שינויים במצב תעסוקתי והתפתחות בשכר בוגרי הכשרה
מקצועית במסלול מבוגרים יום (בוגרי )2991-1002
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.
במחקר ראשון הנערך בשיתוף הביטוח הלאומי ,מוצלבים נתוני בוגרים מהשנים  2991-1002שרואיינו
במספר נקודות זמן מסיום הכשרתם עם נתוני השכר מקבצי הביטוח הלאומי עד לשנת .1022
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מטרות המחקר
 .1בדיקת תעסוקה ואי תעסוקה של בוגרים באמצעות הקבלת נתוני הבוגרים מול קבצי הביטוח הלאומי.
א.

מספר חודשי עבודה בכל שנה החל מ 1002

ב.

קצבאות שניתנו :דמי אבטלה ,הבטחת הכנסה

ג.

שכר שנתי ממוצע של הבוגרים לפי אוכלוסיות ,תחומי לימוד ומאפיינים אחרים

אוכלוסיית היעד
בוגרי הכשרות במסלול מבוגרים יום שסיימו את קורס ההכשרה במהלך השנים .2991-1002

מתודולוגיה
א .מדגם
כ  4,500בוגרי הכשרות במסלול מבוגרים יום שסיימו את קורס ההכשרה במהלך השנים 2991-1002
והשתתפו בסקרי המעקב שנערכו ב  4-5נקודות זמן מסיום לימודיהם לרבות סקרי  5ו  20שנים אחרי
הלימודים שנערכו בשנים  1004ו .1002

ב .שיטת איסוף נתונים
הצלבת נתוני הפרטים שהשתתפו בסקרי המעקב שהחלו בשנת  2991עם נתוני הביטוח הלאומי.

ג .כלי המחקר
קבצי סקרי מעקבי בוגרים  -T ,T3 ,T2 ,T1חמש שנים - T ,עשר שנים ונתוני הפרטים מביטוח לאומי.

שלבי עבודה
 .1אישור עבודה בחדר מחקר של ביטוח לאומי
 .2העברת קבצי הסקרים למחשב חדר מחקר של ביטוח לאומי
 .3הפקת נתונים על קבוצות בוגרים לפי אוכלוסיות ותחומי לימוד
 .4ניתוח הממצאים
 .5כתיבת דו"ח המחקר
 .6הכנת מצגת להנהלה ולגורמי עניין

לו"ז לסיום העבודה
רבעון 1024 ,2
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