מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול מבוגרים
יום כשנתיים מסיום לימודיהם (בוגרי )1122
אלון פורת ,חוקר במינהל המחקר ומרכז תחום הכשרה מקצועית

רקע


ההכשרה המקצועית במסגרת מסלול מבוגרים יום מופעלת באמצעות האגף להכשרה ופיתוח כ"א
במשרד הכלכלה .מסלול הכשרה זה מיועד בעיקרו לדורשי עבודה בלתי מקצועיים או לבעלי מקצוע
שמקצועם אינו נדרש במשק או שהם חסרי תעודת מקצוע והם מבקשים לשפר את מעמדם בשוק
העבודה.



המועמדים ללימודים הם לרוב בעלי השכלה של עד  21שנות לימוד ומופנים לקורסים ע"י שירות
התעסוקה שגם מעניק להם ייעוץ והכוונה תעסוקתית לרבות מידע על הקורסים שנפתחים ומוסדות
הכשרה בהם מתקיימים הלימודים.



הלימודים מתקיימים בעיקר בשעות הבוקר ,חמישה ימים בשבוע ,במשך  4עד  21חודשים ,והם כוללים
כ  21מקצועות לימוד המקבילים לענפי התעסוקה במשק שהמובילים מביניהם :הארחה ,חשמל
ואלקטרוניקה ,מטפלות ,מתכת ומכונות ,מינהל ,רכב ,בניין וסביבה ועוד.



הלימודים במסלול היום מתוקצבים והתלמיד נדרש בד"כ בתשלום חודשי סמלי בלבד .האגף להכשרה
מקיים את מרבית הקורסים בחמישה מרכזי הכשרה ממשלתיים וכן באמצעות בתי ספר ומכללות
פרטיים אשר התחרו במכרז פומבי וזכו להכרה ע"י האגף להכשרה שאף מפקח אחרי תוכנית
הלימודים.

מינהל מחקר וכלכלה עורך החל משנת  2991מעקבים מתמשכים אחר הלומדים בהכשרות מקצועיות
במסלול יום ,כאשר מעקבים אלו מיועדים לבניית בסיס מידע מקיף מבחינת מאפייני הלומדים ,עמדותיהם
בנוגע להכשרה המקצועית ומצבם התעסוקתי לאורך השנים מסיום לימודיהם.
הבוגרים המשתתפים בסקר זה רואינו לראשונה לקראת סיום לימודיהם בשנת  1122וכעת אנו שבים
אליהם בשנית על מנת לבדוק את מצבם כשנתיים בממוצע מסיום הקורס.

1

מטרות המחקר
 .1בדיקת מצבו התעסוקתי של הבוגר כשנתיים מסיום לימודיו:
א.

תעסוקה ואי תעסוקה מסיום הלימודים

ב.

שכר במקום העבודה

ג.

שביעות רצון במקום העבודה

ד.

האם הבוגר שיפר את מצבו התעסוקתי בהשוואה לעבודה קודמת

 .2השתלבות בעבודה במקצוע הנלמד בקורס:
א.

האם הבוגר עובד ביום הסקר בתחום שלמד בקורס

ב.

האם הבוגר נחשף לתקופה כלשהי מסיום הלימודים למקצוע

ג.

סיבות מדוע לא עובדים במקצוע הנלמד בקורס

 .3מענק התמדה הניתן בקורסים של "מקצועות נדרשים":
א.

האם ידעו או שמעו על מענק ההתמדה הניתן בקורס לעומדים ביעד לקבלתו

ב.

היכן שמעו על המענק ובאיזה שלב ביחס לזמן הלימודים

ג.

האם המענק מהווה גורם משמעותי בבחירת העבודה במקצוע הנדרש

ד.

האם הלא מודעים למענק היו משנים את החלטתם בנוגע לחיפוש או בחירת מקום עבודה

 .4עמדות הבוגרים בנוגע לקורס הנלמד והמקצוע בשוק העבודה:
א.

רצון לעבוד או להמשיך לעבוד במקצוע הנלמד

ב.

תפישת הביקוש למקצוע הנלמד בשוק העבודה

ג.

עד כמה הקורס עזר במציאת מקום עבודה

ד.

עד כמה חומר הלימוד בקורס התאים לדרישות בשוק

 .5שימוש שנעשה במקומות עבודה בידע העיוני והמקצועי שנרכש בקורס.
 .6אפיון קבוצות מיעוט מקרב הבוגרים – מגזר ערבי ,חרדים ,חד הוריות ,אקדמאים.

אוכלוסיית היעד
כ  4,411בוגרי הכשרות במסלול יום שסיימו את קורס ההכשרה בשנת .1122

מתודולוגיה
א .מדגם
נדגמו  2,4,4בוגרים מתוך כ  1,111בוגרים שרואיינו לראשונה בסקר ,שנערך לקראת סיום לימודיהם.
המדגם לסקר הנוכחי מייצג נאמנה את אוכלוסיית הבוגרים שסיימו ללמוד ב  1122וזאת עפ"י תחומי
הלימוד ואפיונם הסוציו-דמוגרפי של הבוגרים.

ב .שיטת איסוף נתונים
ראיונות באמצעות סקרים טלפוניים.

ג .כלי המחקר
שאלון מובנה ממוחשב במערכת מוקד הסקרים.
2

שלבי עבודה
 .2חיבור שאלון
 .1דיון ואישור השאלון
 .3התאמת השאלון לגרסת מחשב
 .4תדרוך המראיינים לקראת עבודת שדה
 .,פרי טסט ל  211ראיונות ראשונים  -תיקונים ומתן דגשים
 .1המשך ראיונות ואיסוף הנתונים עד למיצוי האוכלוסייה
 .1עיבוד נתוני הסקר והוצאת שכיחויות לשאלות הסקר
 .8ניתוח הממצאים
 .9כתיבת דו"ח המחקר
 .21הכנת מצגת להנהלה ולגורמי עניין

לו"ז לסיום העבודה
רבעון 1124 ,2

3

שאלון המחקר

מעקב לומדים בהכשרת מבוגרים יום שאלון T3
".
"שלום ,אפשר לדבר עם
אני מתקשר ממשרד הכלכלה ורציתי לראיין אותך בנושא קורס הכשרה מקצועית בנושא________
שסיימת במהלך שנת .1122
לפני כשנה ערכנו עמך ראיון בנוגע לשביעות רצונך מהקורס וכעת נבקש להתמקד בקליטה תעסוקתית או
בקשיים במציאת עבודה לאחר סיומו של הקורס.
נודה לך באם תקדיש לנו כמה דקות מזמנך ותשיב לשאלותינו כדי שנוכל לשפר את הקורס בעתיד ולסייע
לבוגרי הקורס בקליטה תעסוקתית .תוצאות הסקר ישמשו לעיבודים סטטיסטיים בלבד.
לתשומת לב המראיין :השאלות מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנשאלים ולנשאלות כאחד.
האם אפשר להתחיל בראיון?
במידה ולא ,קבע תאריך ושעה אחרת (ציין בטופס הבקרה)
במידה וכן ,המשך לפרטים אישיים לזיהוי (פיסקה הבאה)

פרטי הקורס:

מספר פעולה:

-

-

-

-

-

-

שם הקורס:

פרטים אישיים:
שם משפחה_______________ ( .1 )T1-1שם פרטי_____________
מספר תעודת זהות:

-

-

( יש להעתיק מתוך התעודה  9ספרות ,כולל סיפרת ביקורת האפסים בראש המספר)

א .קורסים ועבודה במקצוע
אני מעונין להקריא לך מספר משפטים ולקבל את התייחסותך אליהם .לכל משפט שאקריא לך ציין עד
כמה אתה מסכים למשפט .את מידת הסכמתך ציין בעזרת סולם מספרים כדלקמן:
" - "3לא מסכים
"- "2מסכים במידה רבה
" - "4לא מסכים במידה רבה
" - "1מסכים
" - "0אין דעה (לא להקריא למרואיין)

הנחיות למראיין
ב .במידה שהנך חש שהמשפט שהקראת לא ברור למרואיין או שלא נקלט היטב חזור עליו תוך שאתה
מקריא את המשפט ולא מסביר אותו
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מס'

המשפטים

לא

מסכים
במידה

מסכים

רבה

לא

מסכים

לא

לא

מסכים

במידה

יודע

ענה

רבה

.2

המקצוע מבוקש בשוק

2

1

3

4

,

1

.1

הייתי רוצה לעבוד ,או להמשיך לעבוד ,במקצוע

2

1

3

4

,

1

.3

הקורס עזר לי למצוא עבודה

2

1

3

4

,

1

.4

קיים סיכוי שבעוד שנתיים אעבוד במקצוע

2

1

3

4

,

1

.,

חומר הלימוד בקורס התאים לדרישות המקצועיות

2

1

3

4

,

1

.1

אעשה מאמץ לעבוד ,או ,להישאר במקצוע

2

1

3

4

,

1

.1

קורס כזה עוזר למצוא עבודה בשוק העבודה

2

1

3

4

,

1

בשוק

ב .חיפוש עבודה והשימוש בידע העיוני והמעשי הנרכש בקורס
 .8מה הסיבה שבחרת ללמוד דווקא את הקורס הזה ?
.1אוהב את התחום הזה  /התחום מעניין אותי (עבור לשאלה ) 21
.2זה מה שהציעו לי בשירות התעסוקה (עבור לשאלה )21
 .3חשבתי שהמקצוע הזה מבוקש בשוק (עבור לשאלה )21
.4חברים ,קרובים או בני משפחה המליצו לי (עבור לשאלה ) 10
 .5עבדתי גם לפני הקורס בתחום ורציתי תעודה או הרחבת הידע (עבור לשאלה ) 10
 .6המקצוע מתאים לכישורים שלי (עבור לשאלה ) 10
.7אחר

.8נשלחתי דרך הצבא (עבור לשאלה ) 10
.9לא ענה (עבור לשאלה ) 10
.9

פרט____________________________

 .10האם רכשת ניסיון קודם במקצוע הנלמד וזאת במסגרת עבודה כלשהי לפני הלימודים בקורס ?
 .2לא רכשתי ניסיון תעסוקתי כזה לפני הקורס (עבור לשאלה )12
 .1רכשתי ניסיון תעסוקתי קודם במקצוע הנלמד בקורס במשך
 .3לא יודע  /לא זוכר (עבור לשאלה )12
 .4לא ענה (עבור לשאלה )12

שנים.

 .11ציין____________:

.12

האם מיד לאחר סיום הקורס קיבלת דמי אבטלה או הבטחת הכנסה ?
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 .2כן ,קיבלתי דמי אבטלה
 .1כן קיבלתי דמי הבטחת הכנסה
 .3לא ,קיבלתי דמי אבטלה/הבטחת הכנסה
 .4לא יודע
 .,לא ענה

.13

האם מיד לאחר סיום הקורס חיפשת עבודה באמצעות שירות התעסוקה ?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה

 .24כמה שבועות לאחר סיום הקורס התחלת לחפש עבודה?
 .2לא חיפשתי כלל עבודה מסיום הקורס ועד היום (עבור לשאלה ) 11
 .1התחלתי לחפש עבודה לאחר שבועות
 .3לא יודע (עבור לשאלה ) 11
 .4לא ענה (עבור לשאלה ) 11
 .2,כמה שבועות? _______

 .21בחודשים שהיית מובטל לאחר הקורס עד כמה התרכזת בחיפוש עבודה במקצוע שלמדת?
 .2חיפשת עבודה במקצוע הנלמד בלבד
.1חיפשת עבודה בעיקר במקצוע הנלמד
 .3חיפשת עבודה במקצוע ולא במקצוע בצורה שווה
 .4חיפשת עבודה בעיקר לא במקצוע.
 .,לא יודע
 .1לא ענה
 .21עד כמה השתמשת בידע העיוני שרכשת בקורס במקומות העבודה לאחר הקורס?
לא עבדתי עד היום (עבור לשאלה ) 20
.2
השתמשת בידע העיוני במידה רבה מאוד
.1
השתמשת בידע העיוני במידה רבה
.3
השתמשת בידע העיוני במידה בינונית
.4
השתמשת בידע העיוני במידה מועטה
.,
 .1השתמשת בידע העיוני במידה מועטה מאוד ,או כלל לא
 .1לא יודע
 .8לא ענה
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 .28עד כמה השתמשת בניסיון העבודה שרכשת בסדנא המעשית/סטאז' במקומות עבודתך לאחר סיום
הקורס?
הקורס בו למדתי לא כלל סדנא מעשית/סטאג' (עבור לשאלה )20
.2
השתמשת במידה רבה מאוד
.1
השתמשת במידה רבה
.3
השתמשת במידה בינונית
.4
השתמשת במידה מועטה
.,
השתמשת במידה מועטה מאוד ,או כלל לא
.1
 .1לא יודע
 .8לא ענה
 .29האם אחד ממקומות העבודה בהם עבדת לאחר הקורס היה מקום בו עשית את הסטאג'?
כן עבדתי במקום בו ביצעתי את הסטאג'
.2
לא עבדתי במקום בו ביצעתי את הסטאג'
.1
 .3לא יודע
 .4לא ענה

שאלות  25עד  31רק לקורסים עם אפשרות למענק התמדה

 .1,במסגרת קורס ההכשרה המקצועית אותו סיימת ניתן מענק התמדה עד לגבוה של  22,111ש'
לבוגרים שהשלימו את לימודיהם ונקלטו בעבודה במקצוע הנלמד בתוך  1חודשים מסיום הקורס
ואף התמידו בעבודה זו לפחות  21חודשים במשרה מלאה .האם ידעת או שמעת על מענק זה ?
 .2כן>>> .עבור לשאלה 11
 .1לא.
 .3לא יודע
לו היית יודע על מענק ההתמדה והתנאים לקבלתו כפי שציינתי האם היית מתנהג אחרת בכל הקשור
ל:
 .25Aחיפוש אינטנסיבי של עבודה הקשורה למקצוע שלמדת בקורס מיד לאחר הלימודים ?
 .2כן
 .1לא
 .3לא רלבנטי
 .4לא יודע
 .25Bבחירת המקצוע שבו אתה עובד כיום ?
 .2כן
 .1לא >>> עבור לשאלה 25C
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 .3לא רלבנטי >>> עבור לשאלה 25C
 .4לא יודע >>> עבור לשאלה 25C
 .25B1האם תוכל לפרט ? ________________________
 .25Cהתמדה בעבודה במקצוע הנלמד בקורס לתקופה של שנה לפחות ?
 .2כן
 .1לא >>> עבור לשאלה 25D
 .3לא רלבנטי >>> עבור לשאלה 25D
 .4לא יודע >>> עבור לשאלה 25D
 .25C1האם תוכל לפרט ? ________________________
 .25Dהאם בכוונתך לפנות למוסד הלימוד או למשרד התמ"ת לצורך בדיקת זכאותך למענק ?
 .2כן >>> עבור לשאלה 31
 .1לא >>> עבור לשאלה 31
 .3לא רלבנטי >>> עבור לשאלה 31
 .4לא יודע >>> עבור לשאלה 31
 .26מי הגורם ממנו שמעת לראשונה על מענק ההתמדה הניתן בקורס שלמדת ?
למראיין :להקריא סעיפים  1-5ואם עונה משהו אחר לסמן סעיף 6
 .2יועץ ההשמה בשירות התעסוקה >>> עבור לשאלה 18
 .1מזכירות מוסד הלימוד >>> עבור לשאלה 18
 .3המורה במוסד הלימוד >>> עבור לשאלה 28
 .4תלמידים שלמדו בקורס >>> עבור לשאלה 18
 .,האגף להכשרה מקצועית בתמ"ת >>> עבור לשאלה 18
 .1אחר (פרט)
 .1לא יודע >>> עבור לשאלה 28
 .8לא ענה >>> עבור לשאלה 28
 .27פרט ___________
 28.באיזה שלב נודע לך על מענק ההתמדה הקיים במסגרת הקורס ?
למראיין :להקריא סעיפים 1-5
 .2בשירות התעסוקה לפני ההפניה לקורס
 .1במוסד הלימוד בעת ההרשמה
 .3בתחילת הלימודים
 .4במהלך הלימודים
 .,בסיום הלימודים
 .1לא יודע
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 .19האם הגשת או שאתה מתכוון להגיש בקשה לצורך קבלת מענק התמדה בעבודה בתחום המקצוע
הנלמד בקורס ?
 .2הגשתי בקשה למענק התמדה וגם קיבלתי את המענק  ----עבור לשאלה 32
 .1הגשתי בקשה למענק התמדה אך טרם קיבלתי את המענק  ----עבור לשאלה32
 .3לא הגשתי עדיין בקשה למענק התמדה אבל בכוונתי להגיש בקשה כזו  ----עבור לשאלה32
 .4לא הגשתי בקשה למענק כיוון שלא עבדתי מאז סיום הקורס במקצוע ----עבור לשאלה 31
 .,לא הגשתי בקשה למענק התמדה כיוון שעזבתי את המקצוע הנלמד אחרי זמן קצר ---עבור ל 31
 .1לא הגשתי בקשה למענק התמדה כיוון שלא השלמתי את חובותיי בקורס  ---עבור ל 31
 .1אחר___(פרט)
 .8לא יודע /לא ענה
>>> ___________ .31עבור לשאלה 31
 .31עם איזה מהמשפטים הבאים אתה הכי נוטה להסכים ?
 .2מענק ההתמדה שאתה זכאי לו הוא הסיבה העיקרית להתמדתך בעבודה במקצוע
 .1מענק ההתמדה שאתה זכאי לו השפיע באופן חלקי על החלטתך להתמיד במקצוע
 .3מענק ההתמדה שאתה זכאי לו כלל לא השפיע על החלטתך להתמיד בעבודה במקצוע
 .4לא יודע  /לא ענה

ג .שאלות ניתוב ל"עץ התעסוקתי"
 .32האם כיום אתה עובד?

.2

כן אני עובד  -עבור לשאלון ( Aעבור לשאלה ) 34

אני לא עובד
.1
 .3לא ענה
 .33האם כיום אתה מחפש עבודה?

.2

כן  -עבור לשאלון ( Bעבור לשאלה ) 11

.1

לא מחפש עבודה ולא עובד  -עבור לשאלון ( Cעבור לשאלה ) 110

9

שאלון  / Aעובד בעת הראיון
א .עבודתך הנוכחית
הנחיות למראיין
א .השאלות הבאות מתייחסות למקום עבודתו הנוכחי של הנשאל .לחלק מהשאלות ישנן
מספר תשובות אפשריות ,אנא בחר תשובה אחת המתאימה ביותר ,אלא אם כן צוין
אחרת.
ב .אם הנשאל עובד כיום בשתי עבודות במקביל כאשר אחת מהן הנה בתחום המקצוע
שלמד בקורס .הנחה את הנשאל להתייחס בתשובותיו בהמשך לעבודה בה הוא עוסק
במקצוע.
אם הנשאל עובד בשתי עבודות במקביל כששתיהן אינן בתחום המקצוע שלמד ,הנחה את
הנשאל להתייחס בתשובותיו לעבודה הטובה יותר מבין השתיים ,לפי שיקול דעתו.
 .34כמה חודשים אתה עובד בעבודתך הנוכחית? ___________
 .3,תאר בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד בו אתה עובד כיום
(לדוגמא :ייצור טלויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים,
ושירותי ביטוח וכד').
_______________________________________________________________
_________________________________________ (ס .ענף כלכלי)
 .31תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך הנוכחי
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_______________________________________________________________
__________________________________________ (ס .משלח-יד)
 .31האם כיום אתה עובד במקצוע אותו למדת בקורס?
 .2כן (עבור לשאלה )41
 .1לא

 .38מדוע אתה לא עובד במקצוע שאותו למדת בקורס? (ציין סיבה עיקרית אחת בלבד)
 .2לא עובד במקצוע שלמדתי כיוון שלא מצאתי עבודה (עבור לשאלה )41
 .1לא עובד במקצוע מפני שאין ביקוש למקצוע בשוק (עבור לשאלה )41
.3
.4
.,
.1

לא עובד במקצוע מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )41
במקצוע הוצע לי שכר נמוך או תנאי עבודה גרועים( .עבור לשאלה )41
קיבלתי תנאי עבודה טובים יותר במקצוע שבעבודתי הנוכחית (עבור לשאלה )41
מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע ,לא אוהב את המקצוע( .עבור לשאלה )41
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לא עובד במקצוע מכיוון שההכשרה לא התאימה לדרישות מהמקצוע בשוק העבודה( .עבור
.1
לשאלה )41
 .8לא עובד במקצוע מסיבה אחרת
 .9בעיה רפואית (עבור לשאלה )41
 .21לא קיבלתי תעודה (עבור לשאלה )41
 .22התחלתי ללמוד משהו אחר (עבור לשאלה )41
 .21לא ענה (עבור לשאלה )41
 .39פרט___________ :

.41

האם בעבודתך כיום הנך עובד במשמרות?

 .2כן
 .1לא
 .3לא ענה
האם בעבודתך הנך עובד דרך חברת כ"א?

.42
 .2כן
 .1לא
 .3לא ענה

 .41ציין את שם הישוב בו נמצא מקום עבודתך
 .2ישוב עבודתי לא קבוע (עבור לשאלה ) 45
 .1מקום עבודתי נמצא בישוב
 .3לא יודע (עבור לשאלה ) 45
 .4לא ענה (עבור לשאלה ) 45
)

 .43שם ישוב( __________ :ס .ישוב

 .44כמה זמן לוקח לך להגיע מביתך למקום עבודתך (בכיוון אחד)?
משך זמן ההגעה אל עבודתי (בכיוון אחד) מגיע ל_______ דקות

 . 4,האם אתה עובד בממוצע חודשי יותר או פחות שעות ממשרה מלאה? (משרה מלאה נחשבת למשרה
הכוללת  3,שעות עבודה בשבוע או יותר מכך)
 .2עובד במשרה מלאה
 .1עובד במשרה חלקית
 .3לא יודע
 .4לא ענה
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 .41בעבודתך האחרונה האם היית שכיר ומה היה שכרך הממוצע בשלושת חודשי העבודה האחרונים?
הייתי עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב (עבור לשאלה ),2
.2
הייתי שכיר על בסיס שעות
.1
הייתי שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )48
.3
הייתי שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )49
.4
 .,לא יודע (עבור לשאלה ),1
 .1לא ענה (עבור לשאלה ),1
 .41כמה לשעה? ________ (עבור לשאלה ),1
 .48כמה ליום? _________ (עבור לשאלה ),1

 .49כמה לחודש? ________
 .,1ציין כמה עובדים יש במקום עבודתך? במקום עבודתי מועסקים ______ עובדים.
 .,2בעזרת מי מצאת את עבודתך הנוכחית (ענה על אפשרות אחת בלבד)?
למראיין :להקריא את האפשרויות 1-9
.2
.1
.3
4.
.,
.1

לשכת עבודה  -שירות התעסוקה.
חברת כ"א.
מודעות בעיתון וברדיו.
ידידים ,בני משפחה או קרובים.
מוסד הלימוד /מרכז ההכשרה
פניה ישירה שלך למעסיקים.

.1
.8
.9
.21

חזרת למקום העבודה הקודם
אינטרנט
פתחתי עסק עצמאי
לא ענה

 .,1כמה חודשים היית מובטל לפני שהתחלת את עבודתך הנוכחית?
 .2לא הייתי מובטל לפני עבודתי הנוכחית (עבור לשאלה ),4
חודשים
 .1הייתי מובטל לפני עבודתי הנוכחית
 .3לא יודע (עבור לשאלה ),4
 .4לא ענה (עבור לשאלה ),4

 .,3כמה חודשים? _______
 .,4בכמה עבודות עבדת מאז סיום הקורס?
עבודתי הנוכחית היא היחידה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )64
.2
מלבד עבודתי הנוכחית עבדתי בעוד מקומות עבודה מאז סיום הקורס
.1
 .3לא יודע (עבור לשאלה )64
 .4לא ענה (עבור לשאלה )64
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 .,,כמה עבודות? _______
 .,1האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת במקצוע הנלמד?
 .2כן
 .1לא >>> עבור לשאלה ,9
 .3לא יודע >>> עבור לשאלה ,9
 .4לא ענה >>> עבור לשאלה ,9

 .A,1כמה חודשים עבדת בעבודה זו ? ______________
 .B,1מדוע עזבת את מקום עבודה זה ? _______________

ב .עבודתך הראשונה אחרי סיום הקורס
השאלות הבאות מתייחסות למקום עבודתך הראשון לאחר סיום הקורס (מיועד לאלו שמסיום הקורס
עבדו לפחות בשני מקומות עבודה)
 .,1כמה שבועות חיפשת עד שמצאת את עבודתך הראשונה? ________
.,8

תאר בפרוט רב ככל האפשר את פעילותו העיקרית של המפעל/המוסד בו עבדת בעבודתך הראשונה
לאחר הקורס
(לדוגמא :ייצור טלויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים או
שירותי ביטוח וכד')
______
___________________________________________ (ס.ענף כלכלי

)

 .,9תאר בפרוט רב ככל האפשר את עיסוקך ותפקידך העיקרי במקום העבודה הראשון שלאחר הקורס
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_____________________________________________________________________
________________________________________________ (ס.משלח יד

)

.11

כמה ימים בשבוע עבדת בדרך כלל בעבודתך הראשונה לאחר הקורס? ________

.12

כמה שעות עבדת בממוצע ליום בחודשי סיום עבודתך הראשונה (כולל שעות נוספות)? ________

.11

כמה חודשים עבדת במקום העבודה הראשון לאחר הקורס? ________
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 .13ציין סיבה אחת עיקרית בגללה עזבת את מקום העבודה הראשון לאחר הקורס?
עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר.
.2
.1
.3
.4
.,
.1
.1
.8
.9
21

עזיבה ביוזמת המעסיק - -צמצומים בהזמנת עבודות.
עזיבה ביוזמת המעסיק - -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה
עזיבה ביוזמת המעסיק - -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
עזיבה ביוזמתי -בגלל רמת שכר נמוכה.
עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה.
עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי.
עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית.
עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים).
עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה.

.21

עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפני הזדמנות שלא הייתה בעבר

 .23לא יודע
 .24לא ענה

שאלת ניתוב
 .14האם עבדת בישראל בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס?
כן ,עבדתי בישראל בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס
.2
לא עבדתי בישראל בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס (עבור לשאלה )142
.1
 .3לא ענה (עבור לשאלה )142
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ג .השוואה בין עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני הקורס
המשפטים הבאים מתייחסים להשוואה בין תנאי עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני הקורס
בישראל
 .1,האם העבודה הנוכחית מעניינת יותר או פחות בהשוואה לקודמת?
 .2העבודה הנוכחית מעניינת יותר
 .1העבודה הנוכחית והאחרונה מעניינות באותה המידה
 .3העבודה הנוכחית מעניינת פחות
 .4לא יודע
 .,לא ענה
.11

האם המשכורת בעבודה הנוכחית גבוהה או נמוכה יותר בהשוואה לקודמת?
 .2בעבודתי הנוכחית משכורתי גבוהה יותר
 .1משכורתי לא השתנתה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
.3בעבודתי הנוכחית משכורתי נמוכה יותר
 .4לא יודע
 .,לא ענה

 .11האם התנאים הפיזיים בעבודה הנוכחית טובים או גרועים יותר בהשוואה לקודמת?
 .2בעבודתי הנוכחית התנאים הפיזיים טובים יותר
 .1התנאים הפיזיים לא השתנו בין עבודתי הנוכחית לעבודה האחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית התנאים הפיזיים גרועים יותר
 .4לא יודע
 .,לא ענה
 .18האם הביטחון התעסוקתי בעבודה הנוכחית גבוה או נמוך יותר בהשוואה לקודמת?
 .2בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי גבוה יותר
.1הביטחון התעסוקתי לא השתנה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי נמוך יותר
 .4לא יודע
 .,לא ענה
 .19האם סיכויי הקידום בעבודה הנוכחית גבוהים או נמוכים יותר בהשוואה לקודמת?
.2בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם בעבודה גבוהים יותר
.1סיכויי להתקדם בעבודה לא השתנו בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם נמוכים יותר
 .4לא יודע
 .,לא ענה
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 .11האם יחס הממונים בעבודה הנוכחית טוב או גרוע יותר?
.2בעבודתי הנוכחית יחס הממונים טוב יותר (עבור לשאלה )142
 .1יחס הממונים לא השתנה בין עבודתי הנוכחית לעבודתי האחרונה (עבור לשאלה )142
 .3בעבודתי הנוכחית יחס הממונים גרוע יותר (עבור לשאלה )142
 .4לא יודע (עבור לשאלה )142
 .,לא ענה (עבור לשאלה )142

שאלון  / Bלמובטלים  -אינו עובד ומחפש עבודה
א .חיפוש עבודה
 .12כמה חודשים באופן מצטבר הקדשת לחיפוש עבודה פעיל מאז סיום הלימודים?
.2

אני לא מחפש עבודה מאז סיום הלימודים (עבור לשאלון ( )Cעבור לשאלה )110

אני מחפש עבודה
.1
 .3לא ענה (עבור לשאלה )110
 .11כמה חודשים? _______
 .13האם כיום אתה זכאי לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה או קצבה אחרת?
 .2זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי
 .1זכאי להבטחת הכנסה מביטוח לאומי
 .3זכאי לקצבה אחרת (כגון נכות וכו')
 .4לא זכאי לתמיכה ממשלתית
 .,לא יודע
 .1לא ענה

 .14כמה חודשים אתה כבר מקבל את התמיכה? ________

 .1,עוד כמה חודשים נותרו לך עד שתסתיים זכאותך לתמיכה שאתה מקבל היום?
 .2אין כל מגבלת זמן להמשך קבלת התמיכה שציינתי בשאלה הקודמת (עבור לשאלה )11
.1אוכל להמשיך ולקבל את התמיכה שציינתי לכל היותר עוד מספר חודשים
 .3לא יודע (עבור לשאלה )11
 .4לא ענה (עבור לשאלה )11
 .11כמה חודשים? ________
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 .11עד כמה אתה מחפש כיום עבודה במקצוע שלמדת?
למראיין :להקריא את האפשרויות 1-4
 .2אני מחפש עבודה במקצוע בלבד
.1אני מחפש עבודה בעיקר במקצוע
 .3אני מחפש עבודה במקצוע ולא במקצוע במידה שווה
 .4אני מחפש עבודה בעיקר לא במקצוע
 .,לא יודע
 .1לא ענה
 .18האם אתה מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה?
 .2כן ,אני מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה
 .1לא ,אינני מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה
 .3לא יודע
 .4לא ענה
ציין עד כמה אתה מחפש עבודה גם באמצעות גורמים אחרים מלבד שרות התעסוקה.
מס'

תאור
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באיזה מידה אתה משתמש בחברת כח אדם

אני
משתמש
במידה
רבה

אני

אני

משתמש

משתמש

במידה

במידה

רבה

מעטה

מאוד

לחיפוש עבודה
.81

באיזה מידה אתה משתמש במודעות בעיתונים או
ברדיו לחיפוש עבודה

.82

באיזה מידה אתה משתמש בפניות ישירות
למעסיקים לחיפוש עבודה

.81

באיזה מידה אתה משתמש בבי"הס בו למדת
לחיפוש עבודה

.83

באיזו מידה אתה משתמש בחברים וקרובי
משפחה לחיפוש עבודה

.84

באיזו מידה אתה משתמש באינטרנט לחיפוש
עבודה?

משתמש
כלל

יודע

ענה

2

1

3

4

,

1

2

1

3

4

,

1

2

1

3

4

,

1

2

1

3

4

,

1

2

1

3

4

,

1

2

1

3

4

,

1

 .8,האם אתה בוחן כעת הקמת עסק עצמאי?
כן ,אני בוחן הקמת עסק עצמאי.
.2
לא ,אינני בוחן הקמת עסק עצמאי (עבור לשאלה )71
.1
. 3לא יודע (עבור לשאלה )71
 .4לא ענה (עבור לשאלה )71
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אני לא

לא

לא

 .81פרט באיזה תחום

(ס .ענף כלכלי

)

ב .קשר עם מעסיקים ,הצעות עבודה ב 2 -החודשים האחרונים
 .81ב 2 -החודשים האחרונים ,עם כמה מעסיקים יצרת קשר לברור הצעות עבודה (לא משנה ביוזמת מי
נוצר הקשר)?
לא נוצר כל קשר עם מעסיקים (עבור לשאלה )103
.2
נוצר קשר כל קשר עם מעסיקים
.1
. 3לא יודע (עבור לשאלה )103
 .4לא ענה (עבור לשאלה )103
 .88כמה מעסיקים? ______

 .89כמה הצעות עבודה הציעו לך מעסיקים ,שאתם נוצר קשר ב 1 -החודשים האחרונים (וציינת בשאלה
הקודמת)?
לא קבלתי הצעות עבודה (עבור לשאלה )103
.2
קיבלתי הצעות עבודה
.1
. 3לא יודע (עבור לשאלה )103
 .4לא ענה (עבור לשאלה )103
 .91כמה הצעות? ________
.92

מתוך כל ההצעות שקיבלת וציינת בשאלה קודמת כמה הצעות עבודה היו במקצוע שלמדת
בקורס או קרובים אליו? ________

הנחיות למראיין
השאלות הבאות מתייחסות להצעת העבודה האחרונה שקיבל הנשאל ממעסיק (בתקופת
האבטלה הנוכחית)

 .91תאר בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד שהציע לך את העבודה

(ס.ענף כלכלי

_______________________________

 .93תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד שהוצע לך בהצעה האחרונה
)

(ס.משלח יד
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)

 .94באמצעות מי קיבלת את הצעת העבודה האחרונה?

.2
.1
.3
4.
.,
.1

לשכת עבודה  -שירות התעסוקה
חברת כ"א
מודעות בעיתון וברדיו

ידידים או קרובים

בי"ס  /מרכז ההכשרה
פניה ישירה למעסיקים
חזרתי למקום עבודתי הקודם שלפני הקורס/אני עובד בקיבוץ
.1
 .8לא יודע
 .9לא ענה
 .9,מה השכר ההתחלתי שהוצע לך בהצעת העבודה האחרונה?
הייתי עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב (עבור לשאלה )99
.2
הייתי שכיר על בסיס שעות
.1
הייתי שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )91
.3
הייתי שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )97
.4
 .,לא יודע (עבור לשאלה )99
 .1לא ענה (עבור לשאלה )99
 .91כמה לשעה? _____ (עבור לשאלה )99
 .91כמה ליום? ______ (עבור לשאלה )99
 .98כמה לחודש? _____
 .99מה הייתה תשובתך להצעה האחרונה שקיבלת?
קיבלתי את ההצעה
.2
עוד לא החלטתי (עבור לשאלה )101
.1
דחיתי את ההצעה האחרונה (עבור לשאלה )101
.3
 .4לא יודע (עבור לשאלה )101
 .,לא ענה (עבור לשאלה )101
 .211בעוד כמה שבועות תתחיל לעבוד? _________ (עבור לשאלה )103
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 .212מדוע דחית או לא החלטת לגבי ההצעה האחרונה שקיבלת (סמן תשובה אחת בלבד)?
דחיתי את ההצעה האחרונה או לא החלטתי מפני ש:
 .2הוצע לי שכר נמוך מדי (עבור לשאלה )103
 .1עבודה קשה מדי (עבור לשאלה )103
 .3התרשמתי שהעבודה לא מעניינת (עבור לשאלה )103
 .4מקום העבודה רחוק ממקום מגורי (עבור לשאלה )103
 .,אין בעבודה שהוצעה לי סיכוי לקידום (עבור לשאלה )103
 .1הוצעה לי עבודה עונתית ו/או עבודה לתקופה קצרה (עבור לשאלה )103
 .1אחר
 .8לא יודע (עבור לשאלה )103
 .9לא ענה (עבור לשאלה )103
 .211פרט:

ג .עבודה במקצוע
 .213בכמה מקומות עבדת מאז סיום הקורס (במקצוע ולא במקצוע)?
 .2-לא עבדתי מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )142 .1עבדתי מאז סיום הקורס
 .3לא יודע
.4לא ענה (עבור לשאלה )142
 .214בכמה מקומות עבודה? ______
 .21,האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת במקצוע הנלמד?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )101
 .3לא יודע (עבור לשאלה )101
 .4לא ענה (עבור לשאלה )101
 .211ציין סיבה אחת עיקרית להפסקת עבודתך במקצוע
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר( .עבור לשאלה )109
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות( .עבור לשאלה )109
 .3עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה (עבור לשאלה )109
 .4עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות (עבור לשאלה )109
 .,עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה( .עבור לשאלה )109
 .1עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה( .עבור לשאלה )109
 .1עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי( .עבור לשאלה )109
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית( .עבור לשאלה )109
 .9עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים)( .עבור לשאלה )109
 21עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה (עבור לשאלה )109
 .22עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפני הזדמנות שלא הייתה בעבר (עבור
לשאלה )109
 .21לא יודע (עבור לשאלה )109
 .23לא ענה (עבור לשאלה )109
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 .219מדוע לא עבדת במקצוע מאז סיום הקורס? (ציין סיבה אחת)
 .2מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע (עבור לשאלה )109
 .1לא עבדתי מפני שאין ביקוש למקצוע בשוק (עבור לשאלה )109
 .3לא עבדתי מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )109
 .4לא עבדתי מפני שאני מבוגר מדי (עבור לשאלה )109
 .,כשהציעו לי עבודה במקצוע קיבלתי הצעה טובה יותר שלא במקצוע (עבור לשאלה )109
 .1לא עבדתי במקצוע מסיבה אחרת
 .1לא יודע (עבור לשאלה )109
 .8לא ענה (עבור לשאלה )109
 .218פרט
 .219לדעתך ,מה הסיכוי (באחוזים) שתעבוד במקצוע תוך שנה? ________ (עבור לשאלה )142

21

שאלון  / Cלא בכח עבודה  -לא עובד ולא מחפש עבודה

א .חיפוש עבודה בעבר
 .221האם חיפשת עבודה באופן פעיל מאז סיום הקורס ,ובמשך כמה חודשים?
 .2לא חיפשתי עבודה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )135
 .1כן חיפשתי עבודה
 .3לא יודע (עבור לשאלה )112
 .4לא ענה (עבור לשאלה )112
 .222במשך כמה חודשים? ______
 .221האם עבדת מאז סיום הקורס?
 .2לא עבדתי מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )130
 .1כן ,עבדתי מאז סיום הקורס.
 .3לא יודע (עבור לשאלה )130
 .4לא ענה (עבור לשאלה )130
 .223במשך כמה חודשים? _______
 .224כמה חודשים לאחר סיום הקורס התחלת לעבוד? _______
 .22,האם עבדת במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס?
 .2לא עבדתי במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )111
 .1כן עבדתי במקצוע הנלמד
 .3לא יודע (עבור לשאלה )111
 .4לא ענה (עבור לשאלה )111
 .221במשך כמה חודשים? _______ (עבור לשאלה )121
 .221מדוע לא עבדת במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס? (ציין סיבה עיקרית אחת בלבד)
 .2מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע (עבור לשאלה )119
 .1לא עבדתי מפני שאין ביקוש למקצוע בשוק (עבור לשאלה )119
 .3לא עבדתי מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )119
 .4לא עבדתי מפני שאני מבוגר מדי (עבור לשאלה )119
 .,כשהציעו לי עבודה במקצוע קיבלתי הצעה טובה יותר שלא במקצוע (עבור לשאלה )119
 .1לא מצאתי עבודה מסיבה אחרת
 .1לא יודע (עבור לשאלה )119
 .8לא ענה (עבור לשאלה )119
 .228פרט____________ :
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ב .עבודה ראשונה לאחר הקורס
 .229תאר בפרוט רב ככל האפשר את פעילותו העיקרית של המפעל/המוסד בעבודתך הראשונה לאחר
הקורס
)

(ס .ענף כלכלי

 .211תאר בפרוט רב ככל האפשר את עיסוקך/תפקידך במקום עבודתך הראשון לאחר סיום הקורס
(ס .משלח יד

)

 .212כמה ימים בשבוע עבדת בד"כ בעבודתך הראשונה לאחר הקורס? ________
 .211בעבודתך הראשונה כמה שעות עבדת בד"כ ביום עבודה (כולל שעות נוספות)? _________
 .213האם היית בעבודתך הראשונה שכיר או עצמאי ומה היה בדרך כלל שכרך?
הייתי עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב (עבור לשאלה )127
.2
הייתי שכיר על בסיס שעות
.1
הייתי שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )125
.3
הייתי שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )126
.4
 .,לא יודע (עבור לשאלה )121
 .1לא ענה (עבור לשאלה )121
 .214כמה לשעה? _____(עבור לשאלה )121
 .21,כמה ליום? ______ (עבור לשאלה )121
 .211כמה לחודש? ______
 .211ציין סיבה אחת עיקרית להפסקת עבודתך הראשונה
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר.
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות.
 .3עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה
 .4עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .,עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה.
 .1עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה.
 .1עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי.
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית.
 .9עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים).
 21עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .21עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפניי הזדמנות שלא היתה בעבר .
 .23לא יודע
 .24לא ענה
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 .218האם עבודתך הראשונה הייתה היחידה מאז סיום הקורס
 .2כן ,עבודתי הראשונה הייתה יחידה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )130
עבודות נוספות
 .1לא ,עבדתי בעוד
 .3לא יודע (עבור לשאלה )130
 .4לא ענה (עבור לשאלה )130

 .219כמה עבודות? ________

ג .הצעת עבודה אחרונה שקבלת
הנחיה למראיין
לאלה שעבדו לאחר סיום הקורס הכוונה להצעה שקבלו בין סיום הקורס לבין העבודה הראשונה
 .231כמה הצעות עבודה קיבלת ממעסיקים?
 .2לא קיבלתי אף הצעת עבודה ממעסיקים (עבור לשאלה )135
 .1קיבלתי ממעסיקים עוד הצעות עבודה
 .3לא יודע (עבור לשאלה )135
 .4לא ענה (עבור לשאלה )135
 .232כמה הצעות? ________
 .231תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק והתפקיד שהוצע לך בהצעה האחרונה
(ס.משלח יד

)

 .233תאר בפרוט רב ככל האפשר את תחום פעילותו העיקרית של מקום העבודה בהצעת העבודה
האחרונה?
(דוגמאות :ייצור טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים או
(ס.ענף כלכלי
שירותי ביטוח וכד').

 .234מהו השכר ברוטו לחודש שהוצע לך בהצעת העבודה האחרונה שקיבלת? ________
 .23,במה עסקת בעיקר מאז סיום הקורס ועד היום?
 .2בלימודים (עבור לשאלה )101
 .1הייתי בחו"ל (עבור לשאלה )101
 .3מחלה/טיפולים (עבור לשאלה )101
 .4בעבודת בית(עבור לשאלה )101
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 .,בהכנות להקמת עסק עצמאי (עבור לשאלה )101
 .1סיבות אישיות (היריון ,לידה\ שינוי מגורים ועוד) (עבור לשאלה )101
 .1אחר
 .8לא יודע (עבור לשאלה )101
 .9לא ענה (עבור לשאלה )101

. 231פרט_________________ :

מהן עמדותיך ביחס לנושא חיפוש עבודה במקצוע אותו למדת?
מס'

תיאור

מסכים מאד

מסכים

.231

כבר בקורס הבנתי שהמקצוע לא בשבילי ולכן לא

2

1

מסכים

לא

לא

חלקית

מסכים

יודע

3

4

,

לא ענה

1

חיפשתי בו עבודה
2

1

3

4
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 .238התחלתי לחפש עבודה לאחר הקורס והתייאשתי מיד

 .239קיבלתי הצעה/ות במקצוע אך החלטתי שאינה/ן בשבילי 2
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 .241קיבלתי הצעה/ות במקצוע והעדפתי לעבוד במקצוע אחר 2
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 .242רציתי לעבוד במקצוע אך לא קיבלתי הצעה טובה

 .241שאלה למראיין :לא להקריא!!!
מין המרואיין:
 .1זכר
 .2נקבה
ולסיום אבקשך מספר פרטים לצורכי סטטיסטיקה
 .243שנת לידה________ :
 .244ארץ לידה:
 .2יליד הארץ (עבור לשאלה )141
 .1יליד חו"ל
 .3לא ענה (עבור לשאלה )141
 .24,שנת עלייה_______ :
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 .241ארץ לידה( _________ :ס .ארץ
 .241מגזר:
 .2יהודי
 .1מוסלמי
 .3נוצרי
 .4דרוזי
 .,אחר (עבור לשאלה )151
 .1לא ענה
 . 248כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
 .2חרדי ,דתי מאד
 .1דתי
 .3מסורתי
 .4חילוני
 . ,לא ענה
 .249מצב משפחתי:
 .2רווק
 .1נשוי
 .3גרוש
 .4אלמן
 .,לא ענה
 .2,1האם יש לך ילדים עד גיל :? 28
 .2אין לי ילדים עד גיל ( 28עבור לשאלה )161
 .1יש לי ילדים
 .3לא ענה (עבור לשאלה )161
 .2,2מס' ילדים עד גיל  28הוא:
 .2,1ומתוכם עד גיל  ,שנים הוא:
 .2,3האם יש לך תעודת בגרות?
 .2אין לי תעודת בגרות
 .1יש לי בגרות תעודת חלקית
 .3יש לי תעודת בגרות מלאה
 .4לא יודע
 .,לא ענה
 .154האם יש לך תואר אקדמי ?
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 .2כן יש תואר ראשון או תואר מהנדס
 .1כן יש תואר שני
 .3לא  -אין לי תואר אקדמי (עבור לשאלה )211
 .,לא יודע (עבור לשאלה )211
 .1לא ענה (עבור לשאלה )211
 .155באיזה תחום ?_______________________

 .A2,,האם קיבלת או שאתה זכאי לתעודת מקצוע מטעם התמ"ת בסיום הקורס שלמדת ?
 .2זכאי לתעודת מקצוע אך טרם קיבלתי >>> עבור לשאלה 2,1
 .1זכאי לתעודת מקצוע וכבר קיבלתי >>> עבור לשאלה 2,1
 .3לא זכאי לתעודה
 .4לא ענה >>> עבור לשאלה 2,1
 .B2,,מדוע אתה לא זכאי לתעודה ? _________________________________________
.2,1הערות
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________
אנו מודים לך על שיתוף הפעולה!
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