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הקשר ההדוק שבין היעדר תעסוקה לבין עוני מעלה את הצורך לשלב 
אנשים בכוח העבודה. היעדר תעסוקה של ראש משק הבית הוא גורם 
עיקרי לעוני בקרב אנשים בגיל העבודה. לכן פועלת תבת לפיתוח מודלים 
שמטרתם לשלב אנשים במעגל העבודה, לחלצם ממעגל העוני ולאפשר 

להם לחיות בכבוד. 

בשנים האחרונות מופעלות בארץ ובעולם תכניות לשילוב אנשים בשוק 
התעסוקה. אף על פי כן, הראו מחקרים כי גם המוצלחות שבתכניות 
ההשמה - אינן עוזרות בהכרח למשתתפים להיחלץ ממעגל העוני, וכי 

שיעור העובדים העניים (Working Poor) בישראל עודנו גבוה.

נוכח מציאות זו מתחולל בשנים האחרונות שינוי חשוב בארץ ובעולם: 
מעבר מתכניות תעסוקה שמטרתן העיקרית השגת השמה, לתכניות 
המיועדות להשיג גם התמדה בעבודה וקידום. לכן, הוחלט בתבת להתעמק 
בהתמדה ובקידום בתעסוקה של אוכלוסיות העובדות בשכר נמוך 

.(Low-wage Workers)

מסד הנתונים של תבת מאפשר הזנת נתונים ומעקב אחר נתונים הקשורים 
במדדי ההתמדה ובמדדי הקידום של כל אחד מן המשתתפים בתכניות. 
בניגוד למדידת השמה והתמדה, קשה לעמוד על הישגי הקידום מתוך 
מסד הנתונים. אנו משערים שאלה חלק מן הסיבות לכך: תהליך ההגדרה 
של המושג קידום ומדדי ההצלחה שלו עדיין נמצאים בעיצומם, יעדי 
הקידום מושגים לעתים רק בתום תקופה ממושכת, ייתכן שהתכניות 
משיגות את יעדי הקידום אך לא ניתן למדוד אותם במערכת הקיימת. 

כמו כן, ייתכן שבחלק מהתכניות אכן לא מושגים יעדים של קידום.

גם במחקרי ההערכה המלווים את תכניות תבת נמדדים הישגי הקידום, 
וניכר כי הם עדיין מצומצמים. חוקרים יחד עם אנשי המקצוע מנסים 

לפרש את המשמעויות של ממצאים אלו.

כדי להבין כיצד להתמודד עם נושא מורכב זה, השתמשנו במחקרים 
שנעשו בעולם בתחום. מחקרים המסייעים בידינו ללמוד ולבדוק את 
שהוכח יעיל בהשגת התמדה וקידום בקרב מקבלי שכר נמוך בתכניות 
תעסוקה. אנו מקווים שהמידע יסייע לתבת לתכנן ולהפעיל תכניות, 
שיגדילו את סיכויי המשתתפים להתמיד ולהתקדם בשוק התעסוקה, 

ובכך להיחלץ מעוני. 

חוברת זו היא השלישית מתוך סדרה הרואה אור בימים אלה, העוסקת 
בנושאי העבודה הנוגעים לתבת.
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בעשרות השנים האחרונות מופעלות ברחבי העולם ובישראל תכניות 
תעסוקה שמטרתן לשלב בשוק התעסוקה אנשים שנמצאים מחוץ 
בסיוע  ועוסק  אלו  תכניות  במסגרת  שנצבר  הרב  הידע  אף  על  לו. 
במציאת עבודה לאוכלוסיות שמחוץ לשוק התעסוקה, קיים עדיין מידע 
מועט יחסית לגבי הדרכים לסייע לאוכלוסיות העובדות בשכר נמוך
(low-wage workers) להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה. בהמשך 
לכך, מחקרים רבים הראו כי גם המוצלחות שבתכניות ההשמה אינן 

עוזרות בהכרח למשתתפים להיחלץ ממעגל העוני.

נוכח מציאות זו בשנים האחרונות מתחולל שינוי חשוב בארץ ובעולם: 
מעבר מהתמקדות בתכניות שמטרתן העיקרית השמה לתכניות המיועדות 
להשיג גם התמדה בשוק העבודה ובהמשך - קידום. נוסף על כך, הגביר 
המשבר הכלכלי האחרון את המאמצים שמשקיעות מדינות שונות לעודד 
שימור מקומות העבודה וקידום בקרב אוכלוסיות העובדות בשכר נמוך, 
כפי שהציגו זאת המומחים בארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה בין-לאומי 

(OECD) לאחרונה.

עם זאת, ולמרות המודעות ההולכת וגוברת לנושא, תכניות שנועדו 
להביא להתמדה ולקידום עדיין מועטות ביחס לתכניות שמטרתן להשיב 

ולהכניס אנשים לשוק העבודה.

מסמך זה נועד ללמד על נושא ההתמדה והקידום מתוך הניסיון הנצבר 
בעולם בתחום זה. הוא מיועד לאנשי שטח ולבעלי עניין אחרים, ומטרתו 
לסייע בשינוי המיקוד של תכניות תעסוקה מהשמה - להתמדה ולקידום. 
במסמך נדון בסוגיות שונות הנוגעות להתמדה ולקידום, נציג מושגים 
הקשורים לנושאים אלה ונעלה שאלות מרכזיות בתחום. כמו כן, נציע 
כלים מרכזיים שנבחנו מבחינה אמפירית, שאיתם אפשר לעבוד לצורך 
השגת התמדה וקידום בעבודה עם משתתפים ועם מעסיקים. לאורך 
המסמך משולבות דוגמאות של תכניות הקיימות ופועלות בעולם. הדיון 
והסיכום כוללים המלצות ושאלות שנותרו ללא מענה, הדורשות מחקר 

ועשייה נוספים.
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תכניות התעסוקה הפועלות להשבת אנשים לעבודה הן כיום כלי מרכזי הקדמה
בסיועה של המדינה לאוכלוסיות בישראל. בדומה לנעשה במדינות אחרות 
בעולם, בשנים האחרונות מופעלות בישראל תכניות מנדטוריות, כגון 
תכנית "אורות לתעסוקה", ועשרות תכניות וולונטריות, רבות מהן במסגרת 
תבת (תנופה בתעסוקה), מיזם התעסוקה של ממשלת ישראל וג'וינט 
ישראל. בשנים האחרונות חל שינוי בארץ מהתמקדות בתכניות שמטרתן 
העיקרית השמה לתכניות המיועדות להביא להתמדה בשוק העבודה 

ולקידום. מסמך זה נועד להציג תהליך דומה המתקיים בעולם. 

השם הכללי הניתן לתכניות תעסוקה שמטרתן להניע אנשים לחיפוש 
 ,(activation programs) "ולמציאת עבודה הוא "תכניות אקטיביזציה
כחלק מתכניות התעסוקה הפעילות (ALMP)1. תכניות אלו מבוססות 
על מחויבות הדדית: המדינה מעניקה למשתתפים הטבות שונות (בדרך 
כלל זכאות לקצבה) בתמורה למחויבותם לעמוד בתנאים שונים. על אף 
הידע הרב שנצבר בתכניות אלו, ידע זה מתמקד בעיקר בתחום ההשמה 

ומועט הידע לגבי אפשרויות הסיוע לעובדים המקבלים שכר נמוך 
(low-wage workers)2 להתמיד ולהתקדם בשוק העבודה. 

ידוע כי גם המוצלחות שבתכניות ההשמה אינן עוזרות בהכרח למשתתפים 
להיחלץ ממעגל העוני. אוכלוסיות רבות נמצאות בסיכון לנפילה למלכודת 
של שכר נמוך,3 תנאי עבודה לא טובים ומעט הזדמנויות לקידום ולקריירה 
(Perkins, Tyrell  & Scutella, 2007). ממצאים אלה מופיעים במדינות 
רבות. למשל באוסטרליה נמצא כי קיימת סבירות גבוהה שקבוצות מסוימות 
ינועו תמיד על הקו הדק שבין חוסר תעסוקה לתעסוקה בשכר נמוך 
(Dunlop, 2002; Richardson, 2003), ובבריטניה נמצא כי לתכניות תעסוקה 
עשויות להיות השפעות שליליות על הקידום התעסוקתי של האוכלוסיות 
המחויבות להשתתף בתכניות. התכנית מצמצמת את האפשרויות של 
המשתתפים לעבור לעבודה טובה יותר, מקבעת אותם במצב העוני, והם 

     .(Stewart, 2007) נשארים מאחור", בעוד השוק צועד קדימה"

מחקרי הערכה שנערכו בשנות ה-90 בארצות הברית בחנו תכניות השמה 
ומצאו כי ההבדלים בתעסוקה ובהתמדה בין משתתפי תכניות השמה 
למשתתפי קבוצת ביקורת היו קטנים בבחינה לטווח ארוך. ממצאים אלה 
עולים בקנה אחד עם מסקנות ממחקרים קודמים שהראו כי גם תכניות 
מוצלחות מתקשות לשמר את ההשפעה חמש שנים אחרי ההתערבות 
(Friedlander & Burtless, 1995). כמו כן, במצבים שבהם תכניות השמה 
והכשרה הצליחו לשפר את ההכנסה של המשתתפים - נבע הדבר משיעורי 
העסקה גבוהים יותר בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת, ולא 
ממשכורות גבוהות יותר (The Lewin Group, 1999). באופן כללי ניכר 
כי תכניות העוסקות בהשמה בלבד אכן מצליחות ברובן בהשמת העובדים, 

.(Holzer, 2005) אך לאו דווקא תורמות להתמדה ולקידום

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, מצבם של עובדים אינו משתפר 
בהכרח עם כניסתם לעבודה. על פי דו"ח העוני והפערים החברתיים 
של המוסד לביטוח לאומי לשנת 4,2008 היו בישראל בשנה זו 420,100 
משפחות עניות, שמנו 1,651,300 נפשות ובהן 783,600 ילדים. חלקן של 
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המשפחות העובדות בסך המשפחות העניות נמצא במגמת עלייה ועמד 
באותה שנה על 46.3% מכלל המשפחות העניות. 

יחסית לאוכלוסייה כולה, שיעור משקי הבית של משפחות עובדות שהן עניות 
היה 12.2%, והיה יציב ביחס לשנה הקודמת. נתון זה הוא נתון קשה ומשמעותו 
שקיימות בישראל 194,506 משפחות המשתתפות בשוק העבודה אך חיות 
בצמצום ובעוני.5 נתון זה הוא אחת הסיבות העיקריות לכך שההתמדה והקידום 
בקרב עובדים בשכר נמוך הוא נושא מכריע ובוער שעל מקבלי החלטות 
ומפעילי תכניות התעסוקה בישראל לתת עליו את הדעת בדחיפות. קיומן 
הרב של משפחות עניות עובדות הוא אחת הסיבות העיקריות לכתיבת 
מסמך זה, שמטרתו לעורר מחשבה בנושא ולספק פתרונות אפשריים וכלים 
מעשיים להתמודדות עם בעיה זו במסגרת תבת ובתכניות אקטיביזציה 
בכלל. העיסוק בקידום קריטי לחייהן ולרווחתן של משפחות רבות בישראל, 

ולצמצום הפערים הכלכליים והחברתיים בחברה.

כאמור, ישראל אינה שונה ממדינות רבות אחרות. בדצמבר 2009 פרסם 
הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה בין-לאומי (OECD) סקירה שנתית על 
תכניות התעסוקה בעולם, אשר בוחנת את השפעות המשבר הכלכלי. 
חוקרי הארגון הצהירו במפורש כי על אף חשיבות הגישות המדגישות 
את ההכנסה לעבודה (היינו, גישת "עבודה תחילה") יש צורך במדיניות 
ובתכניות שיחזקו את ההון האנושי, באופן שיאפשר לאנשים שחזרו 

לעבודה גם להתמיד ולהתקדם בה.6

כיצד ניתן לקדם אוכלוסיות מקבלי שכר נמוך בתעסוקה? נכון להיום 
עדיין יש בתחום שאלות יותר מתשובות. למשל, במחקר שנערך בקנדה 
בשנת 2005 נמצא כי 47% מאלה שהועסקו בעבודה בשכר נמוך נשארו 
במצב זה גם לאחר חמש שנים (Saunders, 2005). במחקר שציטטו 
סקטאלה ואליס (Scutela & Ellis, 2007) נמצא כי הסיכוי לקידום בעבור 

גברים הוא כ-73% לעומת 28% בלבד בעבור נשים! 

באותו מחקר נמצא כי הסיכוי לקידום של אלה שלא קיבלו תעודת גמר 
מבית הספר הוא נמוך ועומד על כ-46% בלבד, לעומת אחוזים גבוהים 
הרבה יותר בקרב בעלי השכלה גבוהה. ממידע זה עולה כי תכניות בעולם 
עדיין מתמודדות עם השאלה כיצד אפשר לקדם אוכלוסיות מקבלי שכר 
נמוך בתעסוקה? התכניות מנסות לעמוד על הפערים שבין קבוצות שונות 

של מקבלי השכר הנמוך.

קידומם של עובדים בשכר נמוך בשוק התעסוקה תלוי במידה רבה בשני 
גורמים: ברמת המאקרו - שוק התעסוקה; ברמת המיקרו - העובדים 
והמעסיקים המקומיים. הגורם הראשון והמשמעותי הוא שוק התעסוקה 
עצמו, מאפייניו והביקוש לעובדים בו. שינוי מצב הביקוש בשוק, שינוי 
המבנה הענפי של המשק והאפשרות שלו לייצר מקומות עבודה יוכלו 

להוביל לקידום עובדים, ללא תלות במאפייני העובדים עצמם. 

להיבטים של מדיניות שוק התעסוקה יש השפעה רבה על יכולת העובדים 
להתקדם. לדוגמה, מדיניות "גמישות וביטחון" (Flexicurity)7 היא מדיניות 
תעסוקה המגבירה תחרותיות ומאפשרת שוק עבודה גמיש וביטחון 



תעסוקתי לעובד. מדיניות זו מבוססת על הרעיון כי שוק גמיש שאינו 
מספק ביטחון לעובד פוגע בתחרותיות הלאומית, ועם זאת שוק שאינו 
גמיש אמנם מספק ביטחון תעסוקתי לעובדים, אך מגביל את התחרותיות 
של המשק ופוגע בתמריץ של העובד לפתח את ההון האנושי שלו 
ולהתקדם בשוק התעסוקה. וכך, מדיניות לאומית המצליחה לייצר הן 
תחרותיות והן ביטחון תעסוקתי מייצרת מצב שבו התפתחות השוק 
המבוססת על תחרותיות אינה באה על חשבון רווחתו של העובד ויכולתו 
להתקדם בעצמו בשוק התעסוקה. זהו מצב שבו שני שחקני המפתח 
בתעשייה (שוק העבודה והעובדים) זוכים. כמו כן, גם להיבט של עידוד 
פיתוח טכנולוגיות יש השפעה על שוק התעסוקה ובהמשך על קידום 
 (General Purpose Technologies) עובדים. טכנולוגיות רב-תכליתיות
הן טכנולוגיות העשויות להשפיע על הכלכלה בכללותה. לטכנולוגיות 
אלו יש פוטנציאל לשנות באופן קיצוני חברות באמצעות השפעתן על 
הכלכלה והמבנים החברתיים. דוגמאות לטכנולוגיות אלו הן מסילות ברזל, 
חשמל, אלקטרוניקה, רכב, מחשב ואינטרנט. ההשקעה של ממשלות 
בפיתוח טכנולוגיות רב-תכליתיות היא מהותית ומהווה היבט נוסף של 

שוק התעסוקה שאינו תלוי בעובדים עצמם.

ואכן, הדרך העיקרית ליצור קידום בשוק התעסוקה היא להשפיע על 
הביקושים של השוק ברמת המאקרו. עם זאת, גורם נוסף טמון ברמת 
המיקרו - העובדים עצמם והמעסיקים המקומיים. בחוברת זו אנו מתמקדים 
בעיקר בתכניות אשר מיועדות לעבודה עם העובדים ועם המעסיקים, 
ובמה שאפשר לשנות בהיבט זה לצורך קידום אוכלוסיות העובדות בשכר 
נמוך. החוברת אינה מתייחסת לצורך בשינויים מבניים ולא תציג את הפן 

הממשלתי ואת שיתופי הפעולה הבין-מגזריים החשובים בתחום זה.

נקודת ההסתכלות  את  לשנות  היא  זה  מסמך  של  העיקרית  מטרתו 
בתכניות התעסוקה ממבט על השמה למבט על התמדה וקידום. אנו 
רואים בהשמה, התמדה וקידום רצף שאי-אפשר לפרק, ומטרת מסמך 
זה אינה לשנות את הרצף, אלא להביא לשינוי בנקודת המבט המרכזית 
שממנה יוצאות התכניות. אנו מאמינים כי מסמך זה, שנכתב בסיועם 
של רבים ממובילי התכניות של תבת, יאפשר לקדם מטרה זו ולהציג 
את רכיבי ההתמדה והקידום באופן אנליטי. אנו רואים במסמך זה חלק 
בלתי נפרד מתהליך קיים בתבת ובתכניות השונות, שבהן מציבים 
את נושא ההתמדה והקריירה בעבור עובדים בשכר נמוך בראש סדר 
העדיפויות. חשוב להדגיש כי מרבית התכניות של תבת8 כבר מכילות 
רכיבים של התמדה וקידום המופיעים במסמך, ולפיכך בחרנו להמשיג 
את התהליכים הקיימים מתוך דגש על התמדה ועל קידום. ההמשגה 
החדשה לא נועדה לבקר את התכניות הקיימות; היא משמשת כלי 
שבעזרתו אפשר להסתכל על התכניות באופן מערכתי ולאתגר את 
תכניות תבת בפרט ואת תכניות האקטיביזציה בכלל לשים יותר דגש 
על התמדה וקידום. קהל היעד המרכזי שלוֹ מיועד מסמך זה הוא אנשי 
השטח הרבים העוסקים בפיתוח, בניהול ובהובלה של תכניות, וגם בעלי 

תפקידים אחרים שיכולים למצוא בו עניין. 
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אנו רואים במסמך הנוכחי המשך מהותי לקידום ההבנה של נושא התמדה 
וקידום של אוכלוסיות מרוויחות שכר נמוך, ולשיפור סיכויי ההצלחה של 
תכניות אקטיביזציה העוסקות בתחום זה. עם זאת, בניסיונות לקדם 
אוכלוסיות בשוק התעסוקה עלולות להיות תופעות לוואי בעייתיות. יש 
להיזהר ששילוב עובדים בתעסוקה, אף שהוא חיובי בעיקרו, לא יוביל 
למצב שבו מספר העובדים העניים (working-poor) ימשיך לגדול, 
שכן המטרה של תכניות התעסוקה היא לשלב את המשתתפים בשוק 

העבודה כדי לחלצם מעוני.

בפרק הראשון של המסמך נציג סקירה כללית על מושגים הקשורים 
להתמדה ולקידום, מתוך ניסיון אנליטי לנתח ולהגדיר את רכיבי ההתמדה 
והקידום בנפרד; נעלה סוגיות כלליות בנוגע לקשר בין רכיבי ההתמדה 
והקידום ושאלות מרכזיות הקשורות לאופי התכניות, כגון "עבודה תחילה" 
(work-first) או "הכשרה תחילה" (train-first), ונדון באבחון ובפיתוח 
מוטיבציה בקרב משתתפים; כמו כן נציג מיפוי ופירוט של הרכיבים השונים 
של תכניות התמדה וקידום. בפרק השני יוצגו סוגיות וכלים בהשגת התמדה 
וקידום בעבודה עם משתתפים בתכניות. בפרק השלישי יוצגו סוגיות 
וכלים בהשגת התמדה וקידום בעבודה עם מעסיקים. בפרק האחרון יוצגו 
ממצאים מרכזיים והמלצות כפי שנמצאו במחקרים השונים שבחנו את 

אסטרטגיות ההתמדה והקידום בתכניות האקטיביזציה בעולם.

1. "תכניות אקטיביזציה" - שם כולל לתכניות התעסוקה האקטיביות שנועדו להפוך את האנשים 
לפעילים בשוק התעסוקה. שם זה מתאר באופן הטוב ביותר את תכניות התעסוקה שבהן אנו מתמקדים 
במסמך זה וזהו השם המקובל לכינוי תכניות אלו בעולם (לדוגמה במסמכי ה-OECD ו-ILO). כמו כן, 
שם זה מבדיל תכניות אלו מתכניות לעידוד מס ולשינויים מבניים אחרים, כפי שהתייחסו אליהם רבים 
(למשל נאון ואחרים, ;2006 2008). חשוב להבין כי בקהילה האפיסטמית יש המתייחסים לתכניות 
 .(ALMP: Active Labour Market Programs) האקטיביזציה כמרכיב בתוך "תכניות פעילות" בתעסוקה

2. המחברים מעדיפים להשתמש במונח "מקבלי שכר נמוך" (Low-wage Workers) לתיאור 
האוכלוסיות שבהן עוסק המסמך, בדומה למונח שבו משתמשים ברוב המאמרים המצוינים במסמך 
זה ובניגוד לשימוש במונחים "אוכלוסיות מוחלשות" או "אוכלוסיות חלשות", הנתפסים כסובייקטיביים.

3. במדינות שונות קיימות הגדרות שונות עבור אלה המשתכרים שכר נמוך. לדוגמה, באוסטריה 
(1999) ובצרפת (2001) נקבע כי השכר הנמוך הוא שני שלישים מהשכר החציוני, וכך גם בארצות 
המשתכרים  לאלה  מתייחסת  בבריטניה (1999)  ההגדרה   .(Boushey et al., 2007) הברית 
הברית  בארצות  כי  לראות  חשוב   .(EIRO Observer, 2001) הלאומי  המינימום  משכר  פחות 
ובאוסטרליה הוקמו יחידות ממשלתיות הכפופות למשרדי העבודה והמטפלות באותן אוכלוסיות.
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5. נתון זה בולט למרות מחקרים המראים כי הסיכוי למוביליות בחברה הישראלית עדיין גבוה. במחקר 
שנערך בבנק ישראל (Romanov & Zusman, 2003) נמצא כי למרות חוסר השוויון בחלוקת ההכנסות 
הכלכליות בישראל (חוסר שוויון שהוא מבין הגבוהים, אם לא הגבוה ביותר, בעולם המערבי), בשנים 
1996-1993 התקיימה מוביליות גדולה בשכר. כלומר, רוב האנשים בדרגת השכר הנמוכה במשק לא 
נשארו בה לאורך שנים. ממצא זה מהווה נקודת אור, אך חשוב להדגיש כי המחקר נעשה בתקופת 
העלייה מברית המועצות והנתונים הושפעו מקליטתם המוצלחת של העולים בשוק התעסוקה.

6. באותו המסמך הראה הארגון כי השלכות המשבר ילוו אותנו עוד זמן רב, גם אם אפשר לזהות כיום 
סימנים אופטימיים. לפי הארגון, התאוששות ממשבר כלכלי היא תהליך ארוך טווח ונדרשות כמה שנים 
.(OECD, 2009) עד שהמשק מגיע למצב שהיה לפני המשבר. הדבר נכון במיוחד לגבי משבר כלכלי עמוק

7. בעברית: "גמישות וביטחון" - דרכים לאזן גמישות וביטחון ביחס לתעסוקה, הכנסה והגנה 
סוציאלית. מדינות שונות מדגישות לעתים את הגמישות ולעתים את הביטחון בבואן ליישם 
.(Vandenberg, 2008) ה-90  בשנות  הוטבע  המושג  זה.  מושג  על  המבוססת  מדיניות 

8. לדעתנו, הידע הנלמד והנצבר בישראל ובתכניות תבת יכול להיות שימושי ומועיל עבור מובילי 
התכנית במדינות אלו.



מושגים הקשורים להתמדה ולקידום
כדי לבחון את עולם התוכן הקשור לתכניות ההתמדה והקידום, יש תחילה 
לבאר מושגים עיקריים. ראשית יוצגו מושגים הקשורים להתמדה, ולאחר 

מכן מושגים הקשורים בעיקר לקידום.*

קיימים כמה מושגים הקשורים להתמדה ומבטאים מרכיבים שונים 
תעסוקתית"  "מסוגלות  כגון  מושגים  על  נכתבה  רבה  ספרות  בה. 
(employability),** שהיא תנאי הכרחי לכניסה לעבודה. בנוגע להתמדה 
נעשה שימוש במושגים כגון "יציבות בעבודה" (job stability) או "שמירה 
על מקום העבודה" (job retention), כלומר, כשהעובד נשאר בעבודתו 
למרות שינויים בנסיבותיו האישיות או במאפייני העבודה ובכך מצליח 
לשמור על משרתו לאורך זמן ומונע חזרה לתלות במערכת הקצבאות. 
פרקינס, טיירל וסקאטלה (Perkins, Tyrell & Scutella, 2007)  מבחינים 
בין שימור מקום העבודה, כלומר הישארות במקום עבודה אחד, ובין שימור 
התעסוקה (employment retention), היינו שמירה על תעסוקה לאורך 
זמן, לא בהכרח באותו מקום עבודה. לאור אבחנה זו בחרנו להתמקד 
במסמך זה בהיבט של שימור התעסוקה ולאו דווקא בשימור מקום עבודה 
מסוים אחד. דבר זה עולה בקנה אחד עם המורכבות שבפיתוח קריירה 
במאה ה- 21, בה מסלול ההתפתחות אינו בהכרח ליניארי ומשקף את 

מכלול הניסיון והמיומנויות של העובד (פזי, 2009).

משמעות המושג "קידום" רחבה יותר ממשמעות המושג "התמדה" והיא 
עשויה לכלול היבטים שונים:

היבט כלכלי - שיפור בשכר, שיפור בתנאי העסקה (ביטוח בריאות, • 
פנסיה, הטבות וכו').

שעות עבודה - היקף עבודה גדול יותר, למשל מעבר ממשרה • 
חלקית למשרה מלאה.

היבט מקצועי - מעבר לתפקיד עם אחריות רבה יותר, מעבר מתפקיד • 
לא מקצועי לתפקיד מקצועי, התפתחות מקצועית.

יציבות ונוחות - מעבר ממשרה זמנית למשרה קבועה, לשעות עבודה • 
נוחות יותר (משמרות קבועות מול מתחלפות, עבודה בבקרים מול 

עבודה במשמרות וכו').

היבט סובייקטיבי - סיפוק מקצועי, שביעות רצון, עניין בעבודה, • 
תחושת מסוגלות עצמית.

קבוצות שונות מייחסות לקידום משמעות שונה, כפי שהראו פרקינס, 
טיירל וסקאטלה (2007) במחקרם. למשל, בעבור הורים יחידים (גברים 
ונשים) קידום מורכב מתחושת שביעות רצון בעבודה תוך שמירה על 
איזון בין העבודה ובין הבית. גם הרצון להתקדם נובע מסיבות שונות. 
כך למשל, המניע לקידום בעבור גברים היה בעיקר זהותם העצמית 
כמפרנסים, ולעומתם הנשים שאפו לקידום כדי להיות שבעות רצון 
מעבודתן. שיין כינה את ההשקפות השונות שיש לאנשים לגבי הקריירה 
שלהם, "עוגני קריירה" (Schein, 1990). עוגן קריירה הוא תבנית של 
תפיסה עצמית לגבי יכולות, מניעים וערכים שמכוונת את האדם בקבלת 

פרק א': 
התמדה 
וקידום - 

סוגיות 
מרכזיות

אך  * רוב ההיבטים ניתנים לכימות 
חד-משמעי,  מדרג  לבנות  קשה 
המקצועית,  בהתפתחות  למשל 
כיוון שהתפתחות זו כוללת היבטים 
סובייקטיביים, כגון הפרשנות האישית 

הניתנת לעבודה.

** למשל, תמיר, י' ונוימן, ז' (2007). 
מסוגלות תעסוקתית ועידוד תעסוקה: 
השלכות למציאות הישראלית, נייר 
במדיניות  מחקר  קבוצת   - עמדה 
לעבודה  הספר  בית  חברתית, 
העברית  האוניברסיטה  סוציאלית, 

בירושלים, דצמבר.
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החלטות לגבי הקריירה. כך למשל, יש אנשים שקביעות ויציבות הם 
הגורמים החשובים להם ביותר בהחלטות הקריירה שלהם, בעוד אחרים 
יחפשו מקום עבודה שמאפשר מינימום פגיעה בחיי הפנאי והמשפחה. 
יש אנשים שמחפשים באופן תמידי רעיונות שיאפשרו להם ליזום וליצור 
עסק משלהם, לעומת אנשים שההתקדמות בדרגה והטיפוס כלפי מעלה 
בסולם הניהולי הם שאיפתם העיקרית. אחרים שואפים להתמחות בתחום 
המקצועי שלהם, להעמיק בו ולהרחיב את ידיעותיהם ושליטתם בו, לעומת 
אנשים שמעדיפים להישאר באותו עיסוק במשך זמן ממושך ואז לעבור 

לתחום אחר לחלוטין.
במילים אחרות, משמעות הקידום אינה מובנת מאליה והיא משתנה אצל 
אנשים שונים ואוכלוסיות שונות. השגת יעדים סובייקטיביים של קידום בעבור 

המשתתפים חשובה לא פחות מהישגים אובייקטיביים של קידום.

מוביליות במקומות עבודה
החלפה מתוכננת של מקום העבודה עשויה להביא להגדלת השכר 
עקב  בשכר  לעלייה  יותר  גבוה  סיכוי  יש   .(Holzer et al., 2002)
שינויים במקום העבודה בעבור עובדים בעלי השכלה גבוהה ובעבור 
שהשינוי  יותר  קטן  סיכוי  קיים  הנשים  בקרב  נשים.  לעומת  גברים 
יגרור עימו עלייה בשכר (שם). לעומת זאת, שינויים תדירים במקום 
העבודה, יותר מאחד בשנה, והחלפת עבודה באופן לא רצוני (למשל 
יותר נמוכות  למשכורות  מקושרים  אישיות)  סיבות  או  פיטורין  עקב 

.(Atkinson & Williams, 2003)

עבודה ראשונית "טובה"
לסוג ההשמה בעבודה ההתחלתית יש השפעה גדולה על קידום. נמצא 
כי שילוב בעבודה ראשונה בשכר גבוה מביא לצמיחה גדולה יותר בשכר 
בהמשך. ככל שהעבודה הראשונה היא בשכר גבוה יותר משכר המינימום, 
כך גדלים הסיכויים לגידול בשכר בהמשך (Holzer, 2004). תכניות 
רבות של "עבודה תחילה" (work first) מתמקדות בעיקר בהשמה 
בעבודה ומעט בהתמדה ובקידום, וקיים בהן לחץ להשים אנשים בעבודה 
הראשונה האפשרית להם מתוך העיקרון שיש להתחיל לצבור ניסיון 
תעסוקתי. מחקרים שונים הראו כי כשהעבודה הראשונית היא עבודה 
בשכר נמוך, הדבר עשוי לפגוע באפשרויות לקידום מקצועי בעתיד 
(Atkinson & Williams, 2003; Holzer, 2004). בהתאם לכך יש צורך 
לבדוק איך משתמשים בגישת העבודה תחילה באופן מושכל ומונעים 
את האפשרות הרווחת שהעבודה הראשונה תהיה גם העבודה האחרונה, 
היות שהיום כבר ברור כי התמדה בעבודה בשכר נמוך עלולה להיות 
מלכודת וחסם בפני קידום. "עבודה תחילה" יכולה לתרום לקידום 
במקרים שבהם העבודה הראשונה היא עבודה בשכר גבוה יחסית. 
במלים אחרות, העבודה על קידום אמורה להתחיל עוד לפני ההשמה, 
באמצעות מחשבה על העבודה הטובה ביותר שהמשתתף יכול להשיג 

כעת ובאמצעות תכנון קריירה לטווח ארוך. 

כבר  יותר  טובות  עבודות  למציאת  אסטרטגיות  כי  להדגיש  חשוב 
שונות  מאמצים ספציפיים ופרקטיקות  הראשונה דורשות  בהשמה 

הקשר בין 
התמדה לקידום



מאלו הרווחות כיום בגישת ה"עבודה תחילה". יש פרקטיקות המעודדות 
.(Maritnson, 2001) קידום שאפשר לבצע לפני ההשמה ובמהלכה

להלן כמה דוגמאות:

הגברת הנגישות של מחפשי עבודה לעבודות טובות יותר שבהן • 
פוטנציאל לקידום: מומלץ לעודד מחפשי עבודה למקד את חיפושם 
בעבודות טובות יותר שבהן השכר גבוה יותר, היקף המשרה רחב 
וקיימות הטבות ואפשרויות קידום, וכן עבודות בהן העובד יכול לפתח 
מיומנויות אותן יוכל להעביר גם למקומות עבודה אחרים. כלומר, 

רצוי שכבר בעבודה הראשונה יהיו מרכיבים של קידום.*

תכנון קריירה לטווח ארוך: תכנון ארוך טווח באופן המשקף הן את • 
תחומי העניין של המשתתף, כישורים אישיים והן את הצרכים של 

שוק העבודה.

שמירה על קשר סדיר עם המשתתפים לאחר ההשמה: מעקב • 
אחר התקדמותם בסולם הקריירה ומתן סיוע ותמיכה ב"נקודות 

קריטיות".

שירותים תומכים: הנגשת שירותים תומכים, כמו טיפול בילדים • 
ותחבורה, כדי לאפשר למשתתפים להתמיד בעבודה.

המחקר שלהלן מציג תכנית שבה הושם דגש על עניין בעבודה בעבור 
המשתתפים, כמשתנה המנבא את אפשרויות ההתמדה והקידום. מחקר 
זה מעיד על מורכבות הנושא ועל כך שהתוצאות אינן חד-משמעיות. 
חשוב לבחון בעתיד אילו גורמים כן יכולים לסייע לקידום, לעומת אחרים 

שהשפעתם שלילית או אינה ברורה דיה.

תכנית מועדון תעסוקה מורחב בלוס 
אנג'לס (ארה"ב)

 (Navarro, Azurdia & Hamilton, 2008) בשנת 2008 נערך מחקר הערכה
שהשווה בין שתי תכניות לחיפוש עבודה בלוס אנג'לס במטרה 
לבדוק איזו תכנית יעילה יותר ביחס להשמה, להתמדה ולקידום 
של הורים יחידים. נבחרה תכנית קלאסית של מועדון תעסוקה

(Traditional Job Club - TJC), המתמקדת בחזרה מהירה לעבודה, 
במהירות.  כלשהיא  עבודה  למצוא  המשתתפים  נדרשים  שבה 
מחקר קודם הראה כי לתכנית זו יש השפעה חיובית על שיעורי 
תעסוקה ושכר של קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת ביקורת שלא 
השתתפה בשום תכנית. אולם נמצא כי המשתתפים בתכנית זו 
לא הצליחו להשיג עבודה בשכר גבוה, אפשרויות הקידום בעבורם 
היו מוגבלות, ורבים התקשו להתמיד במקום העבודה. התכנית 
השנייה שנבחרה הייתה תכנית "מוגברת" של מועדון תעסוקתי
(Enhanced Job Club - EJC) , שהתמקדה בהשמת משתתפים 
בעבודות המעניינות אותם. התכנית הציעה פעילויות לפיתוח קריירה 

* סוגיה זו מעוררת התלבטות גם בתבת: 
יש משתתפים שהמתנה ממושכת מדי 
בין הסדנה או ההכשרה שבתחילת 
התכנית לבין ההשמה עלולה לפגוע 
במוטיבציה שלהם לעבוד, ועל כן יש 
יחסית.  במהירות  בעבודה  לשלבם 
שדווקא  משתתפים  יש  לעומתם 
"זמנית"  ראשונה  בעבודה  השילוב 
עלול "לשבור" אותם. מובן שמשתתפים 
שמצוקתם הכלכלית קשה ומיידית 
נוטים להשתלב במהירות יחסית ויש 
לשתפם בשיקולי הדעת כדי שיבינו 
שיש כאן מענה לצרכיהם המיידיים, 
אך יש לכך מחיר וגם בהמשך הליווי יש 
צורך לדאוג למהלכים הבאים. המסר 
למקדמי התעסוקה הוא להיות גמישים 
ולהתאים לכל משתתף את ההתערבות 
הטובה ביותר. כאמור, ארגון המדינות 
לשיתוף פעולה כלכלי מדגיש כי כיום 
יש חשיבות רבה לתכניות "הכשרה 
תחילה" (train-first) אף יותר מאשר 

.(OECD, 2009) בתקופות אחרות

השפעת סוג התכנית על השמה, התמדה וקידום
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ולחיפוש ממוקד של עבודה בתחום העניין של המשתתף. מעניין לציין 
כי אף שמשתתפיהן של שתי הקבוצות קיבלו מסר שונה לחלוטין 
לגבי מטרות חיפוש העבודה, שנה אחרי התכניות דיווחו מרבית 
המשתתפים בשתי הקבוצות כי המסר שקיבלו היה למצוא עבודה 

במהירות האפשרית.

:Traditional Job Club (TJC) - מבנה התכנית הקלאסית
מהיום הראשון בתכנית נדרשו המשתתפים למצוא עבודה מהר ככל 
האפשר ולהתחיל לעבוד בכל עבודה שמוצעת להם. בלי להתחשב 

בשכר, בהטבות הנוספות או באפשרויות הקידום.

:Enhanced Job Club (EJC) - מבנה התכנית המוגברת
בשבוע הראשון עסקה התכנית בהנחיה בחיפוש עבודה, פיתוח 
היכולת  פיתוח  חיים,  קורות  כתיבת  של  ולימוד  קריירה  תכנית 
להתראיין ועוד. התכנית כללה זיהוי של שדה תעסוקתי, מטרה 

סופית ומטרות ביניים:

מטרת . 1  - (quality-of-life job goal) עבודת "החלומות" 
הקריירה האולטימטיבית בדרך כלל דורשת ניסיון והמלצות. 

זוהי מטרה עתידית סופית.

הקריירה . 2 בשדה  עבודה   -  (targeted job) יעד  עבודות 
שהמשתתף רוצה, שבה יקבל את השכר הגבוה ביותר שניתן 
להשגה בעבורו. עבודה שהוא יכול להשיג כרגע על פי ניסיונו 

התעסוקתי והשכלתו.

עבודות בעלות פוטנציאל קידום (promotable job) - עבודה . 3
בשדה הקריירה שהמשתתף רוצה, שיכולה להוביל לעבודה 

.(targeted job) האפשרית הטובה ביותר

שיטת חיפוש העבודה היא מעבר מחיפוש העבודה האולטימטיבית 
לחיפוש עבודות ברמה נמוכה יותר (step-down). בשבוע השני 
קיבלו המשתתפים שיעורי בוקר שהתמקדו בליטוש תכניות פיתוח 
הקריירה שלהם, ואחרי הצהריים חיפשו עבודות במשרה מלאה מסוג 
עבודות היעד (targeted job). אם המשתתפים נשארו מובטלים 
בשבוע השלישי, הורחב החיפוש לעבודות שיכולות להוביל לקידום 
(promotable job). אם המשתתפים לא מצאו עבודה גם עד השבוע 
הרביעי, הם עברו לחפש משרה חלקית. במקרה כזה נתבקשו 
המשתתפים להירשם ללימודים או להכשרה הקשורים לשדה 
המקצועי שלהם, בתקווה ששילוב של עבודה והכשרה יאפשר 
להם להשיג נתיב קריירה מבטיח יותר. בשלב זה היו משתתפים 

זכאים לעבור אבחון מקצועי אם עדיין היו מובטלים.

תוצאות מחקר ההערכה: במחקר לא היה הבדל בשיעורי ההשמה 
בין הקבוצות ולא בשיעורי ההתמדה והקידום. שתי הקבוצות התמידו 
בעבודתן בשיעור דומה והרוויחו שכר דומה. נוסף על כך, לא היה 

הבדל בפנייה להשכלה ולהכשרה בין שתי הקבוצות.



צירים 
להשוואה

Enhanced Job Club
(עבודה עם עניין)

 Traditional Job
   Club

(עבודה מיד)

עד חמישה שבועות. מספר שבועות
ממוצע ההשתתפות 

בפועל היה שבועיים וחצי.

עד שלושה שבועות. 
ממוצע ההשתתפות 
בפועל היה שבועיים 

וחצי.

מטרות חיפוש 
עבודה

חיפוש עבודה באופן 
המתחיל בחיפוש העבודה 

האולטימטיבית לחיפוש 
עבודות ברמה נמוכה יותר

תחילת עבודה בכל 
עבודה שמוצעת ,לא 

משנה מהו השכר, 
ההטבות הנוספות או 

אפשרויות הקידום

מספר 
מפגשים עם 

מעסיקים

שבוע - 2 מינימום 
שלושה מפגשים פנים 

מול פנים עם מעסיקים 
פוטנציאליים.

שבוע - 3 מינימום חמישה 
מפגשים עם מעסיקים

שבוע - 1 מינימום 
שלושה מפגשים 

פנים מול פנים 
עם מעסיקים 
פוטנציאליים

שבוע - 2+3 מינימום 
חמישה מפגשים עם 

מעסיקים

אסטרטגיית 
התמדה

עזרה למצוא עבודה שיש 
בה עניין עבור המשתתף

אין

אסטרטגיית 
קידום

פיתוח תכנית קידום 
קריירה במהלך שבוע1 

אין

סוג עזרה 
ממאמנים 
וממפתחי 

תעסוקה

שירותים סוציאליים 
במהלך שבוע 1,  עזרה 

בכתיבת קורות חיים, 
שימוש באינטרנט 

ובתוכנות שונות, משחק 
תפקידים של ראיון עבודה, 

הפניה ליריד תעסוקה

שירותים סוציאליים 
במהלך שבוע 1.   

כמעט לא פגשו 
מאמנים פרט לזה.

זכאות 
לתשלום 

עבור שירותים 
תומכים

זכאות לטיפול בילדים, תחבורה

זכאות 
לתכניות עזרה 

ציבוריות

 ,(TANF) זכאות לסיוע במסגרת החוק האמריקני
קבלת תלושי מזון וטיפול רפואי בהתאם לחוקים של 

תכניות אלו.

טבלת השוואה: מועדון תעסוקה 
קלאסי ומועדון תעסוקה עם 
עבודות בעלות עניין "מוגבר" 

למשתתפים
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התמדה במקום העבודה אינה תורמת בהכרח לקידום
רבים רואים בהתמדה שלב בדרך לקידום, אך אפשר לראות כי התמדה 
אינה תורמת בהכרח לקידום. יתרה מזאת, נמצא כי התמדה באותו מקום 
עבודה, אפילו לאורך שנים, אינה בהכרח מובילה למשכורות גבוהות 
בהמשך (Atkinson & Williams, 2003). באופן ממוקד יותר, התמדה 
במקום עבודה אחד אינה משתלמת כלכלית לטווח הארוך עבור עובדים 
בעלי השכלה נמוכה, עובדים בעלי הכנסה ראשונית נמוכה, עובדים 
במשרה חלקית ועבור עובדים בעבודות הדורשות כישורים קוגניטיביים 
מועטים, משום ששיעורי העלייה בשכר בתוך מקום העבודה במקרים 
.(Poppe, Strawn & Martinson, 2003)אלה הם נמוכים עד אפסיים

עובד שנשאר במקום עבודה אחד ועושה את אותה עבודה לאורך זמן, 
עלול לאבד את הרלבנטיות שלו לעולם העבודה המשתנה, לכן עליו 
להתאים עצמו באמצעות רכישת ידע ומיומנויות וכן במעבר למקומות 

עבודה נוספים (פרידמן, 2005).

גישת "עבודה תחילה" מול גישת "הכשרה תחילה"
בחלק זה נתייחס לשלוש סוגיות מהותיות בתכניות ההתמדה והקידום: 
(1) גישת "עבודה תחילה" מול גישת "הכשרה תחילה"; (2) אבחון ופיתוח 

מוטיבציה לצורך קידום; (3) המבנה של תכניות ההתמדה והקידום.

בשנים האחרונות נפוצה הבחנה בין שתי גישות מרכזיות (זהר, 2007) 
בהתבסס על כתיבתה של אן דאגואר (Daguerre, 2004): גישת העבודה 
תחילה וגישת פיתוח ההון האנושי. חלוקה זו מתמקדת באופי השונה של 
התכניות בארצות הברית מתוך בחינת השפעות אירופאיות, ובעיקר סביב 
הגישה השבדית של המדיניות (ALMP). בשנים 1995-1988, הודגשה 
"גישת ההון האנושי" (human capital approach), שמטרתה העיקרית 
היא יצירת הון אנושי שישמש את האנשים לטווח ארוך. גישה זו, הקרובה 
יחסית לתכניות האירופיות, מתמקדת ביצירת כישורים כלליים לשוק 
העבודה במטרה לשפר את האופק התעסוקתי של המשתתפים בתכניות 
אלו. לעומת זאת, "גישת עבודה תחילה" (Work First Approach), שהפכה 
להיות מרכזית יותר בסוף העשור הקודם (2000-1996), הדגישה את 
הצורך בשילוב אנשים בשוק העבודה באופן המהיר ביותר ובהשקעה 
מועטה בהון האנושי. גישת העבודה תחילה, שרווחה בארצות הברית 
בשנות ההפעלה של מדיניות "מרווחה לעבודה", התמקדה בהכנסת 
האנשים לעבודה ללא קשר לאיכות העבודה, לעתים כמעט בכל מחיר. 
על פי גישה זו, בשלב הראשון בתהליך מבצעים השמה בעבודה, ורק 
לאחר מכן מתמקדים במתן כישורים הולמים שיאפשרו למשתתפים 

לשמור על מקום עבודתם ולהתקדם בו.

 (Train "בחלק זה נבחין בין תכניות המתמקדות בגישת "ההכשרה תחילה
(First, המבוססת על גישת "ההון האנושי" שבהן קודם כול נותנים למשתתפים 
כלים שיאפשרו להם התמודדות קלה יותר עם שוק העבודה, לבין תכניות 
המתמקדות בגישת "העבודה תחילה", שהשלב הראשון והמיידי שלהן כולל 

שילוב במקום העבודה ורק לאחר מכן מתן הכשרה, אם בכלל. 

סוגיות מרכזיות 
בתכניות 

התמדה וקידום



הבחנה בין שתי גישות אלו הייתה גם הבסיס לסקירה השנתית שנעשתה 
על ידי חוקרי ארגון המדינות לשיתוף פעולה (OECD, 2009)*. בהמשך 

נחלק את רכיבי ההכשרה לארבעה צירים לחלוקה בין שתי גישות אלו.

כישורים מקצועית,  הכשרה  - השכלה,  תעסוקתית  מסוגלות 
בסיסיים וכישורים רכים

לפי תמיר ונוימן, מסוגלות תעסוקתית  (employability) היא "קשת היכולות 
והכישורים המסייעת לאדם להתקבל למקום עבודה כלשהו ולעבוד בו" 
(תמיר ונוימן, 2007, עמ' 4). בחרנו לפרק הגדרה זו לארבעה רכיבים 
הקשורים קשר ישיר להתמדה ולקידום בתכניות: א. השכלה פורמלית; 

ב. הכשרה מקצועית; ג. כישורים בסיסיים; ד. כישורים רכים.**

הקשר בין עבודה/הכשרה תחילה להכשרות בנושא התמדה וקידום

הכשרה תחילהעבודה תחילההרכיב

השכלה 

פורמלית

השלמת השכלה בסיסית לאחר 
כניסה לעבודה. הסיכוי להגיע 

להשכלה גבוהה נמוך מאוד

השלמת רמת 
השכלה בסיסית 

לפני כניסה לעבודה

כישורים 

בסיסיים

במקום העבודה יש פחות זמן למתן 
הכשרות לכישורים בסיסיים

מכינות ,זמן רב יותר 
מוקדש לאוריינות 

בסיסיות

הכשרה 

מקצועית

אם ניתנת הכשרה ,היא נעשית 
במקום העבודה תוך כדי העבודה 

(on-the-job training)

הכשרה מקצועית
(vocational  training)

כישורים 

רכים

כישורים רכים שיאפשרו לאדם 
להשתלב בעבודה ולשמרה ,כגון: 

הקפדה על זמנים ,מראה ,גישה 
שמעידה על מוטיבציה

כישורים רכים 
המאפשרים לאדם 
להתקדם בעבודה, 
כגון :יכולת עבודה 

בצוות ,תקשורת, 
תכנון וסדר עדיפויות

א. השכלה פורמלית
השכלה נמוכה מקטינה לא רק את הסיכוי להעסקה, אלא גם את סיכויי 
ההתמדה והקידום בעבודה. מחקרים גילו כי שיעור השיפור בתעסוקה 
ובהכנסה בקרב משתתפי תכניות השמה ללא תעודת בגרות היה נמוך 
עד אפסי (The Lewin Group, 1999). השכלה על-תיכונית מקושרת 
לשכר גבוה יותר, ליכולת להשיג עבודה טובה יותר ולמשכורות גבוהות 
יותר לטווח ארוך (Martinson & Strawn, 2003) בהשוואה לחסרי 
השכלה תיכונית. ככל שמספר שנות הלימוד רב יותר, כך השכר הריאלי 
לשעה עולה, כפי שנבדק בדוח שנתי המפורסם בארצות הברית. לפי 
המחקר, בשנים 2005-1979 עלה השכר הריאלי לבעלי תארים מתקדמים 
בכ-28%. לבעלי תארים ראשונים הייתה עלייה של 22% בשכר לעומת 
בעלי השכלה תיכונית. שם הייתה ירידה של כ-16% בשכר הריאלי לשנה 

.(Mishel, Bernstein & Allegretto, 2007)

*בדומה לחלוקה במחקרם של תמיר 
ונוימן (2007).

** בשנים האחרונות אפשר לראות 
ככישורים  שמוגדר  מה  בין  הפרדה 
רכים לבין כישורים בסיסיים, הכוללים 
בעיקר שימוש בסיסי במחשב ככלי 
מדגישים  מובילים  חוקרים  עבודה. 
את ההתמקדות בכישורים בסיסיים 
האקטיביות,  התעסוקה  בתכניות 
בייחוד לצורך השגת קידום, להבדיל 
רכים לכישורים  הניתן  מהדגש 
(Handra, 2008). נושא זה יורחב 

בהמשך.
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מחקר נוסף הראה כי שיפור ההשכלה משפיע על הסיכויים להתקדם 
יותר מאשר רכישת כישורים בסיסיים (CBPP & CLSP, 2007). כמו כן, 
נמצא כי רמת הכישורים הנדרשת לעבודות בעלות פוטנציאל קידום 
היא במגמת עלייה, דבר המקשה עוד יותר על העובדים הפחות-מיומנים 
להסתדר בשוק העבודה (Osterman, 2007). חשוב להדגיש כי המסקנה 
ממחקרים אלה אינה לוותר על הסיוע לאותן אוכלוסיות בעלות שנות לימוד 
מועטות; היות שההשכלה ממלאת תפקיד חשוב בקידום, ההמלצה היא 
לבחון את האופן שבו אפשר לשלב את השלמת שנות הלימוד כתוספת 
לתכניות. כמו כן, השלמת השכלה לבדה אינה מספיקה לצורך השגת 
עבודה, התמדה וקידום. השלמת השכלה צריכה להיות נקודת התחלה 
בדרך לשיפור המסוגלות התעסוקתית, ולא רכיב בלעדי בתכנית קידום 

.(The Lewin Group, 1999)

ב. כישורים בסיסיים 
בשנים האחרונות תכניות שמות מחדש את הכישורים הבסיסיים במרכז 
הדיון, ובעיקר את כישורי השפה ושימוש באוריינות בסיסיות במחשב. הקושי 
הגדול ביותר עולה כשלמשתתפים יש קושי בקריאה, בכתיבה ובהבנה 
(עבור מהגרים). עבודה הדורשת קריאה וכתיבה מספקת הזדמנות גדולה 
יותר לצמיחה בשכר, בין היתר היות שהיא מציעה יותר הזדמנויות פורמליות 
ולא-פורמליות ללמידה מקצועית במסגרת העבודה כמו כן, בעבודה כזו 
שיעורי ההתמדה גבוהים יותר, ואפשר לשער כי הסיבה לכך היא שהעובדים 
פחות מעוניינים לעזוב כשהם לומדים במסגרתה (Johnson, 2002). כמו 
כן, בשנים האחרונות נוצר קושי הולך וגדל לאלה שאינם יכולים להשתמש 

במחשב ברמה בסיסית ככלי עבודה כמעט בכל עבודה שהיא.

  (Vocational Training) ג. הכשרה מקצועית
טכניות מיומנויות  שיפור  כי  לראות  אפשר  לכך,  ישיר  בהמשך 

(technical skills) לאחר השמה הן גורם מהותי בהתמדה ובקידום לטווח 
ארוך. מיומנויות רכות, כפי שיפורט בהמשך, הן אמנם בעלות משמעות 
מכרעת למעסיקים בחודשים הראשונים של ההעסקה, אך יש ערך מוסף 
לכישורים טכניים החשובים כדי להמשיך בעבודה ולהתקדם, והשפעתם 
באה לידי ביטוי בעיקר כעבור כשישה חודשים לאחר תחילת העבודה. 
אימון בכישורים טכניים של עובדים הוא גורם מנבא להתמדה לטווח 
הארוך (12 חודשים מאז ההעסקה). מעסיקים שסיפקו אימון בכישורים 
טכניים, בעיקר במקום העבודה, נטו לדווח כי הם קידמו עובדים מתוך 
המערכת .(Taylor & Rubin, 2005) קיימות תכניות המספקות הכשרה 
מקצועית לצורך רכישת כישורים והשגת עבודה טובה יותר בהמשך 
לפני ההשמה. מרבית ההכשרות מתבצעות במקצועות שאינם דורשים 
כישורים גבוהים, היות שלרוב המשתתפים בתכניות יש רמות כישורים 
נמוכות. אחד המחקרים הראה כי לתכניות אלו יש הצלחה קטנה בהשגת 
משכורות גבוהות יותר למשתתפים או בהגדלת היקף העבודה. באותם 
מחקרים נמצא כי המשתתפים היו מגיעים לתוצאות דומות גם ללא אותה 
.(Friedlander & Burtless, 1995; The Lewin Group, 1999)   הכשרה מקצועית



מחקר חשוב שנערך בישראל בשנת 2007 (פורת, 2007) בדק את מצבם 
של בוגרי הכשרה מקצועית בישראל במסלול מבוגרים יום, כשנה וחצי 
לאחר סיום לימודיהם. נמצא כי מצבם התעסוקתי של בוגרי ההכשרות 
המקצועיות כשנה עד שנה וחצי לאחר סיום לימודיהם מתפלג באופן הזה: 
44.7% עבדו במקצוע הנלמד, 28.4% עבדו במקצוע אחר מזה שנלמד, 
17.8% מובטלים חיפשו עבודה ו- 9.1%לא היו בכוח העבודה. המרואיינים 
שעבדו ביום הראיון וציינו כי עבדו במהלך שלוש השנים שלפני הקורס, 
נשאלו שאלות המתייחסות להשוואה בין עבודתם הנוכחית לעבודתם 
האחרונה לפני שנרשמו לקורס. מהנתונים עולה כי 72.8% מהעובדים 
במקצוע שנלמד ציינו שהמשתנה שבו חל השיפור הרב ביותר ביחס 
לעבודתם הקודמת הוא עניין בעבודה. כמו כן ציינו העובדים שחל שיפור 
במשתנים - ביטחון תעסוקתי ,(56.9%) יחס הממונה,(55.7%)  סיכויי 
הקידום ,(55.7%) משכורת  (52.3%) ותנאים פיזיים (51.2%). שיעור מצייני 
השיפור בקרב העובדים במקצוע הנלמד היה גבוה במרבית המקרים 

מאלה שעבדו במקצוע אחר מזה שנלמד.

בהשוואה להכשרה מקצועית הניתנת על ידי גוף חיצוני למעסיק, האפשרות 
של הכשרה תוך כדי העבודה (On-the-job Training) ובמיוחד בתוך 
על  נכתבה  רבה  ספרות  במיוחד.  מבטיחה  נראית  העבודה  במקום 
הכשרה תוך כדי העבודה ובמקום העבודה. בהקשר של קידום אפשר 
לראות כי הכשרה תוך כדי העבודה גורמת בעקביות לעלייה בהכנסה 
של המשתתפים - באמצעות עלייה בשכר, הגדלת היקף העבודה או 
מציאת מקום עבודה טוב יותר (על פי מחקרי הערכה שנעשו בשנות 
ה-80). יש לציין כי תכניות אלו של הכשרה תוך כדי העבודה מאופיינות 
בדרך כלל במשתתפים בעלי מוטיבציה גבוהה והדבר משפיע על סיכוי 

 .(The Lewin Group, 1999) ההתמדה והקידום שלהם

ד. כישורים רכים
קיימות הגדרות רבות ל"כישורים רכים" (soft skills). לפי אחת מהן 
מדובר בכישורים לא טכניים הבונים את יכולת הפרט להצליח במקום 
העבודה. כישורים אלה כוללים, בין היתר, יכולת עבודה בצוות, תקשורת 
בין-אישית, עבודה טובה עם הממונים, ניהול זמן, התנהגות נאותה במקום 
העבודה (women employed, 2005), מראה ייצוגי יותר, גישה חיובית 
לעבודה, הגעה לעבודה בזמן, נוכחות קבועה בעבודה, נכונות לקבל 

.(Taylor & Rubin, 2005) הוראות ויכולת הקשבה

אימון בכישורים רכים מהווה מפתח להעסקה ולהתמדה אצל המעסיקים. 
אחד הגורמים העיקריים שלפיו מעריכים את העובד הוא השימוש בכישורים 
הרכים ולא בכישורים טכניים ספציפיים, והדבר בא לידי ביטוי בהעסקת 
עובדים ובפיטורי עובדים. מעסיקים רבים מאמינים שלעובדים בשכר 
נמוך חסרים כישורים רכים, ומאמינים כי אימון העובדים בכישורים אלה 
הוא פתרון מספק. נמצא כי אימון עובדים בכישורים רכים הוא גורם מנבא 
להתמדה בתעסוקה לטווח קצר (שלושה חודשים לאחר ההעסקה)   

 .(Taylor & Rubin, 2005)
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אבחון ופיתוח 
מוטיבציה 

לצורך התמדה 
וקידום

לסיכום, ברור כי לשיפור השכלה, להכשרה מקצועית ולהכשרה תוך כדי 
העבודה יש השפעה גדולה על קידום תעסוקתי. עם זאת, בחוברת זו 
לא נדון בהרחבה באסטרטגיות אלה, אלא נתמקד באסטרטגיות אחרות 

שיש צורך להעמיק בחקירתן.

המוטיבציה של המשתתפים בתכניות היא אחד הממדים החשובים 
המשפיעים על יכולתו של המשתתף להשתתף ולעבור בהצלחה תכנית 
של התמדה וקידום. תפיסת הקידום שונה בין קבוצות משתתפים, וגם 
המניעים שונים (Perkins, Tyrell & Scutella, 2007). יותר מכך, יש 
להיזהר מלטפל בכל המשתתפים כאילו כולם רוצים ומוכנים להתקדם, 
היות שיש דרגות שונות במוכנות לקידום ויש להתאים את ההתערבות 
לדרגה המתאימה (Prochaska & Norcross, 2001). ההנחה היא שאנשים 
בעלי מוטיבציה רבה יותר לשינוי בתחום התעסוקה ישיגו תוצאות חיוביות 
יותר מאנשים שחסרה להם מוטיבציה זו. נמצא כי בתכניות שונות רמת 
המוטיבציה של המשתתף השפיעה על סוג הסיוע שהוא קיבל בתכנית 

.(Tessler, Seith & Rucks, 2008)

 (Stages of Change) תיאוריית שלבי מוכנות לשינוי
תיאוריה זו מסבירה מדוע אנשים מסוימים מצליחים בהשגת מטרות 
 .(DiClemente & Prochaska, 1998) (כמו תעסוקה) יותר מאחרים
התיאוריה דנה בשישה שלבים של מוכנות לשינוי. שלבים אלה מייצגים 
את התפיסה האישית של המשתתף לגבי יתרונות וחסרונות של שינוי 
עבורו, וקיים דגש על אבחון השלב שבו כל משתתף נמצא לפני התאמת 
והתחלת התערבות כלשהי. לכל שלב קיימת התערבות מיוחדת המתאימה 
לו. התיאוריה מספקת מודל יישומי להתערבות וטיפול התואם לכל 
אחד מששת שלבי המוכנות לשינוי (כמפורט בטבלה). מודל זה יושם 
בהקשרים שונים לצורך השגת מטרות שונות כמו הפסקת עישון, וכן 
בהקשר התעסוקתי. בהקשר זה נמצא כי יעילותם של שירותי התעסוקה 
עולה כשהשירותים הניתנים למשתתף מתאימים לשלב השינוי שבו הוא 
מצוי. כמו כן, מחקר הראה שכאשר סוכנויות תעסוקה שמות דגש על 
תהליכי מוטיבציה, הדבר עשוי להגדיל את הסיכוי שאנשים בעלי נכות 
מנטלית ימצאו עבודה ויתקדמו בה (Rose et al., 2005). וכך, התאמת 
הטיפול למודל של שלבי השינוי עוזרת להציב את המשתתף המתאים 

בתכנית התעסוקה המתאימה בזמן המתאים.*

(Motivational Interviewing) ראיון מוטיבציוני
ראיון מוטיבציוני הוא שיטת התערבות שמטרתה להעביר משתתפים 
משלבים נמוכים של מוכנות לשינוי לשלבים גבוהים יותר. זו טכניקה 
לשינוי התנהגותי על ידי זיהוי ופתרון אמביוולנטיּות וסתירות בתפיסה של 
המשתתף וכן בין דיבור למעשים. נמצא כי שיטה זו יעילה בשינוי התנהגות 
בקרב אוכלוסיות שונות (Miller & Rollnick, 2002) לפתרון סוגים שונים 
של בעיות. אף ששיטה זו לא נחקרה לעומק בתחום בעיות תעסוקה, 
מחקר ראשוני הראה שתכניות תעסוקה המשלבות ראיון מוטיבציוני 

*כדי לאבחן באיזה שלב כל משתתף 
נמצא אפשר להשתמש בדוגמה של 
  Interview:1 ראיון זה המובא בנספח
 for Seeking Competitive
 Employment (Corrigan,
McCracken, & Holmes, 2001).



מופיעה  שבו  לאתר  קישור  להלן   *
על  הסבר  כולל  והוא  השיטה 
http://:הטכניקות ועל כלים נוספים
motivationalinterview.org/

index.shtml.

מוכיחות את הקשר החיובי בין אבחון שלבים של שינוי לתוצאות בתחום 
התעסוקה. בראיון מוטיבציוני משתמשים בטכניקות של הקשבה פעילה, 
 ,(cuing change talk) תמיכה במסוגלות עצמית, שיחת רמזים לשינוי
ניתוח רווחים מול הפסדים ובמהלכה נמנעים מוויכוחים. כשהמשתתף 
מביע התנגדות, זהו סימן שאיש המקצוע הלך רחוק מדי, שעליו להימנע 
מוויכוח ולהדגיש את הסתירות בין המטרות הרצויות להתנהגויות של 

*.(Larson, 2008) המשתתף שחוסמות את השגת המטרות האלו

בנספח 1 מצורף תקציר של ראיון מוטיבציוני. הטבלה הבאה היא פיתוח 
של המחברים והיא מבוססת על אדפטציה של מודל המוכנות לשינוי של 
דה-קלמנטה ופרוצ'סקה (DiClemente & Prochaska, 1998) לתכנים 
של השמה, התמדה וקידום. הטבלה מתייחסת לששת שלבי המוכנות 
לשינוי בשלושה אופנים. ראשית, היא מגדירה באופן כללי מה מאפיין 
אנשים בכל שלב (ללא קשר לתוכן השינוי הספציפי); שנית, היא מאפיינת 
אנשים בכל אחד מששת השלבים בהקשר שבו השינוי הדרוש הוא השמה 
והתמדה בעבודה; שלישית, היא מאפיינת אנשים בכל אחד מהשלבים 
בהקשר שבו השינוי הדרוש הוא קידום בעבודה. לבסוף, הטבלה מציעה 
התערבות לצורך שינוי המבוססת על התאמה לכל אחד מהשלבים. 
מומלץ להשתמש בטבלה זו ככלי ראשוני ובסיסי לצורך אבחון דרגת 
המוכנות לשינוי של המשתתפים בתכניות תבת וכן כדי להתאים להם 

התערבות מתאימה.
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טבלת מוכנות לשינוי - יישום

שלב מוכנות 
לשינוי

 Stage of
change

התערבות מתאימה לשלבאפיון המשתתפים בשלב זההגדרת השלב

השינוי 
הדרוש - השמה 

והתמדה 

השינוי 
הדרוש - קידום

Pre-
Contemplation

קדם-הרהור

חסרי מודעות 
לכך שיש בעיה; 

מאמינים שאין 
רווחים מהשינוי 
אלא רק עלויות 

רבות

חושבים שאין בעיה 
במצב של אבטלה; 

חסרי תמריצים להשיג 
מטרות תעסוקה; 

מתנגדים לדיון 
בנושא תעסוקה, לא 

מתכוונים להשיג 
עבודה, חרדים 

מלהיות מועסקים; 
עשויים לומר שהם 
יכולים לעבוד מתי 

שרק ירצו

חושבים שאין צורך 
להתקדם בעבודה; 

אין מוטיבציה 
להתקדם; 

מתנגדים לדיון 
בנושא קידום, 

חרדים מקידום

ראיון מוטיבציוני למעבר 
לשלב הבא; הגברת המודעות 

ליתרונות של שינוי) למשל, 
הגדלת הכנסה (והגברת 

התקווה לגבי עצמי ומסוגלותי; 
לשאול האם החיים ישתפרו 

ללא שינוי; הימנעות מוויכוחים 
וממאבקי כוח ושימוש בטכניקות 

של הקשבה פעילה; התערבות 
על ידי פיתוח סתירות בין 

מטרות להתנהגות

Contemplation
הרהור

מודעים לכך שיש 
בעיה ,שוקלים 

אם דרוש שינוי, 
אמביוולנטיים. 

חושבים שיש גם 
רווחים בשינוי אך 

גם עלויות

חושבים שיש רווחים 
במציאת עבודה אך 

גם הפסדים ועלויות; 
מבחינים שיש בעיה 

במצב של אבטלה 
ושוקלים אפשרות 

לעבוד, אך לא 
מעורבים בעשייה 

לצורך השגת מטרות 
תעסוקה

חושבים שיש 
רווח בקידום 

אך גם הפסדים 
ועלויות ;מבחינים 

שיש בעיה בלא 
להתקדם; שוקלים 

לעשות מאמצים 
לקידום אך עדיין 

מתלבטים; לא 
מעורבים בעשייה 

כדי להשיג מטרות 
קידום

ראיון מוטיבציוני למעבר לשלב 
הבא; הבעת אמפתיה לפחדים 

ולדאגות ,תמיכה במאמצים 
לקבלת החלטות ומאמץ לשינוי; 
פיתוח כלים: רשימות בעד ונגד 

עבודה, ניתוח עלות ותועלת, 
סדנאות המעוררות השראה 
לשינוי, חונכות של עמיתים, 

משחק תפקידים

Preparation
הכנה לשינוי

מודעים לכך שיש 
בעיה, מתחילים 
לחשוב על שינוי 
או עושים צעדים 

כדי לשנות את 
הבעיה

מתכוונים לחפש 
עבודה, מתכננים 

תכניות בנושא 
תעסוקה ,אוספים 

מידע, מביעים 
דאגות אך מחפשים 

פתרונות לבעיות 
עתידיות, נכנסים 

לתכנית הכשרה או 
השכלה כדי להתכונן 

לתעסוקה; שוקלים 
סיכונים הקשורים 
לעבודה ומפתחים 

תכנית תגובה.

מתכוונים 
להתקדם, 

מתכננים תכניות 
בנושא קידום 

מקצועי ,אוספים 
מידע ,מביעים 

חששות אך 
מחפשים פתרונות 
(כמו איך לשלב בין 

קידום למשפחה);
נכנסים לתכנית 

הכשרה או 
השכלה כדי 

להתכונן לקידום; 
שוקלים סיכונים 

הקשורים לקידום 
ומפתחים תכנית 

תגובה

עידוד התנהגויות חדשות; וידוא 
מחויבות לשינוי; תמיכה בצעדים 
לשינוי; משחק תפקידים; פיתוח 

כישורים, התמחות או עבודה 
בהתנדבות

Action
פעולה לשינוי

מכירים בבעיה 
ורוצים לשנותה; 

מזהים יותר 
יתרונות מאשר 
חסרונות לגבי 
שינוי; נמצאים 

במצב שבו משנים 
את ההתנהגות 

הבעייתית

מזהים יותר יתרונות 
מחסרונות בהשגת 

עבודה, מנסים להשיג 
באופן אקטיבי מטרות 
תעסוקה .עושים ניסוי 

וטעייה בתעסוקה, 
מתחילים לעבוד 

ולעיתים מפסיקים-  
זה לא נחשב לכישלון 

אלא נעזרים בזה 
כדי למצוא עבודה 

מתאימה יותר.

מזהים יותר 
יתרונות מחסרונות 

בקידום; מנסים 
להשיג באופן 

אקטיבי מטרות 
קידום

פיתוח מיומנויות ומסוגלות 
עצמית; פיתוח כישורים 

ומיומנויות מתאימים, כגון :אימון 
בראיון עבודה, או פיתוח סולמות 

קריירה



שלב מוכנות 
לשינוי

 Stage of
change

התערבות מתאימה לשלבאפיון המשתתפים בשלב זההגדרת השלב

השינוי 
הדרוש - השמה 

והתמדה 

השינוי 
הדרוש - קידום

Maintenance
תחזוקת השינוי

עשו שינוי 
ועסוקים בלשמרו 

.השיגו את 
מטרותיהם 

וממשיכים לפתח 
משאבים פנימיים 

וחיצוניים כדי 
לחיות בלי הבעיה

רוצים לעבוד. 
מחפשים עבודה 
באופן אקטיבי או 

כבר עובדים. במקרה 
שאיבדו עבודה, 

מחפשים עבודה 
שוב.מתמודדים טוב 

יותר עם קונפליקטים 
בעבודה.

רוצים להתקדם; 
מחפשים עבודה 
טובה יותר באופן 

אקטיבי או כבר 
השיגו קידום 

מתן שירותים אחרי שלב 
ההשמה; אימון בניהול תקציב, 

ניהול קונפליקטים

Relapse*
נסיגה (לא שלב

בפני עצמו) 

נסיגה התנהגותית 
המקשה על 

שימור השינוי, 
עשויה לקרות 

בכל שלב

נסיגה התנהגותית 
המקשה על השגת 
עבודה ועל התמדה 

בה

נסיגה התנהגותית 
המקשה על קידום

לימוד מיומנויות ניהול 
קונפליקטים; פיתוח תחביבים 

ויכולת הרפיה; אסטרטגיות 
למניעת נסיגה

תכניות התמדה וקידום מורכבות מאסטרטגיות וממרכיבים שונים החוברים 
יחד לכדי מודל אחד. לאורך המסמך מוצגות תכניות שונות הקיימות 
בארצות הברית שמכילות רכיבים שונים (אפשר לעיין גם בדוגמאות 
בנספח 5 "טבלת תכניות", שבו ניתן פירוט על כמה מהתכניות העיקריות 
שהוצגו במסמך זה). חלק זה גם מציג פירוט ראשוני של אסטרטגיות 

עבודה עם משתתפים ועם מעסיקים, שיפורטו בהרחבה בהמשך.

פירוט רכיבי התכניות*
סוג התכנית - לפני ההשמה, אחריה ותכניות מעורבות: תכניות • 

קודמות להשמה (pre-employment) מדגישות התמדה וקידום 
לפניה (למשל, תכניות העוסקות בבניית קריירה) ומתרכזות בעיקר 
 (pre-employment) במציאת עבודה. תכניות לאחר ההשמה 
עוסקות בקידום אנשים עובדים לאחריה. לצדן קיימות תכניות 

בעלות מטרות מעורבות.
המטרות: השמה, התמדה או קידום ויעדים משתנים.• 
הכשרת העובד: השכלה פורמלית, הכשרה מקצועית, כישורים • 

בסיסיים וכישורים רכים.
סוג ליווי למשתתפים: מודל העבודה פרטנית הקיים בתכנית (למשל    • 

case manager או מאמן).
אסטרטגיות מול מעסיקים: מודל עבודה מול מעסיקים - עבודה מול • 

מעסיק אחד, תכניות הכשרה מגזריות, סולמות קריירה או תכניות 
שאינן כוללות עבודה מול מעסיקים.

אינטנסיביות ומשך זמן: יש תכנית אינטנסיבית, הדורשת מהמשתתפים • 
להשקיע שעות רבות בשבוע, ויש תכנית לא-אינטנסיבית, כלומר, 
המבוססת על שיחה שבועית או חודשית. כמו כן התכנית יכולה 
להיות ארוכה ולהתפרס על פני חודשים ושנים, או לתקופות זמן 

קצרות יותר.
מרחק איש המקצוע מהשטח: איש המקצוע** יכול לעבוד בשטח, • 

בתוך אתר העבודה אצל המעסיק או מרוחק מאתר העבודה. לכל 
מודל פעולה יש יתרונות וחסרונות. נמצא כי גם כשהשירותים 

המבנה 
של תכניות 

ההתמדה 
והקידום

הם  זה  בחלק  שיופיעו  הרכיבים   *
הנושאים שיופיעו בקצרה בנספח 5, 

המציג דוגמאות לתכניות.

** בתבת בחרו ב"מקדמי התעסוקה" 
הליווי  בתחום  לעוסקים  כולל  כשם 

והייעוץ. הרחבה ראו בנספח.
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העובדים  מחויבות  את  לשמר  קשה  המעסיק  אצל  ממוקמים 
לתכנית. לעובדים אין זמן לעזוב את עבודתם כדי לצרוך שירותים 
שיאפשרו להם לרכוש כלים שיכולים להביאם לקידום עתידי, לכן 
חשוב לדון עם המעסיק בתשלום עבור הזמן שבו העובד צורך 
את השירותים. כמו כן, גם כשהגישה לשירותים היא נוחה, חלק 
מהעובדים בשכר נמוך לא יתעניינו בהם, בעוד שאחרים יעזבו 
את העבודה עוד לפני שיקבלו מספיק שירותים תומכים (מתוך 

.(Achieve program in Cleveland

מרחק איש 
המקצוע 
מהשטח

חסרונותיתרונות

רחוק

חוסר נוחות טכנית דיסקרטיות למשתתף

למשתתף

נוחות טכנית לאיש 

המקצוע

איש המקצוע רחוק מהשטח

קרוב

המשתתף חש חוסר נוחות טכנית למשתתף

דיסקרטיות

איש המקצוע "חש" את 

השטח
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למאפייני המשתתפים יש השפעה על סיכויי ההתמדה והקידום שלהם. 
גורמים אישיים כמו מוטיבציה, השכלה, ניסיון תעסוקתי, מצב משפחתי וח־

סמים שונים משפיעים על יכולתו של המשתתף להתמיד ולהתקדם.

קשיים וחסמים
מחקר הערכה שנערך בבריטניה (ERA, 2005), במטרה לבחון תכניות 
קידום והתמדה שונות, גילה כמה מהחסמים העיקריים של המשתתפים 
להתמדה ולקידום. במסגרת המחקר נערכו ראיונות בנושא חוויות העבודה 
של עובדים בשכר נמוך כדי ללמוד על עמדות כלפי התמדה וקידום. 
נמצא כי רק משתתפים מעטים בתכנית הביעו רצון להתקדם והיה 
להם מושג לגבי מהו קידום בכלל. עוד נמצא כי המשמעות של קידום 
והמיקום של קידום בסדר העדיפויות האישי משתנה בין המשתתפים. 
אפשר לחלק את המשתתפים לשלוש קבוצות בעמדותיהם כלפי קידום -

 בעלי עמדה חיובית, בעלי עמדה דו-ערכית (אמביוולנטית) ובעלי עמדה 
שלילית. בעלי העמדה החיובית רצו בקידום המתבטא בשכר גבוה יותר, 
באחריות נוספת בעבודה או בעבודה בטוחה יותר. בעלי העמדה הדו-

ערכית לא שללו את הרעיון של קידום אך הוא נראה להם לא רלוונטי 
עבורם, ובאופן כללי הם לא היו בטוחים לגבי תכניותיהם לעתיד. חלקם 
ראו בעבודה קבועה הישג והעדיפו התמדה על פני קידום. בעלי העמדה 
השלילית דחו את הרעיון של קידום עבור עצמם או היו אדישים לגביו. 
משתתפים בקבוצה זו הביעו סלידה מתפקידים של מנהלים ואחראים 
ולא רצו להתקדם אם המשמעות הייתה לקבל תפקידים כאלה. סיבות 
נוספות היו אחריות לטיפול בילדים, חוסר באמביציה או הרגשה שהם 

.(Hoggart at el., 2006) זקנים מדי בשביל להתקדם

יש כמה סוגים של חסמים בבחירת קריירה (צדוק, 2009),* שחלקם עשויים 
גם לאפיין קשיים וחסמים בפני התמדה וקידום. להלן סוגי החסמים:

חסמים קוגניטיביים
פערים בין כישורים - פער בין הכישורים של העובד בעבודה הנוכחית • 

לכישורים הנדרשים לצורך קידום. למשל, לצורך ניהול עובדים 
נדרשים כישורים אחרים מאשר עבור עבודה עצמאית (כמו תק־
שורת בין-אישית מפותחת ויכולת ניהול). לעתים פער כזה יכול 

להיות מכשול לקידום.

ליקויי למידה והפרעת קשב וריכוז - ליקויי למידה עשויים להתבטא • 
בקשיי ארגון, בקשיי שליפה ובקשיים בקריאה וכתיבה. הפרעת קשב 
וריכוז עשויה להתבטא בקשיי ארגון, ריכוז, קושי להתחיל משימות, 
תזזיתיות ואימפולסיביות. ליקויי למידה וקשיי קשב וריכוז נפוצים 
באוכלוסייה, ולדעת צדוק מאפיינים כ-50% מהאוכלוסייה של 
תבת. עובד בעל לקות למידה שאינה מאובחנת ומטופלת, עומד 

בפני קשיים בהתמדה ובקידום.

סטריאוטיפים - דימויים מכלילים ופשטניים על קבוצות חברתיות, • 

*מתוך המצגת של אורלי צדוק "חסמים 
בפיתוח קריירה", יום מנהלים של תבת, 

.31.3.2009
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אשר יכולים לקשות על חברי אותה הקבוצה בהשגת התמדה 
וקידום, כגון: "נשים לא יכולות להתקדם".

חוסר ידע על עולם העבודה - ידע מצומצם על עולם העבודה, • 
למשל, חוסר ידע לגבי אפשרויות קידום.

חסמים ערכיים
התנגשות בין ערכי העבודה לערכי המשפחה, למשל, היא חסם בפיתוח 
הקריירה, במיוחד עבור נשים. הניסיון לשלב בין שני העולמות התובעניים 
האלה יוצר קונפליקט ומאבק פנימי (מה חשוב לי יותר? איזו אמא אני אם 
אני לא משקיעה "הכול" בילדים?) וכן קונפליקט חיצוני, למשל מאבק 
המתבטא בשעות העבודה מול הזמן בבית. הקונפליקט הזה, שנשים 
רבות שרויות בו, מהווה מחסום בפני התקדמות ופיתוח קריירה, הדורשים 

לרוב השקעה מרובה ותובענית בעולם העבודה.

חסמים רגשיים
קיימים חסמים רגשיים רבים העשויים להקשות על קידום, כמו: פחד 
מהצלחה, פחד מכישלון, פרפקציוניזם, הערכה עצמית נמוכה, חוסר 
במודלים, פחד מתחרות, רתיעה משינוי, רתיעה מלמידת תוכן חדש, 

פחד מאי-ודאות וקושי לעבור ולהתחיל משהו חדש.

בעבודה עם משתתפים בתכניות התמדה וקידום אנחנו נדרשים לכמה 
סוגיות: (1) סיוע פיננסי ולא-פיננסי; (2) ייעוץ וליווי; (3) אסטרטגיות 

עבודה.

סיוע פיננסי
סיוע פיננסי הוא אחד הרכיבים הניתנים למשתתפים בחלק מתכניות 
התמדה וקידום. למשל, תוספת למשכורת היא אחד הרכיבים הקיימים 
בתכניות. מחקר (Bloom & Michalopoulos, 2001) השווה בין שתי 
אסטרטגיות - תוספת למשכורת בלבד מול תוספת למשכורת בשילוב 
שירותי תעסוקה. נמצא כי תוספת למשכורת בלבד מגדילה את שיעורי 
ההעסקה באופן מועט - בעיקר עבור עובדים במשרה חלקית שכתוצאה 
מתוספת השכר הגדילו את היקף עבודתם. עם זאת, תוספת למשכורת 
בשילוב שירותים הקשורים לתעסוקה, כגון השלמת השכלה והמשך 
הכשרה, הגבירה את שיעור התעסוקה והביאה להתמדה גדולה יותר 
בעבודה ולקבלת שכר בסיס גבוה יותר. לסיכום, נמצא כי לתוספת 
למשכורת בלבד יש השפעה מועטה על התמדה ועל קידום יחסית 

לשילובה עם שירותים שונים.

סיוע פיננסי נוסף הוא הלוואות. בתכנית שהעניקה הלוואות להורים 
העובדים בשכר נמוך, נמצא כי השימוש העיקרי של ההלוואה היה 
לצורך הוצאות תחבורה וטיפול בילדים ובמהלכה דיווחו 46% מהלווים 

.(Mueller, 1995) על שיפור בסטאטוס שלהם בעבודה
רכיב פיננסי אחר הוא תכניות חיסכון. ידוע כי משפחות עניות זקוקות 
לחסוך לצורך יציבות ומוביליות כלכלית. תכניות ממשלתיות בארצות 

סיוע פיננסי
ולא-פיננסי



הברית* הנותנות תמריצים כלכליים (דולר בעד דולר) בעבור חיסכון 
למשפחה, מעודדות משפחות אלו לחסוך ומאפשרות להן זאת.**

רכיבים אפשריים נוספים בסיוע פיננסי הם תמיכה כלכלית בעת חירום, 
השלמת הבטחת הכנסה ודמי מחיה וסיוע פיננסי להשכלה. כל אלה 

עשויים, בתמהיל הנכון, לעודד התמדה וקידום.

לפי ראובן גורבט, ראש תחום חרדים בתבת, רכיב דמי הקיום בתכניות 
הכשרה מקצועית הוא בסיס המאפשר השתתפות בתכנית והמשך 
התמדה וקידום. כלומר, כמעט אי-אפשר לקיים תכנית הכשרה אינטנסיבית 
שאינה מאפשרת לעבוד (או ללמוד בכולל ולקבל מלגת לימודים), כגון 
"חרדים לעתידם", ללא דמי קיום. ההשפעה של דמי הקיום על התמדה 
בעבודה אינה חד-משמעית, מעבר לתרומתם להתמדה בלימודים. 
בדומה, מחקר שנעשה בעבור משרד העבודה הבריטי גילה שמענקים 
והלוואות יכולים לעזור בהעלאת שיעור ההתמדה בקרב המשתתפים 

 .(Kellard et al., 2002) בתכניות תעסוקה

סיוע לא-פיננסי
בעיות בהגעה לעבודה וקושי במציאת טיפול לילדים הם מחסומים עיקריים 
להתמדה ולקידום. נמצא כי מתן שירותי תחבורה וטיפול בילדים תורמים 
 .(The Lewin Group, 1999; Kellard et al., 2002) להתמדה בעבודה
מחקר אחר גילה כי משך זמן התעסוקה של נשים העובדות בשכר נמוך, 
גדול יותר אצל אלו המקבלות סובסידיה לטיפול בילדים בהשוואה לאלו 
שלא (Bong et al., 2004). במילים אחרות, נשים המקבלות סובסידיות 

לטיפול בילדים עובדות פרק זמן ארוך יותר.

ההבחנה בין אנשי המקצוע שנותנים ייעוץ וליווי למשתתפים בתכניות 
התמדה וקידום אינה תמיד ברורה.*** ניכר כי חלק מהגדרות התפקיד 
של אנשי המקצוע השונים חופפות, אך יש גם ייחודיות או אפיון מיוחד 
לכל תפקיד. בחלק זה בחרנו להתייחס למספר מצומצם של תפקידים 
מקצועיים שיכולים לייצג שתי פונקציות מרכזיות, כדי להבליט את 
התפקידים הקשורים לקידום ולהתמדה. זוהי חלוקה מלאכותית שיצרנו 
על פי שני אבות טיפוס - מנהל תיקים  (case manger) המסורתי ומאמן/

מדריך (coacher) , החופפים חלקית עם הספרות המקצועית בתחום. 
כמו כן, נתייחס לשתי אפשרויות ליווי נוספות - קבוצת תמיכה וחונכות. 
ליווי המשתתפים יכול לכלול תמיכה אישית, הפניה למקומות עבודה, 
בדיקה ומתן זכאות לתמיכה פיננסית ולא-פיננסית, מתן זכאות להכשרה 

או להשכלה, קשר עם מעסיקים ובניית סולמות קריירה.

 (case management) יש לציין, כי אף שבאופן כללי מוסכם כי ניהול תיקים
ושירותי ייעוץ אישיים יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על המצב 
התעסוקתי של המשתתפים, חסר מידע ברור ומבוסס בנוגע להשפעתם 
על התמדה וקידום. לרוב, ליועצים אין זמן להציע שירותים מורחבים של 
התמדה וקידום (Atkinson & Williams, 2003). עם זאת, משתתפים 
בתכניות התמדה וקידום נוטים לדווח כי הקשר האישי עם יועץ קרוב נתן 

ת  ו י ז כ ר מ ה ת  ו י נ כ ת ה ת  ח א *
והמעניינות שהופעלו בארצות הברית
(Asset Building) מסייעת לעניים 
להשיג דיור, מתוך אמונה כי דיור הוא 
מפתח מרכזי ליציאה מהעוני, אף יותר 

מאשר תעסוקה.

**בישראל, "העמותה למען העצמה 
כלכלית של נשים" מפעילה תכנית 
יזמות  פיתוח  לצורך  דומה  חיסכון 
עסקית בקרב נשים למען עצמאות 

כלכלית.

***החלוקה שעליה אנו מתבססים 
השונות  לפונקציות  מתייחסת 
הייעוץ  תפקידי  את  המרכיבות 
כפי  תפקידים  הגדרת  ולא  והליווי, 
שהמטרה  כיוון  בפועל,  שמתבצעת 
העיקרית היא להראות את הרכיבים 
השונים האפשריים. דוגמה לחלוקה 
בפועל של תפקידים אפשר לראות 
בנספח המציג את הגדרת תפקידי 
מקדמי התעסוקה שנעשתה בתבת. 
בתפקיד הליווי האישי נקשרו שמות 
 case manager, job :שונים, כגון
 initiative, career consultant,
career guider. לעתים השוני הוא 
סמנטי אך לעתים (כפי שאפשר לראות 

בהמשך) אופי התפקיד הוא שונה.

ייעוץ וליווי
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להם עידוד ותמיכה שהיו משמעותיים בעבורם, כפי שכתבו למשל טסלר 
ועמיתיו (Tessler, Seith & Rucks, 2008). במסגרת עבודה שנעשתה 
בתבת בתחום זה הוגדר איש המקצוע המלווה את המשתתפים "מקדם 

תעסוקה", והוא ממלא כמה תפקידים (ראו נספח 3).  

   (Case Managers) - מנהלי (מרַכזי) תיקים
מנהלי התיקים מלווים באופן אישי את המשתתפים ומספקים להם ייעוץ 
ותמיכה, עזרה בחיפוש עבודה למי שאיבד את עבודתו, פתרון בעיות 
הקשורות לשכר, הפניה לשירותים, תמיכה כספית בהוצאות הקשורות 
בעבודה או במצבי חירום הקשורים בה. עם זאת, זוהי הגדרה כללית, 
היות שכל מקרה דורש טיפול שונה, ובמקרים רבים קיימת חפיפה בין 
תפקיד מנהלי התיקים לתפקידם של המאמנים. המשתתפים מעריכים 
במיוחד את תשומת הלב האישית שהם מקבלים ממנהלי התיקים (אך 
זה לא מה שבהכרח מוביל לשיעורי תעסוקה גבוהים יותר), את העזרה 
בפתרון בעיות ואת התמיכה הכספית. מחקרים רבים התייחסו לתפקיד 
מנהלי התיקים, אך למרות זאת אין זה ברור באיזה אופן מנהלי התיקים 
משפרים את מצב ההתמדה והקידום. יש להניח כי בעתיד תיבחן גם 

 .(The Lewin Group, 1999; Holzer, 2005) סוגיה זו

תכנית Moving-Up - דרום קרוליינה, 
(Scrivener, Azurdia & Page, 2005) ארה"ב
מטרת התכנית: תכנית התמדה וקידום שמטרתה לעזור למקבלי 
קצבת רווחה לשעבר (עובדים ולא עובדים) להשיג עבודות, לעבוד 
בקביעות ולהתקדם בשוק העבודה. לב התכנית היה טיפול אחד-
הייתה   (case managers) התיקים מנהלי  כשמטרת  על-אחד 
לספק למשתתפים שירותים רחבים, כולל עזרה בחיפוש עבודה, 
הכשרה מקצועית קצרת מועד ושירותים תומכים. התכנית גם 
סיפקה תמריצים כלכליים לעודד ולתגמל את המשתתפים בעת 
הישגים תעסוקתיים. הצוות עבד עם המשתתפים באופן אישי 
(במשרד, בטלפון או בבית המשתתפים) כדי להבין את מטרותיהם 

התעסוקתיות ולפתח בעבורם תכנית תעסוקה.

משתתפים שלא עבדו קיבלו עזרה במציאת עבודה, בהכנת קורות 
חיים ובהערכה של מחסומים פוטנציאליים לתעסוקה. משתתפים 
שעבדו ורצו להתמיד קיבלו עזרה בפתרון בעיות הקשורות בעבודה 
וכן בזיהוי ובפתרון של נושאים אחרים העלולים לאיים על היציבות 
התעסוקתית, כמו טיפול בילדים ותחבורה. באופן כללי, למשתתפים 
שינסו  לפני  זמן-מה  העבודה  במקום  להישאר  הומלץ  עובדים 
להתקדם לעבודה חדשה. משתתפים שעבדו ורצו להתקדם קיבלו 
עזרה בפיתוח אסטרטגיה לפנייה למנהל כדי לבקש העלאה, או 
אפשרויות קידום בעבודה, זיהוי סולמות קריירה ומעבר לעבודה 

טובה יותר.



קושי במתן שירותי התמדה וקידום: הצוות דיווח כי היה מאתגר וקשה 
לספק שירותים של התמדה וקידום יותר מאשר שירותי השמה. 
ראשית, בשיחותיו של הצוות עם המשתתפים העובדים לרוב לא 
נבחן מצב ההתמדה והקידום שלהם (לא נשאלו שאלות מנחות כדי 
לברר סוגיות הדורשות טיפול), וכך בעצם כמעט לא ניתנו שירותי 
התמדה וקידום למי שלא ביקש במפורש. שנית, הצוות דיווח כי היה 
קשה לשכנע משתתפים לצרוך שירותי התמדה, ובמיוחד שירותי 
קידום, היות שמשתתפים רבים היו עסוקים מדי בלתמרן בין עבודה, 
משפחה וכו', או שהרגישו נוח בעבודתם הנוכחית ולא רצו להתקדם. 
כמו כן, אמנם לצוות היה ניסיון רב בסיוע לאנשים למצוא עבודה, 
אך היה לו פחות ניסיון בסיוע לאנשים עובדים. נוסף על כך, לרוב 
אנשי הצוות לא היה קשר עם המעסיקים וייתכן שהדבר השפיע 

גם הוא על סיכוי ההתמדה והקידום של המשתתפים.

תוצאות: ההבדלים העיקריים שדווחו בין קבוצת הניסוי לקבוצת 
הביקורת בצריכת שירותים היו: קבוצת הניסוי הייתה בקשר רציף 
יותר עם הרכזים, הופנתה יותר להכשרה מקצועית וצרכה יותר 
שירותי קידום והתמדה (כמו לחפש עבודה טובה יותר) מאשר 

קבוצת הביקורת.

באופן כללי, לתכנית היה אפקט קטן על שיעורי תעסוקה, הכנסה, 
התמדה וקידום של קבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת. 
התכנית  למשתתפי  לתכנית,  הכניסה  שאחרי  השנה  במהלך 
ולמשתתפי קבוצת הביקורת היו תוצאות תעסוקה דומות. מחקר 
שנערך שנתיים אחרי הכניסה לתכנית, גילה כי לא היה הבדל בין הקבוצות.

ביקורת על המחקר: משתתפי קבוצת הביקורת אמנם לא קיבלו את 
שירותי התכנית, אך יכלו לקבל שירותים קיימים בקהילה (שלמעשה 
היו כמעט זהים לשירותים של התכנית, פרט לשירותי הקידום 
וההתמדה, שלא היו קיימים בעבור קבוצת הביקורת). על פניו, ההבדל 
היחיד בין התכניות הוא במתן שירותי ההתמדה והקידום, אך היות 
שגם משתתפי התכנית מיעטו לקבל שירותי התמדה וקידום, בפועל 
קבוצת הביקורת וקבוצת הניסוי קיבלו שירותים דומים למדי. זהו 

הסבר אפשרי לכך שלא נמצאו הבדלים בין הקבוצות.*

Coachers - מאמנים
אימון אקטיבי מבוסס על יצירת מערכת יחסים של אמון והיכרות קרובה, 
לצורך הדרכה להשגת מטרות אישיות. תפקיד המאמן שונה מהגדרת 
התפקיד הקלאסית של מרכז התיקים, המתמקד בבדיקת התאמה 
לקריטריונים, במתן אישורים ובקשר בין-אישי המבוסס על ציות ועל 
סנקציות. הקשר האישי שנוצר בין המשתתף למאמן מבוסס על מערכת 

יחסים של אמון וקרבה.

 *אפשר לראות מידע נוסף מתוך
מחקר ההערכה על התכנית
.(Scrivener et al., 2005) 
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 Work Advancement and תכנית
Support Center (WASC) - ארה"ב

מטרת התכנית: תכנית לקידום אנשים עובדים, מקבלי שכר נמוך
 .(One-Stop Centers) המופעלת במרכזי תעסוקה ,(post-employment)
בתכנית נעזרים באסטרטגיות לקידום עובדים על ידי הגדלת שכר 
ו/או שעות עבודה, מציאת עבודה טובה יותר, מתן הכשרה למי שיש 

לו עבודה והכוון מקצועי.

תפקיד המאמן: המאמן צריך לגלות אמפתיה לבעיות של המשתתף אך 
להתמקד בעתיד, במה אפשר לשנות ואיך אפשר להתקדם. כל פגישה 
עם המשתתף צריכה להשאירו עם תועלת ברורה או עם החלטה 
לגבי הצעד הבא בתכנית הקידום שלו. המאמן צריך להיות זמין ונגיש, 
להיות תומך ומעודד, לפרק מטרות קצרות טווח וארוכות טווח לצעדים 
ברורים וניתנים להשגה, לחשוב בצורה אסטרטגית ולהשתמש בכלים 
העומדים לרשותו (כמו מידע משוק העבודה) כדי לעזור למשתתף 
לתכנן את תכנית הקידום שלו. על המאמן לשמור על קשר עם 
המשתתף - להתקשר למי שלא שומר על קשר או מחמיץ פגישות

**.(Miller, Tessler & Van Dok, 2009)

 Support Groups - קבוצות תמיכה

אף שהפעלת קבוצות תמיכה עשויה להיות בעלות נמוכה והיא נראית 
מקור תמיכה טוב, ידוע רק מעט על היעילות של דרך התערבות זו בניבוי 
סיכויי ההתמדה והקידום בעבודה. בקבוצות תמיכה המשתתפים עוברים 
תהליכים דומים ויכולים לתמוך זה בזה, להעלות מורל ולספק עזרה הדדית 
בהתמודדות עם משברים שצצים. בקבוצה אפשר להתכונן למצבי חירום 
לפני שהם קורים ובכך למנוע פגיעה באפשרויות הקידום בעתיד. בקבוצות 
אפשר לעסוק בנושאים ספציפיים או כלליים, כגון הורות וכישורי חיים. 
את הקבוצה יכול להנחות איש מקצוע או המשתתפים עצמם. יש עדות 
לכך שהשתתפות בקבוצת תמיכה מצמצמת את מספר מצבי החירום 
שאנשי המקצוע מתמודדים איתם, היות שלמשתתפים יש זמן קבוע שבו 

.(The Lewin Group, 1999) הם דנים בנושאים בוערים

 Mentoring - חונכות
ביחסי חונכות מצמידים לעובד שיש לו מעט ניסיון וכישורים, עמית 
שיש לו יותר ניסיון וכישורים במקום העבודה. תפקיד החונך יכול להיות 
התנדבותי, וממלא אותו אדם שבעבר השתתף בהצלחה בתכנית. חונך 
 .(The Lewin Group, 1999)  יכול למלא תפקיד הדומה למנהל התיקים
קיימות תכניות קידום והתמדה שבהן יש רכיבים של חונכות ובהן מצמידים 
חונך לעובד חדש במשרה הראשונית. המטרה היא להקל על המעבר 
לעבודה ולעזור לעובד לראות את העבודה כצעד ראשון בהתפתחות 
מקצועית. החונכים מספקים מידע חשוב בנוגע לציפיות מביצועי העובד 

**למידע נוסף על תכנית WASC ועל 
תפקיד המאמן ראו במחקר הערכה 
 http://www.mdrc.:של התכנית
org/publications/505/full.
pdf, http://www.mdrc.org/

 publications/519/full.pdf



בעבודה, ערכי הארגון ודרכים להשיג ביטחון תעסוקתי. יחסי החונכות 
מספקים גם מנגנון תמיכה לפיתוח כישורים בין-אישיים וכישורי תקשורת. 
החונכים נותנים לעובדים דוגמא אישית, משתמשים כמודל בעבורם 
ומעצימים אותם. נמצא כי חונכות מורידה שיעורי תחלופה בעבודה, 
מגבירה התמדה ויצרנות ומנבאת קידום. מחקר שנערך בקרב 500 
משתתפי תוכניות השבה לעבודה בארה"ב העובדים בחברות שונות, 
גילה כי לחונכות יש אפקט ניכר. מעל 60% מהעובדים הראו שיעורי 
התמדה גבוהים יותר ודיווחו על ביצועים משופרים בעבודה. כמו כן, 
החונכות הפחיתה היעדרויות מהעבודה. באופן כללי, נמצא שהזמינות 
של תכנית חונכות פורמלית במקום העבודה היא המנבא הגדול ביותר 

.(Prince, 2003) לשאלה האם העובד יקודם

בכל תכנית התמדה וקידום יש אסטרטגיות ספציפיות המהוות רכיב 
מסוים מכלל התכנית ומשמשות אמצעי להתמדה ולקידום. בחרנו 
להתייחס לארבע אסטרטגיות: א. בניית אופק קריירה; ב. אימון בכישורי 

חיים; ג. ניהול תקציב אישי; ד. ראיון מוטיבציוני.

Career Guidance - א. בניית אופק קריירה
בניית אופק קריירה מיועדת לסייע לאנשים בכל גיל ובכל שלב בחיים 
לבצע בחירה מושכלת לגבי השכלתם, הכשרתם ובחירותיהם המקצועיות 
לצורך ניהול הקריירה. יועצי הקריירה - תפקידם לסייע לאנשים לשקף 
את שאיפותיהם, את כישוריהם ואת יכולותיהם (OECD, 2004). ייעוץ 
בבחירת אופק קריירה נועד לעזור לאנשים להבין את שוק העבודה 
ואת הזדמנויות ההשכלה וההכשרה שלהם, ולהנגישם בעבור כל מי 
שזקוק לסיוע זה. שירותים אלה קיימים במדינות רבות ולעוסקים בהם 
יש כישורים רבים ומגוונים. חלק מאנשי המקצוע מוגדרים מומחים 
וחלקם קיבלו הכשרה אינטנסיבית. עיקר השירות נעשה על ידי מלווה 
אישי (אחד-על-אחד) אך היום גם מבחנים פסיכולוגיים הם כלי שכיח. 
תיאוריות רבות בנושא בניית אופק קריירה התפתחו במהלך השנים והן 
רלוונטיות גם לאוכלוסיות של מקבלי שכר נמוך.* כמה מהן אף הותאמו 

במיוחד לקבוצות אלו.
בדומה לכך גם בתבת פותחו כלים לתהליך הליווי לקראת קידום תעסוקתי 

ובניית אופק קריירה. דוגמאות לכלים אלה מופיעים בנספח 2.

  Life Skills Training- ב. אימון בכישורי חיים 
אימון זה מיועד למשתתפים הזקוקים לעזרה באיזון בין עבודה למשפחה 
ובהתמודדות עם תנודות בהכנסה. האימון נועד להגביר תעסוקה והתמדה. 
האימון כולל עזרה בתקצוב, לימוד כללי התנהגות בעבודה, פיתוח מטרות 
וזיהוי אתגרים אישיים, שינוי הרגלים מפריעים, בניית הערכה עצמית 
ומוטיבציה. בשיעורים אלה גם אפשר לבצע הערכה של המשתתפים 
ולזהות משתתפים הזקוקים לתמיכה אינטנסיבית יותר. את השיעורים 
מלמדים אנשי מקצוע כמו מנהלי תיקים. אין עדות לכך שאימון בכישורי 
(The Lewin Group, 1999). חיים משפר התמדה וקידום וראוי לבחון זאת

אסטרטגיות
עבודה
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* דוגמאות לתיאוריות: שלבי
התפתחות הקריירה של סופר
( Super's stage model of

Development) Career  
התפתחות פסיכו-סוציאלית

(Erickson)  של אריקסון
וכמובן תיאוריית הקריירה של הולנד

.(Holland's career theory)



ג. ניהול תקציב אישי
בחלק מתכניות ההתמדה והקידום נערכים קורסים לניהול תקציב. 
הקורסים מתמקדים בניהול תקציבים משפחתיים ובניהול חובות. לעתים 
ההשתתפות בקורס ניהול תקציב היא תנאי בעבור המשתתפים לקבלת 
הלוואה (Kellard et al., 2002). דוגמה לקורס כזה אפשר למצוא בתכנית 
Achieve בקליבלנד, שתפורט בנספח 5. למרות מספרם ההולך וגדל 
של קורסים אלה, קשה למצוא הוכחות חד-משמעיות לגבי השפעתם 

על התמדה וקידום.

Motivational Interviewing - ג. ראיון מוטיבציוני
כמפורט בפרק א, ראיון מוטיבציוני הוא כלי משמעותי בפיתוח מוטיבציה 

ובהנעה לשינוי בתחום הקידום. 



* "ענפים" הוא המונח שנבחר בתרגום 
 industries לעברית של המילה

** "פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות 
תעסוקה, 2009.

למאפיינים השונים של המעסיקים יש השפעה רבה על סיכויי ההתמדה 
והקידום של העובדים. הם המחליטים האם לשכור עובדים, להשאירם, 
לפטרם ולקדמם. התנאים שהמעסיקים יוצרים משפיעים על ההחלטות 
של העובדים האם להישאר או לעזוב. אפשר לזהות כמה מאפיינים 
מרכזיים של מקומות עבודה התורמים לקידום: חברות עם תחלופת 
כוח אדם נמוכה, חברות המשלמות מעל לשכר מינימום וחברות גדולות 

.(Holzer, 2002; Holzer, 2004) שיש בהן אפשרות לקידום

כמו כן, לעובדים בשכר נמוך יש יותר אפשרויות קידום בענפים* מסוימים 
(להרחבה ראו להלן את הסעיף הדן בסולמות קריירה). התחלת עבודה 
בענפים מסוימים מקושרת לשכר גבוה יותר בהמשך. נמצא כי בארצות 
הברית, מגזרים שבהם יש יותר פוטנציאל לעלייה בשכר הם בנייה, ייצור, 
תחבורה, תקשורת ומסחר בסיטונאות (Holzer, 2002). יש צורך לזהות 
מהם הענפים בעלי הפוטנציאל בישראל, שבהם הסיכוי לקידום בעבור 

אוכלוסיות מקבלי שכר נמוך הוא הגדול ביותר.

בתחילת הדרך בתבת, שיתופי הפעולה מול המעסיקים התמקדו בהשגת 
השמה. ככל שהתפתח תהליך גיבוש הידע בתבת באמצעות פורומים 
של למידה מניסיונן של תכניות ותיקות, נוצרה תובנה אחרת שבאה לידי 
ביטוי הן בקורס לאנשי מקצוע שכותרתו "פיתוח קשרי מעסיקים" והן 
בחוברת שפותחה בעקבותיו.** בהדרכת אנשי המקצוע שמים דגש על 
כך שבניית שותפות מתמשכת עם המעסיק תוביל להשמה ולתוצאות 
חיוביות נוספות. בחלק זה יתוארו הקשיים והאסטרטגיות לעבודה מול 

מעסיקים לצורך קידום.

מתן שירותים מבוססי-מעסיק משתלם בחברות שבהן יש כמות מספקת 
של עובדים בשכר נמוך. כמו כן, אף שמעסיקים רבים יירשמו לקבלת 
שירותים בתחום ההתמדה, קשה הרבה יותר למכור שירותים בתחום 
הקידום. למעסיקים שאינם משתמשים בסולמות קריירה בארגון, יש 
תמריץ מועט להציע שירותי קידום לעובדים שלהם, היות שהמעסיקים 

.(Achieve Program in Cleveland) עצמם לא יקצרו מכך רווחים

נוסף על כך, הסיכוי לשיתוף פעולה עם מעסיקים גדול יותר כשמעורבים 
מעסיקים שעובדיהם משתתפים בתכנית. לשם כך יש לבנות גם תכניות 
שאוכלוסיית היעד שלהן היא משתתפים הנמצאים כבר בשוק העבודה, 
ולא רק משתתפים הנמצאים מחוצה לו. למשתתפים אלה יש לבנות 

תכנית עם דגש על קידום.

מעסיקים רואים בהעסקת עובדים נטולי כישורים מקצועיים סיכון עסקי, 
היות שהם מתקשים להתמיד בעבודתם. כך למשל תיאר אחד המעסיקים 
את עובדיו: "הם לא מוכנים לעבוד, לא יכולים להשיג מטפל לילדים 
בשביל משמרת שנייה, התחבורה שלהם לא אמינה, אין להם הרגלי 
עבודה טובים, הם לא מודיעים כשהם לא באים לעבודה, הם לוקחים 
יותר מדי ימי חופש, הם הופכים את אחראי העבודה לעובד סוציאלי... 
החיים שלהם בכאוס ולכן קשה להם להחזיק בעבודה". עם זאת, נמצא 

פרק ג': 
סוגיות 
וכלים 

בהשגת 
התמדה 

וקידום 
בעבודה 

עם 
מעסיקים

קשיים בגיוס 
מעסיקים 

לתכניות קידום
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כי כשיש גורם המתווך בין המעסיק לעובדים, המעסיקים תופסים את 
העסקתם כפחות מסוכנת מבחינה עסקית. כך גדלים סיכויי ההשמה 
של עובדים נטולי כישורים מקצועיים והדבר מעודד התמדה ובהמשך - 

.(Taylor & Rubin, 2005) קידום

איך אפשר לשכנע את המעסיקים שהקידום ישרת אותם לא פחות 
מאשר את העובד?

הגברת יעילות והתמדה בקרב העובדים: סקר שנערך בקרב עובדים • 
בשכר נמוך גילה כי הגדלת האחריות והתמיכה הניתנים לעובדים 
משפרת את יעילותם ומחזקת את התמדתם במקום עבודתם 

.(Bond & Galinsky, 2006)

עובדים בעלי כישורים גבוהים יותר: קידום העובדים משפר את • 
מיומנותם והמעסיק מרוויח עובדים ברמה גבוהה יותר.

את •  להגדיל  יכולים  עסקים  ותחרותיות:  פרודוקטיביות  הגדלת 
השקעה  באמצעות  שלהם  התחרותיות  ואת  הפרודוקטיביות 
בהון האנושי במקום העבודה. מחקר גילה שחברות המשקיעות 
מתחלופת  נהנות  נמוך  בשכר  עובדים  של  ובאימון  בהשכלה 
מרמות  לקוחות,  של  מוגברת  מהתמדה  יותר,  נמוכה  עובדים 
משופרים כלכליים  ומביצועים  חדשנות  של  יותר  גבוהות 

.(Ahlstrand, Bassi & McMurrer, 2003)

תרומה לקהילה מול שיקולים כלכליים: מחקר הראה כי מחויבות • 
לקהילה גורמת למעסיקים להשקיע ממשאבי החברה לצורך שדרוג 
הכישורים של העובדים בשכר נמוך, אך הצורך להישאר תחרותי 
ומסחרי מהווה גבול לנדיבות של המעסיק. כלומר, שילוב של שני 
גורמים מעצב התפתחות של פרקטיקות תומכות בעובדים אצל 
המעסיק. מצד אחד, קיים רצון לעזור לאנשים בקהילה, ומצד אחר 
קיימת ההכרה בכך שיש קו תחתון (על פי שיקולים של מסחריות) 
המגביל את החברה במידת התמיכה שהיא יכולה לתת לעובדים. 
עלות המשאבים שהחברה משקיעה בהם הושפעה מקווים מנחים 
עסקיים (Taylor & Rubin, 2005). סיוע חיצוני המיועד לשדרוג 

כישוריהם של העובדים, יכול לעזור בהתמודדות מול קושי זה.

תכנית שיש בה קשר עם מעסיקים צריכה להקדיש משאבים לאיתור 
מעסיקים טובים שיגדילו את סיכויי ההצלחה של התכנית. להלן מאפייני 

הענפים והמעסיקים הטובים ביותר:
מעסיקים גדולים, מובילים ומשפיעים.• 
עסקים בעלי סבירות גבוהה להישאר באזור.• 
עסקים המציעים מגוון משרות שבהן עובד יכול להתקדם לאורך • 

זמן אם העובד מעוניין והמעסיק רואה בו מועמד מתאים לקידום.
מעסיקים בעלי צורך קריטי בעובדים.• 
מעסיקים המוכנים לשקול גישה חדשה לגיוס עובדים ולהכשרתם • 

לסיפוק צורכי התעסוקה של המגזר.

יתרונות 
הקידום עבור 

מעסיקים

מיהו מעסיק 
"טוב" עבור 

תכניות התמדה 
וקידום?



שתי הנקודות האחרונות הן מכריעות. תכנית לקידום עובדים אינה יכולה 
להצליח אלא אם כן המעסיק מזהה אצלו צורך קריטי ומוכן לשקול גישה 
חדשה שתענה על צורך זה (Megson & Robins, 2004). מעסיק המשלם 
שכר הגבוה מהממוצע עבור עובדים המרווחים שכר נמוך ומנהל מערך 

של סולמות קריירה לעובדים אלה בארגון, נחשב מעסיק טוב. 

בעבודה עם מעסיקים אנחנו נדרשים לכמה סוגיות - סיוע פיננסי ולא-
פיננסי, סוג הליווי למעסיק ואסטרטגיות לעבודה עם מעסיקים.

סיוע פיננסי
סוג אחד של סיוע פיננסי הוא תמריצים כספיים הניתנים למעסיק כדי 
שיעודד התמדה של עובדים חדשים. התמריץ ניתן לאחר כמה ימי או 
חודשי עבודה של העובד החדש (ממקבלי קצבת רווחה). סובסידיות 
בשכר - תשלום למעסיק בעבור חלק ממשכורת העובד. תשלום למימון 
(Kellard et al., 2002) הכשרה של עובדים במשרות הראשוניות בארגון

וכן הקלה במס.

סיוע לא-פיננסי
סיוע זה כולל תכניות הכשרה למנהלים בנושאים של השמה, התמדה 
פתרון  התעסוקה,  בתחום  ייעוץ  נמוך,  בשכר  עובדים  של  וקידום 
קונפליקטים, עבודת צוות, זיהוי שירותים קהילתיים ונקודות מס הזמינים 
בעבור מעסיקים. אפשר לספק תחבורה ומעונות טיפול בילדים בעבור 

מעסיק ספציפי.

Career Specialist - מקדמי קריירה
מקדמי הקריירה הם עובדים של תכנית קידום תעסוקה שהלקוח העיקרי 
שלהם הוא המעסיק. מקדמי הקריירה נמצאים בקשר עם שלושה 
גורמים - מרכז התעסוקה (One Stop-Center) ובתוכו צוות ההשמה, 
העובדים המשתתפים בתכנית והמעסיקים שאצלם המשתתפים בתכנית 
מועסקים. תפקידם לעזור לגייס ולאמן עובדים קבועים לצורך קידום, וכן 
למלא את המשרות הריקות שנוצרו אצל המעסיק עקב קידום עובדים 
(Megson & Robins, 2004). הם מבצעים כמה פונקציות הקשורות 

בשלושת הגורמים שהם נמצאים בקשר איתם:

קשר עם מעסיקים - עבודה עם מעסיקים כדי לפתור נושאים • 
ספציפיים הקשורים לקידום עובדים, עבודה בנושא צרכים של 
משאבי אנוש, סינון, הכנה והפניה של מועמדים לאיוש משרות 
שנפתחו אצל המעסיק. מקדמי הקריירה צריכים להגיב לדרישות 
של המעסיקים ולמנף משאבים ציבוריים כדי לענות על צורכי 

המעסיק מתוך מחשבה על אפשרויות קידום עתידיות.

קשר עם המשתתפים - כולל ייעוץ קצר טווח וארוך טווח לעובדים • 
בנושא אפשרויות התעסוקה שלהם, זיהוי או הגדרת סולמות קריירה 
לעובדים, עזרה לעובדים לגשת להכשרות העונות על הצרכים 
שלהם, עזרה לעובדים מתאימים לפנות לקרנות למימון הכשרה 

סיוע פיננסי 
ולא-פיננסי

ייעוץ וליווי
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מקצועית, יצירת קשר בין העובדים המשתתפים בתכנית למשאבים 

של התכנית.

קשר עם מרכז התעסוקה (One Stop-Center) - כולל סיפוק • 

מידע לצוות ההשמה על צורכי כוח העבודה של המעסיקים, מידע 

על התעשייה (יפורט בהמשך) ופיקוח על קרנות למימון הכשרה 

מקצועית. על מקדם הקריירה להיות מועסק על ידי התכנית (למשל 

מרכז התעסוקה) ולהכיר את המשאבים הקיימים לצורך פיתוח 

עובדים ומחפשי עבודה. המקדם צריך להיות בעל ניסיון בייעוץ 

והיכרות רחבה עם המגזר העסקי הפרטי ועם צורכי המעסיק. על 

המקדם להגיע מארגון שיכול לספק גשר בין שני עולמות - מעסיקים 

ומערכת התעסוקה הציבורית. משך המעורבות של הארגון בתכנית 

תלוי בתפקוד שלו כפי שהוא נתפס על ידי המעסיקים. מקדמי 

הקריירה במרכזי התעסוקה מגבירים את יכולת הארגון לענות 

לצורכי התעשייה בכך שהם מעבירים את הידע המעמיק שרכשו 

על המעסיקים והתעשייה לצוות במרכז שאחראי על ההשמה. 

כך צוות ההשמה יכול להפנות מועמדים מתאימים יותר למעסיק 

מתוקף הבנה טובה יותר של התרבות בתעשייה וצרכיה. עם הזמן 

המרכז כולו הופך להיות מותאם יותר לצורכי המעסיקים והתעשייה. 

במקביל, התעשייה צוברת הבנה טובה יותר של המשאבים הציבוריים 

הזמינים לה. סינרגיה זו מושגת בכמה דרכים:

מקדמי הקריירה חולקים את הידע שלהם עם הצוות במרכזים • 

תוך  ההשמה  על  האחראי  לצוות  קבועים  סמינרים  באמצעות 

התמקדות בסוגי עבודות זמינות, כישורים דרושים ודרכי קריירה 

פוטנציאליות.

אצל •  ההשמה  לצוות  ביקור  לארגן  יכולים  הקריירה  מקדמי 

המעסיקים.

אפשר להזמין את צוות משאבי האנוש של המעסיק לבקר במרכזים • 

כדי לספר על הארגון שלהם או לצבור הבנה טובה יותר על השירותים 

הזמינים עבור העובדים שלהם במערכת הציבורית.

 - "Pathways to Advancement" תכנית
ארה"ב

התכנית משתמשת במקדמי קריירה. היא דוגלת בגישת הלקוח 
הדואלי (dual customer approach), כלומר, קיים ארגון מתווך 
בעל תפקיד כפול - למצוא לעובדים מקומות תעסוקה טובים (עם 
שכר יותר גבוה מהממוצע) ובמקביל פיתוח מעורבות עמוקה עם 
המעסיק ועם צורכי הארגון, לצורך יישום אסטרטגיות לקידום 
צורכי  של  מעמיק  בירור  עשתה  המתווכת  החברה  עובדים. 



בהערכה  שונים  דגשים  יש  שונים  שלמעסיקים  היות  מעסיק, 
ובהעסקת עובדים חדשים. לפי תכנית זו, חשוב להבין מה הצרכים 
הספציפיים החשובים ביותר לכל מעסיק, לסנן עובדים בהתאם 
ולבנות תכניות מתאימה. חשוב להקשיב לדאגות של המעסיק 
ולהיענות להן. לאחר ההיענות לצורכי המעסיק בתחום ההעסקה, 
פותחו תכניות ספציפיות לצורך התמדה וקידום במקום העבודה

 *.(Taylor & Rubin, 2005)

עם זאת, לגישה השמה את המעסיק במרכז  עשויות להיות גם השלכות 
שליליות. יש להיזהר מפני נאמנות יתר למעסיק שתבוא על חשבון 
פעולות למען קידום האוכלוסייה מרוויחת השכר הנמוך לצורך עזרה 

ביציאה ממעגל העוני. 

Supervisory Training - הכשרה למנהלים
במקרים רבים, למנהלים האמונים על הטיפול בעובדים באותן משרות 
פיקוח.  הכשרה במיומנויות  מעט  ראשוניות(Entry-level jobs) יש 
קיימות תכניות המאמנות את הממונים (כלומר, האחראי הישיר על 
העובדים) וכוללות אסטרטגיות לניהול כוח עבודה מגוון, הבנת נקודת 
 TANF המבט של אוכלוסיית הזכאים לסיוע בארצות הברית (לקוחות
לשעבר) והקמת מערכת תמיכה. זהו אחד היסודות החשובים בקביעת 
הצלחה תעסוקתית ושביעות רצון ביחסים בין עובד למפקח הישיר עליו

.(Brown, Buck & Skinner, 1998)

מחקרים  מעסיקים.  עם  לעבודה  רבות  אסטרטגיות  קיימות 
כדלהלן מרכזיות,  קטגוריות  לשלוש  האסטרטגיות  את  מחלקים 
:(Holzer, 2005 ; Martinson, 2007; Martinson & Holcomb, 2007)

Incumbent Worker Training - א. הכשרה אצל המעסיק
הכשרה מקצועית המסופקת במקום העבודה על ידי המעסיק ומיועדת 
לעובדים (job-specific training). מחקרים מראים כי באופן כללי עובדים 
המקבלים הכשרה במקום העבודה משתכרים משכורות גבוהות יותר 
מאלה שלא מקבלים (Ahlstrand, Bassi & McMurrer, 2003), אך 
עובדים בשכר נמוך נוטים פחות להשתתף בתכניות כאלה. עם זאת, 
בשכר  לעובדים  מיועדת  שתהיה  כזו,  שהתערבות  להאמין  יסוד  יש 
 .(Holzer & Martinson, 2005) נמוך, תוכל לשפר את השכר שלהם
אסטרטגיה כזו לקידום עובדים בשכר נמוך צריכה לכלול הכשרה במקום 
העבודה, בתשלום, ולימוד כישורים בסיסיים ושפה כחלק מההכשרה 

.(Martinson, 2007)

* התכנית מפורטת בנספח 3, ואפשר 
http:// בקישור:  גם  עליה  לקרוא 
www.jff.org/Documents/

Pathwaysguide.pdf

אסטרטגיות 
עבודה
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(Sectoral Training Programs) ב. תכניות הכשרה מגזריות

תכניות אלו מתמקדות בתחום תעסוקתי ספציפי כדי להגביר את ההתאמה 

בין המעסיק לעובד. הכוונה היא להתאים בין הביקוש לעובדים להיצע 

התעסוקתי באופן המקדם עובדים בשכר נמוך ותורם לצמיחה כלכלית. 

ההכשרה המקצועית היא אצל מספר מעסיקים השייכים למגזר אחד, והיא 

קשורה ישירות לצורכי המעסיקים. המעסיק מעורב בתכנית ההכשרה 

המותאמת לצרכים של ארגונו ולמשרות הפתוחות אצלו, ומתחייב להעסיק 

עובדים המסיימים את ההכשרה. מחקרי אורך בתחום הוכיחו את יעילותה 

של אסטרטגיה זו בשיפור התמדה של עובדים, בהגדלת שיעורי תעסוקה, 

בהגדלת שכר שעתי ושעות עבודה וכן בשיפור שביעות רצון של מעסיקים
*.(Elliott et al., 2001; Conway & Rademacher, 2004; Maguire et al., 2009) 

 Career Ladders - ג. סולמות קריירה

סולמות קריירה היא גישה שנפוצה בארצות הברית כבר בשנות ה-80 

של המאה ה-20.** הרצון להתקדם בקריירה אינו נחלתו של המעמד 

הבינוני בלבד, והשיטה רלוונטית גם למשתייכים לקבוצות העובדות 

בשכר נמוך (Perkins et al., 2006). בשנים האחרונות תכניות רבות 

של סולמות קריירה יצאו לפועל בארצות הברית לצורך קידום עובדים 

בשכר נמוך ובעלי כישורים נמוכים. תכניות סולמות קריירה מבהירות איזו 

הכשרה או השכלה דרושה כדי לעבור לשלב הבא בסולם המקצועי, והן 

מספקות לעובד שירותים תומכים ועזרה כלכלית הדרושים לו להשלמת 

הכשרתו. תכניות כאלו מסייעות למשל לעוזרות אחיות להפוך לאחיות, 

 .(Fitzgerald, 2006) לכספרים בבנק להפוך ליועצי הלוואות וכן הלאה

אסטרטגיה זו לרוב אינה מכוונת כלפי מעסיק מסוים אלא כלפי מגזר 

שלם. למעשה, סולמות קריירה כוללים גם הכשרה וגם מסלולי קידום 

בין מקומות עבודה באותו הענף. אסטרטגיה זו מביאה בחשבון שלעתים, 

לצורך קידום עובדים בשכר נמוך, דרוש יותר מהכשרה והשכלה, היות 

שלעתים קרובות אין לעובדים אלה דרך להתקדם על אף שהם רוכשים 

 .(Fitzgerald, 2006) יותר כישורים וניסיון

תכניות של סולמות קריירה מתמודדות עם סוגיה זו על ידי סיפוק מערך 

של קורסים, תכניות, תמיכה וידע לצורך מעקב אחר התקדמות. תכנית 

סולמות קריירה מוצלחת כוללת "מפת דרכים" המתארת משרות בתעשיות 

החשובות לכלכלה המקומית, וממחישה את הקשר בין תכניות הכשרה 

והשכלה בדרגות שונות למשרות בתעשייה. כמה מחקרים שבחנו גישה זו 

טענו כי מעסיקים ללא סולמות קריירה מובְנים מתקשים להביא לקידום 

של עובדים כיוון שקידום אותם אנשים אינו עתיד להביא ליתרונות 

.(Miller et al., 2008) למעסיק

עם זאת, למודל הקלאסי של סולמות קריירה יש חסרונות: המעברים 

בין השלבים מוגבלים, ואין גמישות להתקדם "לרוחב" אלא רק "לאורך". 

במודלים מאוחרים יותר קיימים היבטים של קידום רוחבי. 

ראו:  בנושא  נוספת  לקריאה   *
http://www.ppv.org/ppv/
publications/assets/294_

publication.pdf.

שבו  האופן  את  לראות  **אפשר 
הגישה פותחה ויושמה כלפי מגזרים 
למעשה  הלכה  ובוצעה  שונים 
ההוראה תחום  עבור  שנעשה  כפי 

.(Malen & Hart, 1987)



כמו כן, יש צורך בחשיבה על התאמת המודל למציאות הישראלית אך 
לשם כך יש להרחיב על המודלים השונים המקיימים גישה זו. להלן 

דוגמה למיזם הנבנה על בסיס גישה זו:

Extended Care Career Ladder Initiative (ECCLI )
ארצות הברית

תכנית זו מבוססת על סולמות קריירה לחיזוק ולהרחבה של תעסוקה 
מגזרית בתחום הבריאות. המטרה היא לעזור למעסיקים שחסר 
להם כוח אדם לספק משרות טובות יותר, וכן לספק ביטחון כלכלי 
וקידום לאוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה בתחום הסיעוד הביתי

(nursing home care) באמצעות שיפור הכישורים והגברת הנגישות 
לעבודות טובות יותר.* סולמות  ולהצגת  התכנית  *לפירוט 

http:// בקישור:  ראו  הקריירה 
w w w . c o m m c o r p . o r g /
eccli/library/documents/

.CreatingCareerLadders.pdf
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מסמך זה נועד להציג חלק ממגוון תכניות ההתמדה והקידום הקיימות 
בעולם, ובייחוד בארצות הברית ובאנגליה, שם עשירה הספרות בנושא. 
המידע במסמך זה אינו תיאורטי בלבד אלא נלמד מתוך ניסיונם של 
אנשי מקצוע, שמטרתם לגרום לאנשים המרוויחים שכר נמוך לשמור 
על התעסוקה שלהם ולהביאם לקידום בעבודה, בתקווה שהדבר יסייע 

להם להיחלץ ממעגל העוני.

מטרת המסמך היא הטמעה של נקודת מבט ואסטרטגיות של התמדה 
וקידום בתוך תכניות קיימות. רבים מהרכיבים המוצעים כאן קיימים 
כמעט בכל תכניות תבת, אולם לא תמיד באופן מסודר. בנושאי ההשמה, 
ההתמדה והקידום אנו רואים רצף שראשיתו בהשמה, אך שואפים למקד 
את נקודת המבט בקידום ומשם לבחון את אותן תכניות אקטיביות לשילוב 
אנשים בעבודה. במילים אחרות, צריך להחליט מחדש מנין מתחילים 
להסתכל על הרצף של השמה, התמדה וקידום ולבחון מהי המטרה 

העיקרית של תכניות האקטיביזציה. 

מסמך זה נכתב אפוא מתוך כוונה לשנות את הפריזמה שבה אנחנו 
מסתכלים על תכניות אקטיביזציה ולזהות את מטרת-העל של תכניות 
אלו. ההשמה אמנם הכרחית בתכניות אלו, אך היא צריכה להיות מטרת 
ביניים, כלי שנועד לסייע להשגת מטרות ההתמדה והקידום, שהן מטרות-

העל של התכניות.

אפשר לראות כי במקרים רבים תכניות וולונטריות אינן נעזרות במדדי 
הצלחה ברורים שיאפשרו להעריך את איכות התכנית. הטמעת מדדי 
ההצלחה שייקבעו לפי מטרות ההתמדה והקידום, ולא רק לפי מטרות 
ההשמה, תאפשר התאמה טובה יותר של תכניות אלו. יותר מכך, יש לשקול 
חיבור מחייב יותר בין התכניות ובין מתן תמריצים מתאימים שיתבססו על 
אותם מדדי התמדה וקידום (לדוגמה, מתן תמריצים בעבור תכניות שיש בהן 
הצלחה גדולה יותר בהתמדה, ובמיוחד בקידום) על מנת ליצור פוטנציאל 

ריאלי של מוביליות תעסוקתית גם עבור מרוויחי שכר נמוך.

בדיקה של נושא התמדה וקידום בתכניות בארצות הברית ואנגליה 
מגלה כי קיים קושי כפול - מצד אחד חסר מידע הנוגע לאסטרטגיות 
קידום שהוכיחו את עצמן כמועילות. מצד שני יש מיעוט יחסי של תכניות 
המיועדות להשגת התמדה וקידום פועלות בשטח, כפי שמראות זאת 
גם סקאטלה ואליס (Scuttella & Ellis, 2007). אחד מארגוני המחקר 
 ,MDRC ,המובילים היום בתחום המחקר בנושא תכניות התמדה וקידום
סקר את תכניות ההשבה לעבודה בארצות הברית והציב לעצמו מטרה 
לשים דגש על רכיבי התמדה וקידום. החוקרים של הארגון הדגישו כי 
תכניות רבות עדיין אינן מצליחות להשיג יעדים (בעיקר יעדי קידום), כך 
שהתוצאות של תכניות אלו אינן מספקות ומרביתן לא הצליחו להביא 

לקידום המיוחל. עם זאת, אפשר לזהות כמה ממצאים מרכזיים.

מחקר הערכה ישראלי העתיד להתפרסם בקרוב (מנדלר ושטרוסבר, 
מצוטטת טיוטת דו"ח) בדק את התוכנית "העצמה כלכלית-חברתית 
לנשים", תוכנית ביוזמת תבת. התוכנית הופעלה בין יולי 2006 ליוני 2009 

פרק ד': 
דיון 

וסיכום

ממצאים 
מרכזיים 
והמלצות



בידי שני מרכזי סיוע והעצמה לנשים, מרכז מהות בחיפה וקול האשה 
בירושלים. מרבית המשתתפות, 70% היו נשים מחוץ לשוק העבודה 
והיתר, 30% היו נשים עובדות, רובן אמהות יהודיות מעל גיל 30 אשר 
סיימו תיכון. מטרת המחקר, בין היתר, הייתה לבחון את מצבן התעסוקתי 
של המשתתפות כשנתיים מעת כניסתן לתוכנית. נמצא, שמלבד עליה 
מסוימת בממוצע שעות העבודה בשבוע, לא חל שיפור מובהק במצבן 
התעסוקתי של המועסקות שעבדו גם בעת הכניסה לתוכנית. לא חל 
שינוי בתנאי ההעסקה שלהן, בתנאים הסוציאליים, ובאיכות העבודה. 
מאידך , חל שפור בשיעור שביעות הרצון של משתתפות אלה מהעבודה 
אחרי הכניסה לתוכנית. יש לציין, כי כמחצית מהמועסקות האלה החליפו 
מקום עבודה אחרי הכניסה לתוכנית והיו חדשות בעבודה בעת הראיון.  
ייתכן כי הודות לכך הן אמנם לא שפרו את תנאי העסקתן בהשוואה 
לעבודתן בעת הכניסה לתוכנית אבל, שביעות רצונן עלתה כתוצאה 
מכך שעשו את השינוי.לעומת זאת, הקבוצה שלא עבדה בעת הכניסה 
לתוכנית, הגיעה כמעט לאותם ההישגים של הקבוצה שעבדה בעת 
הכניסה. כלומר, בעזרת התוכנית הצליחו להדביק את הפער שנוצר 
כתוצאה מהיותן רחוקות משוק העבודה. המשמעות החשובה של מחקר 
זה היא שקיימים כיום ידע וכלים להצליח בהכנסת אוכלוסיות מחוץ 
לשוק התעסוקה לשוק התעסוקה, אך עדיין ישנו קושי לקדם אוכלוסיות 

עובדות בשוק התעסוקה.

כאמור ומעבר לכל סוגיה כלשהי, אין זה רצוי שתפקידי ההתמדה והקידום 
יהיו חלק תוספתי בתוך תכנית קיימת, אלא מובילי התכניות חייבים 
להתמקד בשינוי התפיסה באופן שיציב את הקידום כרכיב מרכזי בתכנית. 
השגת מטרת הקידום תתאפשר רק אם כבר בתחילת הפעילות תהיה 
מחשבה עתידית על השגת מטרות התמדה וקידום, כך שאפילו ההשמה 
הראשונה צריכה להיות במקום העבודה הטוב ביותר האפשרי בעבור 
המשתתפים בתכניות אלו. עם זאת, חשוב לציין כי היות שתהליך הקידום 
עשוי להיות ארוך ואיטי, יש צורך לעבוד עם המשתתפים באופן הדרגתי 
המותאם לצרכיהם, מתוך התחשבות בשיקולים שלהם וכן במגבלות 

הקיימות בשוק התעסוקה.

את אחד המסמכים המעניינים בתחום זה כתבו חוקרות ממכון מחקר 
מרכזי באוסטרליה, שם הוצגו כמה המלצות למקבלי ההחלטות במדינה 
(Scuttela & Ellis, 2007).* החוקרות מציינות כי הספרות בעולם מראה 
כי כדי שתכניות התמדה וקידום יהיו יעילות, יש צורך בשילוב של כמה 
כישורים  פיתוח  כספיים,  תמריצים  תיקים,  ניהול  כגון  אסטרטגיות 
ואסטרטגיות המשלבות מעסיקים בתהליך. המעסיקים ממלאים תפקיד 
מכריע בתכניות האקטיביזציה ותפקידם אף גדול יותר בתכניות שנועדו 

להביא להתמדה ולקידום אצל אוכלוסיות המשתכרות שכר נמוך.

המלצות ממוקדות יותר על דרכי העבודה מול המעסיקים ועל אסטרטגיות 
לעבודה מול המשתתפים עצמם מופיעות בגוף המסמך, אך להלן סיכום 

של כמה מהתובנות העיקריות בתחום:

חשובות  זה  במסמך  *ההמלצות 
לניסיון  גם  רלוונטיות  ומרביתן 

הישראלי.
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תכנית
חשיבה 

מערכתית

רמת הניהול: מומלץ לשקול מתן תמריצים או עידוד • 
לתכניות, כך שלמובילי התכנית יהיה עניין גדול יותר 
בהשגת מטרות התמדה וקידום. לשם כך צריך לבחון 

את השימוש גם במערך הנתונים.
תפקידי מקדמי התעסוקה: מומלץ לעודד את המוטיבציה • 

של מקדמי התעסוקה לעסוק בקידום (עד כה עדיין 
רבים מכוונים לעסוק בהשמה, ולא מספיק מכוונים 

לקידום).

אנשי 
המקצוע

עבודת אנשי המקצוע צריכה להתמקד בהתמדה • 
ובקידום.

תבת נמצאת בשורה אחת עם הגופים המובילים בעולם, • 
למשל בתכניות ההכשרה לצוות המקצועי. עם זאת, 
צריך להמשיך ולפתח את מערך ההכשרה כך שיעסוק 
בצורה מעמיקה יותר בנושא הקידום. יש להתאים את 
הכשרת הצוות המקצועי ולפתח כישורים רלוונטיים 

לצורך התמקדות בהתמדה ובקידום.

התמחות מקדמי התעסוקה בעבודה של ליווי ואימון • משתתפים 
אישי וקבוצתי בדגש על התמדה וקידום-

אבחון מוכנות לשינוי: יש לאבחן באיזה שלב מוכנות 
לשינוי נמצא המשתתף ולהתאים את ההתערבות בנושא 

קידום לשלב זה.
"קידום תחילה": העבודה על קידום עם המשתתפים 

יכולה להתחיל עוד לפני ההשמה.
ההשמה צריכה להיות  עבודה ראשונית" טובה": 
במקום העבודה הטוב ביותר האפשרי (בשקלול כל 

השיקולים).
קידום על חשבון התמדה: יש לעודד את המשתתפים 
לעבור לעבודות טובות אם אפשרויות הקידום בעבודתם 
מוגבלות, והם לא עוזבים את עבודתם הנוכחית תוך 

זמן קצר מדי. 
אופק תעסוקתי: מתן ייעוץ למשתתפים בנושא בניית 

אופק תעסוקתי.
קבוצות לפיתוח כישורים ממוקדים בהתמדה 

ובקידום.
עידוד להכשרה וללימודים: כידוע, יש יתרונות לגישת • 

ה"עבודה תחילה", אך אסור לשכוח כי לתפקיד ההכשרה 
יש מקום מרכזי גם לאחר שהאדם כבר נמצא בשוק 
התעסוקה. הדבר נכון במיוחד בתקופה של משבר 

כלכלי.
תמיכה במקום העבודה (חונך או קבוצת תמיכה): יש • 

צורך בתמיכה לאורך זמן ובמיוחד במהלך החודשים 
הראשונים במקום העבודה במטרה להתמודד עם 
משברים ובעיות בעבודה. את התמיכה יכול לתת מקדם 
התעסוקה, אך גם חונך או קבוצת תמיכה. אפשר לבחון 

את מגוון הכלים הקיימים בתבת.

.1

.2
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מתן הכשרה למנהלים הישירים של המשתתפים.• מעסיקים
הכשרה לצוות משאבי אנוש ומנהלים בכירים.• 
פיתוח רכיבי הכשרה תוך כדי העבודה -• 

.On-The-Job Training 
פיתוח רכיבי חונכות במקום העבודה.• 
מתן הכשרה מקצועית למשתתפים המתאימה לצורכי • 

המעסיק.
פיתוח סולמות קריירה בעבור כמה מעסיקים במקביל • 

או בעבור מעסיק אחד.
חיסכון לצורך הכשרה ולימודים לשם קידום בשיתוף • 

תורמים  עמותות,  אחרים:  וגופים  בנקים  מעסיקים, 
ואיגודים מקצועיים.

לצערנו, רבים ממחקרי הערכה של התכניות השונות מתמקדים בתיאור 
התכנית, ולא בהערכת מרכיביה. כמו כן, ההבדל בהתערבות בין קבוצת 
הניסוי (שמקבלת תכנית מיוחדת) לקבוצת הביקורת (שמקבלת שירותים 
סטנדרטיים מהקהילה) אינו תמיד ברור, ולעתים קרובות אין הבדל גדול, 
ובהתאם מתקבלות תוצאות שמראות כי לא היה הבדל בין הקבוצות 
בהתמדה ובקידום של המשתתפים. זהו קושי מחקרי ברור, כיוון שבתכניות 
התערבות לרוב יש כמה רכיבים, וגם כשקיים הבדל בין קבוצת הניסוי 
לביקורת, קשה לבודד את ההשפעה של כל רכיב בנפרד. לכן, במחקרים 
עתידיים יש צורך ביצירת הבדל ברור יותר בין קבוצת הניסוי לקבוצת 

הביקורת, ובחידוד של הפרמטרים שנבדקים במחקר ההערכה.

מחקרים כגון אלו, שערכו גם הגופים המקצועיים ביותר, מעמידים בסימן 
שאלה את התוצאות, ואולי הבנה זו מספקת ראייה אופטימית יותר של 
המציאות על אף תוצאות מחקרי הערכה המציגות תוצאות שליליות. אנו 
מאמינים שחלק מ"כישלון" תכניות ההתערבות נובע מבעיות מחקריות, 
ולא בהכרח מאסטרטגיות קידום מוטעות או מהקושי האובייקטיבי לעבוד 

עם אוכלוסיות המחקר.

מחקרים עתידיים חייבים לבחון לעומק את ההצלחות בתחום ההתמדה 
והקידום. הדבר חייב לבוא לידי ביטוי גם בהיערכות של מפעילי התכניות 
ובהגדרת ממדי הצלחה ברורים יותר לקביעת ההצלחה בתחום זה. סוגיות 
נוספות שצריכות להיות מובאות בחשבון הן בחינת העלות-תועלת של 
תכניות התמדה וקידום ובחינת הרכיב האפקטיבי ביותר בתכניות אלו. כמו 
כן, מחקרים עתידיים חייבים לבחון את השפעת ההתמדה והקידום על 
קבוצות אוכלוסייה שונות*. מפאת קוצר היריעה לא בחנו את מגוון המודלים 
הקיימים בעבור אוכלוסיות שונות, אך חשוב מאוד לבחון את האופן שבו 
הם מיושמים ואת ההבדלים בין הקבוצות השונות תחת המטרייה של 
"מקבלי שכר נמוך". אחד המאפיינים המרכזיים של התכנית הוא סוג 
הליווי האישי הניתן למשתתפים, ואחת השאלות שנותרו פתוחות היא 

מהו סוג הליווי האישי המתאים ביותר בתכניות התמדה וקידום? 

מחקרי המשך

*יש לתת תשומת לב מיוחדת לתכניות 
עם  אנשים  עבור  והתמדה  קידום 
חרדים  עולים,  מיעוטים,  מוגבלות, 

ונשים.
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קיים קושי לאתר מחקרים שהצליחו לבודד רכיב זה והצליחו לענות 
על השאלה איזה סוג ליווי אישי ואילו רקע והכשרה מתאימים ביותר 
לאנשי המקצוע העוסקים בכך. מחקר המשך עתידי בנושא יצטרך 

להידרש לסוגיה זו.

אחת המטרות המרכזיות שעמדה בפנינו בעת כתיבת מסמך זה היא 
לשנות את תפיסת התכניות ולחתור לכך שכל תכנית תבחן את רכיבי 
ההתמדה והקידום בתוכה מתוך רצון להציב נושא זה בראש סדרי 
העדיפויות. הסטת המיקוד ל"התמדה" ול"קידום" היא אפוא שינוי תפיסתי, 
ולא תוספתי. אם נושא זה יטופל לעומק, נוכל לסייע באופן מהותי להשגת 
המטרה המרכזית של תכניות אלו, שהיא הבאת אוכלוסיות היעד למצב 
שבו יוכלו לדאוג בעצמם להתמדה ולקידום, נוסף על תעסוקה. בכך 

יסייעו למשפחותיהם להשתחרר ממעגל העוני.

רבים מהנושאים המופיעים במסמך זה קיימים בתכניות השונות המופעלות 
בארץ בכלל ובתבת בפרט, ועל כן הוא מציע מסגרת כללית ורחבה 
שבה ניתן להשתמש. אנו מאמינים שאפשר להיעזר במסמך זה ובניסיון 
שהצטבר עד כה בתכניות בישראל ולבנות תכנית פעולה שתגשים את 

סוגיות ההתמדה והקידום הלכה למעשה.

סיכום
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נספח 1: 
ראיון מוטיבציוני לאבחון דרגת מוכנות 

לשינוי*
Interview for Seeking Competitive Employment

 (Corrigan, McCracken, & Holmes, 2001)**

הראיון יכול להתאים לכל נושא הקשור בתעסוקה כמו רצון להתחיל 
לעבוד, חיפוש עבודה ורצון לקידום בעבודה.

השאלות הבאות עוסקות בנושא_______________________
השאלות מעריכות באילו פעילויות אתה משתתף כרגע כדי ______,

או אם כרגע אינך עוסק באופן אקטיבי ב___________, מהם החסמים 
או הנושאים הקיימים שמונעים ממך לעסוק בהם?____________.

האם אתה רוצה ______________ מיד? כן/לא.

כןלא

מהם היתרונות והחסרונות 

שב_______

יתרונות                      חסרונות

.1

.2

.3

מה אתה עושה לגבי השגת_____? 

פרט פעילויות:

.1

.2

.3

אבחון רמת מודעותאבחון רמת מודעות

אם אין יתרונות - שלב לפני הרהור

אם יותר חסרונות מיתרונות - שלב 

הרהור

אם יותר יתרונות מחסרונות - שלב 

הכנה לשינוי

במשך כמה חודשים אתה פועל 

ל________?

פחות משישה חודשים - שלב פעולה 

לשינוי

יותר משישה חודשים - שלב תחזוקת 

השינוי

אם היו לך נסיגות בחודש האחרון- 

נסיגה

נספחים
ובנספחים  זה  בנספח  *השאלות 
הבאים מנוסחות בלשון זכר מפאת 
מגבלות השפה העברית, אך מיועדות 

כמובן לשני המינים.

http://www.oregon.gov/**
DHS/vr/cep/docs/ebse_

appendix2.pdf
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א. סיכום שלב ההשמה וההתמדה ומעבר לקראת שלב 
הקידום התעסוקתי

שאלון ותכניות אימון למשתתף
פיתוח של תכנית סטרייב מותאם לתכניות תבת

בכל שאלה סמן היכן הרגשת שהיית ממוקם כשהגעת לתכנית והיכן 
אתה נמצא היום 

בכל שאלה סמן היכן הרגשת שהיית ממוקם כשהגעת לתכנית והיכן 

אתה נמצא היום

גבוהנמוך 

1. התמדה ורצף תעסוקתי1
האם התמדתי במקום עבודה אחד עד כה? 
האם התמדתי בהגעה למפגשי האימון האישי 

והקבוצתי?

1234567

יכולת תכנון קדימה2
חיי  את  מתכנן  שאני  מרגיש  אני  כמה  עד 

קדימה, ברמה כלכלית, תעסוקתית ועוד

1234567

1234567שילוב בין בית וקריירה3

מיומנות חיפוש עבודה4
שליחת קו"ח, ראיונות, עבודת שטח

1234567

1234567רצון מוגדר לגבי המשך פיתוח הקריירה5

1234567מודעות לנקודות החוזק והחולשה שלי6

עד כמה חיזקתי מיומנויות וכישורים במהלך 7
התקופה

1234567

בהסתכלות על הדברים שרכשת וחיזקת, בחר שתי מטרות שלדעתך 
יהיו מרכזיות בקידום הקריירה שלך ואותן תרצה לקדם בהמשך התהליך 

התעסוקתי: 

א.    המשך מיומנויות התמדה בעבודה
ב.    חיזוק מיומנויות קשות- מחשב, אנגלית, אחר

ג.    בחירת כיוון מקצועי תעסוקתי
ד.    חיזוק מיומנויות אישיות ובינאישיות

ה.    חיזוק מיומנויות עבודה בצוות
ו.    אחר:________________________

אלו מסגרות יתרמו לדעתך, במידה הרבה ביותר למטרות שתרצה לקדם?
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

חלק ראשון: 

חלק שני:

נספח 2: כלים 
לשימוש מקדם 

התעסוקה 
בתהליך הליווי 
לקראת קידום



תכנית עבודה לשלב הקידום: (המטרות אותן אקדם, אילו משימות ויעדים חלק שלישי:
תחומים בזמן אציב לעצמי)

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________

ב. בנק שאלות חזון
פיתוח של צוות פיתוח ידע בתבת

לקורס ליווי ואימון אישי במסגרת מערך ההכשרות של תבת

מטרת החזון התעסוקתי היא לאפשר למשתתף לראות תמונת עתיד 
תעסוקתית רצויה, וליצור באמצעותה תכנון לטווח הקרוב והרחוק של 
צעדים ויעדים לטובת מימוש החזון, ובתוך כך - קידום תעסוקתי. החזון 
הינו כלי מוטיבציוני וניתן לחלץ באמצעותו מניעים ונטיות תעסוקתיות- 
ובכך להביא לבחירות תעסוקתיות מבוססות ולמיצוי ומימוש בעולם 

העבודה.
על מנת להמחיש את התמונה, המשתתף מתבקש לדמיין שעברו שנתיים/

שלוש והוא חי עכשיו באותו עתיד, עובד במקום העבודה העתידי. על כן 
אנו נוקטים במכוון בלשון הווה:   

 

תמונת מקום העבודה - מה אתה עושה כיום? מי שותפיך לעבודה? 
תאר לי את סדר היום שלך?  עם מי אתה נפגש ביום יום? תאר לי 

את סביבת העבודה שלך? איפה אתה עובד, איך זה נראה?

משמעות העבודה - ממה אתה נהנה בעבודתך? ממה אתה מסופק 
בסוף היום כשאתה חוזר הביתה? על מה אתה מוערך בעבודתך? 

איך אתה חש בעבודתך?

העבודה בקונטקסט החיים הרחב - איך העובדה שאתה עובד 
משפיעה על המשפחה שלך?  איך העבודה משפיעה על המשפחה 
שלך? לאילו תגובות אתה זוכה מהסביבה? איך זה השפיע על שאר 

התחומים בחייך?

עבודה כמבטאת ערכים - אילו ערכים אתה מבטא דרך עבודתך? 
איזה שינוי אתה מחולל באמצעות עבודתך? האם אתה חש משפיע, 

משמעותי ותורם במסגרת עבודתך?
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מקדם התעסוקה* הוא איש המקצוע העומד בלב הפעילות של תכניות 
תבת. בדומה להגדרת תפקיד איש המקצוע בעולם, גם תפקידו של 
מקדם התעסוקה בתבת מכיל "מטרייה" רחבה של פונקציות. תפקיד 
המקדם הוא לגייס ולהכשיר את משתתפי התכניות, לאתר מעסיקים 
מתאימים, לשווק להם את הרעיון של התכנית, לגייס את המעסיקים 
לתמוך בתכנית ולספק להם מועמדים מתאימים לעבודה. כך, תפקידו 
של מקדם התעסוקה נוגע בשלושת שלבי הרצף התעסוקתי: השמה, 
התמדה וקידום. מקדם תעסוקה אינו מסתפק בהשמה אלא פועל, לפני 
ההשמה ואחריה, להגברת המסוגלות התעסוקתית של המשתתף, 
להסרת חסמים תרבותיים וטכניים, ובהמשך, מלווה את המשתתף 
בשנים הראשונות, כחלק הכרחי של התכנית, גם לאחר שילובו בעבודה, 
ומסייע לו בהנחת תשתית להתמדה ולקידום בשוק התעסוקה. בצד 
פעולות אלו מקדם התעסוקה עוסק בגיוס תמיכה ושיתוף פעולה של 

גורמי קהילה ורווחה.

לתפקיד מקדם התעסוקה יש ארבע התמחויות:
1. עבודה פרטנית;

2. עבודה קבוצתית;
3. פיתוח קשרי מעסיקים;

4. עבודה קהילתית.

בתכניות אחדות מחולקות ההתמחויות הללו בין כמה נושאי תפקידים, 
ובאחרות ממלא מקדם תעסוקה אחד את כולן. ההתמחויות השונות 
דורשות כישורים ויכולות שונים ממקדם התעסוקה, ועם זאת קיימות 
דרישות סף משותפות לכל מקדם תעסוקה באשר הוא. על מקדם 
התעסוקה להיות בעל יחסי אנוש מעולים וגמישות מחשבתית, יכולות 
תיווך, גישור ופתרון משברים, מחויבות למעורבות חברתית. עליו להיות 
בעל תואר ראשון במדעי החברה/מדעי ההתנהגות/מינהל עסקים וניסיון 
בעבודה עם תוכנות MS-Office. כמו כן, היכרות עם שוק התעסוקה 
ועם המגזר העסקי וניסיון שיווקי ביצירת קשרים עסקיים מהווים יתרון 
משמעותי. כשמדובר במשתתפים שיש להם ייחוד תרבותי, בדרך כלל 
מקדם התעסוקה משתייך לאותה תרבות (חרדים, עולים, מיעוטים). 
לאחר ההשמה מקדם התעסוקה עוסק בפעילויות שונות לשם התמדה 

וקידום.

* תפקיד מקדם התעסוקה, 2009.

תבת  באתר  מופיע  המלא  המסמך 
www.tevet4u.org.il תחת הכותרת 

פרסומים ומחקרים - פרסומי תבת.

פירוט רב יותר לתפקיד ניתן בחוברת 
של תבת שיצאה לאור כחלק מסדרה 
אישיים  ובאימון  בליווי  "סוגיות  זאת 
בתכניות תעסוקה", ואף היא מופיעה 

באתר תבת.

נספח 3: 
הגדרת תפקיד 

של מקדם 
תעסוקה - תבת



מתוך סקירת המשימות והמטלות בתהליך הליווי, ניתן לראות שבשלבים הראשונים מונחת תשתית 
לעבודה על התמדה ועל קידום, אך אחרי ההשמה יש לכך ביטוי ביתר שאת:

משימות ומטלות בתהליך ליווי המשתתף משלב ההיכרות ועד לפרידה

לפני ההשמהשלב בתהליך

עד הכניסה 
לתכנית

שיווק התכנית למשתתפים פוטנציאלים, למעסיקים ולקהילה• 

איתור, גיוס ומיון מועמדים תוך יצירת מוטיבציה ונכונות להשתתף בתכנית השבה • 

לתעסוקה

שלבים 
ראשונים

פגישת הכרות (intake) ותאום ציפיות• 

אבחון - מיפוי חזקות וחולשות, נטיות תעסוקתיות, פוטנציאל יזמי ומוטיבציה• 

חשיפת חסמים• 

אבחון נטיות יזמיות והפנייה לגורם המתאים• 

התאמה בין נטיות, כישורים ושיקולים של המשתתף לבין הזדמנויות ותפקידים • עד ההשמה

זמינים בשוק העבודה האזורי.

אימון פרטני לחיזוק המסוגלות התעסוקתית - פיתוח חזון אישי, חיזוק יכולות, הכנה • 

לראיונות עבודה וכד'

סיוע בהסרת חסמים - הסעות השגחה על הילדים• 

פיתוח קשרי מעסיקים (פירוט רחב בפרק מיוחד)• השמה

אחרי ההשמה

ליווי המשתתף בתקופת עבודתו הראשונה לתמיכה בהתמודדות עם קשיים בעבו־• התמדה

דה. הליווי יכול להיות בפגישות פנים אל פנים או ליווי טלפוני.

זיהוי ליבת התפקיד וחיזוק מסוגלות תעסוקתית מכוונת למקום העבודה.• 

גישור בין העובד למעסיק ובמידת הצורך סיוע לעובד בשכנוע בני משפחתו.• 

ליווי, מעקב ובקרה של משתתפים במסלול היזמי מעבר למסגרת המט"י.• 

גיוס תמיכת המשפחה בתעסוקת המשתתף.• 

הכנת תכנית קריירה הכוללת בניית חזון, ניתוח עיסוקים, הפנייה ללימודים, הכנה • קידום

אישית לקראת לימודים, איתור והסרת חסמים, שרטוט מסלול קידום מקצועי.

עידוד העובד והדרכתו לבקשת קידום.• 

פניה למעסיק בנושא הקידום או חיפוש מקום עבודה מקדם אחר.• 
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"Pathways to Advancement" הוא מודל מבוסס-מעסיק (המעסיק 
וצרכיו נמצאים במרכז ולפיהם מספקים שירותים לעובדים) המופעל 
על ידי Public Workforce System. זהו מודל קידום המיועד לעובדים 
בשכר נמוך, הנעזר בין היתר בסולמות קריירה. המודל מספק מסגרת 
בעבור סיפוק תעסוקה ממומנת באופן ציבורי ושירותי הכשרה העונים 
על הצרכים של מעסיקים, מחפשי עבודה ועובדים בשכר נמוך בעלי 

כישורים נמוכים. מטרות המודל:
קידום עובדים בשכר נמוך לעבודות טובות יותר• 
 •One Stop Center-מילוי משרות שנפתחות בעזרת הפניות מ

תוצאות הפיילוט
במשרות חולים  בית  לעובדי  ויועד  שנה  שנמשך  בסיאטל,  בפיילוט 

entry-level, מתוך 120 עובדים בשכר נמוך וכישורים נמוכים, 15 התקדמו 
לעבודות חדשות או קיבלו עלייה בשכר.

 
יישום תכנית לקידום

יישום התכנית מורכב מארבעה שלבים. דרושים כשבעה חודשים להגיע 
לשלב האחרון והמתמשך של הפעלת התכנית. להלן פירוט השלבים:

שלב 1: בחירת ענפי יעד וקבלת אישור השתתפות מחברות. השלב 
נמשך כשלושה חודשים. קשה להעריך את משך הזמן הדרוש לגיוס 
החברות; הדבר תלוי במידה מסוימת בלוחות הזמנים של שחקני המפתח 

בענף.

שלב 2: עיצוב התכנית. נמשך כשלושה חודשים. גם פרק זמן זה תלוי 
בלוחות הזמנים של הצדדים. הגורם המגביל הוא פרק הזמן שנדרש 
כדי להוציא מכרז למציאת קבלן לעיצוב וליישום התכנית, להערכת 

תגובות ולהעסקתו.

שלב 3: היישום. בכל אתר היישום תלוי במידה רבה במומחי הקריירה. 
השלב נמשך פחות מחודש.

שלב 4: הביצוע. מתחיל בתום שלושת השלבים הראשונים.

שלב 1: בחירת ענפי יעד ומגזרים
נקודת ההתחלה היא צורכי כוח האדם של המעסיקים, ולא הכישורים 
של מחפשי העבודה. כדי לוודא שהתכנית עונה על צורכי המעסיקים, 
המעסיקים מעורבים במידה רבה בתכנונה וביישומה. התכנית חייבת 
לפעול באתרי העבודה של המעסיקים ולהביא את כל המשאבים של 
התכנית ישירות לאתרים אלה. נוסף על כך, חשוב מאוד לאתר את הענפים 
והמגזרים המתאימים ביותר ואת המעסיקים בתוך ענפים אלה. מאפייני 

הענפים והמעסיקים הטובים ביותר מפורטים בפרק ג'.
שלב 2: עיצוב התכנית

מארגן התכנית עובד בשלב זה עם פנל אנשי הענף ומתכנן בעבור כל 
מעסיק כמה דברים:

בחירת ארגון שמספק מומחי קריירה וקשר לשירותים ציבוריים • 

נספח 4: מודל 
 "Pathways to
Advancement"
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.(one stop center-למשל ב)
פיתוח פרטי התכנית שיהיו מיושמים בעבור כל אתר.• 
הגדרת דרכי/סולמות קריירה פוטנציאליים.• 
אחד •  כל  של  ולאחריות  לתפקיד  בנוגע  מאושר  תזכיר  הכנת 

מהשותפים: ארגון, מעסיק, מומחי קריירה והמערכת הציבורית.
זיהוי תכניות הכשרה במוסדות חינוך מקומיים.• 
הסכמה על פיקוח ועל מדדים של התוצאה.• 
פיתוח מנגנון להטמעת הידע הנצבר של מומחי הקריירה העובדים • 

בתכנית (ועומדים בקשר עם העובדים אצל מעסיק מסוים) בתוך 
(one stop center למשל) הידע הקיים בארגון המפעיל

מומחי הקריירה נפגשים עם נציגי 
המעסיקים ומנהלי המחלקות 

הרלוונטיים במטרה להעריך מחדש 
את צורכי החברה

פיתוח והסכמה על אסטרטגיות ודרכים 
בתוך החברה

פיתוח והסכמה 
עם החברה על  

המנגנונים לפיקוח 
על התוצאות

הסכמה עם החברה 
ועם פנל אנשי 

הענף על "השלבים" 
שאליהם צריך

 לשאוף

פיתוח תכניות שיווק 
פנים-ארגוניות

עבודה עם מוסדות 
חינוך מקומיים 

במטרה להתאים 
את ההכשרה אל 

הצרכים

תרשים 1: 
פיתוח התכנית

שלב 3: יישום התוכנית
בשלב זה מומחי הקריירה עובדים עם המעסיקים (נציגים של משאבי 
אנוש או מנהלים של מחלקות מסוימות) כדי להטמיע את התכנית 
בהתנהלות השגרתית של החברה, וכן הם מביאים את התכנית לנקודה 
שבה היא מוכנה לספק שירותים ישירים לעובדים. כך, עליהם לסכם את 
הפרטים עם מספקי ההכשרות (התחלת קורסים, זמנים, דרישות קדם, 
עלויות, מלגות תמיכה), להכין חומר שיווקי מפורט בעבור המשתתפים 
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תרשים 2:
נפגשים עם נציגי יישום התוכנית

המעסיק במטרה 
להסכים על יחסי 

העבודה

נפגשים עם המנהלים 
במטרה להסביר את 

התכנית

נפגשים עם השותפים 
להכשרות במטרה 
להסכים על אופי 

היחסים ולוחות הזמנים

הקמת המשרד 
ותחילת הפעלתו

פיתוח לוחות הזמנים 
של התכנית

נפגשים עם נציגי 
המעסיק במטרה 
להסכים על יחסי 

העבודה

פיתוח חומרי שיווק 
פנים-ארגוניים

השקת התכנית 
מלוחות הזמנים, 

חומרי השיווק, מערכת 
המעקב

מפגש עם כל 
המנהלים של 

המחלקות אשר 
יושפעו מהתכנית 

באופן כלשהו

התחלת התכנית

בתכנית, סיכום לוח זמנים של התכנית, וקבלת אישור וחתימה של 
המעסיק. ארגון משרד בעבור מומחה הקריירה בתוך האתר (החברה 
של המעסיק). עדכון המנהלים בחברה בתכנים השיווקיים וזמן התחלת 
התכנית. על המנהלים לדעת על התכנית לפחות כמו המשתתפים בה. 

בתום שלב זה אפשר להתחיל את התכנית באופן פורמלי.



שלב 4: הפעלת התכנית
מומחה הקריירה אחראי להפעלת התכנית על בסיס יומיומי. המומחה מתפעל ארבע קטגוריות רחבות 

של פעילות לאורך כל חייה של התכנית:

1. תמיכה בלקוחות
תמיכה בעובדים כוללת איתור מועמדים פוטנציאליים (זוהי פעילות מתמשכת עקב שיעורי התחלופה 
הגבוהים של העובדים), ייעוץ (פגישה ראשונית, הערכת מיומנויות, פגישות מעקב לאורך ההתקדמות 
של העובד בתכנית) ומעקב (בדיקת התקדמות, בירור איזו עזרה הם צריכים, תגובותיהם ועמדותיהם 
כלפי שיפור התכנית). כל עובד יכול להיפגש עם המומחה, אך רמת השירותים מבוססת על הצורך של 

העובד ועל המשאבים הזמינים.

2. תחזוק יחסים עם שותפים
מומחה הקריירה שומר על קשר שוטף עם כל המשתתפים בתכנית: מנהלים במקום העבודה, צוות 
תכנית ההכשרה, הצוות בארגון שלו .(one stop center) לכל אחד מהגורמים חשיבות בהצלחת התכנית. 
המנהלים במקום העבודה יכולים לעזור לתכנית להצליח או לגרום לקשיים ביישומה. תקשורת שוטפת 
איתם מבטיחה שיהיה אפשר להתייחס לבעיות כשהן מופיעות ולהיענות לצרכים ככל האפשר. מומחה 
הקריירה נמצא בקשר עם צוות ההכשרה כדי לוודא שהוא מספק שירות ידידותי וכי הלקוחות מקבלים 
את כל התמיכה שהם אמורים לקבל. מומחה התעסוקה עובד עם צוות one stop center, המוכן לאייש 

את המשרות הריקות המתפנות כתוצאה מקידום עובדים במסגרת התכנית.

3. ניהול התכנית
מומחה הקריירה פוגש באופן סדיר את מנהלי משאבי האנוש של המעסיק ו/או אנשי מפתח בצוות, את 
חברי פנל הענף ואת הוועד המנהל המייעץ, כדי לפקח על התפתחות התכנית, שינויה במידת הצורך 

ופתרון בעיות וקשיים הצצים בדרך.

4. בקרה על התכנית
מומחה הקריירה אחראי להבטיח את יישום המעקב ולדווח על התקדמות התכנית. 
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החלטה על 
קורס הכשרה 

פורמלי

השגת
התעודה

פנייה למשרה חדשה

השגת 
ההכשרה או 

הנסיון המתאים 
למשרה

זיהוי ונסיון 
להשיג 

מקצועות ונסיון 
מספיק לקידום 

אפשרי

חיפוש אחר 
אפשרויות 
תעסוקה 
המצריכה 
הכשרה 

מינימלית 
נוספת בלבד

חיפוש אחר 
אפשרויות 

תעסוקה שאינן 
מצריכות 

הכשרה נוספת

חיפוש אחר 
קידום במקום 

העבודה 
הנוכחי

לא עושים 
דבר

המשתתפים קובעים פגישה 
עם יועצי הקריירה

המשתתפים ויועצי הקריירה 
מסיימים הערכת כישורים ובוחנים 

אפשרויות קידום

המשתתפים פועלים לבחינת 
אפשרויות הקריירה

תרשים 3: 
מסלולים אפשריים של 

המשתתפים בתכנית



נספח 5: תכניות התמדה וקידום מהעולם

תוצאות מחקר על התכניתשם התכנית
הערכה 

ליווי אישי-  הכשרהליווי פיננסי
זהות אנשי 

המקצוע

ליווי מעסיק

 Enhanced
Job Club

תכנית חיפוש 
עבודה לחד-הורים 
מובטלים. המטרה 

היא להגביר התמדה 
וקידום בשיעורים 

גבוהים יותר מאשר 
בתכנית חיפוש 

העבודה הוותיקה 
הקיימת באזור 

 (Traditional Job
Club)

בתכנית זו 
שיעורי ההשמה, 

ההתמדה 
והקידום לא היו 
שונים מהתכנית 

המסורתית.

תמיכה 
בתחבורה 

וטיפול 
בילדים 

הפניה 
להכשרה 

או 
השכלה 
בתום 

התכנית 
אם לא 
נמצאה 
עבודה

מאמן .ליווי 
באסטרטגיית 

חיפוש עבודה-  
בניית תכנית 

קריירה.

אין

 Moving
 Up - South

Carolina

Post- תכנית
 employment

 Pre -ו
 employment
המטרה לעזור 
למקבלי קצבת 
רווחה לשעבר 

(שעובדים ושאינם 
עובדים) להשיג 
עבודות, לעבוד 

בקביעות ולהתקדם 
בשוק העבודה.

לתכנית היה 
אפקט קטן על 

שיעורי תעסוקה, 
הכנסה ,התמדה 
וקידום .במהלך 
השנה שאחרי 

כניסה לתכנית, 
למשתתפי 

התכנית 
ומשתתפי קבוצת 

הביקורת היו 
תוצאות תעסוקה 

דומות.

שירותים 
תומכים-  

תחבורה  לא 
היה טיפול 

בילדים. 
תמריצים 
כספיים 

צנועים כמו 
עידוד) בסך 

50$)

הכשרה 
מקצועית 

קצרת 
מועד

 case
management
קבוצת תמיכה 

פעם בחודש

אין

 The Work
 Advancement
 and Support

 Center
(WASC)

Post- תכנית
 employment,
 One -נמצאת ב
 Stop Career

Centers. תכנית 
קידום בעבור אנשים 
עובדים, מקבלי שכר 

נמוך. אסטרטגיות 
לקידום עובדים על 

ידי הגדלת שכר/
שעות עבודה, 

מציאת עבודה טובה 
יותר. מתן הכשרה 
למי שיש לו עבודה 

וכיוון מקצועי. קידום 
בתוך העבודה למי 

שאין כיוון.

התכנית הגדילה 
את מספר 

העובדים שקיבלו 
בולי אוכל ,מימון 
פדרלי לטיפול 

בילדים ולטיפול 
רפואי .גדל מספר 

המשתתפים 
שקיבלו הכשרה 

מקצועית או 
לימודים .לא 

הייתה השפעה 
על שיעורי 

ההעסקה והשכר 
בשנה הראשונה.

ייצוב 
ההכנסה 

הקיימת על 
ידי ביטוח 

רפואי, 
נקודות מס 

וכו'

הפניה 
ללימודים 

בקולג' 
ולהכשרה 
מקצועית

איןמאמן אישי

 The
 Extended

 Care Career
 Ladders
 Initiative

(ECCLI)

תכנית לחיזוק 
והרחבת תעסוקה 

מגזרית בתחום 
טיפול בריאותי. 

המטרה היא 
לעזור למעסיקים 

שחסר להם 
כוח אדם לספק 
משרות טובות 

יותר ,וכן ביטחון 
כלכלי וקידום של 

אוכלוסיות עם 
הכנסה נמוכה, 

באמצעות הגברת 
נגישות לעבודות 

טובות יותר.

לא נעשה מחקר 
הערכה.

מענקים 
להכשרה 

והשכלה של 
עובדים.

מענקים 
למחקר 

ופיתוח של 
פרויקטים

הכשרה 
והשכלה

שיתוף פעולה סולמות קריירה
רחב בין 
קרנות 

פילנתרופיים 
למחלקה 
לפיתוח 

תעסוקתי 
במדינת 

קליפורניה 
.(EDD)
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תוצאות מחקר על התכניתשם התכנית
הערכה 

ליווי אישי-  הכשרהליווי פיננסי
זהות אנשי 

המקצוע

ליווי מעסיק

ERA UK-
 Employment

 Retention
 and

 Advancement
Program

pre- תכנית
 employment

 post- וגם
 .employment
מיועדת לשלושה 
סוגי אוכלוסיה: 

מובטלים שנכנסים 
ל-new deal, חד-
הוריים שנכנסים 

ל-new deal, חד-
הוריים שעובדים 
במשרה חלקית 
ומקבלים הטבות 

במס.

התכנית 
התמקדה בעיקר 

בהתמדה. לא 
ממש פעלו 

בתחום הקידום, 
בעיקר כי היועצים 

לא הכירו את 
הנושא ולא ידעו 

מה לעשות. 

בונוס כספי 
על התמדה, 
תשלום כדי 
להתגבר על 

מחסומים 
קצרי טווח 
בהתמדה

תוספת 
תשלום 
בעבור 
הכשרה

יועץ שמלווה 
אישית כל 

משתתף. המטרה 
– למצוא עבודה 

מתאימה, להימנע 
מעזיבה בתקופה 
ראשונה, להתמיד 

בעבודה על ידי 
קידום לתפקיד 
יציב יותר עם 

שכר גבוה יותר.

אין

 Cleveland
 ACHIEVE
Program

גישה מבוססת-
מעסיק לצורך עידוד 

התמדה בקרב 
עובדים בשכר נמוך 
 nursing– במגזר

 care. ניתנו 
שירותים בתוך אתר 

העבודה.

היה אפקט קטן 
בלבד על התמדה 
לטווח ארוך בקרב 

עובדים מקבלי 
השכר הנמוך 

הייתה השפעה 
על התמדה לטווח 
קצר ולא היה שום 
אפקט בהתמדה 
על כלל העובדים 

בחברה.

שירותי case איןאין
 management

בעבודה. דיון 
בנושאים שונים 

כמו עבודה, 
ילדים, תחבורה, 
וגם ניהול זמן, 
הצבת מטרות 
וניהול תקציב

אימון 
למדריכים 

 (supervisors)
במקום 
העבודה 

שעסק בנושא 
מאפייני עובדים 

במשרות 
entry-level

 Riverside
Post-

 Assistance
Self-

 Sufficiency
(PASS)

  Employment.
 Retention

 and
 Advancement

Program

סיפוק שירותי 
Post-

 employment
TANF לעובדים של

הגביר שיעורי 
תעסוקה, 

המשתתפים 
הרוויחו יותר 

(אבל לא בעבודה 
המקורית 

שלהם). (למעשה 
זה הגביר 

 Employability
של המשתתפים). 

לא הייתה 
השפעה 

על שיעורי 
התמדה ועל 

קידום בעבודה 
המקורית.

מתן שירותים 
כלכליים 
תומכים 

בעבור טיפול 
בילדים, 

תחבורה, 
כלים ומדי 

עבודה.

הפניות 
להשכלה 
והכשרה

 Case
 management
 Counseling,
 mentoring

פעילויות חזרה 
לעבודה ,כמו 

חיפוש עבודה, 
כתיבת קורות 
חיים וכישורי 
חיים .הפניות 
לתכניות של 

עזרה סוציאלית, 
כמו אלימות 

במשפחה.

אין

 Kentucky
 Career

 Pathways

שיתוף פעולה בין 
תעשייה מקומית 
ומוסדות לימוד 

לצורך יישום" נתיבי" 
קריירה במקצועות 

מסוימים) בניין, 
הוראה ,מדעי 

הבריאות ,יצור, 
טכנולוגיה (במטרה 

לקדם צעירים 
ועובדים בשכר נמוך 

ולספק עובדים 
איכותיים לתעשיות.

סיוע פיננסי 
בעת הצורך

השכלה 
והכשרה 
מקצועית

קשר עם ליווי אישי מגוון
מעסיקים 
ומענקים



תוצאות מחקר על התכניתשם התכנית
הערכה 

ליווי אישי-  הכשרהליווי פיננסי
זהות אנשי 

המקצוע

ליווי מעסיק

 Sectoral
 training
programs

הכשרה מקצועית 
למחפשי עבודה 
ועובדים בשכר 

נמוך ,בתחום שבו 
דרושים עובדים 
בתעשייה ,לצורך 
הגברת ההתמדה 

והקידום של 
העובדים.

נבדק בשלושה 
אתרים .הגביר 
שיעור העסקה, 

המשתתפים 
הרוויחו שכר 

גבוה יותר לשעה, 
עבדו יותר שעות, 

התמידו יותר 
וקיבלו הטבות 

רבות יותר.

תמיכה 
סוציאלית- 
תחבורה, 

טיפול 
בילדים, 

הוצאת רישיון 
נהיגה.

הכשרה 
ספציפית 
בתחום 
נדרש 

בתעשייה 
sector-

 focused
training

אימון בכישורים 
רכים וכישורי 

חיים.

קשר עם 
מעסיקים 
בתעשייה, 

בירור 
הצרכים 
שלהם 

ושותפות 
בתכנון 
התכנית.

 "Pathways to
Advancement"

תכנית שמטרתה 
לקדם עובדים 

במשרות ראשוניות, 
ולמלא את המשרות 
שמתפנות בעובדים 
חדשים. זהו שיתוף 

פעולה נרחב 
 one stop בין

center למעסיקים 
בתעשיות יעד (מגזר 

של בתי חולים). 

נערך פיילוט 
בסיאטל שנמשך 

שנה ויועד 
לעובדי בית 

חולים במשרות 
ראשוניות .מתוך 

 120עובדים 
בשכר נמוך ובעלי 
כישורים נמוכים, 

 15התקדמו 
לעבודות חדשות 
או קיבלו עלייה 

שכר.

הפנייה 
לעזרה 
בטיפול 
בילדים, 
ותחבורה.

סולמות 
קריירה. 
הפנייה 

להכשרה.

מקדמי קריירה 
באתר העבודה. 

הערכה של 
העובד ביכולות, 
כישורים ותחומי 

עניין .תכנון 
קריירה.

קשר 
עמוק עם 
מעסיקים, 
מחויבות 
לתכנית 

ועיצובה על 
פי צורכיהם.

להלן הפניות להרחבה על התכניות המפורטות בטבלה:

Enhanced Job Clubs in Los Angeles: http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/welfare_employ/
employ_retention/reports/era_la/era_la.pdf

Moving Up- South Carolina: http://www.mdrc.org/publications/423/overview.html

  The Work Advancement and Support Center (WASC): http://www.mdrc.org/publications/505/full.pdf

 http://www.mdrc.org/publications/519/overview.html

Bay Area Workforce Funding Collaborative: http://www.sff.org/programs/community-
 development/bawfc

 The Extended Care Career Ladders Initiative (ECCLI) : http://www.commcorp.org/eccli/index.html

ERA (UK) : http://www.dwp.gov.uk/asd/asd5/rports2005-2006/rrep265.pdf

Cleveland ACHIEVE Program: http://www.acf.hhs.gov/programs/opre/welfare_employ/employ_
retention/reports/cleveland/cleveland.pdf

Riverside (PASS) Employment Retention and Advancement Program: http://www.mdrc.org/
 publications/458/full.pdf

Kentucky Career Pathways: http://www.workforcestrategy.org/publications/WSC_
pathways8.17.06.pdf

Sectoral training programs: http://www.ppv.org/ppv/publications/assets/294_publication.pdf

"Pathways to Advancement": http://www.jff.org/Documents/Pathwaysguide.pdf
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In recent decades, employment programs aimed at integrating 
non-employed individuals into the workforce have been 
implemented in Israel, as in the rest of the world. Despite 
the wealth of information on helping those outside the labor 
market to find work that has accumulated through these 
programs, relatively little is yet known about ways of helping 
low-wage workers to persevere and advance in the labor 
market. Moreover, many studies have found that even the 
most successful placement programs are not necessarily able 
to help extract participants from the cycle of poverty.

In light of this, there has been an important change in Israel and 
aboard in recent years: the focus has moved from programs 
chiefly aimed at placement to programs designed to keep 
participants in the work force and, subsequently, to earn 
promotion. Furthermore, following the recent economic crisis, 
certain countries have redoubled their efforts to support job 
protection and promotion for low-wage workers, as recently 
presented by OECD experts.

However, despite growing awareness of this issue, there are still 
relatively few programs promoting job retention and promotion 
compared with those aimed at bringing individuals into, or back 
to, the labor market.

This paper elucidates the subject of job retention and promotion 
based on experience accumulated around the world. It has been 
written for professionals in the field and other stakeholders and 
its goal is to help shift the focus of employment programs from 
placement to perseverance and promotion. In the paper, we 
discuss various aspects of the issue, introduce related concepts, 
and raise key questions. We also propose important instruments 
that have been examined empirically and that can be used to help 
participants and employers achieve perseverance and promotion 
at work. Throughout the paper, we give examples of programs 
being implemented in other parts of the world. The discussion 
and conclusion include recommendations and unanswered 
questions that require further action and research.

Abstract
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