מחקר מעקב אחר מיזם משותף של משרד הכלכלה עם "צופן"
גלי ליס ואלון פורת ,חוקרים במינהל המחקר במשרד הכלכלה

רקע
"צופן" הינו ארגון שהוקם על ידי יהודים וערבים במטרה לקדם את האינטגרציה של אזרחי ישראל
הערבים לתוך תעשיית הטכנולוגיה העילית הישראלית וליצור מקומות עבודה בישובים ערבים.
"צופן" עובד עם הקהילה הערבית בישראל וכן עם בעלי עניין מהשלטון המקומי ,הממשלה והמגזר
הפרטי וזאת על מנת להוסיף אלפי משרות של ערביי ישראל למגזר ההייטק בישראל ולסייע בהקמה של
מרכזי הייטק בישובים ערבים.
לרשות "צופן" עומד מאגר מועמדים הכולל אקדמאים ערבים בוגרי מדעים מדויקים ,בעלי פוטנציאל
להשתלבות מוצלחת בחברות הייטק.
הפעילות של ארגון "צופן" מתמקדת בשני תחומים עיקריים:
 .1טיפוח וטיפול בהון האנושי מקרב האוכלוסייה במגזר הערבי ע"י הכשרה טכנולוגית ,פיתוח כישורים
והשמה בתעשיית ההייטק באזור הצפון.
 .2עידוד וקידום מיזמי תעסוקה ,לרבות על-ידי הקמת מפעלים ,מרכזי פיתוח ובדיקות תוכנה וחומרה,
הקמת שלוחות של חברות הייטק ממרכז הארץ ומחו"ל ,עבודות במיקור חוץ וכו' ,וזאת במטרה ליצור
גידול בתעסוקה בתחומי ההייטק ובתחומים תומכים באזור פעילות המיזם ,עבור ההון האנושי
הפוטנציאלי הקיים במגזר הערבי.
אחת מהפעילויות המרכזיות הנערכות ב"צופן" לקידום תעסוקתי והשתלבות בשוק ההייטק ,היא העברת
קורסי הכשרה מקצועית בתחומי פיתוח תוכנה ובדיקות תוכנה וחומרה .קורסים אלה נועדו להקנות
לתלמידים הבנה של תהליכי פיתוח תוכנה בחברות הייטק על רבדיה השונים ולמידת שיטות לניתוח
מערכות מפותחות והבנת הצרכים העסקיים בענף ההייטק.
בנוסף לתחומים המקצועיים ,בכל מסלולי ההכשרה ניתנו שיעורים וסדנאות במיומנויות "רכות" ומגוון
נושאי העשרה להקניית כלים להתמודדות במרכז הערכה ,בראיון עבודה אישיותי וטכני ובהיבטים נוספים
שעשויים לעזור בקבלה והשתלבות במקום עבודה.
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המטה לפיתוח אזורי (כיום המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה) במשרד הכלכלה החליט על הפעלת
מיזמי הכשרה ותעסוקה באזורי הפריפריה בשיתוף עם ארגוני המגזר השלישי .הקמת מיזם משותף עם
ארגון "צופן" הינו אחד מהמיזמים.
מטרת מיזם זה הייתה להביא לשילוב אקדמאים ובוגרי קורסי הכשרה מקצועית בתחום ההייטק מהמגזר
הערבי בעבודה בתעשיית ההייטק.
המיזם המשותף של משרד הכלכלה עם ארגון "צופן" החל בספטמבר  1122וההתקשרות בהסכם הייתה
לתקופת ניסיון של שנתיים (שנה לביצוע ושנה לבדיקת עמידה ביעדים).
"צופן" פעל להשמת משתתפי המיזם בעבודה .במסגרת זאת הוא פעל הן להשמת משתתפים שהופנו
ישירות למסלול של השמה והן להשמת המשתתפים בוגרי קורסי ההכשרה .במסגרת פעילות המיזם אותרו,
מבין מועמדים פוטנציאלים העומדים בקריטריונים שנקבעו ,משתתפי התכנית .משתתפים אלו הופנו
להשמות ו/או לקורסים/הכשרה מקצועית.
משרד הכלכלה השתתף במימון של  3קורסי הכשרה .תכני הקורסים נקבעו בשיתוף עם חברות הייטק
ובראייה של צרכי התעשייה ונערכו כך שישלבו מפגש עם התעשייה ויכללו פרויקטים יישומיים .מרביתם
של הקורסים היו בהיקף של  311-011שעות לימוד אקדמאיות ונערכו בתקופה של כשלושה עד ארבעה
חודשים .בכל אחד מהקורסים השתתפו כ 11 -לומדים.

מטרות המחקר
מטרתו המרכזית של המחקר היא לבדוק את תרומת פעילות "צופן" לשינוי במצבם התעסוקתי של
המשתתפים במיזם המשותף ולהשתלבות בשוק ההייטק.
בנוסף ,המחקר יבדוק את הנושאים הבאים:
 פרופיל המשתתפים ב"צופן" – מאפיינים סוציו דמוגרפיים ,השכלתיים ותעסוקתיים.
 תהליכי המיון שהמשתתפים ב"צופן" עוברים ,כגון :ראיון אישי ,בחינות התאמה וכד'.
 העזרה הניתנת למשתתפים על ידי "צופן" בחיפוש עבודה עם או בלי קורס ההכשרה והליווי האישי
והתמיכה הניתנים בתהליך ההשמה בעבודה.
 שביעות הרצון של המשתתפים מהשירותים השונים הניתנים על ידי "צופן".
 למשתתפים אשר מצאו עבודה בעקבות העזרה שקיבלו מ"צופן" – השוואה בין העבודה הנוכחית
לעבודה הקודמת.
בקרב המשתתפים שעברו קורס הכשרה ,המחקר יבדוק את הנושאים הבאים:
 דיוקן בוגרי הקורסים ורקע תעסוקתי קודם.
 מצב תעסוקתי ,שכר הבוגרים ושביעות רצון ממקום העבודה.
 הקשר עם "צופן" ופעולות שנעשו לעזרה במציאת עבודה.
 עמדות הבוגרים בנוגע לקורס ההכשרה והמקצוע הנלמד.
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אוכלוסיית היעד
המחקר כולל  1אוכלוסיות:
.2

אוכלוסיית כלל המשתתפים ב"צופן" שהצטרפו לארגון החל מתחילת המיזם המשותף ,קרי
מספטמבר .1122

.1

אוכלוסיית המשתתפים אשר עברו קורס הכשרה ב"צופן" .אוכלוסייה זו כוללת את המשתתפים
בקורסי ההכשרה מאז שהחלו בשנת  1112תוך שימת דגש על המשתתפים בשלושת הקורסים
האחרונים שנערכו בתקופת המיזם עם משרד הכלכלה.

מתודולוגיה
א .מדגמים
 191 נרשמים ל"צופן" החל מתחילת המיזם המשותף בספטמבר .1122
 211 בוגרי קורסים בתחום התוכנה שנערכו בשנים .1112-1121

ב .שיטת איסוף נתונים
ראיונות באמצעות סקרים טלפוניים.

ג .כלי המחקר
שאלון מובנה ממוחשב במערכת מוקד הסקרים.

שלבי עבודה
 .1חיבור שאלון
 .2דיון ואישור השאלון
 .3התאמת השאלון לגרסת מחשב
 .4תדרוך המראיינים לקראת עבודת שדה
 .5פרי טסט ל  211ראיונות 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 1122 ,2
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שאלון הסקר

שאלון המשתתפים במיזם המשותף "צופן" ומשרד הכלכלה ובוגרי קורסים ההכשרה
בתחום התוכנה
" שלום ,אפשר לדבר עם

".

אני מתקשר מטעם משרד התמ"ת וארגון "צופן" ורציתי לראיין אותך בנושאים הקשורים לקשר שלך עם
עמותת "צופן" בתהליך חיפוש העבודה שלך .נודה לך אם תקדיש לנו כמה דקות מזמנך ותשיב לשאלותינו
על מנת ש"צופן" תוכל להמשיך ולסייע בעתיד בקליטה תעסוקתית .תוצאות הסקר ישמשו לצרכים
סטטיסטיים בלבד ואנו מתחייבים לשמור על סודיות הנתונים.
האם אפשר להתחיל בראיון?
במידה ולא ,קבע תאריך ושעה אחרת (ציין בטופס הבקרה)

 .2באיזו שנה התחלת את הקשר עם "צופן" לצורך חיפוש מקום עבודה? ________ (למראיין יש לרשום את
השנה ב  2ספרות)

 .1כיצד שמעת לראשונה על עמותת "צופן"? __________________________

 .3מה הסיבה העיקרית שבגללה התקשרת עם "צופן"?_________________

בשאלות הבאות אבקש לדעת האם נעשו פעולות מסוימות בשיתוף עם עמותת "צופן":
כן

לא

 .2האם לימדו אותך איך לכתוב קורות חיים?

2

1

3

 .0האם הפנו אותך למקום עבודה ספציפי?

2

1

3

2

 .6האם נתנו לך מידע על אפשרויות תעסוקה ביישוב או באזור?

2

1

3

2

 .7האם לימדו אותך איך להתראיין לשם קבלת עבודה?

2

1

3

2

 .2האם הכינו אותך לראיון בהיבט מקצועי  /טכנולוגי?

2

1

3

2

 .9האם נתנו לך ייעוץ לאיזה סוג עבודה אתה מתאים?

2

1

3

2

 .21האם ליוו אותך בתהליך חיפוש עבודה?

2

1

3

2

 .22האם ליוו אותך אחרי שהתחלת לעבוד?

2

1

3

2

4

לא יודע

לא ענה

(לא
להקריא)

(לא
להקריא)
2

2

 .21האם עברת הדרכה לחיפוש עבודה באינטרנט?

1

3

 .23עד כמה עזרו לך ב"צופן" למצוא מקום עבודה? (להקריא קטגוריות )2-2
.1
.2
.3
.4
.5

עזרו במידה רבה מאוד
עזרו במידה רבה
עזרו במידה מועטה
כלל לא עזרו
לא יודע ,לא ענה

 .22באיזו מידה היית מרוצה באופן כללי מכל התהליך שעברת ב"צופן" מאז שנרשמת? (להקריא
קטגוריות )2-2
.1
.2
.3
.4
.5

מרוצה במידה רבה (עבור לשאלה )26
די מרוצה (עבור לשאלה )26
מרוצה במידה מועטה
כלל לא מרוצה
לא יודע ,לא ענה (עבור לשאלה )26

 .20ממה לא היית מרוצה? אנא פרט________________________________________:

 .26האם קיימים שירותים נוספים שהיית רוצה לקבל במסגרת "צופן"? ___________________

שאלות  71-24רק לבוגרי קורסים של "צופן"
כעת אשאל אותך מספר שאלות הקשורות ללימודיך בקורס של "צופן"

 .27האם סיימת את הקורס וגם עברת אותו בהצלחה? (ציון ממוצע עובר בבחינות וביצוע פרויקט גמר)
 .2סיימתי את הקורס ועברתי אותו בהצלחה (ציון ממוצע עובר בבחינות וביצוע פרויקט גמר) (עבור
לשאלה )29
 .1סיימתי את הקורס אך לא עברתי אותו בהצלחה (עבור לשאלה )29
 .3הפסקתי את הלימודים באמצע הקורס
 .2כלל לא התחלתי בלימודים בקורס (עבור לשאלה )23
5

2

 .0לא ענה (עבור לשאלה )29

 .22מה הסיבה שהפסקת את הלימודים לפני סיום הקורס? _____________________

 .29היכן שמעת לראשונה על קיום הקורס שבו למדת? ____________________________

 . 11מה הסיבה העיקרית שהחלטת ללמוד את הקורס הזה? ______________________

 .12האם למדת בעבר לפני הקורס ב"צופן" ,לימודים הקשורים לתחום המחשבים?
 .2כן
 .1לא
 .3לא ענה

 .11האם רכשת ניסיון קודם בתחום המחשבים במסגרת עבודה כלשהי לפני הלימודים בקורס?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )12
 .2לא ענה (עבור לשאלה )12

 .13כמה שנות ניסיון צברת בעבודות קודמות?____________ (למראיין :יש לרשום מספר)

 .12האם העדפת ללמוד קורס אחר על פני הקורס שבו למדת ב"צופן"?
 .2לא (עבור לשאלה )16
 .1כן
 .3לא יודע (עבור לשאלה )16
 .2לא ענה (עבור לשאלה )16

 .10פרט איזה קורס?____________
6

 .16האם נערך לך ראיון בטלפון לתיאום ציפיות לפני ההרשמה לקורס?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .2לא ענה
 .17האם לפני הקורס זומנת לוועדה או ראיון קבלה בעל-פה?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .2לא ענה
 .12האם לפני הקורס נבחנת ב"צופן" בבחינות התאמה מקצועיות לבחינת הידע שלך?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .2לא ענה

 .19האם לפני הקורס נבחנת ב"צופן" בבחינה פסיכוטכנית באמצעות מחשב לצורך בדיקת התאמה?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .2לא ענה
 .31האם ב"צופן" הבטיחו לך מקום עבודה לאחר סיום הקורס?
 .2לא
 .1כן (עבור לשאלה )31
 .3לא יודע
7

 .2לא ענה

 .32האם אמרו לך ב"צופן" שיש סיכוי גבוה שתמצא עבודה לאחר סיום הקורס?
 .2לא
 .1כן
 .3לא יודע
 .2לא ענה

 .31באיזו מידה השתמשת בידע שרכשת בקורס במקומות עבודה לאחר הקורס? (להקריא קטגוריות )2-0
 .2במידה רבה מאוד
 .1במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .2במידה מועטה
 .0כלל לא
 .6לא יודע
 .7לא ענה

אני מעוניין להקריא לך מספר משפטים ולקבל את התייחסותך אליהם .לכל משפט שאקריא לך ציין עד
כמה אתה מסכים למשפט .האם אתה מסכים במידה רבה מאוד ,במידה רבה ,במידה בינונית ,במידה
מועטה או כלל לא.

מסכים
במידה
רבה מאוד

מסכים
במידה
רבה

מסכים
במידה
בינונית

מסכים
במידה
מועטה

כלל לא
מסכים

לא ענה

 .33ההתמחות שעברת בקורס
במסגרת "צופן" מבוקשת בשוק

0

2

3

1

2

6

 .32היית רוצה לעבוד ,או להמשיך
לעבוד ,במה שלמדת בקורס

0

2

3

1

2

6

 .30הקורס שלמדת ב"צופן" עזר

0

2

3

1

2

6

8

לך למצוא עבודה
 .36חומר הלימוד בקורס התאים
לדרישות המקצועיות בשוק

0

2

3

1

2

6

 .37רמת המורים בקורס הייתה
טובה

0

2

3

1

2

6

 .32רמת המחשבים בקורס הייתה
טובה

0

2

3

1

2

6

 .39זמני הלימוד בקורס היו נוחים
עבורך

0

2

3

1

2

6

 .21בתקופת הלימודים בקורס היה
לך קושי כלכלי או קושי לקיים את
עצמך

0

2

3

1

2

6

 .22הפרויקט הסופי בקורס שיקף
היטב את החומר הנלמד בקורס

0

2

3

1

2

6

 .21באיזו מידה היית ממליץ לחבר הנמצא במצב כמו שלך להצטרף לקורס הכשרה בתחום המחשבים כפי
שעברת ב"צופן"?
 .2ממליץ במידה רבה מאוד
 .1ממליץ במידה רבה
 .3ממליץ במידה מועטה
 .2כלל לא אמליץ להצטרף לקורס כזה
 .0לא יודע
 .6לא ענה

כעת אשאל אותך שאלות המתייחסות לתעסוקה שלך במהלך שלוש השנים שלפני יצירת הקשר עם "צופן".
בבקשה התייחס אך ורק לשנים אלו.

 .23האם במהלך שלוש שנים אלו היית זכאי לתקופה כלשהי לדמי אבטלה ,הבטחת הכנסה או קצבה
אחרת מהמדינה?
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 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה ) 20
 .3לא ענה (עבור לשאלה ) 20

 .22איזה קצבה קיבלת?
 .2הבטחת הכנסה
 .1השלמת הכנסה
 .3דמי אבטלה
 .2קצבת נכות
 .0קצבה אחרת
 .6לא ענה

 .20האם עבדת בעבודה כלשהי במהלך שלוש השנים לפני שנוצר קשר עם "צופן"?
 .2כן
 .1לא

(עבור לשאלה ) 09

 .3לא ענה (עבור לשאלה ) 09

 .26כמה שנים עבדת בסה"כ במהלך תקופה זו?_______ (למראיין :יש לרשום מספר עם ערך מינימלי 1.0
וערך מקסימלי )3

 .27האם היית שכיר או עצמאי במהלך תקופה זו?
 .2רק עצמאי
 .1עצמאי וגם שכיר
 .3רק שכיר
 .2לא יודע
 .0לא ענה
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 .22בכמה מקומות עבדת במהלך שלוש השנים לפני יצירת הקשר עם "צופן"?______

 .29כמה שנים עבדת במקום עבודתך האחרון לפני יצירת הקשר עם "צופן"?________
למראיין :במידה והנשאל עדיין עובד כיום באותו מקום עבודה ,יש לשאול אותו כמה שנים אתה
עובד במקום עבודתך הנוכחי ולהתייחס למקום עבודה זה שבו עובד כיום גם בשאלות 05-01
 .01תאר בפרוט את עיסוקך העיקרי בעבודתך האחרונה לפני יצירת הקשר עם "צופן":

 .02מה היה תחום פעילותו העיקרית של מקום עבודה זה?

(דוגמאות :ייצור כלי מתכת ,ייצור טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים
פיננסיים ,שירותי ביטוח וכד')

 .01האם מקום העבודה הזה היה במגזר היהודי או הערבי?
 .2במגזר הערבי (עבור לשאלה )02
 .1במגזר היהודי (עבור לשאלה )02
 .3אחר
 .2לא ענה (עבור לשאלה )02

 .03פרט__________ :
 .02האם בעבודה זו עבדת בממוצע חודשי יותר או פחות שעות ממשרה מלאה? (משרה מלאה נחשבת למשרה
הכוללת  30שעות עבודה בשבוע או יותר מכך)
 .2עבדתי במשרה מלאה
 .1עבדתי במשרה חלקית
 .3לא יודע
 .2לא ענה
 .00האם בעבודתך זו ,עבדת דרך חברת כח אדם?
 . 2לא
 .1כן
 .3לא יודע
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 .2לא ענה

 .06מה היה שכרך ברוטו לחודש?____________ (למראיין יש לרשום מספר)

 .07האם העזיבה של מקום עבודה זה הייתה ביוזמתך או ביוזמת המעסיק?
 . 2עזיבה ביוזמתי  -התפטרתי
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -פוטרתי
 .3יוזמה משותפת
 .2כלל לא עזב את מקום העבודה (עבור לשאלה )09
 .0לא יודע (עבור לשאלה )09
 .6לא ענה (עבור לשאלה )09
 .02מדוע? ______________________________________
 .09האם כיום אתה עובד בעבודה כלשהי?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )22

שאלון לעובדים ביום הסקר

 .61בכמה מקומות אתה עובד?__________

למראיין :במידה והנשאל עובד ביותר מעבודה אחת יש לבקש שיתייחס למקום עבודתו העיקרי
 .62האם בעבודתך העיקרית כיום ,התחלת לעבוד לפני יצירת הקשר עם "צופן"?
 .1כן (עבור לשאלה )72
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .61כמה חודשים אתה עובד בעבודתך העיקרית? ______________ (למראיין :יש לרשום מספר)
 .63תאר בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד בו אתה עובד כיום
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(לדוגמא :ייצור טלויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים,
וכד')_______________________________________________________________.
_________________________________________

 .62תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך הנוכחי
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_______________________________________________________________
__________________________________________

 .60האם בעבודתך הנוכחית אתה עובד בממוצע חודשי יותר או פחות שעות ממשרה מלאה? (משרה מלאה
נחשבת למשרה הכוללת  30שעות עבודה בשבוע או יותר מכך)
 .2עובד במשרה מלאה
 .1עובד במשרה חלקית
 .3לא יודע
 .2לא ענה
 .66האם בעבודתך הנך עובד דרך חברת כ"א?
 .2כן
 .1לא
 .3לא ענה
 .67האם מקום העבודה הוא במגזר הערבי או היהודי?
 .2במגזר הערבי (עבור לשאלה )69
 .1במגזר היהודי (עבור לשאלה )69
 .3אחר
 .2לא ענה (עבור לשאלה )69
 .62פרט_________ :

 .69ציין את שם הישוב בו אתה עובד _____________________
 .71האם אתה שכיר או עצמאי?
 .2שכיר
 .1עצמאי
 .3שכיר וגם עצמאי
 .2לא יודע
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 .0לא ענה
 .72מה שכרך ברוטו לחודש?____________
 .71בעזרת מי מצאת את עבודתך הנוכחית? (למראיין :לא להקריא ,לסמן אפשרות אחת בלבד)
 .2לשכת עבודה  -שירות התעסוקה
 .1חברת כ"א פרטית
 .3באמצעות "צופן"
 .2מודעות בעיתון וברדיו
 .0ידידים או קרובים
 .6פניה ישירה למעסיקים
 .7חיפוש באינטרנט
 .2אני עצמאי או שפתחתי עסק
 .9לא ענה
 .73באיזו מידה נעזרת בעמותת "צופן" למציאת עבודה זו? (להקריא קטגוריות )2-0
 .1במידה רבה מאוד
 .2במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .4במידה מועטה
 .5כלל לא
 .6לא יודע ,לא ענה
באיזו מידה אתה מרוצה מכל אחד מהגורמים הבאים במקום העבודה הנוכחי?

במידה
רבה מאד

במידה
רבה

במידה בינונית

במידה
מעטה

בכלל לא

לא יודע

לא ענה

.72

עניין בעבודה

0

2

3

1

2

6

7

.72

משכורת

0

2

3

1

2

6

7

.76

תנאים פיזיים

0

2

3

1

2

6

7

.77

בטחון תעסוקתי

0

2

3

1

2

6

7

.72

היחס של הממונה

0

2

3

1

2

6

7

.79

אפשרויות קידום

0

2

3

1

2

6

7
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שאלות  85-83רק לבוגרי קורסים של "צופן" שעובדים:

 .21האם כיום אתה עובד בתחום המחשבים?
 .2כן (עבור לשאלה )21
 .1לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )21
 .22מדוע אתה לא עובד בתחום המחשבים?_______________
 .21בכמה עבודות עבדת מאז סיום הקורס?
 .2עבודתי הנוכחית היא היחידה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )212
 1 .1עבודות
 3 .3עבודות
 2 .2עבודות
 0 .0עבודות ומעלה
 .6לא יודע (עבור לשאלה )212
 .7לא ענה (עבור לשאלה )212
 .23האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת בתחום המחשבים?
 .2כן
 .1לא
 .3לא יודע
 .2לא ענה
>>> עבור לשאלה 758

שאלון ללא עובדים
---------------------------------------------------- .22האם 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')
 .2לא זכאי לתמיכה ממשלתית
 .0לא יודע
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 .6לא ענה

 .20האם אתה מחפש עבודה או שחיפשת עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות האחרונים?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )212
 .3לא יודע
 .2לא ענה

 .26כמה חודשים אתה כבר מחפש עבודה? __________ (למראיין :יש לרשום מספר בחודשים)
ציין באיזו מידה אתה מחפש עבודה באמצעות הגורמים הבאים:
במידה
רבה
מאוד

במידה
רבה

במידה
מעטה

כלל לא

לא
יודע

לא
ענה

 .27באמצעות חברות כח אדם

2

3

1

2

0

6

 .22באמצעות שירות התעסוקה

2

3

1

2

0

6

 .29באמצעות מודעות בעיתונים או רדיו

2

3

1

2

0

6

 .91באמצעות פנייה ישירות למעסיקים

2

3

1

2

0

6

 .92באמצעות "צופן"

2

3

1

2

0

6

 .91באמצעות חברים או קרובי משפחה

2

3

1

2

0

6

 .93באמצעות האינטרנט

2

3

1

2

0

6

 .92האם יצרת קשר במהלך השנה האחרונה עם מעסיקים (לא משנה ביוזמת מי נוצר הקשר)?
הכוונה ביצירת קשר היא שיחה בטלפון עם המעסיק או ראיון פנים אל פנים.
 .2לא נוצר קשר עם מעסיקים (עבור לשאלה )757
 .1נוצר קשר עם מעסיקים
 .3לא יודע (עבור לשאלה )757
 .2לא ענה (עבור לשאלה )757
 .90עם כמה מעסיקים נוצר קשר? __________ (למראיין :יש לרשום מספר)
 .96לכמה מהם הגעת באמצעות "צופן"? __________(למראיין :יש לרשום מספר)
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 .97האם קיבלת הצעות עבודה ממעסיקים?
 .2לא (עבור לשאלה )757
 .1כן
 .3לא יודע (עבור לשאלה )757
 .2לא ענה (עבור לשאלה )757
 .92כמה הצעות?________ (למראיין :יש לרשום מספר)
 .99באמצעות מי קיבלת את הצעת העבודה האחרונה? (ללא הקראה .סמן תשובה אחת בלבד)
 .2לשכת עבודה  -שירות התעסוקה
 .1חברת כ"א פרטית
 .3באמצעות "צופן"
 .2מודעות בעיתון וברדיו
 .0ידידים או קרובים
 .6ישירות מהמעסיק
 .7לא יודע
 .2לא ענה
 .211מדוע דחית או לא החלטת לגבי ההצעה האחרונה שקיבלת? ________________________

 .212מה ,לדעתך ,הסיכוי (באחוזים) שתעבוד במהלך השנה הקרובה בתחום המחשבים?__________
(למראיין :יש לרשום מספר בין  1ל )211

שאלות  755-750רק לבוגרי קורסים של "צופן" שלא עובדים
 .211האם אתה מחפש עבודה כיום? (להקריא קטגוריות )7-2
 .2רק בתחומי המחשבים
 .1בעיקר במחשבים
 .3במחשבים ובתחומים אחרים במידה שווה
 .2בעיקר בתחומים אחרים
 .0לא יודע
 .6לא ענה
 .213בכמה מקומות עבדת מאז סיום הקורס?
 .2לא עבדתי בכלל מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )751
 .1מקום עבודה אחד
 .3שני מקומות עבודה
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 .2שלושה מקומות עבודה
 .0ארבעה מקומות עבודה
 .6חמישה מקומות עבודה או יותר מכך
 .7לא יודע (עבור לשאלה )758
 .2לא ענה (עבור לשאלה )758

 .212האם באחד ממקומות העבודה שבהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת בתחום המחשבים?
 .2כן
 .1לא (עבור לשאלה )751
 .3לא יודע (עבור לשאלה )758
 .2לא ענה (עבור לשאלה )758

 .210האם העזיבה של מקום עבודה זה הייתה ביוזמתך או ביוזמת המעסיק?
 . 2עזיבה ביוזמתי  -התפטרתי
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -פוטרתי
 .3יוזמה משותפת
 .2לא יודע (עבור לשאלה )212
 .0לא ענה (עבור לשאלה )212

 .216מדוע? _____________________(עבור לשאלה )212
 .217מדוע לא עבדת בתחום המחשבים מאז סיום הקורס? ____________________

שאלות דמוגרפיה
 .212מין המרואיין( :למראיין :לא לשאול!)
 .2זכר
 .1נקבה
 .219מהי שנת הלידה?_________ (למראיין :יש לרשום את השנה ב  2ספרות)
 .221מה מצבך המשפחתי?
 .2רווק
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 .1נשוי
 .3גרוש
 .2אלמן
 .0לא ענה
 .222האם יש לך ילדים עד גיל ?22
 .2לא
 .1כן
 .3לא ענה
 .221באיזה ישוב אתה גר? ____________

 .223האם אתה? (להקריא קטגוריות )2-0
 .2מוסלמי
 .1נוצרי
 .3מוסלמי בדואי
 .2דרוזי
 .0צ'רקסי
 .6לא ענה

 .222מה התעודה או התואר הגבוהים ביותר שיש לך כיום?
 .2לא קיבלתי אף תעודה (עבור לשאלה )771
 .1תעודת סיום בית ספר יסודי או חטיבת ביניים (כולל מי שלמד בתיכון אבל לא סיים) (עבור לשאלה )771
 .3תעודת סיום בית ספר תיכון ללא תעודת בגרות (עבור לשאלה )771
 .2תעודת בגרות מלאה (עבור לשאלה )771
 .0תעודת סיום של בית ספר על-תיכוני שאינה תואר אקדמי (עבור לשאלה )771
 .6תעודת מקצוע או רישוי
 .7תעודת הנדסאי או טכנאי
 .2תואר אקדמי ראשון  B.A -או תואר מהנדס או תואר מקביל
 .9תואר אקדמי שני  M.A -או תואר מקביל
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 .21תואר אקדמי שלישי PH.D -או תואר מקביל
 .22לא ענה (עבור לשאלה )771

 .220באיזה תחום התעודה שברשותך ? (כמו מדעי המחשב ,מדעי החברה ,מדעי הרוח וכד')?
__________________________________________________________________________
.226הערות
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

אנו מודים לך על שיתוף הפעולה!!!!
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