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 תודות

 :ברצוני להודות לכל השותפות החשובות למחקר זה

היוזמה לחקור את החסמים בקרב ארגוני צעירות על ראשית תודה גדולה לפורום 

 .שהשתתפו במחקר ועל הסיוע לגיוס הצעירותעל השותפות צעירות במצבי סיכון 

 הידע את להעשיר לנו שאיפשרה במחקר התמיכה על NCJW לקרן מיוחדת תודה

 .התעסוקה בתחום סיכון במצבי צעירות על הייחודי

שלי ד"ר ענבר כהן, , בפורום ארגוני צעירות צוות התעסוקהלשותפות לדרך מתודה 

ובוצקי, אורטל אדרי ומיכל שלום שיזמו את המחקר והיו חלק שלו, עדנה גל-שטרכר

מרכזי בכל שלבי העבודה. תודה מיוחדת לכן על הזמן הרב שהושקע בגיוס משתתפות 

ואשר  ,ומשתתפים למחקר ועל התובנות הרבות שחלקתן איתי בכל שלבי העבודה

 רבות לכתיבת דוח המחקר. תרמו

 תודה לעוזרות המחקר עינת מיטל ואגת סולד שסייעו בכתיבת הדוח. 

תודה לנשות המקצוע שהגיבו על הממצאים, ותרמו מהתובנות שלהן להבנת 

 ובלינג, חניל-משמעויותיהם בתקופת הקורונה: תמי אדן, רוני ארדיטי, רוני אייל

  ר, ד"ר מיכל קומם ודנה קירשנבאום.מושקוביץ, עדי ליבנה, דנה נאו-טננהולץ

תודה מיוחדת לצעירות ולצעירים שהשתתפו במחקר ותרמו מזמנם. תודה לצעירות 

בקבוצת המיקוד ששיתפו בגילוי רב ובפתיחות על האתגרים הרבים שחוות צעירות 

בעולם התעסוקה. כולי תקווה שמחקר זה מביא את קולכן ויתרום לשינויים 

 אשר יקלו על השתלבותכן בעולם התעסוקה. במדיניות ובפרקטיקה

 

  



 

 
 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 

 תוכן עניינים

 4 .............................................................................................................................. תקציר

 8 ................................................................................................................... סקירת ספרות

 9 ............................................ חסמים בתחום התעסוקה בקרב צעירים וצעירות במצבי סיכון

 9 .................................................................................................... חסמים ברמת הפרט

 12 ...................................................................... חסמים ברמה הבין אישית והמשפחתית

 14 ............................................................................................... חסמים ברמה המבנית

 16 ............................................................................................. חסמים ייחודיים לנשים

 24 ...................................................... השפעת הקורונה על התעסוקה בקרב צעירות וצעירים

 29 ................................................................................................................ מטרות המחקר

 30 ......................................................................................................... ממצאים איכותניים

 30 ........................... שעלו בקבוצת המיקוד ובראיונות שהתקיימו עם צעירותתימות עיקריות 

 36 ........................................................................................................... ממצאים כמותניים

 36 .......................................................................................................................... שיטה

 39 ...................................................................................................................... ממצאים

 39 .......................................................................... ניהםתעסוקה, העדר תעסוקה ומאפיי

 42 .......................................................................................... חסמים בתחום התעסוקה

 47 .................................................................................תפיסות לגבי התעסוקה האישית

 50 ...................................................................................... אישיים וסביבתיים משאבים

 51 ........................................................................................................ תמיכה חברתית

 53 ................................................................................... צורך בעזרה בתחום התעסוקה

 55 ............................................................... משתנים הקשורים לחסמים שחוות הצעירות

 57 ................................................................................................................... דיון ומסקנות

 57 ................................................................................. מאפייני התעסוקה של הצעירות

 58 ..................................................................................................... חסמים לתעסוקה

 60 ............................................................................................. תפיסות לגבי התעסוקה

 61 ........................................................................................ היבטים הקשורים לחסמים

 63 ...................................................................................... המלצות לפרקטיקה ולמדיניות

 64 ................................................................................. והמלצות למחקר המשךמגבלות 

 66 .............................................................. אחרית דבר: משוב של נשות מקצוע לדוח החסמים

 81 ........................................................................................................................... נספחים



 

4 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 תקציר

עבור צעירים וצעירות, השתלבות בעולם התעסוקה הינה משימה קריטית עבור בניית עתידם. 

מחקרים מהשנים האחרונות מעידים כי לעומת צעירים, צעירות חוות מגוון של אתגרים וחסמים 

ן חוות אתגרים ייחודיים בעולם ייחודיים בהשתלבות בעולם התעסוקה. כמו כן, צעירות במצבי סיכו

התעסוקה, אך עדיין המחקר בנושא מועט ודל למדי. לאור זאת, המחקר הנוכחי בחן את החסמים 

 שחוות צעירות במצבי סיכון בעולם התעסוקה. 

 מטרות המחקר:

 בחינת החסמים שחוות צעירות במצבי סיכון בעולם, באמצעות פיתוח כלי למדידתם. .א

 השוואת השכיחות של החסמים בקרב צעירות שעובדות ולא עובדות, ובין צעירות לצעירים.  .ב

שאינן עובדות, ומאפייני האבטלה של מי בחינת מאפייני התעסוקה של צעירות שעובדות  .ג

החלום של הצעירות בתחום התעסוקה והמשתנים הקשורים לחסמים השונים בקרב 

 הצעירות.

 שיטת המחקר

 איכותניות וכמותיות כפי שמפורט להלן: שיטות שילובתבסס על המחקר הנוכחי ה

 חלק האיכותני ה

בקרב צעירות קבוצת מיקוד תחילה, התקיימה . הנתונים נאספו באופן איכותניהראשון בחלק 

 לצד .25-19צעירות, אשר היו בטווח גילאים  7"ילדים בסיכוי". בקבוצת המיקוד השתתפו מעמותת 

אחת מהן היא אם חד הורית. , קבוצת המיקוד, נערכו גם שני ראיונות עם צעירות מעמותת מקום

במהלך הראיון הצעירות התבקשו לספר, מתוך ניסיון חייהן, על  הראיונות היו מובנים למחצה.

. המטרה תופסות את עולם התעסוקה וכן מה החסמים שהן חוות בו כנשים צעירותהן האופן שבו 

ראיונות, הייתה לפתח את כלי המחקר, שבו נעשה שימוש לבחינת החסמים ת המיקוד והשל קבוצ

 שחוות צעירות בתחום התעסוקה בחלק הכמותני.

 ממצאים איכותניים

 תמה זו הצעירות שיתפו כי חוו מספר קשייםהתייחסה למגדר בעולם העבודה. ב ההתמה הראשונ

להדרה עלו מספר מוקדים עיקריים הקשורים מתוך דבריהן מתקשרים להיותן נשים. ש תעסוקתיים

פסילת הצעירות מתפקידים שנחשבים "גבריים", קבלת הערות  בתעסוקה: נשיםואפליה שחוות 

סקסיסטיות ומטרידות, הצעות למין תמורת כסף, אפליה בראיונות עבודה בשל היותן נשים  ונושא 

  הוריות. העדר הכדאיות ביציאה לעבודה עבור אימהות חד 

על ההשתלבות בעולם  םוהשפעת והעדר עורף משפחתי תמה שנייה התמקדה ברקע של הצעירות

העבודה. בתמה זו עלו מספר תתי נושאים עיקריים: החיוניות של העבודה עבור קיומן הבסיסי של 

פנימיות, העדר ידע  ות/בוגריכלפי הצעירות, ניצול מצבן על ידי מקומות העבודה, סטיגמה שיש 

 .של קבוצה זו הרלוונטי לתעסוקה ולזכויות בתעסוקה

התמה הנוספת שעלתה מהצעירות התייחסה להעדר מודל הורי. הצעירות שיתפו כי לרוב הן לא ראו 

ן בהשתלבותתן, ראצל הוריהן מודל יציב בתחום התעסוקה, מה שיתכן ומשפיע עליהן כיום בבחי

  .תחום זהובתפיסותיהן לגבי 
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: נכללו. בתמה זו גורמים אשר מאפשרים התמדה במקום העבודההתמה האחרונה שעלתה כללה 

כולל הנושא של קבלת מזון או תווים למזון  סוציאלייםהתנאים ההעניין שהעבודה מביאה עמה ו

זו  תמהלבסוף הצעירות התייחסו להשתלבות מאוחרת בחברה. בהתייחס ל .במקום העבודה

הצעירות שיתפו, כי לתפיסתן צעירות אשר מגיעות מרקע של סיכון עשויות להגיע להישגים אליהן 

 .צעירות אחרותהשוואה ל, זאת בשואפות בשלב מאוחר יותר בחייהן

 החלק הכמותני

איסוף הנתונים בחלק זה נערך צעירים.  -78צעירות ו 190במחקר הנוכחי במחקר השתתפו 

, אשר מיועדים לצעירות במצבי והתוכניות השונות שירותיםהם בתוך באמצעות הפצת שאלוני

או   ,, אותו הן מילאו אותו באופן עצמאישהופץ לצעירות נשלח קישור לשאלון לארגוניםסיכון. 

לחילופין בליווי נשות צוות מתוך השירותים. חלק מהשאלון מבוסס על כלים קיימים, חלקו על 

שנוסחו במיוחד עבור המחקר הנוכחי. שאלון  וכן על שאלות ,כלים שהותאמו מתוך הספרות

 החסמים לתעסוקה פותח על בסיס סקירת הספרות וקבוצת המיקוד.

 ממצאים כמותניים

למאפייני התעסוקה, החסמים לתעסוקה בחלק הכמותני, עלו מספר ממצאים מרכזיים שהתייחסו 

האישית, משאבים אישיים וסביבתיים, , תפיסות לגבי התעסוקה בקרב מי שעובדות ושאינן עובדות

 צורך בעזרה בתחום התעסוקה ומשתנים הקשורים לחסמים שחוות הצעירות.

  תעסוקה, העדר תעסוקה ומאפייניהם

ממצא זה נבדק בנפרד הן לצעירות שעובדות, והן לאלו שלא עובדות. תחילה, בקרב הצעירות שאינן 

קר בעקבות שירות לאומי / צבאי, ולאחר מכן (, הסיבה להפסקת העבודה הייתה בעי87עובדות )

בשל קושי לשלב לימודים ועבודה, יחס מזלזל, פגיעה בתנאים, עבודה קשה שלא עומדת בציפיות 

 וקבלת קצבה. 

רוב הצעירות עובדות בתפקידי מהן עובדות במשרה מלאה.  55%-בקרב הצעירות שעובדות קרוב ל

שרצו לעבוד ולא מצאו בעבר היו תקופות יווחו כי פקידות ומכירות. קרוב למחצית מהצעירות ד

 מהצעירות 40%-כי לחשף ממצא מדאיג נוסף  .טלה היה בין שבועיים לשלוש שניםהאב טווחעבודה. 

יש הכנסה נמוכה, או נמוכה מאד משכר המינימום ולשליש מהן הכנסה הקרובה לסף המינימום, 

מהצעירות  69%כמו כן, . המינימום ומטההצעירות העובדות הכנסה בגובה שכר מ 72%-כך של

 .הנוכחית דיווחו כי לא תרצנה להמשיך בעבודתן

 חסמים בתחום התעסוקה

בחלק זה החסמים חולקו לחסמים מגדריים, חסמים הקשורים למוצא של הצעירה, חסמים 

הקשורים לדרישות של מקומות תעסוקה וחסמים הנוגעים לחוויית או חשש הצעירות כי תחווינה 

 תנאים פוגעניים. 

הצעירות שאינן עובדות דיווחו על יותר חסמים מגדריים מאשר בהתייחס לחסמים המגדריים, 

הצעירות שלא עובדות ציינו כי חוששות שיהיה להן קשה להתקבל לעבודה בשל רות שעובדות. צעי

ת לעומת זאת, בקרב הצעירות שעובדות החששולחוות אפליה כנשים.  חששו היותן נשים, וכן

לקבל הזדמנויות מופחתות לקידום, ולאחר מכן לקבל הזדמנויות התרכזו בהיבטים שונים. לדוגמא 

 פחותות להעלאה בשכר זאת בהשוואה לגברים. 
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על יותר חסמים בהשוואה באשר לחסמים הקשורים למוצא, הצעירות שאינן עובדות דיווחו גם 

 ה(בהתייחס לדרישות של מקומות תעסוקה )כגון להתמיד ולהגיע בזמן לעבודלצעירות שעובדות. 

שאינן עובדות ציינו כי חוששות שהעבודה העובדות והצעירות  לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות,

 להתמיד שיתקשו חוששותבלט כי הן הצעירות שאינן עובדות  אצל תגרע מחיי הפנאי שלהן. כמו כן,

בנוגע  הצורך להסתיר את רגשותיהן בזמן העבודה. בלטהצעירות שעובדות אצל , ואילו בעבודה

, נמצא כי בעקבות תכני קבוצת המיקוד ו, אשר נוסחלתנאים פוגעניים בעבודהסמים הנוגעים לח

שתי הקבוצות מדווחות על  הצעירות שאינן עובדות מדווחות על יותר חסמים מהצעירות שעובדות.

בולט  עבור הצעירות שאינן עובדות, חסם ,חשש גבוה שלא יתחשבו ברקע האישי שלהן. לצד זאת

תחושות גבוהה על בשכיחות הצעירות העובדות דיווחו ו, שזכויותיהן כעובדות יפגעוחשש ה יהה

כמו כן, נעשתה גם השוואה בין צעירות לבין צעירם בהתייחס לחסמים בתעסוקה. המחקר  ניצול.

מעלה כי באופן כללי,  צעירים חווים או צופים פחות קשיים בתחום התעסוקה זאת בהשוואה 

 . לצעירות

 בי התעסוקה האישיתתפיסות לג

הן ציינו מספר תחומים עיקריים אליהן הצעירות נשאלו לגבי החלום שלהן בתחום התעסוקה ו

ללמוד תואר אקדמי או הכשרה מקצועית, אשר תאפשר להן לעבוד  שאיפה :(על פי שכיחות)שואפות 

משמעות לעסוק בעבודה שתאפשר להן להרגיש תחושת , רצון במקצוע לו הן מייחלות ושואפות

 , חלק מהצעירותכמו כןלעסוק בעבודה שתאפשר להן רווחה ויציבות כלכלית.  , רצוןאישית וסיפוק

 . או לעבוד בתפקידים ניהוליים משלהן עסקציינו כי חלומן הוא להיות עצמאיות ולפתוח 

התחומים הבולטים היו יציבות ושכר. לאחריהם מה חשוב להן במקום עבודתן. הצעירות נשאלו 

היקף שעות עבודה שמתאים לצורכיהן, תחושת משמעות, מימוש עצמי ואפשרות להשתפר ח על דוו

מבחינה מקצועית. קבלת מזון במקום העבודה והיוקרה של מקום העבודה דורגו כהכי פחות 

חשוב או חשוב להן מאד , שהצעירות העובדות דיווחו בשכיחות גבוהה יותרעוד נמצא כי חשובים. 

  .אפשרות להן לבטא את עצמןשמלעבוד בעבודה 

 משאבים אישיים וסביבתיים

. בתחושת המסוגלות העצמית נמצא הבדל מובהק בין צעירות שעובדות לבין אלו שאינן עובדותלא 

כמו כן, בהתייחס לתמיכה חברתית )באיזה אופן הן מעריכות את התמיכה שזמינה להן ממשפחתן, 

הצעירות דיווחו על תמיכה רבה יותר מאחר משמעותי בלט כי , חבריהן, ומאחרים משמעותיים(

בני בהשוואה לבהשוואה לתמיכה מחברים/ות ומבני משפחה, ועל תמיכה גבוהה יותר מחברים/ות 

 כמו כן, מבין גורמי התמיכה הזמינים להם צוינו בשכיחות הגבוהה ביותר אנשי מקצוע. משפחה.

 צורך בעזרה בתחום התעסוקה

הצעירות . פתוחה באשר למה דרוש כדי לסייע לצעירות להשתלב בתעסוקההצעירות נשאלו שאלה 

התייחסו למספר תחומים צרכים עיקריים: ליווי, הכוונה ותמיכה אישית עבור הצעירה, כולל 

(, חשיפה לעולם העבודה, לאפשרויות שהוא מציע ולהצעות עבודה 35.9%באמצעות מנטוריות )

גיוס  ,(10.7%לוב צעירות בעולם העבודה )אפשרו שי(, הענקת הכשרות וסיוע אשר י12.6%)

( וחיזוק המשאבים 7.7%מעסיקים גמישים ומתחשבים ותיווך בין מקום העבודה לצעירות )

 (.6.7%האישיים של הצעירות, אמונה וביטחון עצמי )
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 משתנים הקשורים לחסמים שחוות הצעירות

 האישיים ומשאבים סביבתיים, לבין בחלק זה, נבחן הקשר בין משתני הרקע השונים, המשאבים

המדד הכללי של החסמים לתעסוקה כפי שדווח על ידי הצעירות העובדות והלא עובדות בנפרד ובסך 

לצד זאת, נמוכה קשורים ליותר חסמים.   צעיר ורמת השכלה גילנמצא כי עבור כלל הצעירות הכל. 

שירות לאומי/צבאי חוות פחות חסמים מאשר צעירות שלא שרתו. לגבי  השלימוצעירות ש

משאבים מכל סוג, כך הן יותר כי ככל שיש לצעירות  , בניגוד למצופה, נמצאהמשאבים הסביבתיים

השוואה בין הקבוצות נמצא כי עבור הצעירות העובדות משתני הרקע בחוות יותר חסמים. 

מצב כלכלי קשה יותר, קיומה של מחלה או נכות, רמת  שקשורים ליותר חסמים הם: גיל צעיר,

ואף שביעות רצון נמוכה  השכלה נמוכה והיות הצעירה במהלך השירות הצבאי או הלאומי

בקרב הצעירות שאינן עובדות נמצא כי רמת חסמים גבוהה קשורה למצב בריאותי . מהתעסוקה

ת שדיווחו על יותר חסמים דיווחו על סובייקטיבי גרוע יותר ולרמת השכלה נמוכה. כמו כן, צעירו

 יותר תמיכה מגורמים שונים ולהפך.

 סיכום ומסקנות

ייחודי בעולם הממצאים מדגישים את ריבוי החסמים שצעירות, לעומת צעירים, חוות באופן 

 פיתוח של מודל תעסוקה רגיש מגדרית עבור צעירות במצבי סיכון, שכולל התעסוקה. לכן, נדרש

באופן ספציפי מדיניות שתמנע אפליה לרעה של נשים בעולם התעסוקה, ו לקידוםעבודה משמעותית 

מודל כזה נשים צעירות, אפליה על בסיס גזעי ופגיעה בתנאי העסקה של הצעירות. של אפליה של 

תעסוקתי, מענים לליקויי למידה והכנה לקראת מבחנים וראיונות  ןאבחוצריך לכלול מענים של 

לצעירות הן להגברת המודעות  שירותמענה משפטי שייתן  מומלץ אף להקיםלבות בתעסוקה. להשת

שלהן לזכויותיהן, והן עבור תביעת מעסיקים פוגעניים. בהמשך, ממצאי המחקר מורים על כך 

ור לאקשות יותר למול דרישות התעסוקה. שצעירות הן שעובדות והן שלא, בהשוואה לצעירים, מת

לאפשר להן  יוכלושמלווה על ידי נשות המקצוע, ור ל"מעסיקים ידידים" ותעסוקה חיבזאת, יתכן ו

להתנסות להשתלב בתעסוקה, אך גם להרגיש כי יש להן "רשת ביטחון" עליה הן יכולות להישען 

 ברגעי קושי. 

המחקר הצביע על כך שצעירות שאינן עובדות מדווחות על יותר חסמים, מאשר צעירות כמו כן, 

. לפיכך, נראה כי ישנה חשיבות רבה לכך שתוכניות תעסוקה אשר מיועדות לשלב צעירות שעובדות

בשוק התעסוקה, יתמקדו בחסמים שהעלו צעירות אלו. כלומר, על התוכניות להבין לעומק את 

להתמודד עם  המשמעות שהצעירות נותנות לחסמים אלו, וכן לחשוב יחד איתן מה יכול לסייע להן

 .יכולותיהן בתחום התעסוקה זאת, יוכלו לסייע לצעירות למצות את . כלהחסמים הללו

לאפשר רצוי בתחום התעסוקה, יכול להיעשות על ידי מנטוריות. כלומר  של צעירותליווי ותמיכה 

אשר הצליחו להשתלב בתעסוקה, ללוות צעירות אחרות ולהוות עבורן  מרקע דומה לנשים צעירות

תוכלנה שבהן  עבור הצעירות פלטפורמותהכרחי לייצר מודל להשראה ולתמיכה. מלבד זאת, 

 משמעותי, מכיוון שהשכלה הינה בסיס ולרכוש השכלה והכשרה מקצועית להשלים לימודים

ר להן להיחשף למגוון רב של אפשרויות אפש. חשוב אף ללמציאת תעסוקה הולמת ואיכותית

  .הקיים בשוק תעסוקהה
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 סקירת ספרות

וצעירות בעולם קשורה להשתלבותם בשוק  אחת המשימות המרכזיות העומדות בפני צעירים

 (. צעיריםBuzzeo et al., 2016; ILO, 2016,2020; Ose & Jensen, 2017 ;2019)יקיר,  העבודה

מתמודדים מול  לאחר השלמת השירות הצבאי או הלאומי, ואצל חלקם עם סיום התיכון,  ,בישראל

 2013,ואחרים ינסקיסטרבצ'-כאהן;2019יקיר, ) בשוק העבודההניסיון להשתלב בצורה מיטיבה 

ר . תעסוקה היא מנוף לחיי רווחה עתידיים טובים יותר עבו(2015אובן ותורג'מן, ר ;2017, 'בינוביץר

 Mann et al., 2019; Newton) סיכון בפרטמצבי ועבור בני נוער וצעירים ב ,וצעירים בכללבני נוער 

et al., 2020) . 

 ,Bughin et al., 2018; ILO) תדיר באופן שוק העבודה במאה העשרים ואחת משתנהלצד זאת, 

 ,.Mann et al;2013 ,סטרבצ'ינסקי-כאהן, וכך גם אופי הכישורים הנדרשים בו ורמתם )(2015

 2008-ב . חלק מהשינויים נובעים מצמצום הזדמנויות לכלל הצעירים בעקבות המשבר העולמי(2019

 ,Bell & Blanchflower) ובעקבות משבר הקורונה הנוכחי, בשניהם הצעירים היו ראשונים להיפגע

ILO,2020 ;2011 ,) הטכנולוגית חלק נובעים מהשינויים במבנה שוק העבודה בעקבות המהפכה

 נאון ;2019יקיר, ינם פונים ללימודי השכלה גבוהה )צעירים שאעבור  קשיים במיוחד ציבהשמ

עומדים חסמים בפני כלל הצעירים  אף כיזאת ועוד, . (Buzzeo et al., 2016; 2014, ואחרים

לקשיים וחסמים  אףמשמעותיים המקשים על השתלבות בתעסוקה, צעירים במצבי סיכון חשופים 

ראובן ותורג'מן, ; 2019יקיר, ) ייחודיים להשתלבות בתעסוקה מעצם מצבי הסיכון בהם הם נתונים

2015;(Buzzeo et al., 2016. .חסמים אלו יפורטו במסגרת הסקירה הנוכחית 

, שהם חסרי 18-25צעירים במצבי סיכון" או "צעירים פגיעים" הוגדרו באופן הבא: "אנשים בגיל "

חלקם גדלו במסגרות חוץ ביתיות אבל חלקם גדלו בבית הוריהם הביולוגיים. מדובר  ,עורף משפחתי

ממשפחות שבהן יש בן ו/או באנשים שמגיעים מהפריפריה החברתית )ולעתים גם הגיאוגרפית( 

, 2012, ואחרים משפחה עם מוגבלות או חולי משמעותיים שמקשים על התפקוד המשפחתי" )זעירא

 . (55עמוד 

בראייה מגדרית,  בקרב קבוצת צעירות במצבי סיכון את נושא החסמים לתעסוקהכאשר בוחנים 

ים צעירות בחברה, המצויות בהצטלבות מיקומי שוליים של להן, כנש חסמים ייחודייםניתן לזהות 

-Krumer) מגדר וגורמי סיכון נוספים כגון מעמד, שיוך אתני, גזע, גיל, נטייה מינית וזהות מינית

Nevovo & Komem, 2015) הצטלבותם של מאפיינים חברתיים אלו יוצרת מצבי שוליות ייחודיים .

נבו -)קרומר שהשפעתם גדולה יותר מהשפעת סכום מדדי הדיכוי של מאפיינים חברתיים אלו

. למרות ההבנה (2012Crenshaw, 1989, 1991 ;Krumer-Nevovo & Komem, 2015וקומם, 

הייחודי של נערות, מחקרים שנערכו בשנים האחרונות אודות צעירים בישראל והמודעות למצבן 

רוב המחקרים לא בחנו באופן שיטתי , (2018)קומם ואחרות,  מיעטו להתייחס להיבטים מגדרים

הבדלים בין צעירים לצעירות ולא התמקדו בהבנת מאפיינים ייחודיים של צעירות. כתוצאה מכך, 

 (.2018, ואחרות )קומם  ובתוך כך צעירות במצבי סיכון, עודם מעטים ללככ הנתונים אודות צעירות

נשים צעירות חוות קשיי תעסוקה, ואף נוטות להיות מובטלות עובדה שלמרות הבאופן ספציפי, 

, אין בנמצא מחקרים שבדקו את היקף החסמים (ILO, 2016יותר בהשוואה לגברים צעירים )

יוצגו תחילה חסמים בעולם התעסוקה. בסקירה שלהלן  צעירות במצבי סיכוןהייחודיים של 
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ולאחר מכן יוצגו  ,כללכן לצעירים במצבי סיכון ואף לצעירים הלתעסוקה הרלוונטים הן לצעירות ו

 או כאלו שמשמעותם או היקפם בקרב צעירות בולטים יותר. ,חסמים ייחודיים לנשים

 סיכוןצעירים וצעירות במצבי חסמים בתחום התעסוקה בקרב 

. במצבי סיכוןוצעירות  טיפולוגיות רבות של חסמים  בתעסוקה של צעירים ניתן למצואבספרות 

: חסמים ברמת הפרט, בסקירה זו נתייחס אל טיפולוגיה המבחינה בין שלוש קבוצות של חסמים

חסמים ברמה הבין אישית והמשפחתית, וחסמים ברמה המבנית. החסמים ברמת הפרט מתייחסים 

. החסמים ברמה הבין אישית והמשפחתית המאפיינים את הצעירהלאותם חסמים פנימיים, 

מתייחסים לחסמים הנעוצים בקשר בין הפרט לבין סביבתו. לבסוף, החסמים ברמה המבנית 

 & Wuמבנים החברתיים )לו ההצעיר הלחסמים חיצוניים הנמצאים בסביבה בה חי יםמתייחס

Huangb, 2015קטגוריות השונות המוצגת בסקירה זו, יש להדגיש כי רמת ין ה(. למרות ההפרדה ב

הפרט והרמה הבין אישית והמשפחתית מושפעות אף הן מהמבנים החברתיים הסובבים את הפרט. 

בכלל ושל  צעיריםהאישיים והבין אישיים של  חסמיםת הקשר בין הכך שיש חשיבות להבין א

בו וקומם, נ-)קרומר ןבמצבי סיכון בפרט, לבין המגבלות שהמבנה החברתי מטיל עליה צעירות

2012.) 

 חסמים ברמת הפרט

שי מתייחס יוליכולות אישיות של הפרט. הון אשי ילהון אראשית, הספרות מעלה חסמים הנוגעים 

(, והוא כולל איכויות נלמדות של הפרט לצד יכולות Schultz, 1961וידע שיש לאדם )ליכולות 

, אשר יפורטו להלן בהקשר ( Pompei & Selezneva, 2015;2017סטרבצ'ינסקי, -)כאהן טבעיות

 לתעסוקה. 

תעסוקה בקרב השתלבות בשל הפרט, אחד החסמים המרכזיים ל איכויות נלמדותכשבוחנים 

תעודה מקצועית והכשרה , העדר תעודת בגרות, כולל בהשכלהסיכון הוא חוסרים מצבי צעירים ב

 Elder, 2014; Elder et al., 2015; ;2009; קטן, 2017סטרבצ'ינסקי, -כאהן ;2019יקיר, ) מקצועית

2005 ,CPRN & ECDO;Huma, 2016 .) השכלה מחקרים רבים מלמדים על קשר חיובי חזק בין

 Huma, Boateng, 2014;-Baah;2018אקשטיין, ליפשיץ, לרום, זמן )לתעסוקה הנשמר לאורך 

השכלה לא רמת . (Butler & Muir, 2017;2011 ,חוצה גבולות של מגדר ולאום  )בן דודו (2016

כולל ניסיון שלילי בבית הספר, שיעורי היעדרות גבוהים, נשירה והישגים לימודיים ) מספקת

גורמת לחוסר יכולת להשיג ניעות שוכזו  חסם מרכזי לתעסוקה היאאו חוסר השכלה  ,נמוכים(

הצעירים להשתבץ בעבודות  אתפעמים רבות  היעדר השכלה מובילהכך לדוגמה . חברתית חיובית

 2015 ,לזרוס ומיעארי; 2017סטרבצ'ינסקי, -כאהן)נמוך ותנאים פוגעניים בעלות אופק תעסוקתי 

; Ose & Jensen, 20176Buzzeo, 201; Butler & Muir, 2017 ;Boateng, 2014-Baah.) בדומה, 

שלהם היו מועטות, כך הסיכוי  מחקר שעקב אחרי צעירים באירופה מצא כי ככל ששנות ההשכלה

גם בישראל, נתוני  (.Pompei & Selezneva, 2015) דלולחוות קשיים תעסוקתיים ג יםלהיות מובטל

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים כי התשואה הכלכלית האישית ממנה נהנה אדם 

כתוצאה מהשכלתו היא גבוהה. ככל שעולה מספר שנות ההשכלה של אדם כך עולה גם שכרו, קטן 

הסיכוי שיהיה מובטל והזמן הדרוש לו להשתלב מחדש בשוק העבודה במקרה של פיטורים מתקצר 

אשר קיבלו שירות בקרב צעירות במצבי סיכון אשר נערך (. במחקר כמותי 2013דוד הדר וחובב, -)בן

עלו ממצאים דומים, על פיהם התחום שבו )מרכז טיפולי לצעירות במצבי סיכון( מרכז רותם מ
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( הוא תחום ההשכלה והלימודים )קומם ואחרות, 66%שיעור גבוה ביותר של צעירות צריכות עזרה )

כי לרוב צעירים שהינם חסרי השכלה, מגיעים מרקע סוציו אקונומי נמוך  דגישיםמחקרים מ (.2018

 & Butler;2019)יקיר,  אשר משפיע באופן שלילי על הסיכוי שלהם להשתלב תעסוקתית ,ומורכב

Muir, 2017;) ,.מה שמדגיש את משמעות ההצטלבות של מיקומיים שוליים בהקשר לעולם העבודה  

 ההשכלהיש לכסות את כל מעגל  שגי ההשכלה של צעיריםיי לשפר את הה על כך שכדהספרות מצביע

בילדות מוקדמת, עד כלל תקופת חינוך חובה, והמשך  בהשכלהשל הפרט, החל מהתערבות 

(. בהתאם, במחקרן Kluve, 2014לאחר סיום תיכון ) תתעסוקתי השכלהלהתערבות במערכות של 

 19- 16גברים בגילאי  7-נשים ו 8 במסגרתו רואיינו( Cinamon & Hason, 2009) של צינמון וחסון

כולם נולדו למשפחות בסיכון ונחשפו לעוני, פשע, סמים, זנות, אלימות, משפחות חד הוריות, אשר 

כי בעיני ממצאי המחקר הראו . ה במשפחותיהן או בסביבתם הקרובהמחלות נפשיות ובעיות שתיי

תפיסתם של המשתתפים ל. השכלההוא  תעסוקהלתיים המשמעום חסמיההמשתתפים אחד מ

או אפילו להשלים את בחינות הבגרות הוא מחסום שלא יוכלו ,יותר הגבוה להשכלההצורך להמשיך 

להתגבר עליו לעולם. בנוסף, תקופת בית הספר מתוארת על ידי המשתתפים במחקר כקשה 

  ".וככישלון

מצוינות בספרות כאיכויות נלמדות  ומחשבבמיומנויות שפה לצד חוסרים בהשכלה, חוסר 

 ,Huma, 2016;OECD;2013, ואחרים )נאון שלעיתים פוגעות ביכולת הצעיר להשתלב בתעסוקה

2015 ;O’Higgins, 2017)כשעוסקים בשפה, עולה בספרות החשיבות של שליטה בשפה העברית . 

 (.2009שרצויה אף היא )קטן, , לצד השפה האנגלית ה הערביתילדוגמה עבור צעירים מהאוכלוסי

מחקר שבחן הבדלי מגדר ברכישת השפה האנגלית והקשר לתעסוקה בקרב פליטים מדרום מזרח 

שאר בשוק יאסיה שהיגרו לקנדה, הראה כי יכולת שימוש בשפה האנגלית שיפרה את הסבירות לה

זו רלוונטית עבור  סוגיה (.Beiser & Hou, 2000) העבודה, וכי האפקט הזה חזק במיוחד בקרב נשים

שכיחות גבוהה של שחווה ה יצעירים וצעירות מהגרים לישראל, אשר מזוהים על פי רוב כאוכלוסי

 סיכון.מצבי 

של הפרט. בספרות, יכולות אלו מוגדרות יכולות טבעיות כחלק מהון אנושי, ישנן כאמור 

 ,הרלוונטיים לעבודהכ"מיומנויות רכות" של עולם העבודה, שהם כישורים בלתי פורמאליים 

 & Clayton; 2013ולעיתים החוסר בהם מהווה חסם להשתלבות בתעסוקה )נאון ואחרים, 

Williams, 2014.)  מיומנויות רכות מוגדרות כסט רחב של יכולות, כישורים, התנהגויות, גישות

 ואיכויות אישיות שמאפשרות לאדם להשתלב בשוק העבודה, והן משלימות את אותן היכולות

(. יכולות אלו כוללות מיומנויות ארגוניות Lippman, Ryberg et al., 2015ה"קשיחות", הנלמדות )

)לדוגמה היכולת להסיק מסקנות ויכולת לנהל משא ומתן(, מיומנויות בין אישיות )לדוגמה 

מיומנויות הקשבה לזולת ויכולת לתת משוב לזולת ברגישות(, מיומנויות משימתיות )לדוגמה יכולת 

ניהול זמן ויכולת להתארגן עם משאבים קיימים( ומיומנויות התמודדות עם שינויים )לדוגמה יכולת 

הספרות מצביעה על כך שלצעירים במצבי סיכון  (.2014הכלה של שינויים בארגון( )קוליק ובנימין, 

ר, יקייציבותם בעבודה )ואף על  יש חוסר משמעותי במיומנויות אלה, אשר מקשות על השתלבותם

 (.2014, נאון ואחרים ;2019

של צעירים  שעברםלעיתים הינו נמוך בקרב צעירים במצבי סיכון, ניתן לומר לצד הון אנושי אשר 

מעברים . צעירים אלו פעמים רבות בעלי עבר של י השתלבות בתעסוקהפנמהווה חסם נוסף ב לוא
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ות הסתגלות למסגרות כמו לבית (. בעי2013)נאון ואחרים,  בעיות הסתגלות למסגרות, ובין מסגרות

עבור . הספר, לצבא וכיוצא בזה מהוות חסם בכך שצעירים אלו מכירים עצמם כלא מסתגלים

סיכון בעיות הסתגלות לצבא עשויים לנבא קשיי השתלבות בעבודה או במסגרת מצבי צעירים ב

 .(2017סטרבצ'ינסקי, -)כאהןלימודים בעתיד 

יקיר,  ;2015יגיל; במצבי סיכון ) צעירים בקרב חסם נוסף הוא אי שירות בצבא או בשירות לאומי 

לשירות הצבאי בישראל מיוחסת חשיבות רבה והוא ממלא תפקיד חשוב (. 2009קטן, ; 2019

(. שרות בצה"ל נתפש כגורם מאשרר אזרחות Izraeli, 2002בקביעת מעמדם החברתי של יחידים )

ולכן עשויה  ,ה(. כך, השלמת השירות מהווה עמידה בדרישות החבר2016 ,אלמוגויפת -)כרמית

צבא תקופת ה במצבי סיכון. יתרה מכך, וצעירות   להפחית את ההדרה החברתית לה צפויים צעירים

ואף  חדשים, אנשים מפגש עם מהווה הזדמנות משמעותית ל היאנתפסת כמשאב משמעותי, 

כי  מהספרות עולה(. Cinamon & Hason, 2009) לקהילה לצד התפתחות אישיתלתרום הזדמנות 

מקנה להם ביטחון  ,השירות הצבאי מאפשר לנערים ולנערות המתבגרים לקבל על עצמם אחריות

באי אפשר עצמי ומאפשר להם לבדוק את יכולתם לעמוד באתגרים קשים. עוד עולה כי שרות צ

; 2015גיל, י ;2019קיר, יבשוק העבודה )בהמשך במצבי סיכון לרכוש השכלה ולהשתלב  צעירים ל

 לאומי מהווה חסם נוסף לתעסוקה לפיכך, אי שירות בצבא או בשירות (.2016 ,ואחרים לב ארי

 (.2015גיל, י ;2019קיר, )י

, וניסיון חסרי ניסיון תעסוקתי קודםלעיתים הם וצעירים במצבי סיכון בפרט  זה, צעירים ככלל לצד

 2017 טרבצ'ינסקי,ס-כאהן ;2020יחיאל וזוהר, ה )תעסוקתי הוא יתרון חשוב להשתלבות בעבוד

O’Higgins, 2017;Ose & Jensen, 2017;2013 Huma, 2016; Paşnicu & Tudose,) מחקר בקרב .

הסתגלות תעסוקתית בקרב צעירים עסק בפיתוח כלי אבחון תעסוקתי לניבוי צעירים אשר   1494

כך שצעיר . קודםהראה שהמנבא הטוב ביותר לעבודה בקרב צעירים הוא ניסיון תעסוקתי , 30עד גיל 

שעבד בעבר בעל סיכוי של פי עשרה להימצא בשוק העבודה, בהשוואה לצעיר שלא עבד בעבר )קוליק 

 (.2014ובנימין, 

ים בעבר הצעירים, חסמים נוספים ברמת הפרט הם שלישית, לצד חסמי הון אנושי וחסמים הנעוצ

בעיות הקשורות לתחושת מסוגלות סיכון מצבי לפי הספרות לצעירים ב חסמים פסיכולוגיים.

. צעירים אלו נעים בין דימוי (McCreary Centre Society, 2014; Ose & Jensen, 2017) עצמית

מודעות ליכולותיהם, לבין תחושת מסוגלות עצמי נמוך מאוד המאופיין בחוסר אמון בעצמם וחוסר 

למימוש ציפיות עתיד חסמים נוספים . Buzzeo et al., 2016) ; 2016 אעידן,-לא מותאמת )סולימני

לצד ספקות לגבי יכולותיהם האישיות להשיג  בטחון עצמי נמוךהוא  בתחום הקרירה בקרב צעירים

סקר שנערך בקרב , כךבהתאם ל (.Cinamon & Hason, 2009את מטרותיהם התעסוקתיות השונות )

העלה כי למרות שתחושת מסוגלות עצמית ומוטיבציה פנימית צעירים בריטים מקבוצות מוחלשות 

שיתפו כי אין בהם את רבים . צעירים , הצעירים בחרו להתייחס להיבט זהלא נבדקו בסקר

בטוחים שתמיד יהיו ם ההמוטיבציה והיכולות הדרושות להתחיל לעבוד. כמו כן, הם שיתפו כי 

 .(McCreary Centre Society, 2014מועמדים שיותר מתאימים וטובים מהם )

. הציפיות הציפיות הנמוכות מעתידם הואו לצעירים אלו חסם פסיכולוגי נוסףלצד זה, 

התעסוקתיות העתידיות נמצאו בספרות כקריטיות למשימת פיתוח הקריירה ולפיתוח הישגים 

צעירים  עבורהראה כי  איכותני (. מחקרDiemer, 2009; Ose & Jensen, 2017) תעסוקתיים כמבוגר
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ואשר גדלו בפנימיות  רקע של עוני, פשע, אלימות ועוד( אשר בילדותם הוריהם לא יכלו לגדלם )בשל

בעיקר אמצעי עבורם היא כך עבודה  משמעותה המרכזית של עבודה היא תוצאותיה החומריות.

וזכרו אך ה ,או מימוש יכולותיהם ומיומנותיהם המיוחדות/לעניין בעבודה ושאיפות  .להשגת כסף

(. התפיסה של צעירים אלו את עתידם מתמקדת בעיקר באופן בו Cinamon & Hason, 2009) מעט

לחה היא מציאת עבודה אוכל ויציבות. מבחינתם, הצ ,מקום מגורים בטוח למשפחתם  יוכלו לספק

ממצאי המחקר תואמים למחקר שנערך בקרב מתבגרים . תמוך בהלבנות משפחה ול שתאפשר להם

אמריקאים עניים שהעלה כי עבודה עבורם מוגדרת במונחים של תוצאות חיצוניות כמו כסף 

(Chaves Et al, 2004 .) כתוצאה מהציפיות הנמוכות מעתידם, נוצרת  (2016אעידן )-סולימנילדברי

מעין התמקדות בהווה בלבד, כך שצעירים אלו מתנהלים ב"התנהלות הישרדותית". נשוב ונתייחס 

 להתנהלות זו גם בהקשר לחסמים אחרים.

, חשובות איתם מתמודדים כלל הצעיריםבחירת תחום לימודים ומקצוע הם מהמשימות ה

שמעותית להשתלבות בתעסוקה. לצד זה, אחד החסמים וחשיבותה של בחירה מושכלת מ

הנוגעות לבחירת תחום הלימודים  קושי בקבלת החלטותהמרכזיים לתעסוקה בקרב צעירים הוא 

. קושי זה מתבטא בהתלבטויות  הפוגעות בהשגת קריירה, חוסר בטחון ובחירת המקצוע הרצוי

אי החלטיות כללית וחוסר מידע ככלל, (. Swanson & Woitke, 1997במטרות, חוסר במידע ועוד )

בנוגע למקצועות, הם מהקשיים הבולטים בקבלת החלטה לגבי תעסוקה ולימודים, ומגבילים 

עם זאת, בשל  .(2019; יקיר, 2012, ואחרים  צעירים רבים בהגעה לקריירה מותאמת להם )גתי

סוגייה של קבלת החלטות  ההתנהלות ההישרדותית כמתואר לעייל של צעירים במצבי סיכון יתכן כי

 כלל לא מעסיקה אותם.

מוגבלות נפשית או לצד זה, במסגרת חסמים ברמת הפרט מוצגים בספרות קשיים אישיים בהם 

 (. מחקריםOse & Jensen, 2017; Lindsay et al., 2015; Lindsay, 2011 ;, 2015et al. Hong) פיזית

מהווה חסם משמעותי להשתלבות בתעסוקה  מסוגים שונים, כולל פיזית ונפשית, הראו שמוגבלות

מחקר איכותני שנערך בקרב צעירים בעלי מוגבלות,  .(Lindsay et al., 2015;2013)נאון ואחרים, 

העלה כי צעירים אלו מרגישים דחייה משמעותית מצד המעסיקים בניסיונם להתקבל למקומות 

צעירים במצבי את ההיבטים הרגשיים הנוגעים ללהדגיש אף חשוב  .(Lindsay et al., 2015) עבודה

לעיתים מגיעים לעולם התעסוקה עם טראומות עבר, למשל צעירים שסבלו או סובלים . אלו סיכון

(. אלימות זו פוגעת במצבם הנפשי והפיזי, מצב שבתורו מהווה חסם 2009מאלימות כלפיהם )קטן, 

 בתעסוקה.משמעותי להשתלבות 

שמאפיינות אוכלוסיות במצבי סיכון מהוות אף הן חסם לתעסוקה התנהגויות מסכנות לבסוף, 

 ,DeLamatreכחסם לתעסוקה ) תלסמים או אלכוהול מוצג התמכרותברמת הפרט. כך למשל, 

1996;Hong et al., 2015; Social Ventures Australia, 2016 ,או עבריינית  התנהגות(. בנוסף

(. DeLamatre, 1996 ;2009על סף עולם העבריינות מהווים חסמים לתעסוקה )קטן,  המצאות

הסיכוי להעסקתם  והקטנתדוגמא לכך היא השפעה שלילית ברורה של רקע פלילי בקרב צעירים 

(Pager et al., 2009.) ( בהתאם לכך, קרטרCarter, 2019 במחקרו מצא כי צעירים שהיו בעלי רקע )

 היו בעלי סיכוי גבוה להיות מחוץ למעגל התעסוק ,שילמו את חובם לחברהכבר שפלילי, אף 

 ללא רקע פלילי.צעירים בהשוואה ל

 חסמים ברמה הבין אישית והמשפחתית
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הקשר זה מחולק  .הקשר המשפחתיסיכון חסמים תעסוקתיים שמקורם במצבי ראשית, לצעירים ב

( הצביע על 2009קטן ) .בה הם בתפקיד ההורים למשפחת המקור, לצד משפחתם הגרעינית החדשה

כך שעורף משפחתי או חברתי יכול להיות משמעותי במתן תמיכה כלכלית ורגשית, מתן מידע וסיוע 

 Berloffa) ביצירת קשרים. כל אלו עשויים לסייע לצעירים בהשתלבות ובהתמדה בעולם העבודה

et al., 2016;Butler & Muir, 2017; Nazio & András, 2018) . ,בכניסה של צעירים יתרה מכך

פרט לעולם העבודה, הם לראשונה מיישמים מיומנויות ויכולות שלמדו מבני משפחתם, וב

עם זאת, עבור צעירים במצבי סיכון המשפחה עשויה להיות  .(2019הוריהם, במהלך ילדותם )יקיר, מ

הן מצאו כי  (Cinamon & Hason, 2009) במחקרן של צינמון וחסון. (2019)יקיר,  גורם סיכון

סיכון מצבי תעסוקתיות בקרב צעירים ב החסמים הנתפסים המשמעותיים למימוש שאיפות

. כך לדוגמה, צעירים אלו לעיתים קרובות משפחת המקורמשפחתם הגרעינית, קשר עם לקשורים 

יקיר,  (בכך שהם נדרשים לסייע כלכלית או לטפל בבני משפחתם מחויבים למשפחת המקור שלהם

2019;Berloffa et al., 2016; Nazio & András, 2018)ך שהיא עשויה להוות חסם, אך מודעים לכ 

מונעת מהם לשבור את "מעגל הקסמים" של הדרדרות אל עולם הפשע והאבטלה. היא בכך ש

לצד זה, הם  תופסים את ציפיית הוריהם מהם שיישארו איתם ויעזרו להם כחסם.אף צעירים אלו 

אשר עשויים לפגוע  משפחתם הגרעינית רגשיות ונחשפים להשפעה שלילית מצד פגיעות חווים

 טרבצ'ינסקיס -כאהן; 2015בנבנישתי, ) בתפקודם כבוגרים עצמאיים ככלל ובתחום העבודה בפרט

בקרב צעירים (. עורף משפחתי חלש, נעדר או פוגעני Cinamon & Hason, 2009; 2007 ואחרים,

חסם משמעותי למימוש שאיפות העתיד של הצעירים. כאשר במשפחות  מהווהבמצבי סיכון 

"נורמטיביות" הורים בתקופה זו של בגרות צעירה מהווים מקור לתמיכה, מייעצים, ומעניקים סיוע 

אצל צעירים במצבי סיכון הקשרים  ואילו ,(2016אעידן, -סולימני; 2019יקיר, רגשי ומוחשי )

  (.Sulimani-Aidan, 2017סם להשגת שאיפותיהם העתידיות )כח המורכבים עם משפחתם מוצגים

בהתייחס לכך מחקרים מציינים כי הורים . חוסר במודל לחיקויחסם נוסף העולה מהספרות הוא 

בתוויות עלי יכולת והשפעה על ילדיהם בהם משמעותיות עבור ילדיהם, ובכך חיקוי מהווים דמויות 

ולם וכן ביכולתם ללמדם מיומנויות שיוכלו לעזור להיכנס לע לתוך עולם העבודה, בהנעתם הדרך

 בהתאם,(. Nazio & András, 2018; Berloffa et al., 2016בודה באופן מיטיב "ורך" יותר )הע

בחן חסמי קריירה נתפסים בקרב נשים, ( Swanson & Woitke, 1997)מחקרם של סווסון וויטק 

. שנחוו על ידיהן וכחסם פוטנציאליזמין כאחד החסמים והציג את העדר המודל לחיקוי או מנטור 

לאימהות תפקיד מרכזי במעבר מלימודים מצא כי שתומך בנושא זה  בקרב סטודנטים אחרמחקר 

בקולג' לעבודה הראשונה, הן בשל היותן מקור תמיכה בלתי מותנה והן בהיותן מודל לחיקוי בכל 

בהתאם לכך,  (.Murphy et al., 2010) קריירהמה שקשור לפיתוח מוסר עבודה וגמישות בתכנון 

( מצאו כי צעירים שהגיעו ממשפחות בעלות רקע Berloffa et al., 2016ברלופה ועמיתיו )

סוציואקונומי נמוך, שבהם אחד או יותר מבני המשפחה לא עבדו, העלו את הסיכויים של הצעירים 

  העבודה.גם כן להיות באבטלה ולחוות קשיים מרובים בכניסה לשוק 

בהקשר זה חשוב להתייחס לקשר בין השכלת ההורים להשכלת ילדיהם, מאחר וכאמור העדר 

ילדים בוחרים את השכלה הינו חסם משמעותי בתחום התעסוקה. הספרות מצביעה על כך ש

. כלומר, ילדים להורים בעלי (Berloffa et al., 2016)  ההשכלה שלהם לאור בחירותיהם של הוריהם

והה ירצו להיות דומים להם ולהפך. השכלה גבוהה מאפשרת לרוב שכר ותנאי תעסוקה השכלה גב

אינם  ,במחקר נמצא כי ילדים שלהוריהם לא הייתה השכלהבנוסף לכך, מיטיבים ואיכותיים. 
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את עצמם בהתאם בעבודות בעלות  ואמצעלולים לו ,לרכוש השכלההם בעלי יכולת מאמינים כי 

 (.Berloffa et al., 2016אופק תעסוקתי נמוך ושכר פוגעני )

סיכון שהם הורים לילדים מצבי עבור קבוצת הצעירים בכאמור, לצד השפעות משפחת המקור, 

 Chaudry et al., 2012; McCreary Center) מהווה חסם בתחום התעסוקה הצורך לטפל בילדים

Society, 2014) חסם זה משמעותי בעיקר עבור נשים. צעירים במצבי סיכון כהורים צעירים .

(. מחקר שהשווה חסמי 2009מתקשים בניהול תקין של חיי המשפחה ובגידול ילדיהם )קטן, 

תעסוקה נתפסים בקרב מחפשי עבודה עם הכנסה נמוכה בארצות הברית ובדרום קוריאה, הציג את 

סטרבצ'ינסקי -(. גם בדוח של כאהןHong et al., 2015תי משמעותי )הטיפול בילדים כחסם תעסוק

 בו נבחנו בני נוער וצעירים בישראל שאינם לומדים ואינם עובדים, הוצגו "אילוצים משפחתיים"

הצורך להיות הורה ולטפל בילדים הקטנים מהווה  כלומרכחסם העומד מפני תעסוקה או לימודים. 

אין תמיכה משפחתית  הללוצעירים ה. יש לזכור, כי למרבית ודיםמכשול ליציאה לעבודה או ללימ

 ככזו שתסייע בטיפול בילדיהם בזמן שהם יוצאים לעבודה או ללימודים עליה הם יכולים להסתמך

(. כפי שיוצג בהמשך, חסם זה משמעותי במיוחד Chaudry et al., 2012; 2017סטרבצ'ינסקי, -)כאהן

 עבור צעירות.

סיכון עולה כחסם תעסוקתי נוסף. במחקר איכותני שנעשה בסין מצבי של צעירים ב מצבם החברתי

חסם תעסוקתי נתפס על ידי מקבלי שירותי  היאנמצא כי רשת חברתית חלשה בקרב מבוגרים 

(. כך גם מחקר Wu & Huangb, 2015רווחה המשתתפים בפרויקט תעסוקה קהילתי בבייג'ינג )

המידה בה הופיע כחסם במעבר מקולג' לקריירה והשפיע על וסר בתמיכה חברתית הראה כי ח

תמיכה חברתית כללה תמיכת חברים ובני , ציפיותיהם של הצעירים ממעבר זה מולאו. במחקר זה

, נמנע תחברתיחווים חוסר ברשת סיכון מצבי (. מאחר שצעירים בMurphy et al., 2010משפחה )

צעירים במצבי סיכון מחפשים לכן להרחיב (. 2009מהם אף סיוע בדרך להשתלבות בתעסוקה )קטן, 

את רשת הקשרים החברתית באמצעות מקום העבודה והם מצפים לקבל שם תמיכה מעמיתים ואף 

 & Cinamonאם ציפייה זו אינה מתממשת הם ייטו לעזוב את מקום עבודתם ) הכרה ממעסיקים.

Hason, 2009.) 

נמצא  אופי הקשר עם שירותים חברתייםסיכון, מצבי לצד מצבם המשפחתי והחברתי של צעירים ב

מראה שנערות רבות ( 2016)כחסם נוסף לתעסוקה ברמה הבין אישית. מחקרה של אופנהיים שחר 

הספרות אף מראה   לעזור להן. יםממיעוט אתני מציגות חוסר אמון וחשדנות כלפי שירותים המנס

אי מימוש זכויותיהם של הצעירים לצד חסמים ביכולת להעזר באנשי מקצוע מהווים יחד  כי

( ואף 2016אעידן, -סיכון )סולימנימצבי עתידיות בקרב צעירים בבמימוש שאיפות  אתגרים

 מימוש שאיפות תעסוקתיות.אי רלוונטים לכן ל

 

 

 חסמים ברמה המבנית

מצד שוק התעסוקה. שינויים בשוק העבודה  ראשית, הספרות מעלה חסמים מבניים שנובעים

בעקבות המהפכה הטכנולוגית מעמידים קשיים במיוחד לצעירים, ובפרט לצעירים שאינם פונים 

שינויים בשוק העבודה העלו (. כך לדוגמה 2013נאון ואחרים, ; 2019יקיר, גבוהה ) ללימודי השכלה
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. Bughin et al., 2018);2017בצ'ינסקי, סטר-)כאהן את דרישות המעסיקים לעובדים מיומנים יותר

בסיס התעשייתי הקשיים במעבר של נוער לתעסוקה קשור בקריסה של הנטען לדוגמה כי בבריטניה 

בנוסף, שוק . (Simmons, 2017, והפגיעה בשוק תעסוקה שהיה בעבר מיועד לצעירים )המסורתי

כך למשל, המשבר מספר עשורים. העבודה בעולם המערבי מאופיין בחוסר יציבות ואי ודאות כבר 

 ,הטביע את חותמו על עולם התעסוקה: הביקוש לעובדים פחת בכל ענפי המשק 2008-הכלכלי ב

 ,Bell & Blanchflower) שיעורי האבטלה האמירו, משך האבטלה התארך והשכר ירד

nicu & Tudose, 2013şPa;2011) . בנוסף כפי שעולה מסקירת הספרות של סימון וכאהן

( המשבר הכלכלי פגע לא רק בשיעור התעסוקה של צעירים, אלא באופי 2017רבצ'ינסקי )סט

העבודות שנגישות להן, בהן עבודות שאינן מציעות ביטחון תעסוקתי, הכשרה ותנאים סוציאליים. 

ים בנוסף, אפיקים מסורתיים שנועדו בעבר לקדם עובדים בעלי השכלה נמוכה או בלתי מקצועי

, העסקת עובדי קבלן ואחוז הולך וקטן של עובדים המשתייכים את . לצד זיםנעשו פחות נפוצ

מהווה חסם נוסף בכך ו ,פוגעת בשכר הולם בקרב עובדים לא מיומנים ,לאיגודים מקצועיים

 (2014, ואחרים לתעסוקה )נאון

 ;Buzzeo et al. ,2016) המעסיקיםכחלק מחסמים מבניים מצד שוק התעסוקה, ישנם חסמים מצד 

CivicACTION Alliance, 2014).  ,גיוס של המעסיק היא משתנה מבני הבחירה ואופן הכך

קבוצות שונות ישנם מעסיקים התופסים (. Hillage & Pollard, 1998תעסוקה )ה עולם המשפיע על

ליצור להיות גזעניים כלפי קבוצות מסוימות, יותר להצליח בעבודה,  כבעלות סיכויים נמוכים

. כך, אנשים (CivicACTION Alliance, 2014) בעלי דעות קדומות כלפי קבוצות אלו ה ולהיותאפלי

לחוות צמצום של  יםיכולצעירים מהחברה הערבית( מקבוצות עליהן דעות קדומות בחברה )לדוג' 

ל סטיגמות מצד מעסיקים תוצאה ש(. 2014ום התעסוקה )נאון ואחרים, בתח שלהםהזדמנויות ה

עוטים אתניים חווים מצבים שמחזקים את אמונתם כי האתניות שלהם אנשים ממיהיא אף כי 

מגבילה את אפשרויות התעסוקה שלהם, הם נוטשים שאיפות גבוהות ועוברים לתעסוקה 

(. DeVaney & Hughey, 2000מעמד נמוך, בה כוח ואוטונומיה מוגבלים ) מסורתית, שמאפיינת

מבנית, העדר נגישות למשאבים ולמקורות, מגבילים פוליטיים, בהם גזענות -כלומר חסמים סוציו

את הציפיות התעסוקתיות של הצעירים. בעקבות החסמים האלו הם מתקשים לפתח ציפיות 

ומאמינים שהם יוכלו למצוא רק עבודות בשכר ובסטאטוס , ואמונה ביכולות התעסוקתיות שלהם

פוגעים בציפיות התעסוקתיות  שי,משפיעים על ההיבט האי פוליטיים-כלומר החסמים הסוציו נמוך.

לקבל וראויה עבודה סוקה, למצוא שלהם ובאמונה שלהם ביכולתם לקדם את עצמם בתחום התע

 (.Diemer, 2009) שכר ראוי

 . אזורים פריפריאלייםמפני השתלבות בתעסוקה עולים בספרות גאוגרפייםחסמים  בנוסף

. אינן רבות התעסוקתיות העומדות בפני צעירים בהם האפשריות, נמוך היצע העבודהמתאפיינים ב

הן כאלו שלא מאפשרות לצעירים להתפתח  שכן קיימות, אופציות העבודהאלו  אזוריםב לרוב

כך, מחסור בעבודה באזור המגורים או קשיי  (. Clayton & Williams, 2014ולהתקדם תעסוקתית )

סקר שנערך בהתאם,  (.2013ן ואחרים, מציאת עבודה בקרב צעירים )נאולם חסתחבורה מופיעים כ

בבריטניה בקרב צעירים מאוכלוסיות מוחלשות, מצא כי אחד החסמים העיקריים להשתלבות 

היצע אין  מגוריהם באזורצעירים שיתפו כי קרוב למחצית מה. הגיאוגרפי קושיהינו בתעסוקה 

ומצריכה רישיון  רחוק מהם וכאשר הם מוצאים עבודה היא לרוב ממוקמתעבודות, מספק של 

ולכן אינם יכולים , רישיוןהוצאת ציינו כי אין להם יכולת כלכלית לממן  רבים אף ם. צעירינהיגה



 

16 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

(. McCreary Centre Society, 2014) התעסוק םנשארים ללא מקוכך ו ,אלולמקומות עבודה להגיע 

עסקים המאפשרים די בישובים הבדואים, שלא רק שאין בהם  לדוגמא סוגיה זו בולטתבישראל, 

, גם אפשרויות התחבורה מהם לאזורי תעסוקה מרכזיים לצעירים וצעירות להשתלב בתעסוקה

 (.2017אינם מספקים )בן פרג'ון, 

, עבור צעירים וצעירות תיתעסוקמכשול  שיכול להוות תרבותיהון העדר נוסף מתייחס למבני , חסם לבסוף

עסק רבות בריבוד חברתי ובמערכות כוח , בורדייה. מצבי סיכוןעם שמתמודדים אלו עבור ובפרט 

ג "הון" הינו לא רק ש( . עבור בורדייה, השימוש במוEmirbayer & Williams, 2005תרבותיות בחברה )

קשרים כזה הקשור בתרבותי, סימבולי ו: כסף ורכוש, אלא גם כל סוג של כוח המתקיים ביחסים חברתיים

. לטענת בורדייה, יחסי כוחות בחברה יכולים להתבטא ביחסי (2016כהן ובן אשר,  -חברתיים )בוקק

שליטה בין אלו שאוחזים בהון לבין אלו שאין להם אותו. כלומר, בורדייה מאמין כי הכוח המרכזי במערך 

החברתי הינו הכוח הסימבולי ולא הכלכלי. לטענתו, בכדי לצבור הון תרבותי יש להשקיע בחינוך מגיל 

 .יך הילדשתי, חוגים ותנועות נוער אליהם מנחשבים בחירת גן, בתי ספרה מסוימת,  מגורים בסביב -צעיר

. כלומר, ילד להשתלב בתעסוקה איכותית ומקדמתגם ו, הון תרבותי גבוה מאפשר לרכוש השכלה גבוהה

שצבר הון תרבותי גבוה יוכל יותר בקלות להשתלב בתעסוקה והשכלה ובכלל בחברה, לעומת ילד שהונו 

מי שביכולתו להפנות משאבים  השקעה בהון תרבותי אפשרית רק עבור עם זאת, .מצומצם יותר התרבותי

פעמים רבות מסביבות חיים שלא  במצבי סיכון באיםצעירים  כלכליים כדי לצבור משאבים תרבותיים.

אפשרות ללמוד . לדוגמא, לא הייתה להם (Butler & Muir, 2017)גבוה  תרבותילצבור הון  םאפשרו לה

או בשל העדר משאבים כלכליים  בשל הצורך לעזור בכלכלת המשפחה או ללכת לחוג, זאת בבית ספר

 .הינו נמוך איכותיתבכלל ובפרט . לכן, הסיכוי שלהם להשתלב בתעסוקה (2019)יקיר, 

 לנשיםחסמים ייחודיים 

שהוזכרו עד כה, בהם לצעירות במצבי סיכון חסמים נוספים, הייחודיים להן, מעבר לחסמים 

ניתן להבחין בין חסמים לפני העבודה,  חסמים ברמת הפרט, ברמה הבין אישית וברמה המבנית.

בנוסף, קיימים חסמים  בזמן ההשתלבות בעבודה ובין התנאים בעבודה לאחר הקבלה אליה.

זה של  שרלוונטיים לצעירים בכלל אך נמצאו כמשמעותיים במיוחד לצעירות, וגם אלו יוצגו בחלק

מאחר וקיימת ספרות מעטה הממוקדת בצעירות במצבי סיכון כקבוצה ייחודית,  סקירת הספרות.

הספרות בפרק זה רלוונטית לחסמים לתעסוקה הנוגעים לנשים ולצעירות ככלל וכאשר נמצאה 

 היא צוינה במפורש.סיכון במחקר מצבי לקבוצת הצעירות בהתייחסות ייחודית 

 השפעתם שלבהקשר זה חשוב להדגיש תחילה את הנושא של . הפרטראשית, יוצגו חסמים ברמת 

ה. זאת כיוון שאלו משפיעים אף על שמחזיקה החבר בנוגע לתעסוקהמגדריים  סטראוטיפים

. סטראוטיפים מגדריים, מתייחסים לאמונות חסם לתעסוקהומהווים , פרטהתפיסותיו של 

את אי  יםמעמיק ם(. מרבית2019כץ, -גברים )קריכליונשים הבדלים בין חברתיות בהתייחס ל

נשים נתפסות כך לדוגמה ובהתאם את הפערים בין נשים לגברים בשוק העבודה.  ,השוויון המגדרי

 כוח נחמדות וחלשות, לעומת גברים שנתפסים כדמויות סמכות, בעלי מסוגלות ודמויות לרוב כ

חברתיים משפיעים על תפיסות עצמיות. כך לדוגמה  ראוטיפיםסטכאמור (. 2019כץ, -קריכלי(

ס חבי סטראוטיפיותבמחקרן כיצד תפיסות  ות( מראMakarov et al., 2019) ועמיתותיה מאקארוב

פן שמונע מתלמידות ותלמידות באו יםלמתמטיקה ומדעים משפיעות על שאיפות קריירה של תלמיד

נמצא כי גברים מעריכים את היכולות המתמטיות שלהם כטובות יותר  עודהמדעים. לבחור בתחומי 
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בנוסף, במחקר (. Correll, 2001; Hill et al., 2010; 2019כץ, -לעומת נשים עם אותן יכולות )קריכלי

יכולתן להשתמש ביחס לנשים הערכה עצמית נמוכה יותר לנמצא כי ( 81- 18על מבוגרים )גילאי 

 . פערים אלו אף הוטבעו כמונח בספרות(Hargittai & Shafer, 2006) בהשוואה לגברים באינטרנט

 לטכנולוגיה, של נשים מצומצמת גישותנהשאר מ . פער זה נובע בין"”Digital gender divide  בשם

 ,OECDבחינוך הטכנולוגי המצומצם לקבוצת אוכלוסיה זו )באפשרות הכלכלית המוגבלת יותר ו

2018.) 

אשר בחן שאיפות מקצועיות של  , (Power & Wojtkiewicz, 2004מחקר של פאואר וודג'קייביץ )ב

מגדריות בתחום  , נמצאו הבדלים התואמים תפישות סטריאוטיפיותןותיכותלמידות  תלמידי

עיסוקים הנחשבים "נשיים' )דוגמת פקידות ואו מתן שירותים( ונערים ב. כך, נערות בחרו התעסוקה

ם של השפעתות, חשמלאות וכיו"ב( בחרו בעיסוקים הנחשבים "גבריים" )דוגמת נגרלעומתן 

דוגמא . רבה יותר בחברות בהן נורמות של שוויון מגדרי פחות מקובלות מגדריים סטראוטיפים

ד לתעודת ללמונשים חרדיות לפיו מרביתן בוחרות  לטענה זו ניתן למצוא בנתון המתייחס לתעסוקת

להיבטים אלו במחקר  התייחסותנציין כי לא מצאנו (. 2013ן דוד, בת ואו מורה )כגננ בודהוראה ולע

 בקרב צעירות במצבי הסיכון.

חוסר מרגישות נשים דרך ראיונות ושאלונים הראה כי נשים  394לצד זה, מחקר שאסף נתונים על 

מסוגלותן קידום בעבודה, וכי גם בזמן הראיון לעבודה לנשים חוסר בטחון לגבי לבקש  בטחון

בקרב נשים שעובדות  בארצות הברית , מחקר שנעשהבדומה (.Green et al., 2004עצמית )ה

על תנאי ו םחוסר נוחות לדבר עם מנהליהן על קידו לרוב מרגישותהן מצא כי ם, בתאגידים מובילי

והביטחון ניתן להניח כי ישנן אוכלוסיות עבורן תחושת המסוגלות (. Yee et al., 2016) העסקתן

ניתוח שבחן את החסמים להשתלבות בעבודה  התעסוקה נמוכים יותר. כך לדוגמה העצמי בתחום

 בישראל, מראה כי קשיים הנוגעים לתכונות ומצבים אישיים ולקידום בעבודה של נשים חרדיות

כמו חוסר אסרטיביות, צניעות, חוסר בטחון, הכרות נמוכה עם תרבות עולם העבודה, חוסר ידע 

ווי ובתרבות הישראלים הם חסמים הקשורים להשתלבות וקידום נשים בעולם העבודה )בן בה

 גם לצעירים וצעירות במצבי סיכון. רלוונטייםחלק מקשיים אלו עשויים להיות  (.2014שטרית, 

להשכלה יש חשיבות רבה בהיותה קשורה לעצם  .ההשכלההוא חסם ברמת הפרט חסם נוסף 

המשרה ולאיכות ההזדמנויות הכלכליות הפתוחות בפני נשים.  ההשכלה, היציאה לעבודה, להיקפי 

השינויים  .בעיקר אצל נשים, היא הגורם מרכזי המסביר את מידת המעורבות בשוק העבודה

של נשים בעלות  התעסוקתיות המבניים שעברו על שוק העבודה שיפרו עוד יותר את ההזדמנויות

השכלה גבוהה, ולעומת זאת צמצמו את ההזדמנויות העומדות בפני נשים בעלות השכלה נמוכה, עד 

אחוז בשיעורי התעסוקה  50עד  30( מצביע על פער של 2012קמחי ) .שכיום אין ביקוש רב לעבודתן

. אצל גברים בישראל שנות לימוד ומטה בהשוואה לאלו שלמדו יותר שנות לימוד 12של נשים עם 

הסבר אפשרי לכך הוא כי  הבדלים אלו אינם קיימים ובגילאים מסוימים שיעורי התעסוקה זהים.

כלומר מכך (. 2012בתחום הפקידות נשים משכילות מחליפות כיום נשים לא משכילות )קמחי, 

ניתן  ,של נשים בעלות השכלה נמוכה ירדבשוק העבודה בשנים האחרונות שיעור ההשתתפות ש

כי לרמת ההשכלה יש השפעה משמעותית על מידת הפגיעות הכלכלית )שטייר והרצברג, מוד לל

ערביות בפרט בשוק העבודה, נשים קיים קשר הדוק בין השכלה לבין השתלבות נשים בכלל ו(. 2013

 כך שככל שמספר שנות הלימוד גדל כך גדל גם שיעור ההשתתפות של הנשים הערביות בשוק העבודה

חוסר בהשכלה וכישורים מקצועיים  נמצא כיבקרב נשים ערביות בישראל כך,  .(2008)שתייוי, 
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בשוק העבודה בישראל )מזרחי סימון, אלו מתאימים מהווה חסם משמעותי להשתלבות נשים 

הוא נפוץ במיוחד בקרב נשים  הספרותלנשים אך לפי  כאמור חסם ההשכלה איננו ייחודי (.2015

סטוריה של הדרה מבתי יה להן –לנשים בדואיות בנגב רמת השכלה נמוכה נמצא כי בנוסף, ערביות. 

העדר נגישות של בנות למסגרות חינוך, כך דות ושכיח למצוא והספר, שם תשתיות בתי הספר יר

הגורם המרכזי  השכלה הינהשהן מודרות מהמערכת החינוך או נושרות ממנה בשלבים מוקדמים. 

בנוסף לזאת, מרבית הנשים (. 2018המעכב את כניסתן של נשים אלו לשוק העבודה )פרג'ון, 

רובן של אחת הסיבות לכך הינה שהצעירות מתקשות להשתלב בעבודה בשל היעדר מיומנויות. 

ם. שוק הצעירות, בוחרות להרחיב בבית הספר מקצועות שאינם טכנולוגיים, בהשוואה לצעירי

מיומנויות וידע הקשור לטכנולוגיה ומחשבים. בשל זאת, נשים העבודה כיום כולל בתוכו דרישה ל

בכל הקשור  עלולות לחוות קושי בכניסה לשוק התעסוקה שכן הן מראש באות עם ידע נמוך יותר

 (. ILO, 2016) לעומת הגברים מיומנויות טכנולוגיותל

משאבים של משפחה מוגבלים, כפי שקורה לעיתים קרובות במשפחות הכש כחלק מחסם ההשכלה,

(. בנוסף, ILO, 2008)בנותסיכון, הן מעדיפות לשלוח את הבנים ללמוד ולא את השל צעירות במצבי 

בחלקים מסוימים של העולם חוסר השקעה הורית בחינוך הבנות קשור לעובדה שהם מאמינים כי 

כמו כן, צעירות  שמגיעות ממשפחות בעלות רקע (. ILO, 2008הן יעזבו את הבית כאשר יתחתנו )

סוציואקונומי נמוך לרוב נדרשות להשקיע את מרבית זמנן בטיפול בני המשפחה המבוגרים או 

הן בהיבט של השכלה והן עתידן מה שמגביל את האפשרות שלהן לתכנן את לחילופין בילדים, 

 כך נוצרים חסמים בחינוך שהם . (Craig et al., 2016; McDonald et al., 2011)  בהיבט התעסוקתי

  מהווים חסמים מרכזיים לתעסוקה.כאמור, 

קושי רב להשתלבות בשוק  כי לנשים אלו הוצעבמסגרת סקירה שנעשתה בקרב נשים בדואיות בנגב, 

מן, ) קשה להן למצוא עבודהן אינן שולטות בשפה העברית ולפיכך ה – חסמי שפהעקב התעסוקה 

 עבורן, רמת אנגלית נמוכה בקרב נשים חרדיות בישראל מהווה חסם דומהב. (2018פרג'ון,  ;2018

דוח שבחן תעסוקת נשים ערביות בגילאי זאת ועוד,  (.2014לקידום בעבודה )בן שטרית, ולהשתלבות 

י רובן המכריע של הנשים שלא משתתפות בכוח העבודה מעולם לא עבדו, ומכאן הראה כ 64- 18

)קינג, נאון,  מהווה חסם להשתלבות נשים ערביות בשוק העבודה בישראל בניסיון תעסוקתיחוסר 

   (.2009צדיק, וחביב, -וולדה

החסם שחוזר על עצמו בספרות, . הבין אישיתרמה בספרות מופיעים מספר חסמים השייכים ל

בוורוס ) לילדיםודאגה  אימהּותהוא  ,בפרט מוחלשותקהילות נשים מבקרב נשים בכלל, ובקרב 

ספרות העוסקת באי ב .Kulik & Liberman, 2016) ;2018 ואחרים, קלינר קסיר; 2016ופוקס, 

שוויון מגדרי בעולם התעסוקה קיימת הסכמה גורפת כי האחריות לגידול הילדים אינה מתחלקת 

 (.Correl et al., 2007; Zhou, 2017  ;2018מן,  ;2005באופן שווה בין אימהות לאבות )הקר ופרנקל 

למחויבות המשפחתית השלכות משמעותיות על השתלבותן של נשים בשוק התעסוקה בשלושה 

. אופי ההשתלבות שלהן בשוק 2. דפוס העבודה של נשים במהלך חייהן. 1תחומי השפעה מרכזיים: 

כך (. 2011. סוגי המשרות שנשים מועסקות בהן )שטייר 3העבודה, תוך התייחסות להיקף המשרה. 

אחריות רבה של אימהות צעירות כלפי הילדים ודאגה להם, מוצגים כגורמים מרכזיים התורמים ש

לוטן -אלמגור (.Escott, 2012לרמות נמוכות של השתתפות בתעסוקה בקרב אימהות צעירות )

מטפלות העיקריות מאחר והן ה( מוסיפה כי אימהות גורמת לנשים לסרב לעבודות מסוימות 2010)

מרחקים ושעות עבודה לנסוע ללעבודות אשר דורשות  נוטות יותר לסרבנשים  כמו כן,של הילדים. 
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מחקר אנגלי שבמסגרתו נאספו נתונים כאימהות. הצורך לשלב בין תפקידן כעובדות ורבות, בשל 

נשים דרך ראיונות ושאלונים, הראה שמחויבויות ודאגה לילדים או לדמויות אחרות  394על 

עו מאד על החלטות ובחירות קריירה של נשים )לעומת גברים(, והראה כי הנזקקות לעזרה, השפי

נשים שיוצאות משוק העבודה כדי לגדל ילדים, חוזרות לשוק העבודה למשכורות נמוכות יותר 

נשים נמצא כי ככל  735ו השתתפבו  אחר . במחקר(Green et al., 2004) לעומת גברים באותו הגיל

קטנים יותר, וככל שיש לה יותר ילדים, כך יורד הסיכוי שהיא תצא לשוק  האישהשהילדים של 

עלה כי קרוב למחצית  (2013במחקר של נאון ואחרים ) אף .Gordon & Kammeyer, 1980)העבודה )

בולט חסם זה  .מאימהות ציינו כי הצורך לטפל בילדיהן מהווה מכשול ליציאה לעבודה עבורן

מתקשות לשלב בין הטיפול בילדיהן לצד השתלבותן בעולם אשר ות, אימהות יחידניבמיוחד בקרב 

  (.2010)שטייר,  התעסוקה

מחקרים הנוגעים לחסמי קריירה מצביעים באופן בולט על הנושא המגדרי הקשור לשילוב תעסוקה 

( נמצא כי 24ממוצע הגיל ה) 48עד  18גברים בגילאי  30-נשים ו 85וניהול משפחה. במחקר בקרב 

 גדול יותר מהנשים תופסים את חסמי התעסוקה שלהם כמקושרים לנושאים משפחתיים שיעור

כל משתתף ענה על שתי שאלות: במחקר זה . כדי לבחון חסמי קריירה נתפסים, בהשוואה לגברים

"איזה חסמים אתה מאמין -"אילו חסמים חווית בעבר שקשורים לפיתוח הקריירה שלך?" ו

כדי להשיג את שאיפות הקריירה שלך במלואן?". החוקרים סיווגו שתצטרך להתגבר עליהם בעתיד 

מהנשים הציגו חסם תעסוקה מקושר לנושא משפחתי  41%ומצאו כי  את התשובות לסוגי חסמים

מהנשים הציגו חסם תעסוקה מקושר לנושא משפחתי בעתיד  18%-מהגברים, ו 0%בעברן לעומת 

 (. Luzzo & Hutcheson, 1996)מהגברים בלבד  3%שלהן לעומת 

מחקרים בקרב צעירות במצבי סיכון מדגישים אף הם את סוגיית המגדר בנוגע לשילוב בין הטיפול 

בו נערכו ראיונות איכותניים עם צעירות שגדלו ברקע של  יבילדים ועולם התעסוקה. במחקר ישראל

ע לחלוקת התפקידים לפיה אימהות געלה כי הן מחזיקות בתפיסות מסורתיות בנו ,מצוקה

הן רואות חשיבות רבה בזמינותן עבור ילדיהן דבר אשר כמו כן, עלה כי אחראיות לגידול הילדים. 

במחקר שבחן צעירים היוצאים (. Cinamon & Hason, 2009עשוי להשפיע על הישגי הקרירה שלהן )

שכר הישג של תעסוקה וכמעכבת מאומנה נמצא כי בקרב נשים, אימהּות נמצאה כמחסום ליציאה ל

בשנים האחרונות יש זאת ועוד,  (.Hook & Courtney, 2011כבר מועסקות )אשר הן יותר כ גבוה

עליה ניכרת במספרן של משפחות חד הוריות. מרבית המשפחות החד הוריות הן משפחות אשר 

ר מול הקושי מתמודדות בשכיחות גבוהה יותבראשון נשים. נשים, המגדלות לבד את ילדיהן, 

שילוב בין עבודה ומשפחה בהעדר מבוגר נוסף במשק הבית, והן מוגבלות יותר ביכולת להשתלב ב

 .(2011)שטייר,  באופן מלא בשוק העבודה

רשת חברתית הינה רלוונטית הן ליכולת . העדר רשת חברתיתחסם נוסף ברמה הבין אישית הוא 

הספרות מצביעה על כך שהעדר  לשביעות הרצון ממנה.למצוא עבודה, הן ליכולת להתמיד בה והן 

פוגע ביכולתן של אוכלוסיות מיעוט למצוא עבודה, מפני שרשת חברתית מהווה ערוץ רשת חברתית 

במחקר בו השתתפו נשים וגברים (. Braddock & McPartland, 1987גיוס חשוב לעבודות )

ם, היספנים ולבנים(, משכונות עניות ממוצאים אתניים שונים בארצות הברית )אסייתים, שחורי

ומשכונות לא עניות, נבחן מה מסביר את הסטטוס התעסוקתי בזמן הסקר )מועסק או לא מועסק, 

כאשר מועסק היה במשרה מלאה או חלקית(. במחקר נמצא כי ככל שאיכות ומגוון המשאבים 

 תעבודנהה יותר שהן סבירות גבוה היתה החברתיים הזמינים דרך הרשת החברתית לנשים גדלים,
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נשים מוחלשות עם ילדים צריכות לסמוך על התמיכה של הרשת החברתית שלהן כר. בנוסף, בש

רשת חברתית היא חשובה מאד בתהליך מציאת שלטיפול בילדיהן כדי להיכנס לשוק העבודה. כך, 

תמיכה  במחקר נוסף בקרב מבוגרים נמצא כי (.Stoloff et al., 1999העבודה ובהשתלבות בעבודה )

חברתית הייתה משמעותית בהשפעתה על סיפוק מעבודה בקרב נשים, אך לא הייתה מנבא 

  (.Harris et al., 2001)משמעותי לסיפוק מעבודה בקרב גברים

בגלל המגדר שלהן בעולם  אפליהחוות , נשים בעלות סיכוי גבוה יותר מגברים להמבניתברמה 

 ,Cardoso & Marques ;2018חרמון ואחרים, ) הן אף מצפות לחוות אפליה כזווהתעסוקה 

2008;Luzzo & McWhirter, 2001.) על פי נתוני ארגון ה-OECD (2012היחס ב ) התייחס לתפקידי

 ,.Yee et alמחקר מקיף שנערך בארצות הברית )ניהול בכירים הוא אישה אחת לכל עשרה גברים. 

המחקר מצא כי למרות שנשים ( בחן את קידומן של נשים בתאגידים הגדולים ביותר במדינה. 2016

דרגים המצב שונה ככל שמתקדמים לעבר הוגברים מועסקים בשיעורים דומים בדרגים נמוכים, 

ר גברים, ובדרגים פחות מאש 23%-עלה כי נשים מקודמות למשרות ניהול במן המחקר  .הגבוהים

שיתפו כי הן הנשים במחקר הבכירים נשים מחזיקות בפחות מרבע ממשרות הניהול. כמו כן, 

וללמידה, ואף במצבים בהן ביקשו לדון על תנאי העסקתן הן  התקדמותמקבלות פחות הזדמנויות ל

מצב זה ההסברים ל דאח(. et al., 2016 Yee) הגברים הןנהלימצד מ שליליתתשובה לרוב קיבלו 

. בעוד שנשים נתפסות כעדינות, אשר מופנים כלפי נשיםמובנים  חברתיים מתמקד בסטריאוטיפים

חלשות, נחמדות וטובות בטיפול, גברים נתפסים כדמויות חסונות אשר מתאימות לעבוד בניהול, 

ן של חסון , במחקרהתאם לכךב(. 2019כץ, -קריכלי;2019מרכז טאוב, פוליטיקה ולדרגים בכירים )

ורות או מזכירות וכן בתפקידים ממהנשים עובדות כמטפלות,  29%עלה כי  (2013בוזגלו )-ודגן

נמוכים וכאלו שלא היו גם תנאי העסקתן כמו כן, נמוכים בהיררכיה הארגונית אליה הן משתייכות. 

מעסיקים היא חסם  ככלל, אפליית(. 2013בוזגלו,  -)חסון ודגן לדרג ניהולימאפשרים להן להתקדם 

(, ובפרט עבור נשים מקבוצות שונות כגון 2018ככלל )חרמון ואחרים,  בתעסוקה בהשתלבות נשים

(.  בנוסף, 2015מזרחי סימון,  ;2018נשים ערביות וחרדיות בשוק העבודה בישראל )חרמון ואחרים, 

ות נשים מאוכלוסיות מוחלשות נטען כי נשים סובלות מאפליה גלויה בנייר עמדה בנושא אכיפת זכוי

וסמויה במקומות העבודה המתבטאת בפערי שכר מול הגבר, סגרגציה מקצועית, העסקה במשרות 

 (.2017חלקיות וזמניות, התנכלות ופיטורין על רקע הריון, הורות וטיפולי פוריות )סויטאת, 

כגורם המסביר אמונות  חברתייםסטריאוטיפים מדד  יהןלחי 20-בשנות הנשים  80 בקרבמחקר 

 סטריאוטיפים נמדדו על ידי מקבץ שאלות בהן "הרושם שגבר מחזיק לגבי תעסוקתיות בקרב נשים.

שאלות: "כאשה, אני ות נמדדו על ידי שלוש אמונות תעסוקתיאישה בחברה הוא באופן כללי..." 

י בעיה", "נשים כמוני יכולות בקלות למצוא עבודה מאמינה שאני יכולה להשיג עבודה בחברה זו בל

כי סטריאוטיפיים שליליים על  נמצא. ""הזהות שלי כאשה מקלה עליי להשיג עבודה-בחברה" ו

שהסטריאוטיפיים משפיעים על ירידה כיוון לאמונות תעסוקתיות נמוכות, וזאת  יםנשים קשור

(. Owuamalam & Zagefka, 2014) נמוכותטחון עצמי אשר מוביל בתורו לאמונות תעסוקתיות יבב

ורואים בנשים  ,אנשים רבים מחזיקים בסטריאוטיפים מגדרייםבהקשר לתעסוקת נשים בולט כי 

 או חושבים כי הן פחות מעוניינות בהם פחות מתאימות לתפקידים בתחומי המתמטיקה והמדעים

כנה שיש להן סיכוי נמוך יותר לאור האמור, צפוי כי נשים תער (.ILO , 2008;2019כץ, -קריכלי)

להשתלב בעבודות בתחומים הללו. כמו כן, נמצא קשר בין הסללה של תלמידות לעומת תלמידים 

(. כאשר 2015בבית הספר למקצועות מסוימים לבין תחום העבודה העתידי שלהן )מזרחי סימון, 
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ים ברמת הפרט תלמידות מוסללות פחות לתחומים הנתפסים גבריים. כך ניתן לראות כי חסמ

 מושפעים מחסמים ברמה המבנית.

, כאשר חסרים תחומי תעסוקה שלמים נשלטים על ידי גבריםברמה המבנית חשוב אף להבחין כי 

בהם מודלים לחיקוי נשיים ורק בהדרגה נשים נכנסות למקצועות שבאופן מסורתי נחשבו "גבריים" 

בתחום ( 2006ששון ) ממצאי מחקרה של (.ILO, 2008ונשלטו על ידיהם כמו מקצועות טכנולוגיים )

, ונמצא כי שיעור שונים במחקר נשלחו קורות חיים פיקטיביים למעסיקיםמדאיגים במיוחד. זה 

לצד בהשוואה לנשים.  150%-ההיענות לגברים ששלחו קורות חיים למקצועות הנדסיים היה גבוה ב

ם פחות תחומי השכלה ועשייה זה, קיימת אפליה סמויה שמגולמת בכך שבשוק העבודה מעריכי

. קיימים משלחי יד שנחשבים (2019רכז טאוב, ;מ2018ן, מ ;2009שנחשבים "נשיים" )ימיני, 

"נשיים", בדרך כלל טיפול, סיעוד והוראה, בהם תנאי השכר והקידום פחותים ממקצועות 

; מרכז 2015הנחשבים "גבריים" בהם טכנולוגיה, מקצועות מתמטיים או מדעיים )מזרחי סימון, 

פחות תפקידי  רכאמו בנוסף, נשים מאיישות. (2019, כץ-קריכלי ;2020 ,;צמרת ואחרות2019טאוב, 

; 2015ניהול מגברים, ונתקלות ב"תקרת זכוכית" כשרוצות להתקדם לניהול )מזרחי סימון, 

  .(2019כץ, -קריכלי

, הן לרוב עבודות מסביבה מוחלשתהיו זמינות לנשים נמצא כי עבודות ש זמינות העבודות,מבחינת 

מאיכות וסטטוס נמוכים, למשל עבודות בשכר נמוך ואף מתחת לשכר המינימום, התורמות 

ובים הראה כי אין ביישמישראל מחקר  כך לדוגמה (.Escott, 2012להישארותן במלכודת העוני )

או תעסוקה, מה אין תשתיות תעסוקה מספקות כמו אזורי מסחר  בדואים מספיק מקומות עבודה,

. זאת בשל המגבלות הקימות עבורן שמחזק דפוסים פטריארכליים המונעים מנשים יציאה לעבודה

שיעורי תעסוקה נמוכים בקרב נשים ערביות בדואיות ביציאה מחוץ למקום מגוריהן. אלו מובילים 

צע יר בשל הנשים ערביות בישראל עובדות במשרה חלקית בעיקעוד נמצא כי (. 2018בנגב )פרג'ון, 

אחוז מהנשים המועסקות במשרה חלקית חיפשו עבודה במשרה מלאה  43-כעבורן, כך ש העבודות

 (.2016אחוז מהנשים היהודיות )בוורס ופוקס,  17ולא מצאו לעומת 

לבעיית תורמים שירותים העוזרים לנשים לחפש עבודה  ,שלון של שירותי ההשמהיהכלצד זה, 

נכשל בהבנת  ,נשיםלשמטרתו לעזור זה גוף במחקר באנגליה נמצא כי דווקא  התעסוקה בקרב נשים.

המחקר העלה כי הנשים נסיבותיהן הייחודיות והמורכבות והחסמים השונים העומדים בפניהן. 

תמיכה לא מספקת משירותים מקומיים כולל מרכזי תעסוקה. הן לעיתים קרובות חשו  דיווחו על

ראיונות עם  בעלי עניין מקומיים הראו שסוכנויות לחיפוש עבודה לא . כי הסוכנויות מתעלמות מהן

ולא הגיבו באופן מספק לקשיים המורכבים של נשים  ,לבעיות הייחודיות של המקום ותהיו מכווננ

צורך שייעוץ תעסוקתי והשמה יהיו  מהספרות עולה כי ישנו(. Escott, 2012שגרות בשכונות עניות )

יוכלו למלא את הפוטנציאל שלהן בשילובן בתעסוקה מיטיבה מגדר כדי שנשים -רגישי

(International Labour Organization, 2008 גם בישראל, חוסר במסגרות לחיזוק המסוגלות .)

התעסוקתית של נשים חרדיות למשל, מהווה חסם להשתלבות וקידום נשים בשוק התעסוקה )בן 

נמצאו פערי מידע והכוונה תעסוקתית לא מספקת כחסם בהשתלבות נשים  כמו כן, (.2014שטרית, 

בנוסף, בדוח שבחן השתלבותן של נשים ערביות בשוק (. 2015ערביות בשוק העבודה )מזרחי סימון, 

היא כלי חשוב להגברת השתלבות נשים בשוק  שהכשרה מקצועיתהעבודה בישראל מוצג כי על אף 

אל מכרסמת בתקציבן של הכשרות מקצועיות לנשים )שתייוי, העבודה, מדיניות הממשלה בישר

2008.) 
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  משמעותי יותר לנשים לא מספקת למוקדי תעסוקה מהווה חסם נגישות תחבורתיתעוד נמצא כי 

מספר הנשים אשר מחזיקות ברישיון לרכב קטן יותר בהשוואה . בין השאר כיוון שבשוק העבודה

היצע העבודה  זאת, לצד(. 2010וטן, ל -)אלמגור ציבורית לגברים, מה שמגביר את תלותן בתחבורה

תדירות התחבורה בפריפריה איננה גבוהה, ולעיתים מאלצת את ואף  רב ואינ בפריפריה בישראל

מקומות עבוד בשלא ל לבחורמראש נוטות הנשים לוותר על מקומות תעסוקה. בנוסף, נשים 

בהתאם, תעסוקה מרוחקים שתחבורה אליהן איננה נגישה, בשל הצורך להיות זמינות לילדיהן. 

וטן, ל -לאו דווקא ממצים את הפוטנציאל שבהן )אלמגורהבחירה הינה במקומות עבודה קרובים ש

נשים ערביות, שלרוב מתגוררות במקומות ללא נגישות לתחבורה. לכן, בהתאם, בקרב . (2010

ה חשיבות עידוד הנגישות הפיזית של מקומות עבודה ויצירת מוקדי עבודה בתוך יישובים הודגש

(. ביישובים בדואים, ישנם חסמים תחבורתיים המונעים הגעה 2015ערביים )מזרחי סימון, 

התחבורה הציבורית ירודה, דבר הפוגע בעיקר בנשים ממעמד קומות עבודה מחוץ ליישובים אלו, למ

קווים פנימיים, בעיקר נמוך כי הן המשתמשות העיקריות בתחבורה ציבורית ובאקונומי -סוציו

(. בקרב כלל הנשים הערביות 2018בחברה הערבית בה יש מיעוט נשים בעלות רישיון נהיגה )פרג'ון, 

בישראל העדר אמצעי תחבורה יעילים ונגישים מקשים על השתלבותן בתעסוקה. כאמור, העדרה 

תפקודה הלקוי פוגעים בעיקר בנשים וגורמים להן להדרה כפולה מהחברה  של תחבורה ציבורית או

 (.2008ומשוק העבודה )שתייוי, 

 , הינו רלוונטי בעיקרהעדר נגישות גאוגרפית ו/או כלכלית למסגרות לטיפול וחינוך ילדים בגיל הרך

בשוק העבודה לדוגמה נמצא כי אימהות ערביות בדואיות נאלצות לוותר על השתתפותן כך  לנשים.

 3- 0(. דוח ישראלי נוסף מציג כי המחסור הקיים במסגרות טיפול בילדים בגילאי 2018)פרג'ון, 

מהווה חסם רציני מפני השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה בישראל. בהעדר מסגרות, 

 (.2008היציאה לעבודה עבור נשים אלו הופכת ללא משתלמת כלכלית או בלתי אפשרית )שתייוי, 

 נשים שלעיתים כך, למדי גבוהה כמו צהרונים הינה לילדים מסגרות טיפול של זאת ועוד, העלות

זאת ועוד, חסם נוסף להשתתפות  . (ILO, 2016)ילדיה עם ולהישאר לעבוד שלא" לבחור"נאלצות 

בתעסוקה או להתקדמות בעבודה, שמתקשר לחסם ברמה הבין אישית של הצורך של נשים לטפל 

( כאשר Green, Moore, Easton, & Heggie, 2004) בגמישות בשעות העבודה, הוא החוסר בילדיהן

 כאמור, אין בנמצא מסגרות הולמות לטיפול בילדים

פיות של מעסיקים אוטיהינה חסם לעבודה גם בצד המבני, בשל התפיסות הסטרי אימהותנמצא כי 

. במחקר בו משתתפים דירגו Ellemers, 2014 ;Zhou, 2017) ;2015)חרמון ואחרים,  כלפי אימהות

מועמדים פיקטיביים לעבודה שהוצגו כמועמדים אמיתיים, נמצא כי אימהות "הוענשו" בכך 

שנפגעה היכולת הנתפסת שלהן והמשכורת ההתחלתית המומלצת לפי הדירוג שניתן להן. גברים 

 Correllבכך שהיו הורים )לעומת זאת לא "הוענשו" באופן זה ואף הפיקו תועלת בדירוג שניתן להם 

et al., 2007 "בספרות מתייחסים לסוגיה זו כ"מס האימהות .)motherhood tax)  או "עונש )

לפי דוח הפעילות של הנציבות לשוויון  בהתאם,. )2005( )הקר ופרנקל,  (child penaltyהילדים"

תן דיווחו כי הופלו יממחצלמעלה כאשר  מהפניות היו מצד נשים, 61%(, עלה כי 2015הזדמנויות )

  העובדה שהן אימהות. לרעה בעבודתן בשל 

)Holmes ; 2010משרד הכלכלה, )כלפי נשים במסגרת העבודה  להטרדה מיניתחסם נוסף מתייחס 

Folke et al., 2020Flood, 2013 ;& ) ההטרדה המינית וההתנכלות שנשים חוות משתלבות במעין .

נמוכים יותר בעבודה, בדרגים נמצאות בתפקידים לרוב : מכיוון שנשים הרסני למדי "מעגל קסמים"
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בתורה מקשה על  (. ההטרדה המינית2010)משרד הכלכלה,  המטרידים חוששים פחות לעשות זאת

בפן  ם את עצמןלהשתלב במקומות העבודה, לפתח ביטחון עצמי וכן לנסות להתקדם ולהגשי נשים

מהנשים דיווחו כי  40%(, 2010סקר שערך משרד הכלכלה )ב(. 2010התעסוקתי )משרד הכלכלה, 

מהנשים שרואיינו למחקר  7.6%אינן חשות בטוחות מפני הטרדה מינית במקום העבודה, ורק 

מחקר נוסף חקר הטרדה ת במקום העבודה כי הן חוו הטרדה במקום העבודה. /דיווחו לאחראי

כך באופן ישיר כחסם להשתלבות/ מינית במסגרת העבודה. חשוב להדגיש הוא לא דיבר על 

להתקדמות בתעסוקה, אבל ממצאיו משמעותיים להבנת חסמים של נשים בכלל ונשים  /תמדהלה

מקבוצות מוחלשות בפרט בעולם העבודה. במסגרת המחקר נאסף מידע מחמישה ארגונים כדי 

שהן גם נשים לבדוק אם נשים ממיעוט אתני סובלות מסיכון כפול בעבודה לחוות הטרדה, עקב כך 

חמשת סגרת המחקר סקרים נשלחו לוגם חברות בקבוצת מיעוט. התוצאות תומכות בהשערה זו. במ

, גברים משתתפים 240-עלי רוב נשי. כרוב גברי, ושניים מהארגונים ב מהם בעליהארגונים, שלושה 

לדרג  התבקשו משתתפיםשאלות, בהן ה 19הטרדה מינית נמדדה על ידי  ענו על השאלון. ונשים,

 ניהם. לדוגמא "נתנו לך תשומת לב מינית".יתדירות בה דבר מה קורה, ועד כמה הוא שלילי בע

נשים ממיעוט אתני באופן מובהק מוטרדות מינית  - בטענת הסיכון הכפול כיםהמחקר תומממצאי 

תר בעבודה יותר. נשים באופן כללי ספגו יותר הטרדות מיניות מגברים, ומיעוטים אתניים ספגו יו

בנוסף, במחקר נמצא כי נשים  (.Berdahl & Moore, 2006הטרדות גזעיות מהאוכלוסייה הלבנה )

הערות שליליות כמו עלבונות ובדיחות גסות לגבי  כי תחוונה יותר מגברים ציפושהשתתפו במחקר 

 (.Luzzo & McWhirter, 2001המגדר שלהן )

קר לנשים. נשים מועסקות פעמים רבות על הינה חסם נוסף הרלוונטי בעי אי אכיפת חוקי העבודה

. בשנים האחרונות (2018; מן, 2015)גרובר,  ידי העסקה קבלנית, הפוגעת בזכויותיהן הסוציאליות

, 2011 , כך שבשנתלמדי גבוהעדיין הוא פחת, אך  שמועסקות באופן קבלנישיעור הנשים הישראליות 

שכר המינימום  . לצד הפרת(2015)גרובר,  57.4%שיעור הנשים שמועסקות באופן קבלני עמד על 

בסיסיות כמו חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, קרן פנסיה וכיוצא בזה, והן מופרות זכויות 

צד (. ברמת המדיניות קיימים כשלי אכיפה חמורים מ2017חסרות מודעות לזכויותיהן )סויטאת, 

דוח שבחן חסמים ליציאה לשוק ב(. 2017רשויות המדינה בקשר לחוקי עבודה של נשים )סויטאת, 

כי אי אכיפת חוקי העבודה, ובמיוחד אלו הקשורים  הוצגהעבודה בקרב נשים ערביות בישראל 

לשכר המינימום, מהווים תמריץ שלילי ליציאה לשוק העבודה בקרב אוכלוסיות אלו. בישראל, 

כיפה של חוקים אלו בעייתית כשמדובר בעובדים בלתי מאורגנים, ובמיוחד כשהדבר מערכת הא

נוגע לעובדות ערביות, ובכך נוצרת הפרה רבת מימדים של חוקי עבודה כלפי אותן נשים )שתייוי, 

2008.)  

 שנשים מקבלות בתגמול הכספי OECD, בישראל פער גדול יותר בהשוואה למדינות הכךנוסף על 

הפערים העיקריים בין נשים לגברים בשוק התעסוקה הישראלי נוגעים בעיקר  .לעומת גברים

 נמצאלאיכות התעסוקה ומאפייניה בהם מספר שעות העבודה, רמת השכר ואפשרויות הקידום. כך 

השכר החודשי הממוצע של אישה בישראל היה  2018בשנת : מהגברים פחות מרוויחות הנשים כי

השכר הממוצע לחודש של בהתאם לכך,  .(2020בוזגלו וחסון, -משכרו של גבר )דגן 68.4%עמד על 

גברים יהודים ששכרם הממוצע עומד  לעומת₪,  8,979 יהודיות העובדות במשרה מלאה הינו  נשים

 שעובדות ערביות נשים. קיימים עדיין אך, יותר קטנים השכר פערי הערבי במגזר₪.  12,690על 

 בממוצע ₪ 7,290 שמקבלים הגברים לעומתבממוצע,  ₪ 6,468 לחודש מקבלות מלאה במשרה
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 בקרב ₪ 27.45לעומת ₪  24.54על  עומד נשים של ברוטו השעתי שכרן  (.2016, ברמץ-פיכטלברג)

הספרות מצביעה על כך שהפער בשכר לשעה בין נשים לגברים הוא  (.2013ואחרים,  הגברים )נאון

, והוא נובע מאופי המשרות של הנשים ובשל הפסד בוותק OECD-אחוזים בדומה למדינות ה 16-כ

למציאות זו  (.2016בשל חופשות לידה ושעות עבודה מעטות בהשוואה לגברים )בוורס ופוקס, 

להגיע לעצמאות כלכלית ולדאוג לעצמן לדיור הולם  במצבי סיכון השלכות על יכולתן של צעירות

  (.ופיתוח אישי )לימודים והתפתחות מקצועית

בסקירה שבחנה באופן ספציפי תעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב, עלה כי שתי קבוצות של 

הערבית בכלל והבדואית בפרט כתרבות  התרבותחסמים ליציאה לתעסוקה לנשים קיימות, האחת, 

פטריארכלית, המגבילה יציאת נשים למרחב הציבורי, יציאת נשים לעבודה מחוץ למקום מגוריהן 

שלה כגורם מרכזי  המדיניות. השנייה, מדינת ישראל ו(Arar & Mustafa, 2011) לביתן ואף מחוץ

להצבת חסמים בפני שילובן במיוחד של נשים ערביות בשוק העבודה. כך, כאשר המדינה לא פועלת 

ה הערבית להתיר חסמים בפני תעסוקת נשים ערביות היא מחזקת דפוסים שמרניים שקיימים בחבר

  (.2018מבנה הכוח הפטריארכלי משועתק )פרג'ון, בפרט, ו בכלל והבדואית

 -)דגן שברמה הכללית לנשים חסמים תעסוקתיים רבים יותר מגבריםלבסוף, מחקרים מראים 

נשים  גם, לכךבהתאם  .(Ellemers, 2014;2020צמרת ואחרים,  ;2018מן,  ;2020בוזגלו וחסון, 

לל הכניסה של צעירות לעולם העבודה כצעירים, וכ חסמים מאשר גברים ( חוות יותר24-15) צעירות

 , ברובם נשים,סטודנטים 314מחקר שנערך בקרב (. ILO, 2016)צעירים בהשוואה לאיטית יותר 

בחן חסמים לתעסוקה. המשתתפים ענו על שאלון אינטרנטי בו דירגו , 35עד  18בטווח גילאים של 

: "הצורך , לדוגמהיפריע להם בתכניות הקריירה שלהם ספציפיבאיזו מידה הם תופסים שמחסום 

שוק "קושי בלמצוא עבודה עקב  לקחת חופש מהעבודה כשהילד חולה או בהפסקות מבית ספר",

המחקר  לא מקבלים כסף כמו עובדים אחרים מקבוצה אתנית/גזעית אחרת". " -עבודה לחוץ" ו

(. Watts et al. , 2015יירה שלהן מגברים )הקר וחו כי הן חוות יותר חסמים בתחוםדיוהראה שנשים 

 118נשים ו 168-מסגרת מחקר אחר הועבר שאלון הבוחן חסמים נתפסים לקריירה ולהשכלה לב

)ממוצע גילאים של ללימודיהם העל תיכוניים גברים, סטודנטים וסטודנטיות בשנה הראשונה 

לדוגמא: "בקריירה צמם ועל חסמיהם לקריירה והשכלה, התבקשו לדווח על ע הם(. בשאלון 18.7

העתידית שלי, כנראה יהיה לי קשה שיותר שיבחרו להעסיק אותי לעומת המין השני", "בקריירה 

ציפו  ,לעומת הגברים ,נמצא, כי הנשיםיתנהגו אליי אחרת בגלל המגדר שלי".  העתידית שלי, כנראה

ת שיהיה להן קשה יותר להשיג עבודה מאשר לגברים , והן צופוליותר חסמים הקשורים לקריירה

(Luzzo & McWhirter, 2001.)  

מגוון רחב של חסמים אישיים, בין אישיים ומבניים הרלוונטיים לסיכום, סקירת הספרות מעלה 

למצבם של צעירות במצבי סיכון. עם זאת, התקשינו למצוא מאמרים הממוקדים בחסמים 

 כון בתחום התעסוקה. מכאן ייחודו של מחקר זה. הייחודיים לצעירות במצבי סי

 השפעת הקורונה על התעסוקה בקרב צעירות וצעירים

נתוני המחקר הנוכחי נאספו טרם תקופת הקורונה. עם זאת, בשל השפעתה של מגפת הקורונה על 

תעסוקת צעירות וצעירים הוחלט לייחד פרק בסקירה לנושא זה ואף לדון בהשלכות הקורונה 

 הממצאים. בניתוח



 

25 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

תפשט בקצב ה( בעיר ווהאן שבסין, ומשם COVID- 19התפרץ נגיף הקורונה ) 2019בחודש דצמבר 

(. 2020et al.  Mackenzie& Smith, 2020 ;Shangguan ,מהיר למדינות רבות ברחבי העולם )

 ( הכריזWorld Health Organizationבעקבות כך, בחודש מרץ האחרון, ארגון הבריאות העולמי )

על התפרצותו של נגיף הקורונה כמגפה עולמית, אשר מעמידה את העולם כולו תחת מצב חירום 

(. מגיפת הקורונה הביאה עימה  World Health Organization, 2020;2020, ואחרים )אקשטיין

מציאות לא צפויה, חדשה, מורכבת, וחסרת וודאות אשר אילצה את כל בני האדם לעמוד בפני שלל 

 Walter-McCabe, 2020; World Healthאישיים, משפחתיים וסביבתיים )שינויים 

Organization, 2020 .) 

על מנת לצמצם את התפשטות הנגיף, מדינות רבות העמידו את אזרחיהן תחת הגבלות )כגון יציאה 

מהבית למקומות הכרחיים בלבד כמו קניית מזון(, ואף הוטלו סגרים מלאים. ההגבלות שהוטלו 

 ,ILOהעולם הובילו לירידה בסחר המקומי והעולמי, וגרמו לשוק התעסוקה לחוות טלטלה )ברחבי 

2020;OECD, 2020a;Tamesberger & Bacher, 2020 בדומה לכך, גם בישראל ההגבלות שהוטלו .)

על ידי הממשלה, וההוצאה של רבים לחופשה ללא תשלום או לאבטלה בעקבות ההגבלות הובילו 

; יחיאל 2020את אחד מהמשברים התעסוקתיים הקשים בתולדותיה )אחדות, את המדינה לחוות 

(. האוכלוסיות הפגיעות בחברה היו הראשונות להיפגע תעסוקתית במהלך 2020שבע,  ;2020וזוהר, 

(, ביניהם אוכלוסיית הצעירות והצעירים שכבר יש ;Recchi et al., 2020 Bernardi, 2020הקורונה )

 (.Lockdown Genearetion( )ILO,2020"דור הסגר" ) חוקרים שהחלו לכנותם

בעתות משבר ומצוקה, כמו המשבר הנוכחי, אוכלוסיית הצעירות והצעירים עלולה להידחק אל 

(. עם זאת, ILO, 2020מחוץ לשיח המרכזי שכן נתפסת כחזקה וכזו אשר "כל החיים לפניה" )

ע בזמנים של שפל וירידה כלכלית בהסתכלות היסטורית, אוכלוסייה זו היא הראשונה להיפג

(Inanc, 2020;Compact for Young People in Humanitarian Action, 2020;ILO, 2020 ראייה .)

וז המובטלים הגבוה , שבו אח2007-2008לכך היא המשבר הכלכלי הגדול אשר התרחש בשנים 

(. כיום, יש הערכות כי 1Bell & Blanchflower, 201ביותר היה בקרב קבוצת הצעירות והצעירים )

בעקבות משבר הקורונה, הצעירות והצעירים יחוו פגיעה תעסוקתית חריפה יותר מהמשבר הכלכלי 

 (. Inanc, 2020;OECD,2020a) 2007-2008בשנת 

יתכן כי אחת הסיבות לכך היא כי עוד לפני התפרצות הקורונה, אוכלוסיית הצעירות והצעירים 

(. על פי ILO, 2020; OECD, 2020aם וחסמים בשוק התעסוקה )התמודדה עם מגוון של אתגרי

( היו 24- 16( במהלך שני העשורים האחרונים, צעירות וצעירים )ILO, 2020ארגון העבודה העולמי )

בעלי סיכוי גבוה פי שניים או שלושה להיות מובטלים מאשר מבוגרים. בנוסף לזאת, לפני התפרצות 

(. זאת United Nation, 2020צעירות וצעירים עובדים חיו במצבי עוני )מיליון  126-הקורונה, קרוב ל

ועוד, לפני  שמשבר הקורונה החל, הבנק העולמי העריך כי בעשור הקרוב כמיליארד צעירות וצעירים 

מיליון מתוכם ימצאו עבודה. כעת, הבנק העולמי נוטה להעריך כי אם  400יכנסו לשוק העבודה, ו

מיליון הצעירות והצעירים הנוספים, עכשיו חוסר וודאות  600סר וודאות לגבי לפני הקורונה היה חו

(. על כן, למרות Compact for Young People in Humanitarian Action, 2020זה התחזק )

שהידבקות בנגיף הקורונה מסוכנת יותר בקרב מבוגרים, הפגיעה הכלכלית, חברתית ותעסוקתית 

בעקבות משבר הקורונה הינה בעלת השפעות פוגעניות מגוונות הן לטווח שיחוו צעירות וצעירים 

 Gould & Kassa, 2020; Huang & Zhao,2020 ;2020הקצר והן לטווח הארוך )יחיאל וזוהר, 

;ILO, 2020;OECD, 2020a ;Tamesberger & Bacher, 2020 .) 
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ירות וצעירים ברחבי העולם מיליון צע 68-לפי נתונים עולמיים בעקבות משבר הקורונה, קרוב ל

(. בסקר עולמי שנעשה נמצא כי אחד מתוך שש צעירות וצעירים דיווח ILO, 2020הפסיקו לעבוד )

לפחות  23%שהפסיק לעבוד. בנוסף, לזאת אלו שכן נשארו לעבוד דיווחו כי שעות עבודתם הופחתו ב

(, 2020et al. Gonzalez( בדומה למגמה זו, גם בישראל כמחצית .)מדורשי האבטלה בישראל %48 )

; התאחדות 2020בנגו,  ;2020)אחדות,  20-34בחודש מרץ האחרון היו צעירות וצעירים בני 

(. על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי, מספר 2020; שבע, 2020הסטודנטים והסטודנטיות הארצית, 

זכאים לקבלת דמי עד סוף מאי שהיו  2020( החדשים מחודש מרץ 27המובטלים הצעירים )עד גיל 

ציין, כי ל(. יש 2020אלף, והם היוו כחמישית מכלל מקבלי דמי אבטלה )שבע,  202.8-אבטלה היה כ

עד כה מרבית הצעירות והצעירים שנהפכו למובטלים בעקבות הקורונה, הן בעולם והן בישראל 

 (. 2020טרם חזרו למעגל התעסוקה )שבע, 

אוכלוסיית הצעירות והצעירים לחוות פגיעה תעסוקתית ישנן מספר סיבות  עיקריות אשר גרמו ל

גבוהה יותר בעקבות משבר הקורונה, בהשוואה לשאר האוכלוסיות. ראשית, לקבוצה זו אין מספיק 

ניסיון תעסוקתי, רשת ביטחון וקשרים במקום עבודתם ולכן, הם הראשונים שזכויותיהם יפגעו, 

ומצוקה כלכלית. במילים אחרות, לרוב מקומות  יורידו באחוזי משרתם ואף יפוטרו בעתות משבר

העבודה יותר "משתלם" להעזיב עובדות ועובדים צעירים שכן הם לא צברו מספיק ותק או זכויות 

(. Gonzalez et al. , 2020, 2020; et al.,  Atkins) במקום העבודה בהשוואה לאלו המבוגרים יותר

המלונאות, מזון, סיטונאות, מסעדנות, אירועים  שנית, מרבית הצעירות והצעירים עובדים בענפי

ותרבות. ענפים אלו היו הראשונים שנאלצו להשבית את עבודתם לחלוטין בעקבות משבר הקורונה, 

 ;Inanc, 2020; 2020; שבע, 2020והיו אלו שחוו את הפגיעה המשמעותית ביותר )אחדות, 

Gonzalez et al., 2020;, 2020al.et  Atkins et al., 2020;Dias רוב כוח האדם שמאייש ענפים .)

 et al.,  Gonzalezאלו הם הצעירות והצעירים שמצאו את עצמם ביום אחד מחוסרי עבודה )

2020;Inanc, 2020( בהתאם לכך, סקר שנערך על ידי ארגון העבודה העולמי .)ILO, 2020 מצא כי )

ם עבודתם נסגר, הן באופן זמני והן מהצעירים דיווחו שהפסיקו לעבוד מכיוון שמקו 54% -קרוב ל

לצמיתות במהלך הקורונה. בהמשך לכך, הסיבה השלישית קשורה לסוג העבודה שבה הצעירות 

 ;Gonzalez et al., Inanc, 2020והצעירים מועסקים שלרוב איננה מאפשרת להם לעבוד מהבית )

ע, שירותים מקצועיים (. במהלך התפרצותה של הקורונה מעסיקים רבים מענפי ההייטק, מד2020

וטכניים אפשרו למועסקים שלהם לעבוד מהבית. עם זאת, מי שמייאש לרוב את אותם הענפים הם 

 (. Inanc, 2020אנשים מבוגרים ולכן, עבור הצעירות והצעירים פתרון זה לא רלוונטי )

 צעירות וצעירים פגיעים מבחינת יכולתם לקבל הגנה ממערכת הביטחון הסוציאלי בתקופת

הקורונה. מרבית הצעירות והצעירים עובדים במשרות חלקיות, זמניות, בשכר נמוך, לא סדירות 

אשר לא מאפשרות להם לקבל הגנה סוציאלית הולמת )חופשות מחלה, חופשה בתשלום( ובעת 

יציאתם, במהלך הקורונה, לאבטלה או לחופשה ללא תשלום הם נותרים ללא רשת ביטחון רשמית 

(. עם זאת, גם צעירות וצעירים שכן עובדים במקומות Inanc, 2020 ;2020בע, להסתמך עליה )ש

עבודה יציבים מבחינה תעסוקתית, לרוב אינם עומדים בתנאים למימוש זכאותם לקבלת סיוע בדמי 

;Gonzalez et  Atkins et al., 2020אבטלה ממדינתם )כגון צבירת ותק מספיק במקום העבודה( )

al., 2020.) 

דגיש כי הפגיעה התעסוקתית איננה זהה בקרב גברים ונשים. ממצאי מחקרים שונים חשוב לה

מעלים כי הפגיעה התעסוקתית בעקבות משבר הקורונה חזקה יותר אצל נשים בהשוואה לגברים 
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(Of The United Nations, 2020; Kristal & Yaish,  OrganizationFood and Agriculture 

, עלה 2020מורים כי במדינות אירופה שיעור אבטלת הנשים מחודש מרץ (. הנתונים הקיימים 2020

(. אחת הסיבות OECD, 2020b) 1.6%-זאת לעומת הגברים שאחוז האבטלה אצלם עלה ב 4.5%-ב

שמסבירות את הפער היא שהענפים העיקריים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, מאוישים על ידי 

( פגיעות יותר שכן יותר 25ים צעירות )מתחת לגילאי נשים ברובם. לעומת גברים צעירים, נש

(.  United Nation, 2020;;OECD a, 2020,  2020et al. Blundellממחציתן מועסקות בענפים אלו )

בנוסף לכך, נשים, ובפרט נשים צעירות עובדות לרוב בעבודות עם שכר נמוך ותנאים ירודים 

פגע משמעותית במשבר הנוכחי. כמו כן, בעקבות בהשוואה לגברים, ולכן הן היו הראשונות להי

משבר הקורונה, נטל העבודה ללא שכר התגבר אצל הנשים. כלומר, סגירת בתי הספר והטיפול 

בילדים, באחים הצעירים, ובבני המשפחה החולים הגדיל את שעות העבודה הלא משולמות, ובפרט 

ל, גם עבור נשים בחל"ת, עשויים קבלת דמי אבטלה בישרא (.OECD, 2020bאצל נשים צעירות )

להגביר את הלחץ על נשים להישאר בבית, בייחוד בשל הצורך לטפל בילדים כאשר מסגרות הלימוד 

לצד אלו, הריחוק החברתי והשבתת המשק שהביאה עמה הקורונה, הביאה לכך  שנשים  סגורות.

(. כמו כן, OECD, 2020b) בתוך המשפחה מתמודדות יותר עם מצבי סיכון מגוונים ביניהם אלימות

אשר  ןבני זוג ה שלבפרנסיותר תלויות  תהיינה,המשבר הכלכלי עשוי להביא לכך שנשים שפוטרו 

 . לכן, נוצרת תמונה מדאיגה בנוגע לשלומן של נשים ברחבי העולם בתקופה זואלימים כלפיהן

את עומק וגודל הפגיעה עם זאת, קשה עוד להעריך . (Roesch et al., 2020;2020)ריבקין ואחרים, 

(. נדרש אף מחקר על OECD , 2020bבקרב נשים וגברים בנפרד שכן אין די מחקרים בנושא )

 ההבדלים בפגיעותם של צעירות וצעירים לאבטלה והשלכותיה בתקופה זו.

כפי שתואר בסקירה בהרחבה, השתלבות בעולם התעסוקה מהווה שלב קריטי עבור צעירות 

ון שעבודה מספקת להם את ההזדמנות לבנות את חייהם העצמאיים, לרכוש וצעירים, וזאת מכיו

יכולות ומיומנויות אישיות, לבנות זהות אישית, ליצור קשרים אישיים, להעלות את הביטחון 

העצמי, לתרום לחברה, להציב יעדים וסדר יום, לקבל החלטות וכן ליצור עבור עצמם רשת ביטחון 

(. Tamesberger & Bacher, 2020) יים נאותה בחייהם הבוגריםכלכלית אשר תאפשר להם רמת ח

לכן, בהפסקת עבודתם בעקבות הקורונה, אם זמנית ובפרט אם לטווח ממושך יותר, הזדמנויות אלו 

 ,Inanc, 2020; Tamesberger & Bacherנלקחות מידיהם והם חווים שלל השפעות שליליות )

(. תחילה, לנוכח אובדן או ירידה בהכנסות, צעירות וצעירים נוטים יותר ליפול לעוני שכן הם 2020

;Tamesberger  ILO, 2020; 2020לא עומדים בתנאי הזכאות לקבלת סיוע מהמדינה לרוב )אחדות, 

Bacher, 2020& ( כמו כן, העדר עמידה בתנאי הזכאות לקבל סיוע מן המדינה מותיר אותם .

על תמיכת קרוביהם או חסכונותיהם האישיים. זאת כאשר לרוב, לצעירים יש פחות להסתמך 

 (. OECD, 2020aחסכונות כלכליים להישען עליהם )

המצב עוד יותר חמור בקרב צעירות וצעירים במצבי סיכון שבמרבית המקרים נעדרי כל תמיכה 

(. בדוח המחקר של ILO, 2020משפחתית, כאשר לעיתים הם אלו שמסייעים בפרנסת המשפחה )

מהצעירות והצעירים במצבי סיכון, דיווחו כי  23%, עלה כי רק (2020שוורץ )-לוטן, רפאלי וטיירי

הם בעלי חסכונות שיכולים לאפשר להם להסתדר לתקופה מסוימת ללא הכנסה. עוד עלה כי הרוב 

שלם שכירות, ולמעלה ( דיווח כי הם עלולים להיות במצב בו אין להם מספיק כסף ל82%הגדול  )

 ( לא יכלו לקנות לעצמם מוצרי היגיינה בעקבות אובדן העבודה בזמן הקורונה.27%מרבע )
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מחיר המשבר הנוכחי עשוי להיות ארוך טווח בפגיעתו באוכלוסיית הצעירות והצעירים. צעירות 

את מקור וצעירים נמצאים בשלב קריטי בחייהם בו הם אמורים לעצב את עתידם. צעירים שאיבדו 

הכנסתם בעקבות משבר הקורונה יתכן ולא יוכלו לאפשר לעצמם לממן לימודים או לרכוש הכשרה 

(. פגיעה כזו עלולה להוביל לאפשרויות והזדמנויות קריירה ILO, 2020 ;OECD,2020a מקצועית )

מועטות יותר, ובהתאם לכך לעבודה במשרות פחות איכותיות שמאופיינות בשכר נמוך ותנאים 

וגעניים. כמו כן, אבטלה ממושכת עתידה לפגוע בפנסיה העתידית של קבוצה זו )התאחדות פ

(. במילים אחרות, ישנו חשש משמעותי כי צעירות וצעירים רבים 2020הסטודנטים והסטודנטיות, 

ולעולם לא יצליחו להתרומם  ,ברחבי העולם, יפספסו את האפשרות לכניסה איכותית לשוק העבודה

לתרום למשק כמו שהיו יכולים יתכן ולא יוכלו  . על כן,לכלית שחוו בעקבות הקורונהמהפגיעה הכ

 (.2020לפני המשבר )התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות, 

מלבד משמעויות אלו, מחקרים רבים מדברים על ההשפעות המנטליות השליליות שיש לאבטלה על 

(. צעירות וצעירים ;Unt, 2020 et al.  Taht , 2020;et al. Power Inanc, 2020 &צעירות וצעירים )

מובטלים, נוטים לחוות יותר התקפי פאניקה, חרדה ודיכאון מאשר אלו שעובדים. בנוסף לזאת, 

סיכון גבוה להשתמש בחומרים ממכרים וצריכת מצבי אבטלה מעמידה את קבוצת הצעירים ב

מחקרים שנערכו בתקופת הקורונה (. Morgan, 2015; Thern et al., , 2017אלכוהול מופרזת )

( מצאו כי שיעור גבוה מהם דיווחו על תחושות 35- 18ברחבי העולם בקרב צעירות וצעירים )בני 

 Glowacz & Schmits, 2020 ;Huang ) דיכאון, בעיות שינה, עצבות, חרדה ומתיחות בעת הקורונה

Zhao, 2020& (, מצא כי מי 30- 18ירים )בני (. בנוסף לכך, סקר עולמי שנערך בקרב צעירות וצע

שפוטרו דיווחו פי שניים יותר על תחושות של דיכאון וחרדה, מאשר צעירים שהמשיכו לעבוד 

(Gonzalez et al., 2020( בדומה למחקרים בעולם, גם מחקרן של אחדות ורפאלי .)Achdut & 

Refaeli, 2020ורונה, דיווחו על מצוקה ( מעלה כי צעירות וצעירים ישראלים אשר פוטרו בעקבות הק

נפשית גבוהה, וגם תחושת בדידות מאשר אלו שהמשיכו לעבוד. החוקרות מדגישות כי ממצאי 

המחקר מורים כי עבודה אינה מהווה עבור הצעירים אך ורק משאב כלכלי, אלא גם מקור להגשמה 

 וקה רגשית.ומציאת משמעות אישית ולכן אובדן עבודה בתקופת הקורונה הוא מנבא עוצמתי למצ

(. ILO, 2020לסיכום, הכניסה לשוק העבודה מהווה אתגר גדול עבור צעירים רבים שבתחילת דרכם )

על כן, התמיכה והיציבות שמקום העבודה מעניק לקבוצה זו הינה קריטית לפחות בתקופה 

 (. לצד זאת, משבר הקורונהJohnston et al., 2018;Oxenbridge & Evesson, 2012הראשונית )

ניפץ את האפשרות להעניק יציבות זו לצעירות וצעירים. ההשפעות השליליות שחווים כיום  צעירים 

(. OECD, 2020aוצעירות בעקבות משבר הקורונה הן נראות כבר עכשיו, וימשכו למשך שנים רבות )

לכן, בניגוד לעמדה הרווחת שלרוב מדירה את הצעירות והצעירים מהשיח המרכזי, יש להתבונן 

באופן מעמיק ולבחון את הפגיעות התעסוקתיות השונות שיחוו קבוצה זו בעקבות משבר הקורונה 

(Gonzalez et al., 2020ILO, 2020;  ביחס לקבוצת הצעירים והצעירות במצבי סיכון אין כיום די .)

מחקר שיוכל להעריך את השלכות הפגיעה של תקופת הקורונה על קבוצה זו. כמו כן, חשוב לבחון 

כיצד נשים המצויות במצבי סיכון מושפעות באופן ייחודי בשל היותן מצויות בהצטלבות מיקומים 

שוליים בהיותן נשים צעירות המתמודדות לצד זאת עם היסטוריית חיים ייחודית העשויה לייצר 

 חסמים נוספים בשוק העבודה.
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 מטרות המחקר

במצבי ן מהם החסמים שחוות צעירות לבחו מטרה המרכזית הינהלמחקר מספר מטרות מרכזיות. ה

השנייה, להשוות את בעולם התעסוקה, זאת באמצעות פיתוח כלי למדידת חסמים אלו. סיכון 

שכיחותם של החסמים בין צעירות עובדות כאלו שאינן עובדות ובין צעירות לצעירים. כמו כן, 

י האבטלה של צעירות מאפיינבמסגרת המחקר ייבחנו מאפייני התעסוקה של הצעירות העובדות ו

החלום של הצעירות בתחום התעסוקה והמשתנים הקשורים לחסמים השונים בקרב , שאינן עובדות

הרקע השונים, המשאבים האישיים והסביבתיים לבין  לבסוף, יבחן הקשר בין מאפייני הצעירות.

 החסמים לתעסוקה.
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 ממצאים איכותניים

צעירות בטווח  7בעמותת ילדים בסיכוי בה השתתפו בעקבות סקירת הספרות נערכה קבוצת מיקוד 

עובדות. בנוסף, נערכו שני ראיונות עם צעירות מעמותת מקום, שתיהן  5מתוכם  25- 19הגילאים 

ד הורית לילד עם צרכים מיוחדים. מטרת ראיונות אלו לא עבדו בזמן הראיון. אחת מהן היא אם ח

ינת החסמים שחוות צעירות בתחום התעסוקה תה לפתח את כלי המחקר בו נעשה שימוש לבחיהי

והתמקד בתפיסת הצעירות את  ,הראיון היה חצי מובנה אשר יוצג בפרק הממצאים הכמותניים.

 (1עולם התעסוקה ומה החסמים שהן חוות כנשים צעירות )השאלון מצורף כנספח 

 שהתקיימו עם צעירות נותוובראיתימות עיקריות שעלו בקבוצת המיקוד 

 בעולם העבודהמגדר 

הצעירות ציינו מספר קשיים שמקורם בהיותן נשים, אלו כללו בעיקר יחס מזלזל, פוגעני ומפלה על 

 רקע מגדרן. להלן יפורטו תתי התמות שעלו בהקשר זה.

 "אפליה ופסילה של מועמדות מתפקידים שנחשבים "גבריים

אף ניסיונה בחקלאות ורקע כך למשל מספרת ה'. שלא קיבלו אותה לעבודה חקלאית של קטיף על 

 בעבודה פיזית. 

הוא )מי שראיין אותה לתפקיד( אמר זה לא לאישה. אבל אמרתי לו שיש לי הרבה ניסיון 

י. והוא אמר  לי זה לא לנשים ]...[ כאילו מה, אני עשיתי גיזום, עשיתי איסוף, אני קטפת

יכול להיות שם אני יודעת שזו עבודה קשה. עבדתי בחוות סוסים.. כאילו מה כבר 

 שכאילו.. מה אני צריכה להיות מטר שמונים ועם שרירים.

בהמשך היא אף מספרת שיש עוד סוגים של עבודות שהייתה רוצה לעבוד בהם אבל בכלל לא מנסה 

מכיוון שיודעת שלא תתקבל בגלל שהיא אישה. למשל תאורה וסאונד בהפקות אירועים, תחום שלא 

 עובדות בו נשים. 

 סקסיסטיות והטרדההערות 

או הופנו  ,הצעירות בקבוצת המיקוד שיתפו בהרחבה באשר להערות אשר הופנו ישירות אליהן

לנשים אחרות שעבדו עימן הכוללות הטרדה מינית. הן הציגו קושי רגשי מול המצבים בו הן היו 

 הקורבנות ולמול המצבים בהם חברותיהן חוו את ההטרדה. כך לדוגמה אמרה ל':

מה יפה כמוך עושה  בעבודה כזו או כל מיני הערות ש... בעיקר גברים מרשים לעצמם 

להגיד. .... היתה איתי קופאית שאחד הלקוחות ממש הטריד אותה. למשל שאל את 

 מספר הטלפון, השאיר לה פתק... 

אם מצד לקוח שעקב אחריהן  ,היו אף מקרים בהם הנערות חוו הטרדות שנחוו כפולשניות יותר

ואם מצד אחראי משמרת שנהג להתקרב מדי למלצריות. בהקשר זה עלה חשש להתלונן בשל  ,לביתן

 תה עדה להטרדה של חברה לעבודה:יחשש לפיטורין. כך מספרת נ' שהי

באמצע הנסיעה הוא ממש התחיל לגעת בה, ואני שמתי לב לזה דרך המראות והיא לא 

לתי אותה מה היה שמה? אז היא רצתה להגיד כלום. אחרי זה, כשבסוף הנסיעה שא
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אמרה שהוא התחיל לגעת בה בצורה לא נעימה, לכיוון הישבן והחזה, והיא כאילו לא 

 רוצה לבוא ולהגיד כי היא יודעת שבסוף יפטרו אותה. 

לפעמים היו מקרים בהם הטרדה גרמה לעזיבת מקום העבודה, במיוחד כאשר הבוס, האחראי לא 

 דוגמה סיפרה ל':עשה דבר כנגד ההטרדה, כך ל

הבוס שלי שמע איך עובד אחר מטריד אותי וכאילו הוא לא עשה עם זה כלום...... הבוס 

שלי אף פעם לא חשב להתערב.... באיזשהו שלב אני חושבת שבגלל זה עזבתי. נמאס לי 

 להיות, נמאס לי לעמוד בסיטואציה הזו. 

 הצעות למין תמורת כסף

ות שצעירות מקבלות במקום העבודה הנוגעות למין תמורת הצעירות התייחסו להצעות לא נאות

טובות הנאה או כסף. אחת הצעירות סיפרה על חברה שלה שתמורת יחסי מין קבלה כסף, ועל כך 

שנשים במצבי מצוקה נאלצות פעמים רבות להסכים לכך. צעירה אחרת סיפרה על כך שכל פעם 

 תשלום, ת': במהלך חיפושי עבודה היא מקבלת הצעות למין תמורת

מה שהורג אותי אבל, זה שאת מחפשת עבודה, את מחפשת עבודה בכל הפורומים 

והפייסבוק וכל האלה............ ואת מקבלת פשוט לתיבה שלך בפייסבוק בפרטי: רוצה 

 חודש? שקל ב 16,000- 12,000להרוויח 

 "מי לא קיבל".  וצעירה אחרת, ה', השיבה:

 נשיםאפליה בראיונות עבודה כלפי 

ניכר כי נושא האפליה בולט בשלב של ראיונות העבודה, בו נשים נשאלות שאלות שגברים אינם 

 נשאלים. פ' לדוגמה סיפרה כי במסגרת קבוצת מיקוד לראיון עבודה:

את הגברים לא שואלים כמה הם פנויים לעבוד. גברים לא שואלים האם הם נשואים, או 

לו האם את נשואה? האם יש לך ילדים?" יש האם יש להם ילדים. נשים, אחת אחת שא

מחשבה פרימיטיבית כזו שאם אישה היא נשואה  אז כל העול הוא עליה. גבר לא שואלים 

 את זה. ידוע מראש ומובן מאליו שגבר לא לוקח חופשים שהילד חולה. 

 אפליה בקבלה לעבודה נגד אימהות

המרואיינות לא היו אימהות. פ', אחת הנושא של ההורות עלה רק בראיון אחד כיוון ששאר 

 המרואיינות אמרה:

גם אם אני אומרת שאני זמינה לעבוד במשרה מלאה, רואים בספח של תעודת הזהות 

שיש לי ילד אז אומרים לי: "אה, יש לך ילד, כמה את זמינה? ומה את עושה אם הוא 

ונשאר עם הילד". חולה?"  אני עונה: מה שכל אחד עושה שהילד שלו חולה, לוקח חופש 

 . ואז אומרים לי "אה, אז זה לא מתאים לנו"
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 העדר כדאיות ביציאה לעבודה עבור אימהות חד הוריות

נושא נוסף שרלוונטי לאימהות הוא הפגיעה בדמי המזונות ובהטבות אחרות כתוצאה מיציאה 

בגלל שאני מקבלת לעבודה )כאשר המזונות משולמים על ידי ביטוח לאומי(. כך לדוגמה אמרה פ': "

 מזונות, אם אצא לעבוד לא אקבל מזונות. אז כאילו המדינה אומרת לי "אל תצאי לעבוד". 

 הרקע של הצעירות והעדר עורף משפחתי והשפעתו על ההשתלבות בעולם העבודה

 החיוניות של העבודה לקיום בסיסי

עזר באנשים יהאפשרות לההצעירות הדגישו את המשמעות של עבודה עבורן כצורך חיוני. את העדר 

סביבם בשעה שלא תוכלנה לעבוד. מצב זה מחייב אותן להמשיך ולעבוד גם כאשר הן מתקשות 

 רגשית או כאשר מקום העבודה אינו מיטיב או אפילו פוגעני. כפי שאמרה פ':

היא לא יכולה להיות דקה בלי עבודה. היא תהיה בסוף ברחוב. זה משהו שאני חושבת 

להזדהות איתו.  שאין כאילו.. אם יהיה תקופה מסוימת שלא נעבוד אז  שכולנו יכולות

 כאילו לא יהיה לנו כלום.

בהמשך לכך אף עלה כי גם כאשר הן זקוקות מבחינה רגשית לזמן למנוחה הן חייבות להמשיך 

 לעבוד כדי לכלכל את עצמן. כפי שאמרה נ':

צריכות להיות במרדף אחרי כסף. ובכללי, צעירות שהן חסרות עורף משפחתי הן כל הזמן 

כי אם היא חוותה איזה יום קשה והיא תרצה לשבת בבית, היא לא תוכל לשבת בבית, כי 

אין לה את אימא ואבא שעכשיו יבואו ויביאו לה עוד חמש מאות שקל בעוד חודש, כי היא 

 כרגע עוברת איזשהו משבר עם עצמה.

 ניצול מצבן על ידי מקומות העבודה

יינו כי במקומות העבודה מזהים את מצבן הייחודי, כנעדרות עורף משפחתי וכנעדרות הצעירות צ

משאבים ומנצלים אותו לרעה. כך לדוגמה כאשר המנהלים או אנשי צוות במקום העבודה יודעים 

שהצעירה זקוקים לעבודה כצורך קיומי ואינם יכולים לאפשר לעצמם להתפטר הם יכולים לפגוע 

, לקצץ שעות, לפגוע בשכר, או לתת משמרות לא רצויות. יתרה מזו גם במקרים בתנאי העבודה שלהן

של הטרדה מינית הם יודעים שהצעירה לא תתלונן כדי לא לסכן את מקום עבודתה, כפי שאמרה 

  נ':

או במקום הזה אפילו של ההטרדות וכל מה שקורה בעבודה, זה שלא תמיד יש לך את 

הביתה. זה נותן לזה יותר לגיטימציה, אתה לא בהכרח המקום לחזור אליו אחרי העבודה 

 תגיד, אתה תסתום את הפה.

 הפער בין צעירות ללא עורף משפחתי לצעירות אחרות בולט בהקשרים הללו, כפי שאמרה פ':

יש הרבה ניצול בכל מיני מקומות והרבה אנשים לא הולכים לתבוע. כי אין לנו משאבים 

ללכת לבית משפט ולתבוע מעסיק כי זה ימי חופש לתבוע אף אחד. אין לנו יכולת 

שהולכים לפח. אם נגיד את באה ממשפחה טובה שתומכת בך ויהי מה, יש לך מי שיכול 

 לעזור לך בכל מצב, אז מן הסתם לא תישארי שעות נוספות כשמאיימים עלייך.
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ות במצבי סיכון ואילו פ' הדגישה שאף המודעות לניצול ולפגיעה אינה ברורה מאליה, וישנן צעיר

 שאפילו אינן מזהות את הפגיעות שהן חוות במקומות העבודה:

 אנחנו עוד במקום באמת טוב. כאילו יש כל כך הרבה בנות וצעירות שלא רק שהן לא יודעות לדבר,

 והם לא  שמה זה מנצלים אותם ..... על ימין ועל שמאל ואין להם את הפה לדבר והן לא שמות לב,

 צליחות עוד להוציא את הראש מהמים.כאילו והם לא מ

 סטיגמה כלפי בוגרי פנימיות

הצעירות ציינו גם שהיותם בוגרות פנימייה מהווה למעשה כתם בעיני החברה. לדבריהן זה משהו 

שעליהן להסתיר כאשר הן בראיונות עבודה ושאם היו משתפות ברקע שלהן לא היו מקבלים אותם. 

 כך לדוגמה אמרה פ':

לזה ואני אומרת שעוד יחסית שאתה מתקבל למקומות עבודה, יש מקומות אני מוסיפה 

 עבודה שלא יקבלו אותך אם אתה תגיד שאתה בוגר פנימייה.

 העדר ידע הרלוונטי לתעסוקה ולזכויות בתעסוקה

אחד הנושאים המרכזיים שעלה הוא העדר ידע בתחום העבודה. הצעירות התייחסו לכך שלא ראו 

סוקה ולא נחשפו להתמודדויות של אנשים בתחום התעסוקה כילדות. בהקשר סביבן מודלים של תע

זה הן גם לא למדו על זכויות של אנשים שעובדים ואינן יודעות איך להתנהל נכון בחיי היום יום, 

 בין השאר בכל הנוגע לזכויות הנוגעות לשכר. כפי שאמרה נ':

לצורך העניין אתה לא חשוף לזה, וכשאין לך את ההורים שלך שיבואו ויסבירו לך את זה, 

אתה לא יודע את זה, ואז יש לך את הפערים האלה. וזה מתחיל בזה וזה ממשיך לבנקים 

של איך להפקיד את הצ'ק, או איך אתה משתלב בחיים האלה או איך אתה מנהל את זה 

לך נכון....... ואם במקום הכי בסיסי שאתה נמצא בו יום יום, כאילו אתה לא מרגיש שיש 

מספיק ידע וכלים, אתה מרגיש כאילו לא מספיק חכם, לא מספיק כאילו על זה. זה לא 

 שאבא עובר על התלוש, כמו שהיא אמרה, או שאימא עוברת על התלוש.

 ל' אף היא התייחסה לסוגיה זו, כאשר דיברה על המורכבות של הבנת תלוש המשכורת:

ובד והלומד איזה כמה פעמים.. אז וואי אני נטו בזכות זה שיצא לי להיות בנוער הע

הכרתי משם את הזכויות של עובדים ושיש לי ממש מהוועד דמי נוער. כאילו אם לא זה, 

לא היה לי מושג בזכויות, בדברים כאילו. כי אין לך שני הורים שמביאים תלוש משכורת, 

ריך ש... שעוברים על חשבונות. אין לך את זה בבית. כאילו בפנימייה מה יש לך? את המד

 אתה לא רואה את המשכורת שלו. אתה לא... 

 העדר מודל הורי 

הצעירות הדגישו שלא נחשפו למודלים לחיקוי בתחום התעסוקה. הן לא ראו מודל של שמירה על 

 יציבות בתעסוקה כפי שאמרה ל':

אני לא ראיתי את ההורים שלי ממש עובדים ב... וחוזרים ו... יש איזה משהו יציב. אני 

 ראיתי את זה בתור ילדה. לא
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תה כמי שנאבקים ינ' התייחסה גם להעדר מודל הורי באשר לסוג העבודה. הראייה של ההורים הי

בתחום התעסוקה ולא כמי שמצליחים בתחום זה, דבר שמשפיע על התפיסה האישית של תחום 

 התעסוקה:

. whatever"ן או גם העבודות שההורים שלנו עבדו, בואי, זה לא הייטקיסטים, עובדי נדל

רוב האוכלוסיות שכאילו שלנו זה את יודעת...  עובדים בעבודות שהם עבודות כפיים, 

עבודות קשות. את רואה את אימא שלך כל היום נאנחת או עובדת קשה. את לא חווה 

איזושהי... בתור ילד אתה לא רואה את אבא שלך חווה חווית הצלחה או אימא שלך 

 אוטומטית אתה גם באיזשהו מקום ..." חווה חווית הצלחה ואז

העדר מודל הורי אף משפיע על הצעירות באופן בו הוא מצמצם את השאיפות שלהן בתחום 

הקריירה. נ' התייחסה לכך שכיוון שאין מודל הורי יש צורך ליצור מודל אידיאלי בלי שיהיה לכך 

 בסיס במציאות היום יומית:

השאיפות. אתה גם לא יודע מה זה אתה גם לא רואה את אתה מוריד מעצמך, אין לך את 

דוגמא להיות דומה לה. ואז שאתה מנסה ליצור  אשהי זויזה. אין לך איזשהו רצון או א

את זה בעצמך, המקום הרבה יותר קשה. כי אתה מנסה ללמוד משהו שאתה לא ראית, 

 אתה לא מכיר.

 גורמים המאפשרים התמדה במקום העבודה

 התייחסו לעניין בעבודה כנושא חשוב לבחירה בעבודה וליציבות בה, כפי שאמרה ב':הצעירות 

 100אני חושבת שברגע שבן אדם כאילו מוצא את מה שהוא אוהב והוא מתחבר לזה 

אחוז, גם אם יש שם אלף, גם אם יש יותר מינוסים מפלוסים אבל זה משהו שהוא אוהב, 

 וח.אז אני חושבת שמפה כל בן אדם יכול לפר

גורם נוסף ליציבות הוא מערכות היחסים עם אנשים במקומות העבודה. בין הצעירות בקבוצה 

התנהל דיון ער האם מה שישפיע על היציבות במידה רבה יותר יהיה העניין במקום העבודה או הפן 

 החברתי. ת' טענה בתוקף כי:

ן אותי. אבל ]התחום[ החברתי יותר משנה. כי אם חרא לי שם, זה לא משנה שמעניי

 לעומת זאת אם טוב לי שם אבל הנושא פחות מעניין אותי.

 ואילו ו' טענה:

עבדתי בבית קפה שנה ומשהו, בואי, אף אחד לא כייף לו לעבוד, טוב יש כאלה שכייף 

 להם. זה לא כייף לבוא ולעבוד בבית קפה אבל הצוות, האווירה, היה כייף לעבוד ביחד.

ת היא מה מקום העבודה מציע. בהקשר זה הוזכרו התנאים סוגיה נוספת שתורמת ליציבו

 הסוציאליים. כפי שאמרה נ':

אני חושבת גם תנאים סוציאליים. כאילו אתה רואה שיש רווחה טובה בעבודה. אם זה  

כאילו ארוחות, או אה כל מיני נגיד פנסיה. שאתה מקבל תנאים סוציאליים הרבה יותר 

להישאר במקום עבודה הזה. כי אתה מרגיש שבמקומות טובים, אז יש לך רצון להתמיד ו

 שמשקיעים בזה אז בטח התנאים והשכר והיחס יהיה בהתאם. 
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ה' הדגישה שמבין התנאים הסוציאליים החשוב ביותר עבורה הוא נושא הארוחות בעבודה כגורם 

 שמבחינתה יתרום ליציבות שלה במקום מסוים:

נושא הזה של לבשל והתארגנות לבישול אז אני יכולה להגיד שאני לא כל כך טובה ב

מבחינתי בהתחלה לפחות הנושא שיש שמה ארוחה ביום, כאילו ארוחה חמה פעם ביום, 

וגם אם עושים משמרת לילה, אז יש מה לחמם וכאלה. אז זה נושא מאוד חזק . כי זה 

 אולי לא זה אבל וואלה יש את הארוחה הזו שאני לא צריכה להתחיל להכין. 

 ות מאוחרת בחברההשתלב

צעירות אלו היו מסויגות באופן יחסי לגבי עתידן. לדעתן צעירות המגיעות מרקע של סיכון עשויות 

להגיע להישגים המיוחלים בשלב מאוחר יותר בחייהן בהשוואה לצעירים אחרים אם בכלל. כך 

 למשל אמרה נ':

ן אדם אחר כי ואתה תחווה את חווית ההצלחות שלך בגיל הרבה יותר מאוחר מכל ב

אתה לא יודע מה זה. אז עד שאתה מבין, עד שאתה צובר את הביטחון לנסות, ועד שאתה 

מעיז לבוא ולהגיע לתפקידים או לעבודה או לעשות את התואר שאליו אתה רוצה לשאוף, 

 הסיכוי שלך הוא מאוד נמוך להצליח.

 סיכום הפרק האיכותני

עלו תמות רבות העולות בקנה אחד עם הסוגיות שעלו ניתן לזהות כי בקבוצת המיקוד והראיונות 

בספרות. ולמעשה לא נמצאו תמות שלא עלו כלל בספרות הקיימת, אם כי לחלקן נמצאה תמיכה 

דלה בספרות. הנושא של הטרדות ויחס מפלה לנשים בלט בקבוצת המיקוד כקושי מרכזי שחוות 

ת של ניצול לרעה של המצוקה של נשים בתעסוקה. לצד זאת, הופיעו היבטים חשובים לא פחו

והצורך שלהן בעבודה וכן חוסר הידע של הצעירות לגבי הזכויות המגיעות להן. הדגש של  ,הצעירות

מדגיש את החשיבות של יצירת מודלים חלופיים  ,הצעירות על העדר מודלים בתחום התעסוקה

מת את הרצונות ואת והצורך לסייע לצעירות לפתח תפיסת עתיד תעסוקתית התוא ,לקבוצה זו

 שרונות שלהן. יהכ



 

36 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 ממצאים כמותניים

 שיטה

 באמצעות הפצתנערך בחלק זה איסוף הנתונים הינו סקר בנקודת זמן אחת.  הכמותי המחקר

אשר משתייכות לשירותים  צעירותכל הצעירות במצבי סיכון. לל מיועדיםאשר  שירותיםבשאלונים 

ליווי נשות צוות לחילופין ב מילאו אותו באופן עצמאי או אותו הן  ,נשלח קישור לשאלון השונים,

 קובץ הנתונים.ב הוקלדו לאחר מכןו ,מולאו מודפסים שאלונים 67 לזאת, .  בנוסףשירותיםהתוך מ

נעשה מאמץ משמעותי להגיע לצעירות רבות ככל האפשר, אולם צעירות רבות התחילו למלא את 

 השאלון והפסיקו בתחילתו.

וההשוואות עם  ,המוצגים בדוח יתמקדו במידע על הצעירות שהינן במוקד המחקרהנתונים 

 .תעסוקההצעירים יערכו רק באשר לסוגיות הקשורות לחסמים להשתלבות ב

שאלון ובו מדדים מובנים. חלק מהשאלון ב של הצעירותעצמיים המחקר מבוסס על דיווחים 

על שאלות שנוסחו במיוחד וכן  ך הספרות מבוסס על כלים קיימים, חלקו על כלים שהותאמו מתו

 עבור המחקר הנוכחי. המחקר קיבל את אישור ועדת אתיקה של אוניברסיטת בן גוריון.

 מדגם

צעירים. נציין כי שיעור גבוה יותר של צעירות וצעירים החלו  -78צעירות ו 190במחקר השתתפו 

 . ממנו  אחוז 50-אולם הוצאו מהניתוח כיוון שענו על פחות מ , לענות על השאלון

 18, וטווח הגילאים נע בין 21, הגיל החציוני היה (2.48)ס"ת  22.06גילן הממוצע של הצעירות היה 

דות הינן ילידות חבר העמים, אתיופיה ( הינן ילידות ישראל, בוד88.4%. רוב המשתתפות )30-ל

הינם ילידי הארץ )ארץ הלידה השכיחה  62%ימהותיהן ואבותיהן של וארצות אחרות. לעומת זאת א

 40%מהן מהמשתתפות הן יהודיות,  94%הנוספת הייתה חבר העמים של כעשירית מההורים(. 

רק , ובזוגיות מהן  15%,-רווקות  דיווחו כי הינן ( הצעירות82%ורתיות. רוב )מס 30%-חילוניות ו

( מגדירות את מצבן  79%רוב הצעירות )התייחס למצב הבריאותי, ב( יש ילדים. 7לצעירות בודדות )

( דיווחו על קיומה של מגבלה בריאותית כולל מגבלות 21%)מהצעירות  כטוב או טוב מאד וחמישית

נפשיות )בהן פוסט טראומה מורכבת, דיכאון, הפרעות אכילה( ובעיות פיזיות )לדוגמה אסטמה, 

 בעיות גב, אפילפסיה(.

(, כאשר 63%( או בשירות הלאומי )28%בצבא ) כיום או משרתות, רוב הצעירות שרתוכמו כן, 

בודדות ורק  , בעיקר בשירות הלאומי ,( מהצעירות במחקר הינן במהלך שירותן46.8%כמחצית )

 ( לא השלימו שירות מלא.11)

 56%-, לבגרות חלקית 14%-שנ"ל או פחות, ל 12יש השכלה של  מהצעירות 26%-מבחינת השכלה, ל

דיווחו כי יש להן בגרות העומדת בתנאי הסף לקבלה ללימודים  39.4%בגרות מלאה )מתוכן 

מקצועית כולל לדוגמה: תעודה  יש תעודה 32%-( תואר אקדמי. כמו כן, ל8אקדמיים(, ולבודדות )

ום, צעירות( לומדות כי 48במקצועות היופי, מזכירות רפואית, קונדיטוריה ועוד. זאת ועוד, רבע )

עובדות הינן דיווחו שאחוז מהצעירות  54% כמו כן, מחצית מהן לימודים לתואר או תעודה.

 מקבלות קצבה כלשהי מביטוח לאומי. 34%ו ,ובהתאם יש להן משכורת מעבודה
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( מהצעירות 32%כשליש ). בלבד יש רכב בבעלותן 14%-שיון נהיגה אולם לייש ר 40%-לבנוסף, 

יש חובות בסכום שנע בין  מהצעירות 26%-בהתאם,  לדיווחו כי מצבן הכלכלי קשה או קשה מאד. 

מקום מגורים  להן אין דיווחו כי ( מהצעירות17%ב לחמישית )קרוכמו כן, ₪.  150,000-ל₪  1,800

 קבוע.

 (2כלי המחקר )שאלוני המחקר מצורפים כנספח 

פותח שאלון המחקר הכמותי לבחינת חסמים לתעסוקה  ,רות וקבוצת המיקודעל בסיס סקירת הספ

 & Luzzoבקרב צעירות. ראשית, לקחנו כלי קיים שבחן חסמים מגדריים ואתניים לתעסוקה )

McWhirter, 2001 ( ותרגמנו אותו לעברית )נבחנה הסכמה בין שופטים(. לכלי זה הוספנו פריטים

: בעבודתי הנוכחית/ העתידית יהיה לי קשה להגיע בזמן לעבודה/ על בסיס קבוצת המיקוד )לדוגמה

מאפייני הרקע וכלי  בשאלוני המחקר יהיה לי קשה להתמיד באותה עבודה לאורך זמן(. בנוסף נכללו

מחקר נוספים הכוללים ציפיות בתחום התעסוקה של הצעירות, תחושת מסוגלות עצמית ועוד. בשל 

וכן  ,עובדות ולא עובדות -השוני באופן הניסוח של השאלונים, נוסחו ארבע גרסאות לשאלון נשים

 17יים פיילוט עם עובדים ולא עובדים. לאחר בניית השאלון התק -עבור קבוצת השוואה של גברים

 הראשוניצעירות המקבלות שירות באחת העמותות, בעקבותיו נעשו תיקונים והבהרות בשאלון 

 שהופץ.

 Luzzoעל בסיס כלי קיים ) מו כאמורחלקם תורגאשר פריטים  26כלל  -שאלון חסמים לתעסוקה

& McWhirter, 2001), פרק האיכותני ואחרים נוסחו על בסיס קבוצת מיקוד עם צעירות שהוצגה ב

: חסמים מגדריים, חסמים הקשורים עיקריים של הדוח. חסמים אלו חולקו למספר עולמות תוכן

ית או ילמוצא של הצעירה, חסמים הקשורים לדרישות של מקומות תעסוקה וחסמים הנוגעים לחוו

. חשש הצעירות כי תחוונה תנאים פוגעניים. הפנייה לצעירות השתנתה בהתאם למצבן התעסוקתי

עבודתי הנוכחית אני בבאם הן עובדות הן התבקשו להתייחס לתעסוקתן הנוכחית, לדוגמה "כלומר, 

אינן עובדות הן התבקשו להתייחס לציפיות  צעירותמקבלת יחס שונה בגלל שאני אישה". באם ה

שלהן מעבודה עתידית, לדוגמה "בעבודתי העתידית, ככל הנראה אני אקבל יחס שונה בגלל שאני 

 של השאלון ומהימנות, ומסכימה מאד -5-אד לא מסכימה למ -1אישה". סולם התשובות נע בין 

פריטים לגבי  4שונים. )השאלון כלל גם לעולמות התוכן ה .90-ל 76.ובין  ,לכלל השאלון. 91יתה יה

 אולם בשל מספר האימהות המועט חלק זה לא הוצג בממצאים(. ,חסמים של אימהות בתעסוקה

 עבודתן צעירות שאינן עובדות נשאלו באשר לסיבות לסיום בחלק זה,  -שאלות לגבי התעסוקה

צעירות במקום האחרון, מספר חודשי האבטלה שלהן ומה הפעילויות שעשו כדי למצוא עבודה.

 עובדות נשאלו באשר להיקף התעסוקה שלהן, סיבות לעבודה במשרה חלקית ומספר שעות העבודה

, האם הן עובדות דרך חברת כוח אדם, משך התעסוקה, תנאי ההעסקה והשכר ביחס החודשי

ן נשאלו האם היה מצב בשלוש שנים האחרונות שהן רצו לעבוד ולא מצאו למינימום. כמו כן, ה

תרצנה עבודה, בכמה עבודות הן עבדו בשנה האחרונה ואם העבודה הנוכחית שלהן היא זו שבה 

 להמשיך לעבוד.

נשאלו באשר לשביעות הרצון שלהן  שעבדוצעירות בחלק זה  -שביעות רצון ממקום העבודה

 Short-Form MSQ( The Minnesota Satisfaction Questionnaire) מהתעסוקה על בסיס הכלי

שרלוונטיים  הפריטים 13. מתוך הכלי נלקחו (University of Minnesota, 1977)פריטים  20שכולל 

מידת שביעות הרצון מ"מהמידה שבה אני יכולה הצעירות התבקשו לדווח על לצעירות. לדוגמה 
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, כאשר מאד מרוצה -5-לא מרוצה ל -1בעבודה". סולם התשובות נע בין להעסיק את עצמי כל הזמן 

הצעירות יכלו גם לסמן אם הפריט אינו רלוונטי למקום יש לציין כי . 94מהימנות השאלון הינה 

 .עבודתן

 תפיסות לגבי התעסוקה האישית

הסיכוי י החלום שלהן בתחום התעסוקה, מה כל הצעירות נשאלו לגב -( חלום בתחום התעסוקה1

ומה הן מתכוונות לעשות כדי להגשים את  ,א(בטוח של -4 ,בטוח שכן -1שתצלחנה להגשים אותו )

ללמוד, לחסוך, ללמוד מהניסיון לדוגמה החלום, כאשר הוצגה בפניהן רשימה של אפשרויות כולל 

 אפשרויות נוספות. בעצמן יכלו להוסיףבנוסף, הצעירות  .של אחרים

גבי פריטים והם נשאלו ל 16בפני הצעירות הוצגה רשימה של  -ם העבודה( חשיבות מאפייני מקו2

ר, אפשרויות קידום, כעד כמה מרכיב זה חשוב להן במקום עבודה, כולל לדוגמה: שמהם כל אחד 

 חשוב מאד. -4-חשוב ל בכלל לא -1יציבות. התשובות נעו בין 

 & Chen, Gullyן )חן, ג'ולי ועד נבנה על ידיאשר שאלון נעשה שימוש ב  -שאלון מסוגלות עצמית

Eden, 2001) פריטים הבוחנים את תחושת המסוגלות העצמית של הצעירות  14כולל . שאלון זה

. סולם (לדוגמה "אני יכולה להשיג את מרבית המטרות שהצבתי לעצמי") בחייהן באופן כללי

 96.של השאלון הינה  ומהימנות, כאשר אדבמידה רבה מ -5-כלל לא ל -1התשובות נע בין 

(  Zimet et al., 1998נעשה שימוש שאלון שפותח על ידי זימט ועמיתיו )בחלק זה  -תמיכה חברתית

בוחנים תמיכה נתפסת מסוגים שונים כולל תמיכה מבני משפחה, אשר  פריטים  12 שכולל

 .(ת לו"לדוגמה "יש אדם קרוב לי הנמצא בקרבתי כאשר אני נזקק)מחברים/ות ומאחר משמעותי

מנות הכללית של השאלון מאד מסכימה. המהי -7-ה למאד לא מסכימ -1סולם התשובות נע בין 

. 94. ושל תמיכת אחר משמעותי 95 ., של התמיכה מחברים/ות94של התמיכה המשפחתית . 93הינה 

 לא -5ד מאד מרוצה ע -1כמו כן, הצעירות נשאלו עד כמה הן מרוצות מהקשרים החברתיים שלהן )

עוד נשאלה שאלה נעשה היפוך בסולם התשובות כך שציון גבוה יבטא שביעות רצון גבוהה. מרוצה(. 

 אחרונה.פתוחה, במסגרתה הצעירות התבקשו לדווח מי עזר/ה להן בשנה ה

על  ,קשו להשיבחלק זה כלל שאלה פתוחה בה הצעירות התב -צרכים בעזרה בתחום התעסוקה

 תעסוקה.שוק הכיצד לדעתן ניתן לעזור לצעירות כלל להשתלב ב, סמך ניסיון חייהן

דמוגרפיות לדוגמה לגבי מוצא,  שאלות וכללנחלק זה ב -פרטים אישיים ושאלות על המצב הנוכחי

 אזרחי.-השכלה, תעסוקה שירות צבאי/ לאומי
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 ממצאים

 תעסוקה, העדר תעסוקה ומאפייניהם

 (.87( ואלו שלא עובדות )103הנתונים להלן נבדקו בנפרד לצעירות שעובדות )

 ומאפייני האבטלה סיבות -צעירות שאינן עובדות

בעקבות הפסקת העבודה/ אי עבודה הייתה בעיקר ל(, הסיבה 87) בקרב הצעירות שאינן עובדות

הסיבה השכיחה הנוספת הייתה התפטרות, בשל סיבות בנוסף, שירות בצבא/ בשירות הלאומי. 

שונות כולל הקושי לשלב עבודה ולימודים, יחס לא נעים או מזלזל, פגיעה בתנאים או עבודה קשה 

אף אחת מהצעירות לא או לא תואמת לציפיות, קבלת קצבה ועוד. הנתונים מוצגים בלוח להלן. 

שרתות בצבא או בשירות לאומי לא עבדו בטרם אולם יתכן שהצעירות שמ, ציינה שמעולם לא עבדה

 השירות.

 סיבות לסיום העבודה במקום האחרון: 1לוח 

 % שכיחות  
 54.9 45 אני משרתת בצבא או בשירות לאומי

 26.8 22 התפטרתי

 4.9 4 פוטרתי

 4.9 4 אני לומדת

 2.4 2 המקום נסגר

 6.1 5 אחר

 100.0 82 סך הכל

 

צעירות דיווחו על מספר חודשי האבטלה שלהן שנע בין חודש לשלוש שנים וחצי. בודדות גם  14רק 

דיווחו על פעולות שעשו על מנת למצוא עבודה, כולל: כתיבת קורות חיים, חיפוש באינטרנט, הליכה 

 לקניון/ חנויות לחיפוש, ברורים מול אנשים בסביבתם, הרשמה לאתרים, פניה לחברות כוח אדם

"מצאתי עבודה, וכל פעם שהיתי אמורה להתחיל  שיתפה כי והליכה לראיונות. אחת הצעירות 

 נתקפתי חרדה קשה והעדפתי להיות בבית". 

 מאפייני התעסוקה -צעירות עובדות

פחות מעשירית מהצעירות , ומשרה מלאהבעובדות מהן  55%(, 103) בקרב הצעירות העובדות

אלו כללו על פי וכי מועסקות דרך חברת כוח אדם. הצעירות דיווחו על סוג התעסוקה שלהן 

שכיחות: מכירות בחנויות שונות, עבודה ברשתות מזון ומסעדות בעיקר במלצרות או פקידות, 

ורות או סייעות, נתינת שירות כפקידות או נציגות שירות, עבודה בתחום הטיפול והחינוך לדוגמה כמ

צעירות בודדות דיווחו על עבודה במפעלים,  עבודה בביטחון, אחראיות משמרת או מנהלות חנויות.

 בתחום המשפטים ובתחום התכנות.

מספר שעות העבודה כאשר הטווח של תקופת התעסוקה נע בין ימים בודדים לשלוש וחצי שנים, 

, במשרה חלקיתעובדות הן כך שדיווחו על הסיבות לרות צעי 42 כמו כן, .50-שעות ל 4בחודש נע בין 

 )מהשכיח לפחות שכיח(:  אלה היוו
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 )."שירות לאומי או צבאי )"כי אני משלבת עם שירות לאומי 

 )."סוג העבודה שאינו מאפשר יותר שעות )"כי בסוג עבודה הזאת זה מה שנדרש כרגע 

  עבור המלגה"(. פעמים בשבוע ומבצעת שעות התנדבות 4לימודים )"אני לומדת 

 )."קושי אישי לעבוד במשרה מלאה )"כי אין לי פניות רגשית לעבודה מסודרת וארוכה 

 )."בעיות בריאות )"אני לא יכולה לעבוד יותר מידי בגלל הנכות 

 )."טיפול בילדים )"בגלל הילדים 

אחוזים השיבו  44%הצעירות  על מצבים של אבטלה בשלוש שנים האחרונות. בהמשך נשאלו 

דיווחו כי היו תקופות שרצו לעבוד ולא מצאו עבודה.   47% -, בעוד ששתמיד כשרצו מצאו עבודה

במהלך ולאחר  כגון  ,מרכזיות בתשובה לשאלה מתי חוו אבטלה הצעירות דיווחו על מספר תקופות

שירות צבאי או לאומי, בגיל ההתבגרות, במהלך הריון ולאחר חופשת לידה ובתקופת לימודים על 

או שעונים לתחומי העניין  ,לקושי למצוא מקומות עבודה טובים גם וניים. אחרות התייחסותיכ

שנים, והשכיח ביותר היה תקופה של בין זמן של האבטלה היה בין שבועיים לשלוש שלהן.  טווח ה

נשאלו לגבי אף מהמשתתפות דיווחו כי לא חיפשו עבודה בעבר. הצעירות  9%חודש לחצי שנה. 

עבודות )ס"ת  2.16הממוצע היה , כלומר בכמה עבודות הן עבדו. סוקה בשנה האחרונהיציבות התע

חוז א 28%כאשר  6-ל 1מהצעירות עבדו בעבודה אחת, טווח התשובות נע בין  42%(, ובעוד ש1.34

 עבדו בשתי עבודות.

 בלוח הבא מדווחים תנאי העסקה של הצעירות העובדות. מהלוח עולה כי בעוד הרוב הגדול של

תנאי העסקה שכוללים תשלום לקופת  ישכר, לשיעור נמוך משמעותית הצעירות מקבלות תלוש ש

יש להן ימי חופשה בתשלום. חשוב שיעור נמוך עוד יותר מדווחות ש פנסיה וימי מחלה בתשלום.

הן זכאיות לימי חופשה, רבע אינן מודעות לזכאותן  לא מודעות להאםמהצעירות שליש כי  לציין 

 לפנסיה. ןלימי מחלה וחמישית לא מודעות לזכאות

 תנאי העסקה של הצעירות העובדות: 2לוח 

 כן 

 שיעור )אחוז(

 לא

 שיעור )אחוז(

 לא יודעת

 שיעור )אחוז(

 (0.0) 0 (2.1) 2 (97.9) 93 תלוש שכר

 (31.1) 29 (9.7) 9 (59.1) 55 ימי חופשה בתשלום

 (25.8) 24 (8.6) 8 (65.6) 61 ימי מחלה בתשלום

 (20.4) 19 (9.7)  9 (69.9) 65 תשלום לקופת פנסיה

 

 97שלהלן מתאר את התפלגות השכר של צעירות העובדות ביחס לשכר המינימום )סה"כ  תרשיםה

או נמוכה מאד  ,הכנסה נמוכה שי מהצעירות 40%-כי ל התרשיםצעירות דיווחו(. ניתן לראות מ

העובדות הכנסה  מהצעירות 72%-כך שלהכנסה הדומה למינימום,  מהן  משכר המינימום ולשליש

או גבוהה בהרבה משכר  ,הכנסה גבוההיש מעט יותר מרבע רק ל  בגובה שכר המינימום ומטה.

 המינימום.

 



 

41 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 : השכר ביחס למינימום1 תרשים

 

 

 שביעות רצון מהתעסוקה

. הנוכחית  תן הפריטים לגבי שביעות הרצון של הצעירות העובדות מתעסוקהלוח הבא מציג את 

 (1.07)ס"ת  3.20רוצה מאד. ממוצע שביעות הרצון היה מ -5א מרוצה לל-1סולם התשובות נע בין 

רבה ביותר באשר ליכולת להשתמש הרצון ה . הצעירות דיווחו על שביעות5עד  1בסולם של 

יכולת לעשות דברים למען אנשים אחרים. שביעות הרצון ר לבאשו, בכישורים וביכולות שלהן

 שכר מהעבודה.באשר לו הנמוכה ביותר הייתה באשר לסיכויים לקידום בעבודה

 (N=66-80: שביעות הרצון מהתעסוקה )3לוח 

לא   

 מרוצה

מרוצה 

במידה 

 מועטה

מרוצה 

במידה 

 בינונית

מרוצה  מרוצה

 מאד

 ממוצע

 

סטיית 

 תקן

 

  % % % % % 

מכך שאני יכולה בעבודתי 
להשתמש בכישורים 

 וביכולות שלי.
17.6 9.5 13.5 27.0 32.4 3.47 1.47 

מכך שאני יכולה בעבודתי 
לעשות דברים למען אנשים 

 אחרים.
15.1 11.0 13.7 32.9 27.4 3.47 1.40 

מהאפשרות להשתמש 
 בשיקול הדעת שלי.

12.5 13.9 20.8 30.6 22.2 3.36 1.31 

שבה אני יכולה מהמידה 
להעסיק את עצמי כל הזמן 

 בעבודה.
9.1 19.5 18.2 35.1 18.2 3.34 1.24 

מהאופן שבו עבודתי 
מספקת לי תעסוקה 

 יציבה.
11.7 18.2 14.3 37.7 18.2 3.32 1.29 

מהדרך בה המנהל שלי 
 מתייחס לאנשים.

19.2 12.8 11.5 32.1 24.4 3.29 1.46 

מהדרך בה העובדים 
 עם זה.מסתדרים זה 

15.8 17.1 17.1 23.7 26.3 3.28 1.43 

מתחושת ההצלחה שלי 
 בעבודה.

19.7 14.5 9.2 36.8 19.7 3.22 1.44 

נמוכה בהרבה  
,  19, משכר מינימום

19%

נמוכה משכר  
20%, 19, מינימום

דומה לשכר 
33%, 32, מינימום

גבוהה משכר 
25%, 24, מינימום

גבוהה בהרבה  
,  3, משכר מינימום

3%
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לא   

 מרוצה

מרוצה 

במידה 

 מועטה

מרוצה 

במידה 

 בינונית

מרוצה  מרוצה

 מאד

 ממוצע

 

סטיית 

 תקן

 

  % % % % % 

מהמחמאות שאני מקבלת 
 עבור ביצוע עבודה טובה.

19.0 17.7 15.2 25.3 22.8 3.15 1.45 

 1.30 3.15 16.3 31.3 16.3 23.8 12.5 מתנאי העבודה.

מהמידה בה אני יכולה 
לעשות דברים שונים מדי 

 פעם.
14.5 21.1 17.1 31.6 15.8 3.13 1.32 

מהסיכויים שלי לקידום 
 בעבודה.

18.2 18.2 28.8 24.2 10.6 2.91 1.26 

 1.45 2.87 17.1 21.1 18.4 18.4 25.0 מהשכר שאני מקבלת.

ממוצע שביעות הרצון 
 מהתעסוקה

     3.20 1.07 

 

 69%הצעירות העובדות נשאלו אם תרצנה להמשיך בעבודה הנוכחית שלהן בשנים הבאות. בהמשך, 

 צעירות( דיווחו כי לא תרצנה להמשיך במקום עבודתן. הסיבות לכך היו על פי שכיחות:  56)

  רצון לרכוש הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים ולעבוד בתחום בו למדו )"כי ארצה

 כרגע."( לעבוד בתחום הלימודים שלי

 )".רצון למימוש עצמי )"כי זה לא מה שאני באמת אוהבת לעשות והחלום שלי 

  מדובר בעבודה שמעצם טיבעה היא זמנית/ מתאימה לתקופה מסוימת בחיים )"זאת עבודה

עם משרה חלקית שמתאימה לזמן לימודים בשביל לא לשלם לביטוח לאומי, לא יותר 

 מזה".(

 דה )"סיזיפי מדי. שעות לא שעות."(חוסר שביעות רצון ממקום העבו 

 )".סיבות כלכליות )"עבודה זמנית שלא מכסה לי אפילו את ההוצאות 

 )."עבודה ללא אופק תעסוקתי )"אין יכולת קידום והתפתחות בתחום שאני רוצה 

 חסמים בתחום התעסוקה

 השוואה בין צעירות עובדות לשאינן עובדות

צעירות שאינן עובדות מול הל ,לחסמים שהן חוות בתעסוקההשווינו בין הצעירות שעובדות באשר 

חולקו למספר עולמות  כאמורחסמים הבאשר לחסמים שהן חוות או צופות שיהיו להן כאשר יעבדו. 

תוכן: חסמים מגדריים, חסמים הקשורים למוצא של הצעירה, חסמים הקשורים לדרישות של 

תנאים פוגעניים. סולם  תחווינהאו חשש הצעירות כי  לחווייתמקומות תעסוקה וחסמים הנוגעים 

 מסכימה מאד. -5-מאד לא מסכימה ל -1בין כאמור התשובות נע 

החסם הבולט  ,באשר לחסמים המגדריים ניתן לראות בלוח שלהלן כי בקרב הצעירות שאינן עובדות

שש לחוות ולאחריו הח ,ביותר הוא החשש שיהיה להן קשה להתקבל לעבודה בהשוואה לגברים

לעומת זאת, בקרב הצעירות  חשש נוסף היה לקבל הערות שליליות בגלל שהן נשים. אפליה כנשים.

הזדמנויות ולאחר מכן  ,העובדות החסם הבולט ביותר הוא הנושא של הזדמנויות מופחתות לקידום
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נמצא הבדל מובהק במדד זה, כך שהצעירות שאינן  להעלאה בשכר בהשוואה לגברים.פחותות 

 (.t(151)=3.61, p<0.001 ) ובדות מדווחות על יותר חסמים מגדריים מהצעירות שעובדותע

 חסמים מגדריים: 4לוח 

 ((n=67-80עובדת  ((n=75-78לא עובדת 

סטיית  ממוצע  

 תקן

סטיית  ממוצע  

 תקן

יהיה לי קשה  להתקבל 

 לעבודה בהשוואה לגברים.

היה לי קשה להתקבל  1.18 3.42

 בהשוואה לגברים.לעבודה 

2.90 1.39 

אני ארגיש שיש אפליה כלפי 

 בגלל שאני אישה.

אני מרגישה שיש אפליה  1.27 3.39

 כלפי בגלל שאני אישה.

2.87 1.37 

אני אקבל הערות שליליות 

בגלל שאני אישה )כמו 

 עלבונות או בדיחות גסות(.

אני מקבלת הערות שליליות  1.21 3.35

בגלל שאני אישה )כמו 

 עלבונות או בדיחות גסות(.

2.73 1.38 

אני אקבל  יחס שלילי ומזלזל 

לגבי היכולות שלי, בגלל שאני 

 אישה.

אני מקבלת יחס שלילי  1.35 3.35

ומזלזל לגבי היכולות שלי 

 בגלל שאני אישה.

2.65 1.31 

אני אקבל יחס שונה בגלל 

 שאני אישה.

אני מקבלת יחס שונה בגלל  1.14 3.26

 שאני אישה.

2.70 1.16 

 1.29 2.60 .אותיגברים מטרידים  1.21 3.19 גברים יטרידו אותי.

יהיו לי אותן הזדמנויות 

לקידום במקום עבודתי כמו 

 לגברים.

יש לי אותן הזדמנויות  1.30 2.87

לקידום במקום עבודתי כמו 

 לגברים.

3.16 1.30 

יהיו לי אותן הזדמנויות 

להעלאה בשכר במקום 

 לגברים.עבודתי כמו 

יש לי אותן הזדמנויות  1.24 2.85

להעלאה בשכר כמו לגברים 

 חברי לעבודה. 

3.07 1.23 

 1.14 2.71   0.85 3.28 ממוצע החסמים המגדריים

 

באשר לחסמים הקשורים למוצא, נמצא כי הצעירות שאינן עובדות דיווחו בשכיחות הגבוהה ביותר 

לחוש אפליה בגלל המוצא שלהן. לעומת זאת, כן ו, על חששות לקבל יחס שונה בגלל המוצא שלהן

הצעירות העובדות חשו כי יש להן אותן הזדמנויות לקידום ולהעלאה בשכר כמו לאנשים ממוצא 

. התוצאות מופיעות בלוח שלהלן. נמצא כי באופן כללי הצעירות שאינן עובדות משלהן אחר

 (.t(157)=3.00, p<0.01) ת שעובדותמדווחות על יותר חסמים הקשורים למוצא בהשוואה לצעירו
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  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 : חסמים הקשורים למוצא5לוח 

 (n=67-80עובדת ) (n=75-78לא עובדת )

סטיית  ממוצע  

 תקן

סטיית  ממוצע  

 תקן

אני אקבל יחס שונה בגלל 

 המוצא שלי.

אני מקבלת יחס שונה בגלל  1.39 3.40

 המוצא שלי.

2.77 1.37 

אני ארגיש שיש אפליה כלפי 

 המוצא שלי. בגלל

אני מרגישה שיש אפליה כלפי  1.46 3.39

 בגלל המוצא שלי.

2.91 1.39 

יהיה לי קשה להתקבל לעבודה 

 בהשוואה לאנשים ממוצא אחר.

היה לי קשה להתקבל לעבודה  1.45 3.37

בהשוואה לאנשים ממוצא 

 אחר. 

2.79 1.35 

אני אקבל הערות שליליות ביחס 

למוצא שלי )כמו עלבונות או 

 בדיחות גסות(.

אני מקבלת הערות שליליות  1.42 3.37

ביחס למוצא שלי )כמו 

 עלבונות או בדיחות גסות(.

2.63 1.38 

יהיו לי אותן הזדמנויות לקידום 

במקום עבודתי כמו לאנשים 

 ממוצא אחר

יש לי אותן הזדמנויות  1.32 2.92

לקידום במקום עבודתי כמו 

 לאנשים ממוצא אחר.

3.18 1.25 

לי אותן  הזדמנויות  יהיו

להעלאה בשכר במקום עבודתי 

 כמו לאנשים ממוצא אחר.

יש לי אותן הזדמנויות  1.33 2.84

להעלאה בשכר במקום 

עבודתי כמו לאנשים  ממוצא 

 אחר.

3.15 1.27 

ממוצע החסמים הקשורים 

 למוצא

3.28 1.05   2.75 1.20 

 

כמו , מקובלותם בחלקם לדרישות עבודה בחלק שלהלן הוצגו בפני הצעירות חסמים אשר נוגעי

 ,ובחלקם למשמעות של תעסוקה עבור הצעירות כמו הצורך להסתיר רגשות, להגיע בזמן או להתמיד

. ניכר כי הצעירות שאינן עובדות רואות כחסם עיקרי את הקושי למצוא זמן או חוסר בשעות פנאי

על חסם זה בשכיחות גבוהה יחסית. ואף הצעירות העובדות מדווחות , לחיי פנאי כאשר תעבודנה

חסם בולט נוסף של הצעירות הלא עובדות הוא הצורך להתמיד בעבודה. לעומתן, הצעירות שעובדות 

ציינו כחסם המשמעותי ביותר את הצורך להסתיר את הרגשות שלהם כאשר הן במצב רוח לא טוב 

הק בין הקבוצות באשר )פריט אשר נוסח בעקבות השיח בקבוצת המיקוד(. לא נמצא הבדל מוב

במדד זה צעירות עובדות  ,כלומר (. (.t(157)=.37, n.sלממוצע החסמים של דרישות התעסוקה

 ושאינן עובדות מדווחות על שכיחות דומה של חסמים.
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  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 חסמים הקשורים לדרישות התעסוקה :6לוח 

 (n=67-80עובדת ) (n=75-78לא עובדת )

סטיית  ממוצע  

 תקן

 סטיית ממוצע 

 תקן

יהיה לי קשה למצוא זמן לחיי 

 הפנאי שלי.

קשה לי למצוא זמן לחיי  1.07 3.29

 הפנאי שלי.

3.36 1.22 

יהיה לי קשה להתמיד ולהגיע 

 בכל יום לעבודה.

קשה לי להתמיד ולהגיע בכל  1.41 3.21

 יום לעבודה.

2.91 1.32 

אני אצטרך להסתיר את 

הרגשות שלי כאשר אהיה במצב 

 רוח לא טוב.

אני צריכה להסתיר את  1.26 3.18

הרגשות שלי כאשר אני במצב 

 רוח לא טוב.

3.65 1.17 

יהיה לי קשה להתמיד באותה 

 עבודה לאורך זמן.

קשה לי להתמיד באותה  1.34 3.14

 עבודה לאורך זמן.

2.91 1.37 

יהיה לי קשה להגיע בזמן 

 לעבודה.

 1.31 2.88 קשה לי להגיע בזמן לעבודה. 1.37 3.11

ממוצע חסמים של דרישות 

 תעסוקתיות

3.18 0.94  3.13 0.85 

 

לבסוף, בשאלון נכללה רשימת פריטים הנוגעים לתנאים פוגעניים בעבודה שהצעירות חוות או 

 בחלק זהחוששות לחוות. רשימה זו כולה נוסחה בעקבות קבוצת המיקוד עם צעירות במצבי סיכון. 

החסמים הבולטים הם החשש שזכויותיהן כעובדות יפגעו  ,עלה כי בעבור הצעירות שאינן עובדות

עובדות דיווחו גם בשכיחות הגבוהה ההצעירות לצד זאת, וכי לא יתחשבו ברקע האישי שלהם. 

ולאחריו על תחושתן שהן מנוצלות  ,ביותר על החסם של חוסר התחשבות ברקע האישי שלהן

בדות מדווחות על יותר חסמים בתחום של בעבודה. באשר למדד הכללי, נמצא כי הצעירות שאינן עו

 (.(t(155)=2.62, p=0.01תנאי עבודה פוגעניים בהשוואה לצעירות שעובדות 

 חסמים של תנאי עבודה פוגעניים: 7לוח 

 (n=67-80עובדת ) (n=75-78לא עובדת )

סטיית  ממוצע 

 תקן

סטיית  ממוצע 

 תקן

 1.25 2.81 שלי כעובדת נפגעות.הזכויות  1.18 3.37 הזכויות שלי כעובדת יפגעו.

אני ארגיש שלא מתחשבים 

 ברקע האישי שלי.

לא מתחשבים ברקע האישי  1.25 3.35

 שלי.

3.04 1.24 

אני אקבל יחס לא טוב או פוגע 

מהמעסיק, מאנשים שעובדים 

 איתי או מהלקוחות.

אני מקבלת יחס לא טוב או  1.18 3.25

פוגע מהמעסיק, אנשים 

 מהלקוחות.שעובדים איתי או 

2.73 1.28 

תנאי העבודה שלי יפגעו 

)לדוגמה צמצום שעות העבודה, 

 יתנו לי פחות משמרות(.

תנאי העבודה שלי נפגעו או  1.21 3.24

 נפגעים

2.85 1.24 
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 (n=67-80עובדת ) (n=75-78לא עובדת )

סטיית  ממוצע 

 תקן

סטיית  ממוצע 

 תקן

 1.14 2.95 אני מרגישה מנוצלת. 1.26 3.22 אני ארגיש שמנצלים אותי.

ממוצע חסמים של תנאים 

 פוגעניים

3.29 1.00   2.87 1.03 

 

שלהלן משווה בין המדדים של החסמים השונים, בין צעירות עובדות ולא עובדות. בניתוח  תרשיםה

 ,F(2.10של מדידות חוזרות, לא נמצא הבדל מובהק בין סוגי החסמים השונים ) ANOVAמסוג 

164.85)=1.94, n.s.נמצא אולם כן , לא ניתן לטעון שסוג מסוים של חסמים שכיח יותר ,(. כלומר

 ,F(6.34, 164.85)=5.85אינטראקציה בין סוג החסמים להיות הצעירה עובדת או לא )

=0.42p<0.01,n בדומה לאמור לעייל, בניתוחי המשך נמצא כי הצעירות שאינן עובדות דיווחו .)

בשכיחות גבוהה יותר על חסמים מגדריים, חסמים אתניים וחסמים הקשורים לתנאי עבודה 

למדד הכולל נמצא כי הצעירות שאינן עובדות בהתייחס  לצעירות העובדות. גם פוגעניים בהשוואה

(M=3.27, SD=0.81( מדווחות על חסמים בשכיחות גבוהה יותר מהצעירות שעובדות )M=2.83, 

SD=0.95)t(161)= 2.92, p<0.01 . 

 ירות עובדות ולא עובדותצע -מדדי החסמים: 2תרשים 

 

 באשר לחסמים לתעסוקההשוואה בין צעירות לצעירים 

צעירים באשר לציפיות או לחוויה בפועל של בין ההלוח שלהלן מציג את ההשוואה בין הצעירות ל

עבור לוח זה קבוצת הצעירות כוללת הן את מי שעובדת והן  ,חסמים הקשורים לתעסוקה. כלומר

מים שנחוו בפועל. המדד כולל הן ציפיות לחסמים והן חסבעוד ש וכך גם לגבי הצעירים ,את מי שלא

 באופן כללי צעירים חווים/צופים פחות קשיים בתחום התעסוקה בהשוואה לצעירות.נמצא כי 

 נמצא כי בכל אחד מהתחומים שנבדקו הצעירות חוות או מצפות ליותר חסמיםלכך, בדומה 

כולל החסמים המגדריים, האתניים, אלו הקשורים לדרישות העסקה ואלו  ,בהשוואה לצעירים

 תנאי העסקה פוגעניים.להקשורים 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

חסמים מגדריים חסמים אתניים דרישות תעסוקה תנאי העסקה 
פוגעניים

סך הכל

3.28 3.28 3.18 3.29 3.27
2.71 2.75

3.13 2.87 2.87

לא עובדת עובדת
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 שוואה בין צעירים לצעירותה -חסמים בתעסוקה: 8לוח 

 צעירות כלל המדגם 

N=163)) 

 צעירים

(n=57) 

t 

 **3.03 2.50 (1.00) 2.99 (1.05) 2.86 (1.05) חסמים/ קשיים על רקע מגדרי

 *2.17 2.63 (1.00) 3.01 (1.16) 2.91  (1.13) חסמים/ קשיים על רקע של מוצא

חסמים/ קשיים לגבי דרישות 

 התעסוקה

(0.95)  3.01 (0.89) 3.15 (1.00) 2.60 3.82*** 

חסמים/ קשיים של תנאים 

 פוגעניים

(1.04)  2.94 (1.03) 3.08 (0.96)  2.55 3.27*** 

 ***3.40 (0.87) 2.60 (0.91)  3.06 2.94  (0.92) ממוצע החסמים/ קשיים

*p≤0.05 **p≤0.01 ***p≤0.001 

שלהלן מציג את ההשוואה בין צעירות לצעירים באשר לסוגי החסמים שחווה מי שלא  תרשיםה

הממצאים הסטטיסטים לא העלו תוצאה מובהקת או הקשיים שחווה מי שעובד/ת.  ,עובד/ת

לא נמצא כי ישנו הבדל  ,(. כלומר.F(2.33, 473.45)=1.25, n.sבהשוואה בין סוגי החסמים השונים )

בשכיחות או בעוצמה של סוגי החסמים השונים לא אצל כלל המשתתפים ולא אצל צעירות 

 .  (.F(2.33, 473.45)=.81, n.s)והצעירים בנפרד

 צעיריםמול לצעירות  -מדדי החסמים/קשיים בתעסוקה: 3תרשים 

 

 האישיתתפיסות לגבי התעסוקה 

צעירות השיבו לשאלה זו. חלק  131כל הצעירות נשאלו לגבי החלום שלהן בתחום התעסוקה, 

וחלק אחרות לסוג העבודה שהיו רוצות ו למאפייני התעסוקה החשובים להן, מהצעירות התייחס

 . לשני ההיבטים

או הכשרה שואפות ללמוד תואר אקדמי מהצעירות ציינו כי הן  31%השיעור המשמעותי ביותר של 

, אשר יאפשר להן לעבוד באותו מקצוע. נראה כי צעירות רואות בלימודי תואר מקצועית כלשהי

ראשון או הכשרות מקצועיות, כדרך אשר תאפשר להן להגשימן את חלומן ולעסוק בקריירה לה הן 

"אני עדיין לא בטוחה במה אני מייחלות. כך אחת הצעירות שיתפה על התהליך שבו היא נמצאת 

 רוצה לעסוק. אבל אני כרגע בתהליך של הבנה מה אני רוצה ונכון לי ללמוד במוסד אקדמי".

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

חסמים מגדריים חסמים אתניים דרישות תעסוקה תנאי העסקה 
פוגעניים

סך הכל

2.50 2.63 2.60 2.55 2.60
2.99 3.01 3.15 3.08 3.06

צעירים צעירות  



 

48 
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בהתייחס לכך החלומות של הצעירות מגוונים, וכוללים לדוגמא לימודים בתחומי המדע, רפואה, 

 חינוך וטיפול, אדריכלות ומשפט. 

תחושת להן להרגיש  ( מהצעירות התייחסו לחלומן על עבודה אשר תאפשר18%קרוב לחמישית )

תחושת סיפוק, נתינה, משמעות והענקה לאחר צוינה שוב ושוב כחשובה סיפוק ומשמעות אישית. 

ביותר לצעירות. כלומר, ניתן להבין מתשובותיהן כי הצורך לתרום לאחר מתוך ניסיון חייהן, 

ת להיות "אני שואפולהרגיש מתוך כך משמעות חשוב להן ביותר. לדוגמה אחת הצעירות שיתפה 

מורה למשחק ולקיים תיאטרון בנות משלי, ולקדם את בטחון העצמי ויכולת של ילדים דרך משחק 

. בנוסף, צעירה אחרת שיתפה ולהראות להם שזה שלא מצליח... זה לא אומר שאין כשרון או יכולת"

ת ". כמו כן, חלק מן הצעירולהגיע לתפקיד משמעותי ומספק שמשקף את היכולות שליבחלומה "

 ציינו כי רוצות לעבוד עם נוער שחווה מצבי סיכון, להיות עובדות סוציאליות ולעסוק בתחום החינוך

 והטיפול. כלומר, דרך המקצוע שהן בוחרות הן עשויות לחוות סיפוק ומשמעות אישית. 

תאפשר רווחה מהצעירות צעירות ציינו כי הן שואפות להיות בעבודה אשר  6%שיעור נמוך יותר של 

. כלומר, הן שואפות להיות בעבודה אשר נותנת להן קרקע כלכלית יציבה, מאפשרת ציבות כלכליתוי

שיהיה לי כסף לחיות ואף כזו שהן יכולות להתפתח בעקבותיה. כך לדוגמא אחת הצעירות שיתפה "

 בלי לחץ כלכלי, ולהתעסק בחינוך בנוסף לעבודה שתכניס לי כסף". צעירה אחרת כתבה: "]להגיע[

צעירה אחרת הדגישה ום שבו אני מסופקת מהעבודה שלי וגם מצליחה להיות עם כסף לחיות". למק

לעבודה במקום מקצועי, לאחר  "]שואפת[את נושא הרווחה הכלכלית על רקע התנאים בהם גדלה: 

 שאלמד לתואר ראשון, ולקבל משכורת מכובדת על מנת להעניק לי ולילדיי עתיד טוב יותר משלי".

. הכוונה היא, להקים להיות עצמאיותמהצעירות ציינו כי חלומן הוא גם  13%באשר לסוג העבודה, 

מקום משלהן ולנהל אותו בעצמן או לקבל תפקידים ניהוליים בעבודתן. הרצון להצליח להחזיק 

משהו משלהן, שהן מאמינות בו עלה אצל חלק לא מבוטל מן הצעירות. כך לדוגמה אחת הצעירות 

"ניהול, תחושת ". אחרת כתבה: אני שואפת לעבוד עם נוער בסיכון ולפתוח מקום משלי"סיפרה 

סיפוק בעבודה והנאה. להרגיש שאני עושה את התפקיד שלי בצורה הכי טובה שאפשר ולקבל על כך 

תשובות נוספות הדגישו את המילה "עצמאות". נראה כי חלק מהצעירות  פידבק  ושכר טוב".

לו אשר יבנו לעצמן קריירה עצמאית, ואחרות רוצות לקבל על עצמן אחריות משתוקקות להיות כא

(. 12%משמעותית במסגרת עבודתן. מקומות עבודה נוספים שצוינו היו בתפקידי טיפול והדרכה )

( ובתחום 3תרצנה לעסוק בתחום היופי. בודדות אמרו כי תרצנה לעבוד בשירות הציבורי ) 5%

 ות מה החלום שלהן.אינן יודע 5%(. 5המסעדנות )

 חושבות( 51.6%שתצלחנה להגשים את החלום שלהן, ומחצית ) בטוחות( 34.4%שליש מהצעירות )

צעירות  2-חושבות שלא תצלחנה להגשים את החלום ו 8%שתצלחנה להגשים את החלום שלהן. 

בטוחות שלא תצלחנה. הצעירות נשאלו מה הן צריכות לעשות כדי להגשים את החלום הזה. 

שובות מוצגות בלוח הבא. מהלוח ניתן לראות כי הצורך השכיח ביותר הוא ללמוד ולאחריו הת

מהצעירות הזכירו צרכים אחרים כולל  17%לחסוך וללמוד מהניסיון של מי שכבר עשו את זה. 

 עזר בעמותות ובמלגות וללכת לטיפול.ילעבוד ולהתנסות בתחום, לה
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 N=131)החלום בתחום התעסוקה ): מה נדרש על מנת להשיג את  9לוח 

 % שכיחות  
 77.9 102 ללמוד
 61.8 81 לחסוך

 58.8 77 ללמוד מהניסיון של מי שכבר עשו את זה

 48.0 63 ליצור קשרים

 8.3 11 תקופת חניכות

 3.0 4 לקחת הלוואות

 16.8 22 אחר

 ניתן היה להשיב יותר מתשובה אחת. *

הצעירות בתחום התעסוקה הוא מה חשוב להן במקום עבודתן. היבט נוסף שנבחן באשר לתפיסות 

שאלה זו נבחנה הן בקרב הצעירות שעובדות והן בקרב הצעירות שאינן עובדות. הלוח הבא מציג 

את התפלגות התשובות של הצעירות. מהלוח עולה כי התחומים החשובים ביותר לצעירות הם 

, הןרכיוהיקף שעות עבודה שמתאים לצן להחשוב  ,היציבות והשכר. במידה פחותה רק במעט

תחושת משמעות, מימוש עצמי ואפשרות להשתפר מבחינה מקצועית. קבלת מזון במקום העבודה 

והיוקרה של מקום העבודה דורגו כהכי פחות חשובים. נמצא הבדל מובהק יחיד בין הצעירות 

ה יותר כי חשוב או חשוב שעובדות לאלו שאינן עובדות. הצעירות העובדות דיווחו בשכיחות גבוה

צעירות הוסיפו היבטים  20 להן מאד לעבוד בעבודה יצירתית/ שמאפשרת להן לבטא את עצמן.

נוספים שחשובים להם בעבודתן בהם: חברה ואנשים שהן יכולות להסתדר איתם, גמישות בשעות 

אפשרות וובאפשרות לעבוד מרחוק, יחס מכבד ויחס אישי ותחושה של סיפוק והערכה, הסעות, 

 העלאה בשכר.ל

 (N=131-136תחומים החשובים לצעירות באשר לתעסוקה ) :10לוח 

בכלל לא  
 חשוב

קצת 
חשוב  חשוב חשוב

  מאוד
 ממוצע

סטיית 
 תקן

 % % % % 
 0.62 3.57 62.2 34.1 2.2 1.5 יציבות
 0.62 3.57 63.2 30.1 6.6 0.0 השכר

היקף שעות עבודה שמתאים 
 0.61 3.53 58.6 35.3 6.0 0.0 לצרכי

 0.79 3.44 59.4 29.3 7.5 3.8 תחושת משמעות בעבודה
 0.78 3.42 57.1 30.8 9.0 3.0 מימוש עצמי 

אפשרות להשתפר מבחינה 
 0.77 3.40 53.7 35.1 8.2 3.0 מקצועית

 0.73 3.35 48.5 39.6 10.4 1.5 חופש פעולה/ עצמאות
אפשרות לעשות שעות נוספות בעת 

 0.78 3.27 45.5 38.6 13.6 2.3 הצורך

עבודה יצירתית /שמאפשרת לבטא 
 0.79 3.26 45.1 37.6 15.0 2.3 את עצמי

 0.89 3.15 42.2 36.3 15.6 5.9 אפשרויות לקידום
יכולת להשפיע על תהליכים 

 0.90 3.11 40.6 36.1 17.3 6.0 במקום העבודה

ות אפשרות  לעש -גיוון בעבודה
 0.85 3.10 36.3 43.0 15.6 5.2 דברים שונים מדי פעם.

הטבות כספיות )לדוג' בונוסים, 
 0.90 3.01 35.3 35.3 24.1 5.3 שוברים לחג(
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בכלל לא  
 חשוב

קצת 
חשוב  חשוב חשוב

  מאוד
 ממוצע

סטיית 
 תקן

 % % % % 
 0.93 2.97 32.8 39.6 19.4 8.2 עבודה מאתגרת

אוכל )במקום העבודה או דרך 
 1.00 2.82 32.1 27.6 30.6 9.7 כרטיסים לרכישה(

מעמד חברתי/ יוקרה של מקום 
 1.03 2.65 23.9 34.3 24.6 17.2 העבודה

 

 משאבים אישיים וסביבתיים

 מסוגלות עצמית

( Chen, Gully & Eden, 2001בפני הצעירות הוצג שאלון המסוגלות העצמית של חן, ג'ולי ועדן )

-בינוניפריטים. התפלגות התשובות מוצגת בלוח שלהלן. ממוצע המסוגלות העצמית היה  14שכולל 

אד. ניתן לראות שהצעירות גילו הסכמה רבה במידה רבה מ -5כלל לא עד -1בסולם של  3.89גבוה, 

ביותר עם ההיגדים: "הכל אפשרי אם באמת אשתדל" ו"אני יכולה להצליח בכל משימה כאשר אני 

הן גילו הסכמה נמוכה במעט עם ההיגדים "אף כאשר המצב קשה, אני כמו כן, נחושה בדעתי". 

בטוחה בעצמי כאשר אני מבצעת מטלות חדשות". לא נמצא הבדל יכולה לבצע טוב למדיי" ו"אני 

( M=3.85, SD=.72( לצעירות שאינן עובדות )M=3.92, SD=.88מובהק בין הצעירות העובדות )

 (.t(131)=.58, n.sבאשר לתחושת המסוגלות העצמית )

 : התפלגות המסוגלות העצמית11לוח 

  

  

כלל 

 לא

במידה 

 מועטה

במידה 

 בינונית

 במידה

 רבה

במידה 

רבה 

 מאוד

 

 ממוצע

 

סטיית 

 תקן

% % % % %  

 1.00 4.17 47.4 33.1 11.3 6.0 2.3 הכל אפשרי אם באמת אשתדל.

אני יכולה להצליח בכל משימה כאשר 

 אני נחושה בדעתי.

2.3 5.3 15.0 34.6 42.9 4.11 0.99 

אני מאמינה שאני יכולה להיות יעילה 

 בתפקידים שונים.

0.0 5.3 15.8 42.9 36.1 4.10 0.85 

אני בטוחה שאני יכולה לבצע היטב 

 את מרבית המשימות.

1.5 3.8 13.5 46.6 34.6 4.09 0.87 

באופן כללי, אני חושבת שאני יכולה 

 להשיג את מה שחשוב לי.

2.3 3.8 18.0 38.3 37.6 4.05 0.96 

אני בטוחה שאני יכולה לבצע מטלות 

 רבות בהצלחה.

2.3 3.8 19.7 40.9 33.3 3.99 0.95 

אוכל לעמוד באתגרים רבים 

 בהצלחה.

1.5 4.5 21.8 40.6 31.6 3.96 0.92 

אני יכולה להשיג את מרבית המטרות 

 שהצבתי לעצמי.

0.8 7.6 25.0 34.1 32.6 3.90 0.97 
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כלל 

 לא

במידה 

 מועטה

במידה 

 בינונית

 במידה

 רבה

במידה 

רבה 

 מאוד

 

 ממוצע

 

סטיית 

 תקן

% % % % %  

אני תמיד אוכל למצוא דרך להשיג 

את מטרותיי, גם אם הן תהיינה 

 קשות מאוד.

1.5 8.3 21.8 38.3 30.1 3.87 0.99 

בהשוואה לאנשים אחרים, אני יכולה 

 לבצע את רוב המטלות היטב.

4.6 3.8 32.1 33.6 26.0 3.73 1.04 

כאשר אני ניצבת מול משימות קשות, 

 אני בטוחה שאוכל לבצע אותן.

2.3 9.1 27.3 37.1 24.2 3.72 1.01 

אני מסוגלת לבצע דברים היטב גם 

 בתנאים קשים מאוד.

4.5 8.3 31.1 28.8 27.3 3.66 1.10 

אף כאשר המצב קשה, אני יכולה 

 לבצע טוב למדיי.

4.5 9.8 27.3 34.8 23.5 3.63 1.09 

אני בטוחה בעצמי כאשר אני מבצעת 

 מטלות חדשות.

6.9 13.7 32.1 25.2 22.1 3.42 1.18 

 0.80 3.89      ממוצע מסוגלות עצמית

 

 תמיכה חברתית

הבוחן תמיכה נתפסת, כלומר איך הן מעריכות את התמיכה שזמינה להן  בפני הצעירות הוצג שאלון

ומאחרים משמעותיים. בלוח הבא מוצגות התשובות. ממוצע  חברותיהן /ממשפחתן, מחבריהן

 מאד מסכימה. -7מה למאד לא מסכי -1בסולם של  ,(1.56)ס"ת  4.56התמיכה הכללי היה 

רבה יותר מאחר משמעותי בהשוואה לתמיכה מהממצאים בולט כי הצעירות דיווחו על תמיכה 

לעומת בני משפחה. ממצא זה  ות/ומבני משפחה, ועל תמיכה גבוהה יותר מחברים ות/מחברים

(. בהתאם, הפריט שזכה F(2, 256)=27.34, P<0.001בניתוח למדידות חוזרות שנעשה )אף מובהק 

ואילו הפריט שזכה  ,בשמחה"להסכמה הרבה ביותר היה "יש אדם קרוב שאני יכולה לשתף בצער ו

להסכמה הנמוכה ביותר הינו "אני מקבלת ממשפחתי את העזרה והתמיכה הרגשית שאני זקוקה 

 לה". 
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 : התפלגות תמיכה נתפסת מבני משפחה, חברים/ות ואחר משמעותי12לוח 

מאוד   
לא 

 מסכימה
2 3 4 5 6 

מאד 
 ממוצע מסכימה

סטיית 
 תקן

  % % % % % % % 

יש אדם קרוב שאני 

יכולה לשתף בצער 

 ובשמחה.

5.5 6.3 7.9 11.0 10.2 18.9 40.2 5.31 1.90 

יש אדם קרוב לי 

 שרגשותיי חשובים לו
7.0 7.0 7.0 8.5 15.5 15.5 39.5 5.23 1.95 

יש אדם קרוב אלי שהוא 

 מקור עידוד ממשי עבורי.
7.9 7.9 7.1 11.8 15.7 19.7 29.9 4.98 1.95 

קרוב לי הנמצא יש אדם 

בקרבתי כאשר אני 

 נזקקת לו.

8.6 8.6 7.0 14.1 21.1 12.5 28.1 4.80 1.95 

 1.78 5.08  תמיכת אחר משמעותי

יש לי חברים/ות שאותם 

אני יכולה לשתף 

 בשמחתי ובצערי.

7.8 11.7 15.6 7.0 17.2 14.8 25.8 4.62 2.02 

חבריי מנסים באמת 

 לעזור לי.
8.6 11.7 14.1 12.5 15.6 16.4 21.1 4.48 1.97 

אני יכולה לדבר על 

 בעיותיי עם חבריי.
11.0 13.4 11.8 10.2 13.4 18.9 21.3 4.43 2.07 

אני יכולה לסמוך על 

חבריי/חברותי כאשר 

 מתעוררות  בעיות.

10.9 10.9 17.2 14.1 14.1 13.3 19.5 4.27 1.99 

 1.88 4.46        תמיכה חברתית

משפחתי מנסה באמת 

 לעזור לי.
18.9 13.4 5.5 11.0 12.6 15.0 23.6 4.24 2.26 

משפחתי מוכנה לעזור  .

 לי לקבל החלטות
22.7 15.6 9.4 11.7 14.1 10.9 15.6 3.74 2.17 

אני יכולה לשוחח על 

 בעיותיי עם משפחתי.
22.2 16.7 11.1 10.3 11.9 11.1 16.7 3.73 2.19 

אני מקבלת ממשפחתי 

את העזרה והתמיכה 

 הרגשית שאני זקוקה לה.

26.8 11.8 12.6 13.4 8.7 11.8 15.0 3.61 2.19 

 2.03 3.85  תמיכה משפחתית

 1.56 4.46  ממוצע מדד התמיכה
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מרוצות עד מאד  49%הצעירות נשאלו לגבי שביעות רצונן הכללית מהיחסים החברתיים שלהן, 

נשאלו מי  אף הצעירות( די מרוצות והיתר לא כל כך מרוצות עד לא מרוצות. 32%מרוצות, כשליש )

( ציינו תמיכה של גורמים שונים בהם גורמים 118עוזר או עזר להם בשנה האחרונות. הצעירות )

צעירות שמונה  (.15.2%( ובני/בנות זוג )22.9%(, בני משפחה )29.6%(, חברים/ות )51.7%ים )טיפולי

 ציינו כי אין אף גורם שעוזר להן. ( 6.7%)

הצעירות אף התבקשו להתייחס לתחומים שבהן קיבלו עזרה בשנה האחרונה מגורמי התמיכה 

(. בחלק זה 60.1%רה רגשית )שציינו. תחום העזרה הבולט שהתייחסו אליו הצעירות קשור לעז

עובד הסוציאלי שלי עזר לי רגשית, לקבל עזרה כללית, נותן עצות ... שיתפה אחת המשתתפות: "ה

המלווה שלי דרך גשר לעצמאות, היא בן אדם שאני  ". צעירה נוספת כתבה: "מקשיב ורוצה לעזור

והיא לא תשפוט אותי ולא תנסה לרכך את המציאות. היא אובייקטיביות,  יכולה לספר לו הכל

 ". נותנת עצות שלא מעורבבות ברגש או באינטרסים

( ממקורות תמיכה שונים ביניהם בעיקר 25.4%רבע מהצעירות שיתפו כי הן מקבלות עזרה כלכלית )

 ות סיפרה: גורמי טיפול, אך גם משפחה, בני זוג וחברים. כך לדוגמה אחת המשתתפ

. ... הגעתי למצב שנזקקתי לאוכל ולכסף לרב קו כדי להגיע לעבודה וחברה עשתה זאת בשמחה""

המלווה מטעם עמותת ״גשר לעצמאות״ עזרה לי בעיקר מבחינה רגשית ומתן צעירה אחרת שיתפה "

עצות. כמובן שהדברים הקטנים שהיא נותנת בחגים ובמהלך השנה, עוזרים כלכלית וזה מקל 

( , כך אחת 8.47%". לבסוף, תחום נוסף בולט אליו התייחסו הצעירות הינו עזרה במגורים )אודמ

חשוב לציין כי היו מספר צעירות בודדות שציינו  העו"ס מצאה לי את הדירה...".מהן שיתפה כי "

 (.6.7%כי לא קיבלו עזרה מאף גורם )

ורות שונים. כך לדוגמה כתבה אחת צעירות רבות התייחסו לכך שעזרה מסוגים שונים מגיעה ממק

"אני נמצאת כרגע בדירה גשר לעצמאות אני מקבלת מהם המון תמיכה עידוד ועזרה בכל הצעירות: 

מה שאני זקוקה. יש לי מלווה בדירה שנמצאת איתי בכל התהליך שאני עוברת... נותנת עצות וכלים 

לכל התהליך המטורף שאני עושה עם  לחיים... יש לי בן זוג שתומך מבין ואוהב... וגם הוא שותף

מצד שני חלק מהצעירות אף הדגישו שלצד העזרה שהן מקבלות הרבה תלוי בהן, כך עצמי". 

"יש לי שתי חברות טובות שהם נמצאות שם בכל דבר וכל רגע שאני צריכה אותם. מבחינת לדוגמה: 

 לבד". 15כלכלי ומגורים אני מסתדרת בעצמי מגיל 

 התעסוקה צורך בעזרה בתחום

הצעירות נשאלו שאלה פתוחה באשר למה דרוש כדי לסייע לצעירות להשתלב בתעסוקה. בסך הכל 

צעירות השיבו לשאלה זו. הצעירות התייחסו למספר צרכים המוצגים בהתאם למידת  103

 השכיחות:

 (35.9%כולל באמצעות מנטוריות ) ,ליווי, הכוונה ותמיכה אישית עבור הצעירה 

  (12.6%העבודה, לאפשרויות שהוא מציע ולהצעות עבודה )חשיפה לעולם 

 ( 10.7%הענקת הכשרות וסיוע אשר יאפשרו שילוב צעירות בעולם העבודה ) 

 (7.7%ותיווך בין מקום העבודה לצעירות ) גמישים ומתחשבים גיוס מעסיקים 

 ( 6.7%חיזוק המשאבים האישיים של הצעירות, אמונה וביטחון עצמי) 
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  כגון מגורים, מענקים כספיים( שיאפשרו לצעירות להשתלב בעולם זכויות והטבות(

 (3.9%התעסוקה באופן מיטיב )

באופן מפורט יותר, הצעירות העלו מספר דרכים מרכזיות על סמך ניסיון חייהן, באשר למה יכול 

 הענקת ליווי ותמיכה אישית.לעזור לצעירות להשתלב בתעסוקה. התחום הבולט ביותר היה 

 ציינו כי ליווי, הענקת אוזן קשבת, עידוד ותמיכה בהן יכולים לסייע לצעירות פחות לחשושהצעירות 

מלהיכנס לתעסוקה, ולהרגיש כי הן לא לבד תחושה אשר משמעותית להן מאוד. אחת הצעירות 

. צעירה "ליווי ! ליווי! ליווי! לדעת שאת לא לבד ויש מי שאכפת לו ידאג ויכווין"שיתפה לדוגמה 

. בהתייחס ללווי, הצעירות גם ציינו כי הוא ללוות אותן יד ביד ולא להתייאש מהן"תבה: "אחרת כ

צריך להיות מודע למציאות חייהן המורכבת, שכוללת בתוכה אתגרים וקשיים יום יומיים. כך 

"להיות קשובים להן. ולהבין שלא קל להן ולהיות לדוגמא אחת הצעירות ביקשה לחדד שיש צורך: 

להבין עם איזה קשיים הן מתמודדות, ולנסות לעזור כמה שאפשר צעירה אחרת כתבה " סובלניים".

. כלומר הכרה בקשיים הייחודיים לצעירות עשויים לאפשר בבעיות שישנן על מנת שיוכלו לעבוד"

 השתלבות ויציבות בתעסוקה. 

. חלק מן יהבאמצעות החדרת אמונה, ביטחון ומוטיבצדרך נוספת בה ניתן לסייע לצעירות הינה 

הצעירות שיתפו כי הן עלולות להרגיש בהקשר לתעסוקה חסרות ביטחון, חסרות מוטיבציה ואמונה 

שהן יכולות. על כן, החדרת ביטחון עצמי בהן יכול לסייע להן שלא לוותר ולהאמין כי הן יכולות 

צעירה ות". קודם זה להראות להן שהן יכולות ומוצלחלעבוד, ואף לשאוף גבוה. אחת מהן שיתפה "

תה י". עוד התייחסות היקודם כל לחזק את הביטחון העצמי שלהן בעצמן ובעולם אחרת הוסיפה "

"בעיקר לחזק כישורים אישיים של כל לצורך בשיפור המיומנויות ככלי לחיזוק הביטחון העצמי: 

 העבודה".אחת. כי ברגע שאנחנו נרגיש שאנחנו יכולות יש יותר סיכוי שכך יראו אותנו במקומות 

לצורך לחשוף אותן  בהמשך לכך, כחלק מהחדרת המוטיבציה והביטחון, הצעירות התייחסו גם

להגיד ולהראות שבנות ונשים יכולות להשיג הכל, גם  אחת הוסיפה וכתבה "למקצועות נוספים. 

 כלומר, על הליווי להתייחס לאפליה שנשים חוותבמקצועות ובתפקידים הכי "גדולים" ו"גבריים". 

 בתעסוקה ולייחס המקטין כלפי היכולות שלהן. 

ויבואו לקראתן הינה דרך חשובה  גיוס מעסיקים שיהיו גמישיםבהמשך לאלו, צעירות הוסיפו כי 

ביותר לסייע לצעירות. כלומר, חלק מהמשתתפות כתבו כי במידה ומעסיקים יבואו לקראתן ויתנו 

והכרה בהן הן תוכלנה להשתלב בתעסוקה  להן הזדמנות אמיתות, המבוססת על אמונה, גמישות,

"שיאפשרו יותר גמישות במקומות עבודה, באופן מיטיב יותר. כך לדוגמה אחת הצעירות כתבה 

הסביר . צעירה אחרת כתבה כי  צריך "לואם זה יותר עבודה פיזית לגברים שלא יעשו אפליות"

. צעירה אחרת יות רגישים"לבוס/ית שלהם שישנם מעט קשיים ואם אפשר קצת יותר להתחשב ולה

"לעורר לבוסים את המודעות שבאמת צריך התייחסה לעבודה במהלך השירות הצבאי/לאומי: 

  גמישות בשעות לנוער שמשרת את המדינה".

למתן כלים והכשרות שיאפשרו להן להיכנס לתעסוקה  אמצעי נוסף לסיוע לצעירות קשור

רך במתן כלים פרקטיים שיסייעו להן להתמודד . במילים אחרות, הצעירות התייחסו לצואיכותית

בתעסוקה ובכלל, והכשרות מקצועיות שיעניקו להן הזדמנות אמיתית לתעסוקה הוגנת ואיכותית. 

"ללמד אותן להכיר תודה על דברים בחייהם וללמד אותן שיטות כך לדוגמא כתבה אחת הצעירות: 

צעירה אחרת כתבה  וכדומה". CBT DBTלהתמודד עם דברים קשים בחייהם לדוגמא מיינדפולנס 
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צעירה נוספת תארה את המגוון הרחב "להזמין יותר נשים לפעילויות וימי תעסוקה". כי יש צורך: 

של המענים הנדרשים לצעירות שמתמקדים בשלבים השונים של הכניסה לתעסוקה והתעסוקה 

מקד ומה הם רוצים לתת להם את המקצועיות הדרושה לכך, הבנה על מה הם רוצים להת" עצמה:

לעשות בחיים, וללמד אותם את חיי התעסוקה, שיפור קורות חיים, דיבור בריאיון עבודה, ואיך 

 ". מגיעים לדברים ואיך להתמודד עם בוסים וצוותי עבודה בחיי העבודה עצמה

"לתת לנו אחת הצעירות כתבה למתן סיוע והטבות כלכליות. לבסוף, חלק מהצעירות התייחסו 

שיאפשרו לנו להצליח, כמו מגורים, ואז נוכל לעבוד בלי שכל הכסף יצא על בית וכאלה, ואז דברים 

לתרום להם כסף.  וגם בתיכון לתת להם  " צעירה אחרת כתבה:באמת נוכל לחסוך וכאלה". 

חלק מהצעירות ציינו כי על מנת שיוכלו לעבוד אך גם להצליח  קורסים וחוגים וטפולים רגשים".

 קוקות להטבות וסיוע כלכלי.להתמיד הן ז

על מנת לסייע לצעירות. כך לדוגמה צעירה שעובדת  מענה מקיףצעירות רבות התייחסו לכך שנדרש 

"להבין עם איזה כעת הרחיבה והתייחסה למספר תחומים שיעזרו לצעירות להשתלב בתעסוקה: 

לו לעבוד, להתאים קשיים הן מתמודדות, ולנסות לעזור כמה שאפשר בבעיות שישנן על מנת שיוכ

את אופי העבודה, את המיקום והשעות לצרכיהן, לספק להן הכשרה מתאימה במידת הצורך. 

צעירות שנושרות מהעבודה לעיתים קרובות ורוצים שהן יישארו אז לתגמל אותן, במידה והן 

מחזיקות בעבודה תקופה מסוימת. לגבי אימהות, כנ"ל, ויש לעזור להן למצוא משרה מתגמלת 

 ידה, וזו משרת אם כיוון שלהורים יש המון הוצאות מעבר למה שצעירות מתמודדות איתן".במ

"אני חושבת צעירה אחרת שיתפה בצורך בגב תומך, בליווי מחד אבל גם בחיזוק הביטחון העצמי: 

שהכל מתחיל ונגמר בערך עצמי ובגב תומך, לדעת שיש לך לאן לחזור בערב ושיש מי שדואג לך, נותן 

בוד בשקט. כשיש מישהו שאיכפת לו זה לחלוק איתו את הלב וזה מאפשר להתרכז בעוד לך לע

 דברים".

 משתנים הקשורים לחסמים שחוות הצעירות

 לבין ,אישיים ומשאבים סביבתייםהמשאבים הבחלק הבא נבחן הקשר בין משתני הרקע השונים, 

המדד הכללי של החסמים לתעסוקה כפי שדווח על ידי הצעירות העובדות והלא עובדות בנפרד ובסך 

 הכל.

באשר לכלל הצעירות נמצא כי ככל שגיל הצעירה נמוך יותר היא חווה יותר חסמים. בנוסף, ככל 

 שרמת ההשכלה של הצעירות נמוכה הן מדווחות על יותר חסמים. צעירות שסיימו שירות צבאי או

 דיווחו על פחות חסמים מאלו שלא שירתו או שירתו שירות חלקי (M=2.66, SD=0.77) לאומי מלא 

(M=3.18, SD=1.12),  ומאלה שעדיין משרתות (M=3.32, SD=.83 .)אין הבדל בין מי שלא  נמצא כי

 שרתו למי שעדיין משרתות. לגבי המשאבים הסביבתיים נמצא בניגוד למצופה, כי צעירות שדיווחו

 שיש להן יותר משאבים מכל סוג דיווחו על יותר חסמים, ולהפך.

בהשוואה בין הקבוצות נמצא כי עבור הצעירות העובדות משתני הרקע שקשורים ליותר חסמים 

גיל צעיר, מצב כלכלי קשה יותר, קיומה של מחלה או נכות, רמת השכלה נמוכה והיות הצעירה : הם

מהתעסוקה קשורה בקשר חזק גבוהה ד נמצא ששביעות רצון במהלך השירות הצבאי או הלאומי. עו

 ומובהק לפחות חסמים לתעסוקה.
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למצב בריאותי  החסמים לתעסוקה קשורשכיחות גבוהה של בקרב הצעירות שאינן עובדות נמצא כי 

גרוע יותר ולרמת השכלה נמוכה. כמו כן, כל משתני התמיכה קשורים בקשר חיובי  סובייקטיבי

 לחסמים, כך שצעירות שדיווחו על יותר חסמים דיווחו על יותר תמיכה, ולהפך. 

חשוב לציין כי יתכן שחלק מהקשרים שלא נמצאו מובהקים בתוך קבוצות הצעירות שעובדות 

 בוצות.ושאינן עובדות עשויים לנבוע מגודל הק

 

 : קשרים בין משתני המחקר לחסמים לתעסוקה13 לוח

צעירות  המשתנה

 עובדות

צעירות לא 

 עובדות

 סך הכל

 t/r/f t/r/f t/r/f 

 משתני רקע

 ***25.- 10. -***29. גיל

 14.- 01.- ***22.- (4- 1) מצב כלכלי

 26. 21. 50. =כן(1)חובות 

 1.83 04.- 1.28 =כן(1) מחזיקה רכב

 -.12 -**30. 02. (5- 1) בריאותימצב 

 1.47 53.- *2.06 =כן(1) מחלה או נכות

 -.70 56.- 16.- =כן(1) מקום מגורים קבוע

 -.***35 *26.- ***37.- (5- 1) השכלה

 97. 75.- 08.- =כן(1) לימודים כעת

 1.73 80. 1.51 =כן(1) תעודה מקצועית

)מלא,  השלמת שירות צבאי

 חלקי/לא, עדיין משרתת(

5.78** 2.30 ***10.69 

 54. 43. 33.- =עולה(1)ארץ לידה 

 -1.58 15.- 1.67 (= רווקה1מצב משפחתי )

 משאבים אישיים

 21. 22. 08.- יעילות עצמית

 - - -.62*** שביעות רצון מתעסוקה

 משאבים סביבתיים

 .**28 ***27. 20. תמיכה משפחתית

 *21. ***27. 20. חברתיתתמיכה 

 .24** ***35. 14. תמיכת אחר משמעותי

 .30*** ***36. 22. ממוצע תמיכה

שביעות רצון מתמיכה 

 חברתית

.20 .14 .20* 

 



 

57 

 

  סיכון במצבי צעירות בקרב לתעסוקה חסמים מחקר דוח

 דיון ומסקנות

ולפיכך אינם  ,ראשית חשוב לשוב ולציין כי הנתונים למחקר זה נאספו טרם תקופת הקורונה

עם זאת, ניתן להניח כי הממצאים של המחקר  משקפים את השפעותיה של תקופה זו על הצעירות.

הקורונה על עולם התעסוקה בכלל מגיפת הזה מציגים תמונת מצב שהחמירה בעקבות השפעתה של 

ת כיום מתקשו במצבי סיכון כך ניתן לשער כי צעירותבהתאם ל .באופן ספציפי וצעירות ועל צעירים

בהשוואה למצב טרום  וחוות יותר חסמים מהסוגים השונים שנבחנו ,למצוא עבודה ולהתמיד בה

מעידה על הפגיעה הכלכלית, חברתית אשר  בהתאם לספרות שהוצגה השערה זו הינה  .המגיפה

ותעסוקתית שעתידים צעירים לחוות בעקבות הקורונה הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך )יחיאל 

 Gould & Kassa, 2020; Huang & Zhao,2020 ;ILO, 2020;OECD, 2020a; 2020 וזוהר,

Tamesberger & Bacher, 2020 ובעקבות הספרות המעידה על הקשר החזק בין אבטלה למצוקה ,)

חשוב . (Achdut &  Refaeli, 2020; Gonzalez et al., 2020רגשית בתקופת הקורונה בקרב צעירים )

המחקר הנוכחי ככאלו המציעים כיוונים להתערבות עם צעירות במצבי סיכון  לבחון את ממצאי לכן

 .המאופיינת במשבר תעסוקה ובייחוד בתקופה זו, ככלל

 מאפייני התעסוקה של הצעירות

דיווחו על תעסוקה  מהצעירות 55%-בעוד ש הממצאים המדאיגים מאד של מחקר זה מורים כי

הצעירות העובדות אינן מגיעות למצב בו התעסוקה הינה מקור הכנסה מספק.  במשרה מלאה, ככלל

מהצעירות העובדות הכנסה בגובה שכר המינימום ומטה.  72%-הממצאים מורים כי לזאת כיוון ש

בייחוד לצעירות חסרות עורף משפחתי אשר צריכות ושכר אשר אינו מאפשר קיום בכבוד, מדובר ב

מסייעות כלכלית כאלו הולעיתים קרובות אף  ,נות על גורמים חיצונייםלפרנס את עצמן ללא כל השע

לאור שיעור גבוה יחסית )בהשוואה למחקרים (. יתרה מכך, 2020, ואחרות לבני משפחותיהן )קומם

שווה או רבות מהן בעלות שכר הממצא כי  ,( של צעירות העובדות במשרה מלאהבקבוצה זו אחרים

לכך הינו כי צעירות עובדות בעבודות אשר דורשות אפשרי . הסבר מדאיג במיוחד נמוך מהמינימום

נפגעים פעם אחר פעם. ממצא זה  ןמהן התחייבות למשרה מלאה, אולם בפועל תנאי ההעסקה שלה

ועל העובדה כי הן  ,על פגיעה בתנאי עבודתןבקבוצת המיקוד במסגרתו הצעירות סיפרו גם כן עלה 

או במשמרות שלהן  ,לפיכך מעסיקים חוששים פחות לפגוע בשעות עבודתן .עותמזוהות כצעירות פגי

הינו  שחשוב להדגישו נוסףממצא מדאיג   מתוך ידיעה כי הן אינן יכולות לאפשר לעצמן להתפטר.

בין חמישית לשליש שהשיעור הגבוה של צעירות עובדות שאינן מודעות לתנאי העסקה שלהן, כך 

קרוב  ם הן זכאיות לימי חופשה בתשלום, לימי מחלה ולחסכון פנסיוני.מהצעירות אינן יודעות א

לעשרה אחוזים אינן מקבלות את התנאים המגיעים להן לפי חוק, כמו ימי מחלה או ימי חפשה 

 בתשלום.

שהוא שיעור דומה למחקרים בקרב צעירות  ,54%שיעור התעסוקה במחקר זה עומד על  בנוסף,

כי מרבית עוד הנתונים מראים (. 2020קומם ואחרות,  ;2018ואחרות, סיכון )ראה קומם מצבי ב

. מדובר בעבודות בתפקידי מכירות בחנויות, ”non-standard jobs“הצעירות עובדות במה שמכונה 

רוב הצעירות עובדות בעבודות שאין בהן אופק תעסוקתי  כלומרברשתות מזון, במלצרות ופקידות. 

 לכך, בהתאם אפשרויות להעלאה משמעותית בהכנסה.לחילופין ו ואפשרויות קידום ראויות, א

באשר לפריטים הנוגעים  הייתהבשאלון שביעות הרצון מהתעסוקה שביעות הרצון הנמוכה ביותר 

רוב הצעירות דיווחו כי לא תרצנה להמשיך לעבוד בעבודתן כמו כן, לסיכויים לקידום ולשכר. 
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וכי רבות מהצעירות רוצות  ,מדובר בעבודות זמניותהנוכחית, כאשר מהתשובות ניכר שמראש 

עובדות תואם ציינו שללמוד על מנת לרכוש מקצוע ראוי. יש לציין כי סוג העבודות שבו הצעירות 

לחייהם  20-גם צעירים באוכלוסייה הכללית עובדים בעיקר בתחילת שנות הכן ו ,לגיל הצעירות

 2היחסי שנמצא בתחום התעסוקה )ממוצע של גם חוסר היציבות . בנוסף לאלו, ובעבודות אל

 ,עבודות בשנה האחרונה( הינו תואם גיל. מאידך, לאור החסמים הרבים שצוינו בתחום התעסוקה

ולאור הקשיים שמפורטים בסקירת הספרות ברכישת השכלה על תיכונית בקרב קבוצה זו, נשאלת 

מסוג זה, וכי למרות אי שביעות  בעבודותהן תשארנה השאלה האם עבור רבות מהצעירות צפוי כי 

 להשיג עבודות בעלות סטטוס גבוה יותר. תתקשינהרצונן מהתעסוקה הן 

, שיעור הדומה לזה של מבקשי 19.5%עומדים על של צעירות במחקר זה שיעורי האבטלה בפועל 

מדובר עם זאת, (. 2020, הישראלי התעסוקה בקבוצת גיל זו טרום משבר הקורונה )שירות התעסוקה

וניתן לשער  ,עדיין בשיעור משמעותי של צעירות שזקוקות לעזרה בהשתלבות בשוק התעסוקה

מאחר וענפי  בהתאם לסקירת הספרות שהוצגה ששיעור זה גדל משמעותית בעקבות משבר הקורונה

 ,.Blundell et al) המשק בהן נשים ככלל וצעירות בפרט מועסקות הן אלו שנפגעו ביותר

2020;OECD a;United Nation, 2020.) 

מתוך הצעירות שאינן עובדות(.  5%נמצא שיעור פיטורין נמוך מאד של הצעירות )אף במחקר הנוכחי 

. מאידך, תקופת הקורונה הביאה עימה אתגרים רבים עבור כשלעצמם נתונים אלו הם מעודדים 

ות בשכר נמוך הינו עבוד מי שעבדו כאמורצעירות במצבי סיכון ומאחר ואופי העבודות של 

ולפי ההערכות  ,פלט משוק התעסוקהיתה הראשונה להיקבוצה זו הי. ובמקומות הנותנים שירותים

דרש מאמץ משמעותי במתן שירותי יילאור האמור,  (.2020)שבע,   גם האחרונה לחזור אליה

המחקר כמו כן,  .לשוק העבודהופוטרו תעסוקה לקבוצה זו על מנת לאפשר את חזרתן של מי שעבדו 

מעלה צמתים בהן הצעירות מתקשות למצוא עבודה וחוות תקופות של אבטלה, בהן התקופה שלפני 

חשוב לדאוג לסיוע מיוחד על כן,  ואחרי תחילת השירות הצבאי/הלאומי, במהלך הריון ולאחר לידה.

 לצעירות הנמצאות בצמתי חיים אלו.

 חסמים לתעסוקה

ו צעירות שאינן עובדות מדווחות על יותר חסמים, כולל הממצאים מורים כי ברוב התחומים שנבדק

חסמים שקשורים למגדר, למוצא ולתנאי עבודה פוגעניים. ממצאים אלו מעלים את ההשערה כי 

חסמים שונים בתחום התעסוקה, נחשפו לאפליה מסוגים שונים  ןמדובר בצעירות שחוו בעבר

שעלו  הממצאיםאלו מחוזקים על ידי  ולייחס שלילי אשר מונע מהן להשתלב בתעסוקה. ממצאים

שמראים שצעירות צוברות מגוון רחב של חוויות שליליות בתעסוקה ופגיעות  ,בקבוצת המיקוד

כיוון שהן מודעות לכך שלא  ,חסמים אלו עשויים למנוע מהן להשתלב בתעסוקה מסוגים שונים.

תהיינה מוגנות מפגיעות נוספות. עם זאת, חשוב לסייג שבמחקר הנוכחי לא שאלנו את הצעירות 

 שלא עבדו על חוויות עבר שליליות במסגרת התעסוקה, וזו שאלה חשובה להמשך מחקר.

חוששות כי  באשר לחסמים המגדריים בולט כי בהתאם למאפייני כל קבוצה, צעירות שאינן עובדות

לרעה בתחום תופלנה העובדות חוששות כי  צעירותלעומת זאת הוהן תופלנה לרעה בקבלה לעבודה, 

עוד בולט החשש של הצעירות שאינן עובדות לקבל הערות ההזדמנויות לקידום וההעלאה בשכר. 

 ,החששות של שתי הקבוצות אינן חששות בלבדשליליות כנשים כולל עלבונות או בדיחות גסות. 

כיוון שמחקרים רבים מעידים על סוגי האפליה האלו שחוות נשים בעולם התעסוקה כפי שהורחב 
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(, ויתכן שהם מבוססים על Watts et al., 2015 ;2013בסקירת הספרות )ר' לדוגמה נאון ואחרים, 

חוויות קודמות ונוכחיות של הצעירות. המודעות של הצעירות לחסמים הללו הינה חשובה לעבודה 

אולם גם מדגישה את הצורך המשמעותי במיגור תופעות האפליה כלפי נשים  ,יפולית עימןהט

  בתחום התעסוקה, שהתרחבו באופן משמעותי בתקופת הקורונה.

דיווחו גם על יותר חסמים הנוגעים לדרישות הצעירות שאינן עובדות  , חשוב להדגיש כיעם זאת

. כך לדוגמה הן דיווחו בשכיחות בזכויותיהן מאפליה ופגיעה יםהנובע חסמיםולא רק התעסוקה, 

העומד בפני צעירות אלו,  לקושי בהתמדהאחד ההסברים  .גבוהה יותר על קושי להתמיד בעבודה

כי הצעירות מגיעות לתעסוקה וממשיכות להתמודד עם הטראומות שחוו בעברן ועם קשיים הינו 

, צעירות עובדות זאת מיד ולהצליח בתעסוקה. בהתאם לעל יכולתן להת גם כן אלו מקשים, ורגשיים

לאור הקשיים כחסם משמעותי בתחום התעסוקה.  יהןדיברו על חסם של להסתיר את רגשות

צעירות בשתי הקבוצות ציינו  ,מתמודדות בחייהן האישיים עימן הצעירותהקונקרטיים והרגשיים 

  לא יתחשבו או מתחשבים ברקע שמהן הן מגיעות. הכחשש משמעותי את העובדה שבמקומות עבוד

 יתכן אף שהחסמים שנוגעים לדרישות התעסוקה נובעים מהעדר מודלים בתחום התעסוקה

, כפי שהודגש על ומהעדר סביבה משפחתית תומכת אשר מכווינה את הצעירות בעולם התעסוקה

שות הבסיסיות של מקום ידי הצעירות בקבוצת המיקוד. הקושי של הצעירות להתמודד עם הדרי

העבודה והמחירים של עבודה לחיי הפנאי שלהם, עשוי להיות תוצר של העובדה שהן לא נחשפו 

להורים ולסביבה בה התעסוקה היא מרכיב מרכזי מחיי היום יום ולא נחשפו לשגרת העבודה של 

 הקרובים להם. 

צעירות אשר זקוקות לכך, לאור הממצאים הללו מתחזק הצורך למצוא מקומות עבודה מותאמים ל

מעניין לציין  .ןשאף עלה מהצעירות עצמ ךצור, בהם המעסיקים לומדים על האתגרים של הצעירות

היו  ,כי כאשר הצעירות נשאלו על מה יאפשר להן לממש את החלום בתחום התעסוקהבהקשר זה 

שלא רק עירות, חלק מהצבקרב צעירות שהזכירו את הנושא של טיפול רגשי. כלומר בולטת ההבנה 

זקוקות להתערבות שתסייע  הן בהווה אלא במבט לעתיד, כדי להגשים שאיפות בתחום התעסוקה

 .להן להתמודד עם המצוקה הרגשית

חשוב לציין ששיעור החסמים הגבוה כפי שעלה בשתי הקבוצות עשוי לנבוע גם מהמאפיינים 

שונות. כך לדוגמה צעירות ת שהינן מטופלות במסגרות טיפוליות ובתוכניות הייחודים לצעירו

מיוחדות עבור צעירות במצבי סיכון משתתפות בסדנאות לאומי המצויות בתוכניות שירות 

לכן יתכן . אשר מחזקות את הבנתן באשר לחסמים העומדים בפניהן בשוק התעסוקה ,ובהרצאות

ואינה אופיינית לכלל , שנמצאה כאן מיחדת קבוצה זו שהמודעות הגבוהה לנושא החסמים כפי

 הצעירות במצבי סיכון שאינן עוברות תהליכים מסוג זה.

באשר להשוואה בין צעירים לצעירות, כצפוי נמצא כי באופן כללי צעירים חווים/צופים פחות 

דקו נמצא כי בכל אחד מהתחומים שנב לכך, קשיים בתחום התעסוקה בהשוואה לצעירות. בדומה

הצעירות חוות או מצפות ליותר חסמים, כולל החסמים המגדריים, האתניים, אלו הקשורים 

לדרישות העסקה ואלו הקשורים לציפייה לחוות או חוויה של תנאי העסקה פוגעניים, בהשוואה 

לצעירים. ממצאים אלו נתמכים בספרות הקיימת על השילוב בין חסמים מגדריים לאתניים 

ומדגישים את העובדה כי צעירות לא רק חוות חסמים מגדריים  ,(Watt et al., 2015)לדוגמה 

בשכיחות יותר גבוהה, אלא באופן כללי הן מופלות לרעה בשוק התעסוקה והאתגרים העומדים 
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המדגישה את  ,היבט זה תומך בתאוריה של הצטלבות מיקומי שוליים רבים יותר. ןבפניה

 לקבוצות מדוכאות שונותמשתייכות ים צעירות אשר  העומדת בפני נש ,ההצטלבות של חסמים

מדובר בצעירות המגיעות הנוכחי במחקר  .(2012נבו וקומם, -)קרומר שנמצאות בשולי החברה

)חמישית  מתמודדות אף עם מגבלהלצד היותן נשים, וחלקן  , זאתמרקע של סיכון ומצוקה כלכלית

 מהצעירות דיווחו על מגבלה בריאותית פיזית או נפשית(.

 תפיסות לגבי התעסוקה

הצעירות במחקר הנוכחי נשאלו לגבי החלום שלהן בתחום התעסוקה. מהממצאים בלט כי הנושא 

כלומר הממצאים מעידים כי רכישת . של רכישת השכלה נתפס כמשמעותי ביותר בתחום זה

בפני עצמה. גם  מטרההן כאמצעי להשגת התעסוקה נחשקת והן כ ירותעבור הצע נתפסת ,השכלה

כאן, ניכרת מודעות משמעותית של הצעירות למציאות בתחום התעסוקה. כאמור ספרות רחבה 

ואולי המשמעותי ביותר להשגת תעסוקה הנחשבת כטובה  ,מדגישה את ההשכלה ככלי משמעותי

זאת בניגוד לירידה (. 2013וד הדר וחובב, ד-בן ;2011בן דוד,  ;2018אקשטיין ואחרים, לדוגמה  ')ר

 נושא ההשכלההמודעות של הצעירות לבחשיבות ההשכלה בקרב צעירים באוכלוסייה הכללית. 

הינה חיובית ומעידה ככל הנראה על התהליכים הטיפוליים המשמעותיים שצעירות אלו עוברות 

חשוב במיוחד לסייע לצעירות הללו ו ,ודעותברור שאין די במבתוכניות בהן הן משתתפות. עם זאת, 

הסיבה לכך קשורה לממצאים שעלו  במעבר מהרצון אל ביצוע חלומן להשלים את השכלתן.

מעידים כי לעיתים השאיפה לרכישת השכלה על , אשר מחקרים בתחום של צעירים במצבי סיכון ב

רוב הצעירות בטוחות או חושבות  נמצא כי במחקר הנוכחי תיכונית נשארת כשאיפה בלבד.

חשוב כי השירותים המלווים . לאור זאת, שתצלחנה להגשים את החלום שלהן בתחום התעסוקה

הדרכים  יעבדו ביחד עימן עלאותן ינהלו שיח משמעותי על החלום של הצעירות בתחום התעסוקה ו

 לממשו.

רצון להרגיש משמעותיות שחשוב להדגיש הוא כי חמישית מהצעירות דיברו על ה ממצא נוסף

ככזה הקשור לחלום שלהם בתחום התעסוקה. כמו כן, תחושת משמעות בתעסוקה דורגה  בעבודה

חשיבות . רביעית בחשיבותה במרכיבי התעסוקה שחשובים לצעירות ולאחריה מימוש עצמי

ה גם מהשאלון בנוגע לשביעות הרצון מהתעסוקה. אחד הפריטים שזכה תהמשמעות בתעסוקה על

הכי הרבה תמיכה הוא שביעות הרצון של הצעירות מכך שהן יכולות לעשות דברים למען אנשים ל

מדגישה את העובדה כי הן עסוקות פחות  בעוד שהספרות על צעירות במצבי סיכון זאתאחרים. 

(. יש לשקול Refaeli et al., 2019ויותר בצורך לממש צרכים מידיים דרך תעסוקה ) ,במימוש עצמי

העובדה שכעת רוב הצעירות מועסקות בעבודות שהן אינן רוצות  ממצאי המחקר הנוכחי לצדאת 

ת כעת לפעול למען כן מצליחוואינן רואות בהן דרך למימוש עצמי. כלומר, אף כי הן , ןלהמשיך בה

פעולה זו אינה מספקת ככל הנראה את הצרכים השונים ובהם הצורך למימוש אחרים במידת מה, 

ולאחריו רצון לעבוד ,וחים על סוג העבודה הרצוי כללו רצון לעבוד בתפקידים ניהוליים עצמי. הדיו

עבור  תחושת משמעות בתעסוקה יוכלו לספקש יותר סבירשלגביהם  ,בתפקידי טיפול והדרכה

 .הצעירות

חשוב עם זאת לציין כי לצד החשיבות שנתנו הצעירות להיבט של המשמעות בעבודה, נראה כי כאשר 

עדפו את נושא היציבות והשכר והיקף שעות יאלו על התחומים החשובים להן בתעסוקה הן תהן נש

למול  שמתאים לצרכים שלהן. גם כאן, ניתן לזהות תפיסה מודעת של הצעירות לצרכים שלהן
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ההכנסה  . עבור צעירות אלוכאשר עבור קבוצה זו היציבות והשכר משולבים זה בזה הרצונות שלהן.

שעשויה לסייע להן בתקופות של משפחתית היום יומי, כאשר אין להן רשת תמיכה לקיום חיונית 

לצד זאת, הדגש  כלומר הן זקוקות לעבודה יציבה שתספק להן שכר שיספיק לקיומן. העדר עבודה.

עשוי לנבוע משתי מקורות. האחד, צעירות של הצעירות על היקף שעות שמתאים לצרכים 

לעבוד במשרה  מתקשותהמתמודדות עם קשיים ומצוקה רגשית זקוקות מחד לתעסוקה ומאידך 

ורוצות שיוצעו להן משרות התואמות לצרכיהן. מאידך, כאמור  , בשל מאפייני הסיכון שלהן,מלאה

למעשה לתת להן פחות שעות מעסיקים נוטים לפגוע בהיקף התעסוקה של צעירות במצבי סיכון ו

כפי שעלה  זקוקות על מנת לעמוד בהוצאותיהן בהתאם למה שהןעבודה בפועל מאשר היו רוצות ו

  .בממצאים

 היבטים הקשורים לחסמים

גיל הצעירה קשור לשכיחות גבוהה יותר של חסמים. ממצא באשר לחסמים ברמת הפרט נמצא כי 

עיתים קרובות לניסיון. כאמור בסקירת הספרות אחד לאור העובדה שגיל נקשר ל ,זה אינו מפתיע

קוליק ; 2017טרבצ'ינסקי, ס-החסמים המשמעותיים ביותר לתעסוקה הינו העדר ניסיון )כאהן

עבור ורכישת ניסיון  ,(. ממצא זה מעיד על הצורך לייצר הזדמנויות תעסוקה ייחודיות2014ובנימין, 

  ניסיון מועט בשוק התעסוקה.יש צעירות להן 

כמו כן, נמצא כי ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר כך הצעירות מדווחות על פחות חסמים. ממצא 

זה כאמור לעייל תואם לספרות הרחבה והעשירה על הקשר בין רמות השכלה לתעסוקה )אקשטיין 

במיוחד בישראל בה רלוונטי (. קשר זה 2013וד הדר וחובב, ד-בן ;2011בן דוד,  ;2018ואחרים, 

כך לדוגמה בישראל OECD  (OECD, 2019 .)-עלי תואר ראשון הוא בין הגבוהים במדינות השיעור ב

. OECD-במדינות ה 44%בהשוואה לממוצע של זאת  ,הם בעלי תואר ראשון 34עד  -25מבני ה 48%

כאמור, ממצאי המחקר מעלים כי הצעירות מזהות את הצורך לשפר את ההשכלה שלהן ככלי מרכזי 

הממצאים בפרק זה מחזקים שלא מדובר רק בתחושת  חלומן בתחום התעסוקה.להגשים את 

 . בתעסוקה הצעירות, אלא בפועל צעירות בעלות השכלה גבוהה יותר חוות פחות חסמים

לבין  ,ספרות בתחום הינו הקשר בין השלמת שירות צבאי או לאומיממצא נוסף אשר תומך ב

לימו שירות צבאי מדווחות על פחות חסמים החסמים לתעסוקה. הממצאים מורים כי מי שהש

למי שלא שירתו כלל או שירתו שירות חלקי והן ביחס למי שעדיין משרתות.  סהן ביח ,לתעסוקה

ממצא זה חשוב במיוחד מאחר שהשתלבות בשירות צבאי/לאומי הינה משימה מורכבת במיוחד 

ת הגבוהים בקרב הצעירות ממצא זה אף חשוב לאור שיעורי השירו. צעירות במצבי סיכוןעבור 

שרתו או משרתות(. נתון זה אף כי אינו משקף את אוכלוסיית הצעירות במצבי  91%במחקר הנוכחי )

סיכון, משקף את המאמצים שנעשים בהתערבות עם צעירות אלו, לסייע להן להשתלב בשירות, 

צבאי או  הספרות מדגישה את החשיבות של שירותכמקפצה להשתלבותן בחברה. בהתאם לכך, 

(. אולם המחקר 2009קטן,  ;2016לאומי בישראל ככלי להשתלבות בתעסוקה )לב ארי ואחרים, 

אלא משתנה התורם  ,הנוכחי מדגיש שהשירות אינו רק משתנה הקובע מי תשתלב בתעסוקה ומי לא

לתפיסה של הצעירות את שוק התעסוקה ואת היותו מקום אפשרי להשתלבות עבורן. כמובן שיתכן 

חשוב יסת החסמים נובעת מחוויה שלילית של מי שלא שרתו, אשר מתקשות להשתלב בעבודה. שתפ

בהקשר זה לזהות את התרומה הייחודית של תוכניות השירות הלאומי עבור צעירות במצבי סיכון. 

תוכניות אלו מספקות מעטפת משמעותית לצעירות במהלך השירות ומקדמות תהליכי למידה של 
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עשויים לסייע לצעירות למול החסמים. היבטים אלו מודגשים פחות בשירות  עולם העבודה אשר

מאחר שבמחקר הנוכחי רוב הצעירות ששרתו ומשרתות עשו זאת במסגרת השירות הלאומי הצבאי. 

כמו כן, יתכן כי צעירות ששרתו שירות מלא . מהתערבות זויתכן שהממצאים הנוכחיים נובעים 

הינן גם אלו שהינן מבוגרות יותר ובאופן טבעי הן בעלות ניסיון  ,)בהשוואה למי שעדיין משרתות(

 דבר אשר כאמור לעייל קשור לפחות חסמים. ,משמעותי יותר בתעסוקה

נמצאה קשורה אצל הצעירות העובדות ליותר חסמים בתעסוקה. המחקר  מחלה או נכותקיומה של 

נאון ושי להשתלב בתעסוקה )קשורה לק נכות פיזית או נפשיתבתחום מראה כי התמודדות עם 

אף כאשר הן מצליחות  ,(. המחקר הנוכחי מראה כי צעירות אלו ;2013Hong et al., 2015ואחרים, 

לרעה כלפיהן  מהאפליהאלו נובעים קשיים להשתלב בתעסוקה חוות יותר קשיים. יתכן כי 

. יתכן אף, או מחלה יותר מאשר בקרב מי שאינן סובלות מנכות , ששכיחיםומהפגיעה בזכויות שלהן

שבעוד שכלל הצעירות במצבי סיכון מרגישות כי הן מנוצלות לרעה בשל העובדה שהמעסיקים 

אשר  ,יודעים שהן לא תרשנה לעצמן להתפטר, המצב חמור עוד יותר אצל מי שיש לה נכות ומגבלה

עם תנאים אף בעבודות שהינן  להישאריודעת שהיא תתקשה למצוא עבודה חלופית ולפיכך מעדיפה 

הן אלו  ,פוגעניים. עוד נמצא כי צעירות שאינן עובדות אשר מדווחות על מצב בריאותי פחות טוב

שחוות קושי בהשתלבות בתעסוקה. ממצא זה עולה בקנה אחד עם הספרות אשר מצביעה על קשר 

ת מעגלי בין בריאות ככלל ובריאות נפשית בפרט לבין תעסוקה, כך שמחד מי שמתמודדים עם בעיו

ומאידך מי שאינם משתלבים בתעסוקה חווים כתוצאה מכך  ,בריאות משתלבים פחות בתעסוקה

 (.Achdut &  Refaeli, 2020בעיות בריאות ומצוקה נפשית )ר' סקירה אצל 

 ,מי שמצבה הכלכלי טוב יותר דיווחה על פחות חסמים, הצעירות העובדות עוד נמצא כי בקרב

מי שמצבה הכלכלי טוב יותר היא כזו שעבודתה מספקת לה  ניתן לשער כי ,ולהפך. בהקשר זה

או גבוהה בהרבה  ,רבע מהצעירות במחקר זה דיווחו על הכנסה גבוהההכנסה גבוהה יותר. 

הן צעירות אשר חוות פחות  תהכנסה משמעותיליתכן שצעירות שעבודתן היא מקור מהמינימום. 

ולפיכך הן מדווחות על פחות חסמים. במחקר זה ישנן מעט צעירות  ,פגיעות בשוק התעסוקה

 ההעסקהתנאי  יציבים בעלי אופק קידום, בהן סביר שתחווינה פחות שדיווחו על עבודה במקומות

פוגעניים כמו בתפקידי הוראה, משפטים תכנות. כמו כן, יתכן שצעירות שמצבן הכלכלי טוב ושכר 

והן אינן נאלצות  ,ות יותר בררניות בבחירת מקום העבודהיותר יכולות להרשות לעצמן להי

 חוות פגיעה בתנאי ההעסקה שלהן.לחילופין או , על עבודות בהן הן מופלות לרעה להתפשר

לצד זאת, גבוהה. בינונית הצעירות דיווחו על תחושת מסוגלות עצמית באשר למשאבים האישיים, 

נן עובדות באשר למסוגלות העצמית. כמו כן, לא לא נמצא הבדל בין הצעירות שעובדות לאלו שאי

נמצא קשר בין המסוגלות העצמית למדד החסמים לתעסוקה. ממצא זה מחזק את העובדה כי 

ופחות  ,חסמים לתעסוקה הם בעיקרם חסמים הנובעים מהיבטים בין אישיים וחסמים מבניים

ן מהתעסוקה קשורה בפחות מחסמים הנוגעים לאישיותן של הצעירות. עוד נמצא כי שביעות הרצו

את חשיבות חווית תעסוקה מיטיבה לצעירות ככזו המצמצמת את חסמים, ממצא אשר מדגיש 

 .הקשיים שהן חוות

ולאחריה של  ,זמינות נמוכה יחסית של תמיכה משפחתית חוות כי צעירותם ורימחקר מממצאי ה

משמעותי, דבר אשר נובע ככל ביותר היה אחר שדווח תמיכה מחברות/ים. מקור התמיכה המרכזי 

כאשר הצעירות נשאלו  ,הנראה מכך שכל הצעירות הינן מטופלות בשירותים שונים. בהתאם לכך
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ופחות משליש דיווחו על תמיכת  ,מחציתן דיווחו על גורמים טיפוליים ,מי עוזר להן בשנה האחרונה

השונים נמצאה קשורה  התמיכה מהגורמיםחברים ובני משפחה. ממצא מפתיע במחקר זה הינו כי 

לרמה גבוהה יותר של חסמים. לממצא זה כמה הסברים אפשריים. ראשית כפי שנכתב לעייל יתכן 

ובהקשר זה הן , שצעירות הזוכות ליותר תמיכה הינן צעירות שזוכות ליותר התערבויות טיפוליות

ות אשר זוכות . כמו כן, יתכן שהצעירומודעות להם לומדות יותר על החסמים העומדים בפניהן

הן אותן צעירות אשר חוות את מרבית החסמים בעולם  ,ליותר תמיכה על ידי השירותים השונים

 ויתכן אף כי החסמים הללו הם הגורמים לכך שהצעירות הללו מקבלות יותר תמיכה ,התעסוקה

 . ויותר שירותים טיפוליים

כלומר הממצאים מצביעים . הצורך לטפל בחסמים המבנייםככלל, ממצאי המחקר מדגישים את 

על כיוון מרכזי שעל פיו על מנת לצמצם את החסמים העומדים בפני צעירות יש לצמצם את האפליה 

ויש לצמצם את האפליה כלפי צעירות ממגזרים או ממוצא אתני שונה.  ,כלפי צעירות בשוק העבודה

ולדאוג כי מעסיקים יהיו כמו כן, יש לדאוג לאכוף את חוקי העבודה בכל הנוגע לצעירים וצעירות 

  .ויתחשבו בהםרגישים לצרכים של צעירות במצבי סיכון בעולם התעסוקה 

 פרקטיקה ולמדיניותהמלצות ל

לאורך הדיון בממצאים שולבו מספר המלצות לעבודה עם הצעירות. עם זאת, כמה המלצות ראויות 

. ריבוי החסמים בקרב בעצמן להדגשה במיוחד, בחלקן הן תואמות להמלצות שהצעירות ציינו

לאור על הפגיעות של צעירות בעולם העבודה.  עד כה ידועשהצעירות לעומת הצעירים, מדגיש את 

האמור, ועל בסיס ממצאי המחקר נדרש לפתח מודל רגיש מגדרית לשילוב צעירות במצבי סיכון 

 מכך נדרשת . כחלקאשר יכשיר את הצוותים העובדים לשילוב תעסוקתי של צעירות אלו בתעסוקה

עבודה משמעותית לקידום מדיניות שתמנע אפליה לרעה של נשים בעולם התעסוקה, אפליה על 

אשר  חשוב מאד להקים מענה משפטי לצעירות בסיס גזעי, ופגיעה בתנאי ההעסקה של הצעירות. 

 לתבוע מעסיקים אשר פוגעים יפעל ומאידך ,יפעל מחד להגברת המודעות של צעירות לזכויות שלהן

 בזכויות של הצעירות.

וכי צעירות  ,בהשוואה לצעיריםלצד זאת, נראה כי הצעירות מתקשות יותר למול דרישות התעסוקה 

ממצא זה מדגיש את . עובדות וצעירות שאינן עובדות מדווחות על רמה דומה של חסמים בתחום זה

החשיבות למצוא מעסיקים ידידים, שיכירו את מצבן של הצעירות ויהיו נכונים להעסיק אותן וגלות 

עבור  כזומסגרת השירות הלאומי לצעירות במצבי סיכון מהווה פלטפורמה התחשבות במצבן. 

קשיים רגשיים כמו כן, יתכן שעבור צעירות שמתמודדות עם (. 2014צעירות רבות )זעירא ואחרים, 

יאפשרו אשר   ,יצירת מסגרות לעבודה מוגנת ומלווה על ידי נשות מקצועמשמעותיים יש צורך ב

 להעזיבן  ומאידך לא ימהרו  ,מחד להתנסות בדרישות התעסוקתיות המקובלות בשוק צעירותל

 כשאינן עומדות בהן. 

, ם יותר במרבית התחומיםהמחקר הצביע על כך שהצעירות שאינן עובדות מדווחות על חסמים רבי

ה לקדם את תבהשוואה לצעירות שעובדות. נראה לפיכך שכל תוכנית תעסוקה אשר בכוונ

צריכה להתמקד בחסמים הללו, להבין את משמעותם עבור  ,השתלבותן של צעירות בשוק העבודה

 מומלץלחשוב ביחד עם הצעירות מה עשוי לסייע להן להתמודד עם חסמים אלו. כן הצעירות ו

להשתמש בכלי המחקר הנוכחי בגרסתו הנוכחית או בגרסה מקוצרת בפרקטיקה, להבנת החסמים 

העומדים בפני צעירות המקבלות מענה בשירותים השונים ובהתאם לכך לעצב את ההתערבות. 
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לדוגמה יתכן כי עבור חלק מהצעירות יתאים לעבוד במקומות עבודה נשיים או במקומות בהן 

מעסיקים  למצואאחרות יתכן שיידרש כמו כן, עבור צעירות ת רקע דומה. נמצאות צעירות בעלו

אשר קשובים ומוכנים להתחשב ברקע האישי של הצעירה. גם כאן נראה שהמודעות של הצעירות 

 ולעובדה שניתן לתבוע על הפרה של זכויות אלו היא הכרחית. ,לזכויות שלהן בשוק העבודה

המחקר הנוכחי מדגיש סוגיה חשובה לפתחן של נשות המקצוע ביחס לצעירות במצבי סיכון, הוא 

מדגיש את פגיעותן הגדולה בהגיען לשוק העבודה והקושי שלהן להתמודד עם הדרישות שנראות 

לרוב בסיסיות, בשל הרקע ממנו באו והעובדה שהטראומה והמצוקה הרגשית שולטת בחייהן גם 

יה שמדובר בצעירות שמתעצלות לעבוד או לעבוד במשרה מלאה, צריכה להתחלף כיום. כך שהרא

בהבנה של האתגר העומד בפני צעירה אשר צריכה להיות שירותית, חייכנית ואדיבה ללקוחות, 

כאשר היא במצוקה רגשית משמעותית או מתמודדת עם תסמינים של טראומות קודמות. ממקום 

 יק תוצאות משמעותיות יותר.זה ההתערבות הטיפולית עשויה להפ

על מנת לממש אותם הן ולצעירות חלומות רבים בתחום התעסוקה, יש המחקר מצביע על כך ש

עם זאת, נראה כי מנטוריות.  ליווי שלעשות בהיצריכות ליווי, הכוונה ותמיכה אשר יכולים ל

כמו התחומים החלומות שלהן צרים לעולמות התעסוקה שבהן הן נפגשות כצעירות במצבי סיכון 

בשנים האחרונות נעשה יותר ויותר שימוש בשיטות התערבות במסגרתן הטיפוליים השונים. 

, אחרות וחונכות צעירות אחרות )קומם ויכלו להם  ,צעירות שהתמודדו עם מצבי קושי ומצוקה

לחנוך צעירות , עסוקהת(. חשוב לפתח מודל זה ולאפשר לצעירות אשר השיגו הישגים בתחום ה2020

על מנת לחשוף צעירות לסוגי תעסוקה שונים, ולא רק אחרות על מנת לשמש עבורן מודל להצלחה. 

לאלו המוכרים להן כמטופלות, כלומר תחומי הטיפול, ההדרכה והעבודה סוציאלית, חשוב אף 

שיוכלו לייצר מערך של מנטוריות נשים שעוסקות בתפקידים שונים, כולל בתחומי המדעים והייטק, 

בנוסף, יש צורך בהשקעת ללוות את הצעירות ולחשוף אותן לאפשרויות התעסוקה בתחומן. 

משאבים באבחונים תעסוקתיים אשר יאפשרו לצעירות לזהות במה הכוחות שלהן ולצד זאת להכין 

 אותן למה שתדרוש ההשתלבות בעבודה בתחומים שונים, כולל הכנה לראיונות ומבחני קבלה.

כיוון  ,ב לספק לצעירות פלטפורמות להשלמת לימודים ולרכישת השכלה על תיכוניתכמו כן, חשו

הצעירות אף הן הזכירו את נושא  שזהו אמצעי מרכזי למוביליות חברתית בתחום התעסוקה.

ההכשרות כנושא מרכזי. עם זאת, חשוב להיות מודעים לכך שהעובדה שלצעירות אין מודלים 

ק האיכותני של המחקר, מצביעה על החשיבות של הלמידה של בתחום התעסוקה כפי שעלה מהחל

עולם התעסוקה. כלומר, ניתן לטעון שהחלומות של הצעירות בתחום התעסוקה מוגבלים לתחומים 

 ןתושהן מכירות, ועל מנת לאפשר להן השתלבות מיטיבה בתחום התעסוקה יש לחשוף א

 לאפשרויות תעסוקה רבות ומגוונות ככל האפשר. 

לאלו  ,חקר הנוכחי לא נמצא הבדל בין תחושת המסוגלות העצמית של הצעירות העובדותאף שבמ

שאינן עובדות ולא נמצא קשר בין משאב זה לחסמים לתעסוקה, בהתאם לדגש שעלה מהצעירות 

נראה כי חשוב לחזק את משאביהן האישיים של הצעירות והביטחון  ,ספרות בתחוםבהתאם לו

 השתלבותן בעולם התעסוקה. קידוםיות להעצמי שלהן כחלק מההתערבו

 והמלצות למחקר המשך מגבלות

קרוב לרבע מהצעירות שאינן עובדות שהינן  55%דה שכבמגבלות המחקר ראוי לציין את העוב

אינן עובדות בשל שירות צבאי או לאומי בעת ביצוע המחקר. ביצוע שירות  ,מהמשתתפות במחקר
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מחזק את ההנחה כי במחקר זה  , צעירות במצבי סיכון ולפיכךמכל סוג שהוא נתפס כהישג עבור 

השתתפו צעירות שאינן בקצה רצף הסיכון. יתרה מכך, העובדה שכל הצעירות במחקר זה הינן 

 ן, מעידה כי המחקר אינו מייצגצעירות אשר קיבלו שירותים מעמותות שונות לצעירות במצבי סיכו

צעירות שמקבלות מענים מסוגים כאמור זאת ועוד,  לל.אינן מקבלות שירותים כ את הצעירות אשר

שונים מעמותות עשויות להיות בעלות מודעות גדולה יותר לחסמים התעסוקתיים העומדים 

בפניהם, כיוון שאלו מדוברים כחלק מתהליכי ההתערבות האישיים והקבוצתיים בהם הן 

כלל, אשר עשויות שלא לזהות  לותטופמשתתפות. ידע כזה אינו זמין פעמים רבות לצעירות שאינן מ

את הקושי שלהן  ראותואף ל ,את מנגנוני הדיכוי החברתיים שמעכבים את התעסוקה שלהם

 או בתעסוקה איכותית בפרט כקושי אישי שלהן. ,להשתלב בתעסוקה בכלל

בעוד שסקירת הספרות כללה התייחסות רחבה לחסמים שחוות צעירות מהמגזר הערבי כמו כן, 

בתחום התעסוקה, המחקר הנוכחי התמקד בצעירות יהודיות בלבד. על סמך סקירת והבדואי 

ומקבוצות מיעוט  ,הספרות ניתן להעריך כי החסמים שחוות צעירות החיות בחברות מסורתיות

אף אם הן מזוהות כצעירות במצבי סיכון.  ,בחברה שונים מאשר אלו של צעירות מאוכלוסיית הרוב

כמו כן, הסקירה  ר דומה בקרב צעירות מהאוכלוסייה הערבית והבדואית.מומלץ לערוך מחק ,לפיכך

 7הדגישה את האתגרים העומדים בפני אימהות צעירות, אולם בפועל במחקר הכמותני השתתפו 

, חשוב לשוב ולבחון את שאלות המחקר על כן . התערבות בתקופהולא ניתן היה לבחון את  ,אימהות

 בקרב אימהות צעירות.

למול חוויות  ,במחקר הנוכחי לא נבחנה ההשפעה של חוויות עבר טראומתיות ושליליות ,כאמור

חיוביות בתחום התעסוקה על התפיסות של הצעירות את החסמים בתעסוקה. מחקר איכותני 

כמו כן, לא בחנו בנפרד  בסוגיה זו עשוי להעשיר את הידע ולתרום לפיתוח התערבויות בקרב צעירות.

ם מגבלה פיזית מול נפשית להשתלבות ולחסמים בעולם התעסוקה. היבטים את ההשפעה של קיו

  אלו ראויים למחקר נוסף.
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 אחרית דבר: משוב של נשות מקצוע לדוח החסמים

והן נשאלו מספר שאלות הנוגעות להתאמת  ,חלקו של הדוח בנושא החסמים הועבר לנשות מקצוע

ביחס  באשר להשלכות העולות להבנתן מהדוחוכן  ,צעירותעם ההעבודה שלהן  תיחווימול הדוח ל

-חני טננהולץות מקצוע העובדות בארגונים שונים: . קיבלנו תשובות משמונה נשלמשבר הקורונה

-רוני איילו יכל קומםד"ר מ ילדים בסיכוי, -תמי אדן דואליס,  - דנה נאוראותות,  - מושקוביץ

תוכנית  -ודנה קירשנבאום  עדי ליבנהמקום ועמותת  - רוני ארדיטי מרכז רותם )לשעבר(, - לובלינג

 .המנטורינג באוניברסיטת תל אביב

 תפיסות החסמים לתעסוקה

 בעיקר בלטהדבריהן, מתוך מספר משתתפות ציינו כי ממצאי הדוח תואמים לחסמים שהן מכירות. 

ולאפשרות לחוות ניצול במקום העבודה,  ,זכויותפגיעה בתנאים ובההתייחסות לחסמים הקשורים ל

עוד הודגש בהקשר זה כי אחד החסמים שהוגדרו כאן כחסמים הקשורים לתנאי תעסוקה פוגעניים. 

"אצלי במחקר אחד הדברים החזקים שעולה זה : התעסוקה שלהןהוא שלצעירות אין שליטה על 

מהצעירות במחקר שלי מגדירות  העובדה שלצעירות אין שליטה על תהליך העבודה שלהן. ]...[ רבות

את העבודה שלהן כמשרה מלאה אבל למשל, הן מגיעות לעבודה בסופר ואחרי ארבע שעות אומרים 

 להן, אין עבודה אז לכי הביתה. כלומר אין כאן מחויבות הדדית למשרה מלאה".

 ות עלללמוד מה יוצר את החסמים האלו ולעבוד עם הצעיר עלה הצורךמתשובותיהן בנוסף לכך, 

"בעיני יש חשיבות רבה להתבונן על מה שיוצר חסמים אלה , כפי שכתבה אחת המשתתפות: כך

רות נשארות עם אשמה לגבי הצעי - ולחלוק עם הצעירות את הידע הזה. אם עבודה כזו לא נעשית

. עוד עלה כי אף כי צעירות אינן רואות את המגדר כחסם להתקבל שלונות המצטברים שלהן"יהכ

 במקום עבודה הן חוששות מהערות סקסיסטיות. 

הינן תוכניות לצעירות בלבד, ולכן ההשוואה בין החסמים בהן עובדות המשתתפות חלק מהתוכניות 

ת וכתבה אולם אחת המשתתפות התייחסה לאתגר המיוחד של צעירו ,של גברים לנשים לא צוינה

"בנושא ההבדלים בין צעירים וצעירות גם בתוכנית שלנו הצעירות לרוב זקוקות לעזרה רבה יותר 

אחת השאלות שעלתה בהקשר זה האם החסמים  .במציאת עבודה והתמדה בה לעומת הצעירים"

או לתפיסות אחרות. שאלה  ,בקרב הצעירות שאינן עובדות קשורה לחוויות שחוו בעולם התעסוקה

אבל היא חשובה להמשך חקירה של  ,א נבחנה במסגרת המחקר ולכן לא נוכל לענות עליהזו ל

החסמים של צעירות בתחום התעסוקה. אחת המשתתפות התייחסה לחסם נוסף שבו היא נתקלת 

חסם עיקרי נוסף שאנו מכירות נוגע להיותן צעירות בקצה הרצף הטיפולי, אשר האמונה " בעבודתה:

שלהן מחד ולחברה שתקבל אותן ותראה אותן כשוות ערך מאידך ירודה בכל הנוגע ליכולות 

ולעיתים לא קיימת. קל וחומר בכל הנוגע לזכויותיהן בעבודה ולדרישה לתנאי תעסוקה ושכר 

 .הוגנים"

 תעסוקת צעירות במשבר הקורונה

ה הטענהמשתתפות נשאלו כיצד משבר הקורונה השפיע לדעתן על תפיסות החסמים של הצעירות. 

צעירות שלא עבדו לפני הקושי להשתלב בשוק התעסוקה רק גדל עבור הש הייתההמרכזית 

האחד כיוון  -משבר הקורונה העצים את התחושה בקרב צעירות שלא עבדו משני טעמיםוהתחזק: "

שהגביר את התחרות והשני כיוון שיצר משבר כלכלי שאם לפניו הצעירות הרגישו כי הן מתחילות 
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". לצד זאת, לגבי נמוכה יותר, הלא שבמצב זה לתפיסתן נראה כי כלל אין להן סיכויבנקודת פתיחה 

לדוגמה אחת המרואיינות טענה שצעירות אלו . הצעירות שעבדו לפני המשבר עלו קולות שונים 

"צעירות שלא עבדו לפני משבר הקורונה מתקשות במציאת עבודה גם הצליחו למצוא עבודה: 

לעומת זאת, ירות שעבדו לפני המשבר הצליחו למצוא עבודה גם במשבר". בתקופת המשבר ואילו צע

אחרות טענו שצעירות רבות אינן עובדות בעקבות המשבר. כך לדוגמה: "חלק גדול מהצעירות עמן 

ת. מצבן הכלכלי הקשה גם בשגרה הורע מאוד. בשל גורמים "אני עובדת, פוטרו או הוצאו לחל

מהות ית. הן מתקשות כיום לשוב למעגל העבודה. ישנן גם א"מגוונים, חלקן לא זכאיות לדמי החל

 לילדים קטנים, אשר בעקבות המצב, לא יכולות לצאת לעבוד ונאלצות להישאר בבית עם הילדים".

: בדו טרום המשברוי תחום, ולכן תלוי היכן הצעירות עתה שמצב התעסוקה הוא תליטענה נוספת הי

"עבור צעירות שעבדו אנו רואות הבדל בין כאלו שעבדו בתחומים שלא נפגעו )רשתות המזון בעיקר( 

 ."שינוי, לבין צעירות שהוצאו לחל"ת...ואז נראה כי כמעט ואין 

"אנו גילינו כי יאותי: עוד עלה כי כלל הצעירות חוות חסמים נוספים לתעסוקה בהם החשש הבר

עקב הקורונה התווסף חסם בריאותי, צעירות רבות בחרדה מיציאה מהבית לעבודה )במיוחד בסגר 

הראשון(, וחשש להידבק או להדביק קרובי משפחה בקבוצות סיכון". בהקשר זה עלה אף הציפייה 

שי של הקורונה אף גרמה להחמרה במצב הנפשי: "המצב הנפ מנשים לטפל בבני המשפחה.

 .הצעירות, אשר הושפעו מתקופת הקורונה מונע מהם לחפש עבודה מהחשש שלא יצליחו להתמיד"

הודגש כי צעירות מודעות למחיר שנשים משלמות בתקופת הקורונה הן בתחום התעסוקה  ,כמו כן

 והן מבחינת האלימות במרחב הביתי.

שפיעה בעקבות משבר הקורונה מהמשתתפות נשאלו כיצד לדעתן האפשרות לחל"ת/ דמי אבטלה 

. חלק מהתשובות היו כי הצעירות לא ממהרות לחפש עבודה, על חזרה של צעירות למעגל העבודה

ציינו כי יש ש. ולא במפוטרות לחל"ת במי שהוצאווההסברים לכך היו שונים והתמקדו בעיקר 

"צעירות שפגשתי : הצעירות אינן מחפשות עבודה אחרת כי הן מחכות לחזור למקום העובדה שלהן

הן מתוך רצון להיות חלק מעבודה משמעותית  , שהוצאו לחל"ת לא הפסיקו לבקש לחזור לעבודה

. בתגובה אחרת צוין שהבחירה לא לחפש והן מתוך חשש מאובדן הכנסה ומקום עבודה משמעותי"

י האבטלה "חלק מן הצעירות מעדיפות לקבל את דממשינויים:  להימנענובעת מרצון  חלופית עבודה

את מכירות יחזור מאשר לחפש מקום עבודה אחר". אחרות ציינו  ןולחכות שמקום העבודה שה

פגיעה במוטיבציה: "צעירות רבות עם חסמים לגבי זכויותיהן בעבודה ועם קשיי מוטיבציה ה

עם זאת צוין ממילא, מרגישות שאין כל טעם ביציאה לעבודה, בשילוב החרדה למצב הבריאותי". 

ל חלק מהצעירות האבטלה "לעיתים מאפשרת להן לתכנן מסלול מחדש ואף לנצל את המשבר כי אצ

שחל"ת אינו שכיח באוכלוסייה זו ורוב  הייתה. טענה נוספת להתפתחות אישית וללימודים"

נטען שצעירות לא זכאיות על פי רוב לדמי האבטלה או שזכאותם  ,הצעירות פוטרו. יתרה מכך

אחת המשתתפות טענה כי הרוב היו רוצות לחזור למעגל התעסוקה, כלומר כך לדוגמה  מצומצמת.

"מבין אלה שמקבלות דמי אבטלה יש כאלה לוותר על דמי האבטלה, בשל מה שהעבודה מספקת: 

היא יציאה  -שמעדיפות להישאר בבית, אבל עבור חלק גדול מהן, היציאה לעבודה אינה רק כלכלית

והן היו שמחות לחזור למעגל העבודה. חלקן שיתפו כי בשל המצב, מן הבית, שגרה, מפגש עם אנשים 

 ".מציעים להן תנאים פחות טובים מבעבר

המשתתפות נשאלו כיצד המוטיבציה של הצעירות לחפש עבודה השתנה בעקבות משבר הקורונה. 

"הצעירות שלהן היו קשיים במציאת עבודה טרם : מסיבות שונות יש שטענו שהמוטיבציה פחתה
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היו זכאיות לדמי המשבר הרגישו עוד פחות מוטיבציה לצאת ולחפש עבודה גם בקרב אלו שלא 

"לדעתי תחושת המשבר יותר ממשמעות בפועל . בדומה כתבה אחת המשתתפות: "אבטלה/ חל״ת

פוגעת מאוד במוטיבציה לחיפוש עבודה. עבור צעירות רבות שהצליחו, לעיתים לראשונה אחרי שנים 

. עם זאת עבודה מיטיבה הוצאתן לחל"ת/ פיטוריהן הוא משבר כלכלי ורגשי גדול" ארוכות, למצוא

שיש צעירות רבות שהיו רוצות לצאת לעבודה אפילו דווקא בגלל המשבר:  הייתהטענה אחרת 

"חלקן כאמור מעדיפות להישאר בבית, אבל יש חלק גדול שהסגר והישיבה הממושכת בבית, משפיע 

רוצות לצאת לעבודה. בשל המצב, רובן לא מוצאות תעסוקה". ניתן אולי על מצבן הרגשי והן ממש 

לסכם תשובה זו בדבריה של אחת המשתתפות "אנו רואות שתי תגובות שונות והפוכות: מצד אחד 

נכונות מאוד גדולה לעבוד וחרדה כלכלית קשה; מצד שני, צעירות שלא מצליחות למצוא את 

וד טענות בהקשר זה היו שיש יותר מוכנות להתפשר על סוג . עהכוחות ונשענות על דמי האבטלה"

וכי כיוון שיש צעירות רבות שצריכות לתרום לפרנסת המשפחה שלהן סביר שהן תצטרכנה  ,העבודה

 להתגייס ולהתאמץ להשתלב בשוק התעסוקה כדי לענות על הצרכים המשפחתיים.

 המלצות באשר להתערבות

בהקשר לדוח  בהקשר לליווי של צעירות בתחום התעסוקתיהמשתתפות נשאלו מהן המלצותיהן 

 ןהחסמים ולהשפעות הקורונה בתחום התעסוקה. נציין כמה המלצות שעלו אשר נראה כי חלק

 לאלו שהועלו על ידי הצעירות: ותתואמ

 דרך קשר עם  ,לייצר מקומות עבודה ידידותיים לצעירות על מנת למנוע חוויות של דחיה

 למקומות עבודה עם צעירות אחרות מה ו/או כניסהמעסיקים, יועצת הש

  לתת לווי קבוצתי לצעירות על מנת לאפשר להן להבין כי החסמים אינם באשמתן וכי

 לדבר על ההתמודדות עימםהחסמים המגדריים קיימים וכקבוצה ניתן 

  לצעירות שמעולם לא עבדו יש ליצור תהליך לווי שיתמקד במה הן רוצות ומה אפשרי עבורן

 תחום התעסוקה.ב

  לחדד את החשיבות בעצמאות כלכלית ובעבודה גם בתקופה משברית, חיזוק מוטיבציה

 להצטרף לשוק העבודה

 הכשרה מקצועית ולמידת מיומנויות רכות דרך פיתוח עבודות זמניות ומותאמות לתקופה 

 מיצוי זכויות 

 חיזוק הבנת החשיבות ברצף תעסוקתי 

 שויות להתאים יותר לצעירות )כמו עבודה מהבית(.זיהוי אפשרויות תעסוקה חדשות שע 

בהקשר  פותחה תוכנית התערבות בתקופה זו אחת המרואיינות ציינה כי בעמותה שהיא עובדת כבר

"הקורונה פגעה בעיקר בצעירות שעבדו בעבודה זמנית זה הציגה מספר מוקדי התערבות רצויים: 

לא יציבה או בצעירות שלא עבדו קודם. עבור צעירות אלו אנו בעמותה פתחנו תוכנית תעסוקה 

שמציעה תוכנית ליווי אישית וקבוצתית הכוללת: עבודה על חסמים רגשיים, הבנה של דרישות שוק 

עובד, ביצוע סדנאות בנושאי  מיומנויותתוח , פיאישייםהעבודה, בחינה של נטיות וכישורים 

ראיונות עבודה )הצגה עצמית ככלי נרטיבי( וביצוע התאמה רלוונטית לעולם העבודה העדכני 

 .והמשתנה )עד כמה שניתן(. מתוך חשיבה כי עבורן צריך תהליך ליווי ארוך יותר"
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 מקורות

אופני “: ין! את אולי שחורה, אבל לא שחורה כמונו!י להבאת לא תוכל“ (.2016ס'. ) שחר,-אופנהיים 
סוציולוגיה ביצוע זהות אתנית כמפגן כוח בקרב נערות במסגרת תהליך התערבות. 

 .7-28, (2ישראלית, יז )

 .1-20 ,110ביטחון סוציאלי, (. משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל. 2020אחדות, ל. )

(. תעסוקה נשים בפריפריה. נדלה מתוך אתר הכנסת, מרכז המחקר 2010לוטן, א' ) -אלמגור
-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/b94d6b58-e9f7-e411-80c8והמידע : 

00155d010977/2_b94d6b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9327.pdf 

נייר - שוק העבודה כמנוע לצמיחה וצמצום העוני(. 2018, צ', ליפשיץ, א', לרום, ט'. )אקשטיין
 . הרצליה: המרכז הבינתחומי. מדיניות

עובדות  -הקורונה: תחלואה, כלכלה ורפואה ציבורית(. 2020אקשטיין, צ., בנטל, ב. ושורץ, ד. )
 .. מרכז טאוב, לחקר המדיניות החברתית בישראלומדיניות

 .7-6 (,6קיי, ) -. לקסיסימבולי שלילי (. הון2016ר, ס. )כהן, י. ובן אש -בוקק

. ירושלים: מרכז טאוב קציר מדיניותת -נשים והורים בשוק העבודה (. 2016בוורס, ל', פוקס, ה'. )
 לחקר   המדיניות החברתית בישראל.

מדו"חות  -מפת דרכים ויזואלית  השלכותיוומצב החינוך בישראל והשלכותיו (. 2011דוד, ד' )-בן
 . ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.מצב המדינה של מרכז טאוב

עבור  זיקות הגומלין הבין דוריות בין חינוך לבין עוני ומשמעותן (.2013)  , ה', וחובב, ח'.דוד-בן
  .811-261 ,33, וךעיונים במינהל ובארגון החינ . מדיניות המימון של החינוך בישראל

ירושלים: בית הספר  ידום נשים חרדיות בתעסוקה.ק -נייר מדיניות (. 2014בן שטרית, ס'. )
 למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית.

ירושלים:  יתיות: סקירת ספרות תקופתית.ב-צעירים בוגרי מסגרות חוץ(. 2015) בנבנישתי, ר'.
 משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

דינה: וח מצב המ(. עובדי קבלן בישראל. בתוך א. וייס וד. צ'רניחובסקי )עורכים(, ד2015גרובר, נ' )
 (. ירושלים: פרינטיב.121-81)עמ'  2015חברה, כלכלה ומדיניות 

סיוע לצעירים בישראל לקראת השתלבות (. 2012רץ, ל', וגדסי, ר'. )פ-גתי, א', ורצברג, ד', אסולין
 ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים. מאפיינים וצרכים.תעסוקתית: מיפוי 

. נדלה מתוך אתר מרכז 2020(. פערי שכר מגדריים: תמונת מצב 2020בוזגלו, נ' וחסון, י' )-דגן
 gaps-https://adva.org/he/gender-2020/ :אדווה

ל ש(. הורות פעילות ושוויון הזדמנויות בעבודה: הצורך בשינוי מאפיינו 2005הקר, ד', ופרנקל, מ'. )
 . 303 – 275, 11, עבודה משפט וחברהשוק העבודה. 

נותנים עבודה" : תוכנית חילוץ ממשבר (. "2020התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית )
https://www.nuis.co.il/wp-. נדלה מתוך : אבטלת הצעירים

9%D7content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9
-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-AA%

D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf% 

צעירים פגיעים בתהליכי מעבר לבגרות: צרכים, (. 2012זעירא, ע', בנבנישתי, ר', ורפאלי, ת'. )
 ירושלים: האוניברסיטה העברית. שירותים ומדיניות: דוח מחקר מסכם.

שירות (. 2014רדינגר, נ. )ו-י, ד., רפאלי, ת., ופולקמשיח, ר., לו-ישתי, ר., תובלזעירא, ע., בנבנ
ירושלים: )דוח מחקר(.  אזרחי לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון

 האוניברסיטה העברית.

 . נדלה מתוך אתרידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים לנשיםב(. 2014בוזגלו, נ' )-חסון, י' ודגן
-https://adva.org/he/post-slugמרכז אדווה , מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל: 

1782/. 

https://adva.org/he/gender-gaps-2020/
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf
https://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA.pdf
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. ירושלים : המכון אפליה תעסוקתית בישראל(. 2018ץ, ת' )ק -חרמון, ר', פורת, ח' , פלדמן, י' וקריכלי
  הישראלי לדמוקרטיה.

. רעננה: שירות אזרחי חובה בישראלשירות חובה או חובה לשרת? תרחישים של (. 2015יגיל,ל. )
 האוניברסיטה הפתוחה.

(. הנרשמים החדשים בשירות התעסוקה במשבר הקורונה: השוואה בין 2020יחיאל, ע. וזהר, ג. )
קבוצות גיל והתמקדות בקרב הצעירים. נדלה מתוך אתר שירות התעסוקה הישראלי : 

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/D
ocuments/coronaunemploymentage200706.pdf. 

נדלה מתוך אתר  שראל.המדריך הירוק לתרומה חכמה: צעירים במצבי סיכון בי(. 2019יקיר, א' )
https://www.lamerhav.co.il/wp-עמותת למרחב: 

HE.pdf-content/uploads/2019/03/Greenbook 

(: NEETלומדים ואינם עובדים )ני נוער וצעירים בישראל שאינם ב(. 2017סטרבצ'ינסקי, פ'. )-כאהן
 ברוקדייל.-'וינטג-ירושלים: מאיירס מאפיינים, צרכים ומדיניות.

ד ביטאון לעוב -אפשר סקירת ספרות. -בר לעולם העבודהמע (.2013סטרבצ'ינסקי, פ'. )-כאהן
 . 2-4, 23הסוציאלי החינוכי, 

 עיוני משפט, לט,   י מגדר?.(. הדתה, הדרה וצבא: אפס ביחס2016כרמית יפת, ק', ואלמוג, ש'. )
.243-316  

(. מהדרה וסיכון להכלה ושילוב: בוגרי 2016אדלר, ר'. )ואזולאי, נ', -לב ארי, ל',  ראזר, ס', בן יוסף
(, 43)24, וציאליתס-מפגש לעבודה חינוכית מסלולים ייחודיים בצה"ל בחיים האזרחיים.

59-85. 

-כלה לתעסוקה כיוצרת איהלימה בין הש-תרומה להשכלה? איהיש (. 2005לזרוס, ע', ומיעארי, ס'. )
 .. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיהשוויון בשכר

ירושלים: מרכז המחקר והמידע של  נשים בישראל: סוגיות מרכזיות.(. 2015מזרחי סימון, ש'. )
 הכנסת.

ר שדולת הנשים נדלה מאת מלצות לשינוי מדיניות.ה –אפליה מרובה בישראל (. 2018מן, י' )
-https://iwn.org.il/wp-content/uploads/2019/01/Intersectionality בישראל :

IWN-December-2018.pdf. 

. נדלה מתוך : בדיקת מצב: נשים בשוק התעסוקה בישראל(. 2019מרכז טאוב )
nter.org.il/he/realitycheckwomenhebhttp://taubce/. 

. הטרדה מינית בעבודה: ממצאים מסקרים באמצעות טלפון ואינטרנט(. 2010משרד הכלכלה )
 .http://economy.gov.il/Research/Documents/X11458.pdfנדלה מתוך : 

השתלבות (. 2013יקרון, ל', הדר, י', וקונסטנטינוב, ו'. )ס-טרבצ'ינסקי, פ', ואזןס-נאון, ד', כאהן
-ירושלים: מאיירס שאבים, חסמים וצרכים: ממצאים עיקריים.מ -צעירים בתעסוקה 

 מכון ברוקדייל.-ג'וינט

צעירים (. 2014ו'. ) יקרון, ל', הדר, י', וקונסטנטינוב,ס-טרבצ'ינסקי, פ', ואזןס-נאון, ד', כאהן
 שאבים, חסמים וצרכים.מ -בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים: השתלבות בתעסוקה 

ירושלים: מאיירס, ג'וינט, מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבליויות ותעסוקת אוכלוסיות 
 מיוחדות, מרכז אנגלברג לילדים ונוער.

 . נדלה מאתר :2015י דוח שנת(. 2015נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה )
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/EqualEmployment/Reports/Shi

vionReport2015.pdf. 

תל אביב:  ות מוחלשות.אכיפת זכויות נשים מאוכלוסי -נייר עמדה (. 2017סויטאת, מ' ש'. )
 משפטניות למען צדק חברתי.

רים בסיכון בישראל: אתגרים וצרכים בליווי הצעירים במעבר עובדי צעי(. 2016אעידן, י'. )-סולימני
תל אביב: בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל  לחיי בגרות.

 אביב.

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/Documents/coronaunemploymentage200706.pdf
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/Documents/coronaunemploymentage200706.pdf
https://www.lamerhav.co.il/wp-content/uploads/2019/03/Greenbook-HE.pdf
https://www.lamerhav.co.il/wp-content/uploads/2019/03/Greenbook-HE.pdf
https://www.lamerhav.co.il/wp-content/uploads/2019/03/Greenbook-HE.pdf
http://taubcenter.org.il/he/realitycheckwomenheb/
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/EqualEmployment/Reports/ShivionReport2015.pdf.
https://employment.molsa.gov.il/About/Units/EqualEmployment/Reports/ShivionReport2015.pdf.
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פערי שכר  ?האם ישנם מקצועות בהם נשים משתכרות בדומה לגברים (.2016א' ) ברמץ,-פיכטלברג
נדלה מאתר משרד הכלכלה:  בין נשים לבין גברים לפי משלחי יד.

13384.pdfhttps://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X. 

. דו"ח לרגל יום האישה הבינלאומי -מבט לתעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב(. 2018, ב'. )פרג'ון
פורום דו קיום בנגב לשוויון תעסוקתי . נדלה מאתר פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי: 

/content/uploads/2018/10-https://www.dukium.org/wp. 

:  2020מדד המגדר  (.2020ארב, ר' ובן אליהו, ה' )ג-צמרת, ה', הרצוג, ח', חזן, נ', בסין, י', ברייר
 . ירושלים: מכון ון ליר. אי שוויון מגזרי בישראל

רכות לקידום תעסוקת  "מפתח לתעסוקה": אבחון מיומנויות(. 2014קוליק, ל', ובנימין, ב'. )
 http://www.gandyr.comנדלה מאתר עמותת אלומה :  צעירים.

מבט על מצבי החיים  -מדד הצעירות (. 2018לובלינג, ר', חרמץ, ש'. ) -, מ', רפאלי, ת', איילקומם
מרכז רותם  .2017 -2008של צעירות אשר השתתפו בתכניות מרכז רותם בין השנים 

 ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

2018-דוח מחקר מדד הצעירות  (.2020לובלינג, ר'. ) -, מ', רפאלי, ת', שומן הראל, נ' ואיילקומם
 מרכז רותם ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.  .2019

ירושלים:  מבט לעתיד.ו תמונת מצב -עיות, צרכים ושירותיםב -צעירים בישראל (. 2009קטן, י'. )
 גף בכיר למחקר, תכנון והכשרה.א -משרד הרווחה 

ירושלים:  .18-64תעסוקת נשים ערביות בנות (. 2009דיק, א', וחביב, ג'. )צ-קינג, י', נאון, ד', וולדה
 ל.מכון ברוקדיי-ג'וינט-מאיירס

מה משפיע על  :לאין ברירה(. בין בחירה 2018)  וצחור־שי, א'. (,נ', שהינו־קסלר, ש',קסירקלינר )
המשפט וי' מרגליות )עורכים(,  בתוך ח' זיכרמן  ?היקף שעות העבודה של נשים חרדיות

 אביב.  ( תל אביב: אוניברסיטת תל 456-433) עמ'  והחרדים בישראל

נייר מדיניות מס'  -מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר(. 2012קמחי, א'. )
 מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. .2012.07

(. הצטלבות מיקומי שוליים: מסגרת מושגית לפרקטיקה של 2012מם, מ'. )נבו, מ', וקו-קרומר 
 .347-374עבודה סוציאלית פמיניסטית עם נערות. חברה ורווחה, ל"ב )ג(, 

ות בעקבות פסק הדין מחשב —וויון מגדרי והפליה סטריאוטיפית ש-(. אי2019ץ, ת' )כ-קריכלי
 .282-271, עיוני משפט, מבבעניין מירב נ' איי.די.איי. 

חה ירושלים: משרד הרוו טיפול בצעירים בסיכון ובמצוקה בקהילה.(. 2015ראובן, ת' ותורגמן, ח' )

 והשירותים החברתיים: אגף תכנון, מחקר והכשרה.

. ירושלים: חסרי עורף משפחתי 18סקירת שירותים לצעירים מעל גיל  (.2017רבינוביץ', מ' )

 .הכנסת, מרכז המחקר והמידע

השכלה ותעסוקה במגזר החרדי. בתוך ד' בן דוד )עורך(, דוח מצב המדינה: חברה, (. 2013רגב, א. )
 כז טאוב לחקר המדיניות החברתית. ירושלים: מר .(111-149) 2013כלכלה ומדיניות 

מעבר לעולם העבודה וקידום (. 2009טרבצ'ינסקי, פ'. )ס -ביץ, ל', והופמן, ג', כאהןחורו-רז
 -תעסוקתי: תכניות בעבור בני נוער וצעירים בסיכון בארצות הברית ובמדינות נוספות ב

OECDרוקדייל והמשרד הרווחה והשירותים ב-'וינטג-. ירושלים: מכון מאיירס
 החברתיים.

(. 2020גלעד, ל' )-גטה, ש', סרבר, מ', מורן-, ד', ארזי, ט', אורן, נ', ברנדר, ד', לובוצקי ריבקין
-התמודדות עם אלימות נגד נשים במערכת יחסים זוגית בעת משבר הקורונה סקירה בין

 https://brookdale.jdc.org.il/wp-ברוקדייל : -לאומית. נדלה מאתר מאיירס ג'וינט
-during-women-aginst-Violence-content/uploads/2020/04/Domestic

corona.pdf. 

נדלה מאתר הכנסת, מרכז  אבטלה בקרב צעירים בעקבות משבר הקורונה.(. 2020שבע, נ. )
a59a-https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ab67685c-חקר והמידע: המ

https://employment.molsa.gov.il/Research/Documents/X13384.pdf
https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2018/10/
http://www.gandyr.com/wp-content/uploads/2016/12/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9D-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.pdf
https://drive.google.com/file/d/10OwdAUtJmSYVAMR0v2VCCCuX9TCeCpyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OwdAUtJmSYVAMR0v2VCCCuX9TCeCpyJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRpH6ilm15U8k_kS7l7_IaH4brE65BmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CRpH6ilm15U8k_kS7l7_IaH4brE65BmL/view?usp=sharing
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/04/Domestic-Violence-aginst-women-during-corona.pdf.
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/04/Domestic-Violence-aginst-women-during-corona.pdf.
https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2020/04/Domestic-Violence-aginst-women-during-corona.pdf.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ab67685c-a59a-ea11-8105-00155d0aee38/2_ab67685c-a59a-ea11-8105-00155d0aee38_11_16209.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ab67685c-a59a-ea11-8105-00155d0aee38/2_ab67685c-a59a-ea11-8105-00155d0aee38_11_16209.pdf
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-8105-ea11-a59a-00155d0aee38/2_ab67685c-8105-ea11
00155d0aee38_11_16209.pdf. 

האם סיכויי התעסוקה של גרינברג וברנשטיין גבוהים משל בוזגלו ואבוקסיס? (. 2006ששון, ד' )
. נדלה מתוך אתר ניסוי על אפליה בשוק העבודה בישראל על רקע מוצא אתני ומגדר

המכון למחקר כלכלכי בישראל ע"ש מוריס פאלק: 
https://yodaat.org/item/publications/14537.0. 

. נדלה מתוך: מגמות בשוק העבודה -2019דוח סיכום שנת (. 2020שירות התעסוקה הישראלי )
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/ReasearchAndReviews/p

ages/datasummary1219.aspx . 

נייר מדיניות  -הוריות ישראל במבט השוואתי -רווחה ותעסוקה של אימהות חד(. 2011שטייר, ח'. )
טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל: . נדלה מאתר מרכז 2011.07 'מס

-https://taubcenter.org.il/he/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%94
-D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94%
-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA-D7%A9%D7%9C%
-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-D7%97%D7%93%

D7%99%D7%A9%/ . 

נשים בשוק העבודה: השפעת ההשכלה על דפוסי התעסוקה (. 2013שטייר, ח', והרצברג, א'. )
. נדלה מאתר מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית 2013.08נייר מדיניות  -והשכר

ttp://taubcenter.org.il/wph-בישראל:
content/files_mf/b3employmentandincomeswomeninthelabormarketsteirherzb

erg.pdf 

 תל אביב: פורום נשים לתקציב הוגן. נשים ערביות בשוק העבודה.(. 2008שתייוי, ע'. )
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 נספחים

 מדריך ראיון

 שאלות:

 ספרנה לך על נסיון העבר שלכן בתעסוקה? .1
 מה היו החסמים שאילצו אתכן לא לעבוד או גרמו לכן להפסיק לעבוד?  .2

)לבדוק כשאלות ביניים חסמים אישיים, משפחתיים, של מקומות עבודה ושל המדיניות 
 והחוקים בישראל(

האם יש קשר בין החסמים להיותי אישה או האם ישנם חסמים שמקורם בהיותי אשה?  .3
 אם כן מה הם?

 לב בתעסוקה לטווח ארוך?מה היה עוזר לכן להשת .4
 צוות וכמנהלים?ב –איך החוויה לעבוד עם גברים  .5
 מה אתן חולמות להיות בהקשר של תעסוקה?  .6

 ואם יש זמן: איך ניתן להגשים את החלום הזה?
 סיום: 

אנחנו לקראת סיום המפגש ואני רוצה לשאול אתכן אם יש משהו שפספסנו בדיון? נושאים שהיה 
 לא עלו?חשוב לדבר עליהם והם 

מוע מכן על חווית ההשתתפות שלכן במפגש, אני אשמח לש -שאלות על חוויות ההשתתפות במפגש
 האם אתן חושבות שההשתתפות במפגש תרמה לכן במשהו? 

אני רוצה להודות לכן מאוד ההשתתפות שלכן במפגש, על התרומה של כל אחת ואחת מכן לדיון, 
ברים שעלו כאן מאוד חשובים ) לפרט בשני משפטים על הדברים ששיתפתן, החוויות שחלקתן. הד

 תימות שעלו(. 
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 שאלון כמותי

 שאלות רקע

 _______ שנת לידה: 

  ארץ לידה:

 . אחר_______4. אתיופיה 3חבר העמים  .2ישראל   .1  שלך?

 . אחר_______4. אתיופיה 3חבר העמים  .2ישראל   .1  של אביך?

 . אחר_______4. אתיופיה 3חבר העמים  .2ישראל   .1  של אימך?

 . אחר _______3 . ערבי 2. יהודי  1 מוצא:

 ______ אחר .5. חרדית 4. מסורתית 3. דתית 2. חילונית 1 שייכות דתית:

 מהו מצבך המשפחתי כיום? 

. אחר 7     אלמנה . 6. פרודה   5. גרושה     4. בזוגיות    3. נשואה          2. רווקה             1

_______ 

 . כן  כמה? _________2 . לא    1: האם יש לך ילדים

 _________באיזה גיל ילדת את הילד הראשון? 

  מה ההשכלה שלך כיום?

 שנות לימוד. 12 -סיימתי פחות מ .1

    .שנות לימוד ואין לי בגרות 12סיימתי  .2

 תעודת בגרות חלקית )כמה יחידות? ____ (. .3

 מה יחידות במתמטיקה? _____   באנגלית? _____ כ -תעודת בגרות מלאה  .4

 תואר אקדמי. במה? ________________ .5

 . כן. במה? ________2. לא 1האם יש לך תעודה מקצועית או רישיון מקצועי. 

 . לא2. כן 1האם את לומדת כיום? 

 אם ענית כן, מה את לומדת? ]ניתן לסמן יותר מתשובה אחת[

 שנות לימוד 12 השלמת .1

 השלמה או שיפור בגרויות .2

 קורס הכנה לפסיכומטרי .3

 לימודים באוניברסיטה, מכללה או סמינר מה? ______________  .4

 לימודי מקצוע. איזה? _____________ .5

 לימודים אחרים  מה? ____________ .6

 רתתילא שי .3. שירות לאומי   2. שירות צבאי    1האם שרתת בשירות הצבאי או הלאומי? 

 . עדיין בשרות לאומי  4. עדיין משרתת בצבא  3לא   .2כן  . 1האם סיימת שירות מלא? 

 איך היית מגדירה את מצב הבריאות הפיזית הכללי שלך בשנה האחרונה?

 . רע מאד5 . רע  4. לא כל כך טוב      3 . טוב2. טוב מאד    1

ם . כן  א2.  לא  1 כרונית )פיזית או אחרת(?האם יש לך מגבלה בריאותית, הכרה בנכות או מחלה 

 כן, מהי? _________________  
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  )לסמן את כל מה שרלוונטי( האם יש לך:

. עזרה 4. קצבה מהביטוח לאומי  3כלכלית קבועה מהמשפחה      . עזרה2. משכורת מעבודה    1

 רת. . אין לי הכנסה מסוד5כלכלית קבועה מגורם אחר. מיהו? _____________ 

 מה המצב הכלכלי שלך היום? 

 . בסדר גמור4. בסדר           3. קשה            2. קשה מאוד           1

 האם יש לך חובות? 

 .  כן. האם את מוכנה לומר באיזה סדר גודל?___________________2. לא    1

       . לא 2. כן   1האם יש לך רישיון נהיגה?  

  . לא2כן      . 1האם בבעלותך רכב? 

 . לא2. כן     1? האם יש לך מקום מגורים קבוע כיום

 _________________עם מי את גרה כיום? 

  יישוב/ עיר בה את גרה היום __________________

  . כן2. לא  1האם את עובדת כיום? 

 __________במה את עובדת? מה תפקידך? 

 __________ וחודשים(?כמה זמן את עובדת בעבודתך הנוכחית )בשנים 

  . חלקית2. מלאה  1באיזה היקף משרה את עובדת? 

 במידה ואת עובדת במשרה חלקית, כמה שעות את עובדת בשבוע?________

 ________________________      מדוע את עובדת במשרה חלקית?

  . לא.2. כן    1? האם את עובדת דרך חברת כוח אדם

 ברוטו*. האם ההכנסה שלך בחודש:₪  5000 -שק הוא כשכר המינימום ) לחודש(במ

 גבוהה בהרבה משכר מינימום. .1
 גבוהה משכר מינימום. .2
 דומה לשכר מינימום. .3
 נמוכה משכר מינימום. .4
 נמוכה בהרבה משכר מינימום. .5

 ברוטו הכוונה לסכום שהמעסיק משלם ולא לכמה שנכנס בפועל לבנק*

 

 המתאים(: האם תנאי ההעסקה שלך כוללים )סמני את כל

 

 

 

 

 

 

 לא יודע לא כן 

    תלוש משכורת  מסודר

    תשלום ימי חופשה

    תשלום ימי מחלה

    תשלום לקופת פנסיה
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 האם בשלוש שנים האחרונות היה מצב שרצית לעבוד ולא מצאת עבודה?

 . לא היה מצב כזה, כשרציתי לעבוד,  תמיד מצאתי עבודה.1

 ולא מצאתי עבודה. . כן היה מצב שרציתי לעבוד2

 מתי זה קרה?______________________________________

 במשך כמה זמן?__________________________    

 . לא חיפשתי עבודה3

 ? __________בכמה עבודות שונות עבדת בשנה האחרונה

. לא.  2. כן   1 האם העבודה הנוכחית שלך היא זו שתרצי להמשיך לעבוד בה בשנים הבאות?
 מדוע ________________________________________________________

  צייני את מידת שביעות הרצון שלך ביחס למקום העבודה שלך היום בהתייחס לפריטים הבאים

לא  אני מרוצה 
 מרוצה 

מרוצה 
במידה 
 מועטה

מרוצה 
במידה 
 בינונית

 מרוצה מרוצה 
 מאוד

לא 
רלבנטי 
בעבודתי 
 הנוכחית

מהמידה שבה אני יכולה להעסיק 
 את עצמי כל הזמן בעבודה.

1 2 3 4 5 6 

מהמידה בה אני יכולה לעשות 
 דברים שונים מדי פעם. 

1 2 3 4 5 6 

מהדרך בה המנהל שלי מתייחס 
 לאנשים.

1 2 3 4 5 6 

מהאופן שבו עבודתי מספקת לי 
 תעסוקה יציבה.

1 2 3 4 5 6 

בעבודתי לעשות מכך שאני יכולה 
 דברים למען אנשים אחרים.

1 2 3 4 5 6 

מכך שאני יכולה בעבודתי 
 להשתמש בכישורים וביכולות שלי.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 מהשכר שאני מקבלת.

 6 5 4 3 2 1 מהסיכויים שלי לקידום בעבודה.

מהאפשרות להשתמש בשיקול 
 הדעת שלי.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 מתנאי העבודה.

מהדרך בה העובדים מסתדרים זה 
 עם זה.

1 2 3 4 5 6 

מהמחמאות שאני מקבלת עבור 
 ביצוע עבודה טובה.

1 2 3 4 5 6 

 6 5 4 3 2 1 מתחושת ההצלחה שלי בעבודה.
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הבא עוסק בקשיים הקשורים למקום עבודתך הנוכחי. כל אחד מהמשפטים להלן פותח  החלק

ב"עבודתי הנוכחית",  או ביטוי דומה. בבקשה סמני את התשובה הנכונה ביותר עבורך לגבי כל 

 היגד. 

לא 

 רלבנטי

 בעבודתי

מסכימה 

 מאוד

לא  מסכימה

 בטוחה

לא 

 מסכימה

מאוד לא 

 מסכימה

 בעבודתי הנוכחית:

אני מקבלת יחס שונה בגלל שאני  1 2 3 4 5 6
 אישה.

אני מקבלת יחס שונה בגלל המוצא  1 2 3 4 5 6
 שלי.

אני מקבלת הערות שליליות בגלל  1 2 3 4 5 6
שאני אישה )כמו עלבונות או 

 בדיחות גסות(.
אני מקבלת הערות שליליות ביחס  1 2 3 4 5 6

למוצא שלי )כמו עלבונות או 
 בדיחות גסות(.

היה לי קשה להתקבל לעבודה  1 2 3 4 5 6
 בהשוואה לאנשים ממוצא אחר. 

היה לי קשה להתקבל לעבודה  1 2 3 4 5 6
 בהשוואה לגברים.

יש לי אותן הזדמנויות להעלאה  1 2 3 4 5 6
בשכר במקום עבודתי כמו לאנשים  

 ממוצא אחר.
יש לי אותן הזדמנויות להעלאה  1 2 3 4 5 6

 בשכר כמו לגברים חברי לעבודה. 
יש לי אותן הזדמנויות לקידום  1 2 3 4 5 6

במקום עבודתי כמו לאנשים 
 ממוצא אחר.

יש לי אותן הזדמנויות לקידום  1 2 3 4 5 6
 במקום עבודתי כמו לגברים.

אני מרגישה שיש אפליה כלפי בגלל  1 2 3 4 5 6
 שאני אישה.

אני מרגישה שיש אפליה כלפי בגלל  1 2 3 4 5 6
 .המוצא שלי

קשה לי להתמיד ולהגיע בכל יום  1 2 3 4 5 6
 לעבודה.

 קשה לי להגיע בזמן לעבודה. 1 2 3 4 5 6
קשה לי להתמיד באותה עבודה  1 2 3 4 5 6

 לאורך זמן.
הייתי צריכה לבחור מקום עבודה  1 2 3 4 5 6

העניין שלי לפי השכר ולא לפי 
 בעבודה.

קשה לי למצוא זמן לחיי הפנאי  1 2 3 4 5 6
 שלי.

 אני מרגישה מנוצלת. 1 2 3 4 5 6
אני מקבלת יחס לא טוב או פוגע  1 2 3 4 5 6

מהמעסיק, אנשים שעובדים איתי 
 או מהלקוחות.
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לא 

 רלבנטי

 בעבודתי

מסכימה 

 מאוד

לא  מסכימה

 בטוחה

לא 

 מסכימה

מאוד לא 

 מסכימה

 בעבודתי הנוכחית:

 הזכויות שלי כעובדת נפגעות. 1 2 3 4 5 6
או נפגעים תנאי העבודה שלי נפגעו  1 2 3 4 5 6

)לדוגמה צמצום שעות העבודה, 
 נותנים לי פחות משמרות(.

אני מקבלת יחס שלילי ומזלזל  1 2 3 4 5 6
לגבי היכולות שלי בגלל שאני 

 אישה.
 גברים מטרידים אותי. 1 2 3 4 5 6
 לא מתחשבים ברקע האישי שלי. 1 2 3 4 5 6
אני צריכה להסתיר את הרגשות  1 2 3 4 5 6

 אני במצב רוח לא טוב.שלי כאשר 
באופן כללי, אני חושבת שיש הרבה  1 2 3 4 5 6

מגבלות שמקשות עלי להשיג את 
 המטרות שלי בתחום התעסוקה.

 

מאד 

 מסכימה

לא  מסכימה

 בטוחה

לא 

 מסכימה

מאוד לא 

 מסכימה 

חלק זה מיועד לאימהות בלבד. אם 

 אינך אימא, אנא דלגי לשאלה הבאה.

 

 בעבודתי הנוכחית:

היה לי קשה למצוא מעון טוב עבור  1 2 3 4 5

 .ילדי

קשה לי להעדר מהעבודה כאשר ילדי  1 2 3 4 5

 חולים. 

היה לי קשה למצוא עבודה שתאפשר  1 2 3 4 5

 .לי לבלות זמן עם משפחתי

היה לי קשה למצוא עבודה שתתאים  1 2 3 4 5

 לצרכים של הטיפול בילדים שלי.

 

 ___________________ התעסוקה? לאן את שואפת להגיע?מה החלום שלך בתחום 

 מה הסיכוי לדעתך שתצליחי להגשים את החלום הזה?

 . בטוחה שלא.4. חושבת שלא 3. חושבת שכן 2. בטוחה שכן 1 

 מה את מתכוונת לעשות כדי להגשים את החלום הזה? )אפשר יותר מאפשרות אחת(
 . ללמוד1
 . לחסוך2
 . לקחת הלוואות3
 תקופת חניכות. 4
 . ליצור קשרים5
 . ללמוד מהניסיון של מי שכבר עשו את זה6
 . אחר __________________7
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 באופן כללי, מה חשוב לך במקום עבודה?

האם אלו      
קיימים במקום 

 עבודתך
בכלל לא  

 חשוב
קצת 
 חשוב

חשוב  חשוב
 מאוד

 לא כן

   4 3 2 1 שכר
   4 3 2 1 אפשרויות לקידום

ות דברים אפשרות  לעש -בעבודה גיוון
 שונים מדי פעם.

1 2 3 4   

מעמד חברתי/ יוקרה של מקום 
 העבודה

1 2 3 4   

   4 3 2 1 אפשרות להשתפר מבחינה מקצועית
   4 3 2 1 יציבות

   4 3 2 1 חופש פעולה/ עצמאות
   4 3 2 1 עבודה מאתגרת

עבודה יצירתית /שמאפשרת לבטא את 
 עצמי 

1 2 3 4   

יכולת להשפיע על תהליכים במקום 
 העבודה

1 2 3 4   

מימוש עצמי ) יכולת לבטא את מי 
 שאני(

1 2 3 4   

   4 3 2 1 תחושת משמעות בעבודה
   4 3 2 1 היקף שעות עבודה שמתאים לצרכי
אפשרות לעשות שעות נוספות בעת 

 הצורך
1 2 3 4   

אוכל )במקום העבודה או דרך 
 כרטיסים לרכישה(

1 2 3 4   

הטבות כספיות )לדוג' בונוסים, 
 שוברים לחג(

1 2 3 4   

אחר. אנא 
 פרטי____________________

1 2 3 4   

לפניך מספר משפטים שבהם אנשים יכולים להשתמש על מנת לתאר את עצמם. חשבי על עצמך 
וליד כל משפט צייני באיזו מידה הנאמר בו נכון  בכל שנות חייךמכירה את עצמך   כפי שאת

 לגביך. הקיפי בעיגול את התשובה המתאימה ביותר.

בכלל  
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

אני מאמינה שאני יכולה להיות יעילה בתפקידים 
 שונים.

1 2 3 4 5 

אני יכולה להשיג את מרבית המטרות שהצבתי 
 לעצמי.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 הכל אפשרי אם באמת אשתדל.
כאשר אני ניצבת מול משימות קשות, אני בטוחה 

 שאוכל לבצע אותן.
1 2 3 4 5 

באופן כללי, אני חושבת שאני יכולה להשיג את מה 
 שחשוב לי.

1 2 3 4 5 

אני יכולה להצליח בכל משימה כאשר אני נחושה 
 בדעתי.

1 2 3 4 5 
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בכלל  
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 5 4 3 2 1 לעמוד באתגרים רבים בהצלחה.אוכל 
אני בטוחה שאני יכולה לבצע היטב את מרבית 

 המשימות.
1 2 3 4 5 

אני תמיד אוכל למצוא דרך להשיג את מטרותיי, גם 
 אם הן תהיינה קשות מאוד.

1 2 3 4 5 

אני מסוגלת לבצע דברים היטב גם בתנאים קשים 
 מאוד.

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 יכולה לבצע מטלות רבות בהצלחה.אני בטוחה שאני 
בהשוואה לאנשים אחרים, אני יכולה לבצע את רוב 

 המטלות היטב.
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני בטוחה בעצמי כאשר אני מבצעת מטלות חדשות.
 5 4 3 2 1 אף כאשר המצב קשה, אני יכולה לבצע טוב למדיי.

המשפטים הבאים. קראי  כל משפט וצייני באיזו מידה אנו מבקשות לדעת מהי הרגשתך לגבי 
מציינת  7כאשר הספרה  7עד  1-הוא מתאים להרגשתך ברגע זה. התשובות האפשריות הן מ

 מציינת אי התאמה רבה מאוד. 1מאוד של המשפט להרגשתך, והספרה  התאמה רבה 

 מאד  
 לא 
 מסכימה

 מסכימה
 מאד

 7 6 5 4 3 2 1 .כאשר אני נזקקת לו. יש אדם קרוב לי הנמצא בקרבתי 1

 7 6 5 4 3 2 1 .. יש אדם קרוב שאני יכולה לשתף בצער ובשמחה2

 7 6 5 4 3 2 1 .. משפחתי מנסה באמת לעזור לי3

. אני מקבלת ממשפחתי את העזרה והתמיכה הרגשית שאני 4
 .זקוקה לה

1 2 3 4 5 6 7 

 7 6 5 4 3 2 1 עבורי.. יש אדם קרוב אלי שהוא מקור עידוד ממשי 5

 7 6 5 4 3 2 1 .. חבריי מנסים באמת לעזור לי6

 7 6 5 4 3 2 1 .. אני יכולה לסמוך על חבריי/חברותי כאשר מתעוררות  בעיות7

 7 6 5 4 3 2 1 .. אני יכולה לשוחח על בעיותיי עם משפחתי8

 7 6 5 4 3 2 1 .. יש לי חברים/ות שאותם אני יכולה לשתף בשמחתי ובצערי9

 7 6 5 4 3 2 1 .. יש אדם קרוב לי שרגשותיי חשובים לו10

 7 6 5 4 3 2 1 .. משפחתי מוכנה לעזור לי לקבל החלטות11

 7 6 5 4 3 2 1 .. אני יכולה לדבר על בעיותיי עם חבריי12

 באופן כללי עד כמה את מרוצה מהקשרים החברתיים שלך?

 . לא מרוצה5. לא כל כך מרוצה          4. די מרוצה          3     . מרוצה     2. מאוד מרוצה          1

עזרה רגשית, כלכלית, בעצה,  –, מכל הבחינות מי עזר ו/ או עוזר לך בחייםבשנה האחרונה 
במקום מגורים, בחברה? והאם תוכלי לכתוב במה? 

____________________________________________________________________ 

  על סמך הניסיון שלך, איך אפשר לעזור לצעירות להשתלב בתעסוקה?
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 שאלון החסמים למי שאינה עובדת

הבא עוסק בחששות אפשריים הנוגעים להשתלבות בעולם העבודה. כל אחד מהמשפטים  החלק

להלן פותח ב"עבודתי העתידית, ככל הנראה" , או ביטוי דומה. בבקשה סמני את התשובה 

 .ביותר עבורך לגבי כל היגד בהתאם למה שאת חושבת )או מנחשת( שיהיה נכון עבורךהנכונה 

 מסכימה
 מאוד

לא  מסכימה
 בטוחה

לא 
 מסכימה

מאוד לא 
 מסכימה

 בעבודתי העתידית, ככל הנראה:

 אני אקבל יחס שונה בגלל שאני אישה. 1 2 3 4 5
 אני אקבל יחס שונה בגלל המוצא שלי. 1 2 3 4 5
אני אקבל הערות שליליות בגלל שאני  1 2 3 4 5

 אישה )כמו עלבונות או בדיחות גסות(.
אני אקבל הערות שליליות ביחס  1 2 3 4 5

למוצא שלי )כמו עלבונות או בדיחות 
 גסות(.

יהיה לי קשה להתקבל לעבודה  1 2 3 4 5
 בהשוואה לאנשים ממוצא אחר.

יהיה לי קשה  להתקבל לעבודה  1 2 3 4 5
 לגברים.בהשוואה 

יהיו לי אותן  הזדמנויות להעלאה  1 2 3 4 5
בשכר במקום עבודתי כמו לאנשים 

 ממוצא אחר.
יהיו לי אותן הזדמנויות להעלאה  1 2 3 4 5

 בשכר במקום עבודתי כמו לגברים.
יהיו לי אותן הזדמנויות לקידום  1 2 3 4 5

במקום עבודתי כמו לאנשים ממוצא 
 אחר

אותן הזדמנויות לקידום יהיו לי  1 2 3 4 5
 כמו לגברים. במקום עבודתי

אני ארגיש שיש אפליה כלפי בגלל שאני  1 2 3 4 5
 אישה.

אני ארגיש שיש אפליה כלפי בגלל  1 2 3 4 5
 המוצא שלי.

יהיה לי קשה להתמיד ולהגיע בכל יום  1 2 3 4 5
 לעבודה.

 יהיה לי קשה להגיע בזמן לעבודה. 1 2 3 4 5
יהיה לי קשה להתמיד באותה עבודה  1 2 3 4 5

 לאורך זמן.
אני אצטרך  לבחור את מקום עבודה  1 2 3 4 5

 לפי השכר ולא לפי העניין שלי בעבודה.
יהיה לי קשה למצוא זמן לחיי הפנאי  1 2 3 4 5

 שלי.
 אני ארגיש שמנצלים אותי. 1 2 3 4 5
אני אקבל יחס לא טוב או פוגע  1 2 3 4 5

מאנשים שעובדים איתי או מהמעסיק, 
 מהלקוחות.

 הזכויות שלי כעובדת יפגעו. 1 2 3 4 5
תנאי העבודה שלי יפגעו )לדוגמה  1 2 3 4 5

צמצום שעות העבודה, יתנו לי פחות 
 משמרות(.
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 מסכימה
 מאוד

לא  מסכימה
 בטוחה

לא 
 מסכימה

מאוד לא 
 מסכימה

 בעבודתי העתידית, ככל הנראה:

אני אקבל  יחס שלילי ומזלזל לגבי  1 2 3 4 5
 היכולות שלי, בגלל שאני אישה. 

 גברים יטרידו אותי. 1 2 3 4 5
אני ארגיש שלא מתחשבים ברקע  1 2 3 4 5

 האישי שלי.
אני אצטרך להסתיר את הרגשות שלי  1 2 3 4 5

 כאשר אהיה במצב רוח לא טוב.
באופן כללי אני חושבת שישנן הרבה  1 2 3 4 5

מגבלות שיקשו עלי להשיג את 
 המטרות שלי בתחום התעסוקה.

 

 מסכימה
 מאוד

לא  מסכימה
 בטוחה

לא 
 מסכימה

לא  מאוד
 מסכימה

חלק זה מיועד לאימהות בלבד. אם 
 אינך אמא, אנא דלגי לשאלה הבאה.

 
 בעבודתי העתידית, ככל הנראה:

 
יהיו לי קשיים למצוא מעון טוב עבור  1 2 3 4 5

 .ילדי
יהיה לי קשה להעדר מהעבודה כאשר  1 2 3 4 5

 ילדי חולים. 
יהיה לי קשה למצוא עבודה שתאפשר  1 2 3 4 5

 .לבלות זמן עם משפחתילי 
יהיה לי קשה למצוא עבודה שתתאים  1 2 3 4 5

 לצרכים של הטיפול בילדים שלי.
 


