מדינת ישראל
משרד התמ"ת
מינהל מחקר וכלכלה
תוכנית השוברים של שירות התעסוקה – שאלון T1-T2
".
"שלום ,אפשר לדבר עם
אני מתקשר מטעם שירות התעסוקה ורציתי לראיין אותך בנושא הקורס אליו נרשמת ב _(שם ביה"ס)__
במסגרת תוכנית השוברים (ואוצ'רים) של שירות התעסוקה.
נודה לך אם תקדיש לנו כמה דקות מזמנך ותשיב לשאלותינו כדי שנוכל לשפר את תוכנית השוברים שאתה
נכלל בה ולסייע ללומדים בעתיד 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)
שאלת סינון<
 .1באיזה שלב אתה נמצא כיום בכל הקשור ללימודייך במסגרת תוכנית השוברים של שירות התעסוקה,
האם:
 .1נרשמת לקורס אולם עדיין לא התחלת ללמוד >>> (עבור לשאלה )5
 .2אתה נמצא בתחילת לימודייך >> (עבור לשאלה )5
 .3עברת בערך מחצית מהקורס או שאתה נמצא בשליש האחרון של הקורס או שאתה עומד לקראת סיומו
>>> (עבור לשאלה )6

 .4סיימת כבר ללמוד
 .5לא קיבלת אישור לואוצ'ר משירות התעסוקה ולא נרשמת ללימודים >>> (לא משתתף עבור ל )355
 .6לא קיבלת אישור לואוצ'ר משירות התעסוקה אך החלטת ללמוד על חשבונך >> (לא משתתף עבור ל)355
 .7לא ענה (עבור לשאלה )5
 .2לפני כמה חודשים סיימת ללמוד ? _______ >>> (עבור לשאלה )6
נוסח למי שענה קודים  3או  4בשאלת הסינון

 .3כיוון שחשוב לנו לקבל ממך חוות דעת מגובשת לקראת סיומו של הקורס אבקשך לציין מתי אתה עומד
לסיים את לימודייך בקורס ולקבוע תאריך חדש לראיון__________ >>> סיים ראיון (עבור לשאלה )355
(למראיין לרשום את החודש והשנה :למשל אוקטובר )2011

 . 4מין:

 .1זכר .

 .2נקבה.
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 .5מגזר:

 .4דרוזי >>>עבור לשאלה 7
 .5אחר >>>עבור לשאלה 7

 .1יהודי
 .2מוסלמי >>עבור לשאלה 7
 .3נוצרי >>> עבור לשאלה 7

 .6לא ענה >>>עבור לשאלה 7

 .6כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
 .1חרדי ,דתי מאד
 .2דתי
 .3מסורתי
 .4חילוני השומר על חלק ממנהגי הדת.
 .5חילוני
 .6לא ענה

 .7מצב משפחתי .1 :רווק

 .3גרוש

 .2נשוי

 .4אלמן  .5לא ענה

 .8האם יש לך ילדים עד גיל :? 18
 .1אין לי ילדים עד גיל ( 18עבור לשאלה )33
 .2יש לי ילדים עד גיל 18
 .3לא ענה (עבור לשאלה )33
 .10ומתוכם עד גיל  5שנים הוא _____________

 .9מס' ילדים עד גיל  18הוא

ציין מספר ילדים

ציין מספר ילדים

 .11כמה שנים למדת בסך הכל בבתי ספר (לא כולל קורסים)?_________
 .12סוג בית הספר האחרון שבו למדת:
 .1לא למדתי
 .2יסודי  /וחטיבת ביניים

 .3תיכון מקצועי או חקלאי
 .4תיכון עיוני
 .5ישיבה

 .13האם יש לך תעודת בגרות?
 .1אין לי תעודת בגרות
 .4לא יודע

 .6בי"ס על תיכוני שאינו מוסד אקדמי (בי"ס
להנדסאים וטכנאים ,בית מדרש למורים וכו')
 .7מוסד אקדמי (אוניברסיטה /טכניון מכללות מעניקות תואר וכו'
 .8לא יודע
 .9לא ענה

 .2יש לי תעודת בגרות חלקית
 .5לא ענה

 .3יש לי תעודת בגרות מלאה

 .13Aהאם רכשת ניסיון קודם במקצוע הנלמד וזאת במסגרת עבודה כלשהי לפני הלימודים בקורס ?
 .1לא רכשתי ניסיון תעסוקתי כזה לפני הקורס (עבור לשאלה )36
שנים.
 .2רכשתי ניסיון תעסוקתי קודם במקצוע הנלמד בקורס במשך
 .3לא יודע  /לא זוכר (עבור לשאלה )36
 .4לא ענה (עבור לשאלה )36
 .13Bציין____________:
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ב .ניסיון תעסוקתי במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס – בישראל
כעת אשאל אותך שאלות המתייחסות לתעסוקה שלך במהלך שלוש השנים שלפני תחילת קורס ההכשרה.
שים לב שהשאלות מתייחסות אך ורק לשנים אלו ולעבודה בישראל בלבד.
 .14כמה שנים עבדת בסך הכל מתוך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס בישראל?
 .1לא עבדתי בשלוש השנים האחרונות בישראל ( -עבור לשאלה  54והמשך ממנה).
 .2במהלך שלושת השנים האחרונות לפני הקורס עבדתי בסה"כ (מצטבר)

שנים

ציין מספר ,דוגמא  1.5שנה

 .3לא ענה (עבור לשאלה )54
 .15כמה? ______________________
 .16שאלה למראיין  :כמה שנים ציין המרואיין שעבד בשלוש השנים האחרונות?
 .1פחות משלוש שנים
 .2שלוש שנים (עבור לשאלה )3:
שאלה  39רק למי שעבד פחות מ  5שנים בסעיף  4בשאלה 36

 .17כמה פעמים שונות (תקופות) לא עבדת במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס ?
בשלוש השנים האחרונות עד הקורס לא עבדתי במשך ________ תקופות.
ציין מספר

 .18האם היית שכיר או עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הקורס?
 .1הייתי רק עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות (עבור לשאלה  42והמשך ממנה)
 .2הייתי שכיר וגם עצמאי במהלך שלוש השנים האחרונות
 .3הייתי רק שכיר במהלך שלוש השנים האחרונות
 .4לא יודע (עבור לשאלה  42והמשך ממנה)
 .5לא ענה (עבור לשאלה  42והמשך ממנה)
 .19בכמה מקומות עבדת כשכיר בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס?
מקומות עבודה
בשלוש השנים האחרונות עבדת כשכיר ב
ציין מספר

 .20תאר בפרוט את עיסוקך העיקרי בעבודתך האחרונה לפני הקורס
(ס.משלח יד

(דוגמאות :פועל ייצור ,מוכר בחנות ,עובד נקיון)

)

 .21מה תחום פעילותו העיקרית של מקום עבודתך האחרון לפני הקורס:
(דוגמאות :ייצור כלי מתכת ,ייצור טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים
)
(ס.ענף כלכלי
פיננסיים ,שירותי ביטוח וכד')
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 .22כמה שנים עבדת במקום עבודתך האחרון לפני הקורס? ____________

 .23בעבודתך האחרונה לפני הקורס ,כמה ימים עבדת בדרך כלל בשבוע?
 .4עבדתי ארבעה ימים בשבוע
 .5עבדתי חמישה ימים בשבוע
 .6עבדתי שישה ימים ויותר בשבוע
 .7לא יודע
 .8לא ענה

 .1עבדתי יום אחד בשבוע
 .2עבדתי יומיים בשבוע
 .3עבדתי שלושה ימים בשבוע

 .24בעבודתך האחרונה לפני הקורס ,כמה שעות עבדת בדרך כלל ביום עבודה (כולל שעות נוספות)?
שעות.
אני עובד בד"כ ביום עבודה
ציין מספר

 .25האם בעבודתך האחרונה עבדת במשמרות?
 .2לא עבדתי במשמרות
 .1כן ,עבדתי במשמרות

 .4לא ענה

 .3לא יודע

 .26האם בעבודתך האחרונה עבדת דרך חברת כח אדם?
 .4לא ענה
 .1כן  .2לא  .3לא יודע
 .27מה היה מעמדך התעסוקתי ושכרך בד"כ בסיום שלושת חודשי עבודתך האחרונה לפני הקורס?
 .1הייתי עצמאי  /חבר קיבוץ  /חבר קאופרטיב >>> עבור לשאלה 54
ש"ח
 .2הייתי שכיר על בסיס שעות  .28 שכרי ברוטו לשעת עבודה היה
(ציין מספר ,לדוגמא  12ש"ח)

 .3הייתי שכיר על בסיס יומי  .29 שכרי ברוטו ליום עבודה היה

ש"ח

(ציין מספר ,לדוגמא  95ש"ח)

 .4הייתי שכיר על בסיס חודשי  .30 שכרי ברוטו לחודש עבודה היה

ש"ח

(ציין מספר ,לדוגמא  2400ש"ח)

 .5לא יודע >>> עבור לשאלה 54
 .6לא ענה >>> עבור לשאלה 54
 .31ציין סיבה אחת עיקרית לסיום עבודתך האחרונה?
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -מקום העבודה נסגר
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות
 .3עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית/סיום פרוייקט או תום חוזה
 .4עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .5עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה
 .6עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה
 .7עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית
 .9עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים)
 .10עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .11עזיבה ביוזמתי  -בגלל שרציתי ללמוד בקורס
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 .12לא יודע
 .13לא ענה

ג .תהליך כניסה לתוכנית ,יעוץ והכוונה
כעת אשאל אותך מספר שאלות על תהליך ההצטרפות שלך לתוכנית השוברים של שירות התעסוקה
והקורס הספציפי שאותו אתה לומד או שסיימת ללמוד.
 .32היכן שמעת לראשונה על תוכנית השוברים של שירות התעסוקה? (ציין אפשרות אחת בלבד)
 .1יועץ בלשכת התעסוקה (עבור לשאלה )56
 .2ממישהו שכבר נרשם לתוכנית (עבור לשאלה )56
 .3יחידה להכוונת חיילים משוחררים (עבור לשאלה )56
 .4משפחה או חברים (עבור לשאלה )56
 .5עתון ,רדיו או טלויזיה (עבור לשאלה )56
 .6אחר
 .7לא יודע (עבור לשאלה )56
 .8לא ענה (עבור לשאלה )56
 .33ציין__________________ :
 .33 Aמה שם הקורס אליו נרשמת ?___________________
 .33 Bמה הסיבה שבחרת ללמוד דווקא את הקורס הזה ?
.1אוהב את התחום הזה  /התחום מעניין אותי (עבור לשאלה ) 34
.2זה מה שהציעו לי בשירות התעסוקה (עבור לשאלה) 34
 .3המקצוע הזה מבוקש בשוק (עבור לשאלה) 34
.4חברים ,קרובים או בני משפחה המליצו לי (עבור לשאלה) 34
 .5עבדתי גם לפני הקורס בתחום ורציתי תעודה (עבור לשאלה) 34
 .6המקצוע מתאים לכישורים שלי (עבור לשאלה) 34
.7אחר

.8לא יודע (עבור לשאלה) 34
.9לא ענה (עבור לשאלה) 34
C

 .33פרט____________________________

 .34האם נבחנת בבחינות כלשהן על מנת להתאים את ההכשרה לכישורייך האישיים ?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
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 .35האם עברת במהלך תהליך הייעוץ שיחה עם פסיכולוג תעסוקתי או שיחה עם גורם מייעץ
כלשהו מלבד יועץ ההשמה ?
 .1כן נפגשתי עם פסיכולוג תעסוקתי
 .2כן נפגשתי עם גורם מייעץ אחר (מלבד יועץ ההשמה)
 .3לא
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .36כמה חודשים המתנת מהרגע שהגשת את הבקשה להירשם לקורס ועד שהוא אושר לך ע"י הוועדה ?
חודשים
המתנתי
 .37כמה חודשים המתנת מהרגע שהגשת את הבקשה להירשם לקורס ועד לתחילת הלימודים ?
המתנתי

חודשים

 .38האם העדפת ללמוד מקצוע אחר על פני המקצוע הנלמד בקורס?
 .1כן ,העדפתי ללמוד מקצוע אחר
 .2לא (עבור לשאלה )65
 .3לא יודע (עבור לשאלה )65
 .4לא ענה (עבור לשאלה )65
 .39איזה מקצוע? ____________________
 .40האם ביקשת מיועץ ההשמה להירשם לקורס במקצוע שאותו העדפת?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )65
 .3לא יודע (עבור לשאלה )65
 .4לא ענה (עבור לשאלה )65
 .41מה הסיבה העיקרית שהיועץ לא אישר לך רישום לקורס זה ?
 .1לא התאמתי מבחינת השכלה או יכולות (עבור לשאלה )65
 .2המקצוע לא מספיק מבוקש בשוק  /אין עבודה במקצוע (עבור לשאלה )65
 .3מוסד הלימודים לא מוכר (ע"י גורמים כמו משרד התמ"ת ,מועצה להשכלה גבוהה וכו') (עבור
לשאלה )65
 .4מועדי פתיחת הקורס לא התאימו לתוכנית (עבור לשאלה )65
 .5נאמר לי שיש קורס מקביל באגף ההכשרה של משרד התמ"ת (עבור לשאלה )65
 .6הבקשה לא אושרה ע"י הוועדה המחוזית (עבור לשאלה )65
 .7לא פירטו בפני את הסיבה (עבור לשאלה )65
 .8סיבה אחרת
 .9לא יודע (עבור לשאלה )65
 .10לא ענה (עבור לשאלה )65
 .42פרט______________ :
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 .43האם אתה יזמת את יציאתך ללימודים או שזו הייתה הצעה של יועץ ההשמה?
 .1יוזמה שלי
 .2הצעה של יועץ השמה
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .44האם קיבלת יעוץ כלשהו לקראת בחירת המקצוע שאותו אתה לומד בקורס ?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )69
 .3לא יודע_לא זוכר (עבור לשאלה )69
 .4לא ענה (עבור לשאלה )69
 .45מי הגורם העיקרי שייעץ לך בבחירת המקצוע ?
 .1יועץ ההשמה (עבור לשאלה )69
 .2פקיד בלשכה (עבור לשאלה )69
 .3פסיכולוג תעסוקתי (עבור לשאלה )69
 .4גורם אחר
 .5לא יודע (עבור לשאלה )69
 .6לא ענה (עבור לשאלה )69
 .46פרט______________ :
 .47עד כמה היה לך חשוב ,באופן כללי ,שיועץ ההשמה יסייע לך בבחירת קורס הלימוד?
 .1חשוב במיד ה רבה מאוד (עבור לשאלה ;)6
 .2חשוב במידה רבה (עבור לשאלה ;)6
 .3חשוב במידה בינונית (עבור לשאלה ;)6
 .4לא כל כך חשוב
 .5כלל לא חשוב
 .6לא יודע (עבור לשאלה ;)6
 .7לא ענה (עבור לשאלה ;)6
מי שענה לא כל כך חשוב+כלל לא חשוב בשאלה 68

 .48מדוע אתה חושב שסיוע כזה לא היה חשוב עבורך ?
(שאלה פתוחה ,לדובב)
 .49באיזו מידה יועץ ההשמה סייע לך לבחור את הקורס שאליו נרשמת ?
 .1במידה רבה מאוד
.2במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .4במידה מועטה
 .5כלל לא סייע או ייעץ
 .6לא יודע
 .7לא ענה
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 .50באיזו מידה יועץ ההשמה סייע לך לבחור את מוסד הלימודים ?
 .1במידה רבה מאוד
.2במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .4במידה מועטה
 .5כלל לא סייע או ייעץ
 .6לא יודע
 .7לא ענה
 .51באיזו מידה יועץ ההשמה מלווה אותך ,מתעניין ומסייע בהתקדמותך בלימודים?
למראיין  :במידה וכבר סיים את הלימודים יש לנסח את השאלה כך:באיזו מידה יועץ ההשמה ליווה אותך,
התעניין וסייע בהתקדמותך בלימודים?
 .1במידה רבה מאוד
 .2במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .4במידה מועטה
 .5כלל לא מלווה או מתעניין
 .6לא יודע
 .7לא ענה

 .52באיזו תדירות דיברת עם יועץ ההשמה במהלך שלושת החודשים האחרונים לצורך עדכונים ?
למראיין  :במידה וכבר סיים את הלימודים יש לנסח את השאלה כך :באיזו תדירות דיברת עם יועץ ההשמה
בשלושת החודשים האחרונים של הקורס לצורך עדכונים ?
 .1אחת לשבוע
 .2אחת לשבועיים עד שלושה
 .3אחת לחודש
 .4פעם אחת או פעמיים במהלך שלושת החודשים האחרונים
 .5כלל לא דיברתי עם היועץ בשלושת החודשים האחרונים
 .6לא יודע
 .7לא ענה
 .53האם בתחילת הלימודים הקשר שלך עם יועץ ההשמה היה:
 .1יותר אינטנסיבי
 .2פחות אינטנסיבי
 .3ללא שינוי בהשוואה לתקופה האחרונה
 .4לא יודע
 .5לא ענה
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 .54בכמה מוסדות לימוד מלבד הנוכחי שבו אתה לומד ערכת בירורים לצורך בדיקת אפשרות הרשמה לקורס
במקצוע אותו אתה לומד ?
למראיין  :במידה וכבר סיים את הלימודים יש לנסח את השאלה כך :בכמה מוסדות לימוד מלבד זה שבו
למדת ערכת בירורים לצורך בדיקת אפשרות הרשמה לקורס ?
ביררתי ב_____מוסדות לימוד (לא כולל הנוכחי)
 .55באיזו מידה הוסבר לך באופן ברור ומסודר על התהליך של אישור שובר הלימודים ותנאי החזרי התשלום
לקורס ?
 .1במידה רבה מאוד
 .2במידה רבה
 .3במידה בינונית
 .4במידה מועטה
 .5כלל לא הוסבר
 .6לא יודע
 .7לא 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  1-8בסדר משתנה ,אפשרית יותר מתשובה אחת)
מס'

התכונות

כן

לא

.56

מחיר הקורס

1

2

.57

הסדרי אשראי בעת התשלום

1

2

.58

מוניטין המוסד

1

2

.59

משך זמן הלימודים

1

2

.60

המלצות שקיבלת

1

2

.61

תוכנית לימודים אטרקטיבית

1

2

.62

קירבה לבית

1

2

.63

שעות לימוד נוחות

1

2

.64

אף תכונה לא הייתה חשובה

1

2

.65

תכונה אחרת

1

2

 .66פרט________________ :
 .67שאלה למראיין :האם המרואיין ציין יותר מתכונה אחת בשאלה הקודמת?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה ;)8
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שאלה  8:רק למי שציין יותר מתכונה אחת בטבלה

 .68ואיזו תכונה מבין אלו שציינת הייתה הכי החשובה עבורך בעת שנרשמת למוסד הלימוד ?
(הקראה התכונות שנבחרו בטבלה ,אפשרית תשובה אחת בלבד)
 .1מחיר הקורס
 .2הסדרי אשראי בעת התשלום
 .3מוניטין המוסד
 .4משך זמן הלימודים
 .5המלצות שקיבלת
 .6תוכנית לימודים אטרקטיבית
 .7קירבה לבית
 .8שעות לימוד נוחות
 .9תכונה אחרת
 .10לא ענה
 .69וכעת אבקשך להתייחס למידת שביעות רצונך מתוכנית השוברים בכללותה.
תן ציון בין  1ל  5כשציון  7משמעו מאוד שבע רצון מהתוכנית באופן כללי וציון  3כלל
לא שבע רצון מהתוכנית באופן כללי .אנא התמקד אך ורק בתוכנית השוברים עצמה והתהליך שעברת.
כלל לא שבע רצון
1

3

2

מאוד שבע רצון

לא יודע

לא ענה

5

6

7

4

שאלות  92-93רק מי שנתן ציונים בין  3-5בשאלה ;8

 .70ממה לא היית שבע רצון ?
(שאלה פתוחה ,לדובב)
 .71מהן הדרכים שלדעתך ניתן לייעל את תוכנית השוברים בעתיד?
(שאלה פתוחה ,לדובב)

ד .מיקום המוסד ,הגעה אל הלימודים ,ימי לימוד ושכר לימוד
כעת אשאל אותך מספר שאלות בנוגע למיקום מוסד הלימוד ,דרכי ההגעה אליו ,ימי לימוד ותשלום לקורס
 .72באיזו ישוב נמצא מוסד הלימוד?
)

(ס.ישוב

 .73כמה זמן לוקח לך בד"כ להגיע מביתך למוסד הלימוד? זמן הנסיעה בכיוון
דקות
אחד הוא
ציין מספר ,לדוגמא 15 :דקות
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 .74האם אתה משתמש בתחבורה ציבורית לצורך הגעה ללימודים?
 .1אני לא משתמש בתחבורה ציבורית (עבור לשאלה  9:והמשך ממנה)
 .2כן ,אני משתמש בדרך כלל בתחבורה ציבורית
 .3כן ,אני משתמש בתחבורה ציבורית מעת לעת
 .4לא יודע (עבור לשאלה  9:והמשך ממנה)
 .5לא ענה (עבור לשאלה  9:והמשך ממנה)
 .75כמה עולה לך הנסיעה בתחבורה הציבורית מביתך למוסד הלימוד?
ש"ח
 .1מחיר הנסיעה ליום (הלוך וחזור) הינו
(ציין מספר ,לדוגמא  6.6ש"ח)

ש"ח

 .2אני משתמש בכרטיס חופשי חודשי שעלותו לחודש
ציין מספר

 .3לא יודע (עבור לשאלה )99
 .4לא ענה (עבור לשאלה )99
 .76כמה ? ___________________
 .77האם אתה מקבל השתתפות בדמי הנסיעה?
 .1אני לא מקבל השתתפות בדמי הנסיעה
 .2אני מקבל השתתפות חלקית בדמי הנסיעה
 .3אני מקבל השתתפות מלאה בדמי הנסיעה
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .77Aמה היה מחירו הכולל של הקורס ?
_________________________
 .77Bמה סכום המימון הכספי ששירות התעסוקה משתתף בו ?
________________________
 .77Cכמה החזרים כבר קיבלת משירות התעסוקה מתוך השלושה ?
 .1החזר אחד מתוך שלושה (עבור לשאלה )78
 .2שני החזרים מתוך שלושה (עבור לשאלה )78
 .3שלושה החזרים מתוך השלושה (עבור לשאלה )78
 .4לא קיבלתי עדיין שום החזר (עבור לשאלה )78
 .5אחר (פרט)_____
 .6לא יודע (עבור לשאלה )78
 .7לא ענה (עבור לשאלה )78
________________________.77D
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 .78מה היו תנאי התשלום לקורס במוסד הלימוד בעת הרישום ,האם:
 .1מלוא הסכום שולם כבר ברישום (עבור לשאלה ):2
 .2שולמה מקדמה והיתר בתשלומים עם ריבית( .עבור לשאלה ):2
 .3שולמה מקדמה והיתר בתשלומים ללא ריבית( .עבור לשאלה ):2
 .4הסכום כולו חולק לתשלומים שווים ללא ריבית (עבור לשאלה ):2
 .5דרך תשלום אחרת
 .6לא יודע (עבור לשאלה ):2
 .7לא ענה (עבור לשאלה ):2
 .79פרט_______________ :
 .80האם אתה לומד (או למדת) במסגרת לימודי בוקר או לימודי ערב ?
 .1לימודי ערב בלבד
 .2לימודי בוקר בלבד
 .3לימודי ערב ויום שישי
 .4יום שישי בלבד
 .5מסלול גמיש
 .6לא יודע
 .7לא ענה
 .81כמה פעמים בשבוע לערך אתה לומד (או למדת) ?
 .1פעם אחת בשבוע
 .2פעמיים בשבוע
 .3שלוש פעמים בשבוע
 .4כל יום או כמעט כל יום
 .5בתדירות נמוכה מפעם בשבוע (למשל פעם בשבועיים פעם בחודש וכו')
 .6לא יודע
 .7לא ענה
 .82כמה שעות בערך אתה לומד (או למדת) בכל מפגש ? ______________

ה .מצב תעסוקתי כיום
 .83האם אתה עובד כיום?
 . 1כן
 .2לא (עבור לשאלה )334
 .3לא ענה (עבור לשאלה )334
 .:6האם התחלת בעבודה זו ?
 .3לפני לימודייך בקורס
 .4במהלך לימודייך בקורס
 .5אחרי שהסתיים הקורס
 .6לא ענה
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 .85כמה ימים בשבוע אתה עובד בד"כ בעבודתך הנוכחית?
ימים בשבוע
בעבודתי הנוכחית אני עובד
ציין מספר ,לדוגמא  6ימים

 .86כמה שעות אתה עובד בד"כ ביום עבודה (כולל שעות נוספות)?
שעות ביום (כולל שעות נוספות)
בעבודתי הנוכחית אני עובד בד"כ
ציין מספר שעות

 .87האם בעבודתך הנך עובד דרך חברת כ"א? ( לדוגמא :מנפאואר ,או.אר.אס ,תיגבור)
 .1כן ,אני עובד דרך חברת כ"א.
 .2לא ,אינני עובד דרך חברת כ"א.
 .3לא יודע
 .4לא ענה

 .88האם אתה עובד במשרה המוגדרת כמשרה חלקית או משרה מלאה?
 .1בשלושת החודשים האחרונים אני עובד במשרה המוגדרת משרה חלקית.
 .2בשלושת החודשים האחרונים אני עובד במשרה המוגדרת משרה מלאה.
 .3לא יודע
 .4לא ענה

 .89תאר ,בפרוט רב ככל האפשר ,את פעילתו העיקרית של המפעל/המוסד בו אתה עובד כיום
(לדוגמא :ייצור טלויזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים או שירותי
ביטוח וכד')
)

(ס .ענף כלכלי

 .90תאר ,בפרוט רב ככל האפשר ,את עיסוקך ותפקידך העיקרי במקום עבודתך הנוכחי?
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
(ס .משלח יד

)

 .91האם אתה עובד כיום במקצוע שאתה לומד או למדת בקורס או בתחום הקשור ללימודים אלו?
 .1כן

 .2לא

 .3לא יודע

 .4לא ענה

מה משך הזמן בו אתה עובד בעבודתך הנוכחית?
 .92חודשים ____________
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 . 93שנים ____________

 .94במסגרת עבודתך הנך:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

שכיר בלבד .
שכיר ועצמאי אך בעיקר שכיר.
בעיקר עצמאי ( .עבור לשאלה ;;)
משרת בקבע בצה"ל.
חבר קואופרטיב ( .עבור לשאלה ;;)
חבר קיבוץ ( .עבור לשאלה ;;)

 .95בשלושת החודשים האחרונים בעבודתך הנוכחית ,מה היה שכרך בד"כ?
למראיין< משרת בקבע נחשב לשכיר בשאלה זו .במידה והמרואיין עבד כעצמאי וכשכיר יתייחס לעבודתו
כשכיר בלבד.
.1

שכיר על בסיס שעות  .96שכרי ברוטו לשעת עבודה היה

ש"ח

(ציין מספר ,לדוגמא  20ש"ח)

.2

שכיר על בסיס יומי  .97 שכרי ברוטו ליום עבודה היה

ש"ח

(ציין מספר ,לדוגמא  180ש"ח)

.3

שכיר על בסיס חודשי  .98 שכרי ברוטו לחודש עבודה היה

ש"ח
(ציין מספר ,לדוגמא  3500ש"ח)
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עד כמה אתה 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______?
למראיין< במידה ועובד כעצמאי וכשכיר או ביותר ממשרה אחת ,יתייחס לעבודה לה מוקדש עיקר זמנו.

מרוצה
מאוד

מרוצה

מרוצה ולא
מרוצה באותה
מידה

לא
מרוצה

מאוד לא
מרוצה

לא יודע

לא ענה

 . 99עניין בעבודה

1

2

3

4

5

6

7

 .100משכורת

1

2

3

4

5

6

7

 .101תנאים פיזיים

1

2

3

4

5

6

7

 .102בטחון תעסוקתי

1

2

3

4

5

6

7

 ,שכירים

1

2

3

4

5

6

7

 .104האפשרויות לקידום (למשל:
בשכר ,בתפקיד ,באחריות) שכירים
בלבד

1

2

3

4

5

6

7

 .105תנאי נלוים לשכר( ,למשל:
פנסיה/ביטוח מנהלים ,קרן השתלמות)
שכירים בלבד.

1

2

3

4

5

6

7

 .103היחס של הממונה
בלבד

 .106כיצד מצאת את עבודתך הנוכחית ?
למראיין< על המרואיין לבחור באפשרות אחת בלבד .הכוונה לאמצעי החיפוש אשר הוביל למציאת
העבודה הנוכחית.
 .1מודעות חיפוש בעיתונים( .עבור לשאלה )32:
 .2מדורי חיפוש עבודה רדיו/טלויזיה( .עבור לשאלה )32:
 .3חיפוש באינטרנט( .עבור לשאלה )32:
 .4לשכת עבודה של שירות התעסוקה (ממשלתית)( .עבור לשאלה )32:
 .5חיפוש דרך לשכת עבודה פרטית (חברת כ"א)( .עבור לשאלה )32:
 .6סיוע של בני משפחה (עבור לשאלה )32:
 .7סיוע של חברים או מכרים( .עבור לשאלה )32:
 8פנייה למעסיק – אישית או בכתב( .עבור לשאלה )32:
 .9בהמשך לקורס מקצועי( .עבור לשאלה )32:
 .10המעסיק פנה אליי( .עבור לשאלה )32:
 .11אחר
 .12לא ענה (עבור לשאלה )32:
( .107פרט)________.
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 .108מהו הקושי העיקרי שיש לך בשילוב לימודים יחד עם עבודה ?
למראיין  :במידה וכבר סיים את הלימודים יש לנסח את השאלה כך :האם באותה תקופה שבה למדת גם
עבדת ? אם כן ,מה היה הקושי העיקרי שהיה לך בשילוב לימודים יחד עם עבודה ?
 .1לא עבד בזמן שלמד (עבור לשאלה )338
 .2לא היה קושי (עבור לשאלה )338
 .3הקושי העיקרי היה____________:
 .4לא יודע (עבור לשאלה )338
 .5לא ענה (עבור לשאלה )338
 .109פרט________________________________________________ :
 .110האם יש לך קשיים נוספים בשילוב לימודים יחד עם עבודה ?
למראיין  :במידה וכבר סיים את הלימודים יש לנסח את השאלה כך:האם היו לך קשיים נוספים בשילוב
לימודים יחד עם עבודה ?
 .1לא היו קשיים נוספים (עבור לשאלה )338
 .2היו קשיים נוספים והם______________:
 .3לא יודע (עבור לשאלה )338
 .4לא ענה (עבור לשאלה )338
 .111פרט( ________________________________________________ :עבור לשאלה )338

שאלות  334-337Aרק למי שלא עובד בעת הראיון
 .112האם בתחילת לימודייך בקורס עבדת ?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )336
 .3לא ענה (עבור לשאלה )336
 .113מה הסיבה העיקרית שהפסקת את עבודתך ?
 .1עזיבה ביוזמת המעסיק  -מקום העבודה נסגר
 .2עזיבה ביוזמת המעסיק  -צמצומים בהזמנת עבודות
 .3עזיבה ביוזמת המעסיק  -סיום עבודה עונתית/סיום פרוייקט או תום חוזה
 .4עזיבה ביוזמת המעסיק  -עקב חוסר התאמה לעבודה או סיבות אישיות
 .5עזיבה ביוזמת המעסיק – בגלל שהתחלתי ללמוד
 .6עזיבה ביוזמתי  -בגלל רמת שכר נמוכה
 .7עזיבה ביוזמתי  -בגלל תנאי עבודה
 .8עזיבה ביוזמתי  -בגלל יחס הממונה שלי
 .9עזיבה ביוזמתי  -בגלל שהעבודה לא הייתה מקצועית
 .10עזיבה ביוזמתי  -בגלל סיבות אישיות (לידה ,בריאות ,גיוס לצבא ,שינוי מגורים)
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 .11עזיבה ביוזמתי  -בגלל שלא התאמתי לעבודה
 .12עזיבה ביוזמתי  -בגלל שרציתי להקדיש את הזמן לקורס
 .13עזיבה ביוזמתי – בגלל שלא הצלחתי לשלב גם עבודה יחד עם לימודים והעדפתי ללמוד
 .14לא יודע
 .15לא ענה
 .114האם לאחר שנירשמת לקורס ובמהלך לימודייך הופנית למעסיקים המחפשים עובדים באמצעות
שרות התעסוקה?
 .1לא התיצבתי בתקופה זו בשרות התעסוקה
 .2לא הופנתי למעסיקים באמצעות שרות התעסוקה
 .3כן ,הופנתי למעסיקים באמצעות שירות התעסוקה
 .4לא יודע
 .5לא ענה

 .115האם לאחר שנירשמת לקורס ובמהלך לימודייך פנית מיוזמתך למעסיקים המחפשים עובדים?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .115 Aהאם אתה מחפש כיום עבודה ?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .116מהו לדעתך הסיכוי (באחוזים) שתעבוד במקצוע שלמדת בקורס ההכשרה תוך שנה?
למראיין  :במידה וכבר עובד במקצוע יש לנסח את השאלה כך :מה לדעתך הסיכוי (באחוזים) שתמשיך
לעבוד במקצוע שלמדת גם בשנה הבאה ?
אחוז
הסיכוי שאעבוד במקצוע הינו
לדוגמא85% :

 .117באיזו מידה היית שוקל להמליץ לחבר הנמצא במצב הדומה לשלך להשתתף בתוכנית השוברים של שירות
התעסוקה
 .1במידה רבה מאוד
 .2במידה רבה
 .3במידה מועטה
 .4כלל לא היית ממליץ
 .5לא יודע
 .6לא ענה
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 .118האם במהלך חמש השנים האחרונות השתתפת בקורס הכשרה מקצועית כלשהו מטעם משרד
התמ"ת
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )344
 .3לא יודע (עבור לשאלה )344
 .4לא ענה (עבור לשאלה )344

 .119באיזה קורס השתתפת ?________________
 .120מה לדעתך היתרונות של תוכנית השוברים שאתה משתתף בה כעת על פני תוכנית ההכשרה המקצועית של
התמ"ת ? (שאלה פתוחה ,לדובב)
 .121מה לדעתך החסרונות של תוכנית השוברים שאתה משתתף בה כעת על פני תוכנית ההכשרה המקצועית
של התמ"ת ? (שאלה פתוחה ,לדובב)

ו .חווה דעתך על הנושאים הבאים

אני מעוניין להקריא לך מספר משפטים המתייחסים לקורס שבו אתה לומד ולמקצוע הלימוד ולקבל את

התייחסותך אליהם .לכל משפט שאקריא לך ציין עד כמה אתה מסכים למשפט .תן ציון בין  1ל  6כשציון 1
משמעו שאתה מסכים במידה רבה מאוד עם הנאמר במשפט וציון  6משמעו שאתה לא מסכים במידה רבה
מאוד עם הנאמר במשפט.
" - "2אין דעה (לא להקריא למרואיין)

הנחיות למראיין
א .במידה שהנך חש שהמשפט שהקראת לא ברור למרואיין או שלא נקלט היטב חזור עליו תוך שאתה
מקריא את המשפט ולא מסביר אותו
ב .במידה והמרואיין לא רוצה או מתקשה לענות על המשפט ,רשום את הספרה " - "0אין דעה.
ג .בכל מקום בו מופיעה המילה מקצוע ,הכוונה למקצוע הנלמד בקורס

19

מסכים

מסכים מסכים

לא

לא מסכים

לא

במידה רבה במידה במידה

מסכים במידה רבה מסכים

מאוד

רבה

מעטה

במידה

במידה

מעטה

רבה מאוד

לא יודע

לא ענה

 .122אני מרוצה מהקורס
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 .123הרמה הטכנולוגית של הציוד בקורס מתאימה לדרישות
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5

6

7

8

השוק
 .124לאחר הקורס אעשה מאמץ לעבוד במקצוע הנלמד בקורס
 .125חומר הלימוד בקורס מוצג בצורה ברורה
 .126אני חושב שאצליח במקצוע הנלמד בקורס
 .127המקצוע הנלמד בקורס מבוקש בשוק
 .128חומר הלימוד בקורס מעניין
 .129הייתי רוצה לעבוד במקצוע הנלמד בקורס תמיד
 .130אני מאמין שאתקדם במקצוע הנלמד בקורס
 .131רמת המרצים/המורים בקורס טובה
 .132הייתי מאוד מעורב בתהליך ההצטרפות לקורס
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 .133הערות:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

תודה על השתתפותך בסקר זה ובהצלחה בהמשך.
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