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 דבר פתח

 לאנשים מבוגרים, הקרן למפעלים מיוחדים מסייעת זה יותר מעשור בפיתוח תוכניות השמה בעבודה

כחלק ממדיניות שנועדה לעודד שילובן של אוכלוסיות עם חסמים בעבודה בשוק הפתוח. מחקר 

ם שפעלה בין השני ויותר 60 בני מבוגרים תעסוקתהערכה זה מסכם את פיתוח התוכנית הניסיונית 

 רבתי ובנהריה. יפו–בתל אביב 2012 -2009

, ולפיתוחה חמישים פלוס מינוסועמותת  תל"םהתוכנית היא פרי יוזמה משותפת של עמותת 

יפו ועיריית נהריה. עוד סייעו במימונה המוסד -ומימונה היו שותפים משרד הרווחה, עיריית תל אביב

  .אשללביטוח לאומי, באמצעות הקרן למפעלים מיוחדים, ו

בקרב קובעי המדיניות יש דאגה למצבם הכלכלי של האנשים המזדקנים ולקשייהם להשתלב בעבודה 

 אשר יכולים לעבוד ומעוניינים להוסיף ולהתפרנס. ויותר 60לאחר פרישה. התוכנית נועדה לבני 

דגש על התאמתה הרקע  ייחודה של התוכנית הוא בהשמת האנשים הללו בעבודה בשוק הפתוח, תוך

צועי, הניסיון והכישורים שלהם. במסגרת התוכנית אותרו החסמים לעבודה והפונים הוכנו המק

גם קורס  ובמרכז בנהריה מחשב מיומנויות לשיפור קורסים עברו לראיונות עבודה. המשתתפים

התוכנית סייעה למשתתפים לאתר מעסיקים, וסיפקה תמיכה וליווי בשלבי ההשמה, בהם  '.ויטראז

מאגר מידע של מעסיקים פוטנציאליים. התוכנית התמקדה ביצירת קשר בין תיעוד וניהול 

המשתתפים למעסיקים, בניסיון לשפר את סיכויי הקליטה בעבודה ובשינוי עמדות מעסיקים כלפי 

 העובדים מבוגרים.

 -שנבחרו באקראי מתוך המאגר  אנשים 250והשתתפו בו  2014-2013המחקר המלווה נעשה בשנים 

ים שנחשפו לתוכנית בתקופה שלפני ביצוע המחקר. המחקר סוקר את הספרות המקצועית פונים ותיק

בנוגע לגישות השונות לשילוב מבוגרים בעבודה, בוחן את מודל ההפעלה ומאפיין את הפונים ואת 

ועמדותיהם  הבעיות הייחודיות של עובדים מבוגרים. במחקר גם מוצגים ראיונות עם המעסיקים

וגרים, והערכה של שביעות הרצון של הפונים מההכשרות, מרמות השכר, מהיקפי בנוגע להעסקת מב

 -המשרה המוצעים, מהליווי שקיבלו. נבדקה גם מידת ההצלחה בהשמה בעבודה. עוד במחקר 

שהוצעו  דרכי ההתערבויות ההבדלים בפעילות בין מרכז התעסוקה בתל אביב לבין המרכז בנהריה,

 ית והקשר ביניהם לבין השמה בעבודה. והיקף השימוש ברכיבי התוכנ

מהם הושמו  16%-, בעלי מגוון רמות השכלה, כ69-60מן הדוח עולה שרוב המשתתפים היו בני 

 עבדו בפועל בזמן הראיונות איתם.  44%-בעבודה באמצעות התוכנית ו

בעקבות הממצאים בלטו הצרכים האלה: הצורך להשקיע במהלך חיי העבודה בלמידה מתמשכת 

עדכון הידע, הצורך לכוון אנשים להחליף קריירה בתיאום עם המעסיקים והצורך לאתר עובדים וב

עוד עלה מהממצאים,  כדי לסייע להם לחזור לשוק העבודה. מיד עם פרישתם מהעבודה או סמוך לכך

 בקרב המעסיקים. כי הכשרה ייעודית יעילה יותר מהכשרה כללית



מבוגרים תוסיף ותעסיק את קובעי המדיניות ויימשכו הדיונים בשנים הבאות תעסוקת  אנו סבורים כי

ים, לאיתור לשינוי עמדות הנדרש בקרב המעסיק בנוגע לגיל הפרישה, למעמדו של העובד המבוגר,

 מקומות תעסוקה, לגיוס מקורות מימון ועוד.

למנכ"לה לשעבר פרופ' יצחק בריק, וליהודית גליק, מנהלת בכירה  , ובייחודאשלאנו מודים ל

)שירותים קהילתיים(, שבלעדיהם התוכנית לא היתה יוצאת לדרך . פרופ' בריק היה מעורב אישית 

 סייעה והעשירה את השיח המקצועי במהלך וגב' גליק מעשיים, בפיתוח התוכנית ובמציאת פתרונות

 השנים. 

אנו מלאי הערכה לעמותות המפעילות ולצוותים המקצועיים שלהן, שליוו מאות רבות של מבוגרים 

, לעודד עמותת חמישים פלוס מינוסיו"ר  לאיציק גנון, בחזרה לשוק העבודה. במיוחד אנו מודים

על זיהוי הצורך בתוכנית הזו, על  ,תל"םדניאלי, יו"ר עמותת  ולעמי יו"ר ועדת ההיגוי, לוינטון,

שניתן  רשויות, מעסיקים וגורמי ממשל להתמקד בתעסוקת מבוגרים, ועל אמונתם לשכנע יכולתם

 להפריך דעות קדומות ולהקטין חששות. 

כרים במאמצים ני וגורמים נוספים תל"םהמקצועי שנצברו, ממשיכים עמותת  הניסיון והידע על בסיס

לשלב מבוגרים בעבודה מתוך אמונה שזכותו של אדם לחיות בכבוד ולהרגיש תורם ונתרם, בזכות ולא 

 בחסד. 

אנו מבקשים להודות לכל חברי ועדת ההיגוי על השותפות במסע המרתק של תעסוקת מבוגרים. תודה 

 ותוך הבנת מורכבות הנושא. לכם מקרב לב על חיפוש הפתרונות באווירה קולגיאלית

, שעשה את המחקר והעשיר את כולנו בתובנות, בידע מכון ברוקדיילתודה מיוחדת ליצחק שור מ

 ובהמלצות, החיוניות כל כך להמשך פיתוח השירות. 

תודה לטניה ליף, שליוותה את התוכנית במסירות ובהשקעה רבה מטעם הקרן למפעלים מיוחדים של 

 ללוותה ולהרחיבה. הביטוח הלאומי וממשיכה

התוכנית, המסקנות וההמלצות שגובשו במהלך פיתוחה ובעקבות המחקר מהווים בסיס  מודל

שיאפשר להטמיעה גם בבאר שבע ובירושלים ולהרחיב את פעילותו של סניף נהריה. אנו מקווים 

שהרחבת התוכנית למקומות נוספים תבסס את פתרונות התעסוקה ותשפר את רמת חייהם ואיכות 
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 חברי ועדת היגוי

 חברי הנהלה

 מנכ"ל אשל  פרופ' יצחק בריק

 יו"ר ההנהלה , אשל, מנהלת בכירה, תחום קהילה  יהודית גליק

 ל"ם בהנהלהונציגת עמותת ת יו"ר הוועד המנהל של עמותת תל"ם  עליזה עופר  

 מנהלת הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי  מוראי -שרית בייץ

 מפקח ארצי, השירות לזקן, משרד הרווחה   שאול צור

 פלוס מינוס 50נציג עמותת   מוטי אלימלך 

 מרכזת, הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי  טניה ליף 

 יהתל אביב ונהר - מקצועיתהועדה הוחברי 

 אשל יהודית גליק

 הקרן למפעלים מיוחדים, המוסד לביטוח לאומי טניה ליף

 יו"ר עמותת תל"ם השלוחה בנהריה, תעסוקת מבוגרים, מנהל מרכז עמי דניאלי

 השלוחה בתל אביב רבתי פלוס מינוס, מנהל 50עמותת  עודד לוינטון 

 פלוס מינוס, יו"ר העמותה 50עמותת  איציק גנון 

  פלוס מינוס, יו"ר משותפת לעמותה 50ותת עמ רותי סיני 

 בנהריהתעסוקת מבוגרים  צוות מרכז

 מקדמת הכשרות, עמותת תל"ם שלומי-פזתיקי 

 רכזת שלוחת נהריה, עמותת תל"ם מיקי מזור

 תל אביב תעסוקת מבוגרים ב צוות מרכז

 פלוס מינוס 50, עמותת מנהל שלוחה בתל אביב רבתי עודד לוינטון

 פלוס מינוס 50עמותת  כז ומקדם הכשרותר יורם גליקמן



  



 המחקר ציתתמ

 ובגליל דן בגושומעלה  60בני  למבוגריםבתעסוקה  לסייעמחקר זה סוקר תכנית המיועדת  דוח

אשל, המוסד לביטוח לאומי )הקרן למפעלים מיוחדים( ומשרד -בסיוע ג'וינט פועלת התכנית. המערבי

עמותת  – מבוגרים לתעסוקת עמותות שתיו את התכנית יסד 2009-הרווחה והשירותים החברתיים. ב

  .במשותף התכנית את ניהלו הןשתיו –מינוס -תלם ועמותת חמישים פלוס

  ן המוסד לביטוח לאומי.המחקר מימ את

 מספקתשאינה נושאת אופי של מסגרת מוגנת שבעצמה  הואלתעסוקת מבוגרים  כניתהת של ייחודה

, במגוון החופשי בשוק הפונים אליה מסייעת בהשתלבות היאא המשתתפים בה, אל לחבריםעבודות 

 התכנית. שוק תנאיולכישוריהם ובשכר לפי  לניסיונם, שלהם המקצועי לרקע המתאימותעבודות 

 ותמיכה ליווי מקבלים ומשתתפיה, עסקית יזמות ופיתוח הכשרה, בעבודה השמה של תהליכים כוללת

 .מהצוות

)מדיניות בארץ ובעולם בעניין תעסוקת מבוגרים, מגוון עמדות  ספרות סקירתהמחקר כולל  דוח

התכנית מבחינת  מרכזיההפעלה בשני  מודל) התכנית נתוני סקירתחסמים וקשיים(,  זיהוי כןוגישות ו

כוח האדם, סוגי ההכשרות שהוצעו לפונים, פרסום ושיווק של המרכזים, פניות למעסיקים, ליווי 

)ניתוח נתונים  התכנית משתתפי עם ראיונותהפונים(, דיווח על  ומעקב אחר השמות ואוכלוסיית

מתוך סקר בקרב משתתפי התכנית, הערכת שביעות רצון המשתתפים למשל מהליווי שקיבלו 

וקובעי  מפתח אנשי, מעסיקים עם עומק ראיונות על דיווחומההכשרות ומידת ההצלחה בהשמה( וכן 

 .העבודה בתחוםמדיניות 

 מעמיק פיוןלא כלים ששילבו תכניות היו זה בתחום מצליחות תכניות כי מראהומי לא-הבין הניסיון

ויצירת  רלוונטית תוהצרכים שלו, תמיכה בחיפוש העבודה, הכשרה מקצועי המשתתף כישורי של

עם גורמים מרכזיים בקהילה )כגון מעסיקים, שירותי רווחה וארגונים  התכנית צוות ידי-עלקשרים 

 חברתיים(. 

, כגון פגישת הכנה לראיון עבודה) תכניתהמרכיבי ב משתתפיםהשל  השימוש מידת את ציגמ הדוח

מפרט הדוח את  כן כמו. בעבודה בפועל השמה ובין בין המרכיבים השונים הקשר ואת (הכשרה

 ההבדלים בפעילות הסניפים. 

 :התכנית פיתוח להמשך חשובים ממצאים

 כן על. בעבודה ולהשתלב לשוב יותר קשה כך, קריתהעי מהעבודה הפרישה מאז הזמן שחולף ככל 

 צוות בין רצוף קשר .לכך סמוך או מהעבודה פרישתם עם מיד המבוגרים העובדים את לאתר חשוב

 עם התכנית צוות של אישית פגישה. רצונם שביעותעל  לשמור כדי חשוב המשתתפים לבין התכנית

 הוא מבוגריםעוניינים להעסיק עובדים מעסיקים המ איתור .בהשמה להצלחה חשובה המשתתפים

נקודת מפתח להצלחה בתכנית. ככל שמגוון המעסיקים המשתפים פעולה עם התכנית גדול יותר, 



-ארוכי עבודה קשרי יצירת. גדלה שונים מסוגים עבודה פשיחולמ יותר רבים לאנשים לסייע היכולת

  ה.לבין מעסיקים יכולה גם כן לסייע בתחום ז התכנית בין טווח

בעבודה, מרכזי  להשתלב זו השל אוכלוסיי ובקשיים המבוגר בגיל התעסוקה בחשיבותההכרה  עם

 הבעיה.  לפתרוןהשמה יכולים להיות חלק מהכלים ודרכי ההתערבות 

 המשך תכניות לפיתוח בסיס משמשים והם, ההיגוי ולוועדת התכנית למפעיליהוצגו  המחקר ממצאי

 .נוספות בערים
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 מבוא .1

 

 ובנהריה דן גושו אביב בתלומעלה  60בני ל בתעסוקה לסיוע תכנית של הערכה מחקר סוקר זה דוח

אשל, המוסד לביטוח לאומי )הקרן למפעלים מיוחדים( ומשרד  בסיוע נוסדה כנית. התהמערבי הגלילו

 – עמותות שתייפו ועיריית נהריה. -תל אביב עיריית ושותפים לה ,יםחברתיוהשירותים ה הרווחה

 –מינוס -ועמותת חמישים פלוס (מעלהו 60)עוסקת בתעסוקה לאזרחים ותיקים בני  םעמותת תל

 .2009 בשנת התכנית בהפעלת החלו, ומעלה( 45למובטלים בני  העוסקת בתעסוק)

עבודות  מספקתעצמה אינה  והיא ,מוגנת מסגרת של אופי נושאת שאינה בכך התכנית של ייחודה

 המתאימות עבודות במגוון ,החופשי בשוקשל הפונים  השמהל תפועל התכנית .בה המשתתפים לחברים

כוללת  התכניתהשמה  מלבד. שוקה תנאי של בשכרו שלהם ולכישורים נםלניסיו, שלהם המקצועי לרקע

 נועדה התכנית. העסק פיתוח או ההשמה בשלבי לפוניםופיתוח יזמות עסקית וכן ליווי ותמיכה  הכשרה

 מסייעת היאו אינן מטפלות בו, האדם כוח חברות או התעסוקה תשלשכו אוכלוסייה לפלח פתרוןלתת 

 להשיב אנשים אלה למעגל העבודה. 

בקרב  ההכשרב – ההיצע ומצד, פוטנציאליים מעסיקים בקרב פעילותב מתמקדת התכניתהביקוש  מצד

 ובפרסום הממסדיות וברשויות בעיריות אדם כוח במאגרי םיפוטנציאלי עובדים איתורב ,קהל היעד

 .האוכלוסייה לכלל

 

 רקע 1.1

. הירידה מבוגרים תעסוקתבישראל ובמדינות מפותחות אחרות ב העניין גובר האחרונות בשנים

ומעלה שנמשכה משנות השבעים של המאה  55 בניהמתמשכת בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של 

כולתם של אנשים מעוררת דאגה בקרב קובעי מדיניות, הן באשר לי אלפייםועד ראשית שנות ה עשריםה

 זו מגמהפנסיוני.  יסכוןאלו להתפרנס כל עוד הם בגיל העבודה והן באשר לצבירת מקורות מספיקים לח

 חומרת את מעצימה, אלה בגילים האוכלוסייה של בחלקה גידול דהיינו, האוכלוסייה הזדקנות בשילוב

 הרחבה. הממשלתי התקציב לע המוטלבנטל  לגידולאלו יגרמו  שמגמותבמדינות רבות יש חשש . הבעיה

 מצבם אתר ת הנטל הציבורי ולשפא יןבשוק העבודה יכולה להקט ושל השתתפות קבוצות גיל אל

להשתתף בשוק העבודה  מעונייניםהגיל זו  קבוצת מבני חלקאולם . המזדקנים האנשים של הכלכלי

 קשיים בעניין זה.  חווים

 הירידה מגמת כי( מלמדים 1 תרשים) בישראל ריםהמבוג בגילים העבודה בכוח השתתפות על הנתונים

 שנות בראשית השתנתה, הגיל קבוצות בכל, רבות שנים שנמשכה גברים בקרב ההשתתפות בשיעורי

אצל  67לגיל  65גיל מ – (2004)אמצע  בישראל הרשמי הפרישה גילשבו שונה  למועד סמוך, האלפיים
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 הלך על –בעקיפין  או ישירות –ות זה השפיע כנראה . שינוי מדיניאצל נשים 62לגיל  60גברים ומגיל 

  .69-65-ו 64-60 הגיל בקבוצות בייחוד ניכר במגמה השינוי. הפנסיה והסדר מעבודה לפרישה הנוגע הרוח

בקרב נשים מגמת ההשתתפות על פני זמן שונה מזו שבקרב גברים. בישראל ובעולם המערבי רואים 

ל נשים בשנים האחרונות. מגמה זו קיימת בעיקר בקבוצות שעד ה בשיעורי ההשתתפות שימגמה של עלי

ה משמעותית יוהיא התרחשה עוד טרם שינוי מדיניות גיל הפרישה. לאחר השינוי ניכרת עלי ,60גיל 

 כי ייתכן (.2איור ) 69-65ובנות  64-60בשיעורי ההשתתפות דווקא בקבוצות המבוגרות יותר, בנות 

 המאפשר מעניין מקרה. הפרישה לגיל החדשה הנורמה קביעת בעצםחבה ר השפעההמדיניות יש  לשינוי

 של ההשפעה לטווח מחוץ נמצאת זו קבוצה. 69עד  65 בנות הנשים קבוצת של הוא זו השפעה לבחון

-ל 2000בשנת  8%-בכוח העבודה בקבוצה זו מ ההשתתפות שיעור עלה כן פי על ואף, המדיניות שינוי

מכך שקבוצה זו כבר כוללת נשים שהיו בקבוצת גיל צעירה יותר  נובעתייה העל כי יתכן. י2011-ב 19%

בזמן שינוי גיל הפרישה ולפיכך לא פרשו לגמלאות ונשארו בשוק העבודה גם לאחר שעברו את גיל 

 מעבר גם, הפרישה גיל שינוי עצם שלכללית  מהשפעה נובע העלייהמ חלק כי ייתכן כן כמוהפרישה. 

 .חל הוא הםשעלי הטווח לגבולות

 1990-2011, גיל לפי, בישראל גברים בקרב העבודה בכוח השתתפות שיעורי: 1 תרשים
 

 
 פי סקרי כוח אדם של הלמ"ס-עיבוד על .(2014) ברודסקיו צדיק-וולדה, שנור מקור:* 
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 2011-1990 ,גיל לפי, בישראל נשים בקרב העבודה בכוח השתתפות יעוריש :2 תרשים
 

 
 פי סקרי כוח אדם של הלמ"ס-עיבוד על .(2014) ברודסקיו צדיק-וולדה, ורשנ מקור:* 
 

. 44-35ומגיעה לשיאה בקבוצת הגיל  הגיל עם לעלות נוטה העבודה בכוח ההשתתפות, 2011 נתוני לפי

מציג את עקומת ההשתתפות בכוח העבודה לפי גיל.  3 תרשיםבהדרגתיות.  יורדת היאמכן  לאחר

 ישלמדי של שיעורי ההשתתפות, ומשם ואילך  יציבהנשמרת רמה  54-50 גיליםה ועד 34-22 מהגילים

 .הגיל שעולה ככל ההשתתפות בשיעורי ירידה
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  2011, באחוזים ומין גיל לפי בישראל העבודה בכוח השתתפות: 3 תרשים
 

 
 
 ספי סקרי כוח אדם של הלמ"-עיבוד על .(2014) ברודסקיו צדיק-וולדה, שנור מקור:* 
 

 בכוח, שיעורי ההשתתפות הצעירות הגיל בקבוצותגברים  בקרבכי  מראה OECDלמדינות  השוואה

 גבוהים בישראל ההשתתפות שיעוריעולה,  שהגיל ככל ואילו, מהממוצע נמוכים בישראלהעבודה 

או  OECD במדינות לממוצע דומים בישראלהעבודה  בכוח. בקרב נשים שיעורי ההשתתפות מהממוצע

בממוצע,  OECD-ובמפרט את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה לפי גיל, בישראל  1יותר. לוח  גבוהים

 . נשים ובקרב גברים בקרב

 במדינות ובממוצעבישראל  –, לפי גיל ומין ומעלה 45השתתפות בכוח העבודה של בני  שיעורי: 1לוח 
OECD, (אחוזים ,)2011 

 

 גיל 
 נשים גברים

 OECD ממוצע ישראל OECD ממוצע ישראל
49-45 86.5 91.4 73.4 73.7 

54-50 83.3 87.4 72.5 69.8 

59-55 78.7 79.0 63.4 59.6 

64-60 69.0 55.3 45.2 36.7 

69-65 42.4 30.2 18.9 17.8 

74-70 18.3 18.5 7.0 9.3 

 פי סקרי כוח אדם של הלמ"ס-עיבוד על .(2014) ברודסקיו צדיק-וולדה, שנור מקור:* 
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 קרהמח 1.2

 : המחקר מטרות

 וגישות עמדות; מבוגרים תעסוקת לגבי ובעולם בארץ מדיניות מיפוי הכוללת ספרות סקירת להציג 

 ;מבוגרים בתעסוקת וקשיים חסמים וזיהוי מבוגרים תעסוקת לגבי

 התכנית את לסקור: 

 לפונים שהוצעו ההכשרות סוגי, האדם כוח מבחינת המרכזים בשני התכנית את לאפיין ,

 ;השמות אחר מעקבהו ליוויה, למעסיקים פניותה, שיווקהו םפרסוה

 תדמוגרפי מבחינה התכנית במסגרת שירותים וקיבלה שפנתה האוכלוסייה את לאפיין-

 ;עבודה כל לקבל מוכנותוה (עיסוק, שכר) הפונים תמטר, תתעסוקתי

 מוצעים משרה היקפי, שכר רמות, עיסוקים: קשר אתם שנוצר המעסיקים את ןאפייל; 

 ומההשמה ההכשרותמ, שקיבלו מהליווי הפונים רצון שביעות תא יךהערל; 

 בהשמה הצלחה על להשפיע העשויים וגורמים התכנית תוצאות תא יךהערל; 

 העבודה בתחום מדיניות וקובעי מפתח אנשי בקרב למבוגרים העבודה נושא תא רוסקל. 

 

 המחקר מערך

 המחקר אוכלוסיית

 :שונות בוצותק ארבע כוללת המחקר אוכלוסיית

 מדגמים שני נדגמו זו קבוצה מתוך. לאש ובין בעבודה שולבוש בין, לה ונחשפו כניתלת שפנו אנשים .1

 : שונות קבוצות משתי, תלויים בלתי

 שלוש כבר חלקם) המחקר ביצוע לפני חודשים ארבעהמ למעלה לתכנית ונפ –" ותיקים" .א

 של םהתנסות על למדנו זו מקבוצה - נדגמים 250-כ לש רנדומלי מדגם -( המחקר ניפל שנים

 בין ההבדלים ועל( שולבו אם) בעבודה ששולבו לאחר מה-זמן מצבם על, תכניתה משתתפי

 . שולבו שלא אלו לבין בעבודה ששולבו אלו

 טרי זיכרון אלה לפונים - המחקר תחילת לפניש חודשיםה תבארבע לתכנית פנו -" חדשים" .ב

 שפנו לאחר מיד – א שלב: פעמיים רואיינה זו בוצהק. ותיקיםול מאשר התכנית על יותר

 .שנה חצי כעבור – ב שלב ,לתכנית

 על ללמוד הראיונות מטרת. תכניתה במסגרת תעסוקה שסיפקו מעסיקים עם ראיונות – מעסיקים .2

 שמעסיקים קשיים, המעסיקים לדעת המתאימים העובדים מאפייני, נטייםווהרל התעסוקה סוגי

 ועם התכנית עם בעבודה יתרונות, התכנית באמצעות בעבודה להשתלבות מחסומים, בהם נתקלו

  .ועוד מבוגרים אנשים
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 על, המגבלות על, בשטח העבודה על מהם ללמוד כדי התכנית אנשי עם ראיונות – התכנית צוות .3

  .להמשך שלהם החזון ועל התכנית בפעילות והיתרונות הקשיים

 את רואים אלו אנשים איך לברר שנועדו ראיונות – קהבתחום התעסו מדיניות וקובעי מפתח אנשי .4

 .בתחום הדרושה והמדיניות הדילמות, האתגרים את וכן ולזקנים למבוגרים התעסוקה תחום

 

 המחקר וכלי הנתונים איסוף שיטת

 כדי התכנית של הנתונים בסיס מתוך שהתקבלו בנתונים השתמשנו – מנהליים נתונים סקירת .1

, המשתתפים השכלת על מידעכדי לקבל  וכן השמה שיעורי כגון, התכניות לביצועי מדדים להעריך

 .ועוד שפהשלהם,  התעסוקתית ההיסטוריה

 לשלבי מותאם, המחקר לצורך שגובש שאלון באמצעות לתכנית הפונים עם מובנים ראיונות .2

, ניםהפו על רקע פרטי נאספו היתר בין. ב ובשלב א בשלב חדשים פונים, ותיקים פונים: המחקר

 .בתכנית השתתפותם לע ומידע שלהם התעסוקתי הרקע על מידע

 לע המרואיינים ונשאל היתר בין - המדיניות וקובעי התכנית צוות, המעסיקים עם עומק ראיונות .3

 לגבי דעות, אלה חסמים להסרת דרכים, התעסוקה בשוק מבוגרים של להשתלבותם חסמים

 .התכנית בהפעלת וחסרונות יתרונות על וכן התעסוקה בשוק מבוגרים של השתלבותם

 

 מתודולוגיה

. נטייםווהפרקים הרל יבראש מופיעהמתודולוגי לגבי ניתוח הנתונים המנהליים וביצוע הסקר  הפירוט

כך בין  ואחר, 2013לינואר  2012בין נובמבר  תחילה – טלפונית נעשוהפונים לתכנית  עם הראיונות

( פנים-אל-פנים נעשהאחד  איוןיר) בטלפון נערכו מעסיקיםההראיונות עם . 2013אוגוסט לספטמבר 

 אנשי. פנים-אל-פנים וחלקם טלפונית חלקם נעשו התכנית צוות אנשי עם הראיונות. 2013 בנובמבר

 אוגוסט בין( טלפוני היה הריאיון ואתו, אחדמ חוץ) פנים-אל-פנים רואיינוהמפתח וקובעי המדיניות 

 .2013 לדצמבר 2013
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 רותספ סקירת .2

 

 המפותחות במדינות העבודה כוח הזדקנות

 חדא צדמ החיים בתוחלת מעלייה נובעת בעולם רבות במדינות המתרחשת המהירה ההזדקנות

זקנים -המבוגרים העובדים בהיקף גידול היא של תהליך זה התוצאותאחת . שני מצדומצמצום הילודה 

 הזדקנות(. OECD, 1998) העבודה כוח של ילהג במבנה שינוי דהיינו, הצעירים העובדים בהיקף וירידה

 אלהו הנוכחיים מדיםאולם לא במ ,המפותחות במדינות בעיקר, רב זמן כבר מתרחשת העבודה כוח

שכרם של העובדים  עלתהליך זה  של ההשפעה בעניין שאלות מתעוררותכך  עקב. הקרוב לעתיד הצפויים

 צעירים עובדים של לשכרם יחסית נמוך ריםמבוג עובדים של ששכרם רבות עדויות איןהמבוגרים. 

 להעיד כדי בכך יש כי תכןיי. המועסקים מכללעובדים מבוגרים מהווים חלק גדול  ןבהשבמדינות 

בלי מצעירים ולפיכך יוכלו להיות מועסקים בהיקפים גדולים  לעובדים תחליפיים הםמבוגרים  שעובדים

כישורי  הםוב ,הביקוש לעובדים מבוגרים על פיעיםהמשמספר גורמים  ישנם, לכך מעבר. ייפגע שכרםש

  .שרכשו מתאימהה השכלההו שלהם טוביםה עבודהה

ירד אל מתחת לסף המשמר את גודל  ,בעיקר במערב אירופה ,מדינות במספר הילודה שיעור

, כיוון שלמרות באירופה המזדקנות במדינותביפן והאוכלוסייה. מבחינה זו המצב בישראל שונה מאשר 

לייה בתוחלת החיים והעובדה שהאוכלוסייה הזקנה בישראל גדלה בקצב מהיר, חלקה בכלל הע

 הכוללהילודה שיעור ביחס למדינות אירופה.  גבוהיםילודה בקצב איטי עקב שיעורי  גדלהאוכלוסייה 

 של התחלופהשיעור בעוד  ,פןבי 1.34-ול בגרמניה 1.36-ללמשל  בהשוואה 2.91 על עומד בישראל

ירידה חדה  חוות וגרמניה יפןכתוצאה מכך . 2.07 עומד על הואו בשלוש מדינות אלו זהה, סייההאוכלו

צפויה  OECD(. במדינות UN, 2013) שלהן בהיצע העבודה, והדבר מביא לצמצום בכוח העבודה

 בשנת 38%-מ העובדים לבין פעילים שאינם בחברה האנשים בין היחס את לשנותהזדקנות האוכלוסייה 

 צפויים אלו תהליכים. והפרישה העבודה בדפוסי שינויים יתרחשו לא אם, 2050 בשנת 70%-ל 2000

 (. OECD, 2006) החיים באיכות וירידה הציבורי המימון על לחץ וליצור הצמיחה את להקטין

 יבנושא מקלה מדיניות באמצעותשינויים בכוח האדם היהיה לפצות על  שאפשר היא ותטענה אחת

 הללו השינויים שכל אףיותר.  גבוה עבודהטכנולוגיים שיאפשרו פריון  שינוייםילודה או הגירה, עידוד 

 כוח כל את ולשלב לנסות צורך יהיה עדיין, העבודה כוח הזדקנות עם להתמודד לעזור עשויים אכן

על מנת לשמור על רמת צמיחה נאותה. אחד המקורות החשובים ביותר של כוח אדם  מנוצל הלא האדם

" מזדקנות"ה מדינותה (.OECD, 2006) העבודה כוח מבחינת פעילים אינםששפרשו או  בוגריםמהוא 

הכישורים  את לספקכדי  או על מהגרי עבודה צעירים, המזדקן העבודה כוח על יותר להסתמך יצטרכו

של  השעובדים מבוגרים בעלי השכלה ועם היסטורי מראות עדויות הנדרשים מכוח העבודה בימינו.

גם בגילים מבוגרים,  ה( מתאימים להמשך הכשרon job trainingות בהכשרות תוך כדי עבודה )השתתפ

  (.OECD, 1998נופלים בהרבה עד שהם מתקרבים לגיל הפרישה ממש ) אינםה הכשרהושיעורי 
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את עבודתם.  איבדושאף האמור, עובדים מבוגרים נתקלים בקשיים להשתלב בשוק העבודה במקרים  על

 בשכר בירידה גם מתבטאו המבוגריםתקף בשיעורים גבוהים של אבטלה לאורך זמן בגילים דבר זה מש

על מוביליות נמוכה של  מצבעים אלו נתונים אםלמצוא עבודה.  העובדים המבוגרים שהצליחו לאחר

. ויגדל ילך המבוגר העבודה שכוח ככל להחמיר צפויה זו בעיהעובדים מבוגרים בשוק העבודה, 

 שלבה מתחילים את עובדים תםשא   והיכולות הכישורים שיפור ידי-על אלו בעיות עם אשמר התמודדות

עם הבעיות והקשיים לאחר  ותעשויה להיות יעילה יותר מאשר התמודד שלהם העבודה בחיי המבוגר

 (. OECD, 1998שאלו צצו )

 

 ההזדקנות כוח העבוד של תאורטיים היבטים

הכלכלית( משתי נקודות מבט:  התאוריה)מבחינת העבודה כוח  הזדקנות לתהליכי להתייחס ניתן

דהיינו השפעת ההיסטוריה התעסוקתית של הפרט על מצבו בשוק העבודה וכיצד זו  –הזדקנות הפרט 

דהיינו שינוי בהתפלגות הגיל של כוח  – הקבוצהדוחה את גיל הפרישה שלו; הזדקנות  ואה אםמשתנה 

 מדחיית גיל הפרישה.  תוצאה שהיא ובין האוכלוסייה הזדקנות של תוצאה שהיאבין  ,העבודה

 את משקף העובד ששכר היאהבסיסי של תחרות בשוק העבודה  מודלב הנחהה - הפרט הזדקנות

 , גישת ההון האנושיהזמן עם כלל בדרך עולה השכר אמפירי באופן מדוע לשאלהשלו.  הפרודוקטיביות

 הלעליי גורמת וזו, העבודה במהלך הכשרהב משקיעים מעבידיםהו עובדיםהש ההסבר את מציעה

 ,מזדקן שהוא ככלהעובד  כישוריב פחת שחלבחשבון  יםמביא. אם על פני זמן של העובד פרודוקטיביותב

: במציאות לראות רגילים שאנו למה המתאים שכר עקומת של תיאור זה מודל פי-ניתן לקבל על

עד  ,בשכר ירידה מסוים גיל אחריו ,נותולאחר מכן התמת השכר עליית בקצב מהיר גידול בהתחלה

 שווה שהוא כך עצמו את מתאים שהשכר זמן כל, זה מודל לפי. לפרוש לושהעובד מחליט שמשתלם 

  .מבוגרים עובדים להעסיק המעסיקים ימשיכו לפרודוקטיביות

, כלומר של עובד העבודה תקופת בראשיתהשקעה  היאמודל זה, השקעה אופטימלית בהכשרה  פי-על

 שלפני מאלו עבודה שנות יותר גם שלפניהם ומאחר, יותר רבה בקלות לומדים צעירים .צעיר כשהוא

ההשקעה  אם אולם. יותר ארוך בהם ההשקעה את למעביד להחזיר לרשותם שיעמוד הזמן, יםהמבוגר

מתקצר  צעירים של ההחזר זמןנטית למעסיקים אחרים, וורל ואינה מסויםייחודית דווקא למעסיק 

 (. ממבוגרים יותר מהר עבודה מקומותנוטים להחליף  שהםום )מש

 ככל. נוספות השלכות שתי ישלמעסיק  ספציפיים לכישורים העבודה בשוק כלליים כישוריםבין  להבדל

 בהשכלה הנלמדים כישורים מאשר יותר חשובים הופכים בעבודה הנלמדים כישורים, מזדקן שהעובד

יחליט  אם מעסיקים בין" להעברה" ניתן פחותהאנושי שלו  ההוןן מזדק שהעובד ככל לפיכך. פורמלית

 פחות להשקיע טויי מעסיקים. שכר באובדן מעובד צעיר יותר סתכןי עבודתו מקום את לעזוב העובד

על מנת למנוע בריחה של  ספציפיים בכישורים ויותר מעסיקים בין להעברה הניתנים כלליים בכישורים

 העדרעוד יותר לגבי עובדים מבוגרים.  נכוןון לגבי עובדים בכל הגילים ההשקעה שלהם. דבר זה נכו
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 בשוק של עובדים מבוגרים )ה"סחירות"( הניידות מידת את עוד מקטין בכישורים כלליים השקעה

  העבודה.

 השקעהה את יהםעל הקלמ עובדים עם טווח-ארוכי יחסיםמעסיקים שצפויים להם של  הידיעה

. מעסיקים עשויים גיל לפי התגמול דרך את לשנותלהיות מעוניינים ם גם הגורמת ל אולם בהכשרה

 ממנה גבוהאלא נמוך ממנה בגיל צעיר ו לפרודוקטיביות תמיד זהה אינו השכר בהםשלהעדיף מצבים 

בהכשרות ספציפיות  ףהשתתל הןבעסק ו בעבודתם דיהתמל הן עידוד לעובדים יהיה כך .מבוגר בגיל

 יהיו מעסיקים .עובד רוצה לדחות את גיל הפרישה אםהיווצר בגישה זו לעסק. קשיים עלולים ל

 שכרשל  תשלוםה משך את המגביל, מראש וידוע קבוע פרישה גיל יש אםשכר כזו רק  תכניתב מעוניינים

של תכניות שכר כאלו עשוי ליצור בעיות העסקה  קיומןמהפרודוקטיביות של העובד.  גבוה שהוא

מדיניות  שינויוצות גדולות של עובדים ירצו לדחות את גיל הפרישה שלהם. לעובדים מבוגרים אם קב

מהיר בגיל הפרישה שיגרום לעובדים רבים בגיל גבוה או בגיל ביניים לרצות לדחות את גיל הפרישה 

שלהם עשוי לגרום לקשיים בביצוע שינויים והתאמות בהסכם השכר שלהם עם המעסיק, בשלב כה 

 צור בעיות כאלו. יהמתוכנן זמן רב מראש לא י מאוחר. שינוי מדיניות

 התבוננות באמצעות לבחינה ניתנים העבודה כוח של הגיל במבנה שינויים - הקבוצה הזדקנות

כמה תוצר ניתן לייצר בהרכבים שונים של גורמי  בוחנים פונקציית הייצור תגיש לפיהייצור.  תיבפונקצי

. אם העובדים בני הגילים השונים מהווים תחליפים םשל עובדי שונים גילים הרכבי ובהםהייצור, 

אם ייווצר  גםשמעסיקים יוכלו להתמודד עם שינויים במבנה הגיל של העובדים  הרי, לזהקרובים זה 

 שהגדלת הרי, בלבד מוגבלת החליפיות מידתהעובדים. אם  בשכר קטןולכן גם שינוי  ,בתוצר קטן שינוי

 כדי צריך יהיה להוריד את השכרו ,השולית בתפוקה לירידה תגרום המבוגרים העובדים של חלקם

  .עובדיםלהימנע מפיטורי 

 תחליפיםבגילים שונים  עובדים מהוויםבאיזו מידה  ןמה ללמוד שניתן ברורותאמפיריות  עדויות אין

 מדינות שונות. עם זאת מהממצאיםל בקשר אלו עדויותמ להסיק ניתן כמה עד ברור לא. הלז הז קרובים

 ,נכונים אלו ממצאים אםמבחינת הייצור.  לאלו אלו תחליפיםלה כי עובדים בגילים שונים מהווים עו

 שנועד בשכרם בלבדקטן  שינויבמלמדים כי הגדלת חלקם של העובדים המבוגרים תוכל להתבצע  הם

להבטיח את המשך העסקתם. מבחינת גישת פונקציית הייצור משמעות הדבר היא שהתאמת השכר 

ההכשרה  מדיניותב מותהתא עשותגם תמריץ למעסיקים להעסיק ולגייס עובדים מבוגרים ולתהווה 

 עלממצאים  אין לעכשיונכון , זאת עםמכוח האדם המבוגר.  תועלתה מלוא את פיקשי באופןשלהם 

 .העבודה כוח מהזדקנות כתוצאה בשוק המתקבלים לאיתותיםהיעילות של תגובת המעסיקים  מידת

 אנשים של היכולתמו זמן פני-על הנדרשים הכישורים מהתאמת מתעלמת הייצור פונקציית גישת

 אףקבוע וסטטי של כישורים נדרשים.  מצבבבסיסה היא שיש  ההנחה .כזאת ההתאמ לבצע מבוגרים

 יזדקקובהכשרה  עדכנותהת לאיזובעתיד ו ודרששיישאין תחזיות מדויקות לגבי סוג הכישורים 

וההשתנות  חדשותה טכנולוגיותהכניסת ש להניח סביר, העבודה שוקל להתאים מנת עלהעובדים 

לצורך מתמיד בעדכון הידע והכישורים של העובדים  יגרמוהמתמדת של המוצרים הנדרשים בשווקים 
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ההון האנושי ש למדים אנו האנושי ההון גישת מתוך. צומחים לענפים דועכים מענפים עובדיםוכן למעבר 

 ושינוייםשלהם  הנוכחיים ובכישוריםשלהם  הנוכחיים בתפקידים יותר עמושק מבוגרים עובדיםשל 

, לעובדים צעירים יש ,במילים אחרותצעירים.  עובדים עבור מאשר עבורם" יותר יקרים" הםזה  מסוג

 במידה, לכןחלק גדול יותר ביכולת ההתאמה הכללית של שוק העבודה.  ,העבודה בשוק לחלקם ביחס

גדול יותר של  חלק לספקמבוגרים  עובדים יצטרכו העבודה בשוק המבוגרים םהעובדי של חלקם יגדלש

 תםעסקה פגעלהי יםעלול ,זה בתחום יחסי סרוןיח להם שיש מאחר אך .לכלכלהההתאמות הנדרשות 

  .כללב הכלכלה של לשינוייםההתאמה  ויכולת הגמישות מידת גם לכך מעברו םשכרו

 בכוח העבודה ההשתתפות בשיעורי המתמשכת הירידה את קושבד רבים מחקרים - הרצוי הפרישה גיל

עם העלייה בגיל מצאו שעובדים מגיבים לתמריצים פיננסיים לפרישה. רוב תכניות הפנסיה הציבוריות 

. מחקרים זכאותגיל הלמיד עם הגעתם  לפרוש ,שונות מס הטבות באמצעות ,והפרטיות מעודדות עובדים

 פורשים אנשים בושזו מצאו שהאפקט של תכניות פנסיה על הגיל  שניסו לעמוד על הגורמים לתופעה

 של העבודה בכוח ההשתתפות בשיעורי הירידה ממגמת ניכר חלקש נמצא זאת עם. מדינות בין משתנה

 מעברו /פנאיזמן בהעדפות שינויים, השכר ברמות יהיכגון על ,אחרים גורמיםב מקורו מבוגרים עובדים

 שהירידה בשיעורי ההשתתפות גם מצאופרישה מוקדמת. מחקרים אלו  תאופייני בהםשלענפי ייצור 

לשינויים במדיניות פנסיה ציבורית או תכניות ביטוח  ניתנת לשינוי וכי עובדים מגיבים בכוח העבודה

 ,ובהן גם ישראל ,במדינות שונות ,לאומי במידה שהן מפחיתות את התמריץ לפרישה מוקדמת. ואכן

 פי-על-אף אולם. מבוגרים בגיליםהעבודה  בכוחידה בשיעורי ההשתתפות נמצא שינוי במגמת היר

שכר ה שבה דרךוב עבודה כדי תוך בהכשרה המתמקדת האנושי ההון גישת, אפשרייםששינויים אלו 

 הפרישה גיל מהו מראש ידיעהל רבה חשיבותמייחסים  שמעסיקיםמלמדת  לאורך שנות העבודה משתנה

 מבחינת הן ,עלויותל אף אוליו מוטעים לתכנונים יובילו הפרישה גילב פתאומיים שינויים. הצפוי

 אם – לפרישה ותמריצים פרישהה גילהמבוגרים. שינויים במדיניות  העובדיםמבחינת  הןהמעסיקים 

 ולהקטין כראוי ךלעובדים ולמעסיקים להיער יאפשרו –בהדרגה ויהיו מתוכננים זמן רב מראש  ושיעי

 (. OECD, 1998) מהם ההיפגעות מידת את

 

 לאומית-ןסקירה בי –עם הזדקנות כוח העבודה  התמודדות

לעיל, ברוב המדינות המפותחות הזדקנות האוכלוסייה מובילה גם להזדקנות כוח העבודה  כאמור

יש משמעות לגבי  ,וביפן באירופה בעיקר, העבודה כוח להצטמצמות(. 2013ספירו, -ולהצטמצמותו )טל

ית של המשק. על מנת להגדיל את שיעורי התעסוקה של מבוגרים נוקטות מדינות יכולת הצמיחה הכלכל

אין עדיין מחקרים אמפיריים המאפשרים  המקרים ברוב. בהמשך יפורטו ואלהצעדים בתחומים שונים, 

 .הגבוה שלה הילודהשונה מבחינה זו בגלל שיעור  ישראל .אלו צעדים של המוכחת יעילותםללמוד על 

אלא גידול במספרם של  ,העבודה כוח הצטמצמות אפואהעומדת בפני ישראל איננה  יתהייחוד הבעיה

 יםלשנ הפנסיוני סכוןיהח את להגדיל הצורך כןהעובדים המבוגרים והצורך לשלבם בשוק העבודה ו

 .פרישההלאחר  יותר ותרב



- 11 - 
 

 ופנסיה פרישה גיל

 הנצבר ההון. לפנסיה זכאותהו פרישה לגיל ההגעה היא העבודה שוק לעזיבת העיקריות הסיבות אחת

העבודה. בעיני רבים הפנסיה היא  שוק שלהפנסיוני משפיע באופן חיובי על שיעורי העזיבה  סכוןיבח

או לפרישה בגיל  תצרוכתהבתוספת זו להגדלת  להשתמש אפשרתוספת להון הנצבר במהלך החיים. 

 במידה הפרישה גיל את לדחות דיףלהע עשויים אנשים, יותר קטן הנצבר סכוןישהח ככלמוקדם יותר. 

 .מסוימת

 ההשפעה. נוספת עבודה שנת של נטו הערך על התהשפעפנסיה הוא  לקבלת הזכאות של נוסף היבט

 בשנה הפרישה גיל שדחיית כאלו הם הפנסיה מערכת כללי אם. הפנסיה מערכת של בכללים תלויה

ישה משוק העבודה, במיוחד בארצות את הפר ציםמאי םההכנסות מפנסיה ללא פיצוי,  אובדן פירושה

 תקבולי דיהפסל בלי. אם כללי מערכת הפנסיה מאפשרים להמשיך לעבוד נדיבהמערכת הפנסיה  בהןש

בשיקולים  תלויה אינה לפרוש ההחלטהכזה  במקרה, שתנהמ אינואזי הערך נטו של שנת עבודה  ,פנסיה

 (.Burtless, 2009) הפרטים שלבהעדפות הזמן  כלכליים אלא

 לתשלומי הזכאות גיל והעלאת הפרישה גיל העלאת הםוב ,זה מתחום צעדים מגווןרבות נקטו  מדינות

הגדלת קצבת הפנסיה שתשולם בעתיד לדוחים את פרישתם מעבר לגיל מסוים או מתן מענקים  1;פנסיה

ם לעובדים מעבר לגיל פרישה; צמצום האפשרות לפרישה מוקדמת; מתן אפשרות לשלב קבלת פנסיה ע

 היאו ,חשובה במיוחד למי שאינם מסוגלים לעבוד במשרה מלאה לגמלאות מדורגת)פרישה  עבודה

-ושותפיו ב (Casey) קאסיי לש מחקר(. 2013ספירו, -טל(; )העבודה מכוח המוחלטת פרישתם את נעתומ

 לבין הפנסיה מערכת של הנדיבות מידתמצא קשר חיובי בין  OECDמדינות  14-נתונים מ לפי 2003

 2(Eurofound) האירופית הקרן לפי(.  ,2009Burtlessשיעור הפרישה מעבודה בגיל הפרישה הסטנדרטי )

-מדינות האיחוד האירופי עלו מ 27-ב 64-55של מבוגרים בגילים  בכוח העבודה שיעורי ההשתתפות

 פי-אלו. עלהוכחה לאפקטיביות צעדים  הקרן . עובדה זו מהווה לטענת2011-ל 2001בין  47.4%-ל 36.8%

מבוגרים  תעסוקתכספיים להמשך העבודה,  תמריצים בהן שישהאיחוד, הנתונים מראים כי במדינות 

 (.2013ספירו, -טללאחר גיל הפרישה גבוהה מהממוצע באיחוד האירופי )

כספי  למשיכת הנדרשתתקופת האכשרה  אתרבות  מדינות האריכולהעלאת גיל הפרישה  בצמוד

(. הפנסיה בקרן כספים להפקיד נדרש עובד בהןשהשנים  ספרמאת  לויהגד ינותהמד, )כלומר גמלאותה

שנים; באוסטרליה  35-; ברומניה היא תעלה בהדרגה לשנים 40-ל האכשרה תקופת הועלתה בצרפת

 בלבד. 70כספים בקרן פנסיה עד גיל  דיהפקל שאפשרה מגבלההבוטלה 

כל שנת עבודה  עבורבקצבת הפנסיה שתתקבל הגדלת  ידי-על נעשה הפרישה גיל לדחיית תמריץ מתן

 מעבר, בדנמרק. זה מסוג מדיניותנוספת מעבר לגיל מסוים. בדנמרק, פינלנד, ספרד וקנדה נקטו 

 .70 בגיל הציבורי מהשירות הפרישה חובת בוטלה 67-ל הרשמי הפרישה גיל להעלאת

                                                   
 .האירופי האיחוד במדינות הרשמי הפרישה בגיל השינויים פירוט את 2א לוחא,  בנספח' ר 1
2 Eurofound – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
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 OECDבמדינות  ביניהם וההפרשים האפקטיבי הממוצע הפרישה וגיל הרשמי הפרישה גיל: 2לוח 
2011-2006 

 

גיל פרישה  המדינה
 אפקטיבי

גיל פרישה 
גיל פרישה  הפרש רשמי

 אפקטיבי
גיל פרישה 

 הפרש רשמי

 נשים גברים 
 5.1 65.0 70.1 6.5 65.0 71.5 מקסיקו

 9.9 60.0 69.9 11.4 60.0 71.4 דרום קוריאה
 4.7 62.0 66.7 5.3 64.0 69.3 יפן

 1.3- 67.0 65.7 1.2 67.0 68.2 איסלנד
 8.1 60.0 68.1 3.1 65.0 68.1 צ'ילה
 2.1 62.0 64.1 0.7 67.0 67.7 ישראל
 0.6- 65.0 64.4 1.3 65.0 66.3 שוודיה
 0.1 65.0 65.1 1.2 65.0 66.2 פורטוגל

 0.7 65.0 65.7 0.9 65.0 65.9 זילנד-ניו
 0.1 64.0 64.1 0.5 65.0 65.5 שווייץ

 1.2- 66.0 64.8 0.8- 66.0 65.2 ארצות הברית
 1.1- 64.0 62.9 0.2 65.0 65.2 אוסטרליה
 1.6 61.0 62.6 1.5 63.0 64.5 אסטוניה

 2.7- 67.0 64.3 2.8- 67.0 64.2 גיהוונור
 2.5- 65.0 62.5 1.2- 65.0 63.8 קנדה

 1.6 60.7 62.3 1.4- 65.0 63.6 בריטניה
 3.0- 65.0 62.0 1.4- 65.0 63.6 הולנד
 3.6- 65.0 61.4 1.5- 65.0 63.5 רקדנמ

 12.4 58.0 70.4 3.5 60.0 63.5 תורכיה
 2.5- 66.0 63.5 2.7- 66.0 63.3 אירלנד
 1.9- 61.0 59.1 0.2 62.3 62.6 צ'כיה
 1.6- 65.0 63.4 2.7- 65.0 62.3 ספרד
 3.6- 65.0 61.4 3.1- 65.0 61.9 גרמניה

 2.1- 62.0 59.9 3.2- 65.0 61.8 יוון
 3.0- 65.0 62.0 3.2- 65.0 61.8 ינלנדפ

 0.6- 60.0 59.4 3.5- 65.0 61.5 פולין
 0.8- 60.0 59.2 4.2- 65.0 60.8 איטליה
 4.3- 62.0 57.7 1.6- 62.0 60.4 סלובניה
 1.6- 60.0 58.4 4.6- 65.0 60.4 אוסטריה
 4.1- 63.0 58.9 2.6- 63.0 60.4 הונגריה
 6.0- 65.0 59.0 5.4- 65.0 59.6 בלגיה
 0.5- 60.0 59.5 0.9- 60.0 59.1 צרפת

 6.4- 65.0 58.6 7.0- 65.0 58.0 לוקסמבורג

 OECD 63.9 64.4 -0.5 62.8 63.1 -0.3 ממוצע

  OECD (.n.d):מקור* 
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. מהלוח עולה OECDבמדינות  3מציג את גיל הפרישה הרשמי בהשוואה לגיל הפרישה האפקטיבי 2לוח 

או קרוב אליו, אולם במדינות לא  הרשמי הפרישה מגילל הפרישה בפועל גבוה גי שבהן מדינות ישכי 

, הונגריה, גרמניה, צרפת, דנמרק ובהן, מדינות לפיכך. הרשמי מזה נמוך אף בפועל הפרישהמעטות גיל 

 ביטולה או בכדאיותה פגיעה ידי-על מוקדמת פרישה להגביל החלו והולנד סלובקיה, רומניה, אירלנד

 אפשרות זו. בגרמניה למשל מופחתים תשלומי הפנסיה במקרה של פרישה מוקדמת.  של המוחלט

 חיובי כספי תמריץ ניתןשהכספיים השליליים בגין הקדמת הפרישה, ישנם מקרים  תמריציםה לע נוסף

או לחזור לשוק העבודה. בהולנד ניתן מענק  הרשמי הפרישה גיל עד בעבודה להישאר מבוגרים לעובדים

 ולא בעבודה להישאר תמריץ לתת מטרתו. ויותר בעלי הכנסה נמוכה 61דה" לעובדים בני "המשך עבו

, נראה שתמריצים כספיים להארכת משך תקופת העבודה אפקטיביים Eurofound פי-על. מוקדם לפרוש

יותר במדינות שבהן תשלומי הפנסיה הממוצעת נמוכים ובקרב עובדים בעבודות בעלות הכנסה נמוכה. 

עובדים אלו הם בעלי סיכון גבוה יותר ללקות בבעיות בריאות העלולות למנוע מהם להמשיך  עם זאת,

 (. 2013ספירו, -טל) להם המוצע הכספי התמריץ אף-על לעבוד

המשרה במקביל לקבלת  היקף גמשתהנוספת לעודד אנשים להישאר בשוק העבודה היא  אפשרות

הפחית את היקף המשרה, לקבל פנסיה חלקית )עד תשלומי פנסיה. בקנדה עובדים מבוגרים יכולים ל

 שבעמקצבת הפנסיה( וגם להמשיך להפריש לקרן הפנסיה. באוסטריה קיים הסדר המאפשר ב 60%

 70% בין מקבל העובד. 60%-ל 40% שבין למשרה המשרה היקף את להפחית הפרישה גיל לפניש שניםה

 על המעסיקים את מפצה התעסוקה שירות. שלו פנסיהה קרןמ הוא מקבל היתרה אתו ,משכרו 80%-ל

 . 2004מאז  ופוחת הולך זו אפשרות ניצול. החסרות השעות

 מאפשרים +(65-ה בני בקרב לעוני גבוה בסיכון)מדינות , אסטוניה, לטביה, ליטא וסלובקיה בבולגריה

כנסה לשמור על רמת ה םהל לעזור במטרה כנראה, המשרה בהיקף להפחית מבלי פנסיה לקבל לעובדים

 (. 2013ספירו, -הולמת )טל

 האנושי ההון פיתוח

 וכישוריהם השכלתם את לקדם נדרשים הם עבודתם מקום על ולשמור להמשיך יוכלו שעובדים מנת על

 שלחוסר מוטיבציה  בגלל או ,תמקצועי הבהכשר להשתלב פחות נוטים מבוגרים עובדים. המקצועיים

גישות מפלות של מעסיקים שאינם דוחפים  בגלל אוצפויה את כישוריהם לפני הפרישה ה לחדשהעובדים 

עובדים מבוגרים להכשרות אלו. בניסיון להתמודד עם תופעה זו ועל מנת לסייע לעובדים לשמור על 

כחלק מכלל הכשרת  מגבשות מדיניות לשיפור הכשרתם של עובדים מבוגריםמדינות  ,מקום עבודתם

  מבוגרים.בדים והעובדים או כתכניות ייחודיות לע

                                                   
ה במשך חמש שנים. ההבדל בשיעור גיל הפרישה האפקטיבי הממוצע מוגדר כגיל היציאה הממוצע משוק העבוד 3

ומעלה( בראשית התקופה ושיעור ההשתתפות לקבוצת הגיל המבוגרת  40ההשתתפות לכל קבוצת גיל בת חמש שנים )מגיל 
ממנה בסוף התקופה הוא אומדן לעזיבת שוק העבודה )נטו(. נתונים אלו מהווים בסיס לחישוב גיל הפרישה האפקטיבי 

 ה בפועל.המהווה אומדן לגיל הפריש



- 14 - 
 

 ,גם מבוגרים ובהם, העובדים בקרב שונות אוכלוסייה לקבוצות מיועדותה המדינה במימון תכניות

קיימות באוסטריה, בלגיה, גרמניה, לטביה, לוקסמבורג, פורטוגל, רומניה ובריטניה. תכניות במימון 

רג ופורטוגל. , לטביה, לוקסמבובגרמניהקיימות  אךנדירות  לעובדים מבוגרים דותחמיוהמדינה 

( 75%בגרמניה התכנית מציעה הכשרה לעובדים מבוגרים ולעובדים לא מיומנים ומעניקה החזר )בגובה 

 תכניות יש ושוודיה ווגיהבדנמרק, פינלנד, נורעובדים.  250על עלות ההכשרה לחברות המעסיקות עד 

 יות אלו גבוה יחסית.בתכנ 64-55השכלה והכשרה לעובדים בכל הגילים, ושיעור ההשתתפות של בני 

 התעסוקה ששירות המיומנות ושיפור ההכשרה רותייבש עזרילה זכאים ומעלה 45 בנימועסקים  בפולין

 .הכשרות למטרת והלוואות מתקדמים לימודים מימון, מבחנים עלותהחזרת  כולל, למובטלים מציע

ומעלה שיש להם  50ם בני על מנת שיעודדו עובדי למעסיקים באוסטרליהלרכוש השכלה כזו ניתן  מענק

 ולשפר בעבודתם שארילה להם תסייע רשמית שהשכלה במטרהאך הם חסרי השכלה רשמית,  כישורים

  .שלהם העבודה פריון את

קיים מערך חינוך והכשרה מקצועית המיועד לכלל העובדים, לאו דווקא מבוגרים. תכנית  בדנמרק

היא להגביר את המוביליות בשוק העבודה, ולאו  והמטרה ,לעובד תפרטניההכשרה והלימודים מותאמת 

 2000ומעלה בהכשרות אלו עלה מאז שנת  55. שיעור ההשתתפות של בני עבודהמקום  שמרלדווקא 

 . OECDוהוא מהגבוהים במדינות 

 ,בהן יםמשתתפה העובדים במספר עלייה ועל הכשרה תכניות של קיומן על מלמדים הנתוניםהכול  בסך

ספירו, -של המבוגרים )טל התעסוקהעל משך שנות  ההכשר השפעתמחקרים הבודקים  אין עדיין אולם

2013.) 

מציעה  והיא ,מיסודם של הממשלה, ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים ",מעגלים"פועלת קרן  בישראל

משמרות ארוכות, נשיאת  בשל במקום עבודתם )בעיקר פיזית שנשחקולעובדים  תמקצועי ההכשר

-על ביןבמעגל העבודה,  םאת העובדי להשאיר הקרן תמטר .ים, חשיפה לחום או לקור ועוד(משאות כבד

-על ובין מקצועית התעדכנות במסגרת שלהם הידע שדרוג ידי-על בין, במקצועם מקצועית הכשרה ידי

 המוביל יאהלצרכיו, ובדרך כלל  ומותאמת המעסיק עם בתיאום תינעש ההכשרחדש.  למקצועהסבה  ידי

 להקל כדיעובדים במפעלים לפני סגירה  ריהכשלעובד לתפקיד שוחק פחות. עוד פועלת הקרן את ה

 סוגי בכל עובדים 2,500-כ הקרן בהכשרות השתתפו 2013-ב. חדש עבודה מקום במציאת עליהם

 . 4הההכשר

מציאת ( 1): בקשר להכשרת מובטלים אחת משתי הדרכים יםשירותי ההשמה במדינות שונות נוקט

השקעה כללית בשיפור ( 2)עבודה מתאים ורק אחר כך שיפור הכישורים בהתאם לתפקיד, מקום 

לסייע במציאת העבודה. רוב התכניות להכשרה של מובטלים מבוגרים במדינות אירופה  כדיהכישורים 

, רומניה, בבולגריה, כך למשל מבוגריםל, לאו דווקא אוכלוסייה קבוצות מגווןל הנעשות במסגרת הכשר

                                                   
 .1/12/2013, מעגלים קרן"ל מנכ, אורן מיקה מר עם שיחה מתוך 4
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ומעלה. בפורטוגל,  50מהמשתתפים הם בני  14%-ל 12%. בבולגריה ובסלובניה בין והונגריה ניהסלוב

אוריינות  כוללותהן  באוסטרליה. למבוגרים דותחמיואוסטרליה וגרמניה יש תכניות הכשרה והשכלה 

ה להרגשה הנוח לתרום כדיבחלוקה לקבוצות גיל  תינעש הההכשר. ייעודיות מקצועיות והכשרותמחשב 

 .ומקומן הכשרות על המחליט הוא בממשלה המקצועי הגוףשל המשתתפים. 

השתלבות מבוגרים בשוק העבודה אינה ידועה. לפי נתונים המבוססים  על הכשרותהההשפעה של  מידת

, אולם 50%-ל 25%בקרב מבוגרים שסיימו הכשרות נע בין  התעסוקהעל מספר קטן של תכניות, שיעור 

-טלסקה ועל השכר ולא נעשו מחקרים שבדקו לעומק את השפעת ההכשרות )אין מידע על משך ההע

 (.2013ספירו, 

 העבודה ושימור בעבודה השמה שירותי

אולם בפועל  ,סיוע למובטלים מבוגרים אמור לפעול במסגרת שירותי התעסוקה הרגילים ,להלכה

 פרויקטבחל באוסטרליה הו 2010-מדינות שונות פועלות להקמת שירותי השמה מיוחדים למבוגרים. ב

או בדואר  ניתטלפו ,חינםניתן  יעוץיה. הקריירה להמשך בייעוץ מתמקד הסיוע. ויותר 45 לבני השמה

, המשתתף של והניסיון הידע, הכישורים זיהוי הם מתמקד הייעוץ בהםשאלקטרוני. הנושאים 

 חיים קורותיבה ושיפור , כתנטיותווהרל והלימודים ההכשרה אפשרויות, הקיימות התעסוקה אפשרויות

 .התעסוקה בנושא יעדים למימוש אישית תכנית ופיתוח

במציאת  זהל זה לסייעויותר( הפועלים יחד  50הוקמו רשתות של מובטלים מבוגרים )בני  בדנמרק

 .כספית מבחינה הןב תומכת המדינה 2000ומאז שנת  ,עבודה. הרשתות הוקמו ברמה מקומית

 Older Workers Pilot) התכנית. 2006-ל 1999בקנדה בין  פעלהא התכניות המקיפות בנוש אחת

Projects Initiative, OWPPI למובטלים לחזור לשוק העבודה  לעזורומעלה, ונועדה הן  55( כוונה לבני

 במטרה ילוטיפ תכניות ממאה יותר במסגרת התכנית נעשו. מבוגרים עובדים של ןפיטורי למנועוהן 

הסרת  היו התכנית. מטרות העבודהשות מתאימים לשילוב המבוגרים בשוק לבחון אילו צעדים וגי

חסמים מבניים ודעות קדומות בנוגע לגיוס עובדים מבוגרים, העלאת מודעות מעסיקים באשר ליתרונות 

 שיפור, זיהוי מוקדם של פיטורי עובדים מבוגרים והצעת חלופות לפיטורין, מבוגריםה עובדיםה

 סיוע בהסבה מקצועית וסיוע במציאת עבודות. ,בוגריםמ עובדים של מיומנותה

נמצא כי התכניות היעילות היו תכניות הוליסטיות שכללו הערכה את פעולתה  סיימההתכנית ש לאחר

 המבוגר העובד צורכי פיל גמישות, רלוונטיות מקצועיות הכשרות, עבודה בחיפוש תמיכהאישית לעובד, 

 .מעסיקים מול פעילות בהן נכללה שלא אלו היו תיעילו הפחות התכניות. לקהילה וקשר

( Targeted Initiative for Older Workers TIOW) נוספת תכנית בקנדה לפעול החלה 2006-ב

הגרים  64-55בבני  התמקדהו 2014עד ראשית  התוקצב התכנית .הקודמת התכנית לקחי על שהתבססה

לויים במעסיק יחיד שיש סיכון להמשך או שהם ת רב זמן מובטליםוהם בקהילות קטנות יחסית 

 מיומנויותמיומנויות בסיסיות, התאמת  שיפור יוה תכנית זולים ונלפ וניתנש אחדים שירותיםפעילותו. 
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 סבסודבהשוק המקומי, רכישת השכלה רשמית, ייעוץ והכוונה, רכישת ניסיון תעסוקתי  רכיולצ

מהמשתתפים מצאו עבודה  75%מצא כי נ 2010 שנתמבהקמת עסק עצמאי. בהערכה  וסיועהמעסיק 

ת בתכנית יומהפעילו 37% היו 2008-ל 2006במהלך ההשתתפות בתכנית או אחריה. עוד עולה כי בין 

 הטווח-ארוכות ההשפעות של, אין הערכה מספקת OECDלעידוד הקמת עסק עצמאי. לפי  תומכוונ

 (.2013 ספירו,-טלוהנושא צריך להיבחן בעתיד ) ,עצמאים תעסוקת לעידוד

. משנה למעלה מובטלים שהיו ומעלה 50 בנילשילוב בשוק העבודה של  תכניתאחר  עקב בגרמניה מחקר

שינוי  חוללול( שלהם employability-ה את) מועסקים להיות יכולתםלהגביר את  הייתה התכנית מטרת

מון והכשרה עמדות אישי בקרב מנהלים באשר להעסקת עובדים מבוגרים. התכנית פעלה באמצעות אי

בערים ובמדינות  נטייםווהרל הגורמים כל בקרב עבודה רשתות יצירת ידי-של המשתתפים ועל

רשתות חברתיות. ההערכה  62הקימו  והםמרכזי תעסוקה נבחרו  92בתכנית.  השתתפושהפדרליות 

 וניםנת בהעדר(. בתכנית השתתפו שלא)באזורים  ביקורתלקבוצות  ניסוי קבוצותבין  בהשוואהנעשתה 

של אוכלוסיית היעד  התעסוקה היקףבהשינוי  ידי-השינוי הפוטנציאלי האזורי נמדד על ,הפרט ברמת

 גם אלא לתעסוקה מכניסותלא רק  מושפע התעסוקה היקף כי ידוע אולםו. לתעסוקה כניסותושיעור ה

עולה כי הזדקנות ויציאה משוק העבודה. מהממצאים  כגון דמוגרפיים ומשינויים בביקוש משינויים

שוק  כיפעלה התכנית. דבר זה מעיד  בהםשהיה מעט גבוה יותר באזורים  הממוצע כניסותשיעור ה

היעד. בהשוואה בין קבוצות הניסוי  אוכלוסיית מבחינתאלה  באזורים יותר דינמי נעשההעבודה 

 ברמתת לתכנית השפעה חיובי תהיהי שלא דברשל  פירושווהביקורת לא נמצאו הבדלים מובהקים. אין 

 בתוך תחלופה ידי-על האזורית המצרפית ברמה קוזז עבודה למצוא בסיכוי שהשיפור אלא ,הפרט

 (.Stegmann, 2009) אלו השפעות לבודד הצליח לא המחקר. נטיתווהרל הגיל קבוצת

 

 למעסיקים סיוע

וגרים( העסקה של קבוצות אוכלוסייה ספציפיות )לאו דווקא מב לעודד שנועדוהצעדים המוכרים  בין

במס או  הפחתהידי -על :שונות בצורות להינתן יכול זה סיוע. למעסיקים הסיועלמנות את  אפשר

 מכוונת להיות יכולה סובסידיההלמעסיק.  סובסידיהמתן  באמצעותאו  לאומי ביטוחבתשלומי 

 סובסידיהכלל  בדרך .ימתשהוא מעסיק עובדים מקבוצה מסו למשל למעסיק בתנאי ןנתולהי העסקהל

למעסיק כדי לסייע  ןנתלהי, כלומר – שכרל גם מכוונתיכולה להיות  סובסידיה .מוגבל לזמן ניתנת זוכ

 הגבלת זמן.  ללאכלל  בדרךניתנת  היא אזו ,במימון תנאי השכר של עובדים שהשכר שלהם נמוך מדי

 . ממצאיםיעילותה לגבי מסקנות להסיק קשה אולם, OECDסובסידיה להעסקה נפוצה במדינות 

 שהסובסידיהאמפיריים מראים שהתוצאות משתנות ותלויות בסוג התכנית, במדינה ובמשך הזמן 

 על שלהמידת ההשפעה  אולם, משלם המעסיקש. סובסידיה להעסקה מפחיתה את השכר נטו משולמת

 אף משתנה אינו הכלליהתעסוקה  היקף כי יתכןיתלויה בגמישות הביקוש וההיצע לשכר.  תעסוקהה

, היא לה זכאיםה עובדים של העסקהלהסובסידיה אפקטיבית  אםקבל את הסובסידיה. מ שהמעסיק

 מפני, הכולל ההעסקה, כלומר לא לשנות את היקף ההעסקה כלל מבחינתעשויה להיות לא אפקטיבית 
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אותם החוצה משוק העבודה. אפקט נוסף של מתן  דחקתולסובסידיה  זכאים שאינם בעובדים עשתפג

 שכן החברות .העסקה סובסידיות מקבלותשאינן  מתחרות חברותהיות דחיקת סובסידיות יכול ל

 (. Boockmann et al., 2007) על מנת להוזיל מוצרים סובסידיות עשויות להשתמש בהן מקבלות

לסייע  במטרה ומסים לאומי ביטוח בתשלומי הקלות למעסיקים תוניתנ באירופה מדינות במספר

 57ודה. בבלגיה ניתנות הנחות בתשלומי ביטוח לאומי עבור עובדים בני בשוק העב מבוגריםבשילובם של 

 62 בני העסקתלאם שכרם אינו עובר רף מסוים. בהולנד ניתנת הנחה דומה  ,57-50ומעלה או עובדים בני 

 מובטלים שהם ומעלה 50 בני עובדים המגייסים למעסיקים מס בתשלומי הטבה ניתנת באיטליה. ומעלה

 50%זכאים להפחתה של  קיםימעסה ,מוגבלת הלתקופ עבודה חוזה במסגרת נעשה גיוסה אם. כרוניים

חודשים. גם  18-ההטבה ניתנת ל ,חודשים. אם חוזה העבודה הוא לתקופה לא מוגבלת 12במס למשך 

 ההטבה גובהבחוזה ללא הגבלת זמן.  65-55בספרד ניתנת הטבה דומה למעסיקים המגייסים עובדים בני 

במשך יתרת ההעסקה. אין הערכות לגבי  50%-וי הביטוח הלאומי בשנה הראשונה מתשלומ 55%

 בשוק הישארותם ועל מבוגרים של המקצועית ההעסקהיעילותן של תכניות אלו והשפעתן על משך 

 (. 2013ספירו, -טל) העבודה

עולות פ במסגרתממדינות האיחוד האירופי ובמדינות אחרות ניתנות  ברבותלמעסיקים  סובסידיותה

 35,000 דולסבסתכנית  2012-. באוסטרליה הופעלה ביהאוכלוסיקבוצות  מגווןלהגדלת ההשתתפות של 

 שמחפשים, מבוגריםכרוניים, בכללם  למובטלים נועדההשמות עבודה במשך ארבע שנים. התכנית 

( יםלידולר אוסטר 5,900עבדו בהיקף קטן. הסובסידיה )בגובה ש, או שנתיים במשך עבדו ולא עבודה

דולר  אלף בן מענקבאוסטרליה  ניתן כן כמו. חודשים שישה למשך מסוימים בתחומים למעסיקים ניתנת

שהיו רשומים כמובטלים. המענק ניתן לאחר תקופת  מעלהו 50למעסיקים המגייסים בני  יםיאוסטרל

  שעות עבודה בשבוע לפחות. 15שבועות בהיקף של  13העסקה בת 

 בני גברים ןהוב ,אוכלוסייה קבוצות מספר לקדם מטרתה .Come Back בשם תכנית מופעלת באוסטריה

 הפיכתם את למנוע כדישיש להם קשיים להשתלב בשוק העבודה,  ומעלה 45 בנות ונשים ומעלה 50

למובטלים כרוניים. סובסידיה ניתנת למעסיקים המגייסים עובדים אלה לעבודה בהיקף של חצי משרה 

 בשוק להשתלב 54-45 בגילים עובדים של יכולתם את לשפר התכנית צליחהה הערכות פי-עללפחות. 

מובטלים  הממשלה מסבסדת את שכרם של כן כמו .הסובסידיות תקופת תום לאחר גם העבודה

 מהעובדים 75%. ומעלה 50 בני זו תכנית ממשתפי כמחצית היו 2010-ל 2009 ביןבשכר נמוך.  שהועסקו

 .בסודזו נשארו מועסקים באותו מקום גם לאחר תום תקופת הס באמצעות תכנית לעבוד והתחילש

 ,קבוצות מספרל יועדהלהכשרת עובדים במקום העבודה. התכנית  עידודהופעלה תכנית  בלטביה

הכשרה במקום  על חשבונו קלספ נדרש המעסיק. ומעלה 50 בני מובטליםל גםהרחבה הוצעה  ובעקבות

השנה הראשונה. באופן זה קבלתו של  משךבשל העובד  שכרומחצית  דוסבסב הסייע והמדינה ,העבודה

 את לעובדים להקנות נועדהעל הכשרתו או ניסיונו הקודמים. התכנית  הססהתב לאהעובד לעבודה 

את התאמת  לבחון המעסיקיםשנת הסבסוד יכלו  במשך. ניסיון לצבור להם עזורול הדרושה ההכשרה
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נשארו  80%-כ .מובטלים אלףכ השתתפותם בתכנית את החלו 2012-2008 בשניםהעובד לעבודה. 

 התכנית. וםסיבעבודה שבה החלו או מצאו עבודה קבועה אחרת לאחר 

 כך לשם. מבוגרים בהםו, העבודה בשוקכרוניים  מובטלים בולילשפועלים ברמה המקומית  בבלגיה

יות מקומיות, בעבודות קהילתיות, כגון סיוע לתושבים בשכונת המגורים, ברשו השמתםל פועלים

במלכ"רים ובבתי ספר. המובטלים ממשיכים לקבל דמי אבטלה אך מקבלים גם תשלום תמורת שעות 

 עבודתם בקהילה. 

. יותר או שנה מובטלים שהיו ומעלה 55 בני למובטלים המיועדת תכנית 2008מאז  פועלת בדנמרק

חודשים. תכנית  6של  לתקופה םוהמעסיק יקבל סבסוד לשכר ,עבודה מקום לעצמם למצוא עליהם

שמיצו את דמי האבטלה שלהם. הם  59-55אחרת פועלת במסגרת רשויות מקומיות להעסקת בני 

 זכאים שהם למועדעד  עבודתם עבור סובסידיה משולמת לרשויותו ,מועסקים ברשויות בעבודות שונות

ת המקומיות אינן כיוון שהמשרות ברשויו ,בלבד תחלקיקצבת פרישה מוקדמת. התכנית מצליחה  לקבל

  (.2013ספירו, -)טל המבוגרים יםעובדהמתאימות תמיד לניסיון ולהכשרה של 

בקרב  מאבטלה היציאה על למעסיקים העסקה יתסובסידי מתן השפעת את שבדק מחקר נערך בגרמניה

 רואים יםהמעסיקאחת  לא .מטרה כקבוצת מבוגרים בעובדים תמקדה. המחקר מבוגריםעובדים 

 המבוגרים עובדיםה ולכן, יותר ויקרים גמישים פחות, פרודוקטיביים פחות עובדים ואל בעובדים

 האבטלה לאחר בשכר והירידה האבטלה משך, אבטלהה שיעוריכך  עקבלרעה בשוק העבודה.  םמופלי

בניסוי טבעי )הרחבת תנאי זכאות שנערכו בגרמניה( ובקבוצת  שתמשה. המחקר בקרבם יותר גבוהים

 ,קבוצת ביקורת גם כלל ואדוק את השפעתה של זכאות לסובסידיה על משך האבטלה. הלב כדיביקורת 

 לעודדו כדי למעסיק)שתינתן  לסובסידיה לזכאים שהפכו 50 בני מבוגרים בין האהשוו התונעש

 לא הזכאות תנאי להרחבת כי עלה מהמחקר. לה זכאים שאינם מהם הצעיר השנתון בני ביןו (להעסיקם

. גרמניה במזרח נשים של ספציפית קבוצה בקרבמ חוץמאבטלה,  תלצא הסיכוי על השפעה תהיהי

(Boockmann et al., 2007 .) 

 OECDארגון כי מבוגריםלציין בנושא סובסידיות שכר ותכניות ליצירת עבודה המכוונת לעובדים  יש

שכר  ותסובסידיל ,OECDמובטחת. לפי חוות הדעת של  אינהצעדים אלו  שלקבע בעבר שיעילותם 

 עובדים ל סובסידיות מתן כי הארגון מציין עוד. בלבד שולית השפעההמבוססות על גיל עשויה להיות 

 (. 2013ספירו, -טל) אלה עובדים כלפי השלילית הגישה את לחזק עלול מבוגרים

 

 עבודההבשעות  גמישות

 המקלה מבוגריםבשעות העבודה של עובדים  מסוימת גמישות ישממדינות האיחוד האירופי  ברבות

 לעבור חוק פי-על זכאים ומעלה 62 בני עובדים גיהוובנור. בגיל העלייה עם בעבודתם שארילה עליהם

 במידה להפחית יכולים ומעלה 50 בני עובדים בבלגיה. בשכרם פגיעה ללא חלקית במשרה לעבוד

 העובדים מספרל מכסה יש. שנים חמש למשך(, 50%-ל 20% בין שנע)בהיקף  עבודתם שעות את מסוימת
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 הלקבל הזכאים ל אינםאולם ישנן חברות המאפשרות לעובדים מבוגרים ש ,זו הטבה קבלל היכול הכולל

 .בכל זאת

, בבלגיהלמשל  כך. מבוגריםבשעות העבודה של עובדים  גמישותל קיבוצייםהסכמים  ישרבות  במדינות

 על להסכמה להגיע ולמעביד דלעוב מאפשר באוסטריה ההסכם. ואוסטריה הולנד, פינלנד, דנמרק

הסכמה  בעקבותללא שינוי רמת השכר וללא הפחתה בתשלומי הביטוח הלאומי.  העבודה שעות הפחתת

המעסיק זכאי לפיצוי מהמדינה על הוצאות אלו. התכנית זוכה להערכה רבה בקרב מעסיקים  אתכז

בשל  ביקורת עליה יש ישנ מצד .שכן היא מגבירה את הגמישות בשעות העבודה ,ועובדים מבוגרים

אפשרות לעבור  ןמת ידי-בין השאר על ,עובדים מבוגרים לשמרעלותה הגבוהה. בדנמרק נעשים מאמצים 

גמישות רבה יותר בשעות העבודה. בהולנד ובבלגיה ניתנים ימי חופשה  ידי-עללעבודות תובעניות פחות ו

 גיהוומהחברות בנור 12%-בודה. באת שעות הע מישנוספים לעובדים מבוגרים המאפשרים גם הם להג

אשר מעסיקות עשרה עובדים ומעלה ניתנים ימי חופשה נוספים לעובדים מבוגרים. בדנמרק ניתן יום 

 הוא אך, גררה בעקבותיה ביקורת ההסדר עלותומעלה במגזר הציבורי.  62חופשה נוסף לעובדים בני 

 פי-על. פרישתם ובתכנון עובדים של המקצועית התעסוקההעלה את המודעות לצורך בהארכת משך 

Eurofound ,בשוק להישאר מבוגרים לעובדים מסייעות העבודה בשעות יותר רבה לגמישות תכניות 

ספירו, -טל) מלאה במשרה לעבוד להמשיך להם מאפשר אינו האישי או הבריאותי מצבם כאשר העבודה

2013.) 

 

 מבוגרים עובדים כלפי גישות שינוי

 פחות המסתגלים, פחות פרודוקטיביים עובדים של שלילי דימוילא אחת  צמדוממבוגרים  עובדיםל

 בתפוקת מהשינויים נובע זה מדימוי חלק. לקויה מבריאות יותר לסבול ונוטים משתנה דהועב לסביבת

. תפיסות אלו כללב מבוגרים נתפסים שבה מהדרךנובע  חלק, (גישת ההון האנושי יפ-על) הגיל עם העובד

חיוביות  גישות יץהפלו מבוגרים כלפיחברתי -תרבותי שינוי ליצור כדי .מבוגרים להעסקת חסם מהוות

 בתחום זה.  שינוי חולללהכרח  ישכלפי העסקת עובדים מבוגרים 

ידי -ועל מנחים קווים קביעת, מידע הפצת, הסברה ידי-על, וולונטריבאופן  צעלב פשרא שינוייםה את

 במקומות עבודה.  האוסרת אפליה על רקע גיל רגולציה

 1967-ב כבר ריתהב צותבאר. גיל רקע על בעבודה האפליה איסור את בחקיקה עיגנו רבות מדינות

ובמדינות רבות יש חוקים דומים. האיחוד האירופי  ,עבודה במקומות גיל רקע על אפליה בחוק נאסרה

 .איסור אפליה כזה בחוקהמדינות החברות לעגן  לע 2006 עדקבע ש

 ארגוני בין להסדר 2012-ב. בבלגיה הגיעו עובדיםלבהסדר בין המעסיקים  קבעילה יכול יהאפל איסור

עובדים ומעלה( המעוניין לפטר קבוצת עובדים  20מעסיק )שלו  לפיוו ,והממשלה המעסיקים, העובדים

 מצב מנעיי בכך ;המועסקים כלל של הגיל הרכב את םיתאצריך לדאוג שהרכב הגיל של המפוטרים 

מבוגרים. הרכב הגיל שנקבע לצורך העניין הוא חלוקה לשלוש קבוצות: פחות  בעיקר יהיו טריםשהמפו
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 45ומעלה. הסדר נוסף מחייב מעסיקים לשלם פיצויים מוגדלים למפוטרים בני  50-ו 49-30, 30-מ

  (.2013ספירו, -)טל בהולנד גם קיים דומה הסדרומעלה. 

בעיני עצמו ובעיני  ,מבוגרכ תפסנ עובדבו שהתפיסה כלפי הגיל בגיל הפרישה תורמים גם לשינוי  שינויים

 .69-65כפי שראינו בנתונים מישראל לגבי נשים בנות החברה, 

 מרכזהממשלה וגורמים במשק  הקימו גיהוובנור. הוולונטרי בתחום גם מאמצים נעשים מדינות במספר

שיתוף פעולה בנוגע למדיניות  רוצולי מבוגרים עובדים של לפוטנציאל מודעות לקדם במטרהמבוגרים 

בתחום. המרכז מפיץ מידע, עורך מחקרים והדרכות והוא הגוף העיקרי התומך בשינוי גישות החברה 

כלפי עובדים מבוגרים. באוסטריה, בלגיה, מלטה, לוקסמבורג, דנמרק וקפריסין ניהלו הממשלות 

 מבוגרים עובדיםב סקושע, מידע ובהפצת ייעודי אינטרנט באתר כלל בדרך מלווים, פרסום מסעות

 תעמולה מסע ישמבוגרים ומידע על אפליה על רקע גיל. בבריטניה  להעסקת הנחיות, ויתרונותיהם

והוא הפך לחלק מובנה משירותי הייעוץ שהממשלה נותנת לעסקים. אולם השפעת  ,2001בנושא מאז 

 .והמעסיקים רהציבו בקרב הנבחנ טרם האמורות במדינות ותוצאותיהם ומפעלים אל

מדינות רבות שטרם הפעילו תכניות להתמודדות עם גישות שליליות כלפי עובדים  יש Eurofound לפי

שמקורן בממשלה. חקיקה נגד  אלה גם ,בהיקפן מצומצמות זהבנושא  תכניותהמבוגרים. במדינות רבות 

 יםוברה ובמתן קואולם האפקטיביות עולה כשהיא מלווה בהס ,אפליה מעבירה מסר ברור בנושא זה

להגיע  כדיממליץ לשלב בין הגישות  OECDמנחים ליישום המדיניות באופן הטוב ביותר. ארגון 

 (.2013ספירו, -לתוצאות טובות יותר )טל

 

 סיכום

הביאו  ,צעיר אדם כוח של מספקת תחלופה העדרו ,המפותחות במדינות האוכלוסייה הזדקנות

 אפשרותהכולל  ,שוק העבודה לעשינויים אלו השלכות רבות להזדקנות כוח העבודה ולהצטמצמותו. ל

העובדים המבוגרים  על רולשמוהרצון  ארוכות פנסיה שנות לממן צורךה, שני צדמ. התוצר לצמצום

צעדי  ננקטיםלהאריך את שנות העבודה. במדינות רבות  ניסיונות אתםהביאו  במסגרת כוח העבודה

או לשלב  נוספות שנים בעבודה להמשיךזקנים -מבוגרים םלעובדי לאפשר במטרה מגווניםמדיניות 

 ועל יעילותם על לעמוד המאפשר באופן נחקרו טרם צעדיםהמכוח העבודה.  שנפלטו כאלומחדש עובדים 

  .זמן לאורך השפעתם

 של תופעה אין בגלל שיעורי ילודה גבוהים יחסית למדינות המפותחות, .שונה המצב בישראל

צעדי  נקיטת ידיל הביא בישראלהפנסיוני  המשברזה  עם. הזדקנות בעקבות העבודה כוח הצטמצמות

מדיניות בעניין גיל הפרישה, ושיעורי ההשתתפות בקבוצות הגיל המבוגרות הם מהגבוהים במדינות 

OECD.  
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 כליםכלל מופעלים מספר  שבדרך מאחרללמוד על יעילות הצעדים הננקטים במדינות המפותחות,  קשה

 בצעדים. ההשפעה אתם אינם כוללים קבוצות ביקורת או שדרוש עדיין זמן להעריך , המחקרייחד

בשוק העבודה או למובטלים לחזור לעבודה ניתן  שארילה לעובדים לסייע מנת עלהרבים שננקטים 

 : אלולמנות את 

 צמצום; הפרישה לגיל מעבר לעובדים מענקים מתן; לפנסיה הזכאות וגיל הפרישה גיל של העלאה 

 חלקית פנסיה קבלת הכוללת מדורגת פרישה לשלב אפשרות מתן; מוקדמת לפרישה פשרותהא

 כי מראים ממצאים(. מלאה במשרה לעבוד יכולים אינם שכבר למי במיוחד חשוב) עבודה והמשך

 גבוהה הפרישה גיל לאחר מבוגרים תעסוקת, העבודה להמשך כספיים תמריצים בהן ישש במדינות

 .מהממוצע

 או עבודתם מקום על לשמור להם לעזור במטרה מבוגרים עובדים של המקצועית רהההכש קידום 

 למובטלים ייעודיות הכשרות וקידום העבודה בשוק שלהם המוביליות אפשרות את להגביר

 על מהם ללמוד שניתן מחקרים אין ככלל. למובטלים כלליות בהכשרות שיתופם או מבוגרים

 על הכשרות השפעת לגבי מידע גם איןו ,מבוגרים בדיםעו של התעסוקה משך על ההכשר השפעת

 מסיימי של התעסוקה שיעור כי עולה תכניות של קטן מספר על מנתונים. בעבודה מובטלים שילוב

 .50%-ל 25% בין נע ההכשרות

 במדינות. מבוגר בגיל לעובדים והכוונה ייעוץ מספקים מבוגרים לעובדים ושימור השמה שירותי 

 פרטני באופן ניתנים השירותים. ומעלה 45 בגיל לאנשים זה מסוג שירותים מופעלים שונות

 התכניות אחרים במקומות'. וכד נטיותוורל הכשרות איתור, ויכולות כישורים בזיהוי ומתמקדים

 ידי-על ןלפיטורי אפשריות חלופות תועיצמו ןפיטורי לפני העומדים מבוגרים עובדים מאתרות

 תכניות היו יעילות שנמצאו התכניות. חלופיות עבודות במציאת יועוס עובדיםה מיומנות הגברת

 .מעסיקים מול ופעילות ומצבו העובד של אישית הערכה שכללו הוליסטיות

 

 בחלק. השיטה יעילות לגבי מסקנות אין אולם רבות במדינות נפוצות למעסיקים סובסידיות 

 בחלק. ומסים לאומי יטוחב בתשלומי הקלה של בדרך למעסיקים ניתנת ההטבה מהמדינות

 נמצאה לא אחרות ובמדינות אלו מסוגים הטבות השפעת לגבי חיוביים ממצאים נמצאו מהמדינות

 להיות עשויה גיל על המבוססות שכר לסובסידיות ,OECD ארגון של הדעת חוות לפי. השפעה

 .המעסיקים בעיני אלו עובדים דימוי על שלילית השפעה להן להיות ועלולה בלבד שולית השפעה

 הבריאותי מצבם כאשר העבודה בשוק שארילה מבוגרים לעובדים מאפשרת העבודה בשעות גמישות 

 מסוים גיל מעל עובדים מדינות במספר. מלאה במשרה לעבוד להמשיך להם מאפשר אינו האישי או

 לסייע במטרה זו בשיטה הנוקטות חברות ישנן. בשכרם פגיעה ללא המשרה בהיקף להפחתה זכאים

 העבודה בשעות ההפחתה נקבעת מסוימות במדינות. בעבודתם להמשיך מבוגרים לעובדים

 נתונים אולם והעובדים המעסיקים בקרב רבה להערכה זוכים אלו הסדרים. קיבוציים בהסכמים

 .הגבוהה עלותם בשל לביקורת



- 22 - 
 

 והן ליהאפ מונעת רגולציהב הן תינעש מבוגרים לעובדים שליליות גישות שינוי כלפי פעילות 

 העוסקים גופים יש מדינות במספר. הרגולטיבי בתחום תעלוופ רבות מדינות. מידע והפצת הסברהב

 באתר, פרסום במסעות מלווים כלל בדרך אלה. מבוגרים עובדים כלפי גישות ושינוי מידע בהפצת

. גיל קער על אפליה על מידעבו ויתרונותיהם מבוגרים עובדים לגבי מידע בהפצת, ייעודי אינטרנט

 .בהסברה מלווה כשהיא עולה והאפקטיביות ,ברור מסר מעבירה אפליה נגד חקיקה
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 ומעלה 60 לבני בתעסוקה לסיוע תכניתה תיאור .3

 

להשיב למעגל  ‒ 2009 בראשית ואשל לאומי לביטוח המוסד שיזמו התעסוקה למבוגרים תכניתמטרת 

 באשר מעסיקיםה תודעת אתודה ולשנות ומעלה אשר פרשו משוק העב 60 נינשים וגברים ב התעסוקה

שתי עמותות  ידי-על –צפון ומרכז  – אוגרפייםבשני מוקדים ג הפעלהו תכניתה. מבוגרים של להעסקתם

ם )תעסוקה תל ועמותת מינוס-פלוס חמישים עמותת: מבוגרים תעסוקקודם בתחום  ניסיון בעלות

 מהמוסד שהתקבלו רקע נתוני ועל כניתהת מפעילי עםהמידע להלן מתבסס על ראיונות  (.למבוגרים

  .לאומי לביטוח

 

 התכנית מטה

 בשכר שלושה, מהם אנשים ארבעה שלמטה  התכנית צוותב יהה תכניתה של הראשוניתההפעלה  בעת

, תפעול, תכניתה שלאו פחות, ואחד בהתנדבות. המטה עסק בניהול ושיווק  50%בהיקף משרה של 

 .בנפרד מהסניפים אחד לכל נשכר הפעלה צוות .הכשרות ופיתוח רכש, מחשוב, בקרה, כספים

 של בהמלצתו. הניהול לאופן באשר עותהתעוררו חילוקי ד תכניתה להפעלת הראשונה השנה סוף לקראת

 תכניתעמותת תלם וניהול ה לידי עברבצפון  תכניתה ניהול. תכניתשינויים במטה ה נעשו ארגוני יועץ

שינויי תפקידים בניהול  ובמרכז נעש תכניתה במטה. מינוס-וסעמותת חמישים פל לידי עברבמרכז 

 .המש בתוכנת "אדם" שנמצאה מתאימה יותר להפעלתתשהל עברהכולה  תכניתהובשיווק. 

 מרכז בסניףהתכנית  הפעלת  3.1

 .2013 לסוף 2009 ראשיתהופעלה בסניף מרכז בין  התכנית

 

 אדםה כוח

ניסיון קודם  בעל אנשים השלושצוות בן  הלהפעלת שכרנ התכנית להפעלת הראשונים החודשים במהלך

 ייתהבניהול, תפעול ארגונים, מחשוב, הדרכה, גיוס והשמת כוח אדם. במהלך שנות הפעלת התכנית ה

 שיווק איש הועסק 2010אנשים. במהלך  שלושה-שניים הצוותמנה  העת כל אך ,צוותה אנשי של תחלופה

והוא  איש השיווק העסקת את שאפשר התקציב הסתיים 2011 תבראשי. מעסיקים בגיוס לעזור מנת על

 חודשים(. 8סיים את עבודתו )בסה"כ הועסק 

זמן קצר התברר שהיקף כוח  תוךבאנשי הצוות, אולם  ביןהיה ניסיון לחלק את התפקידים  בתחילה

 נעשו למעסיקים פניות. והליווי ההשמה תהליך בכל טיפלו הצוות אנשי כלהאדם אינו מאפשר זאת. 

 .עצמםמהמעסיקים ובהמשך הגיעו הפניות  ,והמטה השיווק אנשי ידי-על בעיקר
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  השמההו ליוויה תהליך

את טופס  למלא היה. על הפונה השל האינטרנט אתר דרך לתכנית הפניות רובנעשו  התכנית צוות פי-על

טלפונית  צוותה חברי התקשרו מערכתה תוך אלהטפסים  הזנת לאחרדף קורות חיים.  צרףההרשמה ול

 עזרה הפונה קיבלהוזמנו לשיחה פנים אל פנים. בעת הצורך  מהפוניםלשיחה אישית. חלק  פוניםהאל 

 (. בהמשך)פירוט  האותו להכשר ופנהו החיים קורות רופישב

 תכניתה צוותמפעילי התכנית,  פי-עלעבודה.  איוןילר המשתתף הופנהמשרה מתאימה  נמצאה כאשר

 פנומשתתף. בדרך כלל ה לא היפניבמעסיק והן ה לא יהיפנבהן  ,איוןיהר וצאותת אחרי יוזמתומעקב 

 הבינובתוצאות. בחלק מהמקרים  אנשי הצוות תלעדכן א כדי תכניתצוות ה לא עצמם המשתתפים

. תכניתה עם קשרה את ותקינו והתייאש ,מדי גבוהות היושהציפיות שלהם  איוןיהר לאחר המשתתפים

 .נוספת הפניה ביקשו השמה תהיהי לא אםו ,תכניתה צוות לא שוב תתפיםהמש ופנברוב המקרים 

 הצליחו לדברי מפעילי התכנית .הפניות בכל מלא לטיפולקטן מדי  תכניתהתברר שצוות ה בפועל

 כוח יעוטמ בגלל כראוי נענו לאש או נענו לא הפניות יתר. תכניתל מהפניות 30%-כל רק כראוי ענותהיל

 .עבודה לראיונות ההפניות כל אחרי כראוי לעקוב צוותל האפשר לא גם זו מגבלה. תכניתה האדם

 

  הרהכשה

במרכז הציעה שני סוגי  תכניתהגובים סכום סמלי.  הבהכשר השתתפות שעלהתכנית נקבע  במסגרת

 : ההכשר

; ח"ש 50 של במחיר, חיים קורות כתיבת ועקרונות מעסיק מול לעמוד כיצד להדרכה פעמי-חד מפגש .א

 .משתתפים 75-כ – כ"סה; קורסב אנשים 5 בממוצע ובהם ,קורסים 15-כ

 התקיימו; ח"ש 250 – המחיר :אישי לתרגול מפגש ועוד במחשב להדרכה מפגשים 8 בני קורסים .ב

 50-כ – כ"סה; אנשים 10 עד 8-כ; ביפו ,אביב-תל עיריית של במרכז 2011-2010-ב כחמישה קורסים

 ,מעסיק מול ועמידה חיים קורות לכתיבת הדרכה גשמפ נוסף מסוים בשלב; משתתפים 60 עד

 . ח"ש 300-ל עלה והמחיר

 שהיה פי-על-אף יותר רחבה השתתפות שמנע גורם היה ההכשרות עבור התשלוםמפעילי התכנית,  לדברי

 עם ההיכרות העדר היההשתתפות רחבה יותר בהכשרה  שמנעסמלי ביחס להיקף ההדרכה. גורם נוסף 

  .ומכשיר מדריך כגוף העמותה

 

  משתתפיםהו מעסיקיםה איתור

שנוצרו עם מעסיקים  קשרים עלו התכנית צוות של קודמת היכרות על התבסס למעסיקים הקישור

בנושא תעסוקה למבוגרים  מינוס-פלוס חמישים עמותת להיפעקודמת שה תכניתפוטנציאליים במסגרת 
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הנוכחית.  תכניתה לאוכלוסיית והתאימ לאבעבר  לעמותות עווצשה המשרות אבלומעלה.  50בני 

כך נמצאו משרות מתאימות  עקבבהמשך נעשו מאמצי שיווק ואף גויס איש שיווק לתקופה מסוימת. 

והחלו להתבצע השמות. דיונים ציבוריים בנושא תעסוקת מבוגרים שהחלו להישמע  תכניתיותר לקהל ה

פניות של מעסיקים  יובעקבות באובורי צי בדיון עלהפעם שהנושא  כלבו ,באותה תקופה יצרו גלי פניות

 םפרסו .תכניתלבחודש  בממוצע מעסיקים 30-ו כפנ 2011)וכן גלי פניות חדשים של משתתפים(. במהלך 

 .יעיל כלא התברר ובמקומונים בעיתונות

 

 בסניף צפון התכנית הפעלת  3.2

 .ומופעלת ב היא עדיין אלו שורות כתיבת ובעת 2009 ראשיתב צפוןהופעלה בסניף  התכנית

 אדםה כוח

 ניסיון לשתיהן. 50% של משרה היקףב תבדווע צוותה חברות שתי. שניים שלהצפון נשכר צוות  בסניף

 סקוע הואו התכנית הפעלת תקופת כל במהלך השתנה לא צוותהקודם בתחום כוח האדם וההשמה. 

 .הליוויו ההשמה תהליך ובכלביצירת קשרים אישיים עם מעסיקים וגופים קהילתיים 

 השמההו ליוויה תהליך

וזמן לשיחה אישית, אף מדגש רב על קשר אישי עם המשתתפים. כל פונה  ושםמ התכנית מפעילי לדברי

דקות לשעה.  20 בין למשך תכניתה צוות עם נפגש לכך. כל מי שמוכן לשיחה לבואכי לא כולם מוכנים 

 גם היאנותיו בהווה ועל קשיים אפשריים. ללמוד על הניסיון הקודם של הפונה, על רצו אפשרה שיחהה

לעבוד על התאמת הציפיות למציאות ובמידת הצורך לאתר חסמים וקשיים בהשמה ולטפל  תאפשרמ

 בהם. 

להכשרה מקצועית ספציפית )פירוט  יםופנמ או המחשב בתחום להכשרה אנשים יםנשלח הצורך במידת

 (. בהמשך

 .(5.2.3 סעיף ר') פנים-אל-פנים או במפגש ניתלפוטהכנה  הצוות ךרוע עבודהה נותראיו לקראת

 צורך יש אםהצוות יוצר קשר עם המעסיק ועם המשתתף כדי ללמוד על התוצאות.  העבודה איוןיר לאחר

 . ומועמדותלשקול שנית את  אוהמועמד שוב  את ןילראי המעסיק את לשכנע הצוות של מאמץ נעשה היה

 לכךמפגש הסיבה  יהה לאש במקריםמהפונים.  יםשליש-שניכ עם נפגש הצוותצוות התכנית,  לדברי

, כרמיאלברך פגישות לא רק במשרד בנהריה אלא גם בעכו, ושל הפונה. הצוות ע היענותו-אי יתההי

 .ובחיפה בקריות, מעלותב

 ההכשר

 ידי-לאיון בטלפון או בפגישה אישית, עיאיון עבודה עבר הכנה לרילדברי צוות התכנית, כל מועמד לר .א

איון ובשאלות )כדי יאיון העבודה, הנחיות להתמקד בריוות התכנית. ההכנה כללה הדרכה לרצ
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טחון העצמי, הנחיות כיצד להתנהג ולהתלבש ילהימנע מסיפורים אישיים לא רלוונטיים(, חיזוק הב

 איון עבודה. צוות התכנית עצמו השתתף בהכשרה של "מכון שיפור" בנושא זה.יוסימולציה של ר

 השתתפו איש 60-כ. ח"ש 250-כ של בתשלום הכשרות הוצעו בתחילה – המחשב תחוםב ההכשר .ב

 תשלום ללא המחשב בתחום הכשרות המקיים ארגון, ה"להב עם קשר נוצר 2012 במהלך. ןבה

 תכלול שהקבוצה הקפדה הייתה. נוספים ובמקומות בעכו נעשות ההכשרות(. האוצר משרד מימוןב)

-כ כוללת קבוצה כל .התלמידים וברמת ההכשרה בקצב הומוגניות יחבטלה כדי בלבד ומעלה 60 בני

. להמשיך מעונייניםה יםסייממל המשך וקורסי למתחילים קורסים יש. משתתפים 20 עד 15

 (.בתשלום המשתתפים כולל) אנשים 300-כ במחשב בהכשרות השתתפו התכנית מתחילת

. בתחום מקצוע אנשי להכשרת זה תחוםב פרטי עסק של יוזמה –' יטרזוהו בתחום מקצועית הכשרה .ג

 870 הייתה הסדנה עלות. פרטי באופן או העסק בעל אצל לעבוד ממשיכים ההכשרה את המסיימים

 בעל הציע בהמשך. ההכשרה סיום עם הקורס עלות את ריחזת שהתכנית בטחוה בהתחלה. ח"ש

 . זו שרההכ סיימו אנשים 25-כ. אצלו עבודה תמורת ההכשרה עלות את להחזיר העסק

 המחשב בהכשרות יותר נרחבת השתתפות נעושמ גורם הוא התשלום כאן גםצוות התכנית,  לדברי

במימון של התכנית. גם לאחר  נעשית ההכשרה ,בתשלום קושי של מיוחדים במקרים .(הראשוני)בשלב 

להשתתף בגלל קושי לממן את  המתקשים ישללא תשלום  ןשנוצר הקשר עם להב"ה וההכשרות ה

 .ברכב נסיעה לחלוק יוכלו אשרמשתתפים  לאתר אלהבמקרים  נסהמסיעות להכשרה. צוות התכנית הנ

 משתתפיםהו מעסיקיםה איתור

 ציבור ויחסי שיווקהעיקרית  הפעילות הייתה תכניתה של הראשונה העבודה בשנתהתכנית,  ילימפע לפי

ולהביא את דבר קיומה  תכניתלספר על ה כדיהופעה באירועים, כנסים וירידים  באמצעות תכניתל

 עבודה קשרי נוצרו מכן לאחר. במקומונים פרסום מעט גם נעשההדרך  בתחילתלידיעת הציבור הרחב. 

משתתפים מתאימים.  תכניתל הפנו ואלו ,ציבוריים ומוסדות עמותות, הרווחה מחלקות, העיריות עם

 . ך אתר האינטרנטהעברת המידע מפה לאוזן או דר בעקבות באו לתכניתהפניות  עיקר

 עם מראש תיאום ללאו אמצעית בלתי יהיפנ באמצעות נעשה המעסיקים איתורהצוות  לדברי

 על דיבור, היכרות ויוצרת נעימה אישית שיחהדגש על  הושם(. )בעיקר מעסיקים קטנים יםמעסיקה

 יםובילמ הקיימת, על החסמים שיש למעסיקים בהעסקת מבוגרים וכד'. רבים מהמפגשים הללו תכניתה

קשר אישי בין צוות  לדברי הצוות לנכונות של מעסיק לנסות לשלב עובד מבוגר בעסק. תוך כדי כך נוצר

 . פעולההטלפונית והמשך שיתוף  פנייה יםאפשרתמ וכך ,למעסיק תכניתה

 

 הסניפים בין נוספים הבדלים

 : פיםהסני של םמממקו נובעיםלסניף הצפון  המרכזסניף  ןיב םאחדי הבדלים
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 עם גם מכן ולאחר נהרייה עיריית לבין בצפון הסניף בין נוצר טוב קשר – המקומית הרשות עם קשר 

 התבטא הדבר. אותה ועודדה התכנית קיוםב תמכה נהריה תעיריי. כרמיאל ועיריית עכו עיריית

, לכך מעבר. רהיטים בשיפוץ עזרהו משרד הוצאות מימון, למשרדים מקום הקצאת: מישורים בכמה

 העירייה. התכנית וקידום קשרים יצירת ואפשרה דלתות פתחה העירייה לש החיובית יכההתמ

 מרכזה סניףב, זאת לעומת. עצמה העיר תושבי היו לא התכנית משתתפימ שחלק אף לסייע הסכימה

 פעולה בשיתוף והוחל קשר נוצר גן-רמת עיריית עם. אביב תל עיריית עם פעולה שיתוף נוצר לא

 . התכנית פעילות סוף לקראת רק אולם ,עמה

 מעבר ואף) אביב תל מחוז בכל – במרכז, העיר לגבולות מעבר פעלו הסניפים שני - גאוגרפי מרחב 

 מבחינת הן ,בהרבה צפוף המרכז. בדרום חיפה ומבואות במזרח כרמיאל עד – ובצפון ,(לכך

 למרחקים אףו, היישובים בין יותר לנסוע רגילים אנשים בצפון .תחבורתית מבחינה והן אוכלוסייה

 אלו הבדלים. (יותר גבוהים הם מרכזב) שונים+( 65 בני בקרב בעיקר) התעסוקה שיעורי גם 5.גדולים

, קהילתי-החברתי האופי, התעסוקה הזדמנויות מבחינת הסניפים לפעילות שונים רקע תנאי יוצרים

 . ועוד לעבודה רחוק לנסוע אנשים של המוכנות מידת

 

 שיים ויתרונותק ,מגבלות  3.3

 עלו הנקודות הבאות: תכניתה צוות עם משיחות

 50 בני. 50 גיל סביב באנשים מהטיפול שונה הפרישה גיל סביב לאנשים תעסוקה במציאת הטיפול 

 להשקיע ומוכנים מלאה במשרה עבודה מחפשים, שלהם הקריירה בשלב נמצאים עדיין פלוס

 מחפשים הם וכעת שלהם הקריירה את סיימו ברשכ מרגישים הפרישה גיל סביב אנשים. בהכשרתם

 עצמם של בהכשרה להשקיע מוכנים ואינם בקריירה מעוניינים אינם הם, חלקית במשרה עבודה

 באנשים הטיפול כך משום. בו להשקיע שווה שעדיין תחום התעסוקה תחוםב יםרוא שאינם משום

 תשומת דורש הפרישה גיל סביב םבאנשי הטיפול ואילו ,עבודה מציאתב יותר ממוקד 50 גיל סביב

 .עבודה במציאת להתמקד שאפשר לפני, עבודההמ הפרישה עניין סביב ודיון אישית לב

 תכניתב המטה אנשי של קודם ניסיון סמך על נבנה ותקציב אדם כוח מבחינת תכניתה מודל

 והן ניותהפ כמות מבחינת הן ,נכונה הייתה לא הדרוש האדם כוח תהערכ. פלוס 45 לבני תעסוקה

 . פנייה בכל לטיפול שיידרש הזמן מבחינת

 מדי גדול גאוגרפי מרחב פני-על תּוהתפרׂש ואה הקשיים אחד ,במרכז תכניתה צוות אנשי לדעת .

 מעסיקים מציאת על קשהמ הדבר. דן לגוש מעבר אף לאנשים לעזור מנסה התכנית צוות, בפועל

 . עבודה למקום מגורים םמקו בין והתאמה תכניתל מועמדים איתור, מתאימים

 בשנתיים בעיקר היה כך. הציבור למודעות תכניתה את הביאל הוא הקושי המרכז באזור 

 מספר גדל הזמן עם. זה לעניין תקציב העדרמ בעונ הקושי התכנית מפעילי לדברי. הראשונות

                                                   
מחוץ ליישוב  עובד בנהרייה העבודה מכוח 53%-כ; הצפון במחוז מהצפיפות 26 פי גדולה אביב צפיפות האוכלוסין במחוז תל 5

 א(. נספח, 1א לוח' ר) אביב בתל 34%-לעומת כ
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 הצפון רבאזו גם .בתכנית שזיהו היתכנותה על צביעלה כדי יש ובכך ,בתכנית שהשתתפו המעסיקים

, אלו קשרים שנוצרו מאז אולם ,קשרים וליצירת תכניתה לשיווק בעיקר הראשונה השנה הוקדשה

 .תכניתה של שוטפת לפעילות בסיס יםהוומ הם

 גדולים מעסיקים בקרב. קטנים מעסיקים היו תכניתל והיענות הצלחה והי שאתם המעסיקים 

 פועלבש בדרגים. הגבוהים בדרגים רק תהייה המוכנות אולם, מבוגרים עובדים לקבל מוכנות יתהיה

 .למעשה הלכה התוא תנעומ והיא, לקליטתם התנגדות יש המבוגרים העובדים את לקלוט צריכים

 לפני בכירים תפקידים עליב שהיו אנשים בעבודה לשלב קושי יש בתכנית שנצבר הניסיון פי-על 

 צריכים שהם העובדה את לקבל קשוהת ובצפון ,תכניתל מלהגיע נמנעו אלו אנשים במרכז. פרישתם

 הםיציפיות את ומתאימים תהליך שעוברים יש. להם השהי הזמ זוטר בתפקיד עבודה לקבל

 עם להשלים מוכנים שאינם ויש ,הנוספת להכנסה יותר שזקוקים אלו בעיקר ,החדשה למציאות

 . בכירים לתפקידים פרישה גיל לאחר אנשים לקבל מוכנות כמעט אין המעסיקים מצד. המצב

 בעבודה לעבוד להם קשה פיזית מבחינה. מקצוע להם ואין ייצור כפועלי שעבדו אנשים לשלב קשה 

 תכניתב הכשרה. אחר תפקיד להם להתאים קשה והכשרה מקצוע העדר ובגלל ,קודם עבדו בהש

 עמדות איוש או מרקטינגטל כגון בתפקידים כאלה כישורים עם אנשים גם לשלב תסייעמ המחשב

 .אגרה בכבישי שער

 מנהלי למשל, נוספת מקצועית הכשרה יעברו םא מקצוע בעלי לקבל בבקשה פונים מעסיקים 

 לעבור מוכנות המועמדים בקרב אין הצוות לדברי ,אולםו. שכר חשבי תפקידל רווכששי חשבונות

  .ןעלות בגלל כנראה, זה מסוג הכשרות

 ההצלחה מידת. בעבודה ולהשתלב לחזור נתמ על לעזרה זקוקים שפרשו אנשים, התכנית צוות פי-על 

 ,הפרישה לאחר עובר שאדם אישיים משינויים נובע בעזרה הצורך. הפרט של אישית ביכולת תלויה

 אותו מאז שעבר הרב מהזמן ;התייחסות דרושה העבודה לשוק ולחזור עליהם להתגבר מנת שעל

 הצגהבו עבודהה חיפוש בסגנון במשק שחלו כלליים משינויים; האחרונה בפעם עבודה חיפש אדם

 עוזרת תכניתה ,ועידוד דחיפה ,אישית שיחה, מתאימה הדרכהב. עצמי טחוןיב סרוומח; עצמית

 .אלו בעיות רולפת

 מבוגרים עובדים בהעסקתש ונותחסרל באשר מעסיקיםה תפיסת התכנית מפעילי של ניסיונם פי-על 

 .פשוטים תפקידיםב ובעיקר, קטנים מעסיקיםב בעיקר מדובר .לשינוי ניתנת

 יודע המועמד: עצמאית הגעה פני-על תכניתה מטעם עבודה איוןילר בהגעה יתרונות יש הצוות לדעת 

 יודע המעסיק; שלו עצמיה טחוןיבה תחושת את גבירלה כדי בכך ויש ,מאחוריו עומד תכניתה שצוות

 מצביםב ,ודהלעב תקבלמ אינו המועמד אם; הסוציאליים התנאים כל על להקפיד חייב שהוא

 . שנייה הזדמנותלקבל  לו לאפשר נסהמ הצוות מסוימים
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 יםמנהליה הנתונים חוניתמ ממצאים .4

 

ועל  תכניתה של הממוחשבת מהמערכת שהתקבל הנתונים קובץ על מתבסס המנהליים הנתונים ניתוח

 עלאת מלוא הנתונים  שיכיל במטרה תכניתה אנשי עם התייעצותב ובתיקונים ותוספות שנעשו 

 .תכניתב המשתתפים

 ניתוח להלן. 2012 אוקטובר סוף, עד תכניתבשלב כלשהו ל שפנואנשים  2,834 לעכולל מידע  הקובץ

 .הקובץ מתוך הנתונים

מכלל הנרשמים( שבעת  17%אנשים ) 484נכללו בקובץ  ומעלה 60 לבני תכניתה יועדה שמלכתחילה אף

קרובים יותר  היו)רובם  57 מבניאבל לא פחות  60-מהיו בני פחות  תכניתמשלוח קורות החיים שלהם ל

 הןושעלה מן השטח  צורךהמ הן הנובעהתכנית  של מסוימת גמישותמעיד על  דברה. (60-לבגילם 

  .המתאים בגיל כבר להיות עשויים הם אלו אנשיםל עבודה שתימצא שעד מהעובדה

  םמאפייני  4.1

 :התכנית משתתפי של מאפייניהם את מציג 3 לוח

  מאפיינים לפי התכנית משתתפי: 3לוח 

 אחוזים מוחלטים מספרים 
 סניף
 מרכז
 צפון

 
2,136  
698  

 
75 
25 

 14  403 השמה עברו
 מגדר
 גברים
 נשים

 
1,784  
1,050  

 
63 
37 

 (לתכנית ההרשמה)בעת  גיל
 60-מ פחות
 64-60 בני
 69-65 בני
 74-70 בני
 ומעלה 75 בני

 
484  

1,477  
638  
171  
64  

 
17 
52 
23 
6 
2 

 השכלה
 שנים 8 עד, יסודית
 ללא בגרות תיכונית
 (תאו מקצועי ת)עיוני בגרות תעודת
 המשך לימודי
 טכנאי/  הנדסאי
 אקדמי תואר

 
109  
555  
842  
272  
218  
798  

 
4 
20 
30 
10 
80 
28 

 20%רק  (.65-מ פחות בני) העבודה בגיל עדיין הם הנרשמיםמ 69% כי עולה הפונים גיל מהתפלגות

 לכאורהגיל הפרישה המקובל כבר אינם שייכים  פי-ומעלה, כלומר אנשים שעל 67הם בני  מהנרשמים

מהנרשמים לתכנית הם מעל  35% – (67) ולגברים( 62) לנשים פרישה גיל פי-בחישוב על .העבודה לשוק

 גיל פרישה.
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בעלי תואר  28%-בגרות ובעלי תעודת  הם 30%: ההשכלה רמת מבחינת רבה שונות ישהפונים  בקרב

 ללא תואר.  ייםלימודי תעודה, לימודי הוראה או לימודים אקדמ –למדו לימודי המשך  10%-כאקדמי. 

 תיקיםוהו הפונים אוכלוסיית

 ותיקים נחשבים לתכנית אלו מצטרפים. 2012באוגוסט  1לפני  תכניתל הפונים נכללולהלן  ניתוחב

 הפונים מספרלפחות שלושה חודשים עד למועד ניתוח הנתונים.  תכניתה בטיפול היוו( ותיקים :)להלן

 1לאחר  תכניתל שפנו מצטרפיםכי  ייתכןמכלל הרשומים.  93%והם מהווים  2,645הוא  תיקיםוהו

 לאולכן  ,לא הספיקו לקבל הכשרה או טיפול מספקים בפרק הזמן הזה חדשים( :)להלן 2012באוגוסט 

 בניתוח להלן. נכללו

 בתכנית.  ותיקיםוה פיםמשתתה של הםמאפייניאת  מציג 4 לוח

  לפי מאפיינים בתכנית הוותיקים המשתתפים :4לוח 

 אחוזים מוחלטים מספרים 
 סניף
 מרכז
 צפון

 
2,007  
638  

 
76 
24 

 מגדר
 גברים
 נשים

 
1,668  
977  

 
63 
37 

 )בעת ההרשמה לתכנית( גיל
 60-מ פחות
 64-60 בני
 69-65 בני
 74-70 בני
 ומעלה 75 בני

 
440  

1,390  
590  
161  
64  

 
17 
53 
22 
6 
2 

 השכלה
 שנים 8 עד, יסודית
 ללא בגרות תיכונית
 (תאו מקצועי ת)עיוני בגרות תעודת
 המשך לימודי
 טכנאי/  הנדסאי
 אקדמי תואר

 
104  
503  
799  
254  
205  
743  

 
4 
19 
31 
10 
8 
28 

 משפחתי מצב
 נשואים
 גרושים
 אלמנים
 רווקים

 
1,769  
553  
171  
148  

 
67 
21 
7 
6 

 אם שפת
  עברית
 רוסית
 אנגלית 
 ערבית 

  אחרת פהש

 
1,586  
136  
43  
34  

1,059  

 
60 
5 
2 
1 
40 
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 השמה 4.2

 

 401 (15%) השמה עברו תיקיםוהו מהנרשמים. 

 271 (בסניף מהרשומים 14%) מרכז מסניף הם השמה שעברו מאלו. 

 130 (בסניף מהרשומים 20%) צפון מסניף הם השמה שעברו מאלו. 

 237 (מהגברים 14%, מהנרשמים 59%) גברים הם השמה שעברו מאלו. 

 164 (מהנשים 17%, מהנרשמים 41%) נשים הן השמה שעברו מאלו. 

 בעבודה לפי מאפיינים שונים. המושמים של והשיעור המספר את מציגיםלהלן  8-5 לוחות

 לפי גיל  השמה

 גיל לפיעבודה, שהושמו ב התכנית משתתפי: 5לוח 

 

 

 

 

 *
 כמעט

 . השמה עברו גיל קבוצת מכל 15% בערך. ילג קבוצת כל מתוך בעבודה המושמים באחוז הבדל אין
 .השמה עברו מהם 8% רק, ומעלה 75-ה בני קבוצת היא דופן יוצאת

 השכלה לפי השמה

 השכלה לפי, בעבודה שהושמו התכנית משתתפי: 6לוח 

 מספר השכלה רמת
 המושמים

המושמים  התפלגות
 השכלה לפי

 )באחוזים(

המושמים מכל 
קבוצת השכלה 
 )באחוזים(

 15 100 396 "כסה

 12 3 12 שנים 8 עד, תיסודי

 13 17 66 ללא בגרות תתיכוני

 15 30 119 (תאו מקצועי ת)עיוני בגרות

, הוראה)תעודת  המשך לימודי

 22 14 56 '(דוכ תואר ללא אקדמיים לימודים

 15 8 31 טכנאי/  הנדסאי

 15 28 112 אקדמי תואר

 

 המושמים התפלגות המושמים מספר גיל
 )באחוזים( גיל לפי

המושמים מכל קבוצת 
 גיל )באחוזים(

 15 100 401 "כסה

 14 15 61 60-מ פחות

64-60 221 55 16 

69-65 90 22 15 

74-70 24 6 15 

 8 1 5 ומעלה 75
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 לבעלי 12%-מ, ההשכלהרמת  בתוך המושמים באחוז ימתמסו עלייה ניכרת ההשכלה ברמת העלייה עם

 בגרות תעודת. אולם אין הבדל באחוז המושמים בין בעלי בגרות תעודתלבעלי  15%ועד  יסודית השכלה

 לימודי שלמדו אלו קבוצת היא דופן יוצאת. אקדמי תואר בעלילבין בעלי תואר הנדסאי/טכנאי או 

 .22%ה ועומד על גבוה בהרב המתוכ המושמים אחוז; המשך

 אם שפת לפי השמה

  242 (מדוברי השפה 15%) השמה עברו שלהם אםה שפת היא עבריתש מאלו.  

 159 (15%) השמה עברו שלהם אםה שפת אינה שעברית מאלו. 

 14 (10%) השמה עברו שלהם אםה שפת היא רוסיתש מאלו. 

  4 (29%) השמה עברו שלהם אםה שפת היא אנגליתש מאלו. 

  5 (15%) השמה עברו שלהם אםה שפת היא רביתעש אלומ.  

 באחוז שלהם אםה שפת אינה עבריתש אלו לבין שלהם אםה שפת היא עבריתש אלו בין הבדל אין 

 אולם( 29%) גבוה השמות באחוז שלהם אםה שפת היא אנגליתש אלו קבוצת בולטת. ההשמות

 שלהם אםה שפת היא וסיתרש אלו בקרב ההשמות אחוז. פונים של דומא קטנים במספרים מדובר

 (.בהתאמה, 15% לעומת 10%) הכללי מהממוצע נמוך

 העבודה משוקמשך היעדרות  לפי השמה

 מועד פי-משוק העבודה )על פיםמשתת ונעדר בהןשאת הקשר בין אחוז ההשמות לבין השנים  בדקנו

שנים  שמונהמ יותר נעדרו הפוניםמ 57%. תכניתל ושפנ( לפני האחרון העבודה במקום העבודה סיום

נעדרו  נעדרו שנתיים או פחות )או כלל לא 6%, שנים שמונהל שנתייםנעדרו בין  38%משוק העבודה; 

  (.עובדים עדיין הם כלומר, משוק העבודה

 העבודה משוק היעדרות משך לפי, בעבודה שהושמו התכנית משתתפי: 7לוח 

 מספר עדרותיה משך
 המושמים

המושמים  התפלגות
 רותמשך היעד לפי

 )באחוזים(

המושמים מכל 
 משך קבוצת
 באחוזים() היעדרות

 15 100 341 "כסה

 15 54 184 יותר או שנים 8-כ

 18 43 147 שנים 8-ל שנתיים בין

 8 3 10 )או עדיין עובדים( שנתיים עד

 

שנים גבוה יותר מאשר בקרב אלו שנעדרו יותר  שמונהל שנתייםההשמות בקרב אלו שנעדרו בין  אחוז

 נובע שהדבר תכןי(. י8%שנים. אולם בקרב אלו שנעדרו שנתיים או פחות, אחוז ההשמות נמוך ) שמונהמ

 ממצאימ   ,זאת בכל .תכניתל שפנו בזמן חדשה בעבודה להשתלב פנויים היו לא עדיין אלו שאנשים מכך
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בפועל היה גבוה  המועסקיםאחוז  ,יותר קצר היה העבודה משוק עדרותיהה שזמן שככל עולה הסקר

 .יותר

 מועדפת משרה לפי השמה

המשרה )מלאה, חלקית,  היקף בענייןהנרשמים מציינים את העדפותיהם  תכניתל ההרשמה בזמן

לעבוד  ועדיפהמהפונים  41%(. משרה היקףבמשמרות או ללא משמרות, או שהם מוכנים לעבוד בכל 

 מוכנים היו 8%רה ללא משמרות ואילו לעבוד במש וקשיב 10%במשרה חלקית.  42%-במשרה מלאה ו

 .משרה היקףלעבוד בכל 

 עליהם המועדף המשרה היקף לפי ,בעבודה שהושמו התכנית משתתפי: 8לוח 

 המושמים מספר מבוקש משרה היקף
 לפי המושמים התפלגות
 מבוקש משרה היקף

 )באחוזים(

מכל  המושמים
 מבוקש משרה היקף

 )באחוזים(
 15 100 395 "כסה

 15 41 161 מלאה

 16 42 165 חלקית

 14 10 39 משמרות ללא

 24 8 30 ואשה משרה היקף כל

 

אלו  בקרבמאשר  חוץ, 15%-כ על עומד הוא. המבוקשת המשרה היקףהבדל באחוז המושמים לפי  אין

של מושמים מקבוצת  קטנים במספרים שמדובר אף (24%) שהוא משרה היקףשהיו מוכנים לעבוד בכל 

 םהש גםו אלו לאנשים עבודה למצוא יותר שקל תכןיי( 30) אשהו משרה היקףה בכל המוכנים להשמ

  .להם המוצעת העבודה לגבי פחות בררנים
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 תכניתה משתתפי בקרב סקרה .5

 

 המשתתפים וכל הוותיקים התכנית משתתפיממדגם  :לתכנית הפוניםשנערך בקרב  סקרב עוסק הז פרק

 החשש בשל. התכנית ה שלהפעלה תהתחלשנים לאחר  ושכשל בוצע סקרב הראשון שלבה 6.החדשים

 לסקר שני שלב לקבוע מראש הוחלט ההשתתפות מתהליך הפרטים כל את יזכרו לא התכנית שמשתתפי

  .הראשון השלב לאחר שנה כחצי נערך השני השלב .לתכנית החדשים המצטרפים רק ישתתפו שבו

  .וחדשים ותיקים פונים ואיינור ;2013 לינואר 2012 נובמבר בין –הסקר  של א שלב

 . א בשלב שרואיינו ,החדשים הפוניםרק  רואיינו ;2013 לספטמבר אוגוסט בין –הסקר  של ב שלב

, תעסוקה מבחינת הממצאים .םמעטלפוניים  ראיונות נערך באמצעותהמשתתפים  בקרב הסקר

 הרצון ושביעות עבודה שלחיפו אותם שהובילו הסיבות, בתכנית שעברו התהליך, תעסוקתית היסטוריה

  .פי מאפייני המשתתפים-יוצגו על מהתכנית שלהם

 מקרב המשתתפים הדגימה תהליך  5.1

 2,834 כלל הקובץ. תכניתה של תהממוחשב מהמערכת שהתקבל המנהלי הקובץ מתוך נעשתה הדגימה

 .(2012באוגוסט  1לפני  שנרשמו אלו, ראמו)כותיקים  2,645 םהמ, משתתפים

 1 בין שנרשמו אלו, ראמו)כ( ועליהם נוספו כל החדשים 11%-)כ 300נדגמו  תיקיםוהו ךמתו: א שלב

 .)ללא דגימה( משתתפים 189 –( 2012 אוקטובר סוף לבין 2012באוגוסט 

 ,מינוס פלוס 50 עמותת ידי-על שהופעל ,)סניף מרכז תכניתה של הסניפים לשני הולם ייצוג לתת במטרה

כך שיהוו  ,צפון מסניף משתתפים של יתר-דגימת נעשתהם( תל עמותת ידי-על שהופעל ,וסניף צפון

  מחצית מהנדגמים.

 משתתפים 317ובפועל רואיינו  ,35% היה הסירוב שיעור. תכניתב משתתפים 489 לראיין פנינו לוהכ בסך

 הםש ‒שביקשנו לראיין  החדשים 189 מתוך; 181 רואיינו בפועל, לראיין שביקשנו הוותיקים 300 מתוך)

 רביםש מהעובדה השאר ביןנבע  של סירוב להתראיין הגבוה אחוזה. (136 רואיינו בפועל ‒ החדשים כל

 רק פנו אלא כלל נרשמו שלא טענו חלקם. תכניתלא זכרו את ה ,הוותיקים מקרב בעיקר, מהמרואיינים

 לאחר יםשנ שכשלו נערך קרסשהבין השאר  היא כךל סיבהוחלקם לא זכרו כלל שפנו. ה ,להתעניין

 מחלקםבקרב המסרבים להתראיין היה גדול  ותיקיםוה של חלקם ואכן, תכניתה הפעלת ההחלש

  .במדגם

                                                   
הם משתתפים  חדשים, ו2012באוגוסט  1לבין  2009רפו לתכנית בין ראשית הם משתתפים שהצט ותיקיםבמבוא:  כאמור 6

  .שהצטרפו לתכנית לאחר מכן



- 35 - 
 

עולה  בפועל שרואיינו המשתתפים מאפייניהמשתתפים שנדגמו ובין  מאפייניהשוואה שנערכה בין  מתוך

 של חלקם. לחדשים ותיקים בין בחלוקה הבדליש  אך ,כי לשתי הקבוצות מאפיינים דומים מאוד

 המדגם בין הבדל אין המאפיינים ביתר (.38%) במדגם מחלקם גבוה( 43%) המרואיינים בקרב החדשים

  (9)לוח  .בפועל שרואיינו לאלו המקורי

 בפועל המרואייניםבין המדגם לבין  השוואה: 9לוח 

 מדגם 
 N=489 

 רואיינו
 N=317 

 רואיינו לא
 N=172 

 מגדר
 גברים
 נשים

 
62%  
38% 

 
63%  
37%  

 
59%  
41%  

 סניף
 מרכז
 צפון

 
57%  
43%  

 
56%  
44%  

 
58%  
42%  

 השמה
 השמה עברו
 השמה עברו לא

 
10% 
90%  

 
10%  
90%  

 
9%  
91%  

 ותק
 ותיקים
 חדשים

 
62%  
38%  

 
57%  
43%  

 
69%  
31%  

 

 (. 78%) שרואיינו בשלב א 136מתוך  –איש  106 – חדשים רקשל הסקר רואיינו  ב בשלב: ב שלב

 המשתתפיםו א בשלב שרואיינו תיקיםוהו המשתתפים מאפיינילהלן מבוססים על ניתוח  הממצאים

 מרואיינים.  287 לוהכ בסךוגם בשלב ב,  א בשלב גם שרואיינוהחדשים 

 .כניתלת הרשומיםכך שהם מייצגים את כל אוכלוסיית  ונופחו שוקללו בפועל שבוצעו הראיונות

  תיאוריים ממצאים  5.2

 משתני הניתוח

 :עיקריים בסיס משתני חמישה פי-על נערך כולו הניתוח

 מרכז וא צפון - סניף .1

 ומעלה 70 בני, 69 עד 60 בני, 60 לגיל מתחת: גיל קבוצות שלוש - גיל .2

 מגדר .3

 ידי-על עבודה איוןילר פנההּו אם השמה שעבר נחשב אדם. השמה עבר לא/  השמה עבר - השמה .4

 .שם לעבוד והחל התכנית
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 העבודה את מצא אם גם, הסקר בעת מועסק אינו/  הסקר בעת מועסק - הסקר בעת תעסוקה מצב .5

 . עצמו בכוחות

 נותן תעסוקה מבחינת בפועל שהמצב מאחר" השמה" משתנהה על נוסף זה במשתנה להשתמש בחרנו

 מצב" ביןל" השמה" משתנהה בין מלאה חפיפה שאין אף .התכנית להצלחת נוספת אינדיקציה

 אף, בתכנית השתתפותו בזכות מועסק שהנדגם גם תכןיי. השניים בין קשר יש, "הסקר בעת סוקהתעה

 יכולותיו על המצביע מועסק שהוא עובדהשה אלא הדברים בין קשר שאין תכןיוי, השמה תהיהי שלא

 .ואישיותו

הוותק ו הבסיסיים המשתנים לפיתכנית בים משתתפאת אוכלוסיית ה מציגים להלן 18עד  10 לוחות

  7:בתכנית

 , לפי סניףתכניתה משתתפי: 10לוח 

 מוחלטים םמספרי  אחוזים סניף
 2,834 100.0 סה"כ 

 2,136 75.4 מרכז

 698 24.6 צפון

 

 באחוזים, לפי גיל וסניף התכנית משתתפי: 11לוח 

 צפון מרכז "כסה 
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 4.0 4.3 4.2 60-מ פחות גילאי

 86.2 85.1 85.4 69-60 גילאי

 9.8 10.6 10.4 ומעלה 70 גילאי

 

 הסניפים. שניבהתפלגות הגיל בין  הבדל איןכי  עולה מהנתונים

 באחוזים, לפי גיל וותק בתכנית תכניתה משתתפי: 12לוח 

 חדשים ותיקים "כסה *גיל
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 20.6 3.0 4.2 60-מ פחות

69-60 85.4 86.2 73.9 

 5.5 10.8 10.4 הומעל 70

 *p<0.01 

                                                   
 . הדגימה לתכנית בהתאם התכנית אוכלוסיית כל את שייצגו כך ומשוקללים מנופחים להלן המוצגים המשתנים 7
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מתוכה הם  21%-כ, הוותיקים מאוכלוסייתצעירה  החדשים אוכלוסיית, 12שעולה מהנתונים בלוח  כפי

 .69-60 בני שלקבוצת הגיל העיקרית היא  הוותיקים בקרב וגם החדשים. גם בקרב 60-בני פחות מ

 באחוזים, לפי מגדר וסניף התכנית משתתפי: 13לוח 

 צפון רכזמ "כסה *מגדר
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 56.2 71.0 67.3 גברים

 43.8 29.0 32.7 נשים

* p<0.05 

-כבסניף צפון גבוה מאשר בסניף מרכז,  המשתתפיםהנשים בקרב  שיעורמעידים כי  13בלוח  הנתונים

 . 29%לעומת  44%

 באחוזיםולפי סניף  , לפי ותק בתכניתתכניתה משתתפי: 14לוח 

 צפון מרכז "כסה בתכנית ותק
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 91.4 94.0 93.3 ותיקים

 8.6 6.0 6.7 חדשים

 

 באחוזים סניף ולפי השמה, לפי התכנית משתתפי: 15לוח 

 צפון מרכז "כסה השמה
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 18.5 14.5 15.5 הבעבוד ושמוה

 81.5 85.5 84.5 הבעבוד ושמוה לא

 

 שיעור צפון בסניף. 15.5%עומד שיעור ההשמות בתכנית על  ולהכ ךבס, 15בלוח שאפשר לראות  כפי

 בין ההבדלים אולם. המנהליים הנתונים מניתוח גם להוע כך. המרכז בסניף מאשר יותר גבוהההשמות 

 . סטטיסטית מובהקים אינם ההשמות בשיעור הסניפים

 זיםבאחו בתכנית ותק ולפי השמה, לפי תכניתה משתתפי: 16לוח 

 חדשים ותיקים "כסה *השמה
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 1.8 16.5 15.5 הבעבוד ושמוה

 98.2 83.5 84.5 הבעבוד ושמוה לא

*p<0.01 
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 בקרב ההשמות שיעורמ מובהקנמוך ב החדשים בקרב ההשמות שיעור 16בלוח שאפשר לראות  כפי

ההשמות הנמוך בקרב  יעורש. תיקיםוהובקרב  17%-לעומת כ החדשיםבקרב  2%-, כותיקיםוה

 החדשיםגם בקרב  אולם. 2013 בסוף כברהתכנית במרכז  ותפעיל מהפסקת הסתם מן נובע החדשים

 .3%-בסניף צפון שיעור ההשמות נמוך ועומד על כ

 לוח  (17בקרב משתתפי התכנית בסניף מרכז גבוה מאשר בסניף צפון. )לוח  הסקר בעתהמועסקים  שיעור

 באחוזים סניף לפי, הסקרמועסקים בעת  םלעומת שאינ םהמועסקי התכנית משתתפי :17

 צפון מרכז "כסה *מועסק
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 33.6 47.6 44.1 הסקר בעת יםמועסק

 66.4 52.4 55.9 הסקר בעת מועסקים לא

 *p<0.05 

. אין צפון סניףמ 34%-כ לעומת מועסקיםמרכז  מסניףמשתתפי התכנית  בקרב 48%-כ :מציג 17 לוח

מהבדלים במאפיינים האישיים של  ,בין שני הסניפים בתכנית מהבדלים נובע ההבדל אם מכך לדעת

 המתבטאים בסיכוי למצוא עבודה.  אוגרפייםאו מהבדלים ג בכל אחד מהסניפים הפונים

  :18פי ההשמה בתכנית מוצגת בלוח -על הסקר בעת ההעסקה

 באחוזים השמה לפי, הסקר בעתת שאינם מועסקים המועסקים לעומ התכנית משתתפי: 18לוח 

 הבעבוד ושמוה לא הבעבוד ושמוה "כסה *מועסק
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 40.9 61.4 44.1 הסקר בעת יםמועסק

 59.1 38.6 55.9 הסקר בעת יםמועסק לא

 *p<0.05 

 שעברו אלו בקרב 61%השמה.  עברו 16%-כ רקשמהמשתתפים דיווחו שהם מועסקים אף על פי  44%-כ

(. לא ניתן 41%) השמה עברו שלא המועסקיםמובהק לעומת  באופןגבוה  שיעור – מועסקים השמה

 לעבור שהצליחו הפונים של האישיים המאפיינים השפעתבהתכנית או  השפעתב מדוברללמוד מכך אם 

 .הגורמים של שילובבאו  ,השמה

 תכניתה משתתפי של םמאפייניהו רקעה

 השכלה

 בעלי של שיעורם מרכז בסניףמראה כי  חהלו. הסניפים בשני המשתתפים השכלת את מציג להלן 19 לוח

  מאשר בסניף צפון. גדול הגבוהה ההשכלה
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 באחוזים ולפי סניף השכלה, לפי התכנית משתתפי: 19לוח 

 צפון מרכז "כסה *השכלה
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 6.2 2.1 3.1 תיסודי

 38.4 15.2 20.9 ללא בגרות תתיכוני

 12.8 33.1 28.1 בגרות

 15.4 7.5 9.4 המשך לימודי

 6.4 12.1 10.7 טכנאי/ הנדסאי

 20.9 30.1 27.8 תאקדמי

*P<0.01 

-כבסניף צפון.  13%-כמהמשתתפים בסניף מרכז יש תעודת בגרות לעומת  33%-כלכי  עולה 19 מנתוני

 בצפון.  21%-כמהמשתתפים במרכז הם בעלי תואר אקדמי לעומת  30%

 השמה שיעורי לבין השכלה בין הקשר את מציג להלן 20 לוח. תעסוקה על ידועה השפעה להשכלה

 יותר גבוה ההשמות אחוז התכנית משתתפי בקרבכי  מראה הלוח .בקרב משתתפי התכנית בעבודה

  .אקדמי תואר ובעלי בגרות תעודת בעלי בקרב

 באחוזים השכלהת המשתתפים שלא הושמו, לפי בעבודה לעומ שהושמוהתכנית  משתתפי: 20לוח 

 ןתיכו"ס בי יסודי"ס בי *השמה
 ללא בגרות

 תעודת
 בגרות

 לימודי
 המשך

 תעודת
/  הנדסאי
 טכנאי

 לימודים
 יםאקדמי

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 18.5 7.0 8.7 26.7 5.2 8.2 הבעבוד ושמוה

 81.5 93.0 91.3 73.3 94.8 91.8 הבעבוד ושמוה לא

*P<0.05 

 תעודת בעלי בקרב. הסקר בעתהתעסוקה  מצב עלגם  ניכרתהשפעה  יש השכלהל כי מראה 21 לוח

 אלו בקרב מאשר שיעור המועסקים גבוה יותר או הכשרה כהנדסאי או טכנאי תואר אקדמי ,בגרות

  (21לוח ) .תיכון ספר בית סיימו אם גם, בגרות תעודת להם שאין
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 באחוזיםשלא הושמו, לפי השכלה  המשתתפים לעומתהתכנית שהושמו בעבודה  תתפימש: 21לוח 

 ןתיכו"ס בי יסודי ס"בי *השמה
 ללא בגרות

 תעודת
 בגרות

 לימודי
 המשך

 תעודת
/  הנדסאי
 טכנאי

 לימודים
 יםאקדמי

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 50.4 51.6 42.0 53.9 21.4 33.6 הבעבוד ושמוה

 49.6 48.4 58.0 46.1 78.6 66.4 הבעבוד ושמוה לא

*P<0.05 

 הסקרבעת  תעסוקה

 (17 לוח' ר) מועסקים בתכנית מהמשתתפים 44%-כ. 

 10% אליה הפנתה שהתכנית משרה היא בה מועסקים שהם שהמשרה ציינו מהמועסקים. 

 46% מובהק אינו ההבדל. מהנשים 40% לעומת מועסקים מהגברים. 

 : מועסקים הלא לעומת המועסקים התכנית משתתפי של הגילים התפלגות את אהמר להלן 22 לוח

  עולה כי ככל שהגיל עולה, פוחת שיעורם של המועסקים. מהנתונים

 

 באחוזים , לפי גילועסקיםשאינם מ המשתתפים לעומת ועסקיםהמ התכנית משתתפי: 22לוח 

 ומעלה 70 בני 69-60 בני 60-מ פחות בני "כסה *העסקה
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 23.6 44.7 82.9 44.1 הסקר בעת יםמועסק

 76.4 55.3 17.1 55.9 הסקר בעת יםמועסק לא

*P<0.05 

שיעור המועסקים  .השמה ולפי סניף לפי התעסוקה במצב הבדלים יש, 18לוח וב 17לוח ב שפורט כפי

אלו שעברו השמה  בקרבמועסקים ושיעור ה ,המשתתפים בסניף מרכז גבוה מאשר בסניף צפון מקרב

 . השמה עברו שלא אלו בקרבגבוה מאשר שיעור המועסקים 

 משרה היקף

  .מגדר ולפי שלהם המשרה היקף לפי התכנית משתתפי התפלגות את מציג 23 לוח
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 באחוזים ומגדר משרה היקףהתכנית לפי  משתתפי: 23לוח 

 נשים גברים "כסה *משרה היקף
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 8.3 52.0 38.9 מלאה משרה

 91.7 48.0 61.1 חלקית משרה

*P<0.01 

-כ לעומת מהגברים 52%. חלקית במשרה עובדים 61%-וכ מלאה במשרה עובדים מהמועסקים 39%-כ

 .מלאה במשרה עובדים מהנשים 8%

 בדלהה אולם ,ומעלה 60-ה בני בקרב 36%-כ לעומת מלאה במשרה עובדים ומטה 60-ה בני בקרב 75%

 .סטטיסטית מובהק אינו

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי נבדק המשרה היקף

  לעבוד מעוניינים

 במשרה עבודה מעדיפים לעבוד מעונייניםהמ 62% .לעבוד מעוניינים היום עובדים שאינם מאלו 90%

 .חלקית

 .ליםהבד נמצאו ולאדמי אבטלה נבדקו לפי יתר המשתנים  קבלתכן נושא ולעבוד  הרצון

 תעסוקתית היסטוריה

 .המשתתפים של התעסוקתית ההיסטוריה על נתונים מציגים 27 עד 24 לוחות

להם  והייתה הבוגרים חייהם במהלך תמיד עבדו בתכנית מהמשתתפים 88% להלן עולה כי 24לוח מ

  (.עיקרית)עבודה  רבות שנים במשךמשרה קבועה 

 באחוזים ולפי גיל החיים במהלך ודההעב בשוק השתתפותהתכנית לפי  משתתפי: 24לוח 

 פחות גילאי "כסה *העבודה בשוק השתתפות
 60-מ

 גילאי
69-60 

 70 גילאי
 ומעלה

 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 97.1 87.6 80.8 88.3 תמיד

 0.5 9.0 16.6 8.4 הזמן רוב

 0.0 3.4 2.6 3.0 מהזמן קטן חלק או מהזמן חלק

 2.4 0.0 0.0 0.3 פעם אף

*P<0.05 

  .מהצעירים יותריותר השתתפו תמיד בשוק העבודה בשיעור גבוה  המבוגריםעולה כי  24מנתוני לוח 
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 באחוזים החיים ולפי ותק בתכנית במהלך העבודה בשוק השתתפותהתכנית לפי  משתתפי: 25לוח 

 חדשים ותיקים "כסה *העבודה בשוק השתתפות
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 78.8 89.0 88.3 תמיד

 18.7 7.7 8.4 הזמן רוב

 2.4 3.0 3.0 מהזמן קטן חלק או מהזמן חלק

 0.0 0.3 0.3 פעם אף

*P<0.05 

 79%-לעומת כ העבודה בשוק תמיד השתתפו בתכנית הוותיקים מהמשתתפים 89%, 25 לוח לפי

 . החדשים המשתתפים של יותר הצעיר מגילם כנראה נובע זה דבר. החדשים מהמשתתפים

 .הבדלים נמצאו ולאבשוק העבודה נבדקה לפי יתר המשתנים  ההשתתפות

  ההשתתפות בשוק העבודה: משךמוצגים נתונים על  27-26 בלוחות

 באחוזים העיקרית בעבודה עבודה שנות מספרהתכנית לפי  משתתפי: 26לוח 

 באחוזים מסך הכל שנות עבודה מספר
 100.0 "כסה

 0.3 משנה פחות

 9.8 שנים 10 ועד משנה

 24.5 שנים 20-ל שנים 10 בין

 65.4 שנים 20-מ יותר

 

 דבר. הצעירים לעומת שלהם העיקרית בעבודה יותר רבות שנים עבדו יותר המבוגריםמראה כי  27 לוח

 אחד עבודה מקום של מקריירה והמעבר העבודה בשוקזה מעיד בעיקר על השינויים שהתחוללו 

 . העבודה ותשנ במהלך עבודה מקומות מספר של לקריירה

 באחוזים ולפי גיל העיקרית בעבודה עבודה שנות מספרהתכנית לפי  משתתפי: 27לוח 

 ומעלה 70 גילאי 69-60 גילאי 60-מ פחות גילאי "כסה *יםשנה מספר
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 0.5 10.3 29.7 10.1 שנים 10-מ פחות

 99.5 89.7 70.3 89.9 שנים 10-מ יותר

*P<0.05 

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי נבדק העבודה שנות מספר
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 העבודה משוק עדרותיה משך

 לפניש בשנתייםסיימו את עבודתם העיקרית  בתכנית מהמשתתפים 34%-כ, 28שאפשר לראות בלוח  כפי

, הסקר לפני שנים שמונהמ יותר לא אךומעלה  שנים שלושסיימו את עבודתם העיקרית  36%-כ, הסקר

 אלובהכרח ש להעיד כדי בכך. אין סקרה לפני או יותר שנים שמונהסיימו את עבודתם העיקרית  30%-כו

 שונות בעבודות עבדומאז. חלקם  שעבר זמןה בכלמשוק העבודה  נעדרושסיימו את עבודתם העיקרית 

ק אולם לחלק מהם סיום העבודה העיקרית היה גם סיום הקשר עם שו ,העבודה שוק עם קשר על ושמרו

  נבדלות זו מזו במועד סיום העבודה העיקרית. הסניפים אוכלוסיות העבודה.

 באחוזים סניף ולפי העיקריתהתכנית לפי מועד סיום העבודה  משתתפי: 28לוח 

 צפון מרכז "כסה *עיקרית עבודה סיום
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 42.8 25.7 29.8 הסקר פניל יותר או שנים 8

 33.5 36.9 36.1 הסקר נילפ שנים 8-ל 3 בין

 23.7 37.4 34.1 הסקר לפני או פחות שנתיים

*P<0.05 

 לעומת) לפני הסקר יותר או שנים שמונה עבודתם את סיימוש 43%-כ ונמצאבצפון  המשתתפיםבקרב 

הקשר בין  אתלראות  אפשר 29לוח בהסיכוי שנעדרו משוק העבודה גבוה יותר.  ולפיכך, במרכז(  26%-כ

 זמן שעבר ככל: הסקר בעת שלהםלבין מצב התעסוקה  מעבודה המשתתפיםשעבר מאז פרשו  משך הזמן

 צפון סניףב לפיכךקטנים יותר.  בשיעוריםמועסקים בהווה )בעת הסקר(  הם כך שהועסקו מאז יותר רב

-כ לעומת בצפון מהמשתתפים 43%-כש מפניגדול יותר להצליח בהשמה,  קושי לכאורה( היה 28)ר' לוח 

לראות בלוח  אפשר. הסקר לפני יותר או שנים שמונהמעבודתם העיקרית  פרשובמרכז  משתתפים 26%

את עבודתם העיקרית בשנתיים שלפני הסקר עובדים לעומת כשליש  וסיימש אלהמ מחצי למעלה כי 29

 . לפני מועד הסקר מאלה שסיימו את עבודתם יותר משנתיים

 באחוזים העיקרית העבודה סיום מועדו הסקר בעת התעסוקה מצבהתכנית לפי  משתתפי: 29לוח 

 "כסה *קהועסת מצב
 שנים 8 והועסק
לפני  יותר או

 הסקר

 8 עד 3 והועסק
 לפני הסקר שנים

 שנתיים והועסק
לפני  פחות או

 הסקר
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 56.4 33.1 31.9 44.1 הסקר בעת יםמועסק

 43.6 66.9 68.1 55.9 הסקר בעת יםמועסק לא

*P<0.05 

 33%-כ לעומת ,עובדים הסקר מועד שלפני שנתייםב העיקרית עבודתם אתאלו שסיימו  בקרב 56%-כ

 מקשה העבודה משוק עדרותישה עידמ זה נתון כי תכןיי. משנתיים יותר לפני עבודתם שסיימו אלו בקרב
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העבודה העיקרית לבין גיל  יתכן גם שהנתונים מצביעים על קשר בין מועד סיום. בו חוזרת השתלבות על

ודרך כך )מאחר שאחוז המועסקים פוחת עם הגיל( יש השפעה על אחוז המועסקים היום לפי סיום מועד 

 עבודה עיקרית.

 הולך ופחות עם הגיל. עם זאת, האחרונותשל אלו שפרשו מעבודה בשנתיים  שחלקם מראה 30לוח 

  .ההבדלים אינם מובהקים סטטיסטית

 לפי גילו שלהם העיקרית העבודה סיום מועד לפי הסקר בעת המועסקים התכנית משתתפי: 30לוח 
 באחוזים

 עיקרית עבודה סיום
 פחות גילאי "כסה

 60-מ 
 +70 גילאי 69-60 גילאי

 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 44.7 27.8 32.5 29.8 לפני הסקר יותר או שנים 8

 46.9 35.9 10.6 36.0 לפני הסקר שנים 8-ל 3 בין

 8.4 36.3 56.8 34.1 לפני הסקר פחות או שנתיים

 

 . העיקרית העבודה סיום במועד וותיקיםל החדשים בין הבדלים יש, הלןל 31שאפשר לראות בלוח  כפי

 באחוזים לפי ותק בתכניתו העיקרית העבודה סיום מועדהתכנית לפי  משתתפי: 31לוח 

 חדשים ותיקים "כסה *עיקרית עבודה סיום
 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 24.7 30.2 29.8 לפני הסקר יותר או שנים 8

 19.6 37.3 36.0 לפני הסקר שנים 8-ל 3 בין

 55.7 32.5 34.1 לפני הסקר פחות וא שנתיים

*P<0.01 

גבוה  הסקר לפניש שנתייםה בתוךחלקם של אלו שסיימו את עבודתם  החדשיםעולה כי בקרב  31לוח מ

צעירה יותר  החדשיםביטוי לגיל, כיוון שאוכלוסיית  זהו כי תכןיי כאן גם. קיםתיוהושל  חלקםמאשר 

 . ותיקיםוהמאוכלוסיית 

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי נבדק העיקרית העבודה סיום מועד

 הפרישה סיבת

 .פיטורין בגלל האחרון עבודתם מקום את שעזבו דיווחומהמשתתפים  50%-כ כי ותראל אפשר 32לוח ב

 20%-. ככלכליות מסיבותוסגרו את העסק שלהם, רובם  עצמאים שהיו ציינו מהמשתתפים 9%-עוד כ

 . פרישהלגיל  שהגיעו מפני 14%-עזבו בגלל פרישה מוקדמת וכ

 : הסניפים בין הבדלים קיימים
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 באחוזים לפי סניףו האחרון העבודה ממקום הפרישה סיבתהתכנית לפי  משתתפי: 32לוח 

 צפון מרכז "כסה *הפרישה סיבת
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 10.3 14.7 13.6 פרישהה גילל הגעה

 18.0 19.5 19.2 מרצון מוקדמת פרישה

 47.0 50.9 49.9 פיטורין

 10.3 1.3 3.5 תובמשפח אוהעובד  שלבריאות  בעיות

 4.4 10.1 8.7 עסק עצמאי תריסג

 10.1 3.5 5.1 תאחר סיבה

*P<0.01 

 סגרו מרכזב 10%-וכבצפון(  10%-כ לעומתפרישה ) גילבגלל הגעה ל פרשו במרכז םמהמשתתפי 15%-כ

 .במרכז 1%-כ לעומתבגלל בעיות בריאות  פרישה מקרי 10%-כ יש בצפון. בצפון 4% לעומתעצמאי  עסק

. העיקרית הפרישה סיבת היא הפרישה לגיל, הגעה ומעלה 70 בני, יותר המבוגרים שבקרבעולה  33לוח מ

  ומעלה. 70יותר בקרב בני  שכיחהבריאות  בעיותבשל  פרישה, כן כמו

 באחוזים לפי גילו האחרון העבודה ממקום הפרישה סיבתהתכנית לפי  משתתפי: 33לוח 

 *הפרישה סיבת
 פחות גילאי "כסה

 60-מ
 70 גילאי 69-60 גילאי

 ומעלה
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 33.2 11.7 1.3 13.6 פרישהה גילל הגעה

 12.4 20.7 5.8 19.2 מרצון מוקדמת פרישה

 31.5 50.4 87.1 49.9 פיטורין

 7.5 3.1 1.3 3.5 תובמשפח אוהעובד  שלבריאות  בעיות

 2.4 9.7 2.9 8.7 עסק עצמאי תריסג

 13.0 4.3  5.1 תאחר סיבה

*P<0.01 

גיל פרישה. בקרב ל ועיהגש מפניממקום העבודה האחרון  פרשוש דיווחו ומעלה 70-בני המ 33%-כ

בקרב בני פחות  87%-כו 69-60 בני בקרב 50% -כהצעירים יותר, סיבת הפרישה העיקרית היא פיטורין: 

 . 60-מ

פרשו מסיבות  ומטה 60בקרב בני  1%-כו 69-60-ה בני בקרב 3%-כלעומת  ,ומעלה 70-מבני ה 8%-כ

 .)אישיות או משפחתיות( בריאות

 ר: לפי מגד הפרישה את מציג 34 לוח
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 לפי מגדר באחוזיםו האחרון העבודה ממקום הפרישה סיבתהתכנית לפי  משתתפי: 34לוח 

 נשים גברים "כסה *הפרישה סיבת
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 14.1 13.3 13.6 פרישהה גילל הגעה

 28.0 15.2 19.2 מרצון מוקדמת פרישה

 46.2 51.6 49.9 פיטורין

 4.4 3.1 3.5 תואו במשפח העובד של בריאות בעיות

 0.4 12.4 8.7 עסק עצמאי תריסג

 7.0 4.3 5.1 תאחר סיבה

*P<0.01 

 גבריםמה 12%-כמהגברים.  15%-כ לעומתמוקדמת מרצון  פרישהפרשו  נשיםמה 28% כי לראות אפשר

 .נשיםמה 0.4%סגרו עסק עצמאי לעומת 

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי נבדקה הפרישה סיבת

 והכנסות באותקצ, פנסיה

 . אבטלה דמי מקבלים 7%, בזמן הסקר עובדים שאינם אלו מקרב

 עם .עבודה ממקום תעסוקתית פנסיה מקבלים בתכנית מהמשתתפים 33%-כ כי לראות אפשר 35 בלוח

  .התעסוקתית הפנסיה מקבלי של שיעורם עולה בגיל העלייה

 באחוזים ללפי גיו תעסוקתית התכנית לפי קבלת פנסיה משתתפי: 35לוח 

 ומעלה 70 גילאי  69-60 גילאי 60-מ פחות גילאי "כסה פנסיה
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 44.6 32.7 7.1 32.8 פנסיה יםמקבל

 55.4 67.3 92.9 67.2 פנסיה יםמקבל לא

 

 אינם עדיין רובםש נראה) 60-מ פחות בני בקרב 7%-כמ, עולה תעסוקתיתה פנסיההשיעורם של מקבלי 

 אינם גיל לפי ההבדלים. ומעלה 70 בני בקרב 45%-לכו 69-60 בני בקרב 33%-לכ (,לפנסיה איםזכ

 .סטטיסטית מובהקים

מראה כי שיעור מקבלי הפנסיה בקרב משתתפי התכנית גבוה בקרב הוותיקים מאשר בקרב  36 לוח

 החדשים. 
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 באחוזים בתכנית ותקלפי ו תעסוקתיתהתכנית לפי קבלת פנסיה  משתתפי: 36לוח 

 חדשים ותיקים "כסה *פנסיה
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 22.4 33.6 32.8 פנסיה יםמקבל

 77.6 66.4 67.2 פנסיה יםמקבל לא

*P<0.01 

הצעיר יותר  גילם בשל כנראה, מהחדשים 22%-כ לעומת תעסוקתיתמקבלים פנסיה  ותיקיםומה 34%-כ

 .החדשיםשל 

 תעסוקתית פנסיה מקבלים הנשיםמ 37%-ו הגבריםמ 31% כי להמע מגדרפי -על פנסיה קבלת של בדיקה

 םמקבליהמ 12%; זקנה קצבת מקבלים התכנית ממשתתפי 46%: כי נמצא ועוד (.מובהק אינו ההבדל)

 מקבלים התכנית ממשתתפי 14%(; התכנית ממשתתפי 5%-כ) הכנסה השלמת גם מקבלים זקנה קצבת

  .כלשהי נוספת קצבה

 נטו הכנסה

על התפלגות ההכנסות נטו של המשתתפים בתכנית ושל בני זוגם, מכל  נתוניםוצגים מ 37 בלוח

 העצמי הדיווח פי-על( ועוד דירה שכר, קצבאות, פנסיההמקורות העומדים לרשותם )הכנסה מעבודה, 

 (.זו שאלה על ענו 64%) המרואיינים של

 באחוזים הסקר בעת עסוקההת מצב ולפי"ח( ש)נטו,  ההכנסה רמתהתכנית לפי  משתתפי: 37לוח  

 בעת יםמועסק לא הסקר בעת יםמועסק "כסה *חבש" הכנסה
 הסקר

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 2.6 0.0 1.5 הכנסה אין

 21.9 5.7 15.1  3,000 עד

 35.5 38.6 36.8 7,000עד  3,001

 24.5 25.4 24.9 10,000עד  7,001

 5.0 17.2 10.1 13,000עד  10,001

 10.5 13.2 11.6 הומעל 13,001

*P<0.05 

 37%-כ אצלש"ח.  3,000משק הבית היא עד  תהכנס בתכנית מהמשתתפים 15%-כ לאצכי  עולהלוח ה ןמ

משק  תהכנסמהמשתתפים  53%-כ אצל, לוהכ בסך"ח. ש 7,000-ל 3,001 בין היא הכנסההמהמשתתפים 

 "ח.ש 7,000 עד היאהבית 
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מאלו שאינם  25%-כל .מועסקים שאינם אלו ומתלע שמועסקים אלו אצלגבוהה יותר  ההכנסה

בקרב  6%-כלעומת  (הכנסה כלל להם שאין אלו)ובהם ש"ח  3,000 עד שלהכנסה  ישמועסקים 

בקרב אלו שאינם  16%ש"ח לעומת  10,000מעל  של הכנסההמועסקים  בקרב 30%-כל. מועסקיםה

 מועסקים. 

 .הבדלים מצאונ ולא המשתנים יתר לפי נבדקה נטו ההכנסה התפלגות

 תכניתה משתתפי שעברו התהליך

נודע להם  איך, עבודלהיו מעוניינים  מדוע: תכניתל יםונהפ שעברו לתהליך הנוגעים הנתונים ניתוח להלן

 .יתהיה אם, לתעסוקה וההפניה במסגרת התכנית קרה מהעל התכנית, 

 עבודה לחיפוש סיבות

 והם, אחדותסיבות  פניהםל נפרׂשּוש עבודה. אותם לחפ שהניעובסקר נשאלו על הסיבות  הנדגמים

 של לרצונם הסיבותאת  נציג להלן. םמבחינת ןמה אחת כל של נטיותווהרל מידת את לדרג התבקשו

המחקר )סניף,  משתני לפי הסיבות בדירוג הקבוצות בין הבדליםה ואתלהיות מועסקים  לתכנית הפונים

  .אם היו (והשמההסקר  בעת העסקהגיל, מגדר, 

 נוספת בהכנסה צורך

 ?נוספת בהכנסה מצורך נבע עבודה למצוא שלך הרצון מידה באיזולמרואיינים:  השאלה

  :המרואיינים תשובות את מציג 38 לוח

 לעבודה כסיבה נוספת בהכנסה הצורךהתכנית לפי  משתתפי: 38לוח 

 באחוזים נוספת בהכנסה צורך בגלל עבודהרצה  המרואייןמידה  באיזו
 100.0 "כסה

 67.1 רבה במידה

 18.5 מסוימת במידה

 8.7 מועטה במידה

 5.6 לא בכלל

 

 ברצון" רבה"במידה  משמעותי כגורם נוספת בהכנסה הצורך את ציינו בתכנית מהמשתתפים 67%-כ

 השפעה של המועט מידה יתהיה נוספת הכנסהלש ציינו מהמשתתפים בלבד 14%-כעבודה.  לחפש שלהם

 .בכלל לא או

 הפנוי הזמן את לאלמ רצון

 ? הפנוי הזמן את למלא מרצון נבע עבודה למצוא שלך הרצון מידה באיזו :למרואיינים השאלה
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  :פי מגדרלו בכלל המרואיינים תשובות את מציג 39 לוח

 באחוזים לפי מגדרו לעבודה כסיבה פנוי זמן למלא הרצוןהתכנית לפי  משתתפי: 39לוח 

 עבודהרצה  המרואייןמידה  באיזו
  פנוי זמן למלא נורצו בגלל

 נשים גברים "כסה

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 55.4 58.3 57.2 רבה במידה

 23.4 9.2 13.9 מסוימת במידה

 6.0 10.3 8.9 מועטה במידה

 15.1 22.5 20.1 לא בכלל

*P<0.05 

מצוא מהמשתתפים בתכנית ציינו שהצורך למלא את הזמן הפנוי היה סיבה חשובה מבחינתם ל 57%

 עבודה. לחיפוש הסיבה נואי הפנוי הזמן את למלארצון שהציינו  20%-עבודה. כ

בהחלטה לחפש  גברים אצל מאשר נשים אצלמקום חשוב יותר  תופס הפנוי הזמן את למלא הרצון

סיבה חשובה  יהה הפנוי הזמן את למלא שהצורך ציינומהגברים  67%-כ לעומתמהנשים  79%-כעבודה: 

  .לעבודה ליציאה מסוימת או רבה במידה מבחינתם

לפי משתנה  ,הרצון למלא זמן פנוימ נבע ודרצונם לעב אם לשאלה המרואיינים תשובות את מציג 40 לוח

אלו שאינם מועסקים בעת הסקר, הצורך למלא את  בקרבכי  מצאנו. בזמן עריכת הסקר התעסוקה מצב

 רב המועסקים בעת הסקר. הזמן הפנוי היה סיבה חשובה יותר לרצון לעבוד מאשר בק

 הסקר בעתלפי מצב תעסוקה ו לעבודה כסיבה פנוי זמן למלא הרצון לפי התכנית משתתפי: 40לוח 
 באחוזים

רצה  רואייןשהמ הסיבהמידה  איזוב
  יםמועסק "כסה פנוי זמן מלאל רצונו אהי לעבוד

 הסקר בעת
  יםמועסק לא

 הסקר בעת
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 60.5 52.8 57.2 רבה במידה

 19.7 6.2 13.9 מסוימת במידה

 7.5 10.6 8.9 מועטה במידה

 12.2 30.3 20.1 לא בכלל

*P<0.01 

 מסוימת או רבה במידה חשוב ההי פנוי זמן למלא הרצוןש אמרומקרב אלו שאינם מועסקים  80%-כ

  .מועסקיםהבקרב  59%לעומת 

 אחרים אנשים לפגוש רצון

 ?אחרים אנשים לפגוש מרצון נבע עבודה למצוא שלך הרצון מידה ובאיזלמרואיינים:  השאלה
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 כי מצאנו. בזמן עריכת הסקר התעסוקה מצב משתנה ולפי בכלל המרואיינים תשובות את מציג 41 לוח

  .מועסקים שאינם אלו לבין קרהס בעתהמועסקים  בין הבדל ישכאן  גם

 בעתתעסוקה הולפי מצב  לעבודה כסיבה אחרים אנשים לפגוש הרצון לפי התכנית משתתפי: 41לוח 
 באחוזים הסקר

עבודה רצה  רואייןהמ מידה באיזו
 יםמועסק "כסה לפגוש אנשים רצונו בגלל

 הסקר בעת 
 יםמועסק לא
 הסקר בעת 

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 52.9 42.0 48.2 רבה במידה

 20.6 12.8 17.2 מסוימת במידה

 10.7 7.6 9.3 מועטה במידה

 15.8 37.6 25.2 לא בכלל

P<0.05* 

 ליציאה רבה במידה חשובה סיבה היה אחרים אנשים לפגוש שהרצון דיווחו המשתתפים מכלל 48%-כ

 .בכלל חשובה הייתה לא זו שסיבה דיווחו 25%-כ. לעבודה

במידה רבה או  חשובה סיבה יההלפגוש אנשים אחרים  הרצוןש ציינומאלו שאינם מועסקים  74%-כ

 . מועסקיםהמ 55%-כליציאה לעבודה לעומת  מתמסוי במידה

  משפחה בני של לחץ

 עליך שהופעל משפחה בני של מלחץ נבע עבודה למצוא שלך הרצון מידה באיזו :למרואיינים השאלה

 ?זה בכיוון

 בני מצד שלחץ ציינו התכנית משתתפי רוב. ולפי מגדר בכלללהלן מציג את תשובות המרואיינים  42 לוח

 . עבודה לחפש להם שגרמה הסיבהכלל לא היה  לעבודה תלצא משפחתם

 באחוזים לפי מגדרו לעבודה כסיבה משפחה בני של הלחץ לפי התכנית משתתפי: 42לוח 

 עבודהרצה  רואייןהמ מידה באיזו
  של בני משפחה לחץ בגלל

 נשים גברים "כסה

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 4.1 7.5 6.3 רבה במידה

 1.1 4.5 3.4 מסוימת במידה

 2.4 13.7 9.9 מועטה במידה

 92.4 74.4 80.4 לא בכלל

P<0.01*  

 ציינו שלחץ של בני משפחה היה סיבה חשובה במידה רבה או במידה מסוימת לרצונם לעבוד. 10%-כ
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 או רבה במידה חשובהזו  סיבהשציינו  מהגברים 12% :זו סיבה של החשיבות במידת מגדר לפי הבדל יש

 מהנשים.  5%-כלעומת  מסוימת במידה

  לילדים כספי סיוע לתת רצון

 ?לילדיך כספית לסייע מרצון נבע עבודה למצוא שלך הרצון מידה באיזולמרואיינים:  השאלה

 חשובהזו  סיבהש סברומהמשתתפים  כמחצית כי מצאנו. המרואיינים תשובות את מראה 43 לוח

  .לעבודה לצאתאם  בשיקול )במידה רבה או מסוימת(

 לעבודה כסיבה לילדים כספי סיוע לתת הרצון לפי התכנית משתתפי: 43וח ל

 אחוזים לסייע לילדים  נורצו בגללעבודה רצה  רואייןהמ מידה באיזו
 100.0 "כסה

 31.7 רבה במידה

 19.7 מסוימת במידה

 5.7 מועטה במידה

 42.1 לא בכלל

 

חשובה במידה רבה או במידה מסוימת  מהמשתתפים ראו ברצון לתת סיוע כספי לילדים סיבה 51%

 סיבה זו כחשובה במידה מועטה או בכלל לא ראומהמשתתפים  48%לרצונם לצאת לעבודה ואילו 

  לרצונם לצאת לעבודה.

לעבודה ליציאה הסיבות סיכום  

 86%-כ בקרב מסוימת במידה או רבה במידה חשובה סיבה הוא נוספת בהכנסה צורךה 

 .התכנית ממשתתפי

 לעומת עובדים-הלא בקרב יותר יםבולט אחרים אנשים ולפגוש הפנוי הזמן את למלא נותהרצו 

 העבודה ולתפקיד זמן למלא לצורך ערים אינם עובדים שאנשים אולי מעיד זה דבר. העובדים

 . עובדים שאינם למי בניגוד, הזה הצורך במילוי

 שכיחה זו סיבה גברים בקרב. בלבד 10% אצל לעבודה ליציאה סיבה הוא משפחה בני של לחץ 

 .נשים בקרב מאשר יותר

 לצאת בהחלטה מסוימת במידה או רבה במידה חשובה סיבה הוא לילדים כספית לסייע רצוןה 

 . התכנית ממשתתפי 51%-כ בקרב הלעבוד

  ליציאה לעבודה. צורך בהכנסה כסיבה היחידה  ציינו 3.5%-כ 

 5.2%  לעבודה אהליצי יחידהה סיבהכ פנוי זמן למלא צורךציינו.  
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שציינו סיבות אלו כנכונות במידה  התכנית משתתפיאחוז  פיל הלעבוד צאתל הסיבות את מציג 4 תרשים

 רבה.

 (%)(; רבה במידה תקפות) לעבודה ליציאה סיבותהתכנית לפי  משתתפי: 4 תרשים

 

  .באחוזים, הסיבות חשיבות אתהמשתתפים  גודיר את מציג 44 לוח

 עבודה לחפש לרצונםהעיקרית  הסיבה לפי תהתכני משתתפי: 44לוח 

 אחוזים העיקרית  הסיבה
 100.0 "כסה

 77.8 נוספת בהכנסה צורך

 14.0 הפנוי הזמן את למלא רצון

 3.5 אחרים אנשים לפגוש רצון

 0.0 משפחה בני של לחץ

 4.7 לילדים כספית לסייע רצון

  

 ?עבודה לחפש אותך שהניעה העיקרית בההסי מהי, שציינת הסיבות מבין: נשאלוהתכנית  משתתפי

 הפנוי הזמן את למלא הרצון וכן נוספת בהכנסה צורך הן עבודההעיקריות לחיפוש  הסיבותכי  מצאנו

 בתור הסיבה העיקרית לחיפוש עבודה נמוך בהרבה הפנוי הזמן עניין את)אם כי שיעור המדרגים 

 .(מהצורך בהכנסה נוספת
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 סיוע כספי לילדים לחץ של בני משפחה רצון לפגוש אנשים מילוי הזמן הפנוי הגדלת ההכנסה
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 התכנית על המידע מקור

  :יהעל שמעו שבה הדרך לפי תכניתל הפונים הרכבאת  מציג 45 לוח

 באחוזים סניף ולפי, התכנית עלשמעו  שממנו המקורהתכנית לפי  משתתפי: 45לוח 

 צפון מרכז "כסה *המידע מקור
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 29.0 12.7 16.8 משפחה קרובאו  חבר

 5.5 6.8 6.5 וטלוויזיהרדיו 

 31.8 58.0 51.5 אינטרנט

 17.0 12.9 13.9 במודעה או בעיתון פרסום

 7.3 2.6 3.8 אחרות רשויות או סוציאלי עובד, תעסוקה לשכת

 9.5 7.0 7.6 אחר

*P<0.01 

 קרובי או חברים דרך עליה שמעו 17%-כ ים הגיעו לתכנית דרך חיפוש באינטרנט.משתתפמה 51%-כ

 הגיעו מפרסום בעיתון או במודעה.  14%-וכ משפחה

  המידע על התכנית לפי סניף קורמ

 על למשתתפים נודע בהשהסניפים נבדלות זו מזו בדרך  שניב האוכלוסיותש מראה לעיל 45 לוח

 :התכנית

 29% מחברים או קרובי משפחהעל התכנית  שמעומרכז  בסניף 13%-כ לעומתצפון  בסניף . 

 סוציאלי עובד או תעסוקה מלשכת הפניה דרך הגיעו מרכז סניףב 3%-כ לעומתצפון  בסניף 7%-כ .

 . נטיותווהרל רשויותלכנראה על הקשר שנוצר בצפון בין אנשי התכנית  מעיד זה ןנתו

 מגדר לפיעל התכנית  המידע מקור

 :התכנית על להם נודע בהש בדרך לנשים גברים בין (>0.05p) מובהקים הבדלים קיימים

 :כי מצאנו

  55% מהנשים 44% ומתלע באינטרנט התכנית על שמעו מהגברים. 

 25% מהגברים 9% לעומת במודעה או בעיתון מפרסום התכנית על שמעו מהנשים. 

 10% מהגברים 5% לעומת התקשורת בכלי התכנית על שמעו מהנשים. 

 .מובהקים הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר פילעל התכנית נבדק  מידעה מקור
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  תכניתל ההצטרפות לאחר התהליך

 יתהתכנ צוות עם פגישה

  של פגישות עם הצוות בשני הסניפים: קיומןאת שיעור  מציג 46 לוח

 באחוזים* לפי סניףו התכנית צוות עםפגישה  קיוםהתכנית לפי  משתתפי: 46לוח 

 צפון מרכז "כסה  
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 46.8 30.8 34.7 פגישה תהיהי

 53.2 69.2 65.3 פגישה תהיהי לא

*P<0.05  

 כ לעומת צפון בסניף 47%-כ: התכנית צוות עם פגישה להם שהייתה דיווחו תפיםמהמשת 35%-כ-

 .מרכז בסניף 31%

 מאלו שיותר ונמצאצוות התכנית לבין שיעור ההשמה בעבודה.  עם פגישה בין הקשר את מציג 47 לוח

  .הצוות עם נפגשו שלא אלו מאשר השמה עברו התכנית צוות עם פגישה להם שהייתה

 באחוזים *לפי קיום פגישה עם צוות התכניתו בעבודה השמתםהתכנית לפי  תפימשת: 47לוח 

 פגישה תהיהי לא פגישה תהיהי "כסה 
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 11.5 23.3 15.6 הבעבוד ושמוה

 88.5 76.7 84.4 הבעבוד ושמוה לא

*P<0.05 

 פגישה להם תהיהי לאש אלומ 12%-כ לעומת התכנית תצוו םע פגישה להם שהייתה מאלו 23%-כ 

  .הושמו בעבודה התכנית צוות עם

 נמצא, קבועים וסניף גיל, השכלהרגרסיה שבדק את השפעת הפגישה על השמה בהינתן משתני  מניתוח

, אך השפעת משתנה פגשנלעומת מי שלא  להשמה שניים פי גבוהיחסי  סיכוי יש עם הצוות פגשנש למי כי

  (.3א, לוח א פחנס) סטטיסטיתהפגישה אינה מובהקת 

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי הנבדק התכנית צוות עם פגישה

 קשר איש פרטי קבלת

בדקנו מי מהפונים לתכנית קיבל פרטי קשר של איש מצוות התכנית במסגרת התהליך שעברו 

 .המשתתפים

 המשתתפים.  גילאיש הקשר לתכנית לפי  פרטי קבלת את מציג להלן 48 לוח
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 שקיבלו ציינו, בקרבם יותר המבוגרים אשרמ יותר, התכנית משתתפי בקרב יותר הצעיריםכי  נמצא

  .של מישהו מצוות התכנית קשר איש פרטי

 באחוזיםידי המשתתף ולפי גיל* -על קשר איש פרטי קבלתהתכנית לפי  משתתפי :48לוח 

 ומעלה 70 גילאי 69-60 גילאי 60-מ פחות גילאי "כסה  
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 12.9 36.0 58.8 34.5 פרטים קבלוהת

 87.1 64.0 41.2 64.4 פרטים קבלוהת לא

*P<0.05 

 קשר איש פרטי שקיבלו דיווחו מהמשתתפים 35%-כ.  

 דיווחו ומעלה 70-ה בני בקרב 13%-כו 69-60-ה בני בקרב 36% לעומת ומטה 60-ה בני בקרב 59%-כ 

 .קשר איש פרטי שקיבלו

  43% בין ההבדלים אך, מרכז בסניף 32% לעומת קשר איש פרטי שקיבלו דיווחו צפון בסניף 

 .סטטיסטית מובהקים אינם הסניפים

 20% אך, קשר איש פרטי קיבלו שלא מאלו 14% לעומת השמה עברו קשר איש פרטי שקיבלו מאלו 

 .סטטיסטית מובהקים אינם הקבוצות בין ההבדלים

 גיל, השכלה משתני בהינתן השמהה על קשרה איש פרטי קבלת השפעת את שבדק רגרסיה ניתוח לפי

 מי לעומת להשמה שניים פי גבוה יחסי סיכוי יש קשר איש פרטי שקיבל למי כי נומצא קבועים וסניף

, א נספח' ר הרגרסיה נתוניל) סטטיסטית מובהקת אינה זה משתנה השפעת אך, אלו פרטים קיבל שלא

 (.4א לוח

 לפי יתר המשתנים ולא נמצאו הבדלים. הקנבד קשר איש פרטי קבלת

 חיים קורות שיפור

  :מרכז סניף לעומת צפון יףנבס ,לשם שיפור קורות החיים המשתתף עם צוותה עבודתאת  מציג 49 לוח

 באחוזים סניף ולפי *חיים קורות שיפור עלהמשתתף  עם הצוות עבודתהתכנית לפי  משתתפי: 49לוח 

 צפון מרכז "כסה  
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 8.2 25.7 21.5 עבודה נעשתה

 91.8 74.3 78.5  עבודה נעשתה לא

*P<0.01 

 על שיפור קורות החיים.  אתם עבדו כי דיווחו המשתתפים כללמ 22%-כ 

 בסניף  8%-כ לעומת החיים קורות שיפור על תםשעבדו א בסניף מרכז דיווחו מהמשתתפים 26%-כ

 .צפון



- 56 - 
 

 10% על אתם עבדו שלא אלומ 17% לעומת השמה עברויפור קורות החיים על ש אתם שעבדו אלומ 

  .סטטיסטית מובהקים אינם ההבדלים אולם, החיים קורות שיפור

בהינתן משתני השכלה,  ,השמה על חייםהקורות  שיפורלשם  עבודה העישפמ יךא שבדק רגרסיה מניתוח

 השמהל 1.9פי  קטןיים יש סיכוי יחסי על שיפור קורות ח אתו שעבדו למיגיל וסניף קבועים נמצא כי 

 מובהקת אינה זה משתנה השפעת אך ,(זהו ביטוי למאפיינים אחרים של המשתתף שלא מדדנוכי תכן יי)

 .(5א, לוח א נספח' ר ,הרגרסיה נתוניל) סטטיסטית

 יותר המבוגרים עם מאשר החיים קורות שיפור על יותר עבדו המשתתפים קרבמ יותרהצעירים  עם :

 60-ה בני רבבק 23% תלעומ חייםהעל שיפור קורות  אתם שעבדוומטה דיווחו  60-ה בני בקרב 34%

 .(>0.05p)לפי גיל מובהקים  הבדליםהומעלה.  70-ה בני בקרב 1%-ו 69 עד

 לפי יתר המשתנים ולא נמצאו הבדלים. הנבדק חיים קורות על עבודה

 ההכשר

 הכשרה הצעת

 שרות שונות. בהכ להשתתף הציעומהמשתתפים  לחלק

בשיעור גבוה יותר מאשר  ההכשרדיווחו שהציעו להם  צפוןמסניף  משתתפיםמראה כי  50 לוח

  .מרכז סניףמ משתתפים

 באחוזים *למשתתף ולפי סניף הכשרה הצעתהתכנית לפי  משתתפי :50לוח 

 צפון מרכז "כסה  
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 31.5 12.8 17.5 ההכשר הצעוה

 68.5 87.2 82.5 ההכשר הצעוה לא

*P<0.01 

 עו להשתתף בהכשרות שונות. ימהמשתתפים הצ 18%-לכ 

 בקרב  13%-כ לעומת הבהכשר להשתתף להם שהציעו דיווחובסניף צפון  מהמשתתפים 32%-כ

 בסניף מרכז.  המשתתפים

 25% ההכשרלהם  הצעוה שלא אלו בקרב 14% לעומת השמה עברו ההכשרלהם  הצעושה אלו בקרב 

 . סטטיסטית ם ההבדל בין הקבוצות אינו מובהקאול

 השכלה משתני בהינתן ,השמהה על ההכשרב להשתתף הצעהה השפעת את שבדק רגרסיה מניתוח ,

 להשמה 2.5 פי גבוהיש סיכוי יחסי  ההכשרב השתתףל שהוצע למי כי נמצא, קבועים ניףסו גיל
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 נתוניל) סטטיסטית בהקתמו אינה זה משתנה השפעת אך, הלו הכשר ההוצע שלא מי לעומת

 (.6א, לוח א נספח 'ר, הרגרסיה

 נבדק לפי יתר המשתנים ולא נמצאו הבדלים. ההכשרל ההצע המשתנה

 הבהכשר השתתפות

 משתנה לפי, להם ההוצעזו  אפשרותבקרב המשתתפים ש הבהכשר ההשתתפות שיעור את מציג 51 לוח

 . הסניף

  בסניף מרכז. המשתתפיםגבוה מאשר בקרב  ההכשרמסניף צפון שיעור ההשתתפות ב המשתתפים בקרב

באחוזים מתוך אלה  *, לפי סניףבה השתתפו והם הכשרהלהם  שהוצעה התכנית משתתפי: 51לוח 
 שהוצעה להם הכשרה

 צפון מרכז "כסה 
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 58.5 25.4 40.2 הבהכשר השתתפו

 41.5 74.6 59.8 הבהכשר השתתפו לא

*P<0.05 

 המשתתפים מכלל 7%-כ) בה להשתתף בחרו בהכשרה להשתתף להם שהוצע מהמשתתפים 40%-כ 

 (.בתכנית

 מסניף 25%-כ לעומת בה השתתפו אכן ,צפון בסניף, בהכשרה להשתתף להם שהוצע מאלו 59%-כ 

 . מרכז

 

בקרב המשתתפים שאפשרות זו הוצעה להם, לפי משתנה  הבהכשר ההשתתפות שיעור את מציג 52 לוח

 . הגיל

  .הכשרהב ההשתתפותשיעור  גובר בגיל העלייה עםכי  מצאנו

 

 מתוך אלה באחוזים *, לפי גיל בה השתתפו והם הכשרהשהוצעה להם  התכנית משתתפי: 52לוח 
 שהוצעה להם הכשרה

 ומעלה 70 גילאי 69-60 גילאי 60-מ פחות גילאי "כסה 
 100.0 100.0 100.0 100.0 "כסה

 80.4 39.3 11.9 40.2 הבהכשר השתתפו

 19.6 60.7 88.1 59.8 הבהכשר השתתפו לא

*P<0.05 

 39%-כ לעומת בהלהשתתף  בחרו השהציעו להם להשתתף בהכשר ומעלה 70-ה מבני 80%-כ 

 .ומטה 60-ה מבני 12%-כו 69-60-ה מבני
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המשתתפים בהכשרה )מקרב אלו שההכשרה הוצעה  מתוךאת שיעור המושמים בעבודה  מציג 53 לוח

 שלא אלו בקרב מאשר בהכשרה שהשתתפו אלו בקרב גבוה בעבודה המושמים שיעור כימצאנו  להם(.

  .בהכשרה השתתפו

 השתתפות לפי, הכשרה להם הוצעה, בקרב אלו שבעבודה הושמוש התכנית משתתפי: 53לוח 
 באחוזים בהכשרה

 
 הבהכשר השתתפו לא הבהכשר השתתפו 

 100.0 100.0 "כסה

 14.9 40.7 הבעבוד ושמוה

 85.1 59.3 הבעבוד ושמוה לא

 15%-כ לעומת הבעבוד ושמוה ובחרו לעשות זאת הבהכשר להשתתף להם שהציעו אלומ 41%-כ 

 אולם ההבדל בין הקבוצות אינו מובהק .להם שהוצעה הבהכשר להשתתף לאשאלו שבחרו מ

 .סטטיסטית

 הבהכשר השתתפות-אי

 :לכך אחדות סיבות ציינו שהוצעה להם הכשרה אך הם לא השתתפו בה המשתתפים

 שהם לא זקוקים לה או משום  ושהרגיש משוםלא התאימה להם,  שההכשרה ציינו מהם 36%-כ

 . םלה נטיתוורל יתהיה לא או אותם עניינה לאש

 14%  למקוםקושי להגיע  ייתההבהכשרה שהוצעה להם  םשלה השתתפותה-לאי שהסיבהציינו 

 . מרחק בגללההכשרה 

 השתתפות -לאי כסיבה( ושמיעה הי)ראי בריאות בעיות ציינו ם עבודה אומצאו בינתיי אחרים

  .הבהכשר

 הההכשר מסגרות תרומת

 ההכשרהש סבורים. רק מיעוטם המסגרות על דעתםל ההכשרה מסגרותב המשתתפיםשאלנו את 

 . (מסוימת במידה או רבה במידה) להם הועילה בה שהשתתפו

 86% כללבמועטה או  במידה רקלהם  והועילכשרות שהה סבורים הההכשר מסגרות ממשתתפי 

 . לא

 עבודה איוןילר הכנה

  .עבודה איוןיר לקראת אותם הכינו מידה באיזו נשאלו המשתתפים

 83% מועטה במידה איוןילר אותם שהכינו דיווחו 8%עבודה.  איוןילר אותם הכינו לא שכלל דיווחו 

  .רבהאו  מסוימת במידהדיווחו שהכינו אותם  8%-ו
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 43% נעשתה ההכנהשדיווחו  37% ,בקבוצה נעשתה ההכנהשדיווחו  איוןילר אותם שהכינו מאלו 

 .בטלפון נעשתה ההכנהשדיווחו  20%-ו פנים אל פנים

 .הבדלים נמצאו ולא המשתנים יתר לפי נבדק איוןילר הכנה המשתנה

 בעקבותיה השמה נעשתה שלא עבודה איוןילר הפניה

 מתייחסים להלן והנתונים הניתוחעבודה.  לריאיון אותם הפנו כי ודיווח כניתמהמשתתפים בת 27%

. לעבוד התחילו לא כלומר, השמה עברו לא הם עבודה אולם איוןילר אותם הפנו כי שדיווחו לאלו

 . בתכניתמהמשתתפים  17%-כ מהווים אלו משתתפים

 עבודהה ןאיוילר הגעה-אי

כי לא הגיעו לראיונות  דיווחו בעבודהשל דבר  בסופו הושמו שלא עבודה לראיונות מהמופנים 53%

 נשלחו.  אליהםהעבודה ש

 מתאימה אינה שהעבודה סבורים היוששלא הגיעו לראיונות היא  לכךהעיקרית  הסיבהכי  מצאנו

  .שלהם לכישורים

געה הה-לאי הסיבות לפי, בהם התייצבו ולא עבודה לראיונות שהופנו התכנית משתתפי: 54לוח 
 לראיונות

 אחוזים בההסי
 100.0 "כסה

 16.7 מדי רחוק היה העבודה מקום

 60.2  לכישורים התאימה לא העבודה

 4.0 לעבוד הרצון לגבי החרט

 13.4 זמן באותו אחרת עבודה יתהיה כבר

 5.6 טכניות סיבות

 

 .לכישוריהם מתאימה אינה שהעבודה סברוש מפני אליו הגיעו לא לריאיון פניםמהמו 60%-כ

 מדי רחוק העבודה שמקום סברוש מפני אליו הגיעו לא לריאיון יםופנהממ 17%-כ. 

 כלומר, זמן באותו אחרת עבודה להם תהיהי כברש מפני אליו הגיעו לא לריאיון יםופנמהמ 13%-כ 

 מלדווח שנמנעו כנראה. עבודה להם תהיהי בפועל אולם אפשרויות ולבחון לברר כדי לתכנית פנו הם

 .בפנייתם טיפול או הסברים וקבלי לאש חשבו יכ התכנית לצוות כך על

 לעבוד הרצון בעניין התחרטו כי אליו הגיעו לא לריאיון פניםמהמו 4% רק. 
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 מוצעת עבודה לקבל סירוב

 בלבד 1%-כ) הלקבל סירבו הם אך עבודה להם הוצעהבראיונות עבודה ובעקבותיהם  היוש המשתתפים

 היה לא שהשכר הןדיווחו  שעליהן. הסיבות העיקריות נשאלו על הסיבות לסירובם (התכנית יפתתממש

 שהסיבה ציין לא אחד אף. םהלכישורי התאימה לא שהעבודה או מדי רחוק היה העבודה מקום, מתאים

 .לעבוד לרצון בקשר דעתו את ששינה היא

 השמה

 הב ושמשהו במשרה עובדים עדייןהסקר  בעת

 במשרה עובדים עדייןשערכנו  סקרה ובזמן העבודב ושמושה לאלו מתייחסים להלן והנתונים הניתוח

 (.אלו שאלות על ענו המשתתפים כללמ 4%-)כ התכנית ידי-על אליה שהופנו

 23% 5,000-ל 800 בין נע השכר טווח .חלקית במשרה 77%, מלאה במשרה עובדים מהם. 

 מהעבודה ההכנסה תוספת משמעות

 בעבודה ובזמן הסקר עדיין עובדים בה.  מציג את חשיבות תוספת ההכנסה לאלה שהושמו 55 לוח

  .מסוימת או רבה במידה משמעותיתרבעים מקבוצה זו תוספת ההכנסה מהעבודה  שלושה לאצש מצאנו

 מייחסים שהם החשיבותעובדים בה, לפי מידת  דייןהתכנית שהושמו בעבודה וע משתתפי :55לוח 
 הושמו בהש מהעבודה ההכנסה לתוספת

 םאחוזי החשיבות  תמיד
 100.0 "כסה
 41.1 רבה

 35.4 מסוימת
 17.7 מועטה
 5.7 לא בכלל

 

 מהעבודה רצוןה שביעות

 שונים.  בהיבטיםהרצון מהעבודה  שביעותמפרט את  56 לוח

תחומים מרצון  שביעות הביעו אשר בה םשהושמו בעבודה ועדיין עובדי התכנית משתתפי :56לוח 
 שונים

  הרצוןשבעי  אחוז תחוםה
 77 כללי באופן העבודה
 77 לתפקיד ההתאמה

 77 המשרה היקף
 65 לעבודה והנסיעות העבודה מיקום
 41 השכר

 77 בעבודה הפיזיים התנאים
 94 בעבודה עמיתים עם הקשר
 94 הבוס עם הקשר
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  הב ושמשהו במשרה עובדים אינםהסקר  בעת

אינם עובדים  כברשערכנו  הסקרוהנתונים להלן מתייחסים לאלו שעברו השמה אך בזמן  הניתוח

 (.אלו שאלות על ענו המשתתפים כללמ 6%-ידי התכנית )כ-במשרה שהופנו אליה על

 25% 4,200-ל 1,400 בין נע השכר טווחבמשרה חלקית.  75%במשרה מלאה,  ומהם עבד. 

 הופסקה שכבר מהעבודה ההכנסה תוספת משמעות

  .בה עובדים אינם כבר הסקר בזמן אך בעבודה שהושמו לאלה ההכנסה תוספת חשיבות את מציג 57 לוח

 שהם יבותבה, לפי מידת החש עובדיםאינם  וכברהתכנית שהושמו בעבודה  משתתפי: 57 לוח
 הושמו שבה מהעבודה ההכנסה לתוספת מייחסים

 אחוזים  חשיבותה תמיד
 100.0 "כסה

 56.6 רבה

 5.3 מסוימת

 29.9 מועטה

 8.3 לא בכלל

 

 38%-כל. מסוימת או רבה במידה משמעותית הייתה מהעבודהו תוספת ההכנסה מקבוצה ז 62%-כל

 .מועטה במידה משמעותית או כלל משמעותית אינה ההכנסה תוספת זו מקבוצה

  הופסקה שכברמהעבודה  רצוןה שביעות

 הסקר בזמן אך ודהבבע שהושמו אלו לש ,שונים בהיבטים, מהעבודה הרצון שביעות את מפרט 58 לוח

  .בה עובדים אינם כבר

 שלהםהרצון  שביעות לפיאינם עובדים בה,  כבר אךהתכנית שהושמו בעבודה  משתתפי :58 לוח
  בעבודה תחומיםמ

 שבעי הרצון אחוז התחום
 43 כללי באופן העבודה

 44 לתפקיד ההתאמה

 62 המשרה היקף

 61 לעבודה והנסיעות העבודה מיקום

 62 השכר

 61 בעבודה הפיזיים התנאים

 74 בעבודה עמיתים עם הקשר

 90 הבוס עם הקשר
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 :כי עולה( לא שכבר ואלה עובדים שעדיין)אלה  הבעבוד ושמושה הקבוצות שתי בין מהשוואה

 יותר נמוכה העבודה ממקום הרצון שביעות עובדים אינם שכבר אלה בקרב. 

 עובדים שעדיין אלו לעומת מהשכר פחות רצון שבעי עובדים שאינם אלה. 

 לעומת 62%) עובדים שעדיין מאלה השכר תוספתל חשיבות פחות םיייחסמ עובדים אינם שכבר להא 

  (.עובדים שעדיין אלו בקרב 77%

 העבודה הפסקתל הסיבות

 .אותה ועזבו בעבודה שהושמו התכנית משתתפי שציינו העבודה לעזיבת הסיבות את מציגלהלן  59 לוח

 . פיטורין הייתה המשתתפים דיווחי לפיה העיקרית להפסקת העבוד הסיבהכי  מצאנו

 העבודה להפסקת הסיבות לפי, בה עובדים אינם כבר אךהתכנית שהושמו בעבודה  משתתפי: 59לוח 

 אחוזים הסיבה
 100.0  "כסה

 17.0 לכישורים התאימה לא העבודה

 13.0 בריאות בעיות

 64.0 פיטורין

 4.1 המשפחה עם להיות רצון

 2.0 אחרות סיבות

 

 64% היא התכנית ידי-על הושמו שבו העבודה במקום עבודתם הפסקתל הסיבה כי ציינו זו בקבוצה 

 . פיטורין

 17% העבודה להפסקת הסיבה אוה לכישוריהם העבודה התאמת-איזו ציינו כי  בקבוצה. 

 מכן לאחר חדשה עבודה ומציאת עבודה הפסקת

 69% מכן לאחר נוספת עבודה מצאו אותה עזבו אך בעבודה שהושמו מאלו. 

 6% התכנית בסיוע הושגה החדשה שהעבודה ציינו נוספת עבודה שמצאו מאלו. 

 משתתפיהבקרב  מהתכנית רצוןה שביעות

נשאלו על מידת שביעות הרצון שלהם מהתהליך שעברו בתכנית, על היחס של הצוות  יםפהמשתת

 שקיבלו כלים להתמודדות בשוק העבודה.  םימרגיש הם אםבתכנית ו

 העבודה בשוק להתמודדות כלים קבלתמרצון  יעותשב

 להתמודדות כלים להם פקהיעד כמה משתתפי התכנית חשים שהתכנית ס יםציגמ להלן 61-ו 60 ותלוח

  :העבודה בשוק
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 9%-כ .העבודה בשוק להתמודדות כלשהם כלים מהתכנית שקיבלו חשים אינם מהמשתתפים 78%-כ

 .מסוימת במידה כך מרגישים 8%ועוד  ,ה רבהבמיד להתמודדות כלים שקיבלו מרגישים

 ובין הסקר בעתאלו שאינם מועסקים  לבין הסקר בעתבשאלה זו בין אלו שמועסקים  הבדלים מצאנו

  .הבעבוד ושמוהלבין אלו שלא  הבעבוד ושמושה אלו

מצב  ולפיכלים להתמודדות בשוק העבודה  שקיבלותחושתם  מידת לפי התכנית משתתפי: 60לוח 
 אחוזים שלהם וקההתעס

 בעת יםמועסק לא הסקר בעת יםמועסק "כסה כלים * וקיבלש יםמרגיש
 הסקר

 100.0 100.0 100.0 "כסה

 4.7 14.0 8.8 רבה במידה

 8.8 7.3 8.2 מסוימת במידה

 8.3 0.6 4.9 מועטה במידה

 78.2 78.0 78.1 לא בכלל

*P<0.05 

 לעומת  ,מסוימת או רבה במידה, מהתכנית כלים שקיבלו חושבים הסקר בעת מועסקיםהמ 21%-כ

  .הסקר בעתמאלו שאינם מועסקים  14%

 שקיבלולא קיבלו כלים מהתכנית או  כללש חושבים הסקר בעתמאלו שאינם מועסקים  87%-כ 

  .הסקר בעת מועסקיםהמ 79%-כ לעומת מועטה במידה רק כלים

 השמה ולפידדות בשוק העבודה כלים להתמו שקיבלותחושתם  מידת לפי התכנית משתתפי: 61לוח 
 באחוזים

 הבעבוד ושמוה לא הבעבוד מושוה "כסה כלים * וקיבלש יםמרגיש
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 5.7 23.7 8.8 רבה במידה

 7.4 11.9 8.2 מסוימת במידה

 5.3 3.3 4.9 מועטה במידה

 81.7 61.1 78.1 לא בכלל

*P<0.01 

 כ לעומת מסוימת או רבה במידה מהתכנית כלים בלושקי סבורים השמה שעברו מאלו 36%-כ-

 . השמה עברו שלא מאלו 13%

 לפי יתר המשתנים ולא נמצאו הבדלים. הכלים לשוק העבודה נבדק תקבל

 התהליךרצון מ שביעות

 : בתכנית מהתהליך רצון שבעי התכנית משתתפי כמה עדלהלן מראים  63-ו 62 ותחלו
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 ועוד רבה במידה רצון שבעי היו 20%. מהתהליך כללבבעי רצון מהמשתתפים בתכנית לא היו ש 63%-כ

 .מסוימת במידה רצון שבעי היו 9%

 שעברו אלו בין כןו הסקר בעתאלו שאינם מועסקים  לבין הסקר בעת מועסקיםהבין  הבדלים מצאנו

 .השמה עברולבין אלו שלא  השמה

 שלהם התעסוקהמצב  לפיונית מהתהליך בתכ נםרצו שביעות מידתלפי  תכניתה משתתפי :62לוח 
 באחוזים הסקר בעת

 הסקר בעת יםעובד לא הסקר בעת יםעובד "כסה רצון מהתהליך* ישבע
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 12.1 29.5 19.6 רבה במידה

 12.5 3.6 8.6 מסוימת במידה

 9.2 8.6 8.9 מועטה במידה

 66.2 58.4 62.8 לא בכלל

*P<0.01 

 25%-כ לעומת מסוימת במידה או רבה במידה מהתהליך רצון שבעי הסקרבעת  עובדיםהמ 33%-כ 

 .עובדים שאינם מאלו

 באחוזים השמה ולפי בתכנית מהתהליך רצונם שביעות מידתהתכנית לפי  משתתפי: 63לוח  

 הבעבוד מושוה לא הבעבוד מושוה  "כסה *מהתהליך רצון ישבע
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 14.3 46.3 19.6 רבה במידה

 9.0 6.7 8.6 מסוימת במידה

 8.0 13.5 8.9 מועטה במידה

 68.6 33.5 62.8 לא בכלל

*P<0.01 

 53% שלא מאלו 23% מאלו שעברו השמה שבעי רצון מהתהליך במידה רבה או מסוימת לעומת 

 . השמה עברו

 תכניתה צוות של היחסמרצון  שביעות

 .התכנית צוות של מיחסו התכנית שתתפימ של צוןהר שביעות מידת אתים ציגמלהלן  65-ו 64 לוחות

 נמצאו. מסוימת במידה או רבה במידה הצוותשל  ומיחס רצון שבעי בתכנית מהמשתתפים 56%-כ

  .הבעבוד ושמוה שלא אלו לבין הבעבוד ושמושה אלו בין הרצון שביעות במידת הבדלים
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 באחוזים השמה ולפי ניתבתכ מהצוות רצונם שביעות מידתהתכנית לפי  משתתפי: 64לוח 

 הבעבוד ושמוה לא הבעבוד ושמוה "כסה *מהצוות רצון ישבע
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 36.5 64.7 41.2 רבה במידה

 16.3 6.7 14.7 מסוימת במידה

 7.0 10.2 7.5 מועטה במידה

 40.2 18.4 36.6 לא בכלל

*P<0.05 

 כנית במידה רבה או במידה מסוימת מאלו שעברו השמה היו שבעי רצון מהצוות בת 71%-כ

 מאלו שלא עברו השמה.  53%-כ לעומת

 בתכנית שלהם הוותק ולפי בתכנית מהצוות רצונם שביעות מידת לפי התכנית משתתפי :65לוח 
  באחוזים

 חדשים ותיקים "כסה *מהצוות רצון יעשב
 100.0 100.0 100.0 "כסה

 50.7 40.6 41.2 רבה במידה

 14.3 14.7 14.7 מסויימת במידה

 19.9 6.8 7.5 מועטה במידה

 15.1 37.8 36.6 לא בכלל

* P<0.01 

  ותיקיםומה 41%-כ לעומת רבה במידה רצון שבעי בתכנית מהחדשים 51%-כ. 

 מהחדשים 15%-כ לעומת הצוות מיחס בכלל מרוצים אינם ותיקיםומה 38%-כ. 

  משתתפיה בקרב מהתכנית הרצון שביעות סיכום

 שנבדקו,  במשתניםבי שביעות הרצון עולה מידה נמוכה של שביעות רצון מהתכנית מהנתונים לג

  היחס של צוות התכנית.מ הרצון שביעות ממידת חוץ

 גבוהה הבעבוד ושמושה אלו ושל הסקר בעת וועסקהש אלו של מהתכנית הרצון שביעות מידת 

 ושמוה שלא אלו שלו הסקר בעת וועסקה לאש אלו של הרצון שביעות מידתמ ניכרת במידה

 חיובי באור אותה רואים להם לסייע הצליחה שהתכנית שאלו בבירור עולה מכאן. הבעבוד

 מידת, להם סייעה שהתכנית אלו בקרב גם, זאת עם. להם סייעה לא שהתכנית אלו לעומת

 .נמוכה הרצון שביעות
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 משתני-רב ניתוח -גורמים שונים על השמה  תהשפע

 על המשפיעים הגורמים הם המ לוגיסטית רגרסיה באמצעות בדקנוי משתנ-הרב הניתוח במסגרת

הם הגורמים המשפיעים על הסיכוי להיות מועסק  הלעבור השמה )לעומת לא לעבור השמה( ומ הסיכוי

 בניתוח המשתתפיםהמרואיינים  שלהקטן יחסית  מספרה בגלל 8.(66; )לוח )לעומת להיות לא מועסק(

מגבלות מפורטות להלן ה. במסגרת מנומ המסקנות הסקת גם כךו מוגבל נימשת-הרב הניתוח היקף( 287)

 התכנית על מקיפה תמונה לקבל ניתןלעיל,  שהוצגוניתוח נתוני הסקר  צירוףתוצאות הרגרסיות. ב

  .מסקנותהו סיכוםה בפרק מפורטות אלו מסקנות. והשפעותיה

 רגרסיה תוצאותהשמה(, -אי)לעומת  להשמה היחסי הסיכויהגורמים המשפיעים על : 66לוח 
 לוגיסטית

   הבעבוד םשוה: התלוי המשתנה
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים

   אקדמאים :קבוצת השוואה – 1השכלה
 ** -14.08 בגרות ללא תיכונית ההשכל
  -2.15 המשך ולימודי בגרות

   
קבוצת  – העיקרית העבודהמ פרישהה מאז הזמן

 הסקר לפני שנתיים עד :השוואה
  

  -1.14 הסקר לפני שנים 8-מ יותר
  1.57 הסקר לפני שנים 8-ל 3 בין
   

תה יקבוצת השוואה: לא הי –עם צוות התכנית  פגישה
 התכנית צוות עם פגישה

  

  1.73 פגישה תהיהי
   

   ההכשר הקבוצת השוואה: לא הוצע – ההכשר ההוצע
  2.65 ההכשר ההוצע
   

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  -1.12 מרכז סניף
   

    קבוצת השוואה: חדשים –בתכנית  ותק
 ** 7.95 ותיקים

   
    ומעלה 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** -14.49 60-מ פחות בני
 ** -3.19 69-60 בני
*p<0.01 
 .ברגרסיה זו וצהקב נכללה לא בלבד יסודית השכלה בעלי של מקרים מיעוט בגלל .1

                                                   
, ביחס לסיכוי לעבור השמה של נשים pגברים ( בין שתי קבוצות, למשל הסיכוי לעבור השמה של odd ratio) הסיכויים חסי 8

q הנוסחה לפי 

𝑝

1−𝑝
𝑞

1−𝑞

⁄ . 
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 .השפעה חיובית על הסיכוי להשמה ישלהשכלה אקדמית ולתעודת בגרות כי  העול 66לוח  מנתוני

לעבור השמה לעומת אקדמאים. משתנים נוספים  14סיכוי נמוך פי  ישבגרות  תעודת בלילמשתתפים 

תה לו פגישה עם ישהי מיקיימת(.  אםאולם ניתן ללמוד על כיוון ההשפעה ) ,מובהקים ברגרסיה אינם

, אולם השפעת משתנים אלו אינה להשמה ושיפר את סיכויי הלו הכשר הצוות התכנית או מי שהוצע

 מובהקת. 

בתכנית מתואמים עם משתנה הגיל )ולפיכך גם זה עם  ותקווהממקום העבודה העיקרי  הפרישה משתני

השפעה מובהקת של השפעת  ד, אנו אכן רואיםוזה(. היות שאחוזי ההשמה בקרב החדשים נמוכים מא

 ככלתיקים(. ויותר בקרב הו 8על הסיכוי להצליח בהשמה )קרוב לפי  הפרישה ממקום העבודהמשתנה 

 אולם השמה לעבור הסיכוי על שלילית השפעהפרישה ממקום העבודה העיקרי, קיימת השעובר זמן מ

 זו קטנה ואינה מובהקת סטטיסטית.  השפעה

 . השמה לעבור הסיכוי קטן כך יותר צעיר לשהגי ככלש עולה זו מרגרסיה

 כי ןתכיתיקים. יוכל כך בהשוואה לונמוכים מדוע שיעורי ההשמה בקרב החדשים  השאלה מתעוררת

שפרק הזמן הדרוש להצלחה בתכנית  מכךאו  2013 בסוף מרכז סניף לש פעילותו הפסקתמ נובע הדבר

 החדשים בתכנית. השתתפו שבו הזמן פרקארוך יותר מ

 בשוק המקובל כללי במודל והשתמשנו הסקר בעת לעבודה הסיכויאת הגורמים המשפיעים על  קנובד

  :67לוח ב מפורטות התוצאות. העבודה

(, הסקר בעת)לעומת לא לעבוד  הסקר בעת לעבוד היחסי הסיכויהגורמים המשפיעים על : 67לוח 
 לוגיסטית רגרסיה תוצאות

   הסקר בעת עבודה: התלוי המשתנה 
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים
   אקדמאים :קבוצת השוואה – 1השכלה
  -2.5 בגרות ללא תיכונית השכלה
  -1.02 המשך ולימודי בגרות

   עד שנתיים :קבוצת השוואה –משוק העבודה  עדרותיה
 * -2.74 שנים 8-מ יותר
 * -2.38 שנים 8-ל 3 בין

   יתה השמהי: לא הקבוצת השוואה –יתה השמה יה
  2.4 השמה יתהיה

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  1.12 מרכז סניף

    ומעלה 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** 12.2 60-מ פחות בני
  1.8 69-60 בני
*p<0.05* 
*p<0.01 
 .ברגרסיה זו קבוצה נכללה לא בלבד יסודית השכלה בעלי של מקרים מיעוט בגלל 1
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  :כי העול 67לוח  תונימנ

בעלי תעודת  אצלומאשר לאקדמאים  לעבוד יותר נמוך סיכוי יש בגרות ללא תיכונית השכלה לבעלי

  אינו מובהק סטטיסטית.בין הקבוצות דומה לזה של אקדמאים, אולם ההבדל  לעבודסיכוי הבגרות 

 הסיכוי לעבוד ,העיקרית פרישה מהעבודהה אזמיותר  רבהרגרסיה מלמדים כי ככל שעובר זמן  ממצאי

 . קטן

, אולם השמה עברו שלא לאלה מאשר סיכוי גבוה יותר לעבוד שעברו השמה במסגרת התכנית לאלה

 הבדל זה אינו מובהק סטטיסטית. 

 .הסקר בעת לעבוד סיכויב סניף לפי הבדל נמצא לא

הסקר  בעתעבוד סיכוי יחסי גבוה בהרבה ל היה( 60)פחות מגיל שבקרב משתתפי התכנית  צעיריםל

, ומעלה 70 בני לעומת הסקר בעת לעבוד 2 לפי קרוב יחסי סיכוי היה 69-60 לבניומעלה.  70לעומת בני 

 .סטטיסטית מובהק אינו זה הבדל אולם

כלל מחפשי  בקרבשהרגרסיה עולה כי בקרב משתתפי התכנית ניכרות השפעות דומות לאלו  מתוצאות

מעבודתם  פרשוש מאז רב זמן עברש ואנשים יחסיתבוגרים מ ,אקדמית לאלבעלי השכלה : עבודהה

 פרשו, צעירים יחסית שאך זה אקדמיתלעומת בעלי השכלה  לעבודקטן יותר  סיכוי יש תהעיקרי

 מעבודתם העיקרית. 

 התכנית לשיפורהתכנית  משתתפי הצעות

. עבודה מציאתב להם לסייע שיכולים כיווניםל הצעות תהעלול התבקשו הסקר של ב בשלב המשתתפים

 :עלוהש העיקריות ההצעות להלן

 חיים קורות שולחים הםש לאחר שובאליהם  לפנות: התכנית משתתפי עם רציף בקשר להיות ,

  ;עבודה למציאת עדם תוא ללוות, בחודש פעם לפחות בקשראתם  להיות

 םגילל) הם של לצרכים יםמודעו יםאמפתי ,יםקשובלהיות  :למשתתפי התכנית פנים סבירלה 

  ;אותם ולעודד תקווה להם לתת ,(םמצבלו

 פיםהמשתת פניל העומדות האפשרויות על יותר מקיף הסבר לתת;  

 לגילם משתתפיםה את לשאול לא;  

 את להכיר למעסיקים לאפשר כדי שתתפי התכניתלמ מעסיקים בין מפגשיםולקדם  לעודד 

  ;אמצעי בלתי באופן העבודה מחפשי

 ומעלה 60 בני ובדיםבעש ביתרונות מעסיקים לשכנע; 

 האינטרנט במערכת העבודה מקומותעל  פרסוםה של מתמיד לעדכון לדאוג; 

 יותר בכיריםה תפקידיםה היצע את להגדיל כדי נוספים מעסיקים עם קשרים ליצור; 

 הדדית וסיוע תמיכה קבוצת במעין פגשילה התכנית למשתתפי לאפשר . 
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 מעסיקיםה עם ראיונותה .6

 

 בתור השקפתם אתו מבוגרים תעסוקתמ התרשמותם את לשמוע נועדו םהמעסיקי עם הראיונות

 משימות לבצעשל העובדים המבוגרים  יכולתם, בעסק מבוגר אדם כוח השתלבות מבחינת, מעסיקים

 .התכנית עם העבודה ותהליך המבוגרים העובדים על תכלליה דעתם, נדרשות

בטלפון )מעסיק אחד בדרך כלל נערכו  התכנית פעלה שבהם המחוזות משני מעסיקים עם הראיונות

 מספר לעבודה וקיבלו מה-זמן לאורך התכנית עם עבדו רואיינוש מעסיקיםה .(פנים-אל-פניםרואיין 

-סופר, מוסך: מגוונים היו שלהם ההעסקה תחומי(. יםפעמי-חד יםמעסיק היולא , כלומר) עובדים

)לרשימת  ראיונות חמישה רכונעל והכ בסך. אדם כוח וחברת תקשוב חברת, מלונאות, מרקט

 .' נספח ב(רהמרואיינים, 

 התכנית עם עבודה

 הכנת מתהליך מרוצים היו המקרים ברוב. התכנית עם מהעבודה רצון שביעות הביעו המעסיקים כללכ

 מדויקים לא ניסיון לפרטי ונגע יהםהערות. התכנית צוות עם ומהעבודה העבודה איוןילר העובדים

 לפרט נוטים)צעירים  מקצועי ידע של מספיק מפורט לא תיאורול לעבודה ועמדיםשל המ החיים בקורות

 . למועמד מתאימה העבודה אם בדיקה בלי רבים מועמדים אליו שהפנו טען אחד מעסיק(; יותר ולדייק

 המבוגרים העובדים יתרונות

 הם. נוספים לוטלק ורצון נכונות והראו המבוגרים מהעובדים כללי באופן מרוצים היו המעסיקים כל

 לשמור להם חשוב; דעת שיקול בעלי ;לעבוד יםוצר; ועקביים יציבים המבוגרים שהעובדים בעיקר נויצי

 עבודה למקומות מתאימים(; שכר על להתפשר עשויים גם הם כך שעקב שציינו)היו  עבודתם מקום על

 למשרות מתאימים ;זמן לאורך בהם נשארים אינם צעירים ולכן קריירה לפיתוח מקומות שאינם

( בלקוחות טלפוני טיפול ןוג)כ סבלנות שדורשת לעבודה מתאימים; במשמרות לעבודה או חלקיות

 .רבה אחריות מגליםו

 המבוגרים העובדים חסרונות

 עובדים :םהל מתאימה עבודה כל לא .מבוגרים עובדים העסקתב חסרונותמצאו גם  מעסיקיםה

ביחס ללמידה של  איטית םעובדים מבוגרי של למידהה; פיזיות עבודות לעשות מתקשים מבוגרים

 מתאים אינו מחסנאי שהיה מי)למשל  למודרניזציה והתאמה במחשוב ידע להם וחסרעובדים צעירים 

 או חלקית למשרה לפצל ניתן משרה כל לא; (יםממוחשב ניםהמחס כיוםש מאחר ,כיום מחסן לניהול

 שינויים אוהבים פחות מבוגרים עובדים; ריםלמבוג פחות מתאימות משרותה ולכן ,למשמרות

 פעולה כידר לקבל לפעמים מתקשיםמבוגרים  עובדים; דינמית עבודה לסביבת להסתגל ומתקשים

 המעסיקים ציינו עוד ;והם משוכנעים שדרך הפעולה שהם מכירים טובה יותר םמכירי שהם ואלמ ותשונ

 .גריםמבו עובדים על יםממונ להיות לצעירים נוח תמיד לאש
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 ולמחשבה לשיפור נקודות

 בעלי היואליהם  נשלחוש העובדים מקצת. ברובן פשוטות משרות היו מעסיקיםה עוישהצ המשרות

 את לנצל ניסיון נעשה מסוימים במקרים. בכירים בתפקידים תעסוקתי ניסיון בעלי או גבוהה השכלה

 בכירים עובדים לשלב הקש ההי אחרים במקרים. מסוימת בהצלחה, הםשל הייחודיים וההשכלה הידע

 גוניים.וחד זוטרים בתפקידים לשעבר

המקרים העובדים המבוגרים השתלבו היטב בעבודה עם העובדים הצעירים. באחד המקרים דווח  ברוב

עם ש דווח לפעמים קשיים עם העובדים הצעירים, אולםכך נוצרים  בשל כיכי למבוגרים קצב משלהם ו

  הזמן התגברו על כך.

להעביר את  רקים העובדים המבוגרים אינם מבינים שהם באים לעבוד ולא תתלונה על שלע הועלתה

העסקים הם עסקים כלכליים והתפוקות שלהם נמדדות כדי ש הזכירו מעסיקיםפנסיה. ה תקופתהזמן ב

 וקשיבחלק מהמקרים עובדים לא הבינו את זה. המעסיקים ב, לדבריהםשיוכלו להצדיק את השכר. 

 בעניין זה.  יודרכו עובדיםשהום ציפיות ותיא העששיי

לצורכי המעסיק. הכשרות כלליות אינן  יותאמו: כמה מעסיקים העלו את הצורך בהכשרות שההכשר

אם ההכשרה מדויקת ומותאמת לצרכים של  אך, ות בכל המקרים צרכים ספציפיים של מעסיקממלא

התאמת העובדים מבחינת  והן סיקצורכי המע מבחינת הןלפתור בעיות רבות  היכול היאהמעסיק 

 וקליטתם בעבודה. 

 איך גם אלא, לא או השתלב העובד אם קובדל רק לא :זמן לאורך מעסיקים תללוו שכדאיסברו  אחדים

 .המבוגרים העובדים בהעסקת מכשולים על להתגבר יוכלו המעסיקיםש כדי שוטף באופן לסייע

 הוצע. טכניים מקצועות בעיקר, מסוימים ותבמקצוע אדם בכוח מחסור יש אחדים עיסוק תחומיב

 אנשי הפונים בין יש אם לבדוקבבד  דוב מקצוע אנשי יםחסר היכן ולראות אלו תחומים אחר לעקוב

 לתפקידים הכשרה או הסבה לעבור היכולים כאלה או לתפקידים המבוקשים להתאים שיכולים מקצוע

 .אלו

 לסיכום עיקריות נקודות

 התכנית עם העבודה מתהליך וציםמר לוהכ בסך המעסיקים. 

 בעבודה ומהשתלבותם המבוגרים מהעובדים מרוצים המעסיקים. 

 מדויק יהיה החיים קורותב לעבודה המועמדים של המקצועי הניסיון שפירוט רוצים היו המעסיקים 

  .יותר

 יהיה, לדבריהם, כך .עבודה איוןילר הנשלחים העובדים בחירת פרוששת רוצים היו המעסיקים 

 .להיקלט יותר רב סיכוי םעובדיל

 לשוק מחוץ אל יצאו שכבר כאלו בעיקר) "ציפיות תיאום" לעובדים לערוך מציעים המעסיקים 

 .(העבודה
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 להכשרות אפשרות אתם ולתאם לבחון מציעים המעסיקים.  

 מבוגרים להעסקת בפתרונות וסיוע זמן לאורך ליווי לקבל רוצים היו מעסיקיםה. 
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 התעסוקה בתחום מדיניות וקובעי מפתח אנשי עם הראיונות .7

 

נועדו להרחיב את היריעה  אלו ראיונותעם אנשי מפתח וקובעי מדיניות.  כושנער בראיונות עוסק זה פרק

מבוגרים, מבחינת הניסיון והידע הקיימים בשטח ומבחינת דעות לגבי מדיניות בתחום הבנושא תעסוקת 

ה אינם מייצגים בהכרח את הגופים או המשרדים השונים של ים בפרק זצגזה. הדעות והרעיונות המו

 עמם דיברנו. שהאנשים 

אנשים  עשרהל דיברנו עם ואיון טלפוני אחד(. בסך הכיר היהפנים )-אל-נערכו בדרך כלל פנים הראיונות

 ' נספח ב(.ר)לרשימת המרואיינים, 

 ושל הפרט המדינהראייה של ה זוויות

ואים בתעסוקת מבוגרים מטרה שיש לעודד אותה, להסיר חסמים דיברנו ר שעמםמהאנשים  רבים

שיפור איכות החיים והרווחה של  למעןהמונעים אותה ולפעול לקידומה, הן מסיבות כלכליות והן 

 . הרלוונטייםמרבית האנשים בגילים 

 אנשי אותו שרואים כפי היעד לכן, 55 עד 35 הואהעיקריות  העבודהשמקובל לראות כשנות  גילה

 הם, לעבוד רוצה אדם אם. יותר גבוה לכיוון העבודה גיל את למתוח הוא המדיניות וקובעי המפתח

 .העבודה בשוק הישארותו להמשך חסמים בהסרת לו לעזור צריך, סבורים

האישית, להשיג הכנסה  ולמצות את יכולת כדי לעזרה זקוק וראות מנקודתהפרט במצב שיש בו חסמים, 

שיוכל להתבסס על  דיגיע למצב של יציבות פיסקלית, כיש חשובהשתלב בקהילה. נוספת, להיות פעיל ול

מקצועות ב בעובדים צורך יש אחד מצדראות המשק,  מנקודת. וסכון הפנסיוני שליועל הח ועבודת

שינוי מבני  חולליכולת עוזבים את שוק העבודה. גל העלייה הגדול  בעלישני אנשים  מצד, ומסוימים

מקצועות  אחריהםם מותיריכעת לגמלאות ו יםפורש לשעבר מהעולים רבים ךאבשוק העבודה, 

 מכוח אדם.  ניםתרוקומשהולכים 

 מבחינת וגם הפרט מבחינת גם, העבודה חיי את בגללם להאריך שראוי שינויים יש, טווח-ארוכת בראייה

 מבחינתפחות.  פיזית לעבודה פיזית מעבודה ,העבודה בסגנון ושינוי: התארכות תוחלת החיים המשק

 אלא, האדם כוחמגדילות את  –הגירה חיובית  הנוצרות בעקבות המגמות כמו – אלו מגמות המשק

הידיים העובדות  מספרמגדילה את  העבודה גיל הארכת, ארצה עלייה בעקבות שקורה ממה שלהבדיל

המדינה כישורים המותאמים למשק. ברמת ו יכולתאותם אנשים שעבדו כבר קודם והם מצוידים בב

 . העבודה גיל הארכת למעןלפעול  אפואכדאי 

. ממנו לצאת קשה זה למצב שנכנסים ברגע, כלומר; ניכרת בגיל המבוגר האבטלה במשך עלייה

 כבר ולפיכך פעיל באופן עבודהמפסיקים לחפש  והם מהאנשים חלק אשתימי האבטלה משך התארכות

 נמוכות למשבצות לפעמים משתבצים העבודה וקלש לחזור שמצליחים אלו גם .מובטלים מוגדרים אינם

 לדברי, המטרה. המשק עבור פוטנציאל אובדן לידי להביא כדי ישבכך  .להם יתהישה מהיכולת יותר



- 73 - 
 

 להחזירם גם אלא, העבודה לשוק אנשים להחזיר רק לא להיות צריכה, המדיניות וקובעי המפתח אנשי

 . בעבורם הנכון העבודה לסוג

 צעירים חשבון על מבוגרים

 ברמתשוחחנו סבורים שתעסוקה של מבוגרים אינה פוגעת בתעסוקה של צעירים  שעמםמהאנשים  חלק

, שתעסוקת מבוגרים לדעתם להיות יכול, הבודד העסק או הארגון ברמת כלומר, המיקרו ברמת; המקרו

 כולהשי הרמה שזו משום, המקרו רמתהוא  בעיניהםשחשוב  מה אבלכן פוגעת בתעסוקת צעירים. 

 בואאפשר יצירה של מקומות עבודה חדשים אשר בלו צמיחה לחולל, כלכלית מבחינה המשק את לעודד

 יוכלו להעסיק גם צעירים וגם מבוגרים.  העת

אפשרות  בהםאין שיש בהם קביעות או ש: במקומות עבודה המיקרו ברמת הדגש את שמה אחרת דעה

צעירים. עוד בעיה היא  תעסוקתעל חשבון  בואללגמישות בהיקף המשרות, תעסוקת מבוגרים עשויה 

תורמים  הםבעלי מקצוע, כגון שופטים או בכירים באקדמיה: בעצם הישארותם בשוק העבודה  בקרב

את היכולת האינטלקטואלית שלהם הנמצאת בשיאה, אך בה בעת חוסמים את התקדמותם של צעירים. 

ודה מפתחת אותו ויוצרת משרות נוספות, אך קרו, הישארותם של עובדים מבוגרים בשוק העבמברמת ה

נוצרות: אם שוק העבודה מתפתח בכיוון של משרות המעדיפות שיש לבחון את איכות המשרות הנוספות 

 את לבנות צריך. ומתחדש פיתוחי לשוק ולאמבוגרים הוא עשוי להתפתח לשוק שיווקי/שירותי 

 .צעירים בותהשתל גם שיעודד באופן העבודה בשוק המבוגרים הישארות

העסקת מבוגרים באה על חשבון שיתה ששוק העבודה מהווה "משחק סכום אפס" ויה ששמענו דעה עוד

. לכן אם מעודדים לאלה של הצעירים ם הם תחליפייםמבוגריהצעירים בעיקר אם כישורי העבודה של ה

תחליפיים ם משלימים לעובדים צעירים ולא ההעסקה של מבוגרים, צריך להתמקד בתחומים שבהם 

גורמת להם לתקופות מעבר ארוכות בין  וזו. עובדים מבוגרים פגיעים יותר ל"אבטלה חיכוכית", להם

 של העסקה לעודד אפוא צריךצעירים פגיעים יותר ל"אבטלה מחזורית".  עובדיםעבודות; ואילו 

 .בצעירים לפגוע מבלי מבוגרים

. במשק גאות של לתקופות שפל של תקופות בין להבחין שיש הייתה באוזנינו שהושמעה אחרת טענה

. לאלה אלה יםיתחליפ הם צעירים ועובדים מבוגרים עובדים ואזרבה יותר,  האבטלה שפל בתקופות

פני -על צעירים יש להעדיף עבודת שפל בתקופות ,לפי טענה זו ,המדינהשל  העדיפויות סדר מבחינת

 העבודה חיי לכל נזק לגרום עלולה בקרבם שאבטלה ומאחר יותר פוריים שהם מאחר, מבוגרים עבודת

 לעבודה לכניסה הצעיריםשל  שהכנתם משום, יתאושש כבר שהמשק לאחר רבות שנים למשך שלהם

 לדור להזיק שלא כדי, מבוגרים תעסוקת פני-על צעירים תעסוקת להעדיף יש כאלו בתקופות. נפגעה

בכוח  מחסור ממלאים הם: צעירים בדיםלעו משלימים מהווים מבוגרים עובדים, גאות בתקופות. שלם

 .המשק צורכי את ממלאים והםהעבודה  פריון את מגבירים הם, העבודה
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 הסיוע גבולות

לסייע לאנשים מתחת  ףעדיש סבורים המפתח ואנשי המדיניות קובעימשאבי מדינה מוגבלים,  בהינתן

או  הצעירים מבחינת הכשר לאנשים מבוגרים לעומת לסייע שתעדיףלגיל הפרישה. אין ליצור אפליה 

 להםלסייע  קר לאלהשקיע בהכשרת אנשים מעל גיל פרישה, א שלאמומלץ והשתלבות בשוק העבודה, 

  בהשתלבות בשוק העבודה.

טחון יכי על הסיוע לבוא ממערכות הב ייתכןכלכלי, אזי  חוסרמהפרט בעבודה נובע  שלהצורך  אם

על השקעה בהכשרת התשואה ש מאחרו)א נמוכה עבודה היב להשתלבמאחר שהסבירות  ,הסוציאלי

לתת מערכות הרווחה צריכות  .להם בשוק העבודה( הצפויהיא בגלל זמן קצר יותר  אףנמוכה מבוגרים 

ידי הארכת משך הזכאות לדמי אבטלה. -על למשל, אולי הדוקהתמיכה  רשתל לדאוגאת הדעת לכך ו

 התקציבים את להעביר כדאי, תקציבים ספתבתו ולא תקציבים בהעברת מדובר אם, חברתית מבחינה

 תועלת לפרט שיש משום, למעסיקים כסובסידיה אפילו, בעבודה בהשתלבות ההשקעה אל מהקצבאות

 . מהשכר רק ולא העבודה מעצם

, למעסיק ולא למועסק להינתן צריכה – בה משתמשים אם – שהסובסידיה הייתהששמענו  אחרת דעה

 ותחרותי יותר נמוך בשכר עצמו להציע לעובד לאפשר תפקידה. צעיריםב פוגעים שאינם בתחומיםוזאת 

 אולם; ההכנסות חלוקת את משפרת היא אך, של מדיניות השוק עיוות בגדר היא סובסידיה. יותר

  .המעסיק אצל יישאר ממנה יותר גדול חלק שכן, חלוקתית מבחינה חברתית אינה למעסיק סובסידיה

 יש. חסמים פי-על אלא גיל פי-על להיות צריכה אינה להתערבות או לסיוע שההתייחסות שסברו היו

 להיעשות צריכה ההתערבות כן ועל, יותר יעיל להיות עשוי שהשוק במקום במיוחד, בהתערבות סיכון

 בידיו לתת, העובד בקידום להשקיע אלא, סובסידיות לתת שלא עדיף. בשוק חסמים שקיימים במקום

 .התערבות נטול עצמו השוק את אירולהש והכלים האפשרויות את

 חסמים

 כי הכשרות לאדם בגיל מבוגר אינן משתלמות. עולהוקובעי המדיניות  מפתח אנשי עם מהראיונות

הנכונות הפחותה של מעבידים להשקיע בהכשרה של עובדים מבוגרים אינה נובעת בהכרח מאפליה אלא 

רים בשוק העבודה לא תמיד אפשר להבחין משיקול כלכלי, אף כי כשבוחנים את מצב העובדים המבוג

כי יש מקום לפעול לשינוי דעות בתחום זה  אנשי המפתח וקובעי המדיניות לדבריתכן יי בין השיקולים.

  שוק העבודה.במחדש  שתלבותההלאפשר את  כדיואולי לסבסד הכשרה ראשונית, 

אים בעובדים מבוגרים . מעסיקים במקצועות אלו רובהם השחיקהחסם במקצועות מסוימים הוא ה

התערבות  היעדר, גם בגלל מעבר לסביבה טכנולוגית מתקדמת. בחסיתתפוקה שלהם נמוכה ישהעובדים 

. במקצועות אלו נדרשת אפוא תכנית אקטיבית לעידוד מהשוק, אנשים נפלטים ם זהטיפול בחס לשם

 על הכשרות, לימודים וקידום תעסוקתי.  שתתבססהישארות בשוק, 

 משך התארכות אף עלש, עייפות ובגלל ידע התיישנות בגלל יותר נמוך מבוגרים אנשים של ודההעב פריון

 .מבוגרים עובדים להעסיק משתלם לא כבר, כלכליים במושגים, שבו רגע מגיע. כן קיימת החיים
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 גורם הייצור פונקציית של הטכנולוגי האופי. המודרניות העבודות אופי הוא כיום מהחסמים אחד עוד

 לפתור צריכות אינן הממשלות. 40במקרים מסוימים גם צעירים מגיל , צעירים אנשים להעדיף ברותלח

 שוק עם ההיכרות העמקת באמצעות ,צעירים בקרבדווקא  להן מודעות ליצור עליהן אבלבעיות אלו, 

 .שלבים מספר בו שיש עבודה אופק ליצור בצורך הכרה ובאמצעות משתנים צרכים לו שיש עבודה

 פורשים הם כך בשל. מסורתיות פיזיות בעבודות עובדים שלישים כשני, גברים ערבים שלקבוצה ה-תבת

 ומבחינת רשמיות עבודה שנות כעשרים מאבדים הםהפרישה המוקדמת  בעקבות. מוקדם בגילמעבודה 

 מבחינת הזדקנות של מאפיינים חווה זו אוכלוסייהחסר. -היא השתתפות םהשתתפות החיים מחזור

 כדי התערבות להיות צריכהקובעי המדיניות ואנשי המפתח  לדעת כאן. 45 בגיל כבר העבודה שוק

 את ולהגדיל פנסיוני חיסכון לחסוך, הכנסות ליצור להמשיך וכך, לעבודה לחזור הקבוצה לחברי לאפשר

 .במשקהעבודה  פריון

ומנסים  כורחם-ו בעלמיוזמתם א ופרששאפשר למצוא אצל עובדים ותיקים  הנוספיםהחסמים  אחד את

מבינים ששוק  אינם כי נראה אחת לאשוק העבודה. במחדש  השתלבותלשחזר הצלחה קודמת בעת 

העבודה השתנה ואינם מוכנים להתפשר. ככל שהם מחוץ לשוק העבודה זמן רב יותר, כך קשה להם יותר 

למוניטין  נגרםנזק שה; ושלהםטחון העצמי יייצוג עצמי נפגעת וכך גם הבל םלשחזר את עברם. יכולת

ברמה נמוכה יותר מאפשרת להם  בעבודה השתלבותלחזור לשוק העבודה.  יהםשלהם מקטין את סיכוי

ולהסיר דעות קדומות. התחרות העיקרית שלהם היא מול  העבודה מקוםמתוך  יהםלשכנע ביכולות

העבודה ולא את  את אלו שבשוקאנשים בתוך שוק העבודה שמחפשים קידום. מעסיקים יעדיפו להעסיק 

 עובדיםמובטלים ב רואים ים. מעסיקכדי להעניק לעובד החדש תחושת קידום אלו שמנסים לחזור אליו

מהווה מבחינתם איתות על יכולת  שאבטלה משוםלא בגלל אפליה, אלא  –טובים פחות  פוטנציאליים

 .באירופה המצב שונה בגלל מחסור בעובדים צעירים .פחותה של העובד

 אותן להם ואין צעירים מעובדים שונים מבוגרים שעובדים ברור המדיניות וקובעי פתחהמ לאנשי

: יתרונות גם בתוכו מגלם השוני אך. פיזית מאשר יותר מנטלית אף שהיא ,שחיקהיש בקרבם . יכולות

אלו יכולים לבוא דווקא ממבוגרים, ורעיונות חדשים, ברק תפוקה ליחידת זמן אלא גם  לא פירושופריון 

. חשוב לטפל בשחיקה המנטלית אותם לאפיין עשוי הואאף קיבעון שגם -שיש להם ניסיון רב, על משום

 בעקבותהעובדים המבוגרים באופן מהותי. חלקה נובע מהתפיסה שמבוגרים הם כמו צעירים, ו בקרב

 ל ביחידות תפוקה. ות הכודדמהאת התפיסה הניהולית  הםמיישמים עלי זאת

 הכשרה

אינה עולה על עלות ההכשרה  של מבוגרים יתה שהתועלת בהכשרה מקצועיתיה מענוששהדעות  אחת

יותר, כך  גבוההכשרה המקצועית ב המשתתפים גילה בגיל. ככל שימחמיר עם העלי זה יםדבר שמצבו

. הסיבה אינה רק הטווח הקצר של התשואה; תכדאי ינהכלל א לעתיםכדאית פחות, עד ש הכשרהה

צעיר יותר. על כן עדיף להתערב  הלומדיםיות ההכשרה בשיאה ככל שגיל מחקרים מראים שאפקטיב

ספק מידע למרכזי מפגש בין עובדים למעסיקים,  ליצורולמשל  ,בהם התועלת סבירה יותרשבמקומות 
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למרכזים . לממשלה יכול להיות תפקיד ביצירת מרכזים כאלה, כיוון שיש מידעמרכזי  להקיםממוחשב ו

 נת ספקים פרטיים והם מהווים מעין מוצר ציבורי. פחות ביקוש מבחיאלו 

 כי הן יוצרות תפיסה שהלימודים נפסקיםאינן פתרון,  שהכשרות היא זה בעניין ששמענו נוספת דעה

לימודים אינם ייעודיות וכך נפגמים כישורי הלמידה. לפי דעה זו ה ובמקומם יש הכשרות בגיל מסוים

 כאלההעבודה ומשולבים בו. לימודים  עולם אתם, מלווים נמשכים לאורך החיי אלא לעולםנפסקים 

ר וליצ חשובהמרואיינים  דעת. ליםתפיסות, גישות ותחומים חדש עםת וכריהום התעדכנות מאפשרי

 םיכולת אתקדם ת כזו השקעהמשאבים משל עצמם.  לימודיםם להשקיע בתפקידאצל צעירים תפיסה ש

  פיטורים.מ ותםפגיע את גם תפחית כךלהתנייד בין עסקים ו

 פרישה גיל

 צורך יש. לחלוטין אותו לבטל לא אולם, הפרישה גיל את לשנות שצריך סבורים המרואיינים מרבית

 יצטרכו שהעובדים בלי מבוגר שגילם עובדים עם ההתקשרות את לסיים למעסיקים שיאפשר במנגנון

להעלות את גיל הפרישה  חשוב. םהצדדי לשנינחת -אי לגרום עלולים שאלה מפני, יכולת במבחני להיבחן

 הן, שדרלובכך  ,, משום שזהו גיל שמסמן נורמה בחברה67-ל לפנסיהשל נשים וגיל הזכאות שלהן 

השוואת  גםגיל הפרישה לנשים יש  בהעלאת. עד גיל זה עבודה היאורמה שהנ למעבידים הןלעובדים 

 זכויות וחובות מבחינה מגדרית. 

מעלה את הכנסות הפרט ומשפרת את המצב  הפרישה גיל העלאת ,ככלללדעת קובעי המדיניות, 

כל הפרטים במשק. בטווח הארוך לא יהיה מנוס מהעלאת לשיפור  בה ישכלל משקי, ובכך ההאקטוארי 

בצורה  ו)לגברים ולנשים(, אולם על מנת שהשינוי לא יהיה דרסטי וקשה, יש לעשות 70-גיל הפרישה ל

גיל הפרישה בשלוש  העלאתכל שנה. בחודש אחד בהפרישה  גיל תלאידי הע-עלד )למשל והדרגתית מא

 שנים(.  36אפוא  תארךשנים 

 וברשת בקצבאות"בור"  של מצב ייווצר שלא כדי, משלימים צעדיםליווי ב להיעשות צריך השינוי

 לעבוד צריכים ואנשים, והפרישה העבודה תקופת בכל במלואה להתקיים התמיכה רשת על. התמיכה

 .לתמיכה יזדקקו שלא באופן

 בעיה לעובד יש כן אם אלא, לחלוטין הפרישה גיל את לבטל שיש הייתהשהושמעה  אחרת דעה

 בשנותלהוות  יוכלו שבהם, מכובדים, אחרים לתפקידים לעבור מבוגרים לאנשים להציע כדאי. תפקודית

 .דבר של בסופו אותם שיחליפו העובדים בעבור ידע של מאגר האחרונות העבודה
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 סיכום .8

 

 הבעיותאת  קרוסומעלה בשוק העבודה. הדוח  60זה מהווה הערכה של תכנית לשילוב אנשים בני  חדו

במדינות מפותחות ובישראל וכן גישות להתמודדות עם הנושא.  המבוגר בגיל עובדים של הייחודיות

פי סקר -וניתוח עלפי הנתונים המנהליים שנאספו בתכנית -כולל שני חלקים עיקריים: ניתוח על הניתוח

 תפים בתכנית.תבקרב המש

 עם קשר להם שהיה המעסיקים עם, התכנית צוות עם שנערכו ראיונות של סיכום הדוח כולל עוד

 . התעסוקה בתחום מדיניות וקובעי מפתח אנשיוכן עם  התכנית

ורך הספרות למדנו שהמדינות המפותחות מתמודדות עם בעיה של הזדקנות כוח העבודה והצ מסקירת

, העבודה בשוק ולהשתלב לחזור מתקשים מבוגרים עובדים למנוע את פרישתם של עובדים מבוגרים.

 עדיין העובדים אם זו בעיה עם להתמודד יותר קל .שלהם נמוכה תעסוקתית מוביליות על המצביע דבר

 ותהיכול שיפור. לתעסוקה לחזור מנסים הםאחר כך  רקו העבודה משוק נפלטו אם מאשר מועסקים

 מעסיקים בין טווח-ארוכי יחסים. זו בעיה למנוע עשוי מבוגר לגיל העובדים מגיעים שאתם והכישורים

 בהדרגה עשותילה צריכים פרישה לגיל הנוגעים במדיניות שינויים ולכן, לעזור כן גם יכולים למועסקים

 .בעובדים לפגוע מבלי םלקראת ערךילה למעסיקים ואפשרי כך .מוקדם ובתכנון

נוגעות למדיניות גיל הפרישה ולתמריצים לקבלת פנסיה,  המדינה מצד ההתערבות המקובלות ידרכ

פית ועובדים מבוגרים במקום העבודה או בעבודה חל המשמריםלפיתוח ההון האנושי, לפיתוח שירותים 

מעסיקים לעודד  המיועדות התערבות דרכי יש כן כמו. פיתוח שירותי השמה ייחודיים למבוגריםלו

 ושינויתנאי העסקה גמישים לעובדים מבוגרים עידוד ל ,על ידי מתן סיוע למעסיקים מבוגרים עסיקלה

 גישות מעסיקים כלפי עובדים מבוגרים. 

 סיכויי את לשפר בניסיון, למעסיקים מבוגרים עובדים בין קשר ביצירת התמקדה שנסקרה התכנית

 במרכז, סניפים בשני פעלה התכנית. ריםמבוג עובדים כלפי מעסיקיםה עמדות ואת בעבודה הקליטה

 (.מערבי)גליל  ובצפון הארץ

 :כימהנתונים עולה 

 בעבודה באמצעות התכנית. ושמומהמשתתפים ה 15%-כ 

 עובדים היותם את ייחסו המשתתפיםשאיון )בין ימהמשתתפים עובדים בפועל בזמן הר 44%-כ 

 (. לאש ובין בתכנית להשתתפות

 בעלי מגוון של רמות השכלה, מהשכלה תיכונית 69-60 בני םברוב היו בתכנית המשתתפים ;

 ללא בגרות ועד השכלה אקדמית. 
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 ( 76%רוב המשתתפים)  .היו בסניף המרכז 

השימוש ברכיבי  את העבודות, היצע, את משתתפיהעם  התכנית לש עבודההמפרט את דרכי  הדוח

ט הדוח את ההבדלים בפעילות . כמו כן מפרבעבודה בפועל השמה ובין בינם הקשר אתו התכנית

 הסניפים.

  :הממצאים הבולטים החשובים להמשך פיתוח התכנית עולה כימ

  ככל שחולף הזמן מאז הפרישה מהעבודה העיקרית קשה יותר לשוב ולהשתלב בעבודה. על כן

 חשוב לאתר את העובדים המבוגרים מיד עם פרישתם מהעבודה או סמוך לכך. 

  להצלחה בהשמה.  חשובהנית עם המשתתפים צוות התכ שלפגישה אישית 

 שביעות הרצון שלהם. הבטחת חשוב ל התכנית קשר רצוף עם משתתפי 

 עובדים הכשרת היאנתנו עליה את הדעת  התכנית עם שעבדו שהמעסיקים הבולטות מהנקודות אחת

 עם בתיאום נעשית היא אם יעילה להיות יכולה הכשרה. לדעתם, בעבודה המחודש שילובם לקראת

 הכשרה ודרושה עובדים לקלוט המעוניין מעסיק יש אם; ושלו לצרכים שתתאים כך, פוטנציאלי מעסיק

 .כללית מהכשרה יותר יעילה תהיה ייעודית הכשרה, להעסקתם

בגיל מבוגר ואת הצורך להשקיע בלמידה  המדיניות ציינו את היעילות הנמוכה של הכשר קובעי

שי של עובדים מבוגרים שנפלטו למצוא משרה ברמה דומה לזו מתמשכת במהלך חיי העבודה; את הקו

תה להם; את העובדה שעל אף התארכות משך החיים יש התעייפות של עובדים מבוגרים ושחיקה ישהי

לפי דעתם של קובעי המדיניות שראיינו יש מעסיקים.  מבחינת מרתיעמהווים גורם  ואלה ,של ידע

תמיד של הידע ועל ידי הכוונה להחלפת קריירה בתיאום עם להתמודד עם נקודה זו על ידי עדכון מ

 . מעסיקים

יכולים להיות חלק מרכזי השמה  ,ומעלה שישיםבחשיבות התעסוקה בגיל  כרההה תחזקותה עם

 . עבודה בחיי בהשתלבותה המבוגרים תלאוכלוסיי יעזרוש מהכלים ודרכי ההתערבות
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 לוחות: א נספח

 של התכנית על אזורי הפעילות רקע נתוני :1אלוח 

 מחוז הצפון נהריה מחוז תל אביב תל אביב 

 4,473.0 10.9 172.0 51.8 קמ"ר(בשטח היישוב )
 1,242.1 51.3 1,258.8 402.6 אלפים(באוכלוסייה )

צפיפות אוכלוסייה 
 277.7 4,682.0 7,318.6 7,769.0 לקמ"ר( נפשותב)

ח העבודה והשתתפות בכ
 52.6 63.3 65.2 69.7 +(15בקרב בני  באחוזים)

 באחוזים) 2008-עבדו ב
 93.9 93.0 97.8 98.2 ח העבודה(ומכ
שעבדו מחוץ + 15בני 
 שוב המגוריםילי

 52.8 53.2 56.7 34.2 )באחוזים(
 2008-שעבדו ב +65בני 

 10.5 9.1 15.6 16.3 )באחוזים(
 (2008) "סלמ: מקור

 2020, 2009 בשנים יהאירופ יחודהא במדינות – והמתוכנן פועלב – הרשמי הפרישה גיל: 2אלוח 
 2020 ולאחר

 2020 לאחר 2020 2009 
 נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 65 65 60 65 60 65 אוסטריה
 -- -- 65 65 65 65 בלגיה

 63 65 60 63 60 63 בולגריה
 65 65 65 65 65 65 קפריסין

 65 65 64-כ 64-כ 60 62 'כיהצ
 +67 +67 66 66 65 65 דנמרק

 65 65 64 64 61 63 אסטוניה
 -- -- 65 65 65 65 פינלנד
 65 65 63 63 60 61 מלטה

 65 65 64 64 62 62 הונגריה
 -- -- 62 62 61.5-57.5 62 1סלובקיה
 65 65 64.5 64.5 62 62 לטביה
 65 65 63 64 60 62.5 ליטא

 -- -- 61 63 61 63 סלובניה
 63 65 60 65 58.3 63.6 רומניה

 67-62 67-62 65-60 רפתצ
 67 67 66-כ 66-כ 65 65 גרמניה

 החיים לתוחלת בזיקה 65 65 60 65 יוון
 66 66 65 65 65 65 אירלנד
 החיים לתוחלת בזיקה 67-כ 67-כ 60 65 איטליה

 -- -- 65 65 65 65 לוקסמבורג
 -- -- 65 65 65 65 פורטוגל

 -- -- 67-61 67-61 דיהווש
 68 68 66 66 60 65 בריטניה

 Eurofound, לפי נתוני (2013) ספירו-: טלמקור
 .הילדים למספר בהתאם נקבע הגיל 1
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  השמה על התכנית צוות עם פגישה השפעת לבדיקתלוגיסטית  רגרסיה: 3אלוח 

   הבעבוד םשוה: התלוי המשתנה
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים
   אקדמאים :קבוצת השוואה –1השכלה
 ** -9.00 בגרות ללא תיכונית השכלה
  -1.21 המשך ולימודי בגרות

   
יתה יקבוצת השוואה: לא ה –עם צוות התכנית  פגישה
 פגישה

  

  1.95 פגישה תהיהי
   

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  -1.58 מרכז סניף
   

    ומעלה 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** -7.81 60-מ פחות בני
  -2.77 69-60 בני
1
 .ברגרסיה זו קבוצה נכללה לא יסודית השכלה בעלי של מקרים מיעוט בגלל 

 השמה עלפרטי איש קשר  מתן השפעת לבדיקתרגרסיה לוגיסטית : 4אלוח 

   הבעבוד םשוה: התלוי המשתנה
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים
   איםאקדמ :קבוצת השוואה – 1השכלה
 ** -9.52 בגרות ללא תיכונית השכלה
  -1.07 המשך ולימודי בגרות

   
   קבוצת השוואה: לא קיבל פרטים –איש קשר  פרטי
  2.07 פרטים קיבל
   

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  -1.46 מרכז סניף
   

    ומעלה 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** -8.69 60-מ פחות בני
  -2.85 69-60 בני
1
 .ברגרסיה זו קבוצה נכללה לא יסודית השכלה בעלי של מקרים מיעוט בגלל 
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 השמה על חיים קורות שיפור השפעת לבדיקתרגרסיה לוגיסטית : 5אלוח 

   הבעבוד םשוה: התלוי המשתנה
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים

   אקדמאים :קבוצת השוואה – 1השכלה
 ** -10.0 בגרות ללא תיכונית השכלה
  -1.18 המשך ולימודי בגרות

   
קבוצת השוואה: לא עבדו על  –קורות חיים  שיפור

 שיפור קורות חיים
  

  -1.90 חיים קורות שיפור על עבדו
   

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  -1.57 מרכז סניף
   

    הומעל 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** -6.53 60-מ פחות בני
  -1.90 69-60 בני

 

 השמהלהשתתף( על  הצעה) ההכשר השפעת לבדיקת לוגיסטית רגרסיה: 6אלוח 

   הבעבוד םשוה: התלוי המשתנה
   

 מובהקות Odd ratio תלויים הבלתי המשתנים
   אקדמאים :קבוצת השוואה –1השכלה
 ** -10.9 בגרות ללא תיכונית השכלה

  -1.30 המשך ולימודי רותבג
   

קבוצת השוואה: לא הציעו  –להשתתף בהכשרות  הצעה
 להשתתף

  

  2.54 בהכשרות להשתתף הציעו
   

    קבוצת השוואה: סניף צפון – סניף
  -1.27 מרכז סניף
   

    ומעלה 70קבוצת השוואה: בני  – גיל
 ** -7.81 60-מ פחות בני
  -2.28 69-60 בני
1
 .ברגרסיה זו קבוצה נכללה לא יסודית השכלה בעלי של מקרים מיעוט ללבג 
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 מרואיינים רשימתב:  נספח

 

 "ב(א סדר)לפי  מדיניות וקובעי מפתח אנשי

 מנכ"ל מעגלים  -אורן  מיקה

 המועצה הלאומית לכלכלה  -איתן  יוליה

 המועצה הלאומית לכלכלה  -ניר בריל 

  לאומי לביטוח המוסד, והתכנון קרהמח מינהל לכ"מנס – גוטליב דניאל

  לאומי לביטוח המוסד, והתכנון המחקר מינהל - טולידנו אסתר

 אביב -ראש החוג למדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל -פרופ' ערן ישיב 

 התאחדות התעשיינים -"ר טל לוטן ד

  הכלכלה משרד - פפרמן בני

  ישראל בנק נגידת - פלוג קרנית"ר ד

 האוצר משרד, התקציבים אגף - ניןשיי אורי

 

 :)לפי סדר א"ב( מעסיקים

  צפון סניף תקשוב חברת"ל סמנכ - גולד אריק

 אביב -תל, אינטרקונטיננטל דויד מלון, אנוש משאבי מנהלת - גזל סיגל

  ונהריה עכו "לוי רמי", תפעול מנהל - רייף גיא

  אזור, שישי הילוך מוסך מנהל - שוורץ איציק

 נהריה תגבור סניף נהלתמ - שרעבי דקלה

 

 



Abstract 

This report reviews an adult employment program for over 60s in Gush Dan and western 

Galilee. The program is implemented with the assistance of JDC-ESHEL, the National 

Insurance Institute of Israel (NIOI Demonstration Projects Fund) and the Ministry of 

Social Affairs and Services (MSAS). It was created in 2009 by two NGOs that jointly 

manage it – Telem and Hamishim Plus-Minus. 

The study was funded by the NIOI. 

The program's uniqueness among other adult-employment programs is that instead of 

offering a sheltered work framework, it helps applicants integrate into the free job market 

according to their professional background, experience, and skills – at market wages. It 

deals with placement, training and developing business initiatives, the participants 

receiving close support. 

The report contains a literature review (Israeli and worldwide policies of adult 

employment,  of approaches and attitudes, barriers and difficulties); a review of program 

data (an operative model at two centers covering manpower, types of training offered, 

program advertising and marketing, application to employers, support and follow-up of 

placements and applicants); a report of interviews with program participants (data 

analysis from a participant survey, evaluation of satisfaction with, e.g., support, training, 

and the degree of placement success); and a report on in-depth interviews with 

employers, key figures and policymakers in the employment field.  

International experience shows that successful programs in this area have combined tools 

of in-depth characterization of participant skills and needs, job-search assistance, relevant 

professional training, and staff promotion of contacts with key community players (e.g., 

employers, social services, social organizations).  

The report presents the extent of utilization by participants of program components (e.g., 

preparation for job interviews, training) and the relationship between various components 

and actual placement. It also describes the different activities by center.  

Important findings for continued program development: 

The longer the period of non-employment, the harder it is to integrate into new jobs. It is 

therefore important to identify adult workers upon, or close to, their departure from work. 

Ongoing contact between program staff and participants is important to maintaining 

satisfaction. A personal meeting between program staff and participants is important to 

successful placement. The location of employers willing to hire adult workers is key to 

the program's success. The greater the range of employers, the greater the ability to help 



more applicants and various jobseekers. The formation of long-term relations between the 

program and employers can also be helpful. 

Given the acknowledged importance of employment at older ages and the difficulties of 

this population to integrate into work, placement centers could be part of the tools and 

interventions used to resolve the problem. 

The findings were presented to program implementers and the steering committee and 

serve as a basis for further development in additional localities.  

 



  



                                     

 

The National Insurance Institute 

Funds for Service Development – Demonstration Projects 

 

 

 

 

 

 

Employment Programs for Older Adults  

 

 

 

Yitschak Shnoor 

 

 

  

 

 

 

Jerusalem, March 2015 

 


	157 pnim 180315
	סופי
	updated
	תקציר באנגלית מתוקן עי טניה
	ccccccccccccccccc.pdf
	פתח דבר ותוכן
	מבוא
	לוחות

	ccccccccccccccccc.pdf
	פתח דבר ותוכן
	מבוא
	לוחות

	ccccccccccccccccc.pdf
	פתח דבר ותוכן
	מבוא
	לוחות




