה ג
שביעות רצו מעבודה נוכחית ,שכ מי שמחפש עבודה בעודו מועסק ,כנראה שאינו שבע רצו
מעבודתו הנוכחית )ראה להל(.
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לא פחות מ 59%מהנרשמי המועסקי דיווחו כי ה מחפשי עבודה אחרת ,ועוד 8%
מתכווני להתחיל לחפש עבודה בקרוב .האחרי ,33% ,לא חיפשו ולא התכוונו לחפש עבודה
אחרת .לא נמצאו הבדלי בשיעור מחפשי עבודה אלטרנטיבית בהבחנה על פי מגדר ,גיל ,השכלה
או אזור מגורי.
בבדיקת הקשר בי שביעות הרצו מהעבודה לבי הרצו להחלי עבודה ,נמצאה ההתפלגות
הבאה:
מרוצי בעבודה ולא חיפשו עבודה אחרת

36%

לא מרוצי בעבודה וחיפשו עבודה אחרת

32%

לא מרוצי בעבודה ולא חיפשו עבודה אחרת

6%

מרוצי בעבודה וחיפשו עבודה אחרת

26%

 36%מהנרשמי המועסקי מרוצי בעבודה ולא חיפשו עבודה אחרת ,ו 32%אינ מרוצי
בעבודה וחיפשו עבודה אחרת .כרבע מהמועסקי ) (26%חיפשו עבודה אחרת למרות שהיו
מרוצי ממנה .ככל הנראה אלו ה מועסקי שעבדו בעבודות זמניות ,או מועסקי שעבדו
בעבודות חלקיות ומחפשי עבודה במשרה מלאה ,או מועסקי שהיו מרוצי מהעבודה ,א לא
מהשכר.
בשאלה שבדקה את הסיבות לחיפוש עבודה אחרת ,דווחו הסיבות הבאות:
שכר נמו
עבודה לא במקצוע ,עבודה לא מקצועית
עבודה זמנית
עבודה חלקית
אחר
ס הכול

44%
30%
16%
18%
2%
100%

שכר נמו היה הגור המרכזי שבגללו נרשמי מועסקי חיפשו עבודה אחרת ,ועבודה לא
במקצוע ,או עבודה לאמקצועית הייתה הסיבה השנייה להמש חיפוש עבודה.
הממצאי מצביעי לכאורה על סתירה מסוימת בי הדיווח של מועסקי על הסיבות לחיפוש
עבודה אחרת ,לבי דירוג התנאי החשובי בעבודה המבוקשת ,שבו הנרשמי הדגישו פחות את
חשיבות השכר .ייתכ שההבדלי נובעי מכ שמועסקי מבוגרי ,אינ תופסי בהכרח את
השכר כגור החשוב ביותר ,א יש לה דרישות לשכר ס מסוי ,וה ימנעו מעבודות ששכר
נמו מהס שקבעו לעצמ.
בקרב האוכלוסייה שאינה מועסקת 92% ,דיווחו שה ממשיכי לחפש עבודה ,בעוד שהנותרי
) (8%הפסיקו לחפש ויצאו לפחות זמנית מכוח העבודה .רוב הנרשמי שהפסיקו לחפש עבודה
עשו זאת בגלל שה התייאשו מלמצוא עבודה מתאימה .שיעור גבוה יותר מהנשי הלא
מועסקות ) (11%ויתרו על המש חיפוש עבודה ויצאו מכוח העבודה ,זאת בהשוואה ל5%
מהגברי.
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שאלה נוספת התייחסה לקבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה במהל השנה שלפני הרישו
למרכז .נמצא כי  67%מהנרשמי ,שלא היו מועסקי בעת הריאיו ,דיווחו שלא קיבלו דמי
אבטלה במהל השנה האחרונה )ראה לוח  .(25דיווח דומה התקבל ג מ 71%מהנרשמי
המועסקי ,שלא קיבלו דמי אבטלה או הבטחת הכנסה ,בשנה האחרונה .ממצא זה מצביע על
כ ,שמרבית מחפשי העבודה המבוגרי כבר מיצו את דמי האבטלה שהיו זכאי לקבל בגי
עבודת בעבר ,ורוב אינו נימנה על אוכלוסיית הזכאי לקבלת הבטחת הכנסה.
לוח  – 25קבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה בשנה האחרונה לפי נרשמי מועסקי
ולאמועסקי )אחוזי(

קיבל

נרשמי
לאמועסקי
35.5

נרשמי מועסקי
29.5

ס הכול
32.5

לא קיבל

70.5

64.5

67.5

ס הכול

100.0

100.0

100.0

שביעות רצו מהטיפול של המרכז לתעסוקת מבוגרי
שביעות הרצו מהמרכז לתעסוקת מבוגרי ,נבדקה ה בקרב הנרשמי למרכז וה בקרב
המעסיקי שפנו אליו.
 .1הנרשמי
שביעות הרצו של כלל הנרשמי ,מטיפול המרכז לתעסוקת מבוגרי ,הייתה נמוכה יחסית.
מכלל הנרשמי 57% ,דיווחו שאינ מרוצי מהטיפול ו 26%שה מרוצי 17% .נוספי –
שביעות רצונ הייתה בינונית )ראה לוח .(26
נמצאו הבדלי ברמת שביעות הרצו בי הנרשמי המועסקי לבי הנרשמי שאינ מועסקי:
בקרב המועסקי 47% ,לא היו מרוצי מהטיפול ו 34%היו מרוצי .בקרב הנרשמי שלא היו
מועסקי 66% ,לא היו מרוצי ורק  21%היו מרוצי.
שביעות הרצו הייתה גבוהה יותר בקרב נרשמי מועסקי שקיבלו הפניות לעבודה מהמרכז על
פי הרישו במחשב ,ש 36%מה היו מרוצי ו 42%לא היו מרוצי .שביעות הרצו מהמרכז
הייתה גבוהה עוד יותר בקרב המועסקי שקיבלו הפניות מהמרכז על פי דיווח ,ש 47%מה
היו מרוצי ו 29%היו לא מרוצי.
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לוח  –26שביעות הרצו מטיפול המרכז לתעסוקת מבוגרי )אחוזי(

מרוצה מאוד

כלל
הנרשמי

12.8

מועסקי

לא
מועסקי

מועסקי שקיבלו
הפניות מהמרכז לפי
רישו במחשב

מועסקי
שקיבלו הפניות
על פי דיווח

די מרוצה

13.6

18.2

10.2

17.8

24.9

ככה – ככה

16.6

20.2

13.3

21.9

22.5

לא כל כ מרוצה

11.3

4.7

16.6

4.7

3.9

בכלל לא מרוצה

45.8

41.6

49.6

37.7

25.5

ס הכול

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15.5

10.4

17.9

22.5

כלומר ,מועסקי שטופלו במרכז וקיבלו הפניות לעבודה ,דיווחו על רמה גבוהה יותר של שביעות
רצו ,בהשוואה לנרשמי שטיפול המרכז בה היה מינימאלי.
 .2המעסיקי
המעסיקי שרואיינו בסקרי נשאלו על שביעות רצונ מהמקצועיות והיכולת של עובדי המרכז
לתעסוקת מבוגרי שאית היו בקשר .נמצא כי  42%היו מרוצי מאוד ,עוד  25%היו "די
מרוצי" ,ורק  7%לא היו מרוצי .שיעור גבוה 26% :מהמעסיקי ,טענו שה לא מכירי
מספיק את נציג המרכז על מנת להביע עמדה .בס הכל 67% ,מהמעסיקי היו מרוצי מהנציג
של המרכז לתעסוקת מבוגרי ,שעימו היו בקשר.
בשאלה פתוחה התבקשו המעסיקי ,שלא היו מרוצי מנציג המרכז ,לפרט מדוע ה לא היו
מרוצי ממנו .מרבית הביקורת התייחסה לתהליכי המיו של המועמדי לתפקיד" :שולחי
אנשי לא מתאימי" ,ולהעדר מעקב של המרכז אחר המועמדי ,לאחר שליחת.
ביקורת מסוימת על תהליכי המיו באה לידי ביטוי ג בשאלה פתוחה ,שבה נשאלו המעסיקי
הא יש לה הצעות שיכולות לעזור למרכז להשמת מבוגרי .כרבע מהתשובות שהתקבלו
) (26%התייחסו לשיפור תהליכי המיו ,מאחר שלדעת ,העובדי שהמרכז שולח אינ
מתאימי תמיד לדרישות שנוסחו בבקשה שהגישו למרכז .רבע נוס מהתשובות התייחסו לנושא
המידע ולהתאמת ציפיות .הטענה הייתה שיש לתת יותר מידע למועמדי על המשרות המוצעות,
ולמעסיקי – על המועמדי ,ולהיעזר לצור השגת מטרה זו בעיקר באתר האינטרנט .חלק
מהמעסיקי התייחסו במסגרת זו ג למאפייני מוטיבציוניי :המרכז שלח להערכת ,בחלק
מהמקרי ,עובדי חסרי מוטיבציה שלא היו מוכני להתפשר ולקבל עבודה שאינה עומדת בכל
הדרישות שה קבעו לעצמ .לפיכ ,על המרכז לדעת אות המעסיקי ,לבדוק טוב יותר את
הציפיות של העובדי ואת דרישותיה מהעבודה.
שביעות הרצו של המעסיקי מהמרכז לתעסוקת מבוגרי נבדקה ג במימדי נוספי.
כמחצית מהמעסיקי ) (48%דיווחו שיש לה כיו לפחות משרה פנויה אחת ,שאותה ה מנסי
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לאייש .מעסיקי אלה נשאלו הא ה פנו למרכז ,או מתכווני לפנות אליו ,כדי לגייס עובדי
לאיוש משרות אלו .המעסיקי ,שלא הייתה לה משרה פנויה חדשה ,נשאלו שאלה דומה לגבי
העתיד .השאלה הייתה הא במידה ויחפשו עובדי ,ה יחזרו ויפנו למרכז לתעסוקת מבוגרי
)ראה לוח .(27
 50%מהמעסיקי שהיו לה משרות פנויות ,דיווחו שה כבר פנו למרכז לתעסוקת למבוגרי
במטרה לקבל מועמדי לאיוש המשרות 26% .נוספי מדווחי שה מתכווני לפנות והשאר
) (24%אינ מתכווני לחזור ולפנות למרכז ,או שאינ יודעי הא יפנו .המעסיקי שדיווחו
שאי לה משרה פנויה ,ושנשאלו לגבי פנייה למרכז לאיוש משרות עתידיות ,נטו ג ה לחזור
ולפנות למרכז 83% :דיווחו שה יפנו למרכז 10% ,אמרו שישקלו את האפשרות לפנות למרכז,
ורק  7%לא יפנו למרכז.
לוח  – 27הנטייה לפנות שוב למרכז לפי סוג מעסיק :קלט או לא קלט עובדי מהמרכז
)אחוזי(

כל הנשאלי

יש משרות פנויות
מתכוו
פנה
לפנות
למרכז
לא יפנה
23.7
26.3
50.0

אי משרות פנויות
לא יפנה או כנראה
לא יפנה
יפנה למרכז
22.7
82.9

קלטו מהמרכז

62.5

25.0

12.5

87.5

12.5

לא קלטו מהמרכז

48.1

25.9

26.0

81.8

18.2

נמצאו הבדלי ,בנטייה לחזור ולפנות למרכז ,בי המעסיקי שקלטו עובדי מהמרכז לבי
המעסיקי שלא קלטו עובדי מהמרכז :בקרב הראשוני 63% ,פנו כבר למרכז ,ורק  13%לא
נוטי לפנות .בקרב המעסיקי שלא קלטו עובדי מהמרכז ,רק  48%כבר פנו ,ו 26%אינ
נוטי לפנות .ממצא זה מחזק את ההתרשמות בדבר ההתנסות החיובית ,בדר כלל ,של
המעסיקי ע המרכז לתעסוקת מבוגרי.
המעסיקי שטענו שלא יפנו שוב למרכז ,נשאלו בשאלה פתוחה מדוע ה החליטו לא לעשות
זאת .התשובות השכיחות התייחסו לטענה שהמרכז שלח עובדי לאמתאימי .היו ג מקרי
ספורי של התייחסות לגיל העובד שנשלח :המעסיק ציפה לקבל עובדי מתחת לגיל  ,50מאחר
שמדובר בעבודות פיסיות ,וקיבל מועמדי מבוגרי יותר .מעסיקי אחרי התייחסו
למוטיבציה של המועמדי .הטענה הייתה שמגיעי מועמדי שלא רוצי לעבוד ,או מועמדי
"לאגמישי" שאינ מוכני לעבוד בשעות העבודה או בתנאי שהמעסיק מציע.
בשאלה נוספת ,נשאלו המעסיקי עד כמה חשוב ,לדעת ,להמשי את הפעילות של המרכז
לתעסוקת מבוגרי .הרוב הגדול של המעסיקי שפנו למרכז ) ,(84%סבור שיש חשיבות רבה
להמש הפעלתו של המרכז לתעסוקת מבוגרי .לא נמצאו הבדלי ,בתפיסת החשיבות של
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המרכז ,בי המעסיקי שקלטו עובדי באמצעות המרכז ,לבי המעסיקי שדחו את המועמדי
של המרכז.
עמדות המעסיקי כלפי העסקת עובדי מבוגרי
הצור במציאת פתרונות ייחודיי למחפשי עבודה מבוגרי ,נובע מנטיית של המעסיקי
להעדי מועמדי צעירי על פני מועמדי מבוגרי .המעסיקי שהשתתפו בסקר התבקשו
להערי את המאפייני והכישורי של עובדי מבוגרי ,בהשוואה לאלו של עובדי צעירי ,ב
 12מימדי שוני ,המתייחסי ה לכשרי פיסיי וה לכשרי מנטאליי של העובד )ראה לוח
.(28
לוח  – 28תפיסת מאפייני וכישורי של עובדי מבוגרי וצעירי )אחוזי וממוצעי(

נאמני למקו העבודה

יתרו
לצעירי
1.5

אי
הבדלי
25.0

יתרו
למבוגרי
73.5

ממוצע *
4.21

אחראי בעבודה

1.4

42.0

56.5

3.81

בעלי יכולת למלא תפקידי ניהול

9.8

36.1

54.1

3.64

נשחקי בעבודה

18.6

33.9

47.5

3.47

עומדי בלחצי בעבודה

10.6

51.5

37.9

3.42

עומדי בנורמות של איכות בעבודה

3.3

63.3

33.3

3.38

מקבלי מרות של הממונה

13.8

52.3

33.8

3.37

נוטי להיות מעורבי יותר בתאונות עבודה

12.0

56.0

32.0

3.36

דורשי תנאי סביבתיי טובי בעבודה

25.0

40.6

34.4

3.14

עומדי בנורמות כמותיות של העבודה

18.2

61.8

20.0

3.04

עלויות שכר גבוהות

30.8

43.1

26.2

2.98

גמישי ובעלי יכולת להסתגל לשינויי

50.0

29.7

20.3

2.53

ממוצע

16.3

44.6

29.1

3.37

* כישורי מבוגרי גבוהי בהרבה =  ,5כישורי צעירי גבוהי בהרבה =.1

נמצא כי מעסיקי ,שפנו למרכז וביקשו להפנות אליה עובדי מבוגרי ,נטו להערי את
יתרונות העובדי המבוגרי על פני עובדי צעירי במרבית האינדיקאטורי שנבדקו .שלושה
התחומי שבה נתפסו המבוגרי כעדיפי במיוחד על פני הצעירי היו :נאמנות למקו
העבודה ,אחריות בעבודה ויכולת למלא תפקידי ניהול .בתחומי אלה סברו יותר ממחצית
המעסיקי שיש למבוגרי יתרו על פני צעירי .בנוס ,שיעור גבוה מקרב המעסיקי הערי
שיש למבוגרי יתרו על פני הצעירי בתחומי של :שחיקה בעבודה ,עמידה בלחצי ,איכות
העבודה ,קבלת מרות הממונה ונטייה להימנעות ממעורבות בתאונות עבודה.
לא נמצאו כמעט הבדלי ,בהתייחסות לכישורי עובדי מבוגרי ,בהשוואה לאלה של צעירי,
בהערכת עלויות השכר ,בהערכת התפוקה ,ובדרישה לתנאי עבודה טובי.
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התחו היחידי שבו העריכו המנהלי שצעירי עדיפי על פני מבוגרי היה :הגמישות בעבודה
והיכולת להסתגל לשינויי .בתחו זה 50% ,מהמעסיקי העריכו שהצעירי עדיפי ,לעומת
 20%שסברו שג בתחו זה יש עדיפות למבוגרי.
ההערכה החיובית של העובדי המבוגרי נבעה ,כנראה ,מכ שהמעסיקי שפנו למרכז לחפש
עובדי מבוגרי ,היו מי שסברו שמלכתחילה ,שלעובדי אלה יש יתרו על פני עובדי צעירי
יותר.

43

דיו וסיכו
הערכת הצלחת המרכז לתעסוקת מבוגרי התבצעה בהתייחס למטרות ולמטלות שאות המרכז
הציב לעצמו .פעילות המרכז לתעסוקת מבוגרי כוללת שש מטלות ,או ששה תחומי פעילות
עיקריי ,שביצוע יקד את המטרה המרכזית של המרכז :השמה מוצלחת בשוק העבודה של
העובדי המבוגרי .מטלות אלה ה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

גיוס מועמדי וקליטת נתוניה במחשב;
גיוס הזמנות עבודה ממעסיקי;
הפניות לעבודה – התאמה בי הזמנות ומועמדי;
ייעו והדרכה;
ליווי ובקרה;
הכשרה.

א .גיוס מועמדי – בס הכל ,נרשמו במרכז לתעסוקת מבוגרי ,במהל התקופה שבי
אוקטובר  2004ועד מאי  ,2006כ 3,000מחפשי עבודה ,מתוכ הוקלדו למחשב נתוניה של כ
 2,000נרשמי .לתהלי קליטת הנתוני במחשב חשיבות רבה מאחר שתהלי ההתאמה בי
המועמדי לבי הזמנות העבודה אמור להתבצע בצורה ממוחשבת ,באמצעות תוכנה ייעודית
שנרכשה על ידי המרכז.
הנרשמי למרכז לתעסוקת מבוגרי הגיעו ברוב מאזור המרכז .שיעור גבוה מתוכ היו
גברי ,ה נטו להיות מבוגרי יחסית )שיעור הנרשמי מקרב בני  5045היה נמו משיעור
באוכלוסיית המובטלי הכללית( ,וה התפלגו על פני מגוו רחב של משלחי יד ,רוב מקצועות
ה"צווארו הלב" .מרבית הנרשמי למרכז לא היו מובטלי חדשי ,שנפלטו זה מקרוב ממקו
העבודה העיקרי שבו עבדו במהל הקריירה התעסוקתית שלה ,אלא מחפשי עבודה שהיו
מובטלי לאור זמ ,או כאלה שעבדו לא ברציפות בעבודות זמניות או חלקיות .כלומר:
שלמרכז הגיעו מחפשי עבודה המתקשי להיקלט בשוק העבודה ,כולל מועסקי בעבודות
זמניות ,חלקיות או בלתי מקצועיות ,שחיפשו עבודה אלטרנטיבית.
ההצלחה הניכרת של המרכז בגיוס מספר רב של נרשמי מחפשי עבודה הצריכה השקעת
משאבי גדולה בטיפול ראשוני ומינהלי בנרשמי ,מכלל המשאבי המצומצמי שעמדו לרשות
המרכז .עומס העבודה הביא לכ שחלק מהנתוני הוקלדו באיחור ,והפרטי של כ800
מהנרשמי הוקלדו בהלי מקוצר שבו הוקלדו למחשב רק הנתוני החיוניי.
רק חלק מעובדי ההשמה של המרכז לתעסוקת מבוגרי שלטו בתוכנת המחשב ,ויכלו לבצע
התאמות ממוחשבות בי נרשמי לבי הזמנות העבודה שנדרשו לצור איתור המועמדי
המתאימי .עקב כ ,אות עובדי שלא שלטו במחשב ,היו צריכי להסתייע בעובדי אחרי,
או לבצע את העבודה בצורה ידנית באמצעות תיקי עבודה שבה נשמרו פרטי הנרשמי .עובדה
זו הקשתה לעיתי על העבודה השוטפת ופגמה בתהלי איתור המועמדי המתאימי.
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ב .גיוס הזמנות עבודה ממעסיקי – במהל התקופה ,שבי אוקטובר  2004ועד מאי  ,2006פנו
למרכז לתעסוקת מבוגרי  241מעסיקי ,שהיפנו למרכז  364הזמנות עבודה .בחלק מהמקרי,
ההזמנה כללה דרישה ליותר מעובד אחד .חלק מהמעסיקי נרשמו במרכז בעקבות פניות של
המרכז אליה ,וחלק מה פנו בעקבות הפרסומי בתקשורת או באתר האינטרנט של המרכז.
חלק מההזמנות שהיפנו המעסיקי היו להעסקת עובדי בעבודות זמניות ,חלקיות או בעבודות
לא מקצועיות ,ובחלק מהמקרי לא הצליח המרכז לענות על הבקשות ,בעיקר במקרי שבה
ההזמנות היו לעובדי "צווארו כחול" ,ששיעור בקרב הנרשמי למרכז היה נמו יחסית.
ג .הפניות לעבודה ,התאמה בי הזמנות ומועמדי ,והשמות – במודל העבודה של המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,התאמה בי הזמנות עבודה של המעסיקי לבי הכשרי והציפיות של
הנרשמי ,כמו ג הפניית המועמדי המתאימי למעסיקי ,ה המטלות המרכזיות של המרכז.
ה חייבות להתבצע ב"זמ אמת" ולא נית לדחות .כאשר מעסיק פונה למרכז ומבקש מועמדי
למשרה פנויה ,המרכז אמור לאתר במהירות את המועמדי המתאימי ולשלוח את פרטיה
למעסיק .במקרי רבי תהלי הבחירה של המועמדי נעשה בהלי מזורז ,ולא תמיד נית היה
לאתר במהירות את כל המועמדי המתאימי למשרה הנדרשת .לא כל המועמדי היו שבעי
רצו מההצעות שקיבלו ,והיו תלונות על מידע חסר .ג לא כל המעסיקי היו שבעי רצו מאיכות
המועמדי שהגיעו מהמרכז.
כתוצאה מכ ,וכתוצאה מסיבות נוספות הקשורות בטיב הזמנות העבודה שהמעסיקי היפנו,
היק ההשמות הישירות בעבודה של המרכז :נרשמי שהושמו במשרות שאליה ה נשלחו על
ידי המרכז ,לא היה גבוה ,ומרבית ההשמות של נרשמי למרכז בתקופת הניסוי היו למשרות
שהנרשמי השיגו בעצמ.
ד .הטיפול בנרשמי – קליטת הנרשמי ורישומ במחשב ,מהווה את השלב הראשו בתהלי
הטיפול בנרשמי .בשלב השני יש צור בביצוע "אינטק" :ראיו אישי ע הנרשמי ,שבו מצד
אחד ,משלי המרכז מידע על הנרשמי ,בעיקר מידע הקשור בציפיות ,מוטיבציה וכדומה ,ומצד
שני ניתנת לנרשמי הדרכה בסיסית בנושאי הקשורי לתהלי חיפוש העבודה :כתיבת קורות
חיי ,תיאו ציפיות ,הכנה לראיו עבודה וכדומה .השלמת מידע מהנרשמי ומת ייעו
בנושאי הקשורי לתהלי חיפוש העבודה ,ניתני לחלק מהנרשמי ג באמצעות שיחות
טלפוניות ביוזמת הנרשמי או ביוזמת המרכז .שלב נוס בטיפול בנרשמי אמור היה להתבצע
באמצעות הדרכות והכשרות ממוסדות )ראה להל(.
במהל התקופה ,שבי אוקטובר  2004למאי  ,2006רואיינו בראיונות אישיי במסגרת המרכז
לתעסוקת מבוגרי ,על פי רישומי המחשב במרכז 313 ,נרשמי ,ממוצע של  16ראיונות לחודש.
בס הכל רואיינו בראיונות אישיי מספר ניכר של מועמדי ,המהווי כ 15%מכלל הרשומי
במרכז .בנוס ,המרכז נת ייעו טלפוני למספר ניכר של נרשמי שמספר הכולל אינו ידוע.
למרות שמדובר בהיק לא קט של ראיונות ,עקב אילוצי כוח אד ,הטיפול בנרשמי התבצע
באופ חלקי בלבד ,והמרכז התקשה לטפל ביסודיות בכל הנרשמי .יתרה מזאת ,היק הטיפול
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בנרשמי נגזר מההיק הכולל של העבודה .ככל שהגיעו למרכז יותר הזמנות עבודה ,כ קט
היק ראיונות העבודה והטיפול בנרשמי.
ה .ליווי ,מעקב ובקרה – תהלי העבודה של המרכז לתעסוקת מבוגרי ,כמו כל מרכז תעסוקה
אחר ,מחייב ליווי הנרשמי המופני לעבודה ,ומעקב ובקרה של תהליכי ההשמה בעבודה.
בדיקת התוצאות של ההפניות ,ההזמנות לראיונות עבודה ,ההשמות וההתמדה בעבודה ,ה
באמצעות פניה למעסיקי וה באמצעות פניה לנרשמי ,היווה חלק אינטגראלי מעבודת המרכז.
עקב אילוצי כוח אד ,מטלה זו בוצעה באופ חלקי ביותר ,בי היתר משו שהיא ניתנת לדחייה,
שלא כמו חלק מהמטלות האחרות )שחייבו טיפול מיידי(.
ו .הכשרה – עקב מגבלות תקציב ומגבלות מנהליות ,היק ההכשרה המקצועית שנערכה
במסגרת המרכז היה מצומצ .נערכו שני קורסי בסיסיי בנושאי מחשבי ,ושני קורסי של
הכנה לעול העבודה .נרשמי במרכז השתתפו ג במספר קורסי שהועברו על ידי עמותת
חמישי פלוס מינוס שלא במסגרת המרכז.
שביעות הרצו מהתוכנית
שביעות הרצו של הנרשמי ,מהמרכז לתעסוקת מבוגרי ,הייתה נמוכה יחסית :רוב הנרשמי
שרואיינו בסקרי שנערכו לא היו שבעי רצו מהמרכז .שביעות רצונ של נרשמי שקיבלו
הפניות לעבודה ,על פי רישומי המחשב ,הייתה גבוהה מזו של נרשמי שלא קיבלו הפניות ,והיא
הייתה גבוהה עוד יותר בקרב נרשמי שאישרו שקיבלו הפניות ,א כי מספר של אלה היה נמו
יחסית .חלק מהנרשמי שקיבלו הפניות עבודה ,לא התייחסו אליה כאל הפניות ,מאחר שלא
קיבלו בעקבותיה זימו לראיו עבודה.
שביעות הרצו של המעסיקי ,שפנו למרכז בהזמנות לעובדי ,הייתה גבוהה מזו של הנרשמי
למרכז .רוב היו מרוצי מהמרכז ,וגילו נכונות לחזור ולפנות למרכז בבקשות לעובדי נוספי.
הממצאי על שביעות הרצו הנמוכה של כלל הנרשמי למרכז ,לעומת שביעות הרצו הגבוהה
יחסית של המעסיקי ,אינ מפתיעי .כפי שצוי ,היק הטיפול של המרכז לתעסוקת מבוגרי
בנרשמי היה חלקי ,ובחלק גדול מהמקרי ,לא נוצר קשר של ממש בי הנרשמי לנציגי
המרכז .בנוס ,רק מיעוט מהנרשמי מצא עבודה באמצעות המרכז .לעומת זאת ,המעסיקי זכו
לטיפול יסודי יותר של נציגי המרכז ,וברוב המקרי ,המרכז הפנה אליה מועמדי לעבודה .ג
א היו טענות מצד חלק מהמעסיקי על טיב המועמדי לעבודה שנשלחו אליה ,הרי שבמרבית
המקרי ענה המרכז על ציפיותיה.
הערכה כוללת
נית להערי שהמרכז לתעסוקת מבוגרי הצליח בתקופה קצרה יחסית ,ובאמצעות משאבי כוח
אד מוגבלי שהתבססו במידה לא מבוטלת על עבודה בהתנדבות ,לבסס את מעמדו כמרכז
ייחודי המטפל במחפשי עבודה מבוגרי .לאור התקופה שנבחנה ,נרשמו למרכז כ 3,000מחפשי
עבודה ,נרכשה תוכנה ייעודית לטיפול בכוח אד והוקלדו אליה נתוניה של כ2,000
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מהנרשמי ,הוק אתר אינטרנט פעיל ,שהחל לבסס את מעמדו ככתובת למחפשי עבודה
מבוגרי ולמעסיקי המעונייני לקלוט עובדי מבוגרי לעבודה ,נוצרו קשרי ע מאות
המעסיקי שפנו למרכז להזמנת עובדי ,למעלה מ 1,000נרשמי קיבלו לפחות הפנייה אחת
לעבודה ,ונערכו ראיונות עבודה ע מספר לא מבוטל של נרשמי.
ע זאת ,ההצלחה של המרכז בהשמה ישירה של מחפשי עבודה באמצעות משרות שהמרכז גייס
עבור ,הייתה חלקית ,ומרבית הנרשמי שמצאו עבודה במהל ההפעלה הניסיונית של
התוכנית ,מצאו את העבודה בעצמ .המרכז ג התקשה להעמיק את הטיפול בנרשמי וללוות
אות בתהלי ההשמה בעבודה ,עקב משאבי כוח האד המוגבלי ,ביחס למספר הגדול של
הנרשמי ושל מקבלי הפניות העבודה.
ההצלחה החלקית של המרכז לתעסוקת מבוגרי אינה טמונה רק בהיק כוח האד שעמד
לרשותו ,שהיה מקו להגדילו ,אלא ג במבנה מודל העבודה שלו.
מודלי – דגמי לעבודה של מרכזי תעסוקה
קיימי שני מודלי עיקריי של עבודה בטיפול במחפשי עבודה והשמת בעבודה .המודל
הראשו הוא מודל "הטיפול בביקוש" .על פי מודל זה הלקוחות העיקריי של מפעילי התוכניות,
בשוק הפרטי או הציבורי ,ה המעסיקי .המעסיק מפנה הזמנות עבודה למפעיל ,והוא מנסה
לאייש אות באמצעות מאגר מחפשי עבודה הרשומי אצלו ,או באמצעות חיפוש עובדי
מתאימי באמצעי התקשורת ההמוניי ,או באתרי האינטרנט .מודל זה יכול לפעול ,כפי
שפועלות חלק מחברות ההשמה הפרטיות ,ג ללא מאגר של מחפשי עבודה הרשומי בחברה .ג
שירות התעסוקה פועל בפועל בהשמה של דורשי עבודה כמודל המטפל בביקושי ,שבו מרבית
ההשמות של שירות התעסוקה ה למשרות שהופנו אליו על ידי מעסיקי.
המודל השני הוא מודל "הטיפול בהיצע" .על פי מודל זה ,הלקוחות העיקריי של מפעילי
התוכניות ה מחפשי העבודה .תפקידו של המפעיל הוא למצוא לה פתרונות תעסוקתיי
מתאימי .המפעיל במודל זה נמצא אמנ בקשר ע המעסיקי ,א קשר זה נועד בעיקר כדי
להציג פתרונות תעסוקתיי למחפשי העבודה הרשומי אצלו ומטופלי על ידו .מרבית
התוכניות החברתיותתעסוקתיות ,המופעלות על ידי גורמי ממשלתיי או ציבוריי ,כולל
תוכנית "אורות לתעסוקה" ,ה תוכניות המבוססות על טיפול בהיצעי.
ניתוח מבנה העבודה של המרכז לתעסוקת מבוגרי מצביע על כ שהמרכז פעל למעשה לפי מודל
משולב ,המכיל יסודות של שני הדגמי הנזכרי ,א למעשה הוא קרוב יותר למודל הטיפול
בביקוש ,ופחות למודל הטיפול בהיצע .במודל הביקוש הנזכר ,המטלה המרכזית היא לענות על
מרב הזמנות העבודה של המעסיקי ולשלוח לה מועמדי מתאימי לעבודה .כדי לתת מענה
למטלה זו ,היה הכרח לגייס את מלוא המשאבי ,ג א עמידה במטלה זו נגסה ביכולת לבצע
מטלות אחרות של המרכז ,בה :הדרכה וייעו למועמדי ,מעקב ובקרה אחר ההפניות
וההשמות בעבודה ,והשלמת המידע על הנרשמי וקליטת במערכת הממוחשבת.
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הקצאת כוח אד במרכז
היק המטלות שהמרכז לתעסוקת מבוגרי נטל על עצמו ,וההצלחה החלקית בהשגת ,מצביעי
על כ שלא נית היה לבצע בצורה מלאה את המטלות במשאבי כוח האד שעמדו לרשות
המרכז .עובדי המרכז :חמישה עובדי במשרה חלקית ,בתוספת מתנדבי ,יכלו לעמוד בביצוע
המשימות רק באופ חלקי.
ע זאת ,הגדלת כוח האד המתבקשת אינה מספקת תשובה לצור באיזו בי המטלות השונות
של המרכז .המש ההפעלה של המרכז לתעסוקת מבוגרי על פי מודל העבודה הנוכחי ,ג
בתוספת כוח אד ,לא תביא בהכרח להגדלת יעילות העבודה .ניסיו לאז את מודל העבודה,
באופ שיתפקד בעיקר כמודל של "היצע" ולא כמודל של "ביקוש" ,מחייב להתאי את היק
הפעילות של המרכז למשאבי הנתוני של כוח האד ,לחלק את כוח האד באופ שיית מענה
למכלול המטלות ולשלבי העבודה השוני ,ולמנוע מצב שבו ביצועה של אחת המטלות ,חשובה
ככל שתהיה ,יבוא על חשבו ביצוע של המטלות האחרות.
לצור זה ,ראוי להקצות את צוות העובדי והמתנדבי של המרכז בי ארבע הפונקציות
הבאות:
 .1הדרכה ,ייעו והשמה – הטיפול בנרשמי והשמת בעבודה מתאימה היא הפונקציה
העיקרית של המרכז לתעסוקת מבוגרי .התפקיד כולל :השלמת מידע על הנרשמי; הכרת
הנרשמי ,כולל כשריה וציפיותיה ,רצוי באמצעות פגישה אישית; ייעו והדרכה בכתיבת
קורות חיי ,הכנה לראיונות עבודה והדרכה בנושאי נוספי הקשורי לתהליכי חיפוש עבודה;
בדיקת הזמנות העבודה שהופנו למרכז כולל השלמת מידע ממעסיקי; בדיקת ההתאמה בי
הנרשמי לבי הזמנות העבודה ומת הפניות לעבודה; מעקב אחר תהליכי ההשמה באמצעות
עובדי המעקב והבקרה )ראה להל(.
תפקיד עובד ההשמה ,האחראי על הטיפול בנרשמי ושליחת לעבודה ,דורש שליטה במערכת
הממוחשבת של המרכז המאפשרת לאתר מועמדי מתאימי להזמנות עבודה ספציפיות,
ושליטה באתר האינטרנט של המרכז.
 .2המער הלוגיסטי – התפעול השוט של המרכז לתעסוקת למבוגרי ,מחייב טיפול במספר רב
של נרשמי שיש צור לקלוט את נתוניה במחשב .ההרשמה למרכז מתבצעת באמצעי שוני:
דואר אלקטרוני ,פקס או דואר ,כאשר בנוס לטופס ההרשמה ,יש צור לקלוט ג טופס קורות
חיי .מאחר שלא כל הנרשמי ממלאי את כל הפרטי הנדרשי בטופס הקליטה ,יש צור,
במקרי רבי ,ליצור קשר טלפוני ע הנרשמי כדי להשלי את הפרטי החסרי.
באופ דומה ,יש צור לטפל ג בהזמנות העבודה המגיעות למרכז מהמעסיקי ,באמצעות אתר
האינטרנט ,דואר אלקטרוני ,פקס או טלפו .בנוס ,המער הלוגיסטי אחראי על אתר האינטרנט
של המרכז כמו ג על התפעול השוט של המערכת הממוחשבת.
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 .3ליווי ,מעקב ובקרה – שליחת קורות החיי של מועמד למעסיקי הוא השלב הראשו
בתהלי הארו של ההשמה בעבודה .במהל תהלי ההשמה קיימי צמתי שוני שעל
המועמד לעבודה לעבור אות בהצלחה ,והמעקב אמור לענות על שורה של שאלות כגו :הא
המועמד קיבל הזמנה לראיו עבודה? הא המועמד הגיע לראיו העבודה שאליו הוזמ? הא
המועמד התקבל לעבודה? במידה ולא ,מדוע לא? הא מעוניי להמשי בקשר ע המרכז?
במידה והתקבל ,הא התחיל לעבוד והא הוא מתמיד בעבודתו? במידה והוא מתמיד בעבודה,
הא הוא מרוצה ממנה או שהוא מחפש עבודה אלטרנטיבית?
יש לקחת בחשבו כי תהלי ההשמה של הנרשמי למרכז אינו אקט חדפעמי .הממצאי
מצביעי על ניידות ניכרת של האוכלוסייה הנידונה אל שוק העבודה וממנו .עובדה זו מחייבת
מת הדגש רב יותר על רציפות המעקב אחר הנקלטי בעבודה ,על מנת לעזור למי שכבר הושמו
בעבודה ,לשמר את עבודת ,ולעזור לנושרי ממנה לחפש עבודה חליפית.
ייתכ שיש עדיפות בביצוע תהלי הליווי והמעקב באמצעות עובדי ההשמה שמכירי את
המועמדי שקיבלו הפניות עבודה ,א הניסיו מלמד ,שיש יתרו בהפרדת הפונקציות ,וביצוע
המעקב באמצעות עובדי שזו התמחות.
 .4הכשרה – הפעלת קורסי להכשרה מקצועית או מת הדרכות מרוכזות ,נכללת בדר כלל
במער הלוגיסטי של מרבית התוכניות התעסוקתיות .ההנחה היא כי השמת של מובטלי
בעבודה דורשת ,בחלק מהמקרי ,הסבה מקצועית של מועמדי לעבודה ,או הכשרה והעשרה
בתחומי ספציפיי שיעזרו בתהלי קליטת בעבודה .הפונקציה של הכשרה והדרכה היא
פונקציה מקצועית המחייבת התמחות ,האמורה להתבצע בנפרד מהפונקציות האחרות במרכז.
מכא שראוי להגדיר ארבעה סוגי תפקידי בעבודת המרכז :עובדי השמה ,עובדי ליווי ומעקב,
עובדי לוגיסטיי ועובדי הכשרה.
הבחירה וההכשרה של צוות העובדי
צוות העובדי והמתנדבי במרכז לתעסוקת מבוגרי כולל אנשי השייכי לאוכלוסייה
המטופלת במרכז :מחפשי עבודה בני  50עד  .65הבחירה בעובדי המשתייכי לאוכלוסייה
המטופלת היא טבעית ונכונה ,מאחר שאוכלוסייה זו מכירה בצורה הטובה ביותר את אוכלוסיית
היעד של המרכז ,ואת המחסומי שאית צריכי עובדי מבוגרי להתמודד בכניסה
המחודשת לשוק העבודה.
ע זאת ,יש לתת את הדעת לשתי נקודות חשובות:
א .לא כל העובדי במרכז לתעסוקת מבוגרי תפסו את עצמ כעובדי קבועי מאחר,
שבמקביל לעבודת במרכז ,ה המשיכו לחפש עבודה אלטרנטיבית .עקב כ ,שניי
מהעובדי התחלפו במהל ההפעלה הניסיונית של המרכז .תהלי זה הוא טבעי מאחר
שהעבודה במרכז היא חלקית.
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ב .בנוס לכישורי הנדרשי מעובדי ההשמה :ידע וניסיו בתחו לצד יכולת לעבוד ע
אנשי הנמצאי בתהלי שנית להגדירו כ"משברי" ,נדרשת מעובדי המרכז יכולת לעבודה
ע מחשבי .יכולת ומוטיבציה ללמוד להשתמש בתוכנת כוח האד הייעודית הפועלת
במרכז ,לצד טיפול בדואר אלקטרוני ובאתר האינטרנט ,ה כשרי בסיסיי הנדרשי
לעבודה במרכז ,כשרי שלא עמדו לרשות של כל העובדי במרכז.
לפיכ ,בתהלי הבחירה של עובדי המרכז ,יש לבחור את אות עובדי שה :בעלי ידע וניסיו,
מעונייני לעבוד במשרה חלקית לאור זמ ,ובעלי יכולת לעבוד ולתפעל את המערכות
הממוחשבות במרכז.
היק אוכלוסיית המטופלי
טיפול בנרשמי למרכז הכולל :ראיונות אישיי ,הקניית מידע ,לימוד צרכי ,התאמה
אופטימאלית בי מועמדי ומשרות פנויות ,וליווי ומעקב ,מחייבי להגביל את מספר
המטופלי למטפל ,להתאי את שיטות הטיפול לפוני ,ולפלח את אוכלוסיית הנרשמי על פי
מידת ההזדקקות שלה לשירותי המרכז.
הנרשמי למרכז אינ מהווי מיקשה אחת ,וה שוני זה מזה במצב התעסוקתי :מובטלי
או מועסקי המחפשי עבודה אלטרנטיבית ,בגיל :בני  45לעומת בני  60ויותר ,בהיסטוריה
התעסוקתית שלה :נרשמי שנפלטו זה מקרוב מעבודת העיקרית לעומת אחרי המובטלי
או עובדי בעבודות זמניות לאור זמ .הנרשמי נבדלי זה מזה ג בהכשרת :בעלי מקצועות
מבוקשי לעומת בעלי מקצועות שאינ נדרשי ,או במוטיבציה שלה :מובטלי החייבי
מסיבות כלכליות או אחרות להצטר לשוק העבודה ,לעומת אחרי המעונייני להצטר ,א רק
בתנאי שאות ה הציבו לעצמ.
אחת הדרכי להתמודד ע ההיק הנרחב של הנרשמי היא לקבוע שני "מעגלי טיפול" .על פי
הצעה זו ,לא יוגבל אמנ מספר הנרשמי למרכז ,א הנרשמי יחולקו לשני מעגלי כאשר
הטיפול שיינת לשייכי לכל מעגל לא יהיה בהכרח זהה .במעגל הפנימי ייכללו נרשמי שהטיפול
בה יהיה אינטנסיבי יחסית .מטופלי אלה יוזמנו לריאיו אישי ,יקבלו עזרה בכתיבת קורות
חיי ויעברו סדנאות ,ארוכות או קצרות ,לרכישת מיומנויות חיפוש עבודה .המרכז יחפש עבור
מטופלי אלה פתרונות תעסוקתיי ,לא בהכרח ממאגר הזמנות העבודה שהמעסיקי העבירו
למרכז ,וייכללו בו בעיקר נרשמי שרמת "הסיכו המקצועי" שלה ,כפי שרמה זו תוגדר על ידי
המרכז ,היא גבוהה יחסית .נית להניח שבמעגל ה"פנימי" ייכללו נרשמי שנית להגדיר
כשייכי לאוכלוסיות הקשות להשמה.
במעגל השני )"החיצוני"( ייכללו הנרשמי האחרי ,מי שלא נכללו במעגל הטיפול האינטנסיבי
של המרכז .מודל העבודה באוכלוסייה זו יהיה קרוב למודל ה"טיפול בביקוש" .כלומר ,הזמנות
עבודה שיופנו למרכז על ידי מעסיקי ,ושאינ מתאימות למטופלי המעגל הראשו ,יופנו
לנרשמי אלה ,זאת בנוס לייעו בנושא כתיבת קורות חיי או ייעו ספציפי על פי דרישה.
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יש לקחת בחשבו שההבחנה בי שני מעגלי הטיפול איננה סטאטית .השמות בעבודה ,עזיבת
המרכז או יציאה מכוח העבודה של נרשמי השייכי למעגל הטיפול הראשו ,יביאו להעברת
של נרשמי מהמעגל השני למעגל הראשו.
לסיכו :תוכנית המרכז לתעסוקת מבוגרי היא תוכנית תעסוקתית בעלת שני מאפייני
ייחודיי .המאפיי הראשו קשור לאוכלוסיית היעד של המרכז ,שהיא אוכלוסייה המתקשה
להיקלט בשוק העבודה וסובלת מחסמי ייחודיי .חסמי אלה ה בחלק מבניי וקשורי
לשינויי בביקושי בשוק העבודה ,שינויי שאינ מתאימי בהכרח לכשרי ולניסיו שצברה
האוכלוסייה המבוגרת בגילי  45עד  ,65ובחלק ,קשורי לנטייה של המעסיקי להעדפת
עובדי צעירי .המאפיי השני קשור לכ שהמרכז מטפל בכלל האוכלוסייה המבוגרת הנזקקת
לסיוע בתחומי התעסוקה ,הכוללת ה מובטלי ,וה מועסקי בעבודות זמניות ,חלקיות או
בלתי מקצועיות ,המחפשי עבודה אלטרנטיבית שכיו אי כמעט תוכניות עבור .שכ ,רוב
התוכניות התעסוקתיות בישראל מיועדות לאוכלוסיית מקבלי הבטחת הכנסה.
מעבר להצלחת התוכנית בהגברת המודעות לנושא עבודת מבוגרי בקרב הציבור והמעסיקי,
ובטיפול במספר גדול של נרשמי ,מודל העבודה הנוכחי לא הצליח למצות את מלוא הפוטנציאל
הטמו בו .מיצוי כזה מחייב התייחסות לנקודות הבאות:
א .מעבר למודל עבודה המדגיש את ה"היצע" – טיפול במחפשי עבודה ,במקו מודל עבודה
המדגיש את ה"ביקוש" – טיפול במעסיקי .המעבר כרו בהעמקת הטיפול בנרשמי וכולל
ראיונות אישיי ,הדרכה בחיפוש עבודה ,וליווי ומעקב ,תו צמצו היק האוכלוסייה
המטופלת.
ב .הגדלת משאבי כוח האד בתוכנית ,בד בבד ע שינוי הרכבו וחלוקת העובדי בי
פונקציות שונות ,זאת על מנת להבטיח עמידה בכל המטלות שהוגדרו על ידי המרכז.
ג .הרחבת התוכנית לאזורי נוספי בישראל ולאוכלוסיות נוספות כמו מגזר ערבי או אזורי
פריפריה .הרחבה כזו לא תוכל להתבצע במיקו הנוכחי של המרכז לתעסוקת מבוגרי
בתל אביב ,והיא תדרוש הקמת סניפי בפריפריה שיטפלו באות אוכלוסיות.
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נספח  – 1טופס הצטרפות למרכז התעסוקתי – +50
לשימוש משרדי בלבד
מספר מועמד

רכז קולט

תארי קליטה

פרטי מועמד
ש משפחה _____________

ש פרטי________________ תעודת זהות ____________________

טלפו __________________ פקס___________________ טלפו נייד _______________________
שנת לידה _______________ מי _____מצב משפחתי______ דואר אלקטרוני ____________________
ישוב מגורי _____________ רחוב __________________ מס' בית ______מיקוד_______________
סוג רישיו נהיגה /בעל רכב
____________/

אר לידה_______________ שנת עלייה __________
מס' שנות לימוד_ _________

תארי עבודה אחרו________

עדיי עובד :כ  /לא

הא מעש :לא  /כ

השכלה – מקצועות ותארי
מקצוע

תת מקצוע

1
2
3

ניסיו בתוכנות

ציי :שליטה מלאה או חלקית

OFFICE
חשבשבת דוס  /חשבשבת חלונות )הק בעיגול(
אחרת ,איזו ___________________
אחרת ,איזו ___________________
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תואר

שפות
ציי :שליטה מלאה או חלקית
כתיבה
קריאה
דיבור

שפת א

עברית
אנגלית
אחרת ,איזו_______________
אחרת  ,איזו_______________

היסטוריה תעסוקתית )נא להתייחס למקומות העבודה העיקריי – עד 3
מקומות(
ש מקו עבודה

1

התמחות או ענ
של מקו העבודה

משנה
עד שנה

תפקיד מפורט ותחומי אחריות

מקצוע

2
3
מקצוע מבוקש
עדיפות

מקצוע

1
2
3

תת מקצוע

תנאי העסקה מבוקשי )סמ בעגול את התשובה המתאימה(
זמינות

היק

סוג

נכונות

נכונות לעבוד

הא נדרש

הא יש ל מגבלה

לעבודה

משרה

משרה

למשמרות

רחוק

שכר

פיסית?

מינימאלי?
מיידי

מלאה

קבועה

כ

כ

לא

כ

לא מיידי

חלקית

זמנית

לא

לא

כ

איזו?

תלוי במרחק

כמה?

לא

מתי?

לא משנה

חתימת המועמד____________________ תארי___________________
לתשומת לב:חתימת על גבי טופס זה באה לאשר את נכונות הפרטי שמולאו על
יד.
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נספח  – 2עבודת השדה
מקבלי הפניות – אוגוסט 2005
מתו  360הנרשמי שקיבלו הפניות ,רואיינו במסגרת הסקר  261נרשמי המהווי  73%מכלל
מקבלי ההפניות לעבודה )ראה לוח  .(1הנרשמי שלא רואיינו נחלקי בי מסרבי ),(17%
טלפוני שגויי ) ,(4%נרשמי שנוצר אית קשר וה דחו את הריאיו למועד אחר ולא רואיינו
) (6%ונרשמי שלא נית היה לראיי אות ) .(1%עבודת השדה התבצעה במהל חודש אוגוסט
 2006על ידי חברת טלדור.
לוח  – 1נתוני מדג הפוני ,אוגוסט ) 2005מספרי ואחוזי(
ס הכול קיבלו הפניות
רואיינו
סרבו להתראיי
טלפוני שגויי
נוצר קשר אל לא התבצע ריאיו
לא רלוונטי – בחו לאר ,מחלה וכו'
ס הכול

במספרי
360
261
61
13
20
5
100.0

באחוזי
100.0
72.5
16.9
3.6
5.6
1.4
100.0

מקבלי הפניות – מר 2006
במסגרת הסקר רואיינו  342נרשמי ,מכלל  472הנרשמי שנכללו במדג )ראה לוח  .(2נרשמי
אלה מהווי  73%מכלל מקבלי ההפניות לעבודה .הנרשמי שלא רואיינו נחלקי בי מסרבי
) ,(17%טלפוני שגויי ) ,(4%נרשמי שנוצר אית קשר וה דחו את הריאיו למועד אחר ולא
רואיינו ) ,(6%ונרשמי שלא נית היה לראיי אות ) .(1%עבודת השדה התבצעה במהל השבוע
הראשו של חודש מר  2006על ידי חברת טלדור.
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לוח  - 2נתוני מדג הפוני ,מר ) 2006מספרי ואחוזי(
ס הכול מדג
רואיינו
סרבו להתראיי
טלפוני שגויי
נוצר קשר אל לא התבצע ריאיו
לא רלוונטי – בחו לאר ,מחלה וכו'

באחוזי
100.0
72.5
16.5
3.7
6.0
1.3

במספרי
472
342
61
13
20
5

 57%מכלל המעסיקי שנכללו באוכלוסיית הסקר ,רואיינו בסקר המעסיקי )ראה לוח .(3
המעסיקי האחרי התפלגו בי  15%שסירבו להתראיי או שטענו שרואיינו בעבר ולא רצו
לחזור ולהתראיי 14% ,שלא נוצר אית קשר ,ו 7%שהטלפו שלה היה שגוי או שלא אותר
איש הקשר 6% .הנותרי טענו שה לא הזמינו עובדי מהמרכז לתעסוקת מבוגרי או שאיש
הקשר ,שכנראה הזמי עובדי ,כבר אינו עובד בעסק ולמחליפו אי מידע על המרכז.
לוח  – 3נתוני מדג המעסיקי )מספרי ואחוזי(
מספרי
80
21
20
10

רואיינו
סירבו להתראיי
לא היה מענה
טלפו שגוי או העדר מידע
טועני שלא הזמינו עובדי או שאיש הקשר
9
עזב וה לא מכירי את הקשר ע המרכז
141
ס הכול

אחוזי

56.7
14.9
14.2
7.1

6.4
100.0

המעסיקי ,או מנהלי כח האד שטיפלו בגיוס העובדי ,רואיינו באמצעות הטלפו.
במסגרת הסקר הנוכחי נעשה מאמ לראיי את כל המעסיקי שהציעו משרה פנויה והופנה
אליה לפחות עובד אחד .מכלל  105המעסיקי שהופנו אליה עובדי ,רואיינו בס הכל 75
מעסיקי .חלק מהמעסיקי שפנו למרכז היפנו בקשות ליותר מאשר משרה אחת .המעסיקי
האלה רואיינו לגבי כל המשרות הרלוונטיות .בס הכל  75המעסיקי רואיינו לגבי  100משרות
שהמרכז הפנה אליה עובדי )ראה לוח .(4
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לוח  – 4נתוני על המעסיקי  האוכלוסייה והמדג )מספרי(
מספר המעסיקי שפנו למרכז
מספר המעסיקי שהופנה אליה לפחות עובד אחד
מספר המשרות שנבדקו בסקר
מספר המעסיקי שרואיינו
מה:
המעסיקי שקלטו עובדי
המעסיקי שלא קלטו עובדי
המעסיקי שהציעו משרות פנויות שעדיי לא אויישו או אי מידע
לגבי איוש
המעסיקי שלא רואיינו
מה:
לא צורפו למדג עקב העדר מידע על טלפוני או על אנשי קשר
לא היה מענה או לא אותר איש הקשר
סירבו לשת פעולה

134
105
100
75
18
17
40
30
5
15
10

המעסיקי שרואיינו התחלקו לשלוש קבוצות:
• מעסיקי שנרש שקלטו עובדי שנשלחו על ידי המרכז )על פי דיווח המעסיקי או
המועמדי שנקלטו בעבודה(.
• מעסיקי שדחו את המועמדי שנשלחו על ידי המרכז.
• מעסיקי שהציעו משרות פנויות ,א לא היו עדיי בעת הראיו נתוני ברישומי המחשב
במרכז לגבי האיוש של משרות אלה.
מכלל המעסיקי שלא רואיינו במסגרת הסקר ,לגבי  5לא היו פרטי המאפשרי ביצוע
ראיונות ,ע  15לא נוצר קשר ,ברוב המקרי לא היה מענה בטלפו ,ו 10סירבו להשתת .בחלק
מהמקרי הסירובי לווו בטענה שה לא קלטו עובדי של המרכז וה לא זוכרי שהיה בכלל
קשר ע המרכז .קשיי באיתור אנשי הקשר איפיינו במיוחד חברות גדולות שפנו למרכז
לתעסוקת מבוגרי ,א לא קלטו עובדי שנשלחו אליה .כ לדוגמא לא נוצר קשר ע בית
החולי שיבא ,חברת ישראכרט ,חברת אינטל וחברת אל על.
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נספח 3
שאלו למועמדי לעבודה – מרכז תעסוקתי למבוגרי
שמי _________ ממכו המחקר טלדור והתבקשתי לבדוק את הצלחת המרכז לתעסוקת
מבוגרי של עמותת  50פלוס מינוס בעזרה למחפשי עבודה מבוגרי ,זאת על מנת שהמרכז יוכל
לשפר את עבודתו .אני מבקש לשאול אות מספר שאלות בנושאי הקשורי לעבודה ולחיפוש
עבודה .אנו מתחייבי לשמור על סודיות הנתוני.
ש המרואיי _____________
 .1מגדר  .1גבר  .2אישה

)למראיי :נסח את השאלות לפי המגדר של המרואיי(


 .2הא אתה עובד כיו ,כולל עבודה בעבודות מזדמנות?
 .1כ
 .2לא )עבור לשאלה (21
 .3אי היית מגדיר את העבודה של) :להקריא קטגוריות(

 .1עבודות מזדמנות
 .2עבודה זמנית
 .3עבודה קבועה
 .4לא יודע א זמנית או קבועה

 .4איזו עבודה אתה עושה בעיקר במקו זה? )טכנאי חשמל ,מוכר ,מזכירה רפואית( )למראיי:
להקליד טקסט(_______________________________________________________
 .5כמה זמ אתה עובד בעבודה זו? )לכתוב בחודשי( ____________

 .6כמה שעות בשבוע אתה עובד בדר כלל? __________
 .7הא אתה מעוניי לעבוד יותר שעות בשבוע?
 .1כ
 .2לא
 .3אולי
 .8מהו בער השכר ברוטו לחודש שאתה מקבל כולל כל התוספות? ______________
במידה ומקבל לפי שעה ולא יודע מה השכר החודשי ,לרשו שכר לשעה ברוטו ____________
 .9באיזו מידה אתה מרוצה מהשכר שאתה מקבל? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2די מרוצה
 .3ככהככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה

 .10בס הכל ,באיזו מידה אתה מרוצה מהעבודה? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2די מרוצה
 .3ככהככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה
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 .1112אי השגת את העבודה הזאת?
 .1בעזרת המרכז לתעסוקת מבוגרי )עמותת  50פלוס מינוס(
 .2מודעה בעיתו או באינטרנט
 .3חברי או קרובי
 .4חברת כוח אד
 .5שירות התעסוקה
 .6פנייה למעסיק אישית או בכתב
דר אחרת ,איזו _____________________ )למראיי :להקליד טקסט(
 .13הא אתה מחפש כיו עבודה אחרת או מתכוו לחפש בקרוב?
 .1מחפש
 .2מתכוו לחפש )עבור לשאלה (16
 3לא מחפש )עבור לשאלה (16
 .14מדוע אתה מחפש עבודה אחרת _____________________________________
 .15בהערכה כללית ,כמה שעות בממוצע בשבוע אתה מקדיש לחיפוש עבודה? __________
 .16כמה זמ לא עבדת לפני שהתחלת לעבוד בעבודה הנוכחית? _______ )בשני ,לעגל כלפי
מעלה ,פחות מ 6חודשי לרשו (0

 .17הא עבדת לפני העבודה הנוכחית? )טכנאי חשמל ,מוכר ,מזכירה רפואית(
א .עבדתי
ב .לא עבדתי )במידה ולא הייתה עבודה קודמת( )עבור לשאלה (21
 .18איזו עבודה עשית במקו העבודה העיקרי שעבדת בו לפני העבודה הנוכחית? )טכנאי חשמל,
מוכר ,מזכירה רפואית( )למראיי :להקליד טקסט(________________________________
 .19כמה זמ עבדת במקו עבודה זה?_________ )בשני ,לעגל כלפי מעלה ,פחות מ 6חודשי
לרשו (0
 .20בהשוואה לעבודה הקודמת ,הא העבודה הנוכחית של היא? )להקריא קטגוריות(

 .1הנוכחית הרבה פחות טובה
 .2הנוכחית קצת פחות טובה
 .3דומה
 .4הנוכחית יותר טובה

 .21הא קבלת בשנה האחרונה דמי אבטלה או הבטחת הכנסה?
 .1קיבל
 .2לא קיבל
 .22א אתה ומשפחת מצליחי לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית למזו,
חשמל ,טלפו וכדומה? )להקריא קטגוריות(
 .1מצליחים ללא כל קושי
 .2מצליחי
 .3לא כל כ מצליחי
 .4בכלל לא מצליחי

 .23האם אתה מרוצה ממצבך הכלכלי? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2מרוצה
 .3ככה  ככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה
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 .24א יש ל כיו קשר ע המרכז לתעסוקת מבוגרי הקשור לעמותת חמישי פלוס מינוס?
 .1כ
 .2לא
 .25כמה הפניות לעבודה )נשלחו קורות חיי למקומות עבודה( קיבלת בס הכל מהמרכז
לתעסוקת מבוגרי? ______ )א לא קיבל ,ציי  0ועבור לשאלה (31
 .2627א היו ל הפניות לעבודה שלא הסתיימו בראיונות עבודה ,מה היו הסיבות לכ )לציי עד
 2סיבות ,במידה ולא יודע לציי לא יודע(

א_________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________ .

 .28כמה מההפניות שקיבלת מהמרכז לתעסוקת מבוגרי הסתיימו בראיונות עבודה אצל

מעסיקי? כולל ריאיו שבעקבותיו התקבלת לעבודה __________ )א לא קיבל ,ציי  0ועבור
לשאלה (31
 .2930א היו ל ראיונות עבודה שבסיומ לא התחלת לעבוד ,מה היו הסיבות לכ? )לציי עד 2
סיבות ,במידה ולא יודע לציי לא יודע(

א_____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .
 .3135הא נעזרת במרכז לתעסוקת מבוגרי בנושאי הבאי:
ריאיו אישי ע עובד)ת( המרכז
עזרה בכתיבת תולדות חיי
ייעו בנושאי הקשורי לחיפוש עבודה או ראיונות עבודה
ייעו בנושאי הקשורי להכשרה מקצועית או לימודי
ייעו או עזרה אחרת

כ
1
1
1
1
1

לא
2
2
2
2
2

 .36באיזו מידה אתה מרוצה מהטיפול שקיבלת במרכז לתעסוקת מבוגרי? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2די מרוצה
 .3ככהככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה

 .37הא אתה מעוניי לעבור קורס או השתלמות שאתה חושב שיעזור ל בעבודה הנוכחית או
במציאת עבודה אחרת?
 .1לא
 .2כ
 .3845באיזו מידה התנאי הבאי חשובי ל בבחירת העבודה שאתה מוכ לעבוד בה?
לא כל כ
חשוב חשוב
חשוב
חשוב
במיוחד מאוד
1
2
3
4
שכר מתאי
1
2
3
4
עבודה קבועה
1
2
3
4
לעבוד במשרה מלאה
1
2
3
4
לעבוד קרוב למקו המגורי
1
2
3
4
לעבוד במקצוע שלי או במקצוע קרוב
1
2
3
לעבוד בתנאי עבודה נוחי )אי רעש או לכלו( 4
1
2
3
4
עבודה ע אפשרות לקידו
1
2
3
4
לעבוד בעבודה ניהולית או עבודה ע אחריות
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 .46שאלה למראיי :הא המרואיי עובד היו?
א .כ )מרואייני שמועסקי כיו מסיימי כא את הריאיו(
ב .לא
 .47הא עבדת בעבודה כלשהי בשנתיי האחרונות ,כולל בעבודות מזדמנות?
 .1כ
 .2לא )עבור לשאלה (59
 .48אי היית מגדיר את העבודה הזו) :להקריא קטגוריות(

 .1עבודות מזדמנות
 .2עבודה זמנית
 .3עבודה קבועה
 .4לא יודע א זמנית או קבועה

 .49איזו עבודה עשית בעיקר במקו זה? )טכנאי חשמל ,מוכר ,מזכירה רפואית( )למראיי:
להקליד טקסט( ____________________________________________
 .50כמה זמ עבדת בעבודה זו? )לכתוב בחודשי( ____________

 .51כמה שעות בשבוע עבדת בדר כלל בעבודה זו? __________
 .52הא רצית לעבוד יותר שעות בשבוע?
 .1כ
 .2לא
 .53מה היה בער השכר ברוטו לחודש שקבלת כולל כל התוספות? ______________
במידה וקיבל לפי שעה ולא יודע מה השכר החודשי ,לרשו שכר לשעה ברוטו ____________
 .54באיזו מידה היית מרוצה מהשכר שקיבלת? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2די מרוצה
 .3ככה ככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה

 .55בס הכל ,באיזו מידה היית מרוצה מהעבודה? )להקריא קטגוריות(

 .1מרוצה מאוד
 .2די מרוצה
 .3ככה ככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה

 .5657אי השגת את העבודה האחרונה שעבדת בה?
 .1בעזרת המרכז לתעסוקת מבוגרי
 .2מודעה בעיתו או באינטרנט
 .3חברי או קרובי
 .4חברת כוח אד
 .5שירות התעסוקה
 .6פנייה למעסיק אישית או בכתב
 .7דר אחרת ,איזו )למראיי :לרשו טקסט(
 .58מדוע הפסקת לעבוד בעבודה זו? __________________________________________
 .5960הא אתה מחפש כיו עבודה?
 .1מחפש
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 .2לא מחפש ,מדוע? ________________________________________ )עבור לשאלה (62

 .61בהערכה כללית ,כמה שעות בממוצע לשבוע אתה מקדיש לחיפוש עבודה? __________
 .62כמה זמ לא עבדת מאז עבודת האחרונה? _______ )בשני ,לעגל כלפי מעלה ,פחות מ6
חודשי לרשו ) (0במידה ולא הייתה עבודה לפני תקופת האבטלה ,לרשו "לא עבד" ולסיי ריאיו(

 .63איזו עבודה עשית לפני תקופת האבטלה שאליה התייחסת בשאלה הקודמת? )טכנאי חשמל,
מוכר ,מזכירה רפואית( ___________________________________ )למראיי :להקליד
טקסט(

 .64כמה זמ עבדת במקו עבודה זה? _________ )בשני ,לעגל כלפי מעלה ,פחות מ 6חודשי
לרשו (0

 .65הערות_____________________________
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נספח 4
שאלו למעסיקי שפנו למרכז
ש המעסיק __________ ש איש קשר ____________
טלפו  __________ 1טלפו ________________ 2
שמי ___________  ,אני מבצע סקר מטע המרכז לתעסוקת מבוגרי  +50ומבקש לשאול
מספר שאלות שיעזרו למובטלי מבוגרי שנפלטו משוק העבודה לחזור אליו ולהתפרנס בכבוד.
אנו מתחייבי לשמור על סודיות מוחלטת של התשובות.

 .1אי נוצר הקשר של העסק שלכ ע המרכז לתעסוקת מבוגרי?
__________________________________________________________________
 .2הא אתה מכיר את אתר האינטרנט של המרכז לתעסוקת מבוגרי?
 .1כ
 .2לא
 .3לכמה משרות בקשת עד היו מהמרכז לתעסוקת מבוגרי לחפש לכ עובדי? ________
 .4הא נשלחו אליכ על ידי המרכז קורות חיי של מועמדי?
 .1כ )עבור לשאלה (6
 .2לא
 .5הא קיבלת הסבר מהמרכז מדוע לא נשלחו אליכ מועמדי?
 .1כ
 .2לא

עבור לשאלה (17
 .6כמה מועמדי הוצעו לכ על ידי המרכז לתעסוקת מבוגרי למשרה האחרונה שתהלי
האיוש שלה כבר הסתיי? _________
 .7הא המועמדי שהמרכז הציע לכ התאימו למשרה המוצעת מבחינת הכישורי שלה?

)להקריא קטגוריות(

 .1כול
 .2רוב
 .3חלק
 .4א אחד

 .8כמה מהמועמדי הזמנת לריאיו? ____________
 .9הא היו מועמדי שנשלחו אליכ והתברר שלא היה לה מספיק מידע לגבי התנאי
והתגמולי של המשרה המוצעת?
 .1כ
 .2לא
 .10הא היה לכ מקרה שמועמד של המרכז שהזמנת לא הגיע לריאיו?
 .1כ
 .2לא
 .11הא מועמד )או מועמדי( של המרכז לתעסוקת מבוגרי התקבל לעבודה אצלכ?
 .1כ )עבור לשאלה (14
 .2לא
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 .1213מדוע לא קיבלת לעבודה א אחד מהמועמדי שנשלחו אליכ על ידי המרכז לתעסוקת
מבוגרי?
א_______________________________________________________________ .
ב_______________________________________________________________ .
עבור לשאלה (16
 .14הא מועסק אצלכ עדיי עובד שנשלח על ידי המרכז לתעסוקת מבוגרי?
 .1כ )עבור לשאלה (16
 .2לא
 .15מדוע הוא הפסיק לעבוד? _______________________________________________
 .16הא התקשרו אליכ מהמרכז לתעסוקת מבוגרי לבדוק מה קרה ע המועמדי שקורות
החיי שלה נשלחו אליכ?
 .1כ
 .2לא
 .17הא כיו יש לכ משרה פנויה שאת מנסה לאייש?
 .1כ
 .2לא )עבור לשאלה (20
 .18הא פנית ,או את מתכווני לפנות למרכז לתעסוקת מבוגרי כדי שיחפשו לכ עובד
למשרה זו?
)עבור לשאלה (22
 .1כבר פניתי
)עבור לשאלה (22
 .2אני מתכוו לפנות
 .3לא אפנה
 .19מדוע את לא מתכווני לפנות למרכז לתעסוקת מבוגרי?
_____________________________________________________________
עבור לשאלה (22
 .20במידה ותחפשו בעתיד עובד ,הא תחזרו ותפנו למרכז לתעסוקת מבוגרי(?
 .1כ )עבור לשאלה (22
 .2אולי ,תלוי
 .3לא
 .21מדוע לא תפנו שוב ,או לא בטוח שתפנו ,למרכז לתעסוקת מבוגרי?
_______________________________________________________
 .2233מהניסיו שיש ל ,כאשר אתה משווה עובדי מעל גיל  45ע עובדי צעירי יותר,
לאיזה משתי הקבוצות יש יתרו בדברי הבאי:
מבוגרי מבוגרי
צעירי צעירי אי
הבדלי קצת יותר הרבה
קצת
הרבה
יותר
יותר
יותר
5
4
3
2
1
עומדי בלחצי בעבודה
5
4
3
2
דורשי תנאי סביבתיי טובי בעבודה 1
5
4
3
2
1
מקבלי מרות של הממונה
5
4
3
2
1
נוטי להיות מעורבי יותר בתאונות
עבודה
5
4
3
2
1
עלויות שכר גבוהות
5
4
3
2
1
אחראי בעבודה
5
4
3
2
1
נשחקי בעבודה
5
4
3
2
1
גמישי ובעלי יכולת להסתגל לשינויי
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עומדי בנורמות כמותיות של העבודה
עומדי בנורמות של איכות בעבודה
בעלי יכולת למלא תפקידי ניהול
נאמני למקו העבודה

2
2
2
2

1
1
1
1

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

 .3436הא יש ל הצעות שיכולות לעזור למרכז להשמת מבוגרי? א כ ,מה?
א_____________________________________________________________ .
ב_____________________________________________________________ .
ג_____________________________________________________________ .
 .37באיזו מידה לדעת יש חשיבות להמש הפעלתו של המרכז לתעסוקת מבוגרי? )להקריא
קטגוריות(

 .1חשיבות רבה מאוד
 .2חשיבות רבה
 .3חשיבות בינונית
 .4חשיבות מעטה
 .5אי חשיבות בכלל

 .38באיזו מידה היית מרוצה מהמקצועיות והיכולת של עובד ההשמה של המרכז לתעסוקת
מבוגרי איתו היית בקשר? )להקריא קטגוריות(
)סיי ריאיו (
 .1מרוצה מאוד
)סיי ריאיו (
 .2מרוצה
 .3ככה  ככה
 .4לא כל כ מרוצה
 .5בכלל לא מרוצה
)סיי ריאיו (
 .99לא מכיר מספיק טוב )לא להקריא(
 .3940מדוע לא היית מרוצה?
א_______________________________________________________________ .
ב_______________________________________________________________ .
 .41מהי הפעילות העיקרית של מקו העבודה? )מפעל מתכת ,מכירה קמעונית של נעלי ,חברת
נסיעות( ______________________________________________________________
 .42כמה עובדי בס הכל מועסקי במקו העבודה שלכ? _________
 .43איזה אחוז בער מהעובדי שלכ ה מעל גיל ____________ ?45
 .44הערות ________________________________________________________
_________________________________________________________________
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