מצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית במסלול השוברים
שהפעיל שירות התעסוקה כחמש שנים מסיום הלימודים
(בוגרי )0222-0202
אלון פורת ,חוקר במינהל המחקר ומרכז תחום הכשרה מקצועית

רקע


שירות התעסוקה הפעיל החל משנת  7002תוכנית למתן שוברים להכשרה מקצועית וזאת כחלק
ממדיניות לעודד הכשרה שתקדם השמה של דורשי עבודה במקצוע מבוקש או תשדרג את מעמדם
המקצועי בשוק העבודה.



במהלך השנים  7002-7000אושרו העברתם של כ  00700שוברים בכל מחוזות שירות התעסוקה שהיו
מיועדים למימון של  00%מעלות קורס עד לתקרה של  20000ש'.



הלימודים באמצעות השוברים נערכים במסגרת מוסדות לימוד פרטיים המוכרים ע"י לפחות אחד
מהגופים הבאים :האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה 0האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך0
המועצה להשכלה גבוהה או משרד התיירות.



הקורסים מתקיימים במסגרת לימודי בוקר או לימודי אחה"צ/ערב 0כשמשך זמן הלימוד נע בין מספר
חודשים עד שנה.



הרישום ללימודים מתבצע באמצעות הלומד כאשר שירות התעסוקה מעביר לו את החזר התשלום
שנקבע בשלוש פעימות – תשלום ראשון עם הצגת קבלה עבור תשלום למוסד הלימוד 0תשלום שני
לאחר העברת תעודה המעידה על סיום הלימודים ותשלום שלישי בסיום הקורס עם הצגת שלושה
תלושי שכר בעבודה בתחום הנלמד בקורס.

מינהל המחקר במשרד הכלכלה מלווה את התוכנית מאז שהחלה וזאת באמצעות סקרי מעקב בוגרים
שאנו מבצעים לאוכלוסיית הלומדים והבוגרים 0כאשר מעקבים אלו מיועדים לבניית בסיס מידע מקיף
מבחינת מאפייני הלומדים 0עמדותיהם בנוגע להכשרה המקצועית ומצבם התעסוקתי לאורך זמן מסיום
לימודיהם .כחלק מהערכת יעילותה של התוכנית 0נבדק במחקר זה לראשונה מצבם התעסוקתי של
הבוגרים בטווח זמן ארוך של כחמש שנים בממוצע מסיום הקורס.
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מטרות המחקר
 .1בדיקת מצבו התעסוקתי של הבוגר כחמש שנים בממוצע 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

ד.

סיבות מדוע עזבו את העבודה בתחום הנלמד.

 .3עמדות 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

אוכלוסיית היעד
כ  00000בוגרי הכשרות מקצועיות 0שקיבלו משירות התעסוקה שובר להכשרה בין השנים .7002-7000

מתודולוגיה
א .מדגם
נחזור בשנית לכ  70000בוגרים שרואיינו לראשונה לקראת סיום הלימודים בקורס או שהיו בטווח זמן
של כחצי שנה בממוצע מסיום לימודיהם.
בגלל שאוכלוסיית המחקר היא קטנה יחסית 0אנו מבצעים מפקד בניסיון לאתר ולראיין את כל
אוכלוסיית מסיימי הקורסים בשנים אלו.
ב .שיטת איסוף נתונים
ראיונות באמצעות סקרים טלפוניים.
ג .כלי המחקר
שאלון מובנה ממוחשב במערכת מוקד הסקרים.
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שלבי עבודה
 .1חיבור שאלון
 .2דיון ואישור השאלון
 .3התאמת השאלון לגרסת מחשב
 .4תדרוך המראיינים לקראת עבודת שדה
 .5פרי טסט ל  000ראיונות ראשונים  -תיקונים ומתן דגשים
 .6המשך ראיונות ואיסוף הנתונים עד למיצוי האוכלוסייה
 .7עיבוד נתוני הסקר והוצאת שכיחויות לשאלות הסקר
 .8ניתוח הממצאים
 .9כתיבת דו"ח המחקר
 .11הכנת מצגת להנהלה ולגורמי עניין

לו"ז לסיום העבודה
רבעון 7004 04

שאלון המחקר
יצורף בהמשך לקראת תחילת עבודת השדה.
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