מדינת ישראל
משרד התמ"ת
מינהל מחקר תכנון וכלכלה
נושרים מהכשרות מסלול מבוגרים בוקר (מקביל לשאלון )T3+T1
".
"ערב טוב/שלום ,אפשר לדבר עם
אני מתקשר ממשרד התמ"ת ורציתי לראיין אותך לגבי קורס הכשרה מקצועית בנושא __________
שנרשמת אליו במהלך שנת  2007אך מסיבה כלשהי לא התחלת בלימודים או שלא סיימת אותו.
נודה לך באם תקדיש לנו מספר דקות מזמנך ותשיב לשאלותינו כדי שנוכל לשפר את הקורסים בעתיד,
להגדיל את שיעורי המסיימים בהצלחה ולסייע בקליטה תעסוקתית .תוצאות הסקר ישמשו לעיבודים
סטטיסטיים בלבד.
האם אפשר להתחיל בראיון?
במידה ולא ,קבע תאריך ושעה אחרת (ציין בטופס הבקרה)
במידה וכן ,המשך לפרטים אישיים לזיהוי (פיסקה הבאה)
פרטי הקורס:

מספר פעולה:
שם הקורס:

-

-

-

-

-

-

פרטים אישיים:
שם משפחה_______________ שם פרטי_____________
מספר תעודת זהות:
( יש להעתיק מתוך התעודה  9ספרות ,כולל סיפרת ביקורת האפסים בראש המספר)

 .1האם נרשמת לקורס ____________ אך הפסקת את הלימודים לפני סיומו של הקורס ?
 .1הפסקתי את הלימודים לפני הסיום
 .2לא התחלתי כלל ללמוד
 .3לא הפסקתי את הלימודים >>> עבור לשאלה 4
 .4לא יודע >>> עבור לשאלה 4
 .5לא ענה >>> עבור לשאלה 4
 .2מי החליט על הפסקת לימודיך בקורס (או אי התחלתם) ?
 .1החלטה שלי
 .2החלטה של האגף להכשרה או מוסד הלימוד
 .3לא יודע
 .4לא ענה
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 .3כמה זמן עבר (בחודשים) מאז שהפסקת את הלימודים או ממועד הרישום לקורס ? ________(חודשים)
>>עבור לשאלה 7
 .4האם ניגשת לבחינת הסיום של הקורס ? אם כן האם עברת אותה בהצלחה ?
 .1לא ניגשתי לבחינה
 .2ניגשתי לבחינה אך לא עברתי בהצלחה >>> עבור לשאלה 12
 .3ניגשתי לבחינה וגם עברתי בהצלחה >>> לסיים שאלון ולקבוע מועד לתשאול שאלון  T1-T3רגיל
 .4לא ענה >>> עבור לשאלה 12

 .5מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא ניגשת לבחינה ?
 .1הבחינה בוטלה >>> עבור לשאלה 12
 .2מצאתי מקום עבודה >>> עבור לשאלה 12
 .3לא הייתי מוכן מספיק או שהיה חסר לי חומר לימוד >>> עבור לשאלה 12
 .4סיבות אישיות (כגון מחלה ,מעבר מגורים ,בעיה אישית) >>> עבור לשאלה 12
 .5סיבה אחרת
 .6לא יודע >>> עבור לשאלה 12
 .7לא ענה >>> עבור לשאלה 12

 .6פרט___________(עבור לשאלה )12
 .7באיזה שלב הופסקו לימודיך בקורס ההכשרה המקצועית ?
(להקריא ברצף )1-4
 .1כלל לא התחלת ללמוד
 .2הפסקת ללמוד במהלך השליש הראשון של הקורס >>>עבור לשאלה 10
 .3הפסקת ללמוד בערך במחצית הקורס >>> עבור לשאלה 10
 .4הפסקת ללמוד לקראת סיומו של הקורס >>> עבור לשאלה 10
 .5לא יודע >>> עבור לשאלה 10
 .6לא ענה >>> עבור לשאלה 10
 .8מהי הסיבה העיקרית שכלל לא התחלת בלימודים ?
 .1הקורס לא נפתח >>> עבור לשאלה 12
 .2מצאתי מקום עבודה >>> עבור לשאלה 12
 .3קיבלתי הודעה שלא אשתתף בקורס >>> עבור לשאלה 12
 .4רציתי ללמוד בקורס אחר >>> עבור לשאלה 12
 .5קיבלתי המלצות מחברים לא להשתתף או לא ללמוד את המקצוע >>> עבור לשאלה 12
 .6אין סיכוי למצוא עבודה במקצוע או שהקורס לא מגדיל סיכוי למצוא עבודה >>> עבור לשאלה 12
 .7סיבות אישיות (כגון מחלה ,מעבר מגורים ,בעיה אישית) >>> עבור לשאלה 12
 .8סיבה כלכלית ,מחסור בתקציב ,לא היה לי כסף והייתי מוכרח לעבוד >>>עבור לשאלה 12
 .9המרחק ממוסד הלימוד ,הנסיעות הארוכות ללימודים >>> עבור לשאלה 12

2

 .10לא יודע >>> עבור לשאלה 12
 .11לא ענה >>> עבור לשאלה 12
 .10מהי הסיבה העיקרית שבגללה הופסקו הלימודים ?
 .1הקורס נסגר או הופסק בטרם סיומו -עבור לשאלה 12
 .2מצאתי מקום עבודה -עבור לשאלה 12
 .3לא הייתי מרוצה מתחום הלימוד -עבור לשאלה 12
 .4לא הייתי מרוצה מרמת ההוראה -עבור לשאלה 12
 .5לא הצלחתי להתמודד עם חומר הלימוד או שהיו לי קשיים בלימודים -עבור לשאלה 12
 .6נעדרתי או החסרתי ימי לימוד רבים -עבור לשאלה 12
 .7הפסיקו לי את הלימודים כי לא מילאתי אחרי דרישות הקורס או מסיבה אחרת -עבור לשאלה 12
 .8סיבה כלכלית ,מחסור בתקציב ,לא היה לי כסף והייתי מוכרח לעבוד >>>עבור לשאלה 12
 .9סיבות אישיות (כגון מחלה ,פציעה ,מעבר מגורים ,בעיה אישית) >>> עבור לשאלה 12
 .10המרחק ממוסד הלימוד ,הנסיעות הארוכות ללימודים >>> עבור לשאלה 12
 .11לא יודע  >>>-עבור לשאלה 12
 12לא ענה  >>>-עבור לשאלה 12

 .12האם מאז הרישום לקורס___________שאותו לא התחלת או שלא סיימת ,נרשמת לקורס אחר
במסגרת האגף להכשרה בתמ"ת ?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )14
 .3לא יודע (עבור לשאלה )14
 .4לא ענה (עבור לשאלה )14

 .13מה שם הקורס ?________________
 . 14האם אתה מתכוון להירשם ללימודים כלשהם בשנה הקרובה ,ללא קשר להכשרות של
התמ"ת ,כגון לימודים על תיכוניים ,קורס מקצועי או לימודים אקדמאיים ?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )18
 .3לא יודע (עבור לשאלה )18
 .4לא ענה (עבור לשאלה )18
 .15לימודים לאיזה תואר או לאיזו תעודה ?
 .1תואר שני ( ) M.Aאו שלישי( .עבור לשאלה )17
 .2תואר ראשון (( .) B.Aעבור לשאלה )17
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 .3תעודת הנדסאי /טכנאי( .עבור לשאלה )17
 .4תעודת הוראה( .עבור לשאלה )17
 .5תעודת בגרות( .עבור לשאלה )17
 .6תעודת מקצוע( .עבור לשאלה )17
 .7תואר אחר
 .8לא הקנו תעודה  /תואר( .עבור לשאלה )17
 .9לא יודע (עבור לשאלה )17
.10לא ענה (עבור לשאלה )17
 .16פרט___________ :

 .17במידה והלימודים יקנו מיומנות במקצוע עבודה מסוים אנא תאר ,בפרוט רב ככל האפשר ,את
העיסוק אליו יכשירו הלימודים( .לדוגמא :נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')

ג .ניסיון תעסוקתי במהלך שלוש השנים האחרונות לפני הרישום לקורס
כעת אשאל אותך שאלות המתייחסות לתעסוקה שלך במהלך שלוש השנים שלפני רישומך לקורס ההכשרה
(בערך בין השנים  .)2004-2006שים לב שהשאלות מתייחסות אך ורק לשנים אלו ולעבודה בישראל בלבד.
 .18כמה שנים עבדת בסך הכל בישראל וזאת מתוך שלוש השנים שלפני תחילת הקורס ?
 .1לא עבד בכלל בשלוש השנים שלפני הקורס בישראל ( -עבור לשאלה .)35
 .2עבד במהלך השלוש שנים שלפני הקורס
.3לא יודע( -עבור לשאלה .)35
 .4לא ענה( -עבור לשאלה .)35
.19כמה שנים עבד בסה"כ(במצטבר)?_______________
 .20האם היית שכיר או עצמאי במהלך שלוש השנים שלפני הרישום לקורס?
 .1היה רק עצמאי במהלך שלוש השנים שלפני הרישום לקורס
 .2היה שכיר וגם עצמאי במהלך שלוש השנים שלפני הרישום לקורס
 .3היה רק שכיר במהלך שלוש השנים שלפני הרישום לקורס
 .4לא יודע
 .5לא ענה
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 .21בכמה מקומות עבדת כשכיר בשלוש השנים האחרונות לפני הרישום לקורס?_________

 .22כמה חודשים לפני מועד הרישום לקורס סיימת את עבודתך האחרונה? _________
 .23כמה שנים עבדת במקום עבודתך האחרון לפני הרישום לקורס? _____________
למראיין :אם עבד בעבודתו האחרונה בשתי עבודות במקביל לבקש שיתייחס לעבודה העיקרית או הטובה
מבין השתיים.
 .24תאר בפרוט את עיסוקך העיקרי בעבודתך האחרונה לפני הרישום לקורס
(ס.משלח יד

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

)

 .25מה תחום פעילותו העיקרית של מקום עבודתך האחרון לפני שנרשמת לקורס:
(דוגמאות :ייצור כלי מתכת ,ייצור טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים
)
(ס.ענף כלכלי
פיננסיים ,שירותי ביטוח וכד')
 .26בעבודתך האחרונה לפני הרישום לקורס ,כמה ימים עבדת בדרך כלל בשבוע?
 .1עבדתי יום אחד בשבוע
 .2עבדתי יומיים בשבוע
 .3עבדתי שלושה ימים בשבוע
 .4עבדתי ארבעה ימים בשבוע
 .5עבדתי חמישה ימים בשבוע
 .6עבדתי שישה ימים ויותר בשבוע
 .7לא יודע
 .8לא ענה
 .27בעבודתך האחרונה לפני הרישום לקורס ,כמה שעות עבדת בדרך כלל ביום עבודה (כולל שעות נוספות)?
___________________.

 .28האם בעבודתך האחרונה עבדת במשמרות?
 .1כן ,עבד במשמרות
 .2לא עבד במשמרות
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .29האם בעבודתך האחרונה עבדת דרך חברת כח אדם?
 .1לא עבד דרך חברת כח אדם
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 .2כן ,עבד דרך חברת כח אדם
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .30בעבודתך האחרונה לפני הרישום לקורס האם היית שכיר ? אם כן מה היה שכרך הממוצע בשלושת
חודשי העבודה האחרונים ?
 .1הייתי עצמאי  /חבר קיבוץ או קאופרטיב (עבור לשאלה )34
 .2הייתי שכיר על בסיס שעות (עבור לשאלה )31
 .3הייתי שכיר על בסיס יומי (עבור לשאלה )32
 .4הייתי שכיר על בסיס חודשי (עבור לשאלה )33
 .5לא יודע (עבור לשאלה )34
 .6לא ענה (עבור לשאלה )34
.31שכר ברוטו לשעת עבודה__________
.32שכר ברוטו ליום עבודה__________
.33שכר ברוטו לחודש עבודה_________
 .34ציין סיבה אחת עיקרית בגללה עזבת את מקום העבודה האחרון לפני הרישום לקורס?
 .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 -סיימתי בגלל שרציתי ללמוד בקורס
 .12עזיבה ביוזמתי  -הוצעה לי עבודה טובה יותר או שנפתחה בפני הזדמנות שלא הייתה בעבר
 .13לא יודע
 .14לא ענה
 .35אילו מבין התמיכות הממשלתיות קיבלת בעת שהיית מובטל בפעם האחרונה לפני הקורס?

 .1הבטחת הכנסה מביטוח לאומי
 .2דמי אבטלה מביטוח לאומי
 .3דמי קיום ממשרד ממשלתי אחר
 .4או שכלל לא קיבלת תמיכה ממשלתית (עבור לשאלה )37
 .5לא יודע (עבור לשאלה )37
 .6לא ענה (עבור לשאלה )37
 .36כמה חודשים רצופים לפני הקורס קיבלת תמיכה ממשלתית זו ?
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 .1חודש
 .2חודשיים
 .3שלושה חודשים
 .4ארבעה חודשים
 .5חמישה חודשים
 .6שישה חודשים או יותר
 .7לא יודע
 .8לא ענה

 .37היכן שמעת לראשונה על קיום הקורס שאליו נרשמת?
 .1לשכת העבודה (עבור לשאלה )39

(ללא הקראה ,ציין אפשרות אחת בלבד)

 .2משפחה או חברים (עבור לשאלה )39
 .3יחידה להכוונת חיילים משוחררים (עבור לשאלה )39
 .4במקום העבודה האחרון (עבור לשאלה )39
 .5במוסדות להכשרה מקצועית (עבור לשאלה )39
 .6עתון ,רדיו או טלויזיה (עבור לשאלה )39
 .7אחר
 .8לא יודע (עבור לשאלה )39
 .9לא ענה (עבור לשאלה )39
 .38ציין___________
 .39האם נבחנת בבחינות קבלה בכתב לקורס?
 .1כן ,נבחנתי בכתב
 .2לא נבחנתי בכתב
 .3לא יודע
 .4לא ענה

 .40האם זומנת לוועדת קבלה לראיון בעל-פה?
 .1כן ,זומנתי לראיון
 .2לא זומנתי לראיון
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .41האם העדפת ללמוד מקצוע אחר על פני הקורס שאליו נרשמת ?
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 .1לא (עבור לשאלה )43
.2כן ,העדפתי ללמוד מקצוע אחר
 .3לא יודע (עבור לשאלה )43
 .4לא ענה (עבור לשאלה )43
 .42ציין את שם המקצוע__________

 .43האם היה לך מקום עבודה מובטח לאחר סיום קורס ההכשרה?
 .1לא
 .2כן הייתה עבודה מובטחת במקצוע הנלמד לאחר הקורס
 .3כן הייתה עבודה מובטחת במקצוע אחר לאחר הקו
 .4לא יודע
 .5לא ענה

כעת אקרא בפנייך מספר משפטים הקשורים למקצוע ולקורס שאותו הפסקת (או לא התחלת) ואבקש
לקבל את התייחסותך אליהם .לכל משפט שאקרא לך ציין עד כמה אתה מסכים למשפט .את מידת
הסכמתך ציין בעזרת סולם מספרים כדלקמן:
" - "3לא מסכים
"- "1מסכים במידה רבה
" - "4לא מסכים במידה רבה
" - "2מסכים
" - "0אין דעה (לא להקריא למרואיין)

הנחיות למראיין
א .אין להקריא את ההנחיות לעיל אלא ללמוד אותן היטב ולהבהיר לנשאל בכמה משפטים תמציתיים
את "סולם המספרים".
ב .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 ,רשום את הספרה " - "0אין דעה.
ד .יש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה.
להלן המשפטים להתייחסותך על פי סולם המספרים " "1עד " "4וְ " ."0יש להקריא את המשפטים.

 .44המקצוע מבוקש בשוק

מסכים
במידה
רבה

מסכים

לא
מסכים

1

2

3

8

לא
מסכים
במידה
רבה

לא
יודע

לא
ענה

4

0
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 .45הייתי רוצה לעבוד במקצוע

1

2

3

4

0

9

 .46קורס כזה עוזר למצוא עבודה בשוק
העבודה

1

2

3

4

0

9

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  56ו -57בהמשך.
לתשומת לבך :שגיאה בהגדרת מצבו התעסוקתי "האמיתי" של הנשאל יביא להפנייתו לשאלון
שאינו מיועד לו ,לכן הקפד ששאלות  56ו -57יהיו ברורות לנשאל .הקפד לסמן את האפשרות
הנכונה ובעקבות כך לראיין את הנשאל על פי השאלון המתאים.

 .47האם כיום אתה עובד?
כן אני עובד ( -עבור לשאלה ) 49
.1
אני לא עובד
.2
 .3לא ענה
 .48האם כיום אתה מחפש עבודה?
כן ( -עבור לשאלה ) 78
.1
לא מחפש עבודה ולא עובד ( -עבור לשאלה ) 110
.2
 .3לא יודע (עבור לשאלה ) 124
 .4לא ענה (עבור לשאלה ) 124
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שאלון  / Aעובד בעת הראיון
א .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.
.49

כמה חודשים אתה עובד בעבודתך הנוכחית? ________________

.50

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').
_______________________________________________________________
_________________________________________ (ס .ענף כלכלי)

 .51תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד במקום עבודתך הנוכחי
(לדוגמא :מוכר בחנות חשמל ,נהג אוטובוס ,סוכן ביטוח ,מפעיל מחשב וכד')
_______________________________________________________________
__________________________________________ (ס .משלח-יד)
האם כיום אתה עובד במקצוע הדומה או קרוב לקורס שהיית רשום אליו ?

.52
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
.53

כמה ימים בד"כ אתה עובד בשבוע?________

.54

כמה שעות בד"כ אתה עובד ביום עבודה? (כולל שעות נוספות)______________

.55

האם בעבודתך הנך עובד במשמרות?

 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
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 .4לא ענה
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 .56האם בעבודתך הנך עובד דרך חברת כ"א?
 .1כן
 . 2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .57ציין את שם הישוב בו נמצא מקום עבודתך
 .1ישוב עבודתי לא קבוע (עבור לשאלה ) 60
 .2מקום עבודתי נמצא בישוב
 .3לא יודע (עבור לשאלה ) 60
 .4לא ענה (עבור לשאלה ) 60
 .58שם הישוב__________:
.59

כמה זמן לוקח לך להגיע מביתך למקום עבודתך (בכיוון אחד)(בדקות)?__________

 .60האם בחודשים האחרונים אתה עובד בממוצע חודשי יותר או פחות שעות ממשרה מלאה?
בחודשים האחרונים אני עובד משרה חלקית
.1
בחודשים האחרונים אני בד"כ עובד מכסת שעות הנהוגה במשרה מלאה.
.2
בחודשים האחרונים אני בד"כ עובד יותר שעות מהנדרש במשרה מלאה (עובד שעות נוספות).
.3
בחודשים האחרונים אני בד"כ עובד פחות שעות מהנדרש במשרה מלאה (בגלל שעות
.4
היעדרות).
 .5לא יודע
 .6לא ענה
 .61בעבודתך הנוכחית האם אתה שכיר ומה היה שכרך הממוצע בשלושת חודשי העבודה האחרונים?
 .1אני עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב ( עבור לשאלה .)65
אני שכיר על בסיס שעות ( עבור לשאלה .)62
.2
אני שכיר על בסיס יומי ( עבור לשאלה .)63
.3
אני שכיר על בסיס חודשי ( עבור לשאלה .)64
.4
 .5לא יודע (עבור לשאלה ) 65
 .6לא ענה (עבור לשאלה ) 65

 .62שכר ברוטו לשעת עבודה_________
.63שכר ברוטו ליום עבודה__________
.64שכר ברוטו לחודש עבודה_________
 .65ציין כמה עובדים יש במקום עבודתך? _____________________________
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 .66בעזרת מי מצאת את עבודתך הנוכחית (ענה על אפשרות אחת בלבד)?
 .1לשכת עבודה  -שירות התעסוקה.
 .2חברת כ"א.
 .3מודעות בעיתון וברדיו.
 .4ידידים או קרובים.
 .5בי"ס /מרכז ההכשרה
 .6פניה ישירה למעסיקים.
 .7חזרתי למקום העבודה הקודם/או אני עובד בקיבוץ
.8לא יודע
 .9לא ענה
 .67כמה חודשים היית מובטל לפני שהתחלת את עבודתך הנוכחית?
.1לא הייתי מובטל לפני עבודתי הנוכחית
 .2הייתי מובטל לפני עבודתי הנוכחית

 .3לא יודע
 .4לא ענה
.68כמה חודשים?_________
 .69בכמה עבודות עבדת מאז ביטול או הפסקת הלימודים בקורס?
 .1עבודתי הנוכחית היא היחידה מאז ביטול הקורס (עבור לשאלה )71
 .2מלבד עבודתי הנוכחית עבדתי בעוד מקומות עבודה
 .3לא יודע (עבור לשאלה )71
 .4לא ענה (עבור לשאלה )71

 .70בכמה מקומות עבודה?_________________

שאלת ניתוב
 .71האם עבדת בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס ?
 .1כן ,עבדתי בישראל בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס
 .2לא עבדתי בישראל בשלוש השנים האחרונות לפני הקורס (עבור לשאלה )124
.3לא יודע (עבור לשאלה )124
 .4לא ענה (עבור לשאלה )124

13

ג .השוואה בין עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני הקורס
המשפטים הבאים מתייחסים להשוואה בין תנאי עבודתך הנוכחית לבין עבודתך האחרונה לפני הרישום
לקורס
 .72האם העבודה הנוכחית מעניינת יותר או פחות בהשוואה לקודמת?
 .1העבודה הנוכחית מעניינת יותר
 .2העבודה הנוכחית והאחרונה מעניינות באותה המידה
 .3העבודה הנוכחית מעניינת פחות
 .4לא יודע
 .5לא ענה
.73האם המשכורת בעבודה הנוכחית גבוהה או נמוכה יותר בהשוואה לקודמת?
.1בעבודתי הנוכחית משכורתי גבוהה יותר
 .2משכורתי לא השתנתה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית משכורתי נמוכה יותר
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .74האם התנאים הפיזיים בעבודה הנוכחית טובים או גרועים יותר בהשוואה לקודמת?
 .1בעבודתי הנוכחית התנאים הפיזיים טובים יותר
 .2התנאים הפיזיים לא השתנו בין עבודתי הנוכחית לעבודה האחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית התנאים הפיזיים גרועים יותר
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .75האם הביטחון התעסוקתי בעבודה הנוכחית גבוה או נמוך יותר בהשוואה לקודמת?
 .1בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי גבוה יותר
 .2הביטחון התעסוקתי לא השתנה בין עבודתי הנוכחית לאחרונה
 .3בעבודתי הנוכחית הביטחון התעסוקתי נמוך יותר
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .76האם סיכויי הקידום בעבודה הנוכחית גבוהים או נמוכים יותר בהשוואה לקודמת?
 .1בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם בעבודה גבוהים יותר (עבור לשאלה )124
 .2סיכויי להתקדם בעבודה לא השתנו בין עבודתי הנוכחית לאחרונה(עבור לשאלה )124
 .3בעבודתי הנוכחית סיכויי להתקדם נמוכים יותר (עבור לשאלה )124
 .4לא יודע (עבור לשאלה )124
 .5לא ענה (עבור לשאלה )124
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 .77האם יחס הממונים בעבודה הנוכחית טוב או גרוע יותר?
 .1בעבודתי הנוכחית יחס הממונים טוב יותר (עבור לשאלה )124
 .2יחס הממונים לא השתנה בין עבודתי הנוכחית לעבודתי האחרונה (עבור לשאלה )124
 .3בעבודתי הנוכחית יחס הממונים גרוע יותר (עבור לשאלה )124
 .4לא יודע (עבור לשאלה )124
 .5לא ענה (עבור לשאלה )124

שאלון  / Bלמובטלים  -אינו עובד ומחפש עבודה
א .חיפוש עבודה
 .78כמה חודשים באופן מצטבר הקדשת לחיפוש עבודה פעיל מאז הפסקת לימודיך או ביטול רישומך
לקורס ההכשרה?
אני לא מחפש עבודה מאז ביטול/הפסקת הלימודים (עבור לשאלה )110
.1
אני מחפש עבודה
.2
 .3לא יודע (עבור לשאלה )110
 .4לא ענה (עבור לשאלה )110
 .79כמה חודשים?___________
 .80אילו מבין התמיכות :ביטוח אבטלה  /הבטחת הכנסה  /דמי קיום אתה מקבל היום?
 .1אינני מקבל ביטוח אבטלה/הבטחת הכנסה/דמי קיום (עבור לשאלה ) 84
.2אני מקבל ביטוח אבטלה.
.3אני מקבל הבטחת הכנסה.
 .4אני מקבל דמי קיום אחרים.
 .5לא יודע (עבור לשאלה )84
 .6לא ענה (עבור לשאלה )84
 .81כמה חודשים?

______________________

 .82עוד כמה חודשים נותרו לך עד שתסתיים זכאותך לתמיכה שאתה מקבל היום?
אין כל מגבלת זמן להמשך קבלת התמיכה שציינתי בשאלה הקודמת ( עבור לשאלה )84
.1
אוכל להמשיך ולקבל את התמיכה שציינתי לכל היותר עוד_________ חודשים
.2
 .3לא יודע ( עבור לשאלה )84
 .4לא ענה ( עבור לשאלה )84
 .83כמה חודשים?________________
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האם אתה מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה?
.84
 .1כן ,אני מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה
 .2לא ,אינני מחפש עבודה באמצעות שרות התעסוקה
 .3לא יודע
 .4לא ענה
ציין עד כמה אתה מחפש עבודה גם באמצעות גורמים אחרים מלבד שרות התעסוקה .בחר את תשובותיך
מתוך ארבע אפשרויות המפורטות בהמשך והקף אותה בעיגול:
" - "3אני משתמש במידה מעטה
" - "1אני משתמש במידה רבה מאוד
" - "4אני לא משתמש כלל
" - "2אני משתמש במידה רבה
אני
משתמש
במידה
רבה
מאוד

אני
משתמש
במידה
רבה

אני
משתמש
במידה
מעטה

אני לא
משתמש
כלל

לא
יודע

לא
ענה

 .85באיזה מידה אתה משתמש בחברת כח
אדם לחיפוש עבודה

1

2

3

4

0
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 .86באיזה מידה אתה משתמש במודעות
בעיתונים או ברדיו לחיפוש עבודה

1

2

3

4

0
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 .87באיזה מידה אתה משתמש בפניות
ישירות למעסיקים לחיפוש עבודה

1

2

3

4

0
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 .88באיזה מידה אתה משתמש בבי"הס בו
למדת לחיפוש עבודה

1

2

3

4

0
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 .89באיזו מידה אתה משתמש בחברים
וקרובי משפחה לחיפוש עבודה

1

2

3

4

0
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 .90האם אתה בוחן כעת הקמת עסק עצמאי?
 .1כן ,אני בוחן הקמת עסק עצמאי

 .2לא ,אינני בוחן הקמת עסק עצמאי ( עבור לשאלה )92
. 3לא יודע ( עבור לשאלה )92
 .4לא ענה ( עבור לשאלה )92
 .91פרט באיזה תחום________

ב .קשר עם מעסיקים ,הצעות עבודה ב 2 -החודשים האחרונים
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 .92ב 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 )107
.1
נוצר קשר עם__________ מעסיקים ב 2 -החודשים האחרונים
.2
. 3לא יודע (עבור לשאלה )107
 .4לא ענה (עבור לשאלה )107
 .93עם כמה מעסיקים?_______________

 .94כמה הצעות עבודה הציעו לך מעסיקים ,שאתם נוצר קשר ב 2 -החודשים האחרונים (וציינת בשאלה
הקודמת)?
לא קבלתי הצעות עבודה (עבור לשאלה )107
.1
קיבלתי הצעות עבודה
.2
. 3לא יודע (עבור לשאלה )107
 .4לא ענה (עבור לשאלה )107
 .95כמה הצעות עבודה?__________
הנחיות למראיין
השאלות הבאות מתייחסות להצעת העבודה האחרונה שקיבל הנשאל ממעסיק (בתקופת האבטלה
הנוכחית)

 .96תאר בפרוט רב ככל האפשר את הפעילות העיקרית של המפעל/המוסד שהציע לך את העבודה
)

(ס.ענף כלכלי

 .97תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק/תפקיד שהוצע לך בהצעה האחרונה
(ס.משלח יד
 .98באמצעות מי קיבלת את הצעת העבודה האחרונה?
לשכת עבודה  -שירות התעסוקה
.1
חברת כ"א
.2
מודעות בעיתון וברדיו
.3

.4
.5
.6
.7

ידידים או קרובים
בי"ס  /מרכז ההכשרה
פניה ישירה למעסיקים
חזרתי למקום עבודתי הקודם שלפני הקורס/אני עובד בקיבוץ
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)

 .8לא יודע
 .9לא ענה
 99.מה השכר ההתחלתי שהוצע לך בהצעת העבודה האחרונה?
הייתי עצמאי /חבר קיבוץ או קואופרטיב (עבור לשאלה )103
.1
הייתי שכיר על בסיס שעות
.2
הייתי שכיר על בסיס יומי
.3
הייתי שכיר על בסיס חודשי
.4
 .5לא יודע (עבור לשאלה )103
 .6לא ענה (עבור לשאלה )103
 .100שכר ברוטו לשעת עבודה___________
 .101שכר ברוטו ליום עבודה____________
 .102שכר ברוטו לחודש עבודה____________

 .103מה הייתה תשובתך להצעה האחרונה שקיבלת?
קיבלתי את ההצעה
.1
עוד לא החלטתי ( עבור לשאלה )105
.2
דחיתי את ההצעה האחרונה ( עבור לשאלה )105
.3
 .4לא יודע (עבור לשאלה )105
 .5לא ענה (עבור לשאלה )105
 .104אתחיל לעבוד בעוד( שבועות)___________:

 .105מדוע דחית או לא החלטת לגבי ההצעה האחרונה שקיבלת (סמן תשובה אחת בלבד)?
דחיתי את ההצעה האחרונה או לא החלטתי מפני ש:
 .1הוצע לי שכר נמוך מדי ( עבור לשאלה )107
 .2עבודה קשה מדי( עבור לשאלה )107
 .3התרשמתי שהעבודה לא מעניינת( עבור לשאלה )107
 .4מקום העבודה רחוק ממקום מגורי( עבור לשאלה )107
 .5אין בעבודה שהוצעה לי סיכוי לקידום( עבור לשאלה )107
 .6הוצעה לי עבודה עונתית ו/או עבודה לתקופה קצרה( עבור לשאלה )107
 .7אחר
 .8לא יודע( עבור לשאלה )107
 .9לא ענה( עבור לשאלה )107
 .106פרט:
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 .107בכמה מקומות עבדת מאז הפסקת הקורס או הביטול שלו ?
 .1לא עבדתי מאז ביטול/הפסקת הקורס (עבור לשאלה )124
 .2עבדתי מאז סיום הקורס ב ___ -מקומות עבודה
 .3לא יודע ( עבור לשאלה )109
 .4לא ענה (עבור לשאלה )124
 .108בכמה מקומות עבודה?___________
 .109האם באחד ממקומות העבודה הנוספים בהם עבדת מסיום הקורס ,עבדת במקצוע הדומה או קרוב
למקצוע הנלמד במסגרת הקורס שהיית רשום אליו ?
 .1כן (עבור לשאלה )124
 .2לא (עבור לשאלה )124
 .3לא יודע (עבור לשאלה )124
 .4לא ענה (עבור לשאלה )124

שאלון  / Cלא בכח עבודה  -לא עובד ולא מחפש עבודה

א .חיפוש עבודה בעבר
 .110האם חיפשת עבודה באופן פעיל מאז ביטול או הפסקת הקורס ,ובמשך כמה חודשים?
 .1לא חיפשתי עבודה מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )121
 .2כן חיפשתי עבודה במשך_________ חודשים
 .3לא יודע (עבור לשאלה )112
 .4לא ענה (עבור לשאלה )112
 .111במשך כמה חודשים?_____________.

 .112האם עבדת מאז ביטול או הפסקת הקורס?
 .1לא עבדתי מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )121
 .2כן ,עבדתי מאז סיום הקורס.
 .3לא יודע (עבור לשאלה )121
 .4לא ענה (עבור לשאלה )121
 .113במשך כמה חודשים עבדת?___________
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 .114כמה חודשים לאחר ביטול או הפסקת הקורס התחלת לעבוד?________

 .115האם עבדת במקצוע הדומה או קרוב למקצוע הנלמד בקורס שהיית רשום אליו ?
 .1לא עבדתי במקצוע הנלמד מאז סיום הקורס (עבור לשאלה )117
חודשים
 .2כן עבדתי במקצוע הנלמד במשך
 .3לא יודע (עבור לשאלה )117
 .4לא ענה (עבור לשאלה )117
 .116במשך כמה חודשים?__________

ג .הצעת עבודה אחרונה שקבלת
 .117כמה הצעות עבודה קיבלת ממעסיקים?
 .1לא קיבלתי אף הצעת עבודה ממעסיקים (עבור לשאלה )121
 .2קיבלתי ממעסיקים עוד הצעות עבודה
 .3לא יודע (עבור לשאלה )121
 .4לא ענה (עבור לשאלה )121
 .118כמה הצעות עבודה?________
 .119תאר בפרוט רב ככל האפשר את העיסוק והתפקיד שהוצע לך בהצעה האחרונה
(ס.משלח יד

)

 .120תאר בפרוט רב ככל האפשר את תחום פעילותו העיקרית של מקום העבודה בהצעת העבודה
האחרונה?
(דוגמאות :ייצור טלביזיות ,תיקון מכוניות ,מכירה סיטונאית של מזון ,מתן שירותים פיננסיים או
)
(ס.ענף כלכלי
שירותי ביטוח וכד').
 .121מהו השכר ברוטו לחודש שהוצע לך בהצעת העבודה האחרונה שקיבלת?__________
 .122במה עסקת בעיקר מאז ביטול או הפסקת הקורס ועד היום?
 .1בלימודים ( עבור לשאלה )124
( עבור לשאלה )124
.2הייתי בחו"ל
( עבור לשאלה )124
 .3מחלה/טיפולים
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( עבור לשאלה )124
 .4בעבודת בית
 .5בהכנות להקמת עסק עצמאי ( עבור לשאלה )124
 .6סיבות אישיות (היריון ,לידה ,שינוי מגורים ועוד) ( עבור לשאלה )124
 .7אחר
 .8לא יודע ( עבור לשאלה )124
 .9לא ענה ( עבור לשאלה )124
 .123ציין__________

פרטים אישיים
ולשאלות אחרונות לצורכי מחקר וסטטיסטיקה
.124

מין:

 .1זכר
 .2נקבה
 .3לא ענה

 .125שנת לידה____________ :

 .126ארץ לידה .1 :יליד הארץ ( עבור לשאלה )129
 .2יליד חו"ל
 .3לא ענה ( עבור לשאלה )129
 .127שנת עלייה__________
 .128ארץ לידה__________

 .129מצב משפחתי:
 .1נשוי
 .2גר עם בן/בת זוג ללא נישואין במשק בית משותף.
 .3פרוד ( חי/ה בנפרד) ( ,עבור לשאלה .) 131
 .4רווק ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה .)131
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 .5גרוש ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה .)131
 .6אלמן ( חי/ה בנפרד) ( עבור לשאלה .)131
 .7לא ענה ( עבור לשאלה .)131

 .130האם בן/בת זוגך המתגורר/ת עמך עובד/ת?
 .1בן/בת זוגי עובד/ת
 .2בן/בת זוגי לא עובד/ת
 .3לא ענה
 .131האם יש לך ילדים עד גיל ? 18
 .1אין לי ילדים עד גיל ( 18עבור לשאלה )134
.2יש לי ילדים עד גיל 18
 .3לא ענה (עבור לשאלה )134
 .132מס' ילדים עד גיל ________18
.133ומתוכם עד גיל __________5

 .134סוג מגורים:
 .1אני גר עם הורי ( עבור לשאלה )136
 .2אני גר בדירה בבעלותי ( עבור לשאלה )136
 .3אני גר בדירה שכורה( עבור לשאלה )136
 .4אחר
 .5לא יודע( עבור לשאלה )136
 .6לא ענה( עבור לשאלה )136
 .135פרט___________:

 .1יהודי
 .136מגזר:
 .2מוסלמי
 .3נוצרי
 .4דרוזי
 .5אחר
 .6לא יודע
 .7לא ענה
 137כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית?
 .1חרדי ,דתי מאד
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 .2דתי
 .3מסורתי
 .4חילוני השומר על חלק ממנהגי הדת.
 .5חילוני
 .6לא יודע
 .7לא ענה
.138שנים למדת בסך הכל בבתי ספר (לא כולל קורסים)?_____________
 . 139בית הספר האחרון שבו למדת:
 .1לא למדתי
 .2יסודי  /וחטיבת ביניים

 3תיכון מקצועי או חקלאי
תואר וכו'
 .4תיכון עיוני
 .5ישיבה

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

.140יש לך תעודת בגרות?
 .1אין לי תעודת בגרות
 .2יש לי בגרות תעודת חלקית
 .3יש לי תעודת בגרות מלאה
 .4לא יודע
 .5לא ענה

לסיום ,נודה לך אם תוכל למסור לנו פרטים נוספים לצורך עדכון פרטייך במערכת לצורך קשר בעתיד

 .141שם רחוב
 .142מספר בית

 .143מספר דירה

 .144שם ישוב

(ס.ישוב
-

 .145מס' טלפון בבית מגוריך
-

 .146מס' טלפון נייד שברשותך

)
(קידומת)
(קידומת)

.147הערות
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________
[סיים את הראיון והודה לנשאל]
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