מצבם התעסוקתי והשכלתם של האקדמאים הערבים בישראל
שאלון הסקר
"שלום ,שמי _______ ואני מתקשר/ת מטעם מנהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת.
בימים אלו ,אנו עורכים מחקר הבודק את מצבם התעסוקתי של האקדמאים הערבים לעומת
האקדמאים היהודים .מטרת המחקר היא ללמוד את מאפייני התעסוקה ,נכון להיום ,על מנת
לראות כיצד ניתן לשפר את המצב הקיים".
הנחיות למראיין :מיד לאחר ההקדמה יש לברר האם מישהו מבני הבית הוא אקדמאי ולבקש
אותו לטלפון .במקרה ונתקלת בבית בו יש יותר מאקדמאי אחד ,נא בקש את מי שזמין.
במידה והשיחה מועברת לאדם אחר ,יש להקריא לו את ההקדמה.
"נודה לך אם תוכל להקדיש לנו מזמנך כדי להשיב לשאלותינו .אנו מתחייבים לשמור על סודיות
הנתונים ותשובותיך תשמשנה למטרות סטטיסטיות בלבד".
לתשומת לב המראיין :השאלות מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנשאלים ולנשאלות כאחד .אנא
הקפד לנסח את השאלות בהתאם למין של הנשאלים.
"האם אפשר להתחיל בראיון?"
אם לא ,קבע תאריך ושעה אחרת (ציין בטופס הבקרה)
אם כן ,התחל את הראיון (פיסקה הבאה)
 .1מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שקיבלת?
 .1אין תואר אקדמי (סיים ראיון)
 .2תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל
 .3תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל  +תעודת הוראה
 .4תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל
 .5תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל  +תעודת הוראה
 .6תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל
 .7תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל  +תעודת הוראה

למראיין  :במידה והמרואיין ענה את תשובה מספר  ,1שאל אותו האם יש בבית מישהו אחר
שהוא אקדמאי והתחל איתו את הראיון .במידה ואין ,סיים את הראיון והודה למשיב.

שאלת ניתוב:
 .2האם אתה עובד כיום?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )46
פרק א' – היסטוריה תעסוקתית ומצב תעסוקתי נוכחי
 .6עובדים בעת הראיון
 .3כמה מקומות עבודה החלפת בחמש השנים האחרונות? __________ (למראיין :יש לציין
מספר)
 .4כמה זמן עבדת בסה"כ בחמש השנים האחרונות בכל מקומות העבודה בהם עבדת?
(למראיין :הכוונה היא למשך זמן מצטבר שעבד בחמש השנים האחרונות)
_____________(בשנים)
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל ,שנתיים
וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי חודשים)
 .5בכמה מקומות עבודה אתה עובד כיום (הכוונה היא לעבודה במספר מקומות עבודה בו
זמנית)? ________ (למראיין :יש לציין מספר)
למראיין :השאלות הבאות מתייחסות למקום העבודה העיקרי בו עובד כיום המרואיין
 .6כמה זמן אתה עובד במקום עבודתך הנוכחי? (בשנים)
___________ שנים
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן בשנים ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל,
שנתיים וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי
חודשים)
 .7באיזה ישוב אתה עובד?
 .1בישוב________ (ס .ישוב
 .2במספר ישובים שונים (עבור לשאלה )7

(

 .3לא יודע (עבור לשאלה )7
 .4לא ענה (עבור לשאלה )7
 .8איזה ישוב?__________
 .9מהו גודל החברה בה אתה עובד?
 .1חברה גדולה
 .2חברה בינונית
 .3חברה קטנה
 .4לא יודע
 .5לא ענה
 .10האם מרבית השירותים שהחברה בה אתה עובד מספקת ,מיועדים לאוכלוסייה הערבית?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .11תאר את עיקר פעילותו של מקום עבודה זה (כגון :מפעל טקסטיל ,בנייה ,חברה לשירותי
ניקיון ,בית מלון ,חברת ביטוח)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ס .ענף כלכלי)
 .12תאר את עיקר עיסוקך במקום עבודה זה (לדוגמא :פקיד ,מנהל ייצור ,מטפל בקשישים)____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(ס .משלח יד)
כמה זמן אתה עובד בתפקידך הנוכחי? (בשנים)
 ____________ .13שנים
חודשים (למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל,
שנתיים וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי
חודשים)

 .14במקום עבודה זה ,האם אתה:
 .1שכיר (עבור לשאלה )64
 .2עצמאי המעסיק שכירים (עבור לשאלה )65
 .3עצמאי שאינו מעסיק שכירים (עבור לשאלה )65
 .4אחר
 .5לא ענה(עבור לשאלה )64
 .15אחר ,פרט__________:
 .16במקום עבודה זה ,האם אתה מקבל את שכרך מחברת כוח אדם? (למראיין :הכוונה היא
האם המרואיין מקבל את משכורתו דרך חברה חיצונית ולא דרך המעסיק הישיר שלו
אצלו הוא עובד).
.1כן
.2לא
.3לא ענה
 .17לאיזו קבוצת שכר משתייך שכרך החודשי (ברוטו) במקום עבודתך (למי שעובד ביותר
ממקום עבודה אחד ,יש לציין את סה"כ השכר בכל מקומות העבודה) (למראיין :כאשר
מדובר בעצמאי ,יש לשאול על הכנסתו החודשית במקום על שכר)?
 .1עד 2000
2001 - 3800 .2
3801 - 5000 .3
5001 - 6000 .4
6001 - 7500 .5
 7501 .6ומעלה
 .7לא ענה
(למראיין :במידה ועובד ביותר ממקום עבודה אחד ,יש לציין את סה"כ השעות בכל מקומות
העבודה)
אם התשובה היא "לא קבוע" ,לסמן  0בעמודת שעות שבועיות ושאל לגבי מספר השעות שעבד
בשבוע האחרון וציין בעמודה נוספת "בשבוע האחרון"
כמה שעות אתה עובד בד"כ בשבוע (לרבות שעות נוספות)
 .18שעות שבועיות________

 .19בשבוע האחרון____________
 .20האם משרתך מוגדרת כ:
 .1משרה מלאה (עבור לשאלה )64
 .2משרה חלקית
 .3לא ענה (עבור לשאלה )64
 .21האם אתה עובד במשרה חלקית מיוזמתך או משום שלא מצאת עבודה במשרה מלאה?
 .1מיוזמתי
 .2לא מצאתי עבודה במשרה מלאה/בגלל מגבלה כלשהי (עבור לשאלה )62
 .3לא ענה (עבור לשאלה )64
 .22מאיזו סיבה אתה עובד במשרה חלקית?
 .1אני לומד (עבור לשאלה )64
 .2אני מטפל בילדים,בבני משפחה,במשק הבית (עבור לשאלה )64
 .3אני לא מעוניין לעבוד במשרה מלאה (עבור לשאלה )64
 .4אחר
 .23פרט___________________:

 .24מאיזו סיבה אתה עובד במשרה חלקית?
 .1חיפשתי עבודה נוספת אך לא מצאתי (עבור לשאלה )64
 .2לא מצאתי עבודה נוספת המסתדרת עם הימים והשעות של עבודתי הנוכחי (עבור
לשאלה )64
 .3בפנסיה ,גיל גבוה (עבור לשאלה )64
 .4הגבלה בניידות (היעדר תחבורה לשעות ארוכות) (עבור לשאלה )64
 .5איני יכול לעבוד יותר שעות עקב :מחלה ,מום ,נכות וכדומה (עבור לשאלה )64
 .6אחר
 .25פרט__________

 .26עד כמה הינך מרוצה מהמדדים הבאים של עבודתך העיקרית .יש להשיב על סולם הנע בין
 1ל 4 -כאשר – 1 :בכלל לא מרוצה ו – 4 -מאוד מרוצה
בכלל לא
מרוצה

לא כל כך
מרוצה

מרוצה

מאוד
מרוצה

לא
רלוונטי

לא
ענה

 .26ממקום עבודתך

1

2

3

4

9

99

 .27מהעבודה בכללותה

1

2

3

4

9

99

 .28מהשכר

1

2

3

4

9

99

 .29מהתנאים הנלווים לשכר (כגון:
פנסיה ,קרן השתלמות ,ביטוח
מנהלים וכד')

1

2

3

4

9

99

 .30מאפשרויות הקידום שלך

1

2

3

4

9

99

 .31מהאפשרות לנצל את השכלתך,
הידע והכישורים שלך

1

2

3

4

9

99

 .32ממידת האחריות והיוזמה
המוטלות עליך

1

2

3

4

9

99

 .33מהביטחון שלא יפטרו אותך

1

2

3

4

9

99

 .34עד כמה קיים קשר בין המקצוע אותו למדת לבין התפקיד אותו אתה מבצע כיום (למראיין:
כאשר מדובר בעצמאי ,במקום לשאול על תפקיד יש לשאול על העבודה בה הוא עובד כיום)? יש
להשיב על סולם הנע בין  1ל 6 -כאשר - 1 :לא קיים קשר כלל ו – 6 -קיים קשר חזק מאוד
9
6
5
4
3
2
1
קיים קשר חזק מאוד לא ענה
לא קיים קשר כלל
 .35האם ,להערכתך ,הנך בעל כישורים מעבר לאלה הנדרשים לתפקידך במקום עבודתך הנוכחי?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )24
 .3לא ענה (עבור לשאלה )24
מדוע ,לדעתך ,אינך מועסק בתפקיד התואם את כישוריך?
סיבה

כן

לא

לא ענה

 .36אינני מקורב לאחד מהבכירים האחראיים במקום
עבודתי

1

2

9

 .37לא שירתי בצה"ל

1

2

9

 .38אני בן מיעוטים

1

2

9

 .39אין לי מספיק וותק וניסיון

1

2

9

 .40בכל התפקידים הבכירים יותר מועסקים עובדים
אשר ,לדעתי ,מוכשרים יותר ממני

1

2

9

 .41אחר

1

2

9

 .42פרט_________________:
 .43האם כיום הנך עובד באותו סוג עבודה בה היית מעוניין לעבוד?
 .1כן (עבור לשאלה )34
 .2לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )34
מהן הסיבות לכך שאינך עובד בסוג העבודה שאתה מעוניין בה?

הסיבה

כן

לא

לא ענה

 .44לא מצאתי עבודה בתחום שחיפשתי

1

2

9

 .45במקום עבודתי הנוכחי קיים סיכוי רב לקידום כעבור
תקופת עבודה מסוימת

1

2

9

 .46יכולתי לעבוד בסוג העבודה שחיפשתי ,אך העדפתי
לעבוד במקום עבודתי הנוכחי בשל תנאי עבודה יותר
טובים

1

2

9

 .47יכולתי לעבוד בסוג העבודה שחיפשתי ,אך העדפתי
לעבוד במקום עבודתי הנוכחי עקב קרבתו למקום מגוריי

1

2

9

 .48מרבית מקומות העבודה בתחום דורשים שירות
בצה"ל

1

2

9

 .49מרבית מקומות העבודה בתחום דורשים ניסיון קודם

1

2

9

מוכח
 .50עקב סיבות תרבותיות ,כמו :דת ו/או מנהגים בחברה
בה אני חי

1

2

9

 .51אחר

1

2

9

 .52פרט_________________:
 .53האם קודמת ,בעבודתך הנוכחית ,לתפקידים בכירים יותר?

 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .54האם ,לדעתך ,התפקיד אותו אתה ממלא היום במקום עבודתך יאפשר לך בעתיד התקדמות
לתפקידים בכירים יותר?
 .1כן
 .2לא
 .3לא יודע
 .4לא ענה
 .55באיזו דרך מצאת את מקום עבודתך הנוכחי? (למראיין :יש לבחור תשובה אחת בלבד)
 .1מודעות "דרושים" בעיתונים
 .2תשדירי "דרושים" ברדיו או בטלוויזיה
 .3לשכת העבודה של שירות התעסוקה
 .4חברת השמה פרטית (לדוגמא מנפאואר)ORS ,
 .5ארגונים העוסקים בתחום (לדוגמא קו משווה ,צופן וסיכוי)
 .6סיוע של בני משפחה/חברים/מכרים
 .7פנייה ישירה למעסיק – אישית או בכתב
 .8באמצעות האינטרנט
 .9המעסיק פנה אלי
 .10הקמתי עסק
 .11לא ענה
 .56כמה זמן חיפשת עד שמצאת את עבודתך הנוכחית? ____________ חודשים
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן בחודשים ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל,
שנתיים וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי
חודשים)
 .57האם אתה מחפש כיום מקום עבודה אחר במקום עבודתך הנוכחית?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )641
 .3לא ענה (עבור לשאלה )641

 .58באיזה תחום עיסוק/מקצוע עיקרי אתה מחפש עבודה?___________________________
____________________________________________________________________
(ס .משלח יד)
 .59מדוע אתה מחפש עבודה אחרת? (למראיין :יש לבחור תשובה אחת בלבד)
 .1אני מחפש שינוי מקצועי (עבור לשאלה )641
 .2אני מחפש עבודה שבה אנצל את השכלתי ,הידע והכישורים שלי (עבור לשאלה )641
 .3אני מחפש קידום ו/או הטבות (עבור לשאלה )641
 .4אני מחפש שכר גבוה יותר (עבור לשאלה )641
 .5אני מחפש עבודה שתהיה קרובה יותר למקום מגוריי (עבור לשאלה )641
 .6אני מחפש עבודה בה אוכל לשלב בצורה טובה יותר בין שעות העבודה לשעות הטיפול
בילדים/במשק הבית (עבור לשאלה )641
 .7העמיתים בעבודה מציקים לי (עבור לשאלה )641
 .8אני חושש שעומדים לפטר אותי (עבור לשאלה )641
 .9אחר
 .60אחר,פרט_______________:
(עבור לשאלה )641
 .2לא עובדים בעת הראיון 8מובטלים ושאינם בכוח העבודה
 .61כמה זמן אינך עובד? (בשנים)____________
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל ,שנתיים
וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי חודשים .למי
שמעולם לא עבד יש לציין  0ולעבור לשאלה )90
 .62מהי הסיבה העיקרית לכך שאינך עובד כיום? (למראיין :יש לבחור תשובה אחת בלבד)
 .1אני נמצא במסגרת של לימודים/הכשרה (עבור לשאלה )42
 .2בשל בעיות בריאות גופניות או נפשיות (עבור לשאלה )42
 .3גיל גבוה (עבור לשאלה )42
 .4נמצא בפנסיה (עבור לשאלה )42

 .5עובד בעבודה עונתית (עבור לשאלה )42
 .6טיפול בילדים ,בני משפחה או משק בית (עבור לשאלה )42
 .7חיפשתי אך אין כלל הצעות עבודה (עבור לשאלה )42
 .8כישוריי גבוהים עבור העבודות המוצעות לי (עבור לשאלה )42
 .9השכר המוצע נמוך מדי (עבור לשאלה )42
 .10איני מעוניין לעבוד (עבור לשאלה )42
 .11העדר ניידות/תחבורה ממקום מגוריי (עבור לשאלה )42
 .12אחר
 .13לא ענה (עבור לשאלה )42
 .63אחר,פרט_____________:
 .64האם בעבודה האחרונה בה עבדת ,עסקת בעבודה הקשורה למקצוע אותו למדת?
 .1כן (עבור לשאלה )46
 .2לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )46
 .65האם בשלוש השנים שקדמו לעבודה האחרונה בה עבדת ,עסקת בעבודה הקשורה למקצוע
אותו למדת?
 .1כן (עבור לשאלה )46
 .2לא
 .3לא ענה (עבור לשאלה )46
 .66מדוע לא עסקת בעבודה הקשורה למקצוע אותו למדת?
 .1לא התקבלתי לאף עבודה בתחום (עבור לשאלה )46
 .2השכר והתנאים במקצוע שלמדתי לא מספיק טובים (עבור לשאלה )46
 .3מרבית מקומות העבודה בתחום דורשים ניסיון קודם מוכח (עבור לשאלה )46
 .4עקב סיבות תרבותיות ,כמו :דת ו/או מנהגים בחברה בה אני חי (עבור לשאלה )46
 .5המקצוע אותו למדתי אינו מעניין אותי (עבור לשאלה )46
 .6עקב קשיי ניידות/תחבורה ממקום מגוריי (עבור לשאלה )46
 .7אחר

 .67אחר,פרט__________
 .68האם עבדת בחמש השנים האחרונות?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )83
 .3לא ענה (עבור לשאלה )83
 .69כמה זמן עבדת בסה"כ בחמש השנים האחרונות בכל מקומות העבודה בהם עבדת? בחודשים
(למראיין :הכוונה היא למשך זמן מצטבר שעבד בחמש השנים האחרונות)
_________________________ חודשים
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל ,שנתיים
וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי חודשים)
 .70כמה מקומות עבודה החלפת בחמש השנים האחרונות? __________ (למראיין :יש לציין
מספר)
למראיין :במידה ובחמש השנים האחרונות עבד ביותר מעבודה אחת לבקש להתייחס ,בשאלות
הבאות ,לעבודה היותר משמעותית האחרונה בה עבד.
 .71תאר בפירוט את מקום עבודתך המשמעותי האחרון ואת פעילותו העיקרית (כגון :מחלקת
שיווק ,מספרה ,אגף כוח אדם בבנק ,משרד עו"ד ,בית ספר יסודי)
____________________________________________________________________
_______________ _____________________________________________________
(ס .ענף כלכלי)
 .72תאר מה היה עיקר עיסוקך במקום עבודתך המשמעותי האחרון (לדוגמא :מורה בבית ספר
תיכון ,פקיד ,מנהל ייצור ,מטפל בקשישים)? (ס .משלח יד)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .73כמה זמן עבדת במקום עבודתך המשמעותי האחרון? (בשנים)
_________________

(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל ,שנתיים
וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי חודשים)
 .74מה היית בעבודתך המשמעותית האחרונה?
 .1שכיר (עבור לשאלה )54
 .2עצמאי המעסיק שכירים (עבור לשאלה )55
 .3עצמאי שאינו מעסיק שכירים (עבור לשאלה )55
 .4אחר
 .5לא ענה (עבור לשאלה )54
 .75אחר ,פרט_______________ :
(למראיין :הכוונה היא האם המרואיין קיבל את משכורתו דרך חברה חיצונית ולא דרך המעסיק
הישיר שלו אצלו הוא עבד)?
 .76בעבודתך המשמעותית האחרונה ,האם קיבלת את שכרך מחברת כוח אדם?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .77לאיזו קבוצת שכר השתייך שכרך החודשי (ברוטו) במקום עבודתך המשמעותי האחרון?
(למראיין :למי שעבד באותו הזמן ביותר ממקום עבודה אחד ,יש לציין את סה"כ השכר בכל
מקומות העבודה .כאשר מדובר בעצמאי ,יש לשאול על הכנסתו החודשית במקום על שכר)?
 .1עד 2000
2001 - 3800 .2
3801 - 5000 .3
5001 - 6000 .4
6001 - 7500 .5
 7501 .6ומעלה
 .7לא ענה
 .78כמה שעות בשבוע (לרבות שעות נוספות) עבדת בד"כ בעבודתך המשמעותית האחרונה
(למראיין :במידה ועבד ביותר ממקום עבודה אחד ,יש לציין את סה"כ השעות בכל מקומות
העבודה)? ________ שעות שבועיות
(למראיין :אם התשובה היא "לא קבוע" בקש הערכה ממוצעת של שעות העבודה בשבוע)

 .79האם משרתך המשמעותית האחרונה הוגדרה כ:
 .1משרה מלאה
 .2משרה חלקית
 .3לא ענה
 .80מה הייתה הסיבה העיקרית להפסקת עבודתך המשמעותית האחרונה? (למראיין :סמן
ברשימה הבאה את הסיבה העיקרית הקרובה ביותר לסיבה שמציין המרואיין .יש לבחור תשובה
אחת בלבד)
 .1השכר היה נמוך מדי (עבור לשאלה )66
 .2תנאי העבודה היו קשים מדי (כמו :שעות לא נוחות ,רעש ,עבודה פיסית קשה ,העבודה
רחוקה מהבית) (עבור לשאלה )66
 .3מסיבות בריאותיות (גופניות או נפשיות) (עבור לשאלה )66
 .4החלפת מקום מגורים(עבור לשאלה )66
 .5סיבות אישיות (כמו :נישואין ,לידה וקשיי שפה) (עבור לשאלה )66
 .6בעיות במקום העבודה (כמו :העבודה הייתה משעממת ,לא הסתדרת עם הממונה
ומיצית את עצמך) (עבור לשאלה )66
 .7צורך לטפל בילדים (עבור לשאלה )66
 .8לצורכי לימודים ,קורס או הכשרה מקצועית (עבור לשאלה )66
 .9היעדר תחבורה/קושי בניידות ממקום המגורים למקום העבודה(עבור לשאלה )66
 .10פיטורים(עבור לשאלה )66
 .11מקום העבודה נסגר(עבור לשאלה )66
 .12עבודה זמנית או עונתית שהסתיימה (עבור לשאלה )66
 .13צמצומים (עבור לשאלה )66
.14יציאה לפנסיה (עבור לשאלה )66
 .15אחר
 .81אחר ,פרט________ :
 .82באיזו דרך מצאת את מקום עבודתך המשמעותי האחרון? – (למראיין :יש לבחור תשובה אחת
בלבד)
 .1מודעת 'דרושים' בעיתונים
 .2תשדירי 'דרושים' ברדיו או בטלוויזיה

 .3לשכת העבודה של שירות התעסוקה
 .4חברת השמה פרטית (לדוגמא :מנפאואר)ORS ,
 .5ארגונים העוסקים בתחום (לדוגמא קו משווה ,צופן וסיכוי)
 .6סיוע של בני משפחה/חברים או מכרים
 .7פנייה ישירה למעסיק – אישית או בכתב
 .8באמצעות האינטרנט
 .9המעסיק פנה אליי
 .10הקמתי עסק
 .11לא ענה
 .83האם אתה מחפש כיום עבודה?
 .1כן
 .2לא ,אך חיפשתי עבודה במהלך השנה האחרונה
 .3לא (עבור לשאלה )662
 .4לא ענה (עבור לשאלה )662
 .84כמה זמן אתה כבר מחפש/חיפשת עבודה באופן פעיל?
_________________ חודשים
(למראיין :יש לבקש מהמרואיין להגיד את הזמן ,לעגל חצי שנה כלפי מעלה – למשל ,שנתיים
וארבעה חודשים = שנתיים וחצי או עשרה חודשים = שנה ולרשום אותו במספר לפי חודשים)
 .85האם אתה מחפש עבודה במקצוע מסוים?
.1כן
 .2לא,בכל מקצוע ,לא משנה לי (עבור לשאלה )65
 .86באיזה מקצוע?_________________ (ס .משלח יד)
באילו דרכים אתה מחפש עבודה?
תאור

כן

לא

לא ענה

 .87מודעות "דרושים" בעיתונים

1

2

9

 .88מודעות "דרושים" במקומות ציבוריים

1

2

9

 .89לשכת העבודה של שירות התעסוקה

1

2

9

 .90חברת השמה פרטית (לדוגמא מנפאואר)ORS ,

1

2

9

 .91ארגונים העוסקים בתחום (לדוגמא קו משווה ,צופן
וסיכוי)

1

2

9

 .92דרך בני משפחה/חברים/מכרים

1

2

9

 .93פנייה ישירה למעסיק – אישית או בכתב

1

2

9

 .94לוחות דרושים באינטרנט

1

2

9

 .95אני מקים עסק עצמאי

1

2

9

 .96אחר

1

2

9

 .97אחר ,פרט_________________:
שאתה מחפש בעבודה ,עד כמה חשוב עבורך כל אחד מהמרכיבים הבאים? (יש להשיב על סולם
הנע בין  1ל 4כאשר-1 :בכלל לא חשוב ו-4חשוב מאוד).
בכלל לא
חשוב

לא כל כך
חשוב

חשוב

חשוב
מאוד

לא
רלוונטי

לא ענה

תאור
 .98שעות עבודה נוחות

1

2

3

4

9

99

 .99עניין ואתגר בעבודה

1

2

3

4

9

99

 .100עבודה בתחום

1

2

3

4

9

99

הלימודים
 .101עבודה במוסד גדול
ומוכר

1

2

3

4

9

99

 .102שכר והטבות

1

2

3

4

9

99

 .103בטחון תעסוקתי

1

2

3

4

9

99

 .104אווירה נעימה במקום
העבודה

1

2

3

4

9

99

 .105קרבה למקום
המגורים

1

2

3

4

9

99

 .106אחר

1

2

3

4

9

99

 .107אחר ,פרט_____________ :
 .108לכמה משרות ,במהלך השנה האחרונה ,שלחת קורות חיים והגשת מועמדות לתפקיד?
_______ (למראיין :יש לציין מספר מי שמציין  0יש לעבור לשאלה )110

 .109כמה מהמשרות שהגשת להן מועמדות ,במהלך השנה האחרונה ,הולמות את כישורך? _____
(למראיין :יש לציין מספר)
 .110האם זומנת לראיון עבודה בשנה האחרונה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )664
 .3לא ענה (עבור לשאלה )664
 .111לכמה ראיונות עבודה זומנת בשנה האחרונה? _________ (למראיין :יש לציין מספר)
 .112האם קיבלת הצעות עבודה בשנה האחרונה?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
בגלל אילו מבין הסיבות הבאות ,לדעתך ,מועמדותך נדחתה או פנייתך לא נענתה?
תאור

כן

לא

לא ענה

 .113גיל

1

2

3

 .114מגדר

1

2

3

 .115השכלה לא מתאימה או כישורים מקצועיים שאינם הולמים את
המשרה הפנויה

1

2

3

 .116ישוב המגורים רחוק ממקום העבודה

1

2

3

 .117אי שליטה מלאה בשפה העברית

1

2

3

 .118אי שליטה בשפה אחרת

1

2

3

 .119רמת הידע במחשבים ו/או באינטרנט אינה הולמת את הרמה הדרושה

1

2

3

 .120לאום

1

2

3

 .121אין לי קשרים

1

2

3

 .122אחר

1

2

3

 .123אחר ,פרט_________________________ :
 .124האם אתה חותם אבטלה בלשכת התעסוקה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )641
 .3לא ענה (עבור לשאלה )641

 .125כמה זמן אתה חותם אבטלה? _________________ שבועות (למראיין :יש לציין מספר)
 .126האם בלשכת התעסוקה היפנו אותך למקומות עבודה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )641
 .3לא ענה (עבור לשאלה )641
 .127האם היפנו אותך למקומות עבודה הקשורים למקצוע אותו למדת?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .128לכמה מקומות עבודה לשכת התעסוקה הפנתה אותך?_____________ (למראיין :יש לציין
מספר)
 .129לכמה ראיונות עבודה הוזמנת?
 .1אפס
 .2אחד
 .3שניים
 .4שלושה
 .5ארבעה ויותר
פרק ב' – חסמים בקבלה לעבודה בשוק היהודי והניסיון בעבודה בסביבה זו
 .130האם אי פעם הרגשת מופלה לרעה בקבלה לעבודה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )645
 .3לא ענה (עבור לשאלה )645
על איזה רקע?
הסיבה

כן

לא

לא ענה

 .131מין (זכר/נקבה)

1

2

9

 .132דתיות/אי-דתיות

1

2

9

 .133לאום

1

2

9

 .134גיל

1

2

9

 .135אחר

1

2

9

 .136אחר ,פרט____________________ :
 .137האם במקום עבודתך הנוכחי/האחרון עובדים/עבדו יחד יהודים וערבים?
 .1ערבים בלבד
 .2בעיקר ערבים
 .3גם ערבים וגם יהודים
 .4בעיקר יהודים (עבור לשאלה )621
 .5רק יהודים (עבור לשאלה )621
 .6לא ענה
 .138האם ,מאז סיום לימודיך לתואר הראשון ,חיפשת עבודה גם בשוק העבודה היהודי?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )621
 .3לא ענה (עבור לשאלה )621
 .139האם ,מאז סיום לימודיך לתואר הראשון ,עבדת בשוק העבודה היהודי?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .140-142ציין מהם  3החסמים העיקריים המקשים ,לדעתך ,בהשתלבות אקדמאים ערבים בשוק
העבודה היהודי( :למראיין :סמן ברשימה הבאה את  3החסמים הקרובים ביותר לחסמים שמציין
המרואיין)
 .1מגורים רחוק מאזור המרכז (באזור הפריפריה)
 .2גזענות ואפליה מצד בעלי העסקים היהודים
 .3מיעוט קשרים עם אנשים העובדים כיום בתוך החברות (מיעוט ברשתות חברתיות)
 .4היעדר ניסיון תעסוקתי
 .5חוסר מודעות ,של בעלי העסקים היהודים ,בנושא הייצוג ההולם של בני מיעוטים
 .6היעדר נגישות למקומות עבודה  -היעדר תחבורה/קושי בניידות
 .7שליטה נמוכה בעברית ובאנגלית

 .8בעיות דת ומסורת ,פערים תרבותיים
 .9רצון לעבוד בקרבת מקום המגורים
 .10סיבות ביטחוניות
 .11אי ידיעה על משרות פנויות עקב פרסום מועט במגזר הערבי
 .12חוסר רצון מצד האקדמאים לעבוד עם יהודים עקב סיבות לאומניות
 .13חוסר היכרות עם שוק העבודה היהודי ותהליכי המיון בו ומבחני מיון והערכה לא
הוגנים
 .14חוסר במיומנות בשיווק עצמי ובשפת גוף
 .15אחר
 .143אחר,פרט________________
 .144באיזה שוק עבודה היית מעדיף לעבוד?
 .1בשוק העבודה הערבי
 .2בשוק העבודה היהודי
 .3בשוק העבודה המשותף
 .4אחר
פרק ג' – אפיון תהליכי המיון
 .145האם השתתפת אי פעם במבחן מיון (מרכז הערכה) לעבודה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )636
 .3לא ענה (עבור לשאלה )636
 .146כמה פעמים נבחנת במבחני מיון (מרכזי הערכה) לעבודה? _______ פעמים (למראיין :יש
לציין מספר)
 .147האם עברת בהצלחה אי פעם אחד ממבחנים אלו?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .148איזה מהחלקים הבאים היה הקשה ביותר בבחינת המיון (במרכז ההערכה) האחרונה שעשית
(למראיין :נא להתייחס כאן לכל חלקי הבחינה ,אפילו אם הם פוצלו לימים שונים):

 .1דינאמיקה קבוצתית (מבחן קבוצתי)
 .2מבחני חשיבה
 .3מבחני אישיות
 .4מבחני אמינות ויושרה
 .5ראיון מקצועי אישי
 .6ראיון משאבי אנוש
 .7לא ענה
 .149באיזו מידה ,להערכתך ,מבחן המיון (מרכז ההערכה) מותאם לתרבות הערבית? יש להשיב על
סולם הנע בין  1ל 6 -כאשר - 1 :לא מותאם בכלל ו – 6 -מותאם מאוד
9
6
5
4
3
2
1
מותאם מאוד לא ענה
לא מותאם בכלל
 .150פרט_____________:
 .151האם התכוננת אי פעם למבחן מיון או לאחד מהתפקידים אליהם היית מועמד על ידי אחת
החברות הקיימות בשוק הפרטי (כגון :מכון נועם או מכון הדס) המכינות את המועמדים לבחינת
המיון?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .152האם אי פעם קיבלת עזרה או הדרכה כלשהי (כגון :חברה פרטית ,עמותה מוכרת או שירות
התעסוקה) בהליך כתיבת קורות החיים?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
פרק ד' – הסדרי תחבורה 8נגישות ,זמינות ועלות
למראיין :למי שאינו עובד ,יש להתייחס בשאלות  153-156למקום העבודה המשמעותי האחרון
שעבד בו
 .153כיצד אתה מגיע/הגעת בעבודתך האחרונה בדרך כלל למקום עבודתך?
 .1רכב פרטי (עבור לשאלה )633

 .2ברגל (עבור לשאלה )633
 .3תחבורה ציבורית (עבור לשאלה )633
 .4הסעה מאורגנת ממקום העבודה (עבור לשאלה )633
 .5בעזרת חברים/שכנים (טרמפים) (עבור לשאלה )633
 .6טרמפ לתחנת האוטובוס הציבורי (עבור לשאלה )633
 .7אחר
 .8לא ענה (עבור לשאלה )633
 .154פרט________________ :
 .155כמה זמן ,בדרך כלל ,לוקח/לקח לך להגיע ממקום מגוריך למקום עבודתך (בכיוון אחד)?
 .1עד  15דקות
 16 - 30 .2דקות
 31 - 60 .3דקות
 .4למעלה מ 60 -דקות
 .5לא ענה
 .156מה מרחק העבודה הנוכחית/הקודמת מהבית שלך? ______ ק"מ( .למראיין :יש לציין
מספר)___________
 .157האם יש תחבורה ציבורית ,בקרבת מקום מגוריך ,המאפשרת להגיע למרכזי תעסוקה מחוץ
לישוב?
 .1כן ,קרוב מאוד
 .2כן ,קרוב
 .3לא כל כך קרוב
 .4לא קרוב בכלל
 .5לא קיימת תחבורה ציבורית שכזו (עבור לשאלה )637
 .6לא יודע
 .158מהי תדירות התחבורה הציבורית הקרובה ביותר למקום מגוריך המאפשרת להגיע למרכזי
תעסוקה מחוץ לישוב?
 .1מספר פעמים בשעה
 .2פעם בחצי שעה

 .3אחת לשעה
 .4אחת לשעתיים
 .5שלוש פעמים ביום
 .6פחות משלוש פעמים ביום
 .7אין כלל תחבורה ציבורית
 .8לא יודע
 .159האם כתוצאה מתדירות נמוכה/מהעדר של תחבורה ציבורית באזור מגוריך נאלצת לוותר על
הצעת עבודה שהוצעה לך?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .160האם כתוצאה מתדירות נמוכה/מהעדר של תחבורה ציבורית באזור מגוריך נאלצת לעזוב
מקום עבודה?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
פרק ה' – היכרות עם הגופים העוזרים לאקדמאים ערבים למצוא עבודה
 .161האם אתה מכיר תוכניות ממשלתיות העוזרות לשלב אקדמאים ערבים בשוק העבודה?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )642
 .3לא ענה (עבור לשאלה )642
 .162אילו תוכניות אתה מכיר? ________________________________________
 .163האם נעזרת באחת או יותר מתוכניות אלה?
 .1כן
 .2לא
 .164האם שמעת על עמותות העוזרות לאקדמאים ערבים למצוא עבודה כגון:קו משווה,סיכוי
וצופן?
 .1כן

 .2לא (עבור לשאלה )644
 .3לא ענה (עבור לשאלה )644
 .165האם נעזרת בשירותי אחת או יותר מעמותות אלה?
 .1כן
.2לא
פרק ו' – מאפיינים סוציו דמוגרפיים
 .166מין המרואיין – לא להקריא!
 .1גבר
 .2אישה
 .167שנת לידה __________
 .168מהו מצבך המשפחתי?
 .1רווק (עבור לשאלה )654
 .2נשוי
 .3אלמן (עבור לשאלה )656
 .4גרוש/פרוד (עבור לשאלה )656
 .169האם האישה/בעל שלך היא/הוא אקדמאי/ת?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
 .170האם האישה/בעל שלך עובד/ת?
 .1כן
 .2לא (עבור לשאלה )656
 .3לא ענה
 .171תאר את עיקר עיסוקו של הבעל/האישה שלך במקום העבודה הנוכחי (לעצמאיים :בעסק
שלו) בו הוא עובד כיום (לדוגמא :פקיד ,מורה ,מנהל ,עובד ייצור)...,
___________________________________________________________________
(ס .משלח יד)
 .172מספר ילדים (בנים ובנות)__________ :
 .173שם הישוב בו אתה גר _____________ (ס .ישוב

(

 .174האם אתה?
 .1בדואי
 .2ערבי מוסלמי
 .3ערבי נוצרי
 .4דרוזי
 .5צ'רקסי
 .6נוצרי שאינו ערבי
 .7לא ענה
.175מהי רמת הדתיות שלך?
 .1דתי מאוד
 .2דתי
 .3מסורתי
 .4חילוני
 .5לא ענה
 .176כמה אחים ואחיות יש לך (למראיין :כולל המרואיין עצמו .יש לציין מספר)? ________
 .177מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שאביך קיבל?
 .1תעודת סיום של בית ספר יסודי או חטיבת ביניים (כולל מי שלמד בתיכון ולא סיים)
 .2תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות)
 .3תעודת בגרות
 .4תעודת סיום של בית ספר על תיכוני שאינה תואר אקדמי
 .5תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל
 .6תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל
 .7תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל
 .8לא קיבל אף תעודה
 .9לא ענה
 .178מהי התעודה או התואר הגבוה ביותר שאמך קיבלה?
 .1תעודת סיום של בית ספר יסודי או חטיבת ביניים (כולל מי שלמד בתיכון ולא סיים)
 .2תעודת סיום של בית ספר תיכון (שאינה תעודת בגרות)
 .3תעודת בגרות
 .4תעודת סיום של בית ספר על תיכוני שאינה תואר אקדמי

 .5תואר אקדמי ראשון  B.Aאו תואר מקביל
 .6תואר אקדמי שני  M.Aאו תואר מקביל
 .7תואר אקדמי שלישי  PHDאו תואר מקביל
 .8לא קיבלה אף תעודה
 .9לא ענה
 .179האם יש לך מחלות או מגבלות פיסיות או אחרות שאינן מאפשרות לך לעבוד בכל עבודה?
 .1כן
 .2לא
 .3לא ענה
פרק ז' – רקע השכלתי

תארים

שם מוסד
הלימודים

המדינה בה
מוסד
הלימודים
נמצא

סוג מוסד
הלימודים
(אוניברסיטה,
מכללה ,מכללה
לחינוך)

מקצוע/ות
הלימוד
העיקריים
(במידה ויש ,2
לרשום את
שניהם)

ממוצע ציון
התואר (לעגל
למטה ציון פחות
מ ,0.5 -לעגל
למעלה ציון
גדול/שווה ל-
)0.5

תואר ראשון

180

181

182

183

184

תואר שני

185

186

187

188

189

תואר שלישי

190

191

192

193

194

 .195מדוע בחרת ללמוד את המקצוע אותו למדת בתואר הראשון?
 .1התחום עניין אותי (עבור לשאלה )675
 .2הסיכויים למצוא עבודה בעלת כבוד וכסף רב בתחום זה גבוהים (עבור לשאלה )675
 .3בהמלצת משפחתי/חברים ומכרים (עבור לשאלה )675
 .4לא הצלחתי להתקבל למה שרציתי יותר(עבור לשאלה )675
 .5אחר
 .6לא ענה(עבור לשאלה )675
 .196אחר ,פרט________________ :

שליטה בשפות:
בכלל
לא

ברמה
מועטה

ברמה
בינונית

ברמה
שוטפת

ברמת
שפת
אם

לא
יודע/לא
ענה

 .197באיזו מידה אתה שולט בשפה
העברית ,כולל קריאה וכתיבה

1

2

3

4

5

9

 .198באיזו מידה אתה שולט בשפה
האנגלית ,כולל קריאה וכתיבה

1

2

3

4

5

9

 .199הערות______________________________________
תודה רבה על שיתוף הפעולה!

