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פעולות מחקריות

המחקר כלל 42 עבודות שדה במהלכן פגשנו 53 אנשים בשלושה מרכזי הכשרה, ארבע מכללות ושלושה מרכזי הכוון  ברחבי הארץ,
וכן בשיחות פרטיות עם בוגרים ונושרים מחוץ למסגרות ההכשרה.
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מרבית מבקשי השירות נמצאים בתקופת משבר או סביב שינוי בחייהם. 
חלקם טרם מצאו את דרכם המקצועית ואצל אחרים היא עלתה על שרטון.

הם מגיעים על מנת לרכוש כלי שיאפשר להם שינוי סטטוס תעסוקתי וכלכלי, 
שייצר הזדמנויות חדשות בשוק העבודה תוך תקופה קצרה.

מסע ההכשרה



אחרי ההכשרה במהלך ההכשרה לקראת ההכשרה

מודעות לשירות
וזיהוי המוטיבציה

הנגשת מפתחות 
להצלחה

 

פתיחת מנעולים 
פנימיים

הסרת גדרות 
חיצוניות

מניעת 
נשירה

מינוף התעודה 
לתחילת קריירה

מסע ההכשרה



לקראת ההכשרה



לקראת ההכשרה | איך הגעתי לכאן?

רק במקרה נודע לי על ההכשרה. כמעט הלכתי 
לקורס נורא יקר במכללה לעיצוב.

  
משתתפת הכשרת תפירה

הציעו לי את ההכשרה כי היא משלימה 
להנדסאים ולמדתי בעבר הנדסאי חשמל.

הלכתי על זה כי יש לי זמן פנוי. במקביל לימודי 
ערב בתשלום כדי להיות קצין רכב, הרבה יותר 

מעניין אותי יבוא ויצוא.

משתתף בהכשרת עיבוד שבבי ממוחשב

מהמכללה בתל אביב שלחו אותי לכאן (חולון), 
עכשיו היועצת שלחה אותי ללשכת

התעסוקה לבדוק זכאות

מועמד להכשרת חשמלאי מעשי

אין בירור של הצורך העמוק עברתי הרבה תחנותהגעתי רק במקרה

הדרך בה המתעניינים מגיעים להכשרה משפיעה על מידת 
הבשלות שלהם וההבנה של האתגר 



לקראת ההכשרה | המניעים שהביאו אותי להצטרף להכשרה

אני חולמת להיות 
מעצבת אופנה

  
משתתפת הכשרת 

תפירה

יש לי רקע אבל אני צריך תעודה 
כדי לעבוד במקצוע, וכמה שיותר 

מהר
  

משתתף הכשרת חשמלאי

להשיג תעודה הגשמת חלום
במהירות האפשרית

חמי דחף אותי, אמר לי "אתה צריך 
מקצוע מכובד", לא מוכר בחנות

  

משתתף הכשרת חשמלאי

לחץ מהסביבה

הפקידה בלישכה הציעה לי קורס 
שהיה פתוח

  
נושרת מהכשרת ניהול משרד

הציעו לי בלשכה

-פורמליזציה של תחום העיסוק בפועל
-הרחבת סל כישורים

-מעבר מעבודה לקריירה

-צורך בעליה בדרגת שכר מעל המינימום
-רצון לעבוד במקצועות "עולם חדש"

-התאמת מקצוע לסטטוס אישי שהשתנה



במהלך ההכשרה

הנגשת מפתחות 
להצלחה

 

פתיחת מנעולים 
פנימיים

הסרת גדרות 
חיצוניות



הנגשת מפתחות להצלחה



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

חתמתי בלשכה, והפקידה הציעה לי את הקורס. 
אמרתי לעצמי למה לא, אחרת אני לא עושה כלום. 

התחום לא עניין אותי במיוחד אבל חשבתי שאולי תהיה 
לי חוויה מתקנת, אבל זה לא זה…

נושרת מהכשרת ניהול משרד

כאשר אין תמריץ 
פנימי עמוק

לקחו אותנו להתנסות של שבוע במפעל
ויכולתי לדמיין ממש איך תראה עבודה

בוגרת הכשרת עיבוד שבבי

צורך בחשיפה 
לעבודה בפועל 

במהלך ההכשרה



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

ידעתי שלוגיסטיקה מעניין אותי, ושעומד להיפתח קורס. 
הגעתי ללשכה, והקורס היה מלא והתחיל לפני שבועיים. 

ישבתי שם ואמרתי שאני לא זז עד שתכניס אותי
בוגר הכשרת ניהול מחסן ממוחשב

פרוקאטיביות היא 
מרכיב חיוני



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

אני מרוצה בעבודה החדשה, יודע שיש לפני מסלול של 
שלוש שנים עד הרישיון, אבל אני כבר על דרך המלך.

עכשיו אני חושב על לימודי הנדסאי חשמל...
בוגר הכשרת חשמלאי מעשי

צורך בהיכרות עם 
אפשרויות 

ההתפתחות במקצוע 
לאורך חייהם



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

אישתי חיכתה שאסיים את ההכשרה ורק עכשיו התחילה 
תואר שני, כי מישהו חייב להביא משכורת הביתה

בוגר הכשרת חשמלאי מעשי

המשפחה כציר 
מרכזי במערכת 

השיקולים

בעלי מהנדס מכונות, בשיחה איתו ועם חברים 
מהעבודה, הם המליצו על תחום אבטחת איכות, שהם 

הכירו ממקומות העבודה שלהם וחשבו שיתאים לי
בוגרת הכשרת אבטחת איכות

המשפחה כעוגן 
בהכוונה למקצוע

גיסי סיים לפני שבועיים קורס חשמל, הוא לא מקבל דמי 
אבטלה. התגייסנו כל המשפחה לעזור לו לעבור את 

התקופת הזו. יש לו ילדים והוא צריך לסגור את השבוע
משתתפת הכשרת שרברבות

גב כלכלי מאפשר 
פניות ללמידה



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

ממש בתחילת ההכשרה גיליתי שאני בהריון. לא הרגשתי 
טוב, נעדרתי לבדיקות, והמורות תמיד תמכו בי ועזרו לי, 

גם אם היו צריכות להישאר בשבילי בסוף יום הלימודים
בוגרת הכשרת תדמיתנות

שיעזרו לי להישאר 
למרות שינויים 

בנסיבות חיי

בשביל להגיע לעבודה בזמן קיבלתי אישור מיוחד 
ואני יוצאת רבע שעה לפני כולם. אם אני מפסידה 

משהו אז משלימה 
משתתפת הכשרת תפירה

מענה פרטני וגמיש 
שיאפשר לי לשלב בין 

הלימודים 
למחויבויות הנוספות



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

בקורס עשו יישור קו - שבועיים נטו מתמטיקה לפני 
החשמל. השקעתי בזה יותר כי לא היה לי מספיק רקע

בוגר הכשרת חשמלאי מעשי

גישור על פערים 
בתחילת ההכשרה

השיעורים מצולמים וניתן לצפות שוב. פעם בחודש יש 
תרגולים און ליין, ואפשר להתחבר מרחוק ולתרגל.

סגל מכללה פרטית

השלמת חוסרים 
ושיעורי עזר במהלך 

ההכשרה

במהלך הקורס אנחנו מלמדים לכתוב קורות חיים. לאחר 
סיום הקורס אנחנו עורכים סבב טלפונים לבדוק אם 

צריכים התייעצות או סיוע כלשהו מאיתנו
סגל במרכז הכשרה

הכנה לשוק העבודה



במהלך ההכשרה | מפתחות ההצלחה שלי

את פרויקט הגמר שלי עשיתי במקום העבודה הקודם, 
ונעזרתי בקולגות 

משתתף הכשרת ניהול מחסן לוגיסטי

סביבת עבודה 
קודמת כמשענת

אתם משקיעים בהכשרה כל-כך הרבה כסף, אני לא 
מבקש עוד כסף, רק שתעזרו לי לצבור ניסיון, אפילו 

בלי תשלום. יכולנו לתרום גם בעירייה, במשרדי 
ממשלה, במקומות עבודה ציבוריים. תנו לנו לעבוד 

ולהתנסות שלושה חודשים ואם נתרום תמשיכו 
בתשלום, אם לא נלך לדרכנו

בוגר הכשרת שיווק דיגיטלי

התנסות וחיבור 
למעסיקים תוך כדי 

ההכשרה



פתיחת מנעולים פנימיים



במהלך ההכשרה | מנעולים פנימיים

התלבטתי אם להירשם, אמרתי - אולי תהיה לי איזו סוג 
של חוויה מתקנת, אבל זה לא היה זה...

נושרת מהכשרת ניהול משרד

התמודדות עם דימוי 
עצמי נמוך כתלמיד

ישנם שני דברים שחלמתי להיות בצעירותי - אחות או 
פסיכולוגית. רציתי לעזור למי שקשה לו. אבל הדברים לא 

קרו כמו שתכננתי, אני כבר מבוגרת, ואין לי משאבים 
ללמוד באוניברסיטה. אני מקווה שאוכל למצוא
עבודה משרדית בסביבה טיפולית, לעשות טוב

אם יחידנית, בוגרת הכשרת ניהול משרד

כשלונות עבר 
מצמצמים את 

הציפיות והשאיפות



אין אף אחד שעובד במשפחה הזאת, לא הייתה לו דוגמא 
אישית, אין גם מי שיעודד אותו להמשיך

עו"ס במרכז עוצמה

סביבה קרובה שאינה 
לוקחת חלק במעגל 

העבודה

ידעתי שאלך לתחום הבניה כי רוב המשפחה שלי 
בתחום

נושר מהכשרת חשמלאי מוסמך

הסללה למקצוע 
משפחתי שמצמצמת 

את טווח הבחירה

במהלך ההכשרה | מנעולים פנימיים



הגיע אליי בחור עם עברית לא טובה, מדבר לאט, אוצר
מילים דל. נתתי לו מבחן לדוגמא במתמטיקה והוא 

הצליח. כביכול הוא יכול להתחיל את הקורס, אבל קשה 
לי להאמין שיעמוד בו בגלל השפה

עו"ס במרכז עצמה

חסם שפתי

בקורונה עברו ללמד למשך תקופה מרחוק, ולא היה לי איך 
להשתתף כי אין אינטרנט בבית. אח"כ לא הצלחתי 

להדביק את הפער
נושר מהכשרת חשמלאי מעשי

העדר תשתית 
דיגיטלית ואוריינות 

דיגיטלית
יש בכיתה מישהי שלא ראתה מחשב בחיים שלה ועכשיו 
מלמדים אותה אקסל... היא לא מבינה מה רוצים ממנה

משתתפת הכשרת אבטחת איכות.

במהלך ההכשרה | מנעולים פנימיים



ידעתי שהכשרה מקצועית היא הכרטיס יציאה שלי 
מעבודות בשכר מינימום, אבל דחיתי את הלימודים עד 

עכשיו, שאני כבר בת 40 כי לא היה לי כוח להיות שוב 
תלמידה

משתתפת בהכשרת מדידות ובקרת איכות

קושי לקבל על עצמי 
תלמידאות

במהלך ההכשרה | מנעולים פנימיים



הסרת גדרות חיצוניות



במהלך ההכשרה | גדרות חיצוניות

יצאתי לאבטלה בספטמבר ומיד ניגשתי לברר איזה 
קורסים נפתחים אבל לא היה כלום עד דצמבר

בוגרת הכשרת עיבוד שבבי

קושי לתזמן את 
ההכשרה על תקופת 

האבטלה

אני מצליח לעבוד בקושי 50 שעות בחודש. הגשתי טפסי 
לדמי מחיה אבל קיבלתי תשובה שאני לא זכאי

משתתף הכשרת חשמלאי מעשי

קושי להתפרנס 
מאיים על השלמת 

ההכשרה

הרבה פעמים הם מתחילים ללמוד אבל לא מפסיקים 
לחפש עבודה. אם הם מוצאים הם באים להתייעץ, ואם 

זאת הצעה טובה קשה לי לשכנע אותם לסרב
סגל מרכז הכשרה

מציאת עבודה בזמן 
ההכשרה 



כשמכרים שואלים אותי במה אני עובדת אני אומרת 
מחשבים, כדי שלא אצטרך לתת הרבה הסברים

בוגרת חרדית של קורס אנגלית של מרכז הכוון

השפעת ציפיות 
ומוסכמות חברתיות 

על בחירת מקצוע

במהלך ההכשרה | גדרות חיצוניות

אני מקדמת רק עסקים שמתאימים לאורח החיים 
והאמונה שלי. לא אקדם סלוני כלות ומרפאות לטיפולי 
פוריות כי לא אשתמש בתמונות של נשים בפרסום. זה 

מכתיב במידה רבה את סוגי העבודות שאני מחפשת
בוגרת חרדית של קורס אנגלית של מרכז הכוון

צורך בהתאמת 
סביבת העבודה 

למאפיינים 
התרבותיים שלי



במהלך ההכשרה | גדרות חיצוניות

אנחנו לוקחים אנשים, מכניסים אותם לתחומים, לא תמיד 
הם נשארים שם, חבל על הבזבוז. לא אשלח מישהו לקורס 

אינסטלציה של 800 שעות - מסכת שבה לומדים גם על 
צינורות 20 צול, כשהוא יכול לצאת לעבוד גם עם הכשרה 

מרוכזת של 200 שעות, כי הוא יפרוש באמצע
סגל מרכז הכוון

ציפיה למענה מדוייק 
ונקודתי כאן ועכשיו

אם הייתי יכול לעשות חלק מהלמידה בערב או למידה 
עצמית היה מקל עלי והיה מאפשר לי לעבוד תוך כדי

בוגר הכשרת חשמל ומיזוג אויר

תשתית מוגבלת 
ללמידה מרחוק

אין אפשרות לשעות תיגבור ואין לי איך לתגמל משתתפים 
שעוזרים למשתתפים אחרים בשיעורים.

סגל מרכז הכשרה

אמצעים מוגבלים 
לתרגול ותיגבור



במהלך ההכשרה | גדרות חיצוניות

היו 34 מועמדים על כיתה של 18 מקומות. כולם היו 
מספיק טובים, כולם רצו. לקחנו את הכי טובים. את מי 

שקיבל 90 ומעלה במתמטיקה, מי שהרשים אותי, ובכל 
זאת היו ערעורים

מנהל מסגרת הכשרה

ביקוש גדול מהיצע 
ההכשרות

הגיעה אלינו מישהי עם תואר שני בארכאולוגיה, בחורה 
רצינית ואינטליגנטית, אבל כשהגיעה ללשכה היו פתוחים 

רק קורס אלקטרוניקה וחשמלאות. הוצאנו אותה עם 
המלצות ואני ממש מקווה שמישהו יזהה את הפוטנציאל 

שלה והיא לא תלחים כל היום
סגל מרכז הכשרה

התפשרות בשל מגוון 
מוגבל של תחומי 

הכשרה



עזרתי לה למצוא משרה בחברת טקסטיל אבל במרחק 
שעה נסיעה באוטובוס. זה לא ריאלי עם ילדים קטנים

עו"ס מרכז עוצמה

טווח הבחירה 
לאימהות מצומצם 

יותר הן בתחומי 
הלמידה, והן ומציאת 

עבודה
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אני מרוצה כי מצאתי עבודה קרובה לבית, ואני יכולה 
לצאת כל יום בארבע בזמן לילדים

בוגרת הכשרת מדידות ובקרת איכות
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אין כאן הרבה אפשרויות, הרוב בירושלים או תל 
אביב. יש לי הרבה אנשים שהיו נרשמים להכשרה 

אם הייתה מתקיימת בעיר או אם היה יום קצר שיכלו 
לאסוף את הילדים

עו"ס במרכז עצמה

העדר הכשרות 
בסביבת המגורים 
לאנשים ללא רכב 

מהווה חסם 
להגעתם להכשרה



אחרי ההכשרה

נשירה
 

מינוף ההכשרה
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אישי
נסיבות 

חיים
תוכן כלכלי

ההכשרה

מצבים 
משפחתיים 

שגרמו 
להעדרות 
ממושכת

שינוי מקום 
מגורים וקשיי 

נגישות

תחושת 
מחוייבות 

נמוכה 
לתהליך

נגמר הכסף

מציאת עבודה 
במהלך 
ההכשרה

'כאן ועכשיו'

אי התאמת 
התחום הנמד 

לשאיפות 
תעסוקתיות

רמת קושי 
גבוהה של 

החומר 
הלימודי



מי שכבר נושר, מרגיש ש"איבד את המומנטום", וצריך
דחיפה מחדש כדי לחזור ללמוד. לרוב זה לא קורה

לאבד את המומנטום

עבור המערכת המחיר של נשירת משתתפים באמצע 
הכשרה הוא תפיסת מקום שיכול היה להתמלא ע"י 

אנשים אחרים, במציאות של חסך במשאבים לפתיחת 
הכשרות

עבור משתתפים שנושרים, המחיר הוא חווית כישלון
אשר מנציחה את הפער ואת חוסר המסוגלות ומנמיכה 

את הסיכוי למוביליות עתידית בשוק העבודה

השלכות הנשירה
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1. פער בציפיות
2. קושי לסגל הרגלי למידה חדשים

3. קושי לשלב את הכשרה עם חיי היום יום
4. קושי של המשתתף לקיים את עצמו וסביבתו

מרבית הנשירה מתרחשת 
בחודש הראשון

ככל שהושקע יותר זמן ומאמץ בהכשרה, הסיכון
לנשירה קטן כי המשתתפים מצויים בתחושה שיש

מה להם להפסיד והם רואים את נקודת הסיום

אפקט ההוצאה האבודה
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יצאתי כמו 
שנכנסתי

התעודה שלי 
לא מספיקה

התעודה 
היוותה 
מקפצה 

בקריירה שלי

התעודה 
פתחה לי 

דלת

רכשתי 
מקצוע אך 
לא מוצא 

עבודה

 חיבור אישי ורגשי למקצוע
 העתידי הוא תנאי

 למוביליות תעסוקתית.
 העדרו מייתר את

המשאבים שהושקעו

 חיפוש עבודה היום מצריך
 מיומנויות דיגיטליות, מינוף

קשרים, היכרות עם
 שוק העבודה, ויכולת שיווק

 עצמי. בוגרים ללא
 מיומנויות אלו מרגישים

 חוסר אונים בתהליך
חיפוש העבודה

תחושה שלא נרכשו ספיק 
ידע וכלים כדי לעסוק 

במקצוע

כאשר הלימודים מרחיבים 
את סל הכלים ומקנים לי 
ידע מקצועי שמאפשר לי 

למצוא עבודה, אך לא 
בהכרח התפתחות קריירה 

בוגרים שבוחרים הכשרה 
מתוך תכנון תמונת עתיד 
מקצועית, מצליחים לרוב 

למצוא עבודה לאחר 
ההכשרה, ולייצר לעצמם 

מוביליות תעסוקתית 



נא להכיר...



פרסונות



בואו נצא לדרך!


