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 תמצית מחקר

 רקע. 1

האוכלוסייה טק בישראל מאופיינת בביקוש רב לעובדים ובמשרות בעלות שכר גבוה יחסית. -תעשיית ההיי

הם  .רבים והאתגרים של הצעירים הערבים המנסים להשתלב בייצוג בתחום זה, ו-הערבית נמצאת בתת

היישובים הערביים; עם העדר רשת קשרים  ריכוזימנדרשים להתמודד עם ריחוקן של החברות הגדולות 

בקרב מעסיקים; ועם רגישות ביטחונית של חלק  דעות קדומותטק; עם -מקצועית רלוונטית לשוק ההיי

מהחברות שעוסקות בתעשיות ביטחוניות ושמגבילות העסקת ערבים. החברות המעסיקות, לעומת זאת, 

;  עם חששות מהעסקת אוכלוסיות עם השכלה מתאימה מועמדים היצע מוגבל שלצריכות להתמודד עם 

פרש כאפליה; ועם עלויות נוספות של התאמת מקום ייחודיות אשר ההתמודדות עם בעיות אתן עלולה להת

 גיוון בהעסקה. דעות לחשיבות שלאינן תמיד מּוהחברות המעסיקות כמו כן, העבודה לאוכלוסייה מגוונת. 

המגזר הפרטי והמגזר השלישי ליצירת מדיניות של הממשלה, בשנים האחרונות ישנן יוזמות רבות של 

-טק בפרט. ג'וינט ישראל-ערבים בתעסוקה בכלל ובתחום ההיי אקדמאים ם שלומודלים להגברת שילוב

 וכדי להגדיל את מספר לעיל כמענה לאתגרים המצוינים Excel HTפיתחו את תכנית  ItWorksתבת ועמותת 

 . טק-בעקבותיהם יגיעו גם אחרים לתעשיית ההיישבקרב האוכלוסייה הערבית פורצי הדרך 

במכללה להנדסה הלומדים בתחומי ההנדסה  ערבים ת לסטודנטיםמיועדהיא ו 0007שנת התכנית פועלת מ

, המאופיינים בפוטנציאל הצטיינות בתעסוקה ומנהיגות אורט בראודה, באוניברסיטת חיפה ובטכניון

לימודים בקורס הלאורך שנת  ומתנסים לומדים , הם4,000₪מלגה של מקבלים המשתתפים  .חברתית

של מקבלים ליווי אישי הם  מלבד זאת,והכנה לתעסוקה.  'כישורים רכים'אנגלית תעסוקתית, במנהיגות וב

הם משתתפים במועדון תעסוקה (; שנים 6)במשך עד  השתלבות בה ול ת עבודהלמציא  - רכזות התכנית

 שעות התנדבות. 30-, ומחויבים באחת לשנה לחשיפת התכנית ולהצגת תוצריה מפגשפעמיים בשנה וב

שביעות  לבחון את מטרת המחקר הייתה. ברוקדייל התבקש לערוך מחקר הערכה מעצב-ג'וינט-מאיירס

קבלת החלטה על שינויים במודל לשם לשם שיפורה ו ,תוצאות התכנית אתוהתרומות הנתפסות  אתהרצון, 

 הערבית.בקרב האוכלוסייה  מסגרות נוספותהרחבתה לעל התכנית ו

. 0035ועד לקיץ  0007מתחילתה באוקטובר  הובוגרית אוכלוסיית המחקר כללה את כל משתתפי התכני

התבסס על ראיונות עומק עם צוות וח בדוח זה עליו מדּושהשלב הראשון המחקר מתבצע בשני שלבים. 

המחזורים  6מחזורים )אנו מתייחסים במחקר לבוגרי  4של  משתתפים ובוגרים כלראיונות עם על התכנית, 

 ין לומדים,ישעד 07-שסיימו ללמוד ו 59מתוכם:  ,מרואיינים 93ל והכ-בסך הראשונים כמחזור אחד(

שני, נרחיב את הבשלב  .של התכנית נבחריםם רכיביב עסקוספר מפגשים שותצפיות על סדנאות המיון ועל מ

נשווה את תוצאות בוגרי התכנית לתוצאות של , כמו כן. (0035134מחזור משתתפים נוסף ) נבחןוהמחקר 

מאפיינים דומים שלא השתתפו בתכנית ונראיין מעסיקים נבחרים על שביעות רצונם מהקשר צעירים בעלי 

 עם צוות התכנית.
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 של יישום התכנית נבחרים מאפיינים. 2

 ובהתאם לכך, את התפוקות והתשומות. ,בעזרת מודל לוגי, המגדיר את התוצאות הרצויות עוצבההתכנית 

בחנו את  .מתייחסת לתשתית הארגונית הכללית של התכנית ולרכיבי התכנית השונים יישוםה בדיקת

תקצוב התכנית, מודל קשרי את , נםומיו המועמדים מודל גיוסאת ההתמדה של הצוות, את מיתוג התכנית, 

  מידת היישום של כל אחד מהרכיבים.את המעסיקים, שיתופי פעולה עם יוזמות נוספות ו

 ציונים וממוצע לימודהמועמדים מבוסס על מספר תנאי סף: תחום לימוד, מוסד  מודל גיוס ומיון .

 הקבלה לגבי ההחלטותו ,מרכז הערכהב המבוצע הערכה בתהליך משתתפים המועמדיםכחלק מהמיון 

  צוות התכנית. על ידישותף מב מתקבלות

 למשתתף.  ₪ 8,400-9,000-תקצוב התכנית הוא כ 

  הגדרתן כחברות על על בחינה פוטנציאלית של חברות רלוונטיות ומודל קשרי המעסיקים מבוסס

 גדרת תכנית העבודה מולן.מוובהתאם לזה,  ,יציבות ומניבותכחברות בנסיגה או  או בצמיחה

  ,חברות שונות הפועלות עם ארגונים ועם פרויקטים, עם התכנית פועלת תוך קיום קשרים עם יוזמות

 ו בהגעה לתוצאות הרצויות.למימוש מטרה דומה ומסייעות זו לז

 טק. השיווק נעשה -התכנית ממותגת בעבור המעסיקים העתידיים כתכנית מצטיינים בתחום ההיי

  במגוון דרכים: במודעות, בפרסומות ובקבוצות באינטרנט.

  אנגלית תעסוקתית, מנהיגות, כישורים רכים והכנה לתעסוקה, ליווי אישי, מועדון  התכנית רכיביכל(

 השתתפות בהם הייתה מלאה.הו במלואם כמעט יושמו תעסוקה והתנדבות(

  ים מאודמובנ היו האנגלית התעסוקתית, הכישורים הרכים וסדנת המנהיגותחלק מהרכיבים כמו ,

ההנחיה וליווי הון התעסוקה, הקשר עם המעסיקים וההתנדבות, מועד שרכיבים אחרים כמו בעוד

 . היו פחות מובניםמאופיינים 

  במחזור האחרון היו קשיים בהתמדת צוות התכנית, ובעקבותיהם פיתחו תכנית עבודה לשימור

  .המשךעובדים ב

 מאפייני המשתתפים והמוטיבציה שלהם להשתתף בתכנית. 3

(. בשלושת המחזורים הראשונים התכנית 49%ם )רוב המשתתפים היו גברי .מאפיינים אישיים .א

הערבית, האוכלוסייה הוגדרה כתכנית לדרוזים ולצ'רקסים בלבד, ולאחר מכן, כשנפתחה לכלל 

 ישובים בצפון.ימ הגיעוכולם  כמעט(. 48%המוסלמים הפכו לקבוצה הגדולה ביותר )

ובטכניון  (%00) באוניברסיטת חיפה, (%60) המשתתפים למדו באורט בראודה .מאפיינים לימודיים .ב

יותר ויותר מהמשתתפים השתתפו בתכנית לקראת סיום  ,לאורך שנות פעילות התכנית 1.(%05)

 לימודיהם, כאשר כמעט כולם למדו בתחומי ההנדסה, המחשב והמתמטיקה.

שתי  .(43%מרבית המרואיינים שמעו על התכנית דרך חברים או משפחה ) .מוטיבציה להשתתפות .ג

 (.44%( וקבלת מלגה )49%בגללן רצו להשתתף בתכנית היו הכנה לתעסוקה )שהסיבות העיקריות 

                                                   
 למדו במוסדות שאינם חלק מהתכנית. %5 1
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 של התכנית . שביעות רצון ותרומות נתפסות4

את התרומות הנתפסות בתחום התעסוקה, האישי  שאלנו את המרואיינים סדרת שאלות על מנת לבחון

 ית.והחברתי, השפה ומנהיגות ואת שביעות הרצון מהתכנ

  קידמו אותם במידה הרבה ביותר הן בעבודה והן נשאלו איזה מרכיבים של התכנית המרואיינים

 רכים הם אלה שקידמו אותם במידה הרבה ביותר.הדיווחו שרכיבי המנהיגות והכישורים ו ,בלימודים

  (, 58%)התכנית, ובמיוחד בהתנדבות רכיבי המרואיינים דיווחו שרכשו ידע חדש במידה רבה מאוד בכל

 (.56%( ובמנהיגות )53%באנגלית )

  מיומנויות  המרואיינים נשאלו מספר שאלות על תרומת התכנית בתחום – תעסוקהמיומנויות

  - הניסיון והכישורים )כולל פירוט שהתכנית תרמה ליכולת להכין קורות חייםדיווחו , והתעסוקה

היכרות עם דרכים שונות ל ,(88%עבודה )יכולת להבהיר נקודות חשובות במהלך ראיון קבלה ל(, ל73%

( וליכולת 48%טק מובילות ועם אופי העבודה בהן )-, להיכרות עם חברות היי(89%למציאת עבודה )

 .(49%להגדיר ציפיות שכר )

 בתחום האישי והחברתי.  התכניתת איינים נשאלו מספר שאלות על תרומהמרו – וחברתי אישי

, לביטחון העצמי וליצירת רשת  היו למיומנויות ניהול הזמן בתחומים אלה ביותר המוזכרותתרומות ה

 (.בכל התחומים 98%-כחברתית במהלך הלימודים )

 ציינו  50%-ציינו שהתכנית תרמה ליכולת הדיבור, הקריאה והכתיבה שלהם באנגלית, ו 43% – שפה

 שהתכנית תרמה ליכולות אלה בעברית.

 וחו שהתכנית השפיעה עליהם במידה רבה או רבה מאוד בכל הקשור דיו וב המרואייניםר – מנהיגות

 (. 88%( ולמנהיגות תעסוקתית )70%לרכישת כלים למנהיגות חברתית )

 המרואיינים נשאלו מספר שאלות על שביעות רצונם ממרכיבים שונים של ההתנדבות.  – התנדבות

 תרומתם במסגרת( מ54%בה מאוד )במידה ראו ( 50%היו שבעי רצון במידה רבה )מהמרואיינים  84%

( מהתיאום בין שעות ההתנדבות לשעות 60%רבה מאוד ) וא( 56%במידה רבה ) 94% ;ההתנדבות

( מהליווי 53%במידה רבה מאוד ) וא( 65%במידה רבה ) 80%-ו ;הלימודים ולתהליכי חיפוש העבודה

ספר -חונכות לתלמידים בבתיתחום ההתנדבות הנפוץ ביותר היה  ידי הרכזות.-שניתן להתנדבות על

 תיכונים.

 היו  94%מהאווירה בתכנית, מצוות התכנית ומהתנאים הפיזיים: לפחות  שביעות הרצון הייתה גבוהה

  שבעי רצון במידה רבה או רבה מאוד. לעומת זאת, שביעות הרצון מלוח הזמנים של התכנית וספציפית

  משעות הפעילות, הייתה נמוכה יותר.

 ימודיות ותעסוקתיות: לתוצאות .5

איון. חלקם סיימו את הלימודים וחלקם ייש לזכור שהמרואיינים היו בשלבים שונים של לימודיהם בעת הר

 ן סטודנטים.יעדי

 שנים  5.65היה  לימודיהם את סיימוש הלימודים הממוצע של המרואיינים משך. לימודיות תוצאות

 משמעותיים הבדלים ללא, 97-כ ממוצע הציונים היהשנים, כמקובל בלימודי ההנדסה.  5והשכיח היה 

 או שני לתואר להמשיך שברצונם דיווחו מהמרואיינים 94%. השונים המוסדות תלמידי בין

 .לדוקטורט
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 תעסוקתיות תוצאות 

 .38%שיעור המועסקים בעת הראיונות היה  -

מהמרואיינים  83%איון, לעומת ין לומדים דיווחו שעבדו בעת הרימהמרואיינים שעדי 58% -

 שסיימו כבר את הלימודים.

שעות שבועיות ו1או  60במשרה מלאה )לפחות עבדו מהמרואיינים שסיימו את הלימודים  49% -

 עבדו בעבודה מוגבלת בזמן )משרת סטודנט(. 50%כן,  כמו משרה(.  70%לפחות 

טק. -הייהבתחום  ובדיםע (ול העובדים )בין אם סיימו את לימודיהם ובין אם לאככמעט  -

: אינטל, אמדוקס, גליל סופטוור, היו לפחות מרואיינים 6עבדו בהם שמקומות העבודה 

 והטכניון.

 לעובדים במשרה חלקית.  ₪ 55-, ו₪ 46השכר השעתי הממוצע לעובדים במשרה מלאה היה  -

 היבטיםה מרובמאוד  או מרוצים המרואיינים המועסקים היו מרוציםמ 90%לפחות  -

(, מיחס 39%: מיחס הממונים )אף היו מרוצים מאוד מהיבטים שונים רבים שבעבודתם.

(. בהיבטים 45%(, וממידת העצמאות )30%(, ממידת העניין בעבודה )35%החברים לעבודה )

(, משך הזמן שלוקח להגיע 58%אחרים שיעור המרוצים מאוד היה נמוך יותר: שעות העבודה )

(. בהשוואה בין העובדים 06%( והשכר )67%(, הטבות ותנאים סוציאליים )53%לעבודה )

במשרה קבועה לבין העובדים במשרה זמנית, עלה שבמרבית ההיבטים דווקא שביעות רצונם 

 של העובדים במשרות זמניות הייתה גבוהה יותר.

 סיכום. 6

שבאופן כללי, שביעות הרצון מהתכנית הייתה גבוהה ר מעלים המחקהשלב הראשון של ממצאי 

רכיבי התכנית השונים מיושמים בהצלחה, וההשתתפות בהם  חשו שהתכנית תרמה להם.והמשתתפים 

טק. רובם מעידים על -מבוגרי התכנית שסיימו את לימודיהם מועסקים בתחום ההיי 83%כמעט מלאה. 

 בקרב( סטודנט)משרות  בזמן מוגבלות במשרות העובדים שיעורששביעות רצון גבוהה מעבודתם על אף 

 המתמשך הליווי חשיבות על מעידות אלו תוצאות(. 50%) גבוה היה לימודיהם את כבר יימושס המועסקים

  .המשרה לאיכות מיוחדת לב תשומת מתן ועל

בהרחבת התכנית הטמון לתבת ללמוד על הפוטנציאל כאמור, מטרתו של מחקר זה הייתה לאפשר  כמו כן

הפצתה לאזורים חדשים או לתחומי עיסוק נוספים. מאז, אימץ משרד הכלכלה חלקים מהתכנית והוא בו

. המשרד בחר לאמץ רכיבים שמאופיינים במידת הבניה רבה יותר 0034צפוי להפעילם החל מאוקטובר 

 מועדון)אנגלית תעסוקתית, כישורים רכים והכנה לתעסוקה ומנהיגות( וכן את רכיבי הליווי האישי ואת 

  .התעסוקה

נשווה את תוצאות  , בשלב זהכמו כן. (0035134מחזור משתתפים נוסף ) נבחןבשלב השני של המחקר אנו 

בעלי מאפיינים דומים שלא השתתפו  בתוך המוסדות הרלוונטיים בוגרי התכנית לתוצאות של צעירים

 צוות התכנית. ליווי שלעל שביעות רצונם מהשל הבוגרים בתכנית, ונראיין מעסיקים נבחרים 

  



v 

 דברי תודה

: ItWorksצוות . תודה לנטע רוזנפלד וספא גארב שליוו אותנו וסייעו בעבודה על הדוח:  תבתלעמיתינו ב תודה

משתתפי ובוגרי בפנינו, ול תכניתעל שיתוף הפעולה ופתיחת דלתות ה אנרם סקאר, סי אביבי ויפעת ברון

 תפיסותיהם.ששיתפו אותנו בחוויותיהם וב התכנית

תחום , מנהלת דניז נאוןמכון ברוקדייל שסייעו לאורך העבודה: ל-ג'וינט-במאיירס םגם לחברי תודה

צדיק על הסיוע בעבודת -, ליעל הדר ולאברהם וולדהעל הליווי והעצות החשובות לאורך הדרך - תעסוקה

רה הרבה בניהול עבודת השדה ובניתוח הנתונים, לצוות עבודת שדה ובמיוחד למארק מלקוביץ' על העז

 על העריכה וללסלי קליינמן על ההכנה לדפוס. ענת ברבריאן. תודה להשדה
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