הכשרה מקצועית במסגרת בתי הספר העסקיים בשנים 1002-
 – 1020תמונת מצב ומצבם התעסוקתי של בוגרי הקורסים כ 5
שנים בממוצע מסיום לימודיהם
אלון פורת ,חוקר במינהל המחקר ומרכז תחום הכשרה מקצועית

רקע


ההכשרה המקצועית הנערכת במסגרת בתי הספר העסקיים במסלול לימודי ערב ,מיועדת לקהל הרחב,
לכל מי שמעוניין לרכוש מקצוע או להתפתח מקצועית בתחום עיסוקו וזאת באמצעות קורס המוכר
ע"י האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם במשרד הכלכלה.



כ  07קורסים במקצועות שונים נפתחים מידי שנה בכ  077מוסדות לימוד ברחבי הארץ ומסווגים ל 21
ענפי לימוד עיקריים ,שהגדולים מביניהם הם :מינהל ,תחבורה ,טיפוח חן ,חשמל ואלק' ,מטפלות
והארחה.



שכר הלימוד נקבע ע"י מוסד הלימוד והתלמיד משלם אותו במלואו .תלמידי הקורסים העומדים
בתנאי הקבלה ,משתתפים באופן מלא בלימודים ועומדים בהצלחה בבחינות הגמר הנערכות ע"י יחידת
הבחינות של האגף ,מקבלים תעודת גמר ממשלתית ותעודת מקצוע או רישוי ,על פי המקצוע הנלמד.



מגוון הקורסים הרחב ללימודי תעודה שנערכים בד"כ בשעות אחה"צ או הערב ונמשכים לרוב בין
שלושה חודשים עד שנה אחת ,מאפשרים גם לאלו שעובדים במשרה מלאה לשלב לימודים עם עבודה
וכך להתקדם ולהתפתח במבחינה מקצועית.

מינהל מחקר וכלכלה ערך לראשונה סקר יעודי לבדיקת מצבם התעסוקתי של בוגרי מסלול הערב בשנים
 1772-1772וזאת כחמש שנים בממוצע מסיום לימודיהם.
בנוסף אנו מציגים תמונת מצב על היקפי הלומדים בקורסים השונים לאורך העשור הקודם וזאת מניתוח
הקבצים המינהליים שנתקבלו ממערכת הלומדים של האגף להכשרה ופיתוח כ"א.
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מטרות המחקר
 .1הצגת תמונת מצב על היקפי הלומדים לאורך העשור הקודם:
א.

תחומי הלימוד ,הקורסים ומוסדות הלימוד

ב.

אוכלוסיית הלומדים ומאפייניה

ג.

אחוז הבוגרים והנושרים מלימודים

 .2השיקולים בבחירת הקורס ומוסד הלימוד ,עלות הקורס והשתתפות מקום העבודה במימון.
 .3השתלבות 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 ומדוע עזבו את המקצוע

ד.

שכר הבוגרים

ה.

שביעות רצון ממקום העבודה והשוואה לעבודה קודמת

 .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

אוכלוסיית היעד
בוגרי קורסים לתעודת מקצוע במסלול ערב שסיימו לימודים בשנים  1772-1772ו .1772

מתודולוגיה
א .מדגם
נדגמו כ  0,777בוגרים שסיימו לימודים ב  1772-1772ו  1772וזאת מתוך קבצי הבוגרים לשנים אלו.
המדגם מייצג את אוכלוסיית הבוגרים וזאת 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.
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שלבי עבודה
 .1חיבור שאלון
 .2דיון ואישור השאלון
 .3התאמת השאלון לגרסת מחשב
 .4תדרוך המראיינים לקראת עבודת שדה
 .5פרי טסט ל  277ראיונות ראשונים  -תיקונים ומתן דגשים
 .6המשך ראיונות ואיסוף הנתונים עד למיצוי האוכלוסייה
 .7עיבוד נתוני הסקר ,שקלול המדגם והוצאת שכיחויות לשאלות הסקר
 .8ניתוח הממצאים
 .9כתיבת דו"ח המחקר
 .11הכנת מצגת להנהלה ולגורמי עניין

לו"ז לסיום העבודה
רבעון 1722 ,0
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שאלון המחקר

שאלון מעקב בוגרים – לימודי ערב בוגרי 2002-2002
".
"שלום ,אפשר לדבר עם
שמי_______ואני מתקשר מטעם משרד התמ"ת (תעשייה מסחר ותעסוקה).
שלמדת במכללת_________
במהלך השנים  1772-1772סיימת קורס הכשרה מקצועית במגמת
משרד התמ"ת מבצע בימים אלו סקר בקרב בוגרי הכשרות מקצועיות על מנת לבדוק את שביעות רצונם
מהלימודים וכן על השתלבותם בשוק העבודה לאחר סיום הלימודים.
נודה לך אם תקדיש לנו כמה דקות ותשיב לשאלותינו .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)

 .2האם סיימת את הלימודים בקורס ?
 .1סיימתי את הלימודים ואני זכאי לתעודת מקצוע (עבור לשאלה )0
 .2סיימתי את הלימודים אך לא השלמתי את כל חובותיי לתעודה.
 .3עזבתי את הלימודים לפני סיום הקורס >>לסיים את הסקר ולסמן שעזב את הלימודים
 .2מדוע לא השלמת את כל חובותייך לתעודה ?____________________
 .3לפני כמה שנים סיימת את לימודייך בקורס ? _______ (שנים)
 .4מה הסיבה שבחרת ללמוד דווקא את הקורס הזה ?
.2אוהב את התחום הזה  /התחום מעניין אותי (עבור לשאלה )2
.1זה מה שהציעו לי במקום העבודה (עבור לשאלה )2
.0הייתי צריך את הקורס לצורך גמול בעבודה (עבור לשאלה )2
.2חברים ,קרובים או בני משפחה המליצו לי (עבור לשאלה )2
.2המקצוע הזה מבוקש בשוק (עבור לשאלה )2
.2עבדתי גם לפני הקורס בתחום ורציתי תעודה  /לימודי המשך למקצוע  /העמקת ידע (עבור לש' )2
.0המקצוע מתאים לכישורים שלי (עבור לשאלה )2
.8אחר
.2לא יודע (עבור לשאלה )2
.27לא ענה (עבור לשאלה )2
 .2פרט____________________________
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 .2היכן שמעת לראשונה על הקורס אותו למדת? (ציין אפשרות אחת בלבד)
 .2יועץ בלשכת התעסוקה (עבור לשאלה )8
 .1ממישהו שכבר נרשם לקורס (עבור לשאלה )8
 .0בצבא או יחידה להכוונת חיילים משוחררים (עבור לשאלה )8
 .2משפחה ,מכרים או חברים (עבור לשאלה )8
 .2עיתון ,רדיו או טלוויזיה (עבור לשאלה )8
 .2אינטרנט (עבור לשאלה )8
 .0אחר
 .8דרך מקום העבודה (עבור לשאלה )8
 .2אני התעניינתי לבד (עבור לשאלה )8
 .27לא יודע (עבור לשאלה )8
 .22לא ענה (עבור לשאלה )8
 .21דרך המכללה או מוסד הלימוד (עבור לשאלה )8

 .0ציין__________________ :

 .8האם נבחנת בבחינות כלשהן על מנת להתאים את ההכשרה לכישורייך האישיים ?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע
 .2לא ענה
 .2האם קיבלת יעוץ כלשהו לקראת בחירת המקצוע שאותו למדת בקורס ?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )11
 .0לא יודע_לא זוכר (עבור לשאלה )11
 .2לא ענה (עבור לשאלה )11
 .27מי הגורם העיקרי שייעץ לך בבחירת המקצוע ?
 .2יועץ השמה בשירות התעסוקה (עבור לשאלה )12
 .1פסיכולוג תעסוקתי (עבור לשאלה )12
 .0בן משפחה או חבר קרוב (עבור לשאלה )12
 .2גורם אחר
 .2לא יודע (עבור לשאלה )12
 .2לא ענה (עבור לשאלה )12
 .0יועץ או מורה במוסד הלימוד (עבור לשאלה )12
 .8מקום העבודה (עבור לשאלה )12
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 .22פרט______________ :

 .21האם בעת רישומך ללימודים ,ידעת מראש או קיבלת את המידע מהמוסד כי בוגרי הקורס שעומדים
בהצלחה בבחינות הגמר זכאים לתעודת גמר ממשלתית ותעודת מקצוע או רישוי מטעם האגף
להכשרה מקצועית במשרד התמ"ת ?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע_לא זוכר
 .2לא ענה
 .20האם ידעת כי תעודת המקצוע או הרישוי בקורס הניתנת עם סיומו ,מוכרת בלשכות התעסוקה לצורך
רישום דורשי עבודה כבעלי מקצוע ?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע_לא זוכר
 .2לא ענה

כעת אקרא בפנייך מספר תכונות הקשורות בשיקולי בחירת מוסד לימוד ואבקשך לציין לכל תכונה האם
הייתה חשובה עבורך או שלא חשובה עבורך בעת בחירת המוסד.
(הקראת התכונות  27-20בסדר משתנה ,אפשרית יותר מתשובה אחת)
מס'

התכונות

כן

לא

.22

מחיר הקורס

2

1

.22

הסדרי אשראי בעת התשלום

2

1

.22

מוניטין המוסד

2

1

.20

משך זמן הלימודים

2

1

.28

המלצות שקיבלת

2

1

.22

תוכנית לימודים אטרקטיבית

2

1

.17

קירבה לבית

2

1

.12

שעות לימוד נוחות

2

1

.11

מוסד מוכר ע"י האגף להכשרה
בתמ"ת

2

1

 .10ואיזו תכונה מבין אלו שציינת הייתה הכי החשובה עבורך בעת שנרשמת למוסד הלימוד ?
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(הקראה התכונות שנבחרו בטבלה הקודמת ,אפשרית תשובה אחת בלבד)
 .2מחיר הקורס
 .1הסדרי אשראי בעת התשלום
 .0מוניטין המוסד
 .2משך זמן הלימודים
 .2המלצות שקיבלת
 .2תוכנית לימודים אטרקטיבית
 .0קירבה לבית
 .8שעות לימוד נוחות
 .2מוסד מוכר ע"י האגף להכשרה בתמ"ת
 .27תכונה אחרת
 .22לא ענה
 .12באיזו ישוב נמצא מוסד הלימוד?
(ס.ישוב )

 .12מה היה מחירו הכולל של קורס ההכשרה:
_____________________
 .12מה היו תנאי התשלום לקורס במוסד הלימוד בעת הרישום ,האם:
 .2מלוא הסכום שולם כבר ברישום
 .1שולמה מקדמה והיתר בתשלומים.
 .0הסכום כולו חולק לתשלומים
 .2לא יודע
 .2לא ענה

 .10האם הגעת ללימודים מטעם מקום העבודה?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע
 .2לא ענה
 .18האם קיבלת מימון או השתתפות כלשהי במחיר הקורס ממקום העבודה?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )30
 .0לא יודע
 .2לא ענה
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 .12מה היה אחוז המימון של מקום העבודה?
 .2מקום העבודה שילם את מלוא העלות של הקורס ()277%
 .1שילם בין  22%-87%ממחיר הקורס
 .0שילם בין  02%-27%ממחיר הקורס
 .2שילם מחצית ( )27%ממחיר הקורס
 .2השתתף בפחות מ 27%ממחיר הקורס
 .2לא יודע
 .0לא ענה
 .07האם למדת במסגרת לימודי בוקר או לימודי ערב ?
 .2לימודי ערב בלבד
 .1לימודי בוקר בלבד
 .0לימודי ערב ויום שישי
 .2יום שישי בלבד
 .2מסלול גמיש
 .2לא יודע
 .0לא ענה

 .02כמה פעמים בשבוע למדת ?
 .2פעם אחת בשבוע
 .1פעמיים בשבוע
 .0שלוש פעמים בשבוע
 .2כל יום או כמעט כל יום
 .2בתדירות נמוכה מפעם בשבוע (למשל פעם בשבועיים פעם בחודש וכו')
 .2לא יודע
 .0לא ענה
 .01כמה שעות בערך למדת בכל מפגש ? ______________

 .00האם הגיעו למוסד הלימודים מעסיקים שחיפשו עובדים ,או שאורגן במסגרת מוסד ההכשרה מפגש
מעסיקים לצורך שילוב תעסוקתי ?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע  /לא זוכר
 .2לא ענה
 .02האם במסגרת לימודייך נערכו סיורים במפעלים או במקומות עבודה ?
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 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע לא זוכר
 .2לא ענה
 .02האם נעשו פעולות אחרות כלשהן במסגרת מוסד הלימודים שעודדו ועזרו במציאת עבודה ?
 .2לא נעשו פעולות אחרות נוספות (עבור לשאלה )33
 .1נעשו הפעולות הבאות ____________________:
 .0לא יודע  /לא זוכר (עבור לשאלה )33
 .2לא ענה (עבור לשאלה )33
 .02פרט איזה פעולות______________:

 .00האם רכשת ניסיון קודם במקצוע הנלמד וזאת במסגרת עבודה כלשהי לפני הלימודים בקורס ?
 .2לא רכשתי ניסיון תעסוקתי כזה לפני הלימודים (עבור לשאלה )32
שנים.
 .1רכשתי ניסיון תעסוקתי קודם במקצוע שלמדתי במשך
ציין מספר

 .0לא יודע  /לא זוכר (עבור לשאלה )32
 .2לא ענה (עבור לשאלה )32
 .08ציין____________:

אני מעוניין להקריא לך מספר משפטים ולקבל את התייחסותך אליהם .לכל משפט שאקריא לך ציין עד
כמה אתה מסכים למשפט לפי הסולם :מסכים במידה רבה מאוד ,מסכים ,לא מסכים ,לא מסכים במידה
רבה.
הנחיות למראיין

במידה שהנך חש שהמשפט שהקראת לא ברור למרואיין או שלא נקלט היטב חזור עליו תוך שאתה
מקריא את המשפט ולא מסביר אותו
ג .במידה והמרואיין לא רוצה או מתקשה לענות על המשפט ,סמן את הספרה " – "7אין דעה.
ד .יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה.
"– "2מסכים במידה רבה

" – "0לא מסכים

" – "1מסכים

" – "2לא מסכים במידה רבה

" – "0אין דעה (לא להקריא למרואיין)
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 .02המקצוע שלמדתי בקורס מבוקש בשוק
9

1

0

2

7

 .27הייתי רוצה לעבוד ,או להמשיך לעבוד במקצוע

2

1

0

2

7

 .22הקורס עזר לי למצוא עבודה

2

1

0

2
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 .21קיים סיכוי שבעוד שנתיים אעבוד במקצוע שלמדתי

2

1

0

2
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 .20חומר הלימוד בקורס התאים לדרישות המקצועיות בשוק

2

1

0

2

7

 .22אעשה מאמץ לעבוד ,או להישאר במקצוע

2

1

0

2

7

 .22קורס כזה עוזר למצוא עבודה בשוק העבודה

2

1

0

2

7

 .22הקורס שיפר את אפשרויות ההשתכרות שלי

2

1

0

2

7

 .20הקורס שיפר את הביטחון התעסוקתי שלי במקום העבודה

2

1

0

2

7

 .28עד כמה השתמשת מסיום ההכשרה בידע העיוני והמקצועי שרכשת בקורס ,במקומות העבודה לאחר
הקורס?
 .1לא עבדתי מסיום הקורס ועד היום
 .2השתמשתי בידע הנרכש במידה רבה מאוד
 .3השתמשתי בידע הנרכש במידה רבה
 .4השתמשתי בידע הנרכש במידה בינונית
 .5השתמשתי בידע הנרכש במידה מועטה
 .6כלל לא השתמשתי בידע הנרכש

 .22במהלך הקורס או לאחר סיום הקורס ,עד כמה התרכזת בחיפוש עבודה במקצוע שלמדת?
 .2חיפשת עבודה במקצוע הנלמד בלבד
 .1חיפשת עבודה בעיקר במקצוע הנלמד
 .0חיפשת עבודה במקצוע ולא במקצוע בצורה שווה
 .2חיפשת עבודה בעיקר לא במקצוע.
 .2לא חיפשתי כלל עבודה במהלך או לאחר הקורס
 .2לא יודע
 .0לא ענה
 .27האם בפעם האחרונה שחיפשת עבודה ,חיפשת גם באמצעות שירות התעסוקה.
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע
 .2לא ענה
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כעת אשאל אותך מספר שאלות המתייחסות לתעסוקה שלך במהלך שלוש השנים שלפני תחילת קורס
ההכשרה .שים לב שהשאלות מתייחסות אך ורק לשנים אלו ולעבודה בישראל בלבד
 .22האם אתה עובד כיום באותה עבודה שבה עבדת לפני הקורס ?
 .2כן (עבור לשאלה )73
 .1לא
 .21כמה שנים עבדת בסך הכל מתוך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס בישראל?
 .2לא עבדתי בשלוש השנים האחרונות בישראל ( -עבור לשאלה )73
 .1במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס עבדתי בסה"כ ______(במצטבר) שנים
 .20כמה שנים? _________
 .22האם היית שכיר או עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס?
 .2הייתי רק עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות (עבור לשאלה )27
 .1הייתי שכיר וגם עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות
 .0הייתי רק שכיר במהלך שלוש השנים האחרונות
 .2לא יודע (עבור לשאלה )27
 .2לא ענה (עבור לשאלה )27
 .22בכמה מקומות עבדת כשכיר בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס? ________
 .22כמה שנים עבדת במקום עבודתך האחרון לפני הקורס? ________
 .20תאר בפרוט את עיסוקך העיקרי בעבודתך האחרונה לפני הקורס (דוגמאות :פועל ייצור ,מוכר בחנות,
עובד ניקיון)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
 .28מה תחום פעילותו העיקרית של מקום עבודתך האחרון לפני הקורס (דוגמאות :ייצור כלי מתכת ,ייצור
טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים ,שירותי ביטוח וכד')
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
למראיין  :אם עבד בעבודתו האחרונה בשתי עבודות במקביל לבקש שיתייחס לעבודה העיקרית או הטובה
מבין השתיים.

 .22בעבודתך האחרונה לפני הקורס ,כמה ימים עבדת בדרך כלל בשבוע?
 .2עבדתי יום אחד בשבוע
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 .1עבדתי יומיים בשבוע
.0
.2
.2
.2
.0
.8

עבדתי שלושה ימים בשבוע
עבדתי ארבעה ימים בשבוע
עבדתי חמישה ימים בשבוע
עבדתי שישה ימים בשבוע
לא יודע
לא ענה

 .27בעבודתך האחרונה לפני הקורס ,כמה שעות עבדת בדרך כלל ביום עבודה (כולל שעות נוספות)? _____
 .22האם בעבודתך האחרונה עבדת דרך חברת כח אדם?
 .2לא עבדתי דרך חברת כח אדם
 .1כן ,עבדתי דרך חברת כח אדם
 .0לא יודע
 .2לא ענה
 .21מה היה מעמדך התעסוקתי ושכרך בד"כ בסיום שלושת חודשי עבודתך האחרונה לפני הקורס?
 .2הייתי עצמאי (עבור לשאלה )77
 .1הייתי שכיר על בסיס שעות
 .0הייתי שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )74
 .2הייתי שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )72
 .2לא יודע (עבור לשאלה )77
.2לא ענה (עבור לשאלה )77
 .20מה היה שכרך ברוטו לשעה? _______(עבור לשאלה )77
 .22מה היה שכרך ברוטו ליום? _______(עבור לשאלה )77
 .22מה היה שכרך ברוטו לחודש? _______
 .22ציין סיבה אחת עיקרית לסיום עבודתך האחרונה?
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -מקום העבודה נסגר
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות
 .0עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית/סיום פרויקט או תום חוזה
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה
 .0עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית
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 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים)
 .27עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .22עזיבה ביוזמתי  -בגלל שרציתי ללמוד בקורס
 .21עזיבה ביוזמתי – הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפני הזדמנות שלא הייתה בעבר
 .20לא יודע
 .22לא ענה

ג .שאלות ניתוב ל"עץ התעסוקתי"

הנחיות למראיין
לאחר סיום שלב השאלות הכלליות קיימים שלושה טיפוסי שאלונים .כל שאלון מיועד לסוג מסוים
של אוכלוסייה .כל נשאל יופנה לאחד מהשאלונים הבאים :שאלון  ,Aשאלון  Bאו שאלון  Cעל פי
תשובות לשאלות  22ו  -27בהמשך.
לתשומת לבך  :שגיאה בהגדרת מצבו התעסוקתי "האמיתי" של הנשאל יביא להפנייתו לשאלון
שאינו מיועד לו ,לכן הקפד ששאלות  22ו -70יהיו ברורות לנשאל .הקפד לסמן את האפשרות
הנכונה ובעקבות כך לראיין את הנשאל על פי השאלון המתאים.
בשאלה  22יש לשים לב למצב עבודה כיום בסעיף  2לעומת סעיף 1

 .20האם כיום אתה עובד?

.28

.2

כן  -באותה עבודה שבה עבדתי לפני הקורס  -עבור לשאלון ( Aעבור לשאלה ) 34

.1

כן – בעבודה אחרת מזו שעבדתי לפני הקורס  -עבור לשאלון ( Aעבור לשאלה ) 72

.0
.2

לא
לא ענה

האם כיום אתה מחפש עבודה?
.2

כן  -עבור לשאלון ( Bעבור לשאלה )112

.1
.0
.2

לא מחפש עבודה  -עבור לשאלון ( Cעבור לשאלה ) 140
לא יודע (עבור לשאלה ) 171
לא ענה (עבור לשאלה ) 171
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שאלון  / Aעובד בעת הראיון
א .השוואה בין עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני הקורס
המשפטים הבאים מתייחסים להשוואה בין תנאי עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני
הלימודים בקורס ההכשרה.

למראיין :במידה והמראיין ציין כי לא עבד מעולם לפני הקורס (למשל היה חייל בשירות
סדיר בצה"ל לפני הלימודים) לסמן קוד  4בשאלה 71
 .22האם העבודה הנוכחית מעניינת יותר או פחות בהשוואה לעבודה הקודמת מלפני הקורס ?
העבודה הנוכחית מעניינת יותר
.2
העבודה הנוכחית והאחרונה מעניינות באותה המידה
.1
העבודה הנוכחית מעניינת פחות
.0
לא עבדתי בכלל לפני הקורס (עבור לשאלה )80
.2
לא יודע
.2
לא ענה
.2
 .07האם המשכורת בעבודה הנוכחית גבוהה או נמוכה יותר בהשוואה לקודמת?
בעבודתי הנוכחית משכורתי גבוהה יותר
.2
משכורתי לא השתנתה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
.1
בעבודתי הנוכחית משכורתי נמוכה יותר
.0
לא יודע
.2
לא ענה
.2
 .02האם הביטחון התעסוקתי בעבודה הנוכחית גבוה או נמוך יותר בהשוואה לקודמת?
בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי גבוה יותר
.2
הביטחון התעסוקתי לא השתנה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
.1
.0
.2
.2
.01

בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי נמוך יותר
לא יודע
לא ענה

האם סיכויי הקידום בעבודה הנוכחית גבוהים או נמוכים יותר בהשוואה לקודמת?
.2
.1
.0
.2

בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם בעבודה גבוהים יותר
סיכויי להתקדם בעבודה לא השתנו בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם נמוכים יותר
לא יודע
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.2

לא ענה

 .00לסיכום ,האם אתה יותר מרוצה או פחות מרוצה בעבודתך הנוכחית בהשוואה לקודמת ?
 .2בעבודתי הנוכחית אני יותר מרוצה (עבור לשאלה )80
 .1לא חל שינוי בשביעות הרצון שלי בין עבודתי הנוכחית לאחרונה (עבור לשאלה )80
 .0בעבודתי הנוכחית אני פחות מרוצה (עבור לשאלה )80
 .2לא יודע (עבור לשאלה )80
 .2לא ענה (עבור לשאלה )80

המשפטים הבאים מתייחסים להשוואה בין התנאים בעבודתך כיום לאחר שסיימת את לימודייך וזאת
בהשוואה למצבך בעבודה לפני הלימודים בקורס ההכשרה
 .02האם העבודה שלך כיום לאחר הלימודים ,מעניינת יותר או פחות בהשוואה לעבודה שעשית לפני
הקורס ?
העבודה כיום מעניינת יותר
.2
אין שינוי במידת העניין בעבודה
.1
העבודה כיום מעניינת פחות
.0
לא יודע
.2
.2

לא ענה

 .02האם המשכורת כיום גבוהה או נמוכה יותר בהשוואה למצבך לפני הקורס ?
כיום משכורתי גבוהה יותר
.2
משכורתי לא השתנתה מהתקופה שלפני הקורס (עבור לשאלה )33
.1
משכורתי כעת נמוכה יותר
.0
לא יודע (עבור לשאלה ) 33
.2
לא ענה (עבור לשאלה )33
.2
 .02מה היה שכרך החודשי הממוצע (ברוטו) בשלושת החודשים שלפני תחילת הקורס ?________

 .00האם הביטחון התעסוקתי שלך כיום בעבודה גבוה או נמוך יותר בהשוואה למצב שלפני הקורס?
הביטחון התעסוקתי כיום גבוה יותר
.2
הביטחון התעסוקתי לא השתנה
.1
הביטחון התעסוקתי נמוך יותר כיום
.0
לא יודע
.2
לא ענה
.2
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 .08האם כיום סיכויי הקידום שלך בעבודה גבוהים או נמוכים יותר בהשוואה למצב מלפני הקורס?
כיום סיכויי להתקדם בעבודה גבוהים יותר
.2
סיכויי להתקדם בעבודה לא השתנו
.1
סיכויי להתקדם נמוכים יותר כיום
.0
לא יודע
.2
לא ענה
.2
 .02לסיכום ,האם כיום לאחר הקורס חל שיפור במצבך הכללי או במעמדך במקום העבודה בהשוואה
לתקופה של לפני הקורס ?
 .2מצבי כיום טוב יותר בהשוואה למצבי לפני הקורס (עבור לשאלה )81
 .1לא חל שינוי במצבי (עבור לשאלה )81
 .0מצבי כיום פחות טוב בהשוואה למצב מלפני הקורס (עבור לשאלה )81
 .2לא יודע (עבור לשאלה )81
 .2לא ענה (עבור לשאלה )81

ב .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.

כעת אשאל אותך מספר שאלות הקשורות למקום עבודתך הנוכחי
 .87האם התחלת לעבוד בעבודה זו :
 .2במהלך לימודייך בקורס
 .1אחרי שהסתיים הקורס
 .0לא יודע
 .2לא ענה
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.82

כמה שנים אתה עובד בעבודתך הנוכחית? ___________

.81

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').
_______________________________________________________________

 .80תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך הנוכחי
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,מעצבת גראפית ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_______________________________________________________________
_________________________________________
.82

האם כיום אתה עובד במקצוע אותו למדת בקורס ?
 .2כן (עבור לשאלה )83

 .0לא ענה (עבור לשאלה )83

 .1לא

 .82מדוע אתה לא עובד במקצוע שלמדת? (ציין סיבה עיקרית אחת בלבד)
מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע ,לא אוהב את המקצוע שלמדתי (עבור לשאלה )83
.2
לא עבדתי במקצוע מפני שאין ביקוש למקצוע בשוק (עבור לשאלה )83
.1
לא עבדתי במקצוע מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )83
.0
במקצוע ההכשרה הוצעו לי תנאי עבודה גרועים( .עבור לשאלה )83
.2
באפשרותי לקבל תנאי עבודה טובים יותר במקצוע אחר (עבור לשאלה )83
.2
לא עבדתי במקצוע מפני שלא מצאתי עבודה במקצוע( .עבור לשאלה )83
.2
לא עבדתי במקצוע מפני שאני מבוגר מדי( .עבור לשאלה )83
.0
ההכשרה המקצועית לא התאימה או לא מספיקה לדרישות מהמקצוע בשוק העבודה( .עבור )83
.8
עבודה קשה מבחינה פיזית (עבור לשאלה )83
.2
 .27לא השלים את חובותיו הלימודיות או שלא קיבל עדיין תעודה או רישיון (עבור לשאלה
)83
 .22סיבות בריאותיות (עבור לשאלה )83
 .21המשיך בלימודים אחרים לאחר הקורס (עבור לשאלה )83
 .20אחר
 .22לא ענה (עבור לשאלה )83
 .82פרט_________
.80

כמה ימים בד"כ אתה עובד בשבוע? ______

.88

כמה שעות בד"כ אתה עובד ביום עבודה? (כולל שעות נוספות) _________
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 .82האם בעבודתך הנך עובד דרך חברת כ"א?
 .2כן
 .1לא
 .0לא ענה
 .27ציין את שם הישוב בו נמצא מקום עבודתך
 .2ישוב עבודתי לא קבוע (עבור לשאלה ) 22
 .1מקום עבודתי נמצא בישוב _____
 .0לא יודע (עבור לשאלה ) 22
 .2לא ענה (עבור לשאלה ) 22
 .22איזה ישוב? _______(
 .21כמה זמן בדקות לוקח לך להגיע מביתך למקום עבודתך (בכיוון אחד)? __________

 .20האם בחודשים האחרונים אתה עובד בממוצע חודשי יותר או פחות שעות ממשרה מלאה?
בחודשים האחרונים אני עובד משרה חלקית
.2
בחודשים האחרונים אני בד"כ עובד מכסת שעות הנהוגה במשרה מלאה.
.1
לא יודע
.0
לא ענה
.2
 .22בעבודתך הנוכחית האם אתה שכיר ? אם כן ,מה היה שכרך הממוצע בחודשים האחרונים?
עצמאי (עבור לשאלה )28
.2
שכיר על בסיס שעות
.1
שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )27
.0
שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )23
.2
לא יודע (עבור לשאלה ) 28
.2
לא ענה (עבור לשאלה ) 28
.2
 .22שכר ברוטו לשעת עבודה _______ (עבור לשאלה ) 28
 .22שכר ברוטו ליום עבודה ________ (עבור לשאלה ) 28
 .20שכר ברוטו לחודש עבודה ______ (עבור לשאלה ) 28

ציין עד כמה אתה מרוצה או שאינך מרוצה מכל אחד מהגורמים הבאים במקום העבודה הנוכחי.
האם אתה מרוצה מאוד ,מרוצה ,מרוצה ולא מרוצה באותה מידה ,לא מרוצה או מאוד לא מרוצה
מה______?
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לא
מרוצה

מאוד לא
מרוצה

לא
יודע

לא
ענה

מרוצה
מאוד

מרוצה ולא
מרוצה
מרוצה באותה
מידה

 . 28עניין בעבודה

2

1

0

2

2

7

2

 .22משכורת

2

1

0

2

2

7

2

 .277תנאים פיזיים

2

1

0

2

2

7

2

 .272בטחון תעסוקתי

2

1

0

2

2

7

2

 .271היחס של הממונה  ,שכירים בלבד

2

1

0

2

2

7

2

 .270האפשרויות לקידום (למשל :בשכר,
בתפקיד ,באחריות) שכירים בלבד

2

1

0

2

2

7

2

 .272תנאי נלווים לשכר( ,למשל :פנסיה,/
ביגוד ,רכב ,וכו' ) .שכירים בלבד.

2

1

0

2

2

7

2

 .272כיצד מצאת את עבודתך הנוכחית ?
למראיין :על המרואיין לבחור באפשרות אחת בלבד .הכוונה לאמצעי החיפוש אשר הוביל למציאת
העבודה הנוכחית.
 .2מודעות חיפוש בעיתונים.
 .1מדורי חיפוש עבודה רדיו/טלוויזיה.
 .0חיפוש באינטרנט.
 .2לשכת עבודה של שירות התעסוקה (ממשלתית).
 .2חיפוש דרך לשכת עבודה פרטית (חברת כ"א).
 .2סיוע של בני משפחה
 .0סיוע של חברים או מכרים.
 8פנייה למעסיק – אישית או בכתב.
 .2בהמשך לקורס המקצועי דרך מוסד הלימוד.
 .27המעסיק פנה אליי.
 .22פתחתי עסק עצמאי
 .21לא יודע
 .20לא ענה

 .272בכמה עבודות עבדת מאז סיום הקורס?
 .2עבודתי הנוכחית היא היחידה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )171
מקומות עבודה מאז סיום הקורס
 .1מלבד עבודתי הנוכחית עבדתי בעוד
 .0לא יודע (עבור לשאלה )171
 .2לא ענה (עבור לשאלה )171
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 .270בכמה מקומות עבודה? _________

 .278האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת במקצוע שלמדת בקורס ?
 .2כן
 .1לא
 .0לא יודע
 .2לא ענה

ג .עבודתך הראשונה אחרי סיום הקורס
השאלות הבאות מתייחסות למקום עבודתך הראשון לאחר סיום הקורס (מיועד לאלו שמסיום הקורס
עבדו לפחות בשני מקומות עבודה)
 .272תאר 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)
 .227תאר 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)
 .222כמה ימים בשבוע עבדת בדרך כלל בעבודתך הראשונה לאחר הקורס? ________
.221

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

 .220כמה חודשים עבדת במקום העבודה הראשון לאחר הקורס? __________
 .222ציין סיבה אחת עיקרית בגללה עזבת את מקום העבודה הראשון לאחר הקורס?
עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר( .עבור לשאלה )171
.2
עזיבה ביוזמת המעסיק - -צמצומים בהזמנת עבודות( .עבור לשאלה )171
.1
עזיבה ביוזמת המעסיק - -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה (עבור לשאלה
.0
)171
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.2
.2

עזיבה ביוזמת המעסיק - -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות (עבור לשאלה )171
עזיבה ביוזמתי -בגלל רמת שכר נמוכה( .עבור לשאלה )171

.2
.0
.8
.2
27

עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה( .עבור לשאלה )171
עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי( .עבור לשאלה )171
עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית( .עבור לשאלה )171
עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים)( .עבור לשאלה
)171
עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה( .עבור לשאלה )171

.22

עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או נפתחה בפני הזדמנות חדשה (עבור לש' )171

.21
.20

לא יודע (עבור לשאלה )171
לא ענה (עבור לשאלה )171

שאלון  / Bלמובטלים  -אינו עובד ומחפש עבודה
א .חיפוש עבודה
 . 222כמה חודשים אתה מחפש עבודה באופן מצטבר מאז סיום הלימודים ?_________
 .222האם אתה מקבל כיום תמיכה ממשלתית כלשהי כגון ביטוח דמי אבטלה או הבטחת הכנסה?
לא מקבל ביטוח אבטלה/הבטחת הכנסה
.2
אני מקבל דמי אבטלה.
.1
.0
.2
.2

אני מקבל הבטחת הכנסה.
לא יודע
לא ענה

 .220עד כמה אתה מחפש כיום עבודה במקצוע שלמדת?
אני מחפש עבודה במקצוע בלבד
.2
אני מחפש עבודה בעיקר במקצוע
.1
אני מחפש עבודה במקצוע ולא במקצוע במידה שווה
.0
אני מחפש עבודה בעיקר לא במקצוע
.2
.2
.2

לא יודע
לא ענה

ציין עד כמה אתה מחפש עבודה באמצעות הגורמים הבאים:
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אני

אני

אני

אני לא
משתמש
לא לא
משתמש משתמש
משתמש
במידה
יודע ענה
במידה במידה
כלל
רבה
מעטה
רבה
מאוד
 .228באיזה מידה אתה משתמש בשירות התעסוקה לצורך
חיפוש עבודה

2

1

0

2

7

2

 .222באיזה מידה אתה משתמש בחברת כח אדם לחיפוש
עבודה

2

1

0

2

7

2

 .217באיזה מידה אתה משתמש במודעות בעיתונים

2

1

0

2

7

2

 .212באיזה מידה אתה משתמש ברדיו או טלויזיה

2

1

0

2

7

2

 .211באיזה מידה אתה משתמש באינטרנט לחיפוש עבודה

2

1

0

2

7

2

 .210באיזה מידה אתה משתמש בפניות ישירות למעסיקים
לחיפוש עבודה

2

1

0

2

7

2

 .212באיזה מידה אתה משתמש בבי"הס בו למדת לחיפוש
עבודה

2

1

0

2

7

2

 .212באיזו מידה אתה משתמש בחברים וקרובי משפחה
לחיפוש עבודה

2

1

0

2

7

2

 .212האם אתה בוחן כעת הקמת עסק עצמאי?
כן ,אני בוחן הקמת עסק עצמאי.
.2
לא ,אינני בוחן הקמת עסק עצמאי (עבור לשאלה )128
.1
לא יודע (עבור לשאלה )128
.0
לא ענה (עבור לשאלה )128
.2
 .210פרט באיזה תחום:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________(ס .ענף כלכלי)

 .218ב 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 )130
.2
מעסיקים ב 1 -החודשים האחרונים
נוצר קשר עם
.1
22

.0
.2

לא יודע (עבור לשאלה )130
לא ענה (עבור לשאלה )130

 .212עם כמה מעסיקים? ________

ב .עבודה מסיום הקורס
 .207בכמה מקומות עבדת מאז סיום הקורס (במקצוע ולא במקצוע)?
 .2לא עבדתי מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )137
מקומות עבודה (במקצוע ולא במקצוע)
 .1עבדתי מאז סיום הקורס ב-
 .0לא יודע (עבור לשאלה )132
 .2לא ענה (עבור לשאלה )132
 .202כמה מקומות עבודה? _________
 .201כמה חודשים עבדת בסה"כ מאז סיום לימודייך? ___________
 .200האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת במקצוע שלמדת בקורס ?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )137
 .0לא יודע (עבור לשאלה )138
 .2לא ענה (עבור לשאלה )138
 .202כמה חודשים עבדת במקצוע הנלמד?_________
 .202ציין סיבה אחת עיקרית להפסקת עבודתך במקצוע
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר.
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות.
 .0עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה.
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה.
 .0עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי.
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית.
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים).
 27עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .22עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפני הזדמנות
 .21לא יודע
 .20לא ענה
(עבור לשאלה )138
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 .202מדוע לא עבדת במקצוע מאז סיום הקורס? (ציין סיבה אחת)
 .2מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע (עבור לשאלה )138
 .1לא עבדתי מפני שלא מצאתי עבודה במקצוע (עבור לשאלה )138
 .0לא עבדתי מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )138
 .2לא עבדתי מפני שאני מבוגר מדי (עבור לשאלה )138
 .2לא עבדתי מפני שהוצעו לי תנאי שכר נמוכים במקצוע (עבור לשאלה )138
 .2לא עבדתי במקצוע מסיבה אחרת
 .0לא יודע (עבור לשאלה )138
 .8לא ענה (עבור לשאלה )138
 .200פרט:

 .208מה הסיכוי לדעתך (באחוזים) שתעבוד במקצוע שלמדת תוך שנה? _______
למראיין :אם לא יודע אז לסמן 222
 .202מה הסיכוי לדעתך (באחוזים) שתעבוד בעבודה כלשהי תוך שנה? _______>>> עבור לשאלה 171
למראיין :אם לא יודע אז לסמן 222

שאלון  / Cלא בכח עבודה  -לא עובד ולא מחפש עבודה
א .חיפוש עבודה בעבר
 .227האם חיפשת עבודה באופן פעיל מאז סיום הקורס ,ובמשך כמה חודשים?
 .2לא חיפשתי עבודה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )142
חודשים
 .1כן חיפשתי עבודה במשך
 .0לא יודע (עבור לשאלה )142
 .2לא ענה (עבור לשאלה )142
 .222כמה חודשים? _______
 .221האם עבדת מאז סיום הקורס?
 .2לא עבדתי מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )122
 .1כן ,עבדתי מאז סיום הקורס
 .0לא יודע (עבור לשאלה )122
 .2לא ענה (עבור לשאלה )122
 .220כמה חודשים? _______
 .222האם עבדת במקצוע הנלמד בקורס מאז סיום הלימודים ?
 .2לא עבדתי במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )147
חודשים

 .1כן עבדתי במקצוע הנלמד במשך
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 .0לא יודע (עבור לשאלה )122
 .2לא ענה (עבור לשאלה )122
 .222כמה חודשים? _________ (עבור לשאלה )127
 .222מדוע לא עבדת במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס? (ציין סיבה עיקרית אחת בלבד)
 .2מלכתחילה לא רציתי לעבוד במקצוע (עבור לשאלה )122
 .1לא עבדתי מפני שלא מצאתי עבודה במקצוע (עבור לשאלה )122
 .0לא עבדתי מפני שאין לי מספיק ניסיון במקצוע (עבור לשאלה )122
 .2לא עבדתי מפני שאני מבוגר מדי (עבור לשאלה )122
 .2לא עבדתי מפני שהוצעו לי תנאי שכר נמוכים במקצוע (עבור לשאלה )122
 .2לא מצאתי עבודה מסיבה אחרת
 .0לא יודע (עבור לשאלה )122
 .8לא ענה (עבור לשאלה )122
 .220פרט_____________________________ :

ב .עבודה ראשונה לאחר הקורס
כעת אשאל אותך מספר שאלות בנוגע לעבודתך הראשונה לאחר הקורס
 .228תאר בפרוט רב ככל האפשר את פעילותו העיקרית של המפעל/המוסד בעבודתך הראשונה לאחר
הקורס__________________________________________________________________
(ס .ענף כלכלי)
____________________________________________
 .222תאר בפרוט רב ככל האפשר את עיסוקך/תפקידך במקום עבודתך הראשון לאחר סיום הקורס
________________________________________________________________________
(ס .משלח יד)
 .227כמה ימים בשבוע עבדת בד"כ בעבודתך הראשונה לאחר הקורס? _____
 .222כמה שעות עבדת בד"כ ביום עבודה (כולל שעות נוספות)? ________
 .221האם היית בעבודתך הראשונה לאחר הקורס שכיר או עצמאי ומה היה בדרך כלל שכרך?
.2
.1
.0
.2
.2
.2

הייתי עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב (עבור לשאלה )127
הייתי שכיר על בסיס שעות
הייתי שכיר על בסיס יומי ( עבור לשאלה )124
הייתי שכיר על בסיס חודשי ( עבור לשאלה )122
לא יודע (עבור לשאלה )127
לא ענה (עבור לשאלה )127

 .220שכר ברוטו לשעת עבודה _______ (עבור לשאלה )127
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 .222שכר ברוטו ליום עבודה _______ (עבור לשאלה )127
 .222שכר ברוטו לחודש עבודה _______
 .222ציין סיבה אחת עיקרית להפסקת עבודתך הראשונה לאחר הקורס
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק -מקום העבודה נסגר.
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות.
 .0עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית /סיום פרויקט /או תום חוזה
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה.
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה.
 .0עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי.
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית.
 .2עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים).
 27עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .22לא יודע
 .21לא ענה
 .220האם עבודתך הראשונה הייתה היחידה מאז סיום הקורס
 .2כן ,עבודתי הראשונה הייתה יחידה מאז סיום הקורס ( עבור לשאלה )122
עבודות נוספות
 .1לא ,עבדתי בעוד
 .0לא יודע ( עבור לשאלה )122
 .2לא ענה ( עבור לשאלה )122
 .228כמה עבודות נוספות? ______
 .222במה עסקת בעיקר מאז סיום הקורס ועד היום?
 .2בלימודים ( עבור לשאלה )171
 .1הייתי בחו"ל ( עבור לשאלה )171
 .0מחלה/טיפולים ( עבור לשאלה )171
 .2בעבודת בית ( עבור לשאלה )171
 .2בהכנות להקמת עסק עצמאי ( עבור לשאלה )171
 .2סיבות אישיות (היריון ,לידה ,שינוי מגורים ועוד) (עבור לשאלה )171
 .0עבדתי (עבור לשאלה )171
 .8אחר
 .2לא יודע ( עבור לשאלה )171
 .27לא ענה ( עבור לשאלה )171
 .227ציין______________ :
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פרטים אישיים  -לכלל המרואיינים
 .222מין:
 .2זכר .
 .1נקבה.
ולפני סיום מעט פרטים דמוגרפיים לצורך סטטיסטיקה.
 .221שנת לידה_______ :

 .220ארץ לידה:
 .2יליד הארץ ( עבור לשאלה )177
 .1יליד חו"ל
 .0לא ענה ( עבור לשאלה )177

 .222שנת עליה _______ :
 .222ארץ לידה:

)

(ס .ארץ

 .222מצב משפחתי:
 .2נשוי
 .1גר עם בן/בת זוג ללא נישואין במשק בית משותף.
 .0פרוד ( חי/ה בנפרד) ( ,עבור לשאלה ) 178
 .2רווק ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה )178
 .2גרוש ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה )178
 .2אלמן ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה )178
 .0לא ענה ( עבור לשאלה )178

 .220האם בן/בת זוגך המתגורר/ת עמך עובד/ת?
 .2בן/בת זוגי עובד/ת
 .1בן/בת זוגי לא עובד/ת
 .0לא ענה
27

 .228האם יש לך ילדים עד גיל ?28
 .2אין לי ילדים עד גיל ( 28עבור לשאלה )131
 .1יש לי ילדים עד גיל 28
 .0לא ענה ( עבור לשאלה )131
 .222מס' ילדים עד גיל  28הוא_______ :
 .207ומתוכם עד גיל  2שנים הוא______ :

 .202מגזר:
 .2יהודי
 .1מוסלמי (עבור לשאלה )133
 .0נוצרי (עבור לשאלה )133
 .2דרוזי (עבור לשאלה )133
 .2אחר (עבור לשאלה )133
 .2לא ענה (עבור לשאלה )133

 .201כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
 .2חילוני
 .2מסורתי
 .0דתי
 .2חרדי  /דתי מאוד
 .2לא ענה
 .200כמה שנים למדת בסה"כ בבתי ספר (לא כולל קורסים)__________
 .202האם אתה זכאי לתעודת בגרות?
 .2כן,זכאי לתעודת בגרות מלאה
 .1כן זכאי לבגרות חלקית
.0לא זכאי לתעודת בגרות
.2לא יודע
.2לא ענה
 .202מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שיש לך כיום (כגון תעודת בגרות ,תואר ראשון וכו')
28

 .2תעודת סיום של ביה"ס יסודי או חטיבת ביניים (עבור לשאלה )133
 .1תעודת סיום של ביה"ס תיכון מקצועי או עיוני (שאינה תעודת בגרות) (עבור לשאלה )133
 .0תעודת בגרות חלקית (עבור לשאלה )133
 .2תעודת בגרות – בגרות מלאה (עבור לשאלה )133
 .2תעודת סיום של ביה"ס על תיכוני שאינה תעודה אקדמית (עבור לשאלה )133
 .2תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל כולל תעודה אקדמית (עבור לשאלה )133
 .0תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל (כולל תואר דוקטור לרפואה) (עבור לשאלה )133
 .8תואר אקדמי שלישי  Ph.D.או תואר מקביל (עבור לשאלה )133
 .2תעודת מקצוע של משרד התמ"ת (עבור לשאלה )133
 .27תעודה אחרת
 .22לא קבלתי אף תעודה (עבור לשאלה )133
 .21לא ענה (עבור לשאלה )133
 .202פרט____________
 .200מס' טלפון בבית מגוריך________________ :
 .208מס' טלפון נייד שברשותך_______________ :

 .202האם סיימת בחמש שנים האחרונות קורסים נוספים של הכשרה מקצועית בלימודי יום או ערב מטעם
התמ"ת?
 .2כן-לימודי ערב בלבד
 .1כן-לימודי יום בלבד
.0כן-לימודי יום וגם לימודי ערב
 .2לא-הקורס המצוין בצג המחשב הוא היחיד שסיימתי
.2לא יודע
.2לא ענה

 .287כמה קורסים נוספים (מלבד הרשום) סיימת בחמש השנים האחרונות ?
_________________ (מלבד הקורס המופיע על צג המחשב בעת שפנינו למרואיין)

 .282ציין את שמות הקורסים שסיימת__________________________
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.281
הערות_____________________________________________________________________:
__________________________________________________________.
תודה רבה על שיתוף הפעולה!
.280
הערות:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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