מסמכיייעוץוהערכה
מטעםהאקדמיההלאומיתהישראליתלמדעים

המלצותלהמשךהפעלתתכנית
השילובשלמקבליגמלאותקיום
במעגלהעבודהבישראל

המלצותלהמשךהפעלתתכנית
השילובשלמקבליגמלאותקיום
במעגלהעבודהבישראל
דוחשאושרבמועצתהאקדמיה
ביוםכ"אבטבתתשס"ח30/בדצמבר2007

ירושליםתשס"ח
הוועדההציבוריתמדעיתלענייןתכניתהשילוב
שלמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה
האקדמיההלאומיתהישראליתלמדעים

ISSN 1565-9097

©
האקדמיההלאומיתהישראליתלמדעים,תשס"ח

סידרהיהודיתשטרנברג
נדפסבדפוסגרפיתבע"מ,ירושלים

תוכןהעניינים

פתחדבר 

7

מסמכיכינוןהוועדה

12

חבריהוועדה

17

תקציר



19

ריכוזההמלצות

24

דוחהוועדה

33

מבוא



35

רקעמדעי 
 .1היבטיםסוציולוגיים
 .2היבטיםכלכליים
 רשימתמקורותלרקעהמדעי

38
38
47
76

המלצות 
 .1מסגרתההפעלהשלהתכנית
 .2הטיפולבפרטבמסגרתהתכנית
 .3בקרה,הסדרהומחקרשלהתכנית
 רשימתמקורותלפרקההמלצות

79
79
103
137
162

נספחא :התאגידיםהמפעיליםאתמרכזיהתעסוקה
נספחב :שיעורהתמרוץומבנההתמרוץבתכניות
שונותבארצותהבריתובבריטניה

 
נספחג :לוחהזמניםבהפעלתהבקרה

164
165
168

תקצירבערבית

173

תקצירבאנגלית

iii

פתחדבר

בדוח מובאות המלצותיה של הוועדה הציבוריתמדעית לעניין
תכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה)"הוועדה"(.
ההמלצותצופותפניעתידומכוונותלאופןהפעלתההרצוישלתכנית
השילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה)"התכנית"(בפריסה
כללארצית.הןמתבססות,ביןהשאר,עלמעלותיהומגרעותיהשל
התכנית כפי שעלו בשלב הניסוי ועל הלקחים מהפעלתה .מספרם
שלהמשתתפיםבתכניתשמצאותעסוקהאוהרחיבואתמשרותיהם
בשלב הניסוי היה גבוה יחסית למקבלי גמלאות שלא השתתפו
בתכנית ויחסית למדינות אחרות שהפעילו תכניות דומות 1.שיעורם
תאם את מטרת התכנית .עוד נמצא כי בעקבות התכנית היה היקף
הפורשיםממערכתהבטחתהכנסה—אףשלאהושמובעבודהולא
קיבלו גמלה על סמך עילה אחרת — גדול יחסית ,ונשאלת השאלה
אםישלמשתתפיםאלהולמשפחותיהםמקורותהכנסה2.נתוניםאלו
מדגימיםאתמכלולהיבטיהוהשפעותיהשלהתכניתוממחישיםאת
הצורךלבחוןביסודיותכיצדאפשרלהגבירעדלמרבאתהשפעותיה
החיוביותולמזעראתהשפעותיההשליליות.תקוותהשלהוועדההיא
כימסמךזהוההמלצותהכלולותבומספקיםצורךזהואמנםיתרמו
להצלחת תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה
בישראל.
תכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודהבישראל
מכוח החלטת הממשלה חכ 90/מיום  4במאי  2004וחוק המדיניות
הכלכלית לשנת הכספים ) 2004תיקוני חקיקה( ,התשס"ד ,2003
—

 1מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,ממצאיםראשוניםשלמעקב
אחרי השפעת תכנית מהל"ב ב 15החודשים של הפעלתה על הזכאים בתחילת
התכנית)המלאי(,מאי,2007עמ'.9 —6
 2שם,עמ'.15 —11
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הופעלה תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה
)"תכניתמהל"ב"(מאזחודשאוגוסט3.2005השלבהראשוןשלתכנית
מהל"בהוגדרכפרקניסויובמסגרתומופעלתהתכניתבארבעהאזורים
בלבד:העירירושלים,אזוראשקלוןושדרות,אזורחדרהואזורנצרת
ונצרתעילית.
במסגרת פרק הניסוי התקשרה ממשלת ישראל עם ארבע חברות
עסקיותלהפעלתתכניתמהל"ב.כלאחתמהחברותמפעילהמרכזאו
מרכזיתעסוקהבאחדמהאזוריםשצוינולעיל.ההתקשרותהראשונית
ביןהממשלהלחברותהמפעילותנקבעהלשנתיים)עדאוגוסט,(2007
וקיימת אופציית הארכה 5.במהלך התקופה שבה פועלת התכנית
הופנו למרכזי התעסוקה כ 30,000מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה
או השלמת הכנסה החייבים במבחן תעסוקה .המשתתפים בתכנית
מופנים לעבודה בשוק הטבעי או לפעילויות האמורות לשפר את
סיכוייהשתלבותםבשוקהעבודה.
לקראת תום שלב הניסוי של תכנית מהל"ב הכריזה הממשלה על
הפעלתהשלתכניתניסוייתחדשהשמטרתהשילובמקבליגמלאות
קיום במעגל העבודה .שמה של התכנית החדשה הוא "אורות
לתעסוקה" ,ומרכיביה מתבססים על דוח הוועדה לבחינת תכנית
מהל"ב)"ועדתדינור"(ועלסיכומיםנוספיםשנקבעוביןראשהממשלה
6
לשרהתעשייה,המסחרוהתעסוקה.
4

הוועדה
הוועדההציבוריתמדעיתלענייןתכניתהשילובשלמקבליגמלאות
קיום במעגל העבודה )"הוועדה"( הוקמה בחודש ינואר  2006מכוח
סעיף  2.3לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים התשכ"א—
 ,1961מכוח החלטת הממשלה חכ 90/מיום  4במאי  2004ובהיענות
נשיאהאקדמיהלפנייתשרהתעשייה,המסחרוהתעסוקה)"תמ"ת"(
3
4
5
6

ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.107 —99
זלדיןא'ואחרים,דוחועדתהמומחיםלבחירתאזוריםלביצועניסויהרפורמהלשילוב
מקבליגמלאותבעבודה,ירושלים,מאי.2002
The State of Israel, Tender for the Participation in the Welfare-to-Work Reform Pilot
.Program, Restated Vol. 3, Restated Program Contract, p. 40
החלטת הממשלה מס'  1877מיום  1ביולי  ;2007דינור ,ר' ואחרים ,דוח הוועדה
לבחינתתכניתמהל"ב,יוני.2007
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במכתבומיום4בדצמבר.2005תפקידיהוועדההםללוותליווישוטף
ומושכל את התנהלותה של התכנית; לייעץ למנהלת התכנית בדבר
צעדים שראוי לנקוט לשם הצלחתה; להתוות קריטריונים להערכת
התכנית;לגבשהמלצותבאשרלהמשךהפעלתהלאחרסיומושלפרק
הניסוי 7.מאז כינונה שמעה הוועדה סקירות על היבטים שונים של
התכנית,ובכללםההיבטהמשפטי,הכלכליוהחברתי .אתהסקירות
השמיעונציגיהרשויותהקשורותבהפעלתהתכנית,ארגוניםחברתיים
העוקבים אחר התכנית ואנשי מחקר .הוועדה אף סיירה במרכזי
התעסוקהכדילהכירבאופןבלתיאמצעיהןאתהחברותהמפעילות
אתהתכניתואתעובדיהןוהןאתהאזרחיםהמשתתפיםבתכנית.
לוועדהקדמה"הוועדהלרפורמהבמדיניותהטיפולבבלתימועסקים
המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת" )"ועדת תמיר הראשונה"(.
המלצותיהשלועדתתמירהראשונה,שהוגשולשרהעבודהוהרווחה
באוגוסט  ,2001אומצו על ידי ממשלת ישראל כבסיס להפעלת שלב
8
הניסוישלתכניתמהל"ב.
תודות
הוועדהמבקשתלהודותלכלהאנשיםוהגופיםשנטלוחלקבישיבותיה
ותרמולהמידיעותיהםומזמנם,ובכללזהלאנשיצוותמנהלתתכנית
מהל"ב"/אורות לתעסוקה" במשרד התמ"ת ,ובייחוד למר עמיחי כץ
ולעו"דגליתיעקובוב,ליועץשרהתמ"תמריוסיפרחיולצוותהמחקר
המלווה את התכנית מטעם מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד
לביטוחלאומיבראשותגב'דניזנאוןוגב'לאהאחדות.
הוועדהמודהגםלמשתתפיהתכניתאשרפגשואתחבריהוועדהבעת
סיוריהבמרכזיהתעסוקה;לנציגיהםולעובדיהםשלמרכזיהתעסוקה
"אמין" בירושלים IWS ,באשקלון" ,אג'נס" בחדרה ו"אגם מהל"ב"
בנצרת;לנציגיהארגוניםהעוקביםאחריישומהשלהתכנית,ובכללם
"מחויבותלשלוםוצדקחברתי"",סאות'אלעמל"",אלון"",הקליניקה
לרווחהתעסוקתית"באוניברסיטההעברית,שתי"לו"ידיד",שהופיעו

 7ועדה ציבוריתמדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודה,עקרונותכינוןומיתאר,ינואר.2006
 8החלטתועדתהשריםלענייניכלכלהוחברהחכ36/מיום1ליולי.2002
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בפניהוועדהואףטרחווהעבירוחומררבלידיהםשלחבריהוועדה;
לפרופ' יוסי תמיר ולצוות  Hoover Consultingבראשות מר מרק
הובר.
הוועדהחבהתודהמיוחדתלמישתרמולעבודתצוותיהמשנהשלה:
מררוןבריוסףממשרדהתמ"ת,גב'בתיהכהן,עו"דכרמיתנאורוגב'
עיריתפלדמןמהמוסדלביטוחלאומי,גב'חגיתצור,רו"חשלומיקוט
וגב'ניצןקולטמחברת"ארנסטאנדיאנגישראל"ומראמנוןאייכלברג
מחברת"עדליאיעוץכלכלי".
עלהכנתפרקיםבדוחעמלועוזרותהמחקרגב'טלילרוםוגב'חןבן
שבת.הפקתושלהדוחהסתייעהבזכותצוותהעובדיםשלהאקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים ,ובייחוד בזכות אנשי ההוצאה לאור
שלהאקדמיה.תודהשלוחהלצוותהיזמהלמחקריישומיבחינוךעל
עצותיהםהמועילותועלהשיתוףבניסיונם.
השיפוט
בהתאם לכללי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובהתאם
לעקרונותהכינוןוהמתארשלהוועדה,הועברההטיוטההאחרונהשל
מסמך זה לעיונם של שבעה שופטים ) (Refereesלשם קבלת הערות
ודברי ביקורת .השופטים שנבחרו ,מהארץ ומחו"ל ,הם מומחים
בתחום מדיניות "מרווחה לעבודה" .הנוסח הסופי של הדוח גובש
לאחרהתייחסותחבריהוועדהלהערותהשופטים.
הוועדהמבקשתלהודותמכללבלשופטיםאשרעשועבודתםנאמנה
וללאכלתמורהכספית:
גב'לאהאחדות,המרכזהאקדמירופיןומכוןוןליר
פרופ'ג'ושאנגריסט),MIT,(Joshua Angistארצותהברית
פרופ'אריהארנון,אוניברסיטתבןגוריוןבנגבומכוןוןליר
עו"דאבישיבניש,האוניברסיטההעבריתבירושלים
פרופ'יחזקאלהזנפלד),UCLA,(Yeheskel Hasenfeldארצותהברית
מרשלמהקרמר",שלמהקרמרניהולוייעוץכלכלי"
פרופ'יוסיתמיר,מנכ"לתב"ת,ג'וינטישראל
הערותהשופטיםהקיפונושאיםרביםומגווניםועסקובמיוחדבסוגיית
מעורבותםשלגופיםציבורייםממלכתייםבהפעלתהתכניתובמבנה
10
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ההפעלה הרצוי של התכנית בכלל ,בפיקוח ובבקרה אפקטיביים על
מפעילי התכנית ,ביצירת מסגרות להשתתפות וולונטרית בתכנית
ובאפיון אוכלוסיית המשתתפים בתכנית ושוק העבודה בישראל.
בעקבותתהליךהשיפוטשילבההוועדהאתהתיקוניםשנדרשולטעמה
בגוףהדוח.יודגשכיהשופטיםלאהתבקשולאמץאתהמסקנותואת
ההמלצותשלהוועדהואףלאראואתהנוסחהמתוקןשלהדוחלפני
הבאתולדפוס.האחריותלתוכןהסופישלמסמךזהמוטלתבשלמותה
עלהוועדה.
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ועדה
ציבורית־מדעית לעניין תכנית
השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודה )'תכנית מהל"ב'(
עקרונות כינון ומיתאר
)(TERMS OF REFERENCE

ינואר 2006
 .1רקע חוקי
הוועדה הציבורית־מדעית לליווי ולבחינת תכנית מהל"ב )להלן" :הוועדה"(
מוקמת מכוח סעיף  2.3לחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תשכ"א
) (1961ומכוח החלטת הממשלה חכ 90/מיום  4במאי .2004
 .2מינוי הוועדה
יו"ר הוועדה הוא נשיא האקדמיה הלאומית למדעים ,אשר נתמנה לתפקיד
זה על־ידי שר התמ"ת ,במכתבו מיום  4בדצמבר  .2005היו"ר ממנה את
חברי הוועדה ואת המשתתפים בעבודתה כמשקיפים ,אף זאת על־פי מכתב
השר.
 .3חברי הוועדה
הוועדה מונה שלושה־עשר חברים .שבעה מחבריה נמנים על המערכת
האקדמית בישראל ובהם שני חברי האקדמיה הלאומית למדעים .ששה
מחברי הוועדה נמנים על השירות הציבורי בישראל ומינויים נעשה על דעת
המשרדים והמסגרות שבהם הם משרתים .יו"ר הוועדה יזמין ,בנוסף לנ"ל ,את
ראש מנהלת מהל"ב ואת מנהל מכון ברוקדייל להשתתף באורח מלא בעבודת
הוועדה ,כמשקיפים.
14
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 .4עצמאות הוועדה
הוועדה היא גוף שחלים עליו כללי החופש האקדמי וזאת גם מכוח עיגונה של
הוועדה בחוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .אין הוועדה פועלת
על־פי תכתיב כלשהו ,מוסדי או אחר וחבריה פועלים אך ורק לפי מצפונם
ומיטב הכרתם.
 .5משך המינוי
הוועדה מתמנה למשך התקופה שבה מתקיים שלב הניסוי של התכנית לשילוב
מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה ,כפי שנקבע על־ידי ממשלת ישראל.
יכול שעבודת הוועדה תימשך לתקופת־מה לאחר תום הניסוי ,שבה יגובשו
סיכומים ויושלם הדוח הסופי.
 .6תפקידי הוועדה
הוועדה היא גוף מעריך ומייעץ שממצאיו ומסקנותיו מיועדים לסייע לשר
התמ"ת ולמנהלת תכנית מהל"ב ולהאיר את עיני הציבור בישראל בנושאים
שייבחנו .המטלות העיקריות של הוועדה הן:
• מתן ליווי שוטף ומושכל להתנהלותה של תכנית מהל"ב בפועל;
• יעוץ למנהלת התכנית בדבר צעדים שראוי לנקוט לקידום הצלחתה;
• התווית קריטריונים להערכת התכנית;
• גיבוש המלצות באשר להמשך הפעולה ,לאחר סיומו של שלב הניסוי.
 .7פעילות מחקרית
הוועדה איננה גוף מחקרי ואין לה כלים לביצוע מטלות מחקריות
כגון סקרי שטח או עיבודי נתונים רבי היקף .אם וכאשר יעלה ,במהלך עבודתה
של הוועדה ,צורך בתשומה מחקרית מעין זו ,תוכל הוועדה לפנות אל הנהלת
מכון ברוקדייל בירושלים בבקשה כי המכון יבצע את המחקר הנדרש מטעם
הוועדה .הסדר זה הוא במסגרת החוזה הקיים בין מנהלת תכנית מהל"ב לבין
מכון ברוקדייל.
 .8דו"ח סופי ודו"חות ביניים
בתום עבודתה תגיש הוועדה דו"ח סופי ,לעיונם של ממשלת ישראל ושר
התמ"ת ולידיעתו של הציבור בישראל .הדו"ח יכלול הערכות מפורטות על
פעולתה ואופיה של תכנית מהל"ב ועל מידת הצלחתה .כמו כן יכלול הדו"ח
הסופי המלצות מושכלות בדבר דרכים אפשריות להמשך הפעילות לאחר
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תום תקופת הניסוי .הוועדה תוכל ,על־פי שיקול דעתה ,גם להנפיק דוחו"ת
ביניים מעת לעת .הגשת דו"ח ביניים יכול שתהיה לצורך הארת סוגיה דחופה
שהוועדה תמצא לנכון להעלותה לדיון ציבורי או מקצועי ,או לצורך התרעה
על התפתחות או התרחשות מסויימת שהוועדה תמצא כי אין לדחותה עד
למתן הדו"ח הסופי.
 .9רפרנטורה
לכשתגובש טיוטה אחרונה של הדו"ח הסופי של הוועדה ,היא תועבר לעיונם
של חמישה קוראים חיצוניים לפחות ,לשם קבלת הערות ודברי ביקורת.
הנוסח הסופי והמחייב של הדו"ח יגובש רק לאחר התייחסות של הוועדה
להערות ולדברי הביקורת שיתקבלו והדו"ח עצמו ,בנוסחו הסופי ,יכלול את
תיאור הביקורת וההתייחסות אליה .בין הקוראים החיצוניים שיתבקשו
להעיר יהיו אנשי ארגונים חברתיים וארגוני מעסיקים וכן מומחים מן השירות
הממשלתי.
 .10מעמד הדו"ח הסופי
הדו"ח הסופי יפורסם על־ידי ההוצאה לאור של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים .באישור מועצת האקדמיה ,יהיה לדו"ח הסופי מעמד של
פרסום רשמי מטעם האקדמיה.
 .11היבטים כספיים
פעולתם של חברי הוועדה והמשקיפים היא בהתנדבות ,ללא גמול כספי ,אך
הם יהיו זכאים להחזר הוצאות כמקובל .עלות הפעלתה של הוועדה )ובכללה
עלות העסקתו של רכז הוועדה ,עלות ההזמנה והאירוח של מומחים שיידרשו
ועלות הכנת חמרים וארגון סיורים( תכוסה על־ידי מנהלת מהל"ב שתעמיד
תקציב מיוחד לצורך זה.
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חבריהוועדה

פרופ'מנחםיערי—יו"ר נשיאהאקדמיההלאומיתהישראלית
למדעים
פרופ'עליאןאלקרינאוי ראשהמחלקהלעבודהסוציאלית,
אוניברסיטתבןגוריוןבנגב
פרופ'צביאקשטיין

המשנהלנגידבנקישראל;ביתהספר
לכלכלה,אוניברסיטתתלאביב

ד"ריהודיתבראון

המחלקהלעבודהסוציאלית,אוניברסיטת
בןגוריוןבנגב;לשעברמ"ממנהלאגף
שירותיםאישייםוחברתיים,משרדהרווחה

פרופ'ג'וניגל

ביתהספרלעבודהסוציאליתולרווחה
חברתית,האוניברסיטההעבריתבירושלים

פרופ'יורםוייס

ראשביתהספרלכלכלה,אוניברסיטת
תלאביב

גב'אורנהורקוביצקי

מנהלתאגףהבטחתהכנסהוסגניתסמנכ"ל
גמלאות,המוסדביטוחלאומי

פרופ'ניליכהן

חברתהאקדמיההלאומיתהישראלית
למדעים;הפקולטהלמשפטים,אוניברסיטת
תלאביב

גב'קלאודיהכץ

מנהלתאגףתעסוקה,המשרדלקליטת
עלייה

מרשאולמרידור

רכזתעסוקהוקליטה,אגףהתקציבים,
משרדהאוצר

עו"דשיסומך

מחלקתייעוץוחקיקה,משרדהמשפטים

מרבניפפרמן

מנהלהמנהללתכנון,מחקרוכלכלה,
ִ
משרדהתעשייה,המסחרוהתעסוקה
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משקיפים:
מררוןבריוסף

ראשמנהלת"אורותלתעסוקה",משרד
התעשייה,המסחרוהתעסוקה)החל
מ(15.7.2007

פרופ'ג'קחביב

מנכ"למאיירסג'וינטמכוןברוקדייל

מרמשהלביאן

מ"מראשמנהלתמהל"ב,משרד
התעשייה,המסחרוהתעסוקה)החל
מ1.1.2007ועד(14.7.2007

גב'דוריתנובק

לשעברראשמנהלתמהל"ב,משרד
התעשייה,המסחרוהתעסוקה

מררונןמנדלקרן

רכזהוועדה
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מטרתתכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודהמוגדרת
בחוק כך" :שילובם של מקבלי גמלאות בעבודה שתמצה את כושר
השתכרותם ,תוך שיתופם באחריות לכך ,כדי לאפשר להם מעבר
מתלותבגמלאותלעצמאותחברתיתוכלכלית"9.מטרתהתכניתהיא
אפואהשמהבתקיימהשלמשתתפיהתכניתבמעגלהעבודהשתביא
לשיפורברווחתםהכלכליתוהחברתיתולהגדלתשיעורההשתתפות
בכוחהעבודהבישראל.המדדיםלהצלחתהשלהתכניתולהצלחתם
של מפעיליה מבטאים במישרין את מטרת התכנית כפי שהוגדרה
לעילואתהפרמטריםהמאפייניםהשמהבתקיימהבמעגלהעבודה:
רמתשכרנאותהותקופתהעסקההמאפשרתצבירתניסיוןמשמעותי
וזכויותמלאות.
המלצותהוועדהנחלקותלשלושהתחומיםעיקרייםהתומכיםזהבזה
ומאזניםזהאתזה.לפיכךישלראותבהןמכלולשלאניתןלהפריד
בין חלקיו .יש להדגיש במיוחד את הקשר בין התחום הראשון של
ההמלצות ,העוסק במסגרת ההפעלה של התכנית ,כלומר בהגדרת
הגורמים שרצוי שיפעילו את התכנית ובהגדרת מסגרת פעולתם,
לביןהתחוםהשלישישלההמלצות,אשרעוסקבחיזוקןשלמערכות
הפיקוחוהבקרהעלמפעיליהתכנית.
התחום הראשון של ההמלצות עוסק כאמור במסגרת ההפעלה של
התכנית .הוועדה קובעת בתחום זה כי ברמה המעשית ובתנאי
המציאות הישראלית הנוכחיים רצוי להמשיך להפעיל את התכנית
במסגרתמיקורחוץלגורמיםפרטייםמשוםיכולתםשלגורמיםמעין
אלו להשיג את מטרות התכנית באופן יעיל .הוועדה איננה פוסקת
בשאלהמיראויעקרוניתלהפעילתכנית"מרווחהלעבודה"—גורמים
ציבוריים או פרטיים ,ולפיכך היא אינה פוסלת בחינה עתידית של
שילוב גורמים ציבוריים בהפעלת התכנית או חלק ממרכיביה .עוד
 9ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.99
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יודגש כי העברת סמכויות לאספקת שירותים חברתיים לגורמים
פרטייםמחייבתנקיטתמשנהזהירותביחסלמסגרתפעולתם,בייחוד
בתחום שהוא בעל השפעה מכרעת על חייהם של תושבים מקרב
המעמדהחברתיכלכליהנמוךבמדינתישראל.ההשפעהשלפגיעה
כלכליתבהכנסתםשלתושביםאלוהיאקשהביותר,והאפשרויותשיש
בידיהםלהתמודדעםפגיעהמעיןזומוגבלותבמיוחד.לפיכךהוועדה
קבעהכמהסייגיםוהמלצותבנושאזה:ראשית,עלמודלהתמריצים
הכלכלייםשיעמודבפנימפעיליהתכניתלהיגזרבאופןבלעדיממטרת
התכנית ,כלומר השמה בת קיימה של המשתתפים בעבודה ועידוד
קידום המשתתפים בסולם התעסוקה .בחוזה יש לכלול גם הפעלת
סנקציות כלכליות למקרה שהמפעילים לא יעמדו בתנאי החוזה או
לאימלאואחרהנחיותהממשלה.שנית,ישלהבטיחאתהשתתפותם
שלארגוניםללאכוונתרווחביןמפעיליהתכניתולאפשרשילובםשל
גופיםישראלייםביןמפעיליהתכנית.שלישית,עלהמדינהלהמשיך
לשאתבעיקרהסיכוןהכלכליהכרוךבהפעלתהתכנית.בשלחשיבות
הנושאהוועדהממליצהכיאישורפרטיהמודלהכלכליהסופייינתן
עלידיצוותמקצועיחיצונישלמומחיםלהיבטיםשוניםשלמדיניות
חברתיתכלכלית.
התחום השני של ההמלצות עוסק בהגדרת אוכלוסיית המשתתפים
בתכניתואופןהטיפולבה.הוועדהאינהמוצאתצורךבשינויהגדרת
האוכלוסייה החייבת במבחן תעסוקה מלא או בשינוי הגדרת מבחן
התעסוקהעצמו,אולםהוועדהקובעתכיכללהמשתתפיםהמופנים
לתכנית יופנו למנגנון אבחון וסינון שהפעלתו תהיה באחריות
הממשלה.בתהליךזהייקבעאםהמשתתףכשירלהשתתףבתכנית
במסלולרגילאושיקומיואילומגבלותישלהטילעלהשתתפותו,או
לחלופין אם אינו כשיר להשתתף בתכנית .לפיכך הוועדה ממליצה
להגדירעילהחדשהלפטורממבחןתעסוקהעלבסיסחוסרמסוגלות
תעסוקתית ולכלול בתכנית מסלול לשיקום תעסוקתי למשתתפים
בעלימסוגלותתעסוקתיתנמוכה.מומלץלהקיםמסלוליהשתתפות
וולונטרייםלתובעיהבטחתהכנסההפטוריםמהשתתפותבתכניתאו
לתובעיגמלאותאחרות.
בהיבטיםהנוגעיםלאופןהטיפולבמשתתפיהתכניתהוועדהמדגישה
את הצורך בקביעת תכנית אישית שתתאים לכישוריו התעסוקתיים
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של המשתתף ולמאפייניו האישיים וביצירת מנגנונים לשיתוף פעיל
של המשתתפים בקביעת התכנית האישית בהתחשב במאפייניהם
התרבותיים ,החברתיים והמשפחתיים .עקרון ה"עבודה תחילה"
ימשיך להיות הקו המנחה המרכזי בבניית התכנית האישית ,אולם
כדי לקדם את מעמדם התעסוקתי של המשתתפים יש להגביר את
חלקן של ההכשרה המקצועית ,של ההכשרה הפניםמפעלית ושל
השלמתההשכלה.
הוועדהממליצהכימילויהתכניתהאישית,דהיינומבחןהתעסוקה,
ימשיך להיות תנאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה .עם זאת הוועדה
קובעת כי המנגנון המוגדר כיום הוא נוקשה מדי ,וכי יש להגמיש
אתמנגנוןשלילתהגמלהבגיןאימילויהתכניתהאישיתבאמצעות
יצירתמנגנוןשלילתגמלההדרגתיתוגם/אוהגמשתהתנאיםלעמידה
במבחןתעסוקהבפועל.הוועדהתומכתבקיומהשלמערכתתמריצים
משולבתשיושםבהדגשעלתמריציםחיובייםלמשתתפיםבדמותם
שלמנגנוניקידוםמקצועיוהכשרהמקצועית,שירותיםתומכיעבודה
ותגמולכספינוסףבעבורהשתלבותבעבודהלאורךזמן.בהקשרזה
ישלצייןכיהוועדהרואהבחיובאתכינונהשלמערכת"מסהכנסה
שלילי" במהלך השנים הקרובות בישראל .הוועדה בחנה במיוחד
את סוגיית שילוב ה"שירות בקהילה" בתכנית האישית וממליצה כי
שילובושלמרכיבזהבתכניתהאישיתיוגבללארבעהחודשיםבלבד
בכלתקופתההשתתפותבתכנית.כמוכןהוועדהקובעתשמשתתף
ב"שירותבקהילה"יהיהזכאי,נוסףעלגמלתהבטחתההכנסהשלה
הואזכאי,לתגמולשאינושכר.
הוועדה ממליצה כי מתכנני יעדים תעסוקתיים הפועלים מטעם
מפעיליהתכניתימשיכולהיותהאחראיםלקביעתהאפשרויותשיוצעו
למשתתףבנוגעלתכניתהאישיתשעליולמלאולקביעתמידתמילויה
או אימילויה של התכנית האישית לצורך קביעת זכאותו לגמלה.
עם זאת העברת הסמכויות שצוינו לעיל לידי מי שאינו פקיד ציבור
מחייבתפיקוחהדוקשלמנהלתהתכניתעלהכשרתמתכנניהיעדים
ִ
התעסוקתיים והעלאת דרישות הסף לביצוע תפקיד זה מבחינת
הניסיוןהתעסוקתיאוההשכלה.כמוכןהפחתתעומסהעבודהשל
מתכנניהיעדיםהתעסוקתייםהיאתנאיחשובלטיפולנאותואפקטיבי
במשתתפיהתכנית,ולפיכךהגדירההוועדהמדדיםלקביעתהמספר
המינימלישלמתכנניהיעדיםבכלמרכז.
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התחום השלישי של ההמלצות עוסק כאמור במערכות הפיקוח
והבקרה של ממשלת ישראל על הגופים המיישמים את התכנית
ובכלים הנדרשים לבחינת הצלחתה של התכנית .כפי שצוין לעיל,
במסגרתהתכניתמועברותסמכויותממשלתיותשונותלידיגורמים
פרטיים ,ולפיכך נודעת חשיבות רבה לפיקוח ממשלתי הולם על
מפעיליהתכניתשיהיהמורכבהןממנגנוניפיקוחכולליםוהןממוסדות
לשמירתזכויותיושלכלאחדמהמשתתפיםבתכנית.
במוסדות שמטרתם שמירת זכויותיהם של המשתתפים בולטת
חשיבותןשלועדותהערר,שהןהכליהמרכזיהעומדלרשותמשתתף
הרואהעצמונפגעללאהצדקהמהחלטתושלמתכנןיעדיםתעסוקתי.
הוועדה ממליצה לחזק את מעמדם של משתתפי התכנית הפונים
לוועדות הערר באמצעות הקלת הגישה של המשתתפים לוועדות
העררוהענקתסיועמשפטילכלמשתתףהמעונייןבכך.כדילשפראת
תפקודןשלועדותהעררהוועדהממליצהלהגדילאתמספרההרכבים
הקיימיםולשלבבהןמשפטנים.מכיווןשוועדותהעררמוסמכותלדון
אךורקבהחלטותיושלמתכנןיעדיםתעסוקתי,הוועדהממליצהכי
ערעוריםעלהחלטותיהםשלגופיהחלטהאחריםהפועליםבמסגרת
התכניתיידונובבתיהדיןלעבודה.עודקובעתהוועדהכיכדילמנוע
כל חשש לניגוד עניינים ,על הרופאים הפועלים במרכזי התעסוקה
ודנים במגבלותיהם הרפואיות של המשתתפים להיות מועסקים על
ידיהממשלה.
לצד הטיפול בפניות פרטניות של משתתפים בתכנית יש לחזק את
מנגנוני הפיקוח הכולל אשר מטרתו הבטחת פעולתם של הגורמים
המפעילים את התכנית למען השגת מטרותיה של התכנית בהתאם
לקבוע בחוק ,בתקנות ,בהוראות המנהלה ובהסכם בין הממשלה
לגורמיםהמפעילים.הוועדהממליצהששרהתמ"תימנהצוותהיגוי
שיורכבמנציגיממשלהומנציגיציבור,והואילווהאתהפעלתהתכנית
באופן שוטף ,יתווה את מדיניות ִמנהלת התכנית ויפקח על יישומה
באופןבלתיתלוי.במקבילעלמנהלתהתכניתלקייםפעולותבקרה
יזומותומקיפותשהמסקנותהנגזרותמהןייאכפובאמצעותמנגנונים
מתאימיםאשרייקבעובהסכםביןהממשלהלמפעיליהתכנית.
היבטים נוספים של הפיקוח הכולל על התכנית נוגעים למערכות
המידעוהמחקרהקשורותלתכנית.ראשית,כדילקייםפיקוחאפקטיבי
ובזמן אמת על התכנית יש להקים מערכת מידע מאוחדת וכוללת
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אשר תופעל על ידי מנהלת התכנית ותרכז נתונים מכלל הגורמים,
הפרטייםוהממשלתיים,הקשוריםבהפעלתהתכנית.שנית,הוועדה
ממליצה להמשיך לקיים מחקר מלווה על התכנית מטעם מנהלת
התכניתולעודדפעילותמחקריתחיצוניתעלהתכנית.
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.1מסגרתההפעלהשלהתכנית
הגורמיםהמופקדיםעלהפעלתהתכנית

המלצה :1.1ברמההמעשיתובתנאיהמציאותהישראליתהנוכחיים
הוועדהקובעתכיתכניתמהל"בתופעלעלידיחברותפרטיות,
חברות למטרות רווח ומלכ"רים תוך הקפדה שמקומם של
המלכ"ריםלאייפקדמןהמפעילים.הוועדהאיננהפוסקתבשאלה
מי ראוי עקרונית להפעיל תכנית "מרווחה לעבודה" — גורמים
ציבוריים או פרטיים ,ולפיכך אינה פוסלת בחינה עתידית של
שילובגורמיםציבורייםבהפעלתהתכניתאוחלקממרכיביה.
המלצה :1.2התכניתתופעלבאמצעותגורמיםישראלייםוגם/אובין
לאומיים.
המלצה  :1.3תוחל שיטת בלעדיות אזורית בחלוקת השירות בין
המפעילים.המפעיליםיומרצולהתחרותביניהם.עידודהתחרות
ייעשה באמצעות מתן אפשרות מוגבלת של מעבר משתתפים
מאזורהפעלהאחדלמשנהוובאמצעותהענקתתמריץעלבסיס
מדדיםהשוואתייםביןהמפעילים.
מבנההחוזה

המלצה :1.4תקופתההתקשרותביןהממשלהלמפעילתהיהשלוש
עדארבעשנים)מעברלתקופתהקמה(עםאופצייהשלהממשלה
להארכת התקופה בשנתיים עד שלוש שנים נוספות לפי איכות
ביצועיהמפעיל.
המלצה :1.5עלהמדינהלשאתבעיקרהסיכוןהכלכליהכרוךבהפעלת
התכנית.
תמריציםכלכלייםלמפעילים

המלצה :1.6ישלהטילסנקציותעלהמפעיליםבמקרהשלאיעמידה
בתנאיהחוזהוגם/אובהנחיותהממשלה.
המלצה  :1.7יש לקבוע תמריצים למפעילים בגין הגשמת מטרת
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התכנית ,כלומר השמה בת קיימה בעבודה ועידוד קידום
המשתתפיםבסולםהתעסוקה.
המלצה :1.8איןלתגמלאתהמפעיליםבגיןחיסכוןבהקצאתשירותים
תומכיעבודה.
תמרוץמעסיקים

המלצה  :1.9תמרוץ למעסיקים יתבסס על תקציב מפעילי התכנית
ללאהתערבותישירהשלהמדינה.
המלצותלקראתיישום

המלצה  :1.10מערכות המידע יותאמו למודל התמריצים הכלכליים
המוצע.
המלצה  :1.11אישור המודל הכלכלי הסופי יתבצע על ידי צוות
מקצועי חיצוני של מומחים להיבטים השונים של מדיניות
חברתיתכלכלית.
.2הטיפולבפרטבמסגרתהתכנית
אוכלוסייהומבחןתעסוקה

המלצה  :2.1חובת העמידה במבחן תעסוקה תמשיך לחול על כל
תובעהבטחתהכנסהשאינופטורמכךלפיחוק.לאיחולשינוי
במבחן התעסוקה הבסיסי ,שלפיו משתתף בתכנית חייב למלא
תכניתאישיתשלשלושיםעדארבעיםשעותשבועיות.
המלצה  :2.2יוקם מנגנון אבחון/סינון )באחריות הממשלה( אשר
ימייןאתכלל המשתתפיםבתכנית,למעטמשתתפיםשהצהירו
על כשירות תעסוקתית מלאה או העומדים בתנאי סף מסוימים
)לדוגמה משתתפים צעירים( .בסמכות מנגנון האבחון לקבוע כי
המשתתףכשירלהשתתףבתכניתבאופןרגילולהציבמגבלותלפי
הצורך.כןבסמכותולקבועכיהמשתתףכשירלהשתתףבתכנית
במסלולשיקוםתעסוקתיאואינוכשירלהשתתףבתכנית.
המלצה  :2.3מנגנון האבחון/סינון יכלול התייחסות רבמקצועית
למצבוהתעסוקתישלהמשתתף,ובכללהאבחוןרפואי,פסיכולוגי
סוציאליותפקודי.
המלצה  :2.4משתתף שהופנה לתכנית במסלול רגיל ולא חל שינוי
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במצבו התעסוקתי במהלך שנה ,יופנה לאבחון חוזר .משתתף
שהופנהלתכניתבמסלולשיקוםתעסוקתיולאחלשינויבמצבו
התעסוקתיבמהלךחצישנה,יופנהלאבחוןחוזר.
המלצה  :2.5תוגדר עילה חדשה לפטור ממבחן תעסוקה על בסיס
חוסר מסוגלות תעסוקתית .פטור זה ייבחן מחדש בתום תקופה
שלחודשיםאחדים.במהלךחציהשנההראשונהשבהמשתתף
מופנה לתכנית לא יוענק לו פטור מהשתתפות בתכנית ,אולם
יהיהניתןלהגבילאתהיקףהתכניתהאישיתשלועדלמינימום
שלפגישהשבועיתעםמתכנןהיעדיםהתעסוקתי.
המלצה  :2.6למרות האמור לעיל בהמלצה  ,2.1למרכזי התעסוקה
תינתן הרשות להפחית שיעור מסוים מסך השעות השבועיות
בקרבשיעורמסויםמהמשתתפיםשיפעלובמסגרתם.
המלצה  :2.7יש להקים מסלולים להשתתפות מרצון בתכנית ,ובין
היתרלאפשרלמקבלגמלתהבטחתהכנסההפטוּרמהשתתפות
בתכנית ,או למקבל גמלה אחרת ,להשתתף בתכנית על פי
רצונו.כןישלאפשרלמשתתףבתכניתבמסגרתמסלולהשיקום
התעסוקתילעבורלמסלולהרגיל.
התכניתהאישית

המלצה  :2.8התכנית האישית תותאם לכישוריו התעסוקתיים של
המשתתףולמאפייניוהאישיים,כמולמשלמצבבריאותוומצבו
המשפחתי.כןתותאםהתכניתלמגבלותשייקבעובמהלךתהליך
האבחון/סינוןעלפיאופיווהיקפושלמבחןהתעסוקהשבויהיה
חייבהמשתתף.
המלצה  :2.9כדי לקדם את השמת המשתתפים בעבודה ,עקרון
ה"עבודה תחילה" ) (work-ﬁrstימשיך להיות הקו המנחה
המרכזי בבניית התכנית האישית .עם זאת כדי לקדם את כושר
השתכרותם של המשתתפים ואת מעמדם התעסוקתי יש לשלב
בתכנית האישית השקעה בהכשרה מקצועית ,הכשרה פנים
מפעלית,ובתנאיםמסוימיםגםהשלמתהשכלה.
המלצה  :2.10יש ליצור מנגנונים לשיתוף פעיל של המשתתפים
בעיצוב התכנית האישית ,בין השאר באמצעות הצגת חלופות
לתכניתהאישיתלבחירתהמשתתף,וזאתלאורההכרהבכבודושל
המשתתףובחשיבותהדברלהירתמותולמעןהצלחתהתהליך.
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המלצה :2.11התכניתהאישיתתיקבעעלפיהמאפייניםהתרבותיים,
החברתיים והמשפחתיים של המשתתף ולאחר התייעצות עם
גורמי הרווחה ועם גורמים רלוונטיים אחרים בקהילה ,ובכללם
ארגוניםקהילתיים.
תגמולמשתתפים

המלצה  :2.12כדי להבטיח תמריץ להשתתפות בתכנית ימשיך
להתקיים מנגנון שלילת גמלה בגין אימילוי התכנית האישית,
דהיינו מבחן התעסוקה .אולם יש להגמיש מנגנון זה באמצעות
מנגנוןשלילתגמלההדרגתיתוגם/אוהגמשתהתנאיםלעמידה
במבחן התעסוקה בפועל .במסגרת מנגנון זה סירוב לקבלת
עבודה מצד המשתתף ייחשב לאימילוי תכנית אישית באופן
מלא.
המלצה :2.13השמהבתקיימהבעבודההיאהיעדהעיקרישלהתכנית,
ולפיכך יש ליצור תמריצים למשתתפים ולגורמים המפעילים
כאשרמשתתףהשתלבבעבודהבמשךתקופהארוכה.במקרים
כאלהישליצורגםמנגנוניםלקידוםמקצועישלמשתתפים.
המלצה  :2.14שיטת מתן השירותים תומכי עבודה למשתתפים
שננקטה בשלב הניסוי של התכנית היא שיטה מקובלת בכלל
התכניותהמוכרותבעולם.שיטהזוהיאתמריץחיוביוהוכיחהאת
עצמהככלייעילוחיונילהשגתיעדיהתכנית.עלכןישלהבטיח
כיהקצאתשירותיםאלולמשתתפיםלאתיפסקעםהמעברלשוק
העבודהאלאבאופןהדרגתי.
המלצה :2.15תמרוץהגורמיםהמפעיליםוהמשתתפיםבשלהצלחות
בתחום ההשמה האיכותית מותנה בקיומה של מערכת מידע
שתוכללספקנתוניםאמיניםועדכניים.אםלאיימצאמקוראחר
לנתוניםבתחוםזה,ישליצורמערכתתגמולבגיןדיווחהשמות
עלידיהמשתתפים.
מתכננייעדיםתעסוקתיים

המלצה :2.16מתכנןיעדיםתעסוקתייקבעאתהאפשרויותשיוצעו
למשתתף בנוגע לתכנית האישית שעליו למלא בהתאם לנקבע
בהמלצה2.10לעיל.עודיקבעמתכנןיעדיםתעסוקתיאתמידת
מילויהאואימילויהשלהתכניתהאישיתעלידיהמשתתףלצורך
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קביעת זכאות המשתתף לגמלה ,בהתאם לנקבע בהמלצה 2.12
לעיל.
המלצה  :2.17דרישות המינימום הקיימות כיום בחוק יורחבו כך
שמתכנן יעדים תעסוקתי יהיה בעל ניסיון תעסוקתי של שלוש
שנים לפחות )לא כולל שירות צבאי או לאומי( או בוגר תואר
ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ובעל ניסיון תעסוקתי של
שנהאחתלפחות)לאכוללשירותצבאיאולאומי(.מתכננייעדים
תעסוקתייםבמסלולהשיקוםהתעסוקתייהיובעליהכשרהבאחד
מתחומיהשיקום.
המלצה :2.18תכניתההכשרהשלמתכנניהיעדיםהתעסוקתייםתוכן
באופןעצמאיעלידיכלאחדממרכזיהתעסוקה,אךתהיהחייבת
באישור מוקדם של מנהלת התכנית .השלמת תהליך ההכשרה
והצלחהבבחינהמסכמתמטעםמנהלתהתכניתבסיוםתהליךזה
יהיותנאיהכרחילהפעלתסמכויותיושלמתכנןיעדיםתעסוקתי.
למתכנניהיעדיםהתעסוקתייםהפועליםבמסגרתמסלולהשיקום
התעסוקתיתותאםתכניתהכשרהמיוחדת.
המלצה :2.19כלמשתתףיקבללאפחותמשעתייעוץאחתבחודש
ללא קשר לסוג התכנית האישית שבה הוא משתתף .בכל
מקרה הממוצע לכלל המשתתפיםלא יפחת משתי שעות ייעוץ
בחודש.
שירותיםתומכיעבודה

המלצה :2.20שיעורקבועמהתקציבלשירותיםתומכיעבודה)(WSS
יופנהלמסגרותהכשרהמקצועית,והמרכזיישאבחלקמהעלות.
כךיהיהאפשרלבקראתתהליךבחירתההכשרותואתהתאמתן
להגדלתסיכוייושלהמשתתףלהשתתףבשוקהעבודה.
המלצה  :2.21במסגרת תקציב השירותים תומכי העבודה יודגש
במיוחדמימוןמסגרותחינוך.לאייווצרמצבשבוהורהלילדים
עדגיל12ישתתףבתכניתללאסידורמשביערצוןלילדיו.מרכזי
התעסוקה יחויבו במימון מסגרות חינוך לילדים )עד גיל  (12של
משתתפיםבתכניתשלאהושמובעבודה.כמוכןימומנומסגרות
חינוךלילדים)עדגיל(12שלמשתתפיםשהושמובעבודה,וזאת
במהלךהשנההראשונהבעבודה.המימוןיופחתבהדרגהעדתום
שנהזו.
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שירותבקהילה

המלצה":2.22שירותבקהילה"ימשיךלהיותמרכיבאפשריבתכנית
האישיתשלמשתתפיםחסריניסיוןתעסוקתי,אךתהיהמגבלת
זמןמרביתשלארבעהחודשיםבכלתקופתההשתתפותבתכנית.
יהיה ניתן להאריך את משך ההשתתפות במסגרת ה"שירות
בקהילה" בארבעה חודשים נוספים אם המשתתף ייתן את
הסכמתוהמפורשתלכך.
המלצה  :2.23בשל אופיו הייחודי של ה"שירות בקהילה" הוועדה
ממליצהשמשתתףב"שירותבקהילה"יהיהזכאי,נוסףעלגמלת
הבטחתההכנסהשלההואזכאי,לתגמולשאינושכר.תגמולזה
יהיהבגובהההכנסהשאינהמובאתבחשבון)(disregardלצורך
חישובגמלהשליחידשבחזקתוילד.מחציתושלהתגמולתינתן
במועדביצועהשירותבקהילה,ומחציתוהשנייהעםהשמתושל
המשתתףבעבודה.
.3בקרה,הסדרהומחקרשלהתכנית
מוסדותשמירתזכויותהמשתתפיםבתכנית
)   (1ה ל י ך  ש י מ ו ע  ו ו ע ד ו ת  ע ר ר

המלצה:3.1ישלקייםהליךשימועלפניהעברתדיווחעלאיעמידה
במבחןתעסוקהכדילהביאלידיעתוהמוקדמתשלהמשתתףכי
קיימתאפשרותשלשלילתגמלתהקיוםשלההואזכאיוכדילקדם
אפשרותלהידברותביןהמשתתףלמרכזהתעסוקה.כלהחלטה
עלהעברתדיווחמעיןזהתועברלמשתתףבכתבובתרגוםלשפת
אמולפיהצורך.
המלצה:3.2ישלמנועכלזיקה,כמוזיקהכלכליתאופיזית,ביןועדת
העררלביןהגורםהמפעילאתהתכנית.
המלצה:3.3ישלאפשרגישהמרביתשלמשתתפיהתכניתלוועדות
הערר מכל הבחינות הרלוונטיות :מיקומן הפיזי של הוועדות,
יידוע המשתתף על זכויותיו בדבר הגשת ערר ,הזמן המוקצב
להגשתערר)אשריורחבלעשריםימיםלפחות(,העלותהכלכלית
הכרוכהבהגשתעררוהתאמתההליךלשפתהעורר.
המלצה:3.4לכלמשתתףהפונהלוועדתערריוענקייצוגעלידיעורך
דיןבאמצעותלשכתהסיועהמשפטיבמשרדהמשפטים.
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המלצה  :3.5יש להגדיל את מספר ההרכבים של ועדות הערר כדי
לקיים הליך הולם ומהיר בהתאם לשאר ההנחיות בעניין ועדות
הערר.
המלצה  :3.6יש לחזק את התפקוד המעיןשיפוטי של ועדת הערר
באמצעות שילוב משפטן בוועדת הערר ובאמצעות הכשרות
מתאימותלחבריהוועדה.
המלצה:3.7תוטלסנקצייהכלכליתיעילהעלמפעיליהתכניתבמצב
שלריבויערריםשיתקבלוכמוצדקיםעלידיועדתהערר.
)   (2ע ר ע ו ר י ם  ה מ ו ג ש י ם  ע ל  ה ח ל ט ו ת  ש ל  ג ו פ י  ה ח ל ט ה  א ח ר י ם  ב מ ס ג ר ת
התכנית

המלצה:3.8ערעוריםעלהחלטותשלגופיהחלטהאחריםבמסגרת
התכניתיידונובבתיהדיןלעבודה.
)   (3א ב ח ו ן  מ ג ב ל ו ת  ר פ ו א י ו ת  ב ק ר ב  מ ש ת ת פ י  ה ת כ נ י ת

המלצה  :3.9בחינת מצבם הרפואי של משתתפים בעלי מגבלה
רפואית זמנית )מחלה עד  30יום( תיעשה בידי רופאים מטעם
משרדהתמ"ת.
המלצה  :3.10במצבי חירום יש להמשיך ולקיים הליך טיפול מהיר
)"נוהלשבעהימים"(במשתתפיםבעלימגבלהרפואיתקבועה.
)   (4נ צ י ב ו ת  פ נ י ו ת  צ י ב ו ר

המלצה:3.11ישלהקלאתהגישהלנציבותפניותהציבורשלהתכנית
במשרדהתמ"ת.
מנגנוניבקרהכוללת

המלצה:3.12שרהתמ"תימנהצוותהיגוישיורכבמנציגיםבכיריםשל
משרדיהממשלההשוניםהקשוריםלתכניתומנציגיציבור.צוות
זה ילווה באופן שוטף את הפעלת התכנית ,יתווה את מדיניות
מנהלתהתכניתויפקחעליישומהבאופןבלתיתלוי.
המלצה:3.13עלמנהלתהתכניתלקייםפעולותבקרהיזומותמקיפות
אשר יכוונו בראש ובראשונה לבחינת פעולותיהם של מפעילי
התכניתביחסלמטרותיה.הדברייעשהבשימתהדגשהראויעל
שמירתזכויותהמשתתפיםבתכנית.
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המלצה  :3.14יש לכונן מנגנוני אכיפה יעילים במסגרת ההסכם בין
הממשלהלמפעיליהתכנית.
המלצה:3.15ישלהגדירקנימידהאחידיםומדידיםבמסגרתתהליך
הבקרה.
המלצה:3.16ישלהקיםמערכתמידעמאוחדתוכוללתשתספקנתונים
מקיפיםבכלהנוגעלהפעלתהתכניתעלסמךהנתוניםהשוטפים
שיתקבלו בזמן אמת ממרכזי התעסוקה ומהגופים הממשלתיים
הרלוונטיים.מערכתהמידעתופעלעלידימנהלתהתכנית.
המלצה  :3.17כדי לבחון את מידת ההצלחה של התכנית בהגשמת
מטרתהואתמכלולהשפעותיה.ישלפעוללהמשךמחקרמלווה
שלהמטעםמנהלתהתכניתלאורךכלתקופתהפעלתה.כןיש
לדאוגלהימצאותםשלנתוניםזמיניםלפעולהמחקריתחיצונית.
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מטרתהתכנית
בראשית דוח זה הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את מטרת תכנית
השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל העבודה כפי שזו מוגדרת
בחוק .מטרה זו עמדה לנגד עיני חברי הוועדה בעת כתיבת הדוח,
ואף ראוי שתעמוד לנגד עיניהם של כל מקבלי ההחלטות באשר
לתכנית.
מטרת התכנית מוגדרת בחוק המדיניות הכלכלית לשנת  2004כך:
"שילובםשלמקבליגמלאותבעבודהשתמצהאתכושרהשתכרותם,
תוךשיתופםבאחריותלכך,כדילאפשרלהםמעברמתלותבגמלאות
לעצמאותחברתיתוכלכלית"10.המטרההיאאפואהשמהבתקיימה
של משתתפי התכנית במעגל העבודה ,שתביא לשיפור ברווחתם
הכלכלית והחברתית ולהגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה
בישראל.איןהתכניתמשיגהאתמטרתהבהשמהגרדאשלהמשתתף
במקוםעבודה,אלאהדברתלויבגורמיםנוספים.בראשובראשונהתלוי
הדברברמתהשכרשלהמועסק,במשךהעסקתוובתנאיהעסקתו:על
המועסקלהשתכרשכרשלאייפולמשכרהמינימום,למשךפרקזמן
ניכרובמסגרתהמבטיחהאתכלזכויותיוכעובדעלפיהמוגדרבחוק.
ישלצייןכיהפחתהבמספרמקבליהגמלאותמקרבציבורמשתתפי
התכניתכשלעצמהאיננהבגדרמטרהשלהתכניתאלאהיאתוצאה
נלוויתשלה.התייחסותלהפחתתתשלומיהגמלאותכיעדבפניעצמו
עלולהליצורלחציםאשריפעלובניגודלמטרותהתכניתכפישנקבעו
בחוק.
המדדים להצלחתה של התכנית ולהצלחתם של מפעיליה מבטאים
במישרין את מטרת התכנית כפי שהוגדרה לעיל ואת הפרמטרים
המאפיינים השמה בת קיימה במעגל העבודה :רמת שכר נאותה
ותקופתהעסקההמאפשרתצבירתניסיוןבעלמשקלוזכויותמלאות.
מזה נובע כי יש לבחון אם ועד כמה שיפרה ההשתתפות בתכנית
10ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.99
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אתרמתחייהםואתרווחתםשלהמשתתפיםונמנעהפגיעהבאורח
חייהם.
התאמתהתכניתלתנאיהמשקהישראלי
מימוש מטרתה של תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודה והשפעתה של התכנית על המשתתפים בה תלויים במידה
רבהבתנאיםהשורריםבמשקהישראליכולוובשוקהעבודההישראלי
בפרט.לפיכךעלהממשלהלהשכילולהתאיםאתאופןיישומהשל
התכנית למגמה הכלכלית השוררת במשק הישראלי באותה עת.
התאמת המדיניות לתנאי המשק חשובה לשם הגברת ההשפעות
החיוביות של התכנית על המשתתפים בה ולצמצום ההשפעות
השליליות.
מבנההדוח
בדוח שני חלקים עיקריים :חלקו הראשון של הדוח הוא מבוא
מדעי קצר בנושא תכניות "מרווחה לעבודה" .מבוא זה כולל סקירה
סוציולוגיתהשוואתיתשלתכניות"מרווחהלעבודה"בעולםולצדה
סקירה של המחקר הכלכלי בנושא זה .הניסיון הביןלאומי שנצבר
בתחוםמחדגיסאוהניתוחהאנליטישלניסיוןזהמאידךגיסאמהווים
בסיסלהמשךהדיוןביישוםהתכניתבישראל.
חלקוהשנישלהדוחכוללאתההמלצותהעיקריותשלהוועדהבדבר
המשך יישומה של תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודה.ההמלצותנחלקותלשלושהפרקים:
בפרק"מסגרתההפעלהשלהתכנית"נדוניםאלה:העקרונותהמרכזיים
הנוגעיםלגורמיםאשררצוישיפעילואתהתכניתולמסגרתההתקשרות
עםגורמיםאלו;העקרונותהמרכזייםשלמכלולהתמריציםהכלכליים
שישלהציבבפנימפעיליהתכנית,בפנימשתתפיהובפניהמעסיקים
הפוטנציאליים; ההמלצות הנוגעות לתהליך היישום האופרטיבי של
עקרונותאלו.
פרק "הטיפול בפרט במסגרת התכנית" עוסק בהסדרת היחסים בין
מקבלי גמלת הבטחת הכנסה ,ובייחוד משתתפי התכנית ,לבין
ממשלת ישראל והגורמים המפעילים את התכנית מטעמה .בפרק
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זההוועדהמגישההמלצותבנוגעלאלה:הגדרתציבורהמשתתפים
בתכנית;אופימבחןהתעסוקהשיתקייםבמסגרתהתכנית;העקרונות
המרכזיים בבניית התכנית האישית של משתתפי התכנית; הכללים
להקצאת שירותים תומכי עבודה ולשילוב משתתפים ב"שירות
בקהילה";מערכתהזכויותוהחובות,התמריציםוהסנקציותשתעמוד
בפניהמשתתפים;הכלליםבנוגעלמתכננייעדיםתעסוקתיים.
בפרק "בקרה ,הסדרה ומחקר של התכנית" נדונים אמצעי הפיקוח
והבקרה של ממשלת ישראל על הגופים המיישמים את התכנית
בפועלוהכליםהנדרשיםלשםבחינתהצלחתהשלהתכנית.פרקזה
כולל המלצות בנוגע לאלה :מוסדות שמטרתם היא שמירת זכויות
הפרטים המשתתפים בתכנית; מנגנוני הבקרה ומערכות המידע של
מנהלתהתכניתבמשרדהתמ"ת;בחינהעתידיתשלהצלחתהתכנית
והמחקרהנדרשבגינה.
הוועדהמגישהאתהמלצותיהכמכלולאחדאשרחלקיותומכיםזה
בזהומאזניםזהאתזה.לפיכךאימוץחלקישלההמלצותיהיהמנוגד
לעקרונותהעומדיםבבסיסושלהדוח.
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.1היבטיםסוציולוגיים
התכניות מהל"ב ו"אורות לתעסוקה" הן תכניות "מרווחה לעבודה"
)(welfare to workבדומהלתכניותאחרותמסוגזהשאומצובמדינות
שונות,והןמבקשותלעודדאתהשתלבותםבשוקהעבודהשלאנשים
שמקורהכנסתםהעיקריהואגמלאות)בניש;2005,דורון;2000,קטן,
 .(2000תכניות אלה ,המכונות במדינות אירופה "מדיניות הפעלה"
) ,(activation policiesייחודיות בכך שהן כורכות קבלת גמלאות
במסגרתתכניותהמספקותסעד,דוגמתהבטחתהכנסה,בהשתלבות
בשוקהעבודה.
תכניות"מרווחהלעבודה"מיועדותעלפירובלמקבליגמלאותסעד
ולמובטליםלטווחארוךהמתקשיםלהשתלבבשוקהעבודה.תכניות
אלה הונהגו לראשונה בארצות הברית בשנות השמונים ,והן אחד
מהאמצעיםשלהמדיניותהכלכליתהמבקשתלעודדמעברמרווחה
לעבודה .מהמחקרים על התכניות שהונהגו בארצות הברית עולה
שאין "מודל אמריקאי" אחיד .מבנה התכניות ומטרותיהן משתנים
ממדינה למדינה ,מאזור לאזור בכל מדינה ומעת לעת .זאת ועוד,
לפעמיםבאותואזורמופעלותבמקבילשתיתכניותבעלותהדגשים
שונים)הזנפלד.(Blank, 2002; Bloom et al., 2003;2006,אמנםתכניות
המעודדותמעברמרווחהלעבודהכברהופעלובעברבמדינותרווחה
מסוימות,במיוחד"מדיניותשוקהעבודההפעיל"בשוודיה,אולםהחל
משנותהתשעיםשלהמאהה20גםמדינותאחרותבעולםמאמצות
תכניות "מרווחה לעבודה" ,המתבססות ,כל אחת במידה שונה ,על

מאפיינים ועל דרכי יישום של תכניות אמריקאיות )Cebulla et al.,
2005; Van Oorschot & Abrahamson, 2003; Halvorsen & Jensen,
.(2004
אי אפשר לנתח תכניות "מרווחה לעבודה" ללא התייחסות להקשר
שלהן .אלה תכניות של כלכלת מיקרו המשרתות אסטרטגיה של
כלכלתמקרו.יעדיכלכלתמקרומשתניםלפיהסביבה,לפיהסוגיות
החברתיות הנתפסות כדחופות באותו זמן על ידי הממסד ולפי
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ההתפתחויות הכלכליות .משום כך יעילות התכניות תיבחן לא רק
לפיהמידהשבההןהשיגואתהמטרותהצרותשהוצבולהןברמת
המיקרו,אלאגםלפיתרומתןלאסטרטגייתהמקרושאותההןנועדו
לשרת.
בארצות הברית באו תכניות "מרווחה לעבודה" בראש ובראשונה
לפתוראתמהשנתפסכהיווצרותתלותבגמלאותהסעד.בלבשיטת
התכניותהאמריקאיותעומדתהתנייתהזכאותלגמלאותסעדביציאה
לעבודה.אוכלוסייתהיעד שלמדיניותזוהיאנתמכיהסעדמחוסרי
העבודה ,והשתלבותם בשוק העבודה נתפסת כאמצעי לצמצום
תלותםבגמלאותסעד.
שרי האוצר של מדינות ה) OECDהארגון לשיתוף פעולה כלכלי
ולפיתוח( גיבשו בעשור האחרון מצע לשינוי בתכנים ובמבנה של
מדיניות הרווחה בארצותיהם .במרכזו של מצע זה עמדה ההצעה
למעברמרווחה"פסיבית"לרווחה"אקטיבית",כלומרמעברמרווחה
לעבודה .על רקע זה הונהגו בעולם תכניות "מרווחה לעבודה"
המתבססות על עקרון ההתניה שהנחה את התכניות האמריקאיות,
אםכימטרתןהמוצהרתהוגדרהאחרת:פתרוןלבעיותשלאבטלה
לטווחארוךושלאיהשתתפותשלחלקמהאוכלוסייהבכוחהעבודה.
תכניות אלה כוונו לשתי קבוצות יעד :מקבלי גמלאות סעד שאינם
משתתפים בשוק העבודה ומובטלים לטווח ארוך המקבלים דמי
אבטלה.
מטרותיהןשלתכניות"מרווחהלעבודה"

ברמתהמקרוניתןלהצביעעלשלושמטרותעיקריותשלהמדיניות
שבמסגרתה מופעלות תכניות "מרווחה לעבודה" :ראשית ,צמצום
במספרמקבליגמלאותהסעדכדילהקטיןאתההוצאותהציבוריות.
מטרהזואינהפוסלתגידולזמניבהוצאותהציבוריותכדילהקלאת
המעברמרווחהלעבודה,אולםהיאמבקשתלהוביל,בסופושלדבר,
לצמצוםניכרבעלויותמערכתהרווחה.
שנית ,השתלבות אוכלוסיית היעד בשוק העבודה .מטרה זו תושג
באמצעות שירותי השמה בעבודה והתניית הזכאות לגמלאות סעד
בהשתתפות בתכניות השמה וגם/או באמצעות תמריצים לעידוד
התעסוקה ) .(Ochel, 2005ההנחה הבסיסית היא שגמלאות הסעד
הניתנותלאנשיםשאינםעובדיםעלולותלהיותתמריץשלילילעבודה
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כלעודהתועלתהגלומהבהםגבוההמהתועלתמעבודה,דהיינוהן
יוצרות "מלכודת אבטלה" )גל .(2004 ,האופן שבו התכניות משיגות
את היעד של השתלבות בעבודה תלוי בהגדרת החסמים העומדים
בפניאוכלוסייתהיעד).(Saunders, 2005תכניותהמדגישות"עבודה
תחילה")(work ﬁrstמבוססותעלההנחהכיניתןלהתגברעל"מלכודת
האבטלה"עלידיהגדלת"מחיר"האבטלהלמובטלבאמצעותביטול
חלקיאומלאשלגמלאותהסעד,הנתפסותבגישהזוכחסםהעיקרי
בפני כניסתו לשוק העבודה .יש המניחים שאין חסמים נוספים בפני
הכניסה החופשית לשוק העבודה ,אולם הנחה זו אינה תואמת את
המציאות כשמדובר בקבוצות אוכלוסייה מסוימות ,למשל אנשים
בעלי מוגבלויות ,אנשים המטפלים בילדים או בבעלי מוגבלויות,
אנשים בעלי רמת חינוך והכשרה שאינה מספקת את הדרישות
למשרות הפנויות ,אנשים מכורים לסמים ,קבוצות שנדחקו לשולי
החברהבשלהשתייכותןלמגדראולמיעוטמסויםואנשיםמוחלשים
בשלחשיפתםלאלימות,בכללזהאלימותבמשפחה.אמנםתכניות
"מרווחהלעבודה"המכירותבחסמיםהעומדיםבפניהשתלבותןשל
קבוצותאלובשוקהעבודהאינןפוסלותאתהצורךבשירותיהשמה
בעבודה,אךעםזאתהןנותנותמשקללאפחוּתלתמריציםבדמות
פיתוח הון אנושי וסביבה ידידותית לעבודה )למשל על ידי סבסוד
מעונותיוםלילדים(.
במקריםמסוימים,לפימצבהתעסוקהבמשק,המדינהרואהבטיפול
בילדיםובאנשיםבעלימוגבלויותתרומהלהוןהחברתי,ועלכןמציעה
כחלופה להשמה בעבודה אמצעים ותכניות לחיזוק התפקוד ההורי
אוהטיפולבאנשיםבעלימוגבלויות).(Saunders, 2005למשל,בסוף
שנותהשמוניםובתחילתשנותהתשעים,כאשרהיהשיעורהאבטלה
בדנמרק גבוה ,היא עודדה יציאה משוק העבודה על ידי תמריצים
ליציאהלחופשותארוכותוסיועבטיפולבילדים.תמריציםאלהבוטלו
לאחרשירדושיעוריהאבטלה.דוגמהאחרתהיאהתכניתNew Deal
 (NDFLP) for Lone Parentsבבריטניה ,המאפשרת להורים יחידים
להשתתףעלפירצונםבתכניותלהשמהבעבודה,אךאינהמבטלת
את התמיכה בילדים להורים בעלי הכנסה נמוכה המעדיפים לטפל
בילדיהםולאלצאתלשוקהעבודה).(Saunders, 2005
המטרההשלישיתשלמדיניותמרווחהלעבודההיאצמצוםממדיהעוני
באוכלוסייתהיעד".קוהעוני"הואההכנסההמזעריתהמאפשרתרמת
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חייםסבירהבאותהחברה)דורון.(1988,ארגוןהOECDפיתחכמה
מדדיםיחסייםהמאפשריםלערוךמחקרהשוואתיביןלאומיבנושא
העוני).(Walker, 2005בעזרתמדדיםאלהניתןלבחוןאםההשתלבות
בתכניות"מרווחהלעבודה"תורמתלשינויברמתההכנסהוביציבות
מקורותההכנסהשלהמשתתפיםבתכניותהללו.אךעלאףחשיבותו
לא עמד מבחן מסוג זה בראש סדר העדיפויות של רוב המחקרים
הנסקריםבדוחזה.
מרכיביהיסודשלתכניות"מרווחהלעבודה"

כאמור ,המשותף לכל תכניות "מרווחה לעבודה" בעולם הוא
השימוש בתעסוקה ככלי לצמצום התלות בתשלומי רווחה והתניית
קבלת גמלאות ביציאה לעבודה .תכניות אלה הביאו לשינוי בבסיס
הסטטוטורישלמדיניותהרווחה—מעברמזכותבסיסיתלסיועחברתי
לחוזה חברתי המתנה את זכאות הפרט לתמיכה חברתית במילוי
חובתוכלפיהחברה,קריבהשתתפותובשוקהעבודה.ההבדליםבין
התכניותהשונותבאיםלידיביטויבמרכיביהתכניותובדרכייישומן,
במאפייניםהשוניםשלשוקהעבודהובאסטרטגיותשנוקטותהמדינות
לשילובמחוסריהעבודהבשוקזה.להלןמובאיםמגווןמרכיביםשל
תכניות"מרווחהלעבודה"שאומצובמדינותברחביהעולםבמידהכזו
אואחרת):(Walker, 2005
.1

.2

.3

.4

התנייתמתןגמלאותביציאהלעבודה—הטלתחובהעלהמשתתף
בתכנית להשתלב בשוק העבודה .איעמידה בחובה זו מביאה
להפעלתסנקציותבצורתביטולחלקיאומלא,זמניאוסופי,של
גמלאותהסעד.
סיועבהשמהבעבודה—סיועבחיפושמקוםעבודה,הקנייתהרגלי
עבודה ומתן כלים למציאת עבודה )לדוגמה הדרכה בכתיבת
קורותחייםובהתנהגותהולמתבראיוןעבודה(.מרכיבזהמשותף
לכלתכניות"מרווחהלעבודה"בעולם.
פיתוחהוןאנושי—השלמתהשכלהבסיסית,הכשרהמקצועית,
הקנייתניסיוןוכישוריעבודה,סבסודעבודותבסקטורהפרטיאו
עבודותיזומותבסקטורהציבורי.
גישורותיווך—השלמתהכנסהעדלמציאתעבודה,כיסויהוצאות
שנגרמועקבחיפושעבודהוהוצאותנלוותלעבודה)כמונסיעות
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וטיפולבילדים(,הבטחתהכנסהבמקרהשלכישלוןבהשתלבות
בעבודההחדשה,שירותיתמיכה)מעונותיוםלילדים(,השוואת
שכרזמניתלמועסקהמקבלשכרהתחלתינמוךמשכרהמינימום
אומהשכרשיועדמראשעלידייוזמיהתכנית.
 .5השוואתשכר—כדילהתמודדעםבעיית"מלכודתהאבטלה"ניתן
פיצויכספילמועסק)השלמתהכנסהאוזיכוימס(במקריםשבהם
שכרונמוךמשכרהמינימוםאומהשכרהעומדעלקוהעוניעם
תוספתלעידודתעסוקה.
 .6יצירת מקומות תעסוקה — סבסוד מעסיקים פרטיים או הפעלת
עבודותציבוריותקהילתיותיזומות.
האפקטיביותשלמדיניות"מרווחהלעבודה"

בסופו של דבר ,כאשר בוחנים את יעילותה של מדיניות הרווחה
האקטיבית השואפת להתגבר על התופעה של "מלכודת האבטלה",
ישלבחוןאםהיאהביאהבחשבוןחסמיםבביקושלעבודהועיוותים
אפשריים אחרים בשוק העבודה )למשל ,אסימטרייה במידע בין
מעסיקים למחפשי עבודה בנוגע למשרות הפנויות ולמהות העבודה
הזמינה,חסמיםבפניכניסהחופשיתלשוקהעבודהבקרבאוכלוסייה
מוחלשת ועוד( .יש לבחון אם מדיניות זו מביאה להיווצרותם
של עיוותים כלכליים חדשים ולתופעות המוכרות בספרות
כ” “substitution” ,“deadweightו” .“displacementתכניות שהן
” “deadweightאינן אפקטיביות בהשוואה לצעדים אחרים שאפשר
לנקוטלעידודהתעסוקה,כגוןתמריצימסלבעלישכרנמוךאולהורים
יחידים .תכניות שאינן קושרות בין מטרת ה"אקטיבציה" של ההיצע
לעבודה לבין מצב הביקוש לעבודה עלולות לגרום שהמועסקים
החדשיםיחליפומועסקיםותיקים)”(“substitutionאויידחקולפלח
שוקשאינומקורתעסוקהברקיימהונמצאבשולישוקהעבודההרגיל
)”.(“displacementהנושאיםהללונמצאיםבנקודתהשקהביןהמישור
של כלכלת המקרו למישור של כלכלת המיקרו .מעטים המחקרים
העוסקיםבנקודתהשקהזו,וישמקוםלהמשיךולעסוקבה.עםזאת
הניסיון המצטבר ב OECDמלמד בעניין הגידול בביקוש לעבודה כי
תכניות"מרווחהלעבודה"המתבססותעלמידעסטטיסטירחבבדבר
מאפייניאוכלוסייתהיעדובדברמצבהתעסוקה,עשויותלהיותכלי
יעילבכלכלתהמיקרוליישוםאסטרטגיהשלכלכלתהמקרושמטרתה
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עיצובשוקהעבודה.התאמתהתכניותהבודדותלסביבההחברתית
והמקרוהכלכלית,ובכללזהלפעריםביןצורכיהמשקליכולותהעבודה
שלאוכלוסייתהיעד,היאתנאיהכרחילהצלחתן,כיווןשתכניותאלו
הןרקכליאחדבהרכבהמלאשלהצעדיםשלכלכלתהמיקרוושל
כלכלתהמקרוהנדרשיםלצמצוםהאבטלהבמשק:

Since one of the main objectives of active measures is to assist the unemployed to get back into work, they require a
reasonably buoyant supply of job vacancies in order to be
eﬀective. As The OECD Jobs Study has stressed, more eﬀective active policies are only one element in a comprehensive
strategy of macroeconomic and microeconomic measures
required to cut unemployment signiﬁcantly.
)(Martin, 2000, p. 107
מניתוחממצאימחקריםשפורסמובנושאזהעולהשתכניות"מרווחה
לעבודה"עשויותלסייעבשילובםשלחלקמהבלתימועסקיםוממקבלי
גמלאותהסעדבשוקהעבודה11.מסקנהזונכונהבמיוחדכאשרמצב
המשקטוב,ושוקהעבודהמתרחבומסוגללקלוטעובדיםחדשים.עם
זאת מניתוח הממצאים עולה גם כי התרומה הכוללת של התכניות
הללו לשינוי בשיעור ההשתתפות בשוק העבודה או לצמצום ממדי
העוניהיאמצומצמתלמדי:מסקירתספרותבנושאשבוצעהעלידי
מכון ברוקדייל נמצא כי ממוצע השיפור בתעסוקה בקרב משתתפי
התכנית הוא חמישה אחוזים .זאת בעיקר משום שלעתים קרובות
רמתהשכרשלהמשתתפיםבתכניותאלהנמוכהוההתמדהשלהם
בשוקהעבודהקצרהומוגבלת.
הצלחתןשלתכניות"מרווחהלעבודה"בשיפורמצבםשלהמשתתפים
בהן תלויה בגורמים שונים .המחקרים השונים שפורסמו בנושא זה
מראיםכיאיןאחידותביןהמדינותהשונותבמאפייניהתכניותהללו.
עם זאת המחקרים מעלים כי תכניות המאופיינות בהשמה מהירה
11לסקירה מקיפה בעניין זה ראו :גל ,ג'' ובראון ,פ' .מה אפשר ללמוד מהניסיון של
תוכניות"מרווחהלעבודה"בעולם?,אפריל.2007
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שלהאדםבשוקהעבודה,במתןטיפולפרטניובפיתוחההוןהאנושי
בקרב הפרטים החסרים כישורים חיוניים ,הן התכניות המצליחות
ביותר .זאת ועוד ,עולה בבירור כי יש צורך להתאים את התכניות
הללו לצרכים המיוחדים של אוכלוסיות היעד השונות כדי להגדיל
אתסיכוייהצלחתן.כמוכןנמצאכיהפעלתסנקציותבתכניותהללו
אמנםעשויהלעודדמעברמהירלשוקהעבודה,אולםבדבבדהיא
עלולהלפגועפגיעהחמורהברמתהחייםשלהמשתתפים.עודנמצא
כי תכניות וולונטריות גורמות לצמצום באוכלוסיית היעד המטופלת
במסגרתהתכנית,אךעםזאתהןנתגלוכמסייעותבמיוחדלמשתתפים
בהן.חשיבותרבהנודעתלרמתההכשרהשלהיועציםהתעסוקתיים
המפעילים את התכניות .כמו כן נמצא כי ככל שעומס העבודה של
העובדים במרכזי התעסוקה קטן יותר וכישוריהם טובים יותר ,כך
הם מסוגלים לספק טיפול עקיב ,רצוף ומותאם יותר למשתתפים.
חשוב לציין כי ממצאי המחקרים שנעשו בארצות הברית מצביעים
על מגבלות ביישום התכניות כאשר הן מופעלות באופן בלעדי על
ידי ארגונים למטרות רווח .לבסוף ,ניכר כי הצלחתן של תכניות
אלה ,דהיינו מעבר של המשתתפים לשוק העבודה ,תלויה במידה
רבה במערך השירותים התומכים הנלווים להן ,במיוחד בשירותים
המיועדים לילדי המשתתפים ובמערך הסיוע הכספי המיועד
להגדילאתהכנסותהמשתתפיםבעתהשתלבותםהמחודשתבשוק
העבודה.
סיכוםומסקנות

סקירת המחקרים בנושא זה מובילה לכמה מסקנות חשובות ,ומהן
להמלצותבנוגעלתכניות"מרווחהלעבודה":הניסיוןבארצותהברית
מלמדשאיןלתכניותהשפעהעלמעגלהעוני,בעיקרמשוםשהשיפור
שהןהביאובהכנסתהמשתתפיםבתכניותלאהיהאלאלטווחקצר
שלשלושארבעשנים,וזאתבמצבשלצמיחה.לנוכחממצאיםאלה
עולה התהייה שמא הרפורמה הזאת אך מחמירה את המצב שהיא
באהלתקןמאחרשהיאמחמיצהחלקמהגורמיםלתלותםשלנתמכי
הסעדבגמלאותסעד,ולמעשהאיננהמשיגהאתמטרתההעיקרית—
צמצומםשלהתלותהזאתושלהעיוותיםהכלכלייםהמנציחיםאותה
והמטיליםנטלתקציביעלהדורותהבאים.מדיניות"מרווחהלעבודה"
עוסקתלרובבעידודלתעסוקהשלאוכלוסייהמוחלשתבעלתקשיים
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אמיתייםבהתאמהלמשרותהפנויותהקיימות.שינויביעדיםובתקציב
הרווחהמביאלהקשחתתנאיהזכאותלגמלאותבשלהתנייתהסיוע
בהליך ההשמה בעבודה בלי להביא בחשבון חסמים העומדים בפני
כניסתושלהפרטלשוקהעבודה.שינויכזהעלוללהחמיראתמצב
העוניואתבעייתהתעסוקהבטווחהבינוני.
תכניות"מרווחהלעבודה"מתמקדותבהגדלתהיצעהעבודהלמחוסרי
עבודה.ישמקוםאפואלבחוןאםהגידולבהיצעהעבודהנתמךעלידי
גידולמתאיםבביקושלעבודה.מדיניותשאינהמביאהבחשבוןאתצד
הביקוש עלולה לגרום לעיוותים בשוק העבודה ,כמו למשל תופעות
של”“substitutionשלמועסקיםאחריםעלידיהמועסקיםהחדשים
או”“displacementשלהמועסקיםהחדשיםלמקומותעבודהבשולי
השוק.משמעותהשלתופעתה”“displacementבמונחירווחתהפרט
היא ניכור חברתי של המשתתפים בתכנית והמשכה של ההדרה
החברתיתהמחזקתאתתלותםבגמלאות.במקרהזההתכניתאינה
משרתת את מטרתה של המדיניות ,והיא מעבירה את הבעיה לדור
הבא.
הצורך ליצור מקומות עבודה מעלה סוגיות אחרות כמו פגיעה
אפשרית בהקצאת המקורות במשק והתערבות הסקטור הציבורי
בשוקהעבודה.במדינותשונותנבחרושיטותשונותליצירתמקומות
עבודה חדשים ,מעבודות יזומות ועד לתמריצי מס ומתן סובסידיות
למעסיקיםפרטיים.במחקריםהקיימיםלאנמצאההתייחסותמספקת
לשניהיבטיםעיקרייםשלמדיניות"מרווחהלעבודה":האחד,יצירת
מקומותעבודהבאמצעותעידודלעסקיםקטנים.נראהכילאניתןלדון
במדיניות"מרווחהלעבודה"בלילעסוקבנושאזה.השני,ההשלכות
השליליות של שיטת הסבסוד של חברות לשם עידוד התעסוקה;
בהיבטזהעסקומחקריםמעטים.בישראלשיטהזוהובילהבעברהלא
רחוקלעיוותיםבהקצאתהמקורות,ולאלשינוייםרצוייםבניקיימה
בשוקהעבודה.מתחייבתבדיקהשלהנושאלפנינקיטתצעדיםמסוג
זה.
כמו כן יש להשוות בין מתן תמריצים למעסיקים כאמצעי לעידוד
תעסוקה לבין מתן תמריצים למועסקים כפיצוי על הפסד תשלומי
הגמלאותאודמיאבטלהוכאמצעילעידודתעסוקה.תכניות"מרווחה
לעבודה"המלוותבצעדיהשוואתשכרלמועסקיםבשכרנמוך)השלמת
הכנסה וגם/או מס הכנסה שלילי( יעילות מתכניות אחרות ,מאחר
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שתמריציםלמועסקיםמעודדיםאותםלהישארבעבודהומונעיםעוני
בלילעוותאתהמנגנוןשלשוקהעבודה.
נוסףעלכךנדרשדיוןעלמערךשלכליםמדינייםשלוביםהמחייב
בטווח הקצר והבינוני תוספת מקורות ציבוריים .המשותף לרבות
מהמדינותשבהןהופעלהתכנית"מרווחהלעבודה"הואשהןמפעילות
מדיניות"מרווחהלעבודה"כדילפתורסוגיהשלתלותבסיועחברתי
כמקור פרנסה במקום תעסוקה .מדיניות זו נשענת על גישה שלפיה
מתןגמלאותלבלתימועסקברמתהפרטגורםלעיוותבשוקהעבודה
ברמתהמקרובשלהיווצרותהשל"מלכודתאבטלה"אצלמועסקים
רבים,מצבשבוהתועלתמעבודהנמוכהמהתועלתמקבלתגמלאות.
השוני בין המדינות הוא באמצעים שהן בוחרות לנטרל עיוות זה:
"שיטת הגזר" — הגדלת כדאיות העבודה באמצעות תמריצים
למועסקיםברמתשכרנמוכה—או"שיטתהמקל"—הפחתתכדאיות
קבלתהגמלאותבאמצעותסנקציות.נראהכימדיניותהתומכתבשוק
חופשיצריכהלחתורלשימושבתמחור)שיטותהגזר(ולאלהתערבות
בשוקהעבודההנובעתמשיקוליםתקציבייםזרים)שיטותהמקל(.
אחתהמסקנותהעיקריותמסקירתמחקריםבנושאזההיאכיהאמצעי
ליישום המדיניות ברמת הפרט הוא תכנית "מרווחה לעבודה" עם
שילובים שונים של טיפול אישי ,של שירותי השמה בעבודה ושל
פיתוחהוןאנושי.ממצאיהמחקריםשנסקרוכאןמראיםאתהיתרון
הטמוןבגישהמאוזנתהמותירהמקוםלחבילתשירותיםהמותאמים
ליכולת האישית של הפרט ולמגבלותיו .אין הוכחה שתכנית יקרה
תוביל לתוצאות טובות יותר ,אך אפשר ללמוד ממחקרים רבים על
חשיבותו של עומס עבודה קל עד כמה שאפשר ושל צוותים בין
תחומייםמנוסים.
החסמים העיקריים לכניסה לשוק העבודה הם אלה] :א[ הצורך
בטיפול בילדים .צורך זה מחייב פתרונות הולמים לחינוך ולטיפול
בילדים)השקעהרחבתהיקףבמעונותיום,בצהרונים,ביוםלימודים
ארוך;תוספתהשקעהלהכשרתמטפליםבילדיםבגילהרךועוד(ודיון
בצורךלתתלהוריםזכותבחירהביןהורותמלאהלתעסוקהמלאה;
]ב[רמתהשכלהאוהכשרהשאינןהולמותאתדרישותשוקהעבודה
הרגיל.תופעהזומחייבתמציאתפתרונותיצירתייםלבעייתההכשרה
והחינוך של מבוגרים לשם מימוש העצמתם הכלכלית לאורך זמן;
]ג[גורמיםשוניםשלדחיקהלשוליהחברה,כגוןאלימותבמשפחה
46

דוחהוועדה:רקעמדעי

הפוגעת ביכולתן של נשים מוכות לעבוד באופן סדיר ולהשתקם
גם לאחר שהן מצליחות להימלט ממעגל האלימות )תופעות פוסט
טראומטיות( .תופעה זו מחייבת דיון מיוחד בממדיה באוכלוסיית
היעד של תכנית "מרווחה לעבודה"; ]ד[ בעיות הקשורות במקום
הימצאהשלהעבודה,לרבותריחוקממקומותעבודהוממקוםהטיפול
בילדים.
לדרך יישומן של התכניות חשיבות מכרעת .לשם כך נדרשים צוות
מנוסה ,בעל הכשרה הולמת ,להערכת המסוגלות והצרכים של
המשתתף בתכנית; ידע על זכויות הפרט והמועסק ועל יכולותיו;
משאבים לתיאום בין הגורמים הרלוונטיים — משרדים ורשויות,
ארגונים וולונטריים ,תכניות שיקום והכשרה מקצועית ומעסיקים
פרטיים או ציבוריים .דיון בסוגיה זו מחייב מבחן מחודש של הליך
ההפרטהשלתכניות"מרווחהלעבודה")המודלהאמריקאי(כחלופה
להפעלתתכניותאלובאמצעותלשכותהתעסוקהבתיאוםעםלשכות
הרווחה ,עם מערכת החינוך ,עם ארגונים וולונטריים ועם עסקים
פרטיים)המודלהבריטיוהדני(.
לבסוף ,הניסיון של תכניות ההפעלה במדינות ה OECDמלמד
שהצלחתןשלהתכניותהללותלויהבהשקעתמשאביםרביםלעידוד
התעסוקהוליצירתסביבהתומכתבמועסקים,דהיינובהזרמהתקציבית
בטווח הקצר והבינוני שמטרתה תמיכה במעבר מרווחה להעצמה
כלכליתולהכנסהבטוחהשלאוכלוסייתהיעדשלהתכניות.
.2היבטיםכלכליים
שאלת ההשפעה של תכניות רווחה על היצע העבודה ,על רמת
התעסוקה ועל רווחת הפרט היא נושא מרכזי במחקר הכלכלי זה
כחצימאה.עםהמעברההדרגתישלתכניותרווחהבארצותהברית
ובאירופה מתשלומי העברה לזיכויי מס ולמדיניות ממוקדת עבודה,
עברה הספרות התאורטית והאמפירית שינוי דומה .מטרת פרק זה
היא לסקור את המסגרת התאורטית הקיימת לניתוח כלי המדיניות
השונים ולתאר בקצרה מקצת הממצאים האמפיריים הנוגעים
להם.
תכניות"מרווחהלעבודה"מכוונותכלפיאוכלוסייתהנמצאיםבאופן
מתמשךבמערכתהרווחה,והןמיועדותלהוציאםממערכתזוולשלבם
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במעגלהעבודה.במרביתהמקריםמדוברבאוכלוסייהבעלתמיומנויות
תעסוקהנמוכות,ומכאןגםבעלתשכרפוטנציאלינמוך.בפנימעצבי
התכניותעומדותארבעמטרות:
• לתמרץ אוכלוסייה זו לעבוד ובכך להעלות את רווחת הפרטים
ואתהיצעהעבודה.
• להעלותאתשיעורהתעסוקהוההשתתפותבמשק.
• לצמצםאתהתלותשלאוכלוסייהזובמערכתהרווחהתוךהמשך
מתןתמיכהכספיתמספקתכךשמצבהישתפר.
• להחליף את מערכת התמיכה הקיימת במערכת יעילה וצודקת
יותר.
חשוב להדגיש כי הכנסת הפרטים למעגל העבודה אינה מטרה
כשלעצמה מכיוון שכאשר שאר התנאים שווים ,הפרטים מעדיפים
שלא לעבוד .ההתמקדות בתכניות המרחיבות את מעגל העבודה
נוגעתלמצביםשבהםהרחבתמאמץהעבודהמשתלמתמכיווןשהיא
מאפשרת לתת לפרט פיצוי מתאים ,במונחי תצרוכת ,ולהביא אותו
לרמתרווחהגבוההיותר.
תלותגבוההבמערכתהרווחהנובעתמשניגורמים:הראשון,מקבלי
הגמלאותאינםמעונייניםלחפשעבודהולקבלהצעותעבודהמשום
שהשכרשהםיכוליםלקבלנמוךמהגמלהומההטבותהנלוות.בעיה
זוניתנתלפתרוןבאמצעותהורדתהגמלאותאוהעלאתהשכר.קובעי
המדיניות מעדיפים בדרך כלל את הפתרון השני כי כך יהיה אפשר
להמשיך ולספק רמה מזערית של הכנסה .העלאת השכר מתבצעת
על ידי קביעת שכר מינימום ,על ידי תשלומים ישירים באמצעות
סובסידיות שכר וזיכויי מס )מס הכנסה שלילי( ועל ידי אמצעים
עקיפים שמטרתם להגביר את יכולת ההשתכרות של הפרטים ואת
ההוןהאנושישלהם,כגוןדרישותעבודהוהכשרהמקצועית.מדיניות
מסוג זה מכונה לעתים ” .“make work payהגורם השני ,מקבלי
הגמלאות אינם מצליחים למצוא עבודה היות שהם בעלי כישורים
נמוכים ובעלי זיקה מועטה לשוק העבודה .בעיה זו ניתנת לפתרון
על ידי שירותי ייעוץ וסיוע בחיפוש עבודה ,שיפור שירותי ההשמה
הציבוריים )לשכות התעסוקה( ,תעסוקה מסובסדת בסקטור הפרטי
והציבוריותכניותהכשרהמקצועית.
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השפעתםשלכליהמדיניותהשוניםתלויהבהעדפותיהםשלהפרטים
המרכיבים את אוכלוסיית היעד ובכושר ההשתכרות שלהם .על כן
ההשפעה של כל תכנית על פרטים בעלי העדפות שונות או בעלי
שכרשונהעשויהלהיותשונההןמבחינתהיצעהעבודהוהןמבחינת
התועלתשיפיקומהתכנית.כפישיפורטבהמשך,לעתיםניתןליישם
תכניתהמשפרתאתמצבכלהפרטים)אולפחותלאמרעהאתמצבם(,
אך אנו נתייחס גם לאפשרות שמצבם של חלק מהפרטים משתפר
ומצבם של אחרים מורע .במקרים אלו יישום תכנית אחת שיכלול
את כל המשתתפים עשוי להניב תוצאות לא רצויות ,ויש להפעיל
שיקוליםשלרווחהחברתיתכוללת.
לכאורהניתןלהתמודדעםהרבגוניותשלהפרטיםבאמצעותזיהוי
הקבוצותהשונותויישוםהכליםהמתאימיםלכלקבוצה,אולםזיהוי
כזה לרוב אינו אפשרי בשל מידע לקוי .ניתן לפתור בעיה זו באופן
חלקיבאמצעותיישוםכמהתכניותבמקביל.כלהתכניותיהיוזמינות
לכל האוכלוסייה ,וכל פרט יבחר בעצמו באיזו תכנית ישתתף .לא
יופעלו כלפיו כל סנקציות ,ולא תחול עליו חובה להשתתף .בחירה
חופשית כזו של הפרט מסייעת "לחשוף" את הקבוצה שאליה הוא
משתייך כך שניתן לשפר את מצבה של כל אוכלוסיית מקבלי
הגמלאות.
נקודה חשובה נוספת בבחינת ההשפעה של כלי המדיניות היא
הבחנהביןהשפעתםבטווחהקצרלזושבטווחהארוך.למשל,תכנית
"מרווחהלעבודה",המתנהאתתשלוםהגמלהבהשתתפותבפעילויות
התכנית)מפגשיייעוץוסיוע,שירותבקהילהאוהכשרהמקצועית(,
מביאהלירידהברווחתהפרטיםבטווחהקצר,שכןהםנאלציםלוותר
על חלק משעות הפנאי או לוותר על הגמלה; אין זה כך במצב שבו
הגמלהאינהמותניתבדבר.תוצאהזומסבירהאתההתנגדותהרבה
שתכניות כאלה מעוררות בקרב משתתפיהן .מנגד אם ההשתתפות
בתכניתמצליחהלהעלותאתההסתברותלקבלהצעותעבודהואת
השכר המוצע ,הרי שהיא מובילה לעלייה ברווחת הפרטים בטווח
הארוך .ההשפעה הכוללת של התכנית עשויה להיות חיובית או
שלילית,ובדומהלכלימדיניותאחריםהשפעתהעלפרטיםהשונים
זה מזה בהעדפותיהם ובכישוריהם אינה אחידה .לכן גם במקרה זה
חשובלהבחיןביןהקבוצותהשונותאולהציעכמהתכניותולאפשר
לפרטלבחורבעצמואתהתכניתהמועדפתעליו.
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תכניות"מרווחהלעבודה"בעולם

מרבית תכניות "מרווחה לעבודה" הן בבחינת חובה לאוכלוסיית
היעד,המורכבתכאמורמפרטיםשאינםעובדיםושהכנסתםמורכבת
מגמלה בלבד לאורך זמן .ההפניה לתכנית נקבעת על פי גיל ומשך

קבלתהגמלה.לדוגמה:התכנית Temporary Assistance for Needy
 (TANF) Familiesבארצות הברית היא חובה לאחר שישה עד
תשעה חודשים של קבלת דמי אבטלה ,והיא חייבת לכלול עבודה
או הכשרה לאחר שנתיים נוספות .התכנית  New Dealבבריטניה
היא חובה למובטלים בני  18עד  24המקבלים גמלה במשך שישה
חודשים או יותר ,ולמובטלים בני  25ומעלה המקבלים גמלה במשך
18חודשיםאויותר.במקריםרביםיישוםהתכניתמתבצעבהדרגה
על פי חלוקה גאוגרפית ,וההשמה בתכנית נקבעת גם על פי מקום
מגורים.
משתתפיםבתכניתממשיכיםלקבלאותןהטבותשלהןהיוזכאיםלפני
התכנית — הבטחת הכנסה ,גמלה למחפשי עבודה או דמי אבטלה.
הבטחת הכנסה וקצבה למחפשי עבודה מחושבות על פי גיל ,מצב
משפחתי ומספר ילדים ,ואילו דמי אבטלה מחושבים על פי השכר
האחרוןומשולמיםלפרקזמןמוגבלבלבדלאחרעזיבתהעבודה.
סירוב להשתתף בתכנית או למלא את המחויבויות הכרוכות בה
מוביל להורדה בגמלה או לשלילתה למשך תקופה אחת או יותר.
יש שמשתתפים אף נקנסים על סירוב לקבל עבודה שאליה נשלחו
מטעםהתכנית.לדוגמה:בתכנית"New Dealעברהראשונה"מביאה
לשלילתהגמלהלמשךשבועיים,עברהשנייהבתוך12חודשיםמביאה
לשלילה למשך ארבעה שבועות ,ועברות נוספות מביאות לשלילה
למשך  26שבועות .בתכניות מהל"ב ו"אורות לתעסוקה" בישראל
סירובלמלאאתהמחויבויותהכרוכותבתכניתמביאלשלילתהגמלה
למשך חודש ,וסירוב לקבל עבודה מביא לשלילת הגמלה למשך
חודשיים.
השירות המרכזי של כל התכניות הוא ייעוץ וסיוע בחיפוש עבודה.
לכלמשתתףממונהיועץאישישיבחןאתיכולותיו,אתהכשרתוואת
ניסיונו,ילמדאתהצרכיםהמיוחדיםשלו,יעריךאתסיכוייולמצוא
עבודה ואת השכר שביכולתו להשיג ויגבש למענו תכנית אישית.
התכניתמגדירהאתהפעילויותשעלהמשתתףלבצעואתהעבודות
שעליולחפשבהתאםלנתוניו.היועץמסייעלמשתתףבאיתורהצעות
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עבודהובסינונן,בכתיבתקורותהחיים,בהכנהלקראתראיונותעבודה
ובהסרתחסמיםהמונעיםממנולמצואעבודה.
נוסףעלכךתכניותרבותמפנותאתהמשתתפיםל"שירותבקהילה"
)".(workfareשירותבקהילה"הואמצבשבומשתתפיםבעלייכולת
מתאימה נדרשים לעבוד ,לרוב בסקטור הציבורי ,כתנאי לקבלת
הגמלה .השירות משמש מנגנון להכשרה תוך כדי עבודה המספק
כישורים כלליים בסיסיים ומקנה הרגלי עבודה .חלק מהתכניות
מטילותמגבלותזמןעלמועדההתחלהשל"השירותבקהילה"ועל
משכו.
תכניות"מרווחהלעבודה"יכולותלהציעגםקורסיהכשרהמקצועית
ותקופותניסיוןאצלמעסיקיםפוטנציאליים.תקופותניסיוןמשמשות
מנגנון להכשרה תוך כדי עבודה המספק כישורים מסוימים .מרכיב
חשובנוסףשלתכניות"מרווחהלעבודה"הואשירותיםתומכיעבודה,
כגוןתחבורהוסיועבטיפולבילדים.
יש שהתכנית מציעה סובסידיה למעסיקים כדי לעודד אותם לגייס
ולהכשיר את משתתפי התכנית .גובה הסובסידיה נקבע לפי היקף
המשרהשלהמשתתף,והיאמשולמתלתקופהשלכמהחודשים.על
המעסיקים להתחייב כי המשתתפים יתווספו למצבת העובדים ולא
יהיומחליפיםשלעובדיםקיימים.
לאחר שמצאו עבודה ,שכר הפרטים יכול להיות מוגבל באמצעות
שכרמינימוםלשעתעבודה,ולרובמתווספיםלוזיכויימס)מסהכנסה
שלילי(,במיוחדאםהשכרהחודשינמוךמהשכרהחציוניאושלפרט
רק משרה חלקית .זיכוי המס מחושב על פי סך ההכנסה השנתית
מעבודה,ובמדינותרבותהואתלויבמצבהמשפחתיובמספרהילדים.
ה (EITC) Earned Income Tax Creditבארצות הברית הוא בעל
מבנה של טרפז :גובה הזיכוי עולה עד רמת הכנסה מסוימת ,נשאר
קבועבטווחהכנסותנתוןולאחרמכןפוחת.הWorking Tax Credit
בבריטניההואקבועעדרמתהכנסהמסוימתופוחתמעליה.
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הטבלהלהלןמסכמתאתמרכיביהתכניותהשונות:
ארה"ב

בריטניה

ישראל

מרכיב
השתתפותחובהלאוכלוסייתהיעד

√

√

√

מגבלותזמןעלקבלתגמלה

√

X

X

שלילתגמלהבמקרהשלסירובאו
אימילויהדרישות

√

√

√

ייעוץאישיוסיועבחיפושעבודה

√

√

√

שירותבקהילהאוהתנדבות

√

√

√

תקופתניסיון

√

√

X

קורסיהכשרהמקצועית

√

√

√

מתןסובסידיהלמעסיקים

√

√

√

√

√

√

√

√

X

שירותיםתומכיעבודה—טיפול
בילדים,הסעות
מסהכנסהשלילי

ניתןלסכםולומרכיהדמיוןביןהתכניותהשונותהואגדול.השינויים
שהוכנסו בתכנית בישראל ,ובפרט מתן מענק התמדה למשתתפים
שהושמו בעבודה והגדלת ההשתתפות במימון הכשרה מקצועית,
12
מקרביםאותהאףיותרלתכניותדומותבחו"ל.
השפעותצפויותשלתכנית"מרווחהלעבודה"

בסעיף זה נבחן בחינה אנליטית תכניות חלופיות אחדות הנמצאות
כיום בדיון .לשם הניתוח ניעזר בשני מודלים כלכליים עיקריים:
המודלהראשוןהואמודלסטטיהמתמקדבבחירתהפרטיםביןפנאי
לתצרוכת,והמודלהשניהואמודלחיפושדינמיהמתמקדבתחלופה
ביןקבלתעבודהבהווהובעתיד.

12בפרק זה איננו עוסקים במערכת התמריצים למפעילי התכניות .בפרק נפרד בדוח
מוצגים התמריצים המוצעים למפעילים וכן נסקר הניסיון במדינות העולם בנושא
זה.
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המודלהסטטי

מודלהיצעהעבודההסטטיהבסיסיהיהועודנוהכליהעיקריבספרות
לניתוחההשפעהשלתכניותרווחהעלהתמריציםלעבודה.למרות
חשיבותם הברורה של מרכיבים דינמיים ,הון אנושי ,חיפוש עבודה
ושיקולים נוספים בניתוח השפעתן של תכניות רווחה ,הדומיננטיות
של המודל הסטטי מעידה על מידת השימושיות שלו בניתוח מגוון
רחב של אמצעי מדיניות ובביצוע סטטיקה השוואתית של שינויים
פשוטים בפרמטרים של התכניות .אחד מיתרונותיו של המודל הוא
היכולת לבצע ניתוח גרפי פשוט של כלי המדיניות השונים )מרבית
הניתוחבסעיףזהמבוססעל.(Moﬃ, 2002
המודל הסטטי המשמש לניתוח תכניות רווחה הוא בעל כמה
מאפייניםהמייחדיםאותוממודליםדומיםהמשמשיםלניתוחמסים,
ההופכיםאתהניתוחלמורכביותר.ראשית,מכיווןשתכניותהרווחה
מבוססות על הכנסת הפרט ) ,(means testingהן יוצרות קו תקציב
קעורעלפניטווחההכנסות,והקעירותמתקבלתעלפירובבנקודת
היציאה מהתכנית ואבדן הזכאות .שינוי הפרמטרים של תכנית
הרווחהמשנהאתנקודתהיציאהמהתכניתומשנהאתהתמריץשל
הפרטים להימצא מעליה או מתחתיה .שנית ,ההשתתפות בתכניות
רווחה היא אנדוגנית ונתונה לבחירת הפרטים הן משום שהפרט
יכול להחליט אם להימצא בתוך תחום הזכאות או מחוץ לו ,והן
משוםשקיימיםפרטיםהנמצאיםבתוךתחוםהזכאותובוחריםשלא
לממש את זכאותם .שלישית ,שינויים בתכנית הרווחה משפיעים
השפעה שונה ולעתים הפוכה על פרטים שונים באוכלוסייה ,ועל
כן ניתוח נורמטיבי של התכניות דורש שימוש בפונקציית רווחה
חברתית.
מצבהמוצא

נתחיל בתיאור המודל הסטטי ללא כל התערבות חיצונית .נתייחס
לפרט המפיק תועלת מתצרוכת ) (Cומשעות פנאי ) .(Lפונקציית
התועלתשלהפרטמסומנתכך:

)U(C, L
מניחיםכיהיאבעלת"התנהגותרגילה".מגבלתהתקציבנתונהעל
ידיהביטויהזה:

w (T–L) = C
53

שילובמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה

wהואשכרלשעהT,הואסךהזמןהעומדלרשותהפרט,ומחירמוצר
התצרוכתמנורמלל.1שעותהעבודהמוגדרותעלידי.H = T — L
בעייתהפרטהיאמקסוםתועלתובהתחשבבמגבלתהתקציב,כלומר:

)Max U(C, T–H
s.t. C = wH
אתפתרוןהבעיהניתןלהציגבאופןגרפיכנקודתההשקהביןעקומת
האדישותשלהפרטביןפנאיותצרוכת)מקווקו(וביןמגבלתהתקציב
)נקודהAבציור.(1
ציור1
ʩʸʶʥʮ
ʺʺʫʥʸʶ

A

-w
ʹʤʣʥʡʲ ʺʥʲ

מפתרוןבעיהזוניתןלהסיקכיצדיגיבהפרטלשינוייםבשכרוובהכנסתו,
כוללשינוייםהנובעיםמהתערבותממשלתיתבאמצעיםשונים,כפי
שמוצעבתכניותהרווחההנידונותעתה.חשובלזכורכיהאוכלוסייה
היא רב גונית ,והפרטים השונים נבדלים זה מזה הן בהעדפותיהם,
כלומרבתועלתהיחסיתשהםמפיקיםמתצרוכתומפנאי,והןבשכר
הפוטנציאלי שלהם המשקף את הונם האנושי .על כן פרטים שונים
צפוייםלהגיבתגובהשונהלכלתכניתנתונה,וייתכןאפואשבעקבות
תכנית מסוימת חלק מהפרטים יזכו לעלייה ברווחתם ,ואילו אחרים
ייפגעו.
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הבטחתהכנסה

תכנית של הבטחת הכנסה משלמת גמלה קבועה בגובה  Gלכל
הפרטיםשאינםעובדיםובכךמבטיחהרמתהכנסהמזעריתלמישאין
לו הכנסה מעבודה .כאשר הכנסת הפרט עולה ,הקצבה מופחתת
במלואהגידולבהכנסהכךששיעורהמסהשוליהוא.100%תשלומי
הרווחהנתוניםעלידיהביטוייםהאלה:

B = G–wH
B=0

if wH < G
if wH ≥ G

במילים אחרות ,התכנית מבטיחה הכנסה קבועה בגובה  Gלכל
הפרטים שאינם עובדים או שהכנסתם מעבודה נמוכה מ ,Gואילו
פרטיםשהכנסתםגבוההיותראינםמקבליםתשלום.
מגבלתהתקציבשלהפרטבמקרהזההיאזו:

)C = Max(G, wH
מגבלהזומתוארתעלידיהקוהמקווקובציור2ששיפועו 0ברמות
הכנסהנמוכותו–wברמותהכנסהגבוהות.הפרטמשיאאתתועלתו
)U(C, T–Hבהתחשבבמגבלהזו.פתרונותאפשרייםמיוצגיםעלידי
נקודותהשקהביןעקומותאדישותלמגבלתהתקציב.
ציור2



3

2

A

G

1
-w
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החצים מתארים את התגובות האפשריות לתכנית המוצעת מצד
ִ
שלושהפרטיםהשוניםבהעדפותיהם,ומכאןגםבהכנסתםמעבודה.
פרטים)(1ו),(2שלהםהעדפתפנאיגבוההיחסית,מקטיניםאתהיצע
העבודהובוחריםשלאלעבודכלל.פרט),(3שלוהעדפתפנאינמוכה
יחסית ,אינו משנה את התנהגותו ומצבו נשאר כשהיה .יתרה מכך,
כל פרט הנכנס למערכת הרווחה בוחר שלא לעבוד כלל )נקודה A
בציור(,ומתקבלאפואהצברשלפרטיםשאינםעובדיםומקבליםאת
התמיכההמרבית.
בדומה לשונות בהעדפות ,גם שונות בשכרם של הפרטים גורמת
לתגובה אחרת לתכנית .פרטים בעלי שכר נמוך מצטרפים לתכנית
ללא תלות בהעדפותיהם ,ואילו פרטים בעלי שכר גבוה מצטרפים
לתכניתרקאםהםבעליהעדפתפנאיחזקהיחסית.
מסהכנסהשלילי

תכנית זו של מס הכנסה שלילי ) (Negative Income Taxהוצגה
לראשונה על ידי מילטון פרידמן ,ומטרתה הייתה להקטין את
התמריץ השלילי לעבודה בקרב פרטים המקבלים הבטחת הכנסה
באמצעות החלפת הבטחת ההכנסה בשיעור מס שולי חיובי אך
קטן מ .100%תשלומי הרווחה במקרה זה נתונים על ידי הביטויים
האלה:

B = G’–twH
B=0

'if twH < G
'if twH ≥ G
’Gהואהתשלוםהקבועוtהואשיעורהמסהשוליעלעבודה)בתכנית
הבטחתהכנסה .(t = 1ניתןלבחוראת G’<Gואת tכךשעלותהשל
תכניתזולמדינהזההלתכניתהבטחתההכנסה.
בעייתהפרטהחדשההיאזו:

)Max U(C, T–H
s.t. C = G’ + (1–t)wH
מגבלת התקציב החדשה מתוארת על ידי הקו המקווקו בציורים
 4—3ששיפועו ) –w(1–tברמות הכנסה נמוכות ו –wברמות הכנסה
גבוהות.
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ציורים4—3
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החצים בציורים  4—3מתארים את התגובות האפשריות ליצירת
התכנית .פרט ) ,(1שהכנסתו הפוטנציאלית נמוכה ,מעלה את היצע
העבודה שלו תוך ירידה ברמת התועלת כך שהוא נפגע מהשינוי
בתכנית .פרט ) (2מצטרף למעגל הזכאים לתשלומי הרווחה ומקטין
את היצע העבודה שלו תוך הגדלת רמת התועלת .לעומתם ,פרט
) (3שהכנסתו הפוטנציאלית גבוהה יותר מגדיל את היצע העבודה
שלותוךעלייהברמתהתועלת.יתרהמכך,עלותהתמיכהבפרט)(3
במצבהחדשהיאנמוכהיותר.השינויהכוללבהיצעהעבודהבמשק
אינוחדמשמעיותלויהןבעוצמתןשלהתגובותהשונותוהןבמספר
היחסישלפרטיםבכלרמתהכנסהראשונית.מכיווןשרמתההכנסה
שבה הזכאות לתשלומי רווחה )נקודה  Bבציור( מתאפסת נמצאת
לעתים קרובות בתחום המייצג עבודה במשרה חלקית ,ניתן לומר
שהתכניתמסבסדתעבודהבמשרהחלקית.
המסקנההעולהמהניתוחהיאכיהחלפתתכניתשלהבטחתהכנסה
בתכניתשבהשיעורמסנמוךמ100%אינהמעלהבהכרחאתהיצע
העבודההממוצע,וייתכןשדווקאשיעורמסשל100%מביאאתהיצע
העבודהעדלמרב.עםזאתלאניתןלהתעלםמההשלכותהחלוקתיות
שלהורדתשיעורהמס.שינויהמדיניותמשיגאתהמטרההמוצהרת
של עידוד פרטים בעלי היצע עבודה נמוך לעבוד יותר ,אך בחלק
מהמקריםהואעושהזאתתוךפגיעהברמתהרווחהשלהםובמקביל
מעודדפרטיםבעליהיצעעבודהגבוהלעבודפחות.זאתועוד,התכנית
מאפשרתלשפראתמצבםשלחלקמהפרטיםולתמרץאותםלעבודה,
ובו בזמן חוסכת עלויות למדינה שניתן להעבירן לפרטים אחרים
שמצבםמורעבעקבותהשינויבתכנית.הבעיההעיקריתבמקרהזה
היאהקושילהבחיןביןשתיקבוצותהאוכלוסייה—פרטיםבעלישכר
פוטנציאלינמוךשייפגעומהשינוי,ופרטיםבעלישכרפוטנציאליגבוה
שירוויחו ממנו — ולטפל בהן טיפול שונה .הבחנה זו היא בעייתית
משום שבעוד שהפרט יודע מהן העדפותיו ומהו כושר השתכרותו,
המדינה ורשויות הרווחה אינן יכולות לצפות בשכרם של הפרטים
הבוחריםשלאלעבוד.
ניתן לפתור בעיה זו באמצעות יישום שתי תכניות רווחה במקביל,
האחת בעלת תשלום קבוע גבוה ושיעור מס גבוה ,והשנייה בעלת
תשלום קבוע ושיעור מס נמוכים יותר .שתי התכניות זמינות לכל
האוכלוסייה,וכלפרטבוחרבאיזותכניתלהשתתף.
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מגבלות התקציב העומדות בפני פרט בעל שכר נמוך מתוארות
באמצעות הקווים האפורים בציור  .5הקו המלא מתאר את תכנית
הבטחת ההכנסה ,והקו המקווקו מתאר את תכנית מס ההכנסה
השלילי .פרט זה בוחר בתכנית הראשונה )נקודה  1בציור( ואינו
עובד.מגבלותהתקציבהעומדותבפניפרטבעלשכרגבוהמתוארות
באמצעות הקווים השחורים .הקו המלא מתאר את תכנית הבטחת
ההכנסה ,והקו המקווקו מתאר את תכנית מס ההכנסה השלילי.
פרטזהבוחרבתכניתהשנייה)נקודה2בציור(ועובד.מכיווןשעלות
התמיכהבפרטיםבעלישכרגבוהבתכניתהשנייההיאנמוכהיותר,
שכןהתכניתמתמרצתאותםלעבודיותר,נוצרעודףתקציבי,וניתן
להשתמשבוכדילהמשיךולספקלפרטיםבעלישכרנמוךאותהרמת
תמיכה הקיימת כיום .במילים אחרות ,יישום שתי תכניות מאפשר
לשפראתמצבהשלכלאוכלוסייתמקבליהגמלאות,וזאתללאשימוש
בסנקציותוללאכפייתהשתתפותבתכנית"מרווחהלעבודה".
חשובלצייןכיניתוחזהמתבססעלההנחההמובלעתבמודלהסטטי
שלפיה אין חיכוך בשוק העבודה ,וכל פרט המעוניין לעבוד יכול
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לעשותכן.במצבשבוקייםחיכוך,וההסתברותלקבלהצעתעבודה
היא קטנה מאחד ,פרטים בעלי שכר פוטנציאלי גבוה עשויים שלא
לבחור בתכנית השנייה .במקרה זה נדרשים כלי מדיניות המטפלים
ישירותבהסתברותלקבלהצעתעבודה.כליםאלומתואריםבהמשך,
בסעיףהעוסקבמודלהחיפוש.
התמריץ השלילי לעבודה הנוצר על ידי מס הכנסה שלילי במודל
התאורטי אינו נתמך באופן גורף על ידי ממצאים אמפיריים ,והוא
משתנה ממחקרים המבוססים על ניסויים למחקרים המבוססים
על נתונים ממקורות אחרים .בהתבסס על ניסויי מס הכנסה שלילי
שנערכו בסיאטל ובדנבר בשנים  ,1978-1970נמצא כי לתכנית יש

השפעה שלילית על מספר שעות העבודה הרצוי )Robins & West,
.(1980בעקבותיישוםהתכניתגבריםנשואיםמעונייניםלהפחיתאת
מספרשעותהעבודהשלהםב,9%נשיםנשואותב,20%ונשיםלא
נשואותהעומדותבראשמשקהביתב.25%בעודשהירידהבמספר
שעותהעבודההרצויהיאמידיתעםיישוםהתכנית,התאמתמספר
שעותהעבודהבפועלמתבצעתבהדרגהלאורךתקופהשלשנתיים
וחצי עד ארבע שנים וחצי .עם זאת נטען כי מכיוון שההשתתפות
בניסוי מתמרצת לדיווח לא אמין ,אומדנים המבוססים על ראיונות
עם המשתתפים הם מוטים .בהתבסס על דיווח מהמעסיקים נמצא
כיהתכניתאמנםגורמתלירידהבמספרשעותהעבודה,אךירידהזו
קטנהמכפישנאמדבקרבגבריםנשואיםונשיםנשואות)& Greenberg
.(Halsey, 1983במחקראחרנמצאכיבמסגרתמודלסטטישבופרטים
בוחרים את מספר שעות העבודה ואת ההשתתפות בכמה תכניות
מסוג מס הכנסה שלילי ,שינויים בשיעור המס הם בעלי השפעה
מועטהעלהיצעהעבודהשלנשיםהעומדותבראשמשקהבית,מכיוון
שהיצעהעבודההואקשיחביחסלשינוייםלאגדוליםבשיעורהמס
השולי).(Keane & Moﬃ, 1998כאמור,הסיבההעיקריתלהבדלבין
תוצאותהמחקריםהשוניםהיאמקורהנתונים.מחקריםהמבוססים
עלניסוייםמאפשריםלהבחיןביןההשפעההישירהשלהתכניתעל
הפרטיםהמשתתפיםבה)קבוצתהניסוי(לביןההשפעההעקיפהעל
הפרטים שאינם משתתפים בה )קבוצת הבקרה( .הבחנה זו חשובה
בשל המסקנה העולה מהניתוח לעיל שלפיו מכיוון שהאוכלוסייה
היא רב גונית ,תגובתם של פרטים שונים שונה בכל תכנית
ותכנית.
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דרישותעבודה

מספר רב של תכניות רווחה משתמשות בדרישות עבודה כאמצעי
להגדלת היצע העבודה של המשתתפים בתכנית .דרישת עבודה
משמעותההתנייתתשלומיהרווחהבמספרמזערישלשעותעבודה.
תכנית מסוג זה מתוארת בציור  6באמצעות הקו המקווקו :פרטים
העובדים פחות ממכסת השעות המזערית מקבלים הבטחת הכנסה,
ואילופרטיםהעובדיםיותר,כפופיםלמסהכנסהשליליבשיעורקטן
מ.100%
ציור6



2

3
1

Hmin



G

 

בדומהלמעברמהבטחתהכנסהלמסהכנסהשלילי,פרט)(2מצטרף
למעגלהזכאיםלתשלומיהרווחהומקטיןאתהיצעהעבודהשלותוך
הגדלת רמת התועלת ,ואילו פרט ) (3מגדיל את היצע העבודה שלו
תוך עלייה ברמת התועלת .מכיוון שהתכנית עדיין כוללת הבטחת
הכנסהמלאה,פרט),(1שהכנסתוהפוטנציאליתנמוכה,אינומשנה
אתהתנהגותוונשארבמצבשבוהואאינועובדומקבלאתהתמיכה
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המרבית.השינויהכוללבהיצעהעבודהבמשקאינוחדמשמעי,כמו
גםהשינויהכוללבעלותהתכניתלמדינה.כאשרהתכניתמחילהאת
דרישתהעבודהבאופןגורףואינהמספקתתמיכהלפרטיםהעובדים
פחותממכסתהשעותהמזערית,עלותהתכניתקטנהופרט)(1מגדיל
אתהיצעהעבודהשלותוךפגיעהברמתהתועלת.
לכאורה ,הוספת דרישת עבודה גורפת לתכנית רווחה היא אמצעי
יעיל להעלאת היצע העבודה יותר מהורדת שיעור המס השולי של
התכנית.עםזאתישלזכורכימטרתןהבסיסיתשלתכניותהרווחה
היא לספק תמיכה וסיוע לאוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה .כאשר
מדובר בפרטים שהכנסתם הנמוכה נובעת מחוסר היכולת לעבוד,
למשל בשל בעיות בריאותיות או בשל הצורך לטפל בילדים קטנים,
משמעותדרישתהעבודההיאמניעתהתמיכהוהסיועהנדרשים.לכן
תכניותהכוללותדרישתעבודהחייבותלהיותמלוותבתיוגאוכלוסיית
הזכאיםלשתיקבוצות—פרטיםהמסוגליםלעבודוהנדרשיםלעבוד
אתמכסתהשעותהמזעריתכתנאילקבלתהתשלום,ופרטיםשאינם
מסוגלים לעבוד והממשיכים להיות זכאים לתשלום גם ללא עבודה
)אועבודהבמכסתשעותנמוכהיותר(.הצורךבתיוגזהמעוררקשיים
מנהליים ומחייב הענקת שיקול דעת רחב לעובדי שירות הרווחה
ומפעיליהתכנית.נוסףעלכךתכניתמסוגזהיוצרתתמריץלפרטים
השייכים לקבוצה הראשונה להציג את עצמם כשייכים לקבוצה
השנייה,ועלמנגנוןהתיוגלהיותמסוגללהבחיןביןהקבוצותבאופן
אמין.
סובסידיהלהכנסות

המטרההעיקריתשלסובסידיהלהכנסות)(Income Tax Creditהיא
להגדיל את הכנסתם של עובדים בעלי שכר נמוך .תכנית מסוג זה
מורכבתמשלושהאזוריםהמוצגיםבציור:7
 .1אזור הכניסה ,שבו הפרט מקבל סובסידיה גדלה בגובה t1wh
כשיעורקבועמהשכר,עדלרמתשכר.C
 .2אזור שטוח ,עם סובסידיה מרבית קבועה בגובה  ,t1Cעד לרמת
שכר.P
 .3אזור היציאה ) ,(phase outשבו הפרט מקבל סובסידיה פוחתת
בגובה)t1C–t2(wh–Pעדלהתאפסותה.
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מגבלת התקציב הנוצרת על ידי תכנית מסוג זה מתוארת בציור 7
באמצעותהקוהמקווקו)הציורמתארתכניתללאאזורשטוח(.
ציור7



)-w(1-t2

C
3

1

2

)-w(1+t1


 

בדומהלמצבשלביטולהבטחתהכנסה,פרט)(1עוברממצבשלאי
עבודה למצב של עבודה ,כלומר מעלה את היצע העבודה שלו ,אך
רמתהתועלתשלויורדתוהואנפגעמהשינויבתכנית.פרט)(2נתון
להשפעות הכנסה ותחלופה מנוגדות ,ועל כן לא ניתן לקבוע באופן
חדמשמעי כיצד היצע העבודה שלו משתנה ,אולם מדובר לרוב
בשינוי חיובי ,ובכל מקרה רמת התועלת שלו עולה .פרט ) ,(3שהוא
בעל הכנסה התחלתית גבוהה יותר ,מגיב לתכנית בהקטנת היצע
העבודהשלו.השינויהכוללבהיצעהעבודהבמשקאינוחדמשמעי
ותלויהןבעוצמתןשלהתגובותהשונותוהןבמספרהיחסישלפרטים
בכלרמתהכנסהראשונית.
לעתיםנשמעתביקורתכנגדתכניותמסוגזה,ולפיההנהגתזיכוימס
עשויהלשנותאתשיוויהמשקלבשוקהעבודה.מכיווןשהמעסיקים
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מביאיםבחשבוןאתזיכויהמסשהפרטמקבלמהמדינה,הםמפחיתים
אתרמתהשכרהמוצעומתאימיםאותהלמסהחדשכךשהתוספת
אינהמועברתלעובדבמלואהאלאנחלקתביןהעובדלמעסיק.ככל
שכוחהמיקוחשלהעובדקטןיותר,כךהתוספתשהואיקבלבסופו
שלדברתהיהקטנהיותר,ואיןזהברורכלעיקרמימהצדדיםיקבל
בסופו של דבר את מרביתה .עם זאת ראוי לציין כי בעיה זו אינה
ייחודית לתכנית זיכוי המס ,והיא קיימת גם בתכנית של הבטחת
הכנסה.
מחקרים אמפיריים מאששים את ההשפעה החיובית של סובסידיה
להכנסות על היצע העבודה .בסקירה של למעלה מ 70מחקרים
הבודקים תכניות רווחה אירופיות עולה כי לסובסידיה להכנסות יש
השפעה חיובית מאוד על שיעור התעסוקה ) .(Kluve, 2006חוקרים
אחרים מעריכים שמס ההכנסה השלילי אחראי לכשליש מהעלייה
של  11.3נקודות אחוז בשיעור ההשתתפות של אימהות חדהוריות
בארצות הברית בין  1993ל 2002ומסביר כרבע מהירידה של 23
נקודותאחוזבאוכלוסייתהזכאיםלגמלאות.עםזאתכרבעמהנשים
שעזבו את מערכת הרווחה לא נקלטו בשוק העבודה ומצבן אפוא
הורע.גםכשמדוברבנשיםאשרנקלטובשוקהעבודה,ייתכןכימצבן
הורע ) .(Fang & Keane, 2004כדי להצדיק תכנית מסוג זה בטווח
הארוךישלבדוקאתתרומתהלעלייהבשכרבעקבותרכישתניסיון
במקום העבודה והרגלי תעסוקה .לפי מיטב ידיעתנו ,נושא זה עדיין
לאנחקר.
הקטנתהוצאותנלוותלעבודה

במצבשבוקיימותהוצאותכספיותנלוותלעבודהבגובה ,Fלדוגמה
הוצאותנסיעה,הוצאותטיפולבמשקביתאוהוצאותטיפולבילדים,
בעייתהפרטבתכניתהבטחתהכנסהנתונהעלידיאלה:

)Max U(C, T–H
)s.t. C = Max(G, wH–F
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מגבלתהתקציבמתוארתבאמצעותהקוהאפורבציור,8ושכרהסף
של הפרט מתואר באמצעות הקו האפור המקווקו .במצב זה הפרט
בוחר שלא לעבוד ומקבל את התמיכה המרבית .הקטנת ההוצאות
הכספיות הקבועות ,אם באמצעות סבסודן או באמצעות מתן זיכוי
מס בגין הוצאות על עוזרת או מטפלת ,משמשת אמצעי לתמרוץ
לעבודה .הסבסוד נוגע רק להוצאות כספיות ולא להשקעת הזמן
הכרוכה בעבודה .מגבלת התקציב החדשה מתוארת באמצעות הקו
השחורומשקפתמצבשבו ,F=0ושכרהסףהחדשמתוארבאמצעות
הקוהשחורהמקווקו.כלומר,עקבהקטנתההוצאותהקבועותהשכר
של הפרט בשוק איננו משתנה ,אך שכר הסף שלו נמוך יותר .פרט
) (1עובר ממצב של איעבודה למצב של עבודה ,כלומר מגדיל את
היצע העבודה שלו תוך עלייה ברמת התועלת ,ועלות התמיכה בו
למדינההיאנמוכהיותר.פרט),(2שהכנסתוההתחלתיתגבוההיותר
והואעובדבמצבהמוצא,מקטיןאתהיצעהעבודהשלובשלהשפעת
ההכנסה תוך עלייה ברמת התועלת .השינוי הכולל בהיצע העבודה
במשקאינוחדמשמעיותלויהןבעוצמתןשלהתגובותהשונותוהן
במספרהיחסישלפרטיםבכלרמתהכנסהראשונית.
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הבעיה העיקרית בתכנית מסוג זה נוצרת משום שהסבסוד מוצע
באופןגורףלכללהאוכלוסייה,ללאתלותבהכנסה.במקרהזהפרטים
בעלי הכנסה התחלתית גבוהה מקטינים את היצע העבודה שלהם
ומקבלים תשלום מהמדינה כך שהעלות הכוללת של התכנית היא
גבוההועשויהלהפוךאותהליקרהמדיליישום,ולכןרצוילהתאים
אתהתמיכההחדפעמיתלמאפייניהפרט.
מודלחיפוש

למרותחשיבותוהרבהשלהמודלהסטטיהואאינומאפשרניתוחשל
כלכליהמדיניותהמשמשיםבתכניותרווחה,משוםשחסריםבוכמה
מרכיביםמרכזייםהמתאריםומסביריםאתהתנהגותהפרטים.מודל
החיפושהדינמימוסיףומחדדמרכיביםאלו.
ראשית,מודלהחיפושמתייחסלקיומושלחיכוךבשוקהעבודה,ואין
אפואודאותלזמינותןשלהצעותשכר,ולאכלהפרטיםהמעוניינים
לעבוד יכולים לעשות כן .במילים אחרות ,המודל יכול להבחין בין
אבטלההנובעתמהעדפתםשלהפרטיםלקבלגמלהולאלעבוד,ובין
אבטלההנובעתמאיהצלחתםשלהפרטיםלמצואעבודהמתאימה.
נוסף על כך גרסאות רבות של מודל החיפוש מניחות כי כדי לקבל
הצעתעבודהעלהפרטלהשקיעמאמץחיפושבעלותמסוימת.הנחה
זומציגהמפורשותאתהחלטתושלהפרטלהשתתףבתכניתומבחינה
בינהלביןבחירתמספרשעותהעבודהובכךמאפשרתהשפעהשונה
של תכניות הרווחה על התנהגות הפרטים בשוליים האינטנסיביים
)מספרהשעות(והאקסטנסיביים)השתתפות(.
שנית,האופיהדינמישלהמודלמבטאאתהעובדהשכאשרפרטים
מחליטיםבמהיבחרו,הםמביאיםבחשבוןשהבחירהשלהםקובעת
הןאתהתועלתהנוכחיתשלהםוהןאתהתועלתהעתידיתהצפויה
להם .במצב כזה פרטים עשויים לבחור במצב המעניק להם תועלת
נמוכהיותרבתקופהמסוימתתמורתההזדמנותלזכותבתועלתגבוהה
יותרבעתיד.יתרעלכן,פרטיםעשוייםלהסכיםלקבלעבודהבשכר
נמוך על מנת לצבור הון אנושי שיגדיל את השכר העתידי שלהם.
הדינמיקה במודל מאפשרת היווצרות של תוואי שכר עולה על פני
זמן,כפישנצפהלעתיםבמציאות.עםזאתישלזכורכיתוואימסוגזה
נוצרמתשואהמהניסיוןהמצטברשלהפרטיםבעבודה,ואםתשואה
זונמוכה,גםהגידולבשכרעלפניזמןהואמועט.
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חשוב להדגיש כי במסגרת של מודל החיפוש ,אבטלה אינה בהכרח
תופעהשלילית.פרטהבוחרלהשקיעמאמץחיפושאךנשארמובטל
משוםשאינומצליחלקבלהצעותעבודה,אומשוםשהצעותהעבודה
שהואמקבלנמוכותמדי,מבצעפעולהפרודוקטיבית,שכןהואמעלה
אתשכרוהעתידי.מכאןשאיןלהפעילסנקציותעלפרטיםהמחפשים
עבודהאךנשאריםמובטלים,גםאםהםדוחיםאתהצעותהעבודה
שקיבלו.למעשהקייםשכרסףאופטימלי,שהפרטאמורלקבלהצעות
גבוהות ממנו ולדחות הצעות נמוכות ממנו .הסיבה לדחיית חלק מן
ההצעותהיאשברגעשהפרטמתחיללעבודהסיכוישלולקבלהצעות
חלופיותהואנמוךיותר.שכרהסףתלויבהוןהאנושישלהפרט,בקצב
קבלת ההצעות ובשיעור העדפת הזמן .ככל שקצב קבלת ההצעות
המופנות לפרט מהיר יותר ,כך כדאי לו להיות בררני יותר בקבלת
הצעותהעבודה.ייתכןאףשמשךהזמןעדליציאהלעבודהיתארך,
אךבכלמקרהרווחתהפרטתעלה.
המודלהבסיסי

בפניפרטהמעונייןלעבודניצבתהתפלגותשלהצעותשכרהמייצגת
הבדליפריוןביןהמעסיקיםהשונים,אוהבדליםבתהליךהמיקוחעל
השכר בין הפרט לפירמה .כאשר הפרט מחליט לחפש עבודה ,הוא
אינויודעמראשאילומעסיקיםיפגוש,ועלכןאינויודעבוודאותמהו
השכר שיוצע לו .הצעות השכר בכל תקופה נדגמות באופן אקראי
מתוך ההתפלגות ,ולאחר הדגימה הפרט מחליט אם לקבל אותן או
לדחותאותן.
הפרטמעונייןלהביאעדלמרבאתהערךהנוכחיהצפוישלהתועלת
שלועלפניכלתקופתהחיים.בכלתקופההפרטבוחרביןשנימצבים
אפשריים :עבודה ורווחה .פרט הבוחר במצב עבודה מקבל שכר
המושפע מההון האנושי שלו )שנות לימוד וניסיון מצטבר בעבודה(
ונדגםכאמורבאופןאקראימתוךהתפלגות.מצבעבודהזמיןרקאם
הפרט קיבל הצעת עבודה ,וההסתברות לכך קטנה מאחד ומושפעת
גם היא מההון האנושי .פרטים המועסקים לאורך זמן נהנים מגידול
בשכר בשל הניסיון הנצבר שלהם ,אך הם עשויים גם לחוות ירידה
בשכרבשלזעזועיםמקריים.
פרטהבוחרבמצברווחהמקבלגמלתהבטחתהכנסהקבועה.מצבזה
זמיןלכלפרטשאיןבכוחולהבטיחלעצמוהכנסהלמחיה.נוסףעלכך
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פרטשאינועובדבוחרבכלעתאםלהשקיעמאמץבחיפושעבודה,
בעלות נתונה ,אם לאו .פרט שאינו משקיע מאמץ אינו מקבל כלל
הצעות עבודה בתקופה הבאה .המודל אינו כולל בחירה של שעות
עבודהואינומאפשרשילובשלעבודהבשכרנמוךעםקבלתגמלה
חלקית.
בחירותיהם של הפרטים והשכר נקבעים בו זמנית במודל; הצעות
השכר הנוכחיות והעתידיות משפיעות על החלטות הפרטים בנוגע
למצבם בשוק העבודה ולמאמץ החיפוש שלהם ,ואילו ההחלטות
הנוכחיות משפיעות על הצעות השכר העתידיות באמצעות צבירת
ההוןהאנושי.
מכיווןשהמודלהואסטוכסטי,הןמבחינתהשכרהמוצעוהןמבחינת
הסיכוי לקבלת הצעת עבודה ,פרטים זהים מקבלים הצעות עבודה
שונות ומקבלים אפוא החלטות שונות במהלך חייהם .בעקבות זאת
ההוןהאנושי,השכרוהרווחהנעשיםרבגוניים.
סיועבחיפוש

שירותיייעוץמיועדיםלשפראתתהליךחיפושהעבודהשלפרטים
בלתימועסקיםולסייעלהםלקבלהצעותעבודהרבותוטובותיותר.
ההנחההיאכישירותיהייעוץמגדיליםאתההסתברותשלהפרטלקבל
הצעתעבודהומעליםאתהשכרהמוצעלו)ניתןלחשובעלעלייהזו
כעלדגימהמתוךהתפלגותשכר"טובה"יותר(.לעתיםשירותיהייעוץ
מלוויםבמנגנוןפיקוחהמחייבאתהמשתתפיםבתכניתלהשקיערמה
מזעריתשלמאמץבחיפושעבודהכתנאילקבלתתשלומיהרווחה.
שירותי ייעוץ מגדילים את שיעור התעסוקה ,אך האופן שבו הם
עושיםזאתתלויבהעדפותהפרטים.כאשרערךהפנאישלהפרטים
נמוךבאופןיחסי,הםבוחריםלחפשעבודהגםללאשירותיהייעוץ,
והאבטלהנובעתמחוסרהיכולתשלפרטיםלקבלהצעותעבודהולא
משכרפוטנציאלינמוך.במקרהזהשירותיהייעוץהםבעליהשפעה
חיובית על שיעור התעסוקה משום שהם מגדילים את ההסתברות
לקבלהצעתעבודה.כאשרערךהפנאיגבוהיותר,שיעורההשתתפות
בעבודה בהיעדר התכנית הוא נמוך ,והאבטלה נובעת משכר נמוך
יחסיתלחלופות.במקרהזהשירותיהייעוץהםבעליהשפעהחיובית,
שכןהםמעליםאתהשכרהמוצעומתמרציםחיפוש.
העדויות בספרות על השפעתם של שירותי ייעוץ וסיוע בחיפוש
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עבודה אינן חדמשמעיות .בהולנד למשל נמצא שתכנית ייעוץ
ופיקוח המיושמת בה אינה משנה את שיעור היציאה מאבטלה
לתעסוקה ,משום שהיא אינה מצליחה להגביר את מאמץ החיפוש
או את יעילותו ) .(van der Berg & van der Klaauw, 2006לעומת
זאתממחקרשהתבססעללמעלהמ70מחקריםשלתכניותאירופיות
עולהשהשפעתםהחיוביתשלשירותיייעוץושלסנקציותעלשיעור
התעסוקה גדולה מזו של תכניות הכשרה מקצועית ).(Kluve, 2006
מסקנהזוהופכתאתתכניותהייעוץלקוסמותבמיוחדמשוםשעלות
יישומןנמוכהיותר.השלבהראשוןשלהתכניתNew Dealלצעירים
בבריטניה ,המשלב שירותי ייעוץ וסובסידיות למעסיקים ,מעלה את
קצבהיציאהלתעסוקהבכחמשנקודותאחוזבמהלךהרבעוןהראשון
).(Blundell et al., 2004תרומתםשלשירותיהייעוץלעלייהזונאמדת
בנקודתאחוזאחתלפחות.קיימותגםעדויותלהשפעותארוכותטווח
שלמדיניותמסוגזה.התכנית Restartבבריטניההורידהאתשיעור
האבטלה של גברים בשש נקודות אחוז לאחר חמש שנים )Dolton
.(& O’Neill, 2002בעודשמרכיבהסנקציותאחראילהשפעותבטווח
הקצר,השינויבטווחהארוךהואתוצאהשלמרכיב שירותיהייעוץ
והסיוע.
דרישותעבודה

כאשרתכניתהרווחהכוללתדרישותעבודה,הפרטבוחרבכלתקופה
אפשרותאחתמביןשלוש:עבודה,השתתפותבתכניתואיהשתתפות
בתכנית )המודל המתואר בסעיף זה מבוסס על  .(Larom, 2006פרט
הבוחר באפשרות של השתתפות בתכנית נדרש להשתתף במפגשי
הייעוץוהסיוע,לעשותשירותבקהילהאולהשתתףבתכניתלהכשרה
מקצועית,ובתמורההואמקבלגמלתהבטחתהכנסה.המודלמניחכי
נוסףעלתשלוםהגמלההפרטמפיקתועלתמעצםהבחירהבאפשרות
זו,תועלתהנמדדתבאופןיחסילאפשרותשלעבודה.תועלתזויכולה
להיותחיוביתהודותלשעותפנאירבותיותרהעומדותלרשותו,או
שלילית ,לנוכח השפעותיה של התווית השלילית המוצמדת למי
שמשתתףבתכנית.
פרטהבוחרבאפשרותשלאיהשתתפותבתכניתמאבדאתהגמלה
לאותה תקופה ,אך הוא מפיק תועלת מעצם הבחירה באפשרות זו
לעומתהאפשרותשלעבודה.המודלמניחכיתועלתזוהיאחיובית
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וגדולהמהתועלתהצומחתמהאפשרותשלהשתתפותבתכנית,שכן
הפרטנהנהמפנאירביותר.
כאמור,פרטהמשתתףבתכניתומקבלשירותיייעוץנהנהמהסתברות
גבוההיותרלקבלתהצעתעבודהבתקופההבאהומשכרמוצעגבוה
יותר .המודל מניח כי "שירות בקהילה" הוא בעל תרומה נוספת
ומתמשכת ,שכן הוא משמש מנגנון הכשרה תוך כדי עבודה ומגדיל
אתההוןהאנושישלהפרטים.לכןפרטשהשתתףב"שירותבקהילה"
נהנה מהסתברות גבוהה יותר לקבלת הצעת עבודה ומשכר מוצע
גבוהיותרלאורךזמן.
בדומה לשירותי ייעוץ ,דרישות עבודה התורמות להון האנושי של
הפרטהןבעלותהשפעהחיובית,הןבמצבשבוהןמתמרצותחיפוש
והן במצב שבו הן מגדילות את הסיכוי לקבלת עבודה .יתרה מכך,
כאשר ערך הפנאי של הפרטים גבוה והם נמנעים מלחפש עבודה,
דרישותהעבודהמעודדותחיפושותעסוקהגםכאשרהתכניתאינה
תורמת ישירות להסתברות לקבלת הצעת עבודה ולשכר המוצע,
מעצםהטלתהסנקציות.
למרות תרומתן החיובית לתעסוקה יש לדרישות העבודה גם
השפעהשליליתמשוםשהןעשויותלהפחיתאתהתועלתהאישית
של הפרטים ,הנמדדת על פי הערך הנוכחי של התועלת הצפויה.
השפעה שלילית זו היא תוצאה של התועלת שפרטים המשתתפים
בתכניתמקבלים,תועלתהנמוכהמזושהםמקבליםבמצבשבוהם
אינםמשתתפיםבתכנית,וזאתבשלההפחתהבשעותהפנאיובשל
השפעותיהשלהתוויתהשלילית.בהעדרהתכניתמובטליםמקבלים
גםתועלתמפנאיוגםגמלתהבטחתהכנסה.לפידרישותהעבודה,על
המובטליםלבחורביןמילויהדרישות,המשךקבלתהגמלהוויתורעל
חלקמהפנאי,לביןסירובלמלאאתהדרישות,הפסדהגמלהוקבלת
ערך הפנאי המלא .בשני המקרים התועלת נמוכה מזו המתקבלת
במצב שאין בו דרישות .לדרישות העבודה יש גם השפעה חיובית
עלהתועלתהאישיתלאורךתקופתהחיים,משוםששירותיהייעוץ
ו"השירותבקהילה"מעליםאתהתעסוקהואתהשכר,והתועלתשל
עובדים גבוהה מזו של מובטלים .כדי שסך ההשפעה יהיה חיובי,
התרומה לתעסוקה צריכה לפצות על אבדן הפנאי במשך תקופת
האבטלה.מענייןלצייןכיאצלפרטיםמשכיליםפחותהשינויהכולל
בתועלתהאישיתהואקטןיותר,ואףסבירשיהיהשלילי,בשלהבדלי
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השכרביןקבוצותההשכלה.בעודשאבדןהפנאיזההבכלהקבוצות,
פרטים משכילים נהנים משכר גבוה יותר כאשר הם יוצאים ממעגל
האבטלה ,ועל כן הפיצוי הוא גדול יותר וסך הירידה בתועלת קטן
יותר.
הממצאיםהעוליםממחקריםמראיםכילדרישותעבודהולסנקציות
השפעה חיובית על התעסוקה .בקרב אימהות חדהוריות בארצות
הבריתדרישותהעבודהמסבירות57%מהירידהבאוכלוסייתמקבלי
הגמלאותו17%מהעלייהבשיעורהתעסוקה).(Fang & Keane, 2004
דרישותעבודהושירותבקהילההמפחיתיםאתהפנאישלהפרטבלי
לתרוםלהונוהאנושי,אמנםמצליחיםלעודדעבודהאבלמפחיתים
את רווחת הפרטים על פני תקופת חייהם )Fang & Silverman,
 .(2006רק כאשר שירות בקהילה מספק הזדמנות לצבור הון אנושי
ומפצהבנדיבותעלאבדןהפנאי,רקאזהואיכוללהעלותאתשיעור
התעסוקהובוזמניתלהעלותאתרווחתהפרטים.
מגבלותזמן

מגבלות הזמן המוטלות על תקופת הזכאות לתשלומי רווחה הפכו
בשנים האחרונות למרכיב חשוב בתכניות .הן נועדו לצמצם את
אוכלוסייתהזכאיםולהקלאתהעומסעלמערכתהרווחה.במגבלות
זמןפרטיםמקבליםהקצאהשלמספרקבועשלתקופותזכאותויכולים
לבחורמתילנצלאותן.
כאשרהשכרהעתידיאינוודאי,ההשפעההדינמיתשלמגבלותהזמן
גורמת להגדלת היצע העבודה משתי סיבות :האחת ,ההסתברות
שפרטיםיקבלואתהצעותהשכרהעומדותבפניהםגדלהככלשהם
מתקרביםלסיומהשלמגבלתהזמן.השנייה,פרטיםיכולים"לצבור"
תקופותזכאותולבחורלעבודולאלקבלאתהקצבהבתקופותשבהן
שוקהעבודהנמצאבשיאועומדותבפניהםהצעותשכררבותוטובות

יותר.במיליםאחרות,מגבלותהזמןיוצרות"ערךאופצייה")option
(valueלצבירתתקופתזכאות,ואזבבואהפרטיםלבחורביןעבודה
לרווחההםמשקלליםערךזהעםהשכרהפוטנציאלילמולתשלומי
הרווחה,ומוצאיםשהאפשרותלעבודקוסמתיותר.
מכיווןשמגבלותהזמןיוצרותתמריץחיובילעבודולצבורניסיון,הן
יכולותגםלתרוםלעלייהבשכר,אםהאוכלוסייההרלוונטיתנהנית
מתשואהרבהלניסיון.
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ממצאים העולים ממחקרים מראים שמגבלות זמן אחראיות רק
לכ 10%מהצטמצמות האוכלוסייה של מקבלי הרווחה ולעלייה
בשיעורהתעסוקהבקרבאימהותחדהוריותבארצותהבריתבין1993
ל.(Fang & Keane, 2004)2002באשרלעלייהבשכר,אומדןהתשואה
מניסיוןשלהאוכלוסייהשלמקבליתשלומירווחההוא5.6%לשנה,
שיעורהדומהלתשואהשלעובדים,ועלכןתכניתרווחההמשלבת
מגבלותזמןוהורדתשיעורהמסמעלהאתשכרהמשתתפיםב3.7%
).(Grogger, 2005
סובסידיהלהכנסות

מס הכנסה שלילי ,קרי סובסידיה להכנסות ),(Income Tax Credit
מעלהבאופןישיראתהכנסתםשלפרטיםעובדים,ומכאןגםאתערך
הבחירה באפשרות של עבודה .ההשפעה של מדיניות זו על שיעור
התעסוקהתלויהבערךשהפרטיםמייחסיםלפנאי.
כאשר ערך הפנאי נמוך באופן יחסי ,הפרטים בוחרים לחפש עבודה
גם ללא מס הכנסה שלילי ,והאבטלה נובעת מחוסר היכולת של
פרטיםלקבלהצעותעבודה,ולאמשכרפוטנציאלינמוך.במקרהזה
מס ההכנסה השלילי אינו משפיע כלל על שיעור התעסוקה .כאשר
ערךהפנאיגבוהיותר,שיעורההשתתפותבהעדרהתכניתהואנמוך,
והאבטלה נובעת משכר נמוך יחסית לחלופות .במקרה זה הגדלת
השכר המוצע היא אפקטיבית ,ומס הכנסה שלילי מתמרץ פרטים
לחיפושומעלהאתשיעורהתעסוקה.
חשובלצייןכיכדישיהיהאפשרלשמראתההשפעההחיוביתשל
מדיניותזועליהלהיותמתמשכתולאחדפעמיתכדישהפרטיםימשיכו
ליהנותמזיכויהמסכלעודהםנמצאיםברמתהכנסהמתאימה.אם
התשואה שאוכלוסיית היעד מקבלת מניסיון מצטבר בעבודה היא
נמוכה,הגידולבשכרעלפניזמןהואמועט,ופרטיםיכוליםלהישאר
לאורךזמןבקבוצתהעובדיםהעניים.המשךהיישוםשלמדיניותמס
ההכנסההשלילימבטיחשהפרטיםימשיכולעבודולאיחזרולמעגל
מקבליהגמלאות.
מחקריםמראיםכיהשינוייםבהיצעהעבודהבעקבותמתןסובסידיה
להכנסותמתרחשיםלעתיםקרובותבעיקרבשולייםהאקסטנסיביים.
שיעור התעסוקה של אימהות חדהוריות בארצות הברית עלה
ב 22%בתגובה לשינויים בתכנית מס ההכנסה השלילי בשנים
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.(Meyer, 2002)1996—1990תגובהזוקטנהיותרבקרבנשיםמשכילות
יותרוגדולהיותרבקרבנשיםאימהותלשניילדיםהנהנותמזיכוימס
גבוהיותר.לעומתזאתמספרשעותהעבודהומספרשבועותהעבודה
שלנשיםעובדותנשארכמעטקבוע).(Eissa & Hoynes, 2005מסקנה
דומהעולהמנתוניםעדכנייםיותר:מסההכנסההשליליהעלהאת
שיעורהתעסוקהשלנשיםלאנשואותאךלאשינהאתמספרשעות
העבודה שלהן ) .(Eissa & Hoynes, 2005השפעתו של מס ההכנסה
השלילי שונה כאשר בוחנים מפרנסים משניים בקרב זוגות נשואים,
שאצלםמסההכנסההשליליצפוילהקטיןהןאתשיעורההשתתפות
בעבודה והן את מספר שעות העבודה .גם בבריטניה ההשפעה של
מס ההכנסה השלילי ) (Working Families Tax Creditעל שיעור

התעסוקה היא חיובית ,אם כי אינה גדולה )Blundell & Meghir,
.(2001שוב,תגובתןשלנשיםנשואותשבניהזוגשלהםעובדיםשונה,
והמסהשלילייוצראצלןתמריץשלילילעבודה.
תכנוןאופטימלישלתכנית"מרווחהלעבודה"

תכניות "מרווחה לעבודה" משלבות לעתים קרובות כלי מדיניות
אחדים מתוך הכלים שתוארו לעיל .במקרה כזה התכנית מוגדרת
באמצעות סדר היישום של כל כלי ומשך היישום ובאמצעות
התשלומים והסובסידיות הניתנים למובטלים ולמועסקים .במחקר
שנערך לאחרונה השתמשו החוקרים במודל דינמי של פרט ומנהל
)(principal-agentכדילהגדיראתהתכניתהאופטימליתשתביאעד
למרבאתרווחתהפרטבכפוףלמגבלתהתקציבשלהמדינה)Pavoni
.(& Violante, 2007המחקרהעלהשאםאיןשחיקהשלההוןהאנושי,
התכניתהאופטימליתמורכבתמכלימדיניותיחידלכלפרט,אולםניתן
ליישםכליםשוניםלפרטיםבעליהוןאנושישונה.אםההוןהאנושי
נשחקכאשרהפרטאינועובד,התכניתהאופטימליתמתחילהבדמי
אבטלההפוחתיםלאורךזמן,עוברתלסיועבחיפושהמלווהבתשלום
קבוע ובבקרה על מאמץ החיפוש ומסתיימת בהבטחת הכנסה שבה
הפרטאינונדרשלכלפעילות.המעברמשלבלשלבהואמהיריותר
ככל שקצב השחיקה של ההון האנושי גבוה יותר .שימוש במודל
לניתוח מערכת הרווחה בארצות הברית מלמד שהתכנית הנוכחית
אינהאופטימלית,וכיניתןלשמורעלהתמריץלעבודהולהעלותאת
רווחתהפרטיםבאמצעותהפחתתהשימושבחיפושמבוקר.
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בעיות
רבגוניות

כפי שהדגשנו במהלך הדיון ,ההשפעה של כלי המדיניות השונים
תלויה בהעדפותיהם של הפרטים המרכיבים את אוכלוסיית היעד
ובכושרההשתכרותשלהם.עלכןההשפעהשלכלתכניתעלפרטים
בעלי העדפות שונות או בעלי שכר שונה עשויה להיות שונה ,הן
מבחינתהיצעהעבודהוהןמבחינתהתועלתשיפיקומהתכנית.יישום
תכנית יחידה שתתאים לכל המשתתפים עשוי להניב תוצאות לא
רצויות ,ולכן בעיצוב התכנית נודעת חשיבות רבה לזיהוי הקבוצות
השונותולהתאמתהכליםהמתאימיםלכלקבוצה.
שיווימשקלכללי

מלבד השפעתם של כלי המדיניות השונים על אוכלוסיית היעד,
לתכניותרווחהיכולותלהיותהשפעותגםעלשיוויהמשקלהכללי
בשוק העבודה .ראשית ,הגדלת שיעור התעסוקה של המשתתפים
עשויה לבוא על חשבון העובדים הנמצאים מחוץ לתכנית ולהקטין
את אפשרויות התעסוקה שלהם .שנית ,הוספת המשתתפים למעגל
העבודהעשויהלשנותאתרמתהשכרבשיוויהמשקלבמשקואולי
אףלהורידאתהשכרשלהעובדיםהקיימים.
סיכוןמוסרי

שוקהעבודהסובלמבעיותשלמידעלקוי,מהשעשוילהוביללסיכון
מוסרי).(moral hazardלמצבשלמידעלקוישלושההיבטים:ראשית,
במודל החיפוש אין לפרטים מידע מלא על הצעות השכר העומדות
לרשותם.הפרטנדרשלהשקיעמאמץבחיפושאחרעבודהבלילדעת
בוודאות אם יקבל הצעת עבודה ומהו השכר שיוצע לו .במקרה זה
ייתכןשדווקאבידיהמדינהאומפעילהתכניתנמצאמידעמלאיותר
על מעסיקים פוטנציאליים .שירותי ייעוץ וסיוע בחיפוש משמשים
מנגנון להעברת מידע זה אל הפרט כדי לייעל את תהליך החיפוש
שלו.
שנית,למדינהאולמפעילהתכניתאיןמידעמלאעלהצעותהשכר
שהפרט קיבל ואף לא על החלטותיו בנוגע אליהן .תכנית הרווחה
עשויהלעודדפרטיםלדחותהצעותבשכרגבוהאולעבודולאלדווח
עלהכנסתםכדילשמורעלהזכאותלגמלהבמקביללקבלתהכנסה
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מעבודה.כמוכןתכניותהמבחינותביןמשתתפיםהמסוגליםלעבוד
ושאינםמסוגליםלעבודעשויותלעודדהתחזותשלפרטיםמהקבוצה
הראשונהלקבוצההשנייה.עלכןמגעאישיומתמשךביןהפרטלבין
מתכנןהיעדיםהתעסוקתיהואבעלחשיבותומאפשרהעברההדדית
של מידע מלא יותר .עם זאת קשה להצביע על מנגנון אשר יחסום
במלואהאתהאפשרותשפרטיםיעלימוהכנסה.
שלישית,למדינהאיןמידעמלאעלהעדפותיושלהפרטועלהשכר
הפוטנציאלישהואיכוללקבלבשוקהעבודהמכיווןששכרזהתלוי
בכישוריו וביכולותיו וחלקן אינן נצפות .מידע זה הוא מהותי מכיוון
שכפישצויןלעיל,ההשפעהשלכלתכניתעלפרטיםבעליהעדפות
שונות או בעלי שכר שונה עשויה להיות שונה ואף הפוכה .ניתן
לפתור בעיה זו באופן חלקי באמצעות יישום כמה תכניות במקביל,
כל התכניות תהיינה זמינות לכל האוכלוסייה ,וכל פרט יכול לבחור
בעצמו באיזו תכנית להשתתף .בחירת הפרט במקרה זה מסייעת
"לחשוף"אתהקבוצהשאליההואשייך,כפישהדגמנובסעיףהעוסק
במסהכנסהשלילי.
הכשרהמקצועית

בישראל ,כמו במדינות מערביות אחרות ,קיימות תכניות הכשרה
מקצועית ממשלתיות המבוססות על קורסים מקצועיים בכיתות
לימוד.ישהממליציםעלשימושבתכניותאלוכמקורלשיפוריכולת
ההשתכרותשלפרטיםבעלימיומנויותנמוכותכדילאפשרלהםכניסה
למעגל העבודה .מחקרים רבים שבוצעו בארצות הברית ובמדינות
רבותבאירופהומחקריםמעטיםבישראלמראיםשתרומתןשלתכניות
הכשרהמסוגזהלהעלאתהשכרשלפרטיםבעלימיומנויותנמוכות
היאאפסית.לעומתזאתנמצאהלההשפעהחיוביתקטנהעלהגדלת
שיעורהתעסוקהבקרבמשתתפיהתכניות.
נמצאו שתי סיבות ,הקשורות זו לזו ,להיותה של התועלת הפרטית
והחברתית מתכניות הכשרה מקצועית נמוכה :ראשית ,רמת
ההשקעה במשתתף בתכניות אלו היא לרוב נמוכה ביחס לנקודת
הפתיחההבעייתיתשלאוכלוסייתהיעד.שנית,קייםמתאםחיוביבין
כישורים לבין התשואה מהכשרה ,והתשואה שפרטים אלו מקבלים

בשוק העבודה להכשרה מקצועית היא נמוכה )Heckman et al.,
.(1999
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לעומתזאתתכניותהמתמקדותבהכשרתהמועסקיםלתהליךמציאת
העבודה התגלו כיעילות .גם סבסוד ההכשרה המקצועית במקום
העבודה במסגרת תהליך הקליטה נמצא כבעל השפעה חיובית על
ההסתברותלתעסוקה.
רשימתמקורותלרקעהמדעי
בניש ,א' ) .(2005יישום "תוכנית ויסקונסין" בישראל — היבטים
משפטיים.עבודה,חברהומשפט,י"א.154 121,
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המלצות

.1מסגרתההפעלהשלהתכנית
מבוא

מסגרתההפעלהשלתכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגל
העבודה ומודל התמריצים הכלכליים ,שהוא חלק ממנה ,אמורים
לשקףאתמטרותהתכניתולתמוךביעדיהובמרכיביההשונים.המודל
המוצג כאן מבוסס על ההנחה כי מטרת התכנית היא השמה בת
קיימהבעבודהשלמקבליגמלאותהבטחתהכנסההמצוייםזמןרב
מחוץלשוקהעבודה.מטרהזומוגדרתגםבחוקהמדיניותהכלכלית
לשנת":2004שילובםשלמקבליגמלאותבעבודהשתמצהאתכושר
השתכרותם ,תוך שיתופם באחריות לכך ,כדי לאפשר להם מעבר
מתלות בגמלאות לעצמאות חברתית וכלכלית" 13.כפועל יוצא מכך
חותרת התכנית לייעד את התקציבים המוקצים לתשלומי גמלאות
הבטחתהכנסהלזכאיםלכךבלבד.
על מסגרת ההפעלה של התכנית להביא להגשמת האמור ולשמש
מערכת הבקרה העיקרית על הגורמים המפעילים את התכנית תוך
הקפדהעלשמירתזכויותיהםשלהמשתתפיםבתכנית,בייחודבכל
הקשורלמניעתפגיעהבלתימוצדקתבזכאותםלגמלתהבטחתהכנסה.
יש להדגיש עניין זה ,שכן לפי המלצות הוועדה בפרק זה ,האחריות
לאספקת שירותים חברתייםציבוריים מועברת במסגרת התכנית
לגורמים פרטיים 14.העברת האחריות לאספקת שירותים אלו כוללת
בתוכהגםהעברתסמכויותשלטוניותהנוגעותלדיווחעלקיוםמבחן
תעסוקה,שהואתנאילקבלתגמלתקיום)גמלתהבטחתהכנסה(,וככזה
יש בו כדי לגרום לשלילת גמלת קיום מאדם שאין לו אמצעי קיום.
כמוכןמועברותלגורמיםפרטייםסמכויותהנוגעותלקביעתהתכנית
האישיתשהמשתתפיםמחויביםבהולחיובהמשתתפיםלחשוףמידע
אישי או לעבור אבחון רפואי .הדברים שצוינו לעיל נכונים באופן
13ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.107— 99
14המונח"גורמיםפרטיים"מכווןהןלחברותעסקיותוהןלמלכ"רים.
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מיוחד בתחום שהוא בעל השפעה מכרעת על חייהם של תושבים
מקרבהמעמדהחברתיכלכליהנמוךבמדינתישראל.השפעתהשל
פגיעהכלכליתבהכנסתםהיאקשהביותר,והאפשרויותשישבידיהם
להתמודדעםפגיעהמעיןזוהןמוגבלותבמיוחד.לפיכךעלמסגרת
ההפעלהשתוצגלהלןלבטאאתאחריותהשלהממשלהלשירותים
הציבוריים המסופקים במסגרת התכנית ולהיות בסיס לפיקוח יעיל
של הממשלה על הגורמים המפעילים את התכנית .לצד קיומה של
מסגרתהפעלהשתשקףעקרונותאלו,עלהממשלהלחזקאתמוסדות
הבקרהוהפיקוחעלהתכניתועלמפעילימרכזיהתעסוקהולוודאאת
קיומהשלהסדרהיעילהבכלעת,כמפורטלעילבפרק"הסדרה,בקרה
ומחקרשלהתכנית".
בסעיפי הפרק הזה מוגדרים העקרונות העיקריים הנוגעים לגורמים
שרצוי שיפעילו את התכנית ולמסגרת ההתקשרות עם גורמים אלו.
בהמשכושלדוחזהמוגדריםהעקרונותהעיקרייםהנוגעיםלמכלול
התמריציםהכלכלייםשישלהציבבפנימפעיליהתכניתכדילתמוך
במטרות התכנית תוך שמירה על זכויותיהם של המשתתפים .חלקו
האחרוןשלהדוחכוללהמלצותהנוגעותלתהליךהיישוםהאופרטיבי
שלעקרונותמסגרתההפעלהשלהתכנית.
הגורמיםהמופקדיםעלהפעלתהתכנית

המלצה  :1.1ברמה המעשית ובתנאי המציאות הישראלית הנוכחיים
הוועדה קובעת כי תכנית מהל"ב תופעל על ידי חברות פרטיות,
חברותלמטרותרווחומלכ"ריםתוךהקפדהשמקומםשלהמלכ"רים
לאייפקדמןהמפעילים.הוועדהאיננהפוסקתבשאלהמיראוי
עקרוניתלהפעילתכנית"מרווחהלעבודה"—גורמיםציבורייםאו
פרטיים ,ולפיכך אינה פוסלת בחינה עתידית של שילוב גורמים
15
ציבורייםבהפעלתהתכניתאוחלקממרכיביה.
המצב בשלב הניסוי :הבסיס להפעלת התכניות מהל"ב ו"אורות
לתעסוקה"הואחוקהמדיניותהכלכליתלשנתהכספים)2004תיקוני
15בחינהכאמורראוישתתקייםלאחרהפעלתהתכניתוייצובהבמשךפרקזמןנכבד,
דהיינוכמהשנים.

80

דוחהוועדה:המלצות

חקיקה(,התשס"ד ]2003פרקז':שילובמקבליגמלאותבעבודה)הוראת
שעה([ ,16שהתקבל בכנסת ב 7בינואר  2004והמגדיר את עקרונות
התכניתומטרותיה.עלבסיסהוראותהחוקפרסמההממשלהבמאי
,2004באמצעותועדתמכרזיםביןמשרדיתמשותפתלמשרדהתמ"ת,
משרד האוצר ,המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה ,מכרז בין
לאומי להפעלת מרכזי תעסוקה בשלב הניסוי של התכנית .המכרז
התבססעלעקרוןמיקורהחוץשלהשירותיםהציבורייםהמסופקים
במסגרתהתכנית,ולפיכךפנהלחברותביןלאומיותאולארגוניםללא
מטרות רווח שהם תאגידים קיימים בישראל או במדינה המקיימת
קשרים דיפלומטיים עם ישראל .אף על פי שבמכרז הוגדרו הקלות
לארגונים ללא כוונת רווח ביחס לחברות עסקיות ,בפועל היו כל
הזוכיםבמכרזחברותעסקיות.במסגרתתנאיהמכרזחויבוהחברות
הביןלאומיותהזוכותלהתקשרעםגורםישראלישאיננומוסדציבורי,
גוףמתוקצבאוגוףנתמךולהקיםבמשותףתאגידחדשלצורךהקמת
מרכזהתעסוקהוהפעלתו.
—

השוואה למדינות בעולם :מסקירה של שלוש עשרה מדינות בעולם,
לרבותארצותהברית)אריזונה,קליפורניה,פלורידה,דלוור,אינדיאנה,
מינסוטה,טקסס,ויסקונסין,ניויורק(,קנדהואירופה)בריטניה,דנמרק
והולנד(,עולהכיהןבאירופהוהןבארצותהברית,בחלקמהתכניות
מרכזיהתעסוקהמופעליםומנוהליםעלידימפעיליםפרטיים,ובחלק
אחרעלידישירותיהתעסוקהאוגוףממשלתימקביל.ברובהמקרים
שבהםהמפעיליםהםשירותיהתעסוקההממשלתיים,מועסקיםקבלני
משנההמספקיםשירותיםשונים)למשלהכשרותמקצועיות(.קבוצת
קבלני המשנה הללו היא מגוונת מאוד — החל מקולג'ים בבריטניה
וכלהבארגונידתללאמטרותרווחבארצותהברית.
כאשר מרכזי התעסוקה מנוהלים על ידי מפעילים פרטיים ,קיימים
שלושה סוגים עיקריים של מפעילים (1) :חברות פרטיות למטרות
רווח;)(2מלכ"ריםדתיים)כמוה(Salvation Armyהמחויביםלספק
שירותים לכל דורש ללא תלות בדתו )קיימים רק בארצות הברית(;
) (3מלכ"רים שאינם מזוהים עם דת כלשהי ,המאופיינים בתרבות
ארגוניתדומהמאודלזוהקיימתבחברותפרטיות.
16שם.
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המלצות ונימוקים :הדיון בשאלה אם בשלב הפריסה הארצית של
התכנית ניתן להמשיך בהפעלתה במסגרת מיקורחוץ מעלה בעיקר
שיקולים של יעילות בהשגת מטרות התכנית אל מול שיקולים
הנוגעים לאחריות הציבורית לאספקת שירותים חברתיים .בצד
השיקוליםהנוגעיםליעילותבהשגתמטרותהתכניתישלהדגישאת
יעילות הטיפול במשתתף ,המתבטאת בין היתר בזמינות ובגמישות
של משאבים ופתרונות לקידום המשתתף בסולם התעסוקה ,ברמת
השירות למשתתף ובריכוז כלל הגורמים המטפלים במקום אחד.
עקרונותאלוהםמהותייםלתכנית,והשפעתםעלהגשמתמטרותיה
מכרעת .מנגד ,בין השיקולים הנוגעים לאחריות הציבורית לאספקת
שירותים חברתיים יש להדגיש את נאמנותו המובנית של המנהל
הציבורי לאינטרס הציבורי באספקת שירותים חברתיים .כן יש
להדגישאתשיקולהדעתהנדרשבהפעלתעצמהשלטונית,הכרוכה
הן בקביעת הזכאות לקבלת שירותים אלה והן באספקתם ,ואת
הנורמות המקובלות במסגרת המנהל הציבורי ,דוגמת הליך נאות,
אחידותבכלליםוכדומה.
לנוכח המציאות הישראלית הנוכחית הוועדה ממליצה להפעיל את
התכנית במסגרת מיקורחוץ לגורמים פרטיים — מלכ"רים וחברות
עסקיות.המלצהזונובעתמהגמישותשמלכ"ריםוחברותעסקיותנהנים
ממנה,גמישותשאינהקיימתבגופיםציבורייםבשלנוהליההעסקה
הקיימים בהם כיום; החוקים והנהלים החלים על הזמנת שירותים
חיצוניים )חובת מכרזים(; מערכות המחשוּב וכדומה .חשיבותה של
גמישותבהפעלתהתכניתנובעתמהגיווןבצורכיהמשתתפיםבאשר
להסרת חסמים בכניסה לשוק העבודה; מהצורך בהתאמה עתידית
של מרכזי התעסוקה בשל שינוי בהיקפה ובאופייה של האוכלוסייה
המופנית אליהם ובשל שינויים שצפוי שיתרחשו במסגרת הפעלת
התכנית,בייחודבשנותהפעלתההראשונות.ראוילהדגישענייןזה
לנוכח השוני הבולט בהיקפה ובאופייה של אוכלוסיית המשתתפים
בתכניתבשלבההפעלההראשוןשלה,עםהחלתהפריסההארצית,
לבין היקפה ואופייה בשלב ההפעלה השני ,לאחר שחלק ניכר
מהמשתתפיםיוצאיםמהתכנית,כפישאכןהתרחשבשלבהניסוי.כמו
17

17ראודיוןאצלאבישיבניש,מיקורחוץ)(Outsourcingבראיהמשפטהציבורי:הפרטת
תוכניותמרווחהלעבודה',הצברה'ובעייתכשליהפיקוח,משפטים)בדפוס(.
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כןהפעלתהתכניתעלידיחברותעסקיותומלכ"ריםבמסגרתמודל
מתאים של תמריצים כלכליים עשויה להביא למחויבות גבוהה של
הגורמיםהמפעיליםלהשגתמטרותהממשלההמוגדרותבתכנית.
יודגש כי הוועדה לא התייחסה בדיוניה לסוגיה העקרונית בנושא
גבולותההפרטה,והיאאיננהפוסקתבשאלהמיראויעקרוניתלהפעיל
תכנית "מרווחה לעבודה" — גורמים ציבוריים או פרטיים .עיסוק
בנושאים אלו היה חורג מתנאי המינוי שהותוו לוועדה .המלצה זו
מתבססתעלהערכתהוועדהאתמסגרתההפעלההמתאימהליישום
תכנית "מרווחה לעבודה" בהתחשב בתנאים המוסדיים והכלכליים
הקיימיםכיוםבישראל.
ישלהבטיחהימצאותםשלמלכ"ריםבעלימוניטיןבאספקתשירותים
חברתייםביןמפעיליהתכניתבאמצעותהעדפהברורהשלגופיםאלו
במכרז להפעלת התכנית או באמצעות אמצעים אחרים .יש להדגיש
כי הפעלת התכנית במסגרת מיקורחוץ צריכה להשתלב במזעור
פוטנציאלהפגיעהבאחריותהציבוריתלשירותיםהמסופקיםבמסגרת
התכנית .לפיכך יש להבטיח כי מערכת התמריצים תתמוך תמיכה
מוחלטתבמטרותהתכנית,וכילצדהתפעלמערכתשלפיקוחיעילעל
פעולתהגורמיםהמפעילים.
המלצה:1.2התכניתתופעלבאמצעותגורמיםישראלייםוגם/אובין
לאומיים.
המצב בשלב הניסוי :המכרז טרם הפעלת שלב הניסוי פנה לחברות
ביןלאומיות או לארגונים ללא מטרות רווח ,שהם תאגידים קיימים
בישראל או במדינה המקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
למעשה,תנאיההשתתפותבמכרזלאדרשוכיהמציעיםיהיוחברות
זרותבלבד.עםזאתהניסיוןהמקצועיהנדרשמהמציעיםכתנאיסף
במכרז )כמפורט להלן( הגדיר ניסיון שלא היה קיים בישראל במועד
פרסוםהמכרז.
המציעיםבמכרזחויבולעמודבתנאיהסףהאלה:
 .1ניסיון מקצועי :המציע במכרז היה אמור להציג ניסיון מקצועי
כמפורט להלן .ניסיון זה יכול להיות ניסיון של המציע עצמו או
שלחברתבתשלמעלהממחציתהבבעלותהמציע:
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•  המציעעסקבהפעלתתכניות"מרווחהלעבודה"במהלךלפחות
שבע השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז .הפעלת
התכניות הייתה על בסיס ניהול תיקים .השתתפות מקבלי
הגמלאותבתכניותהייתהחובהוהןכללוביצועהשמות.כל
זאתבתנאישמדוברבתכניתאחתשטיפלהבמשךשלוששנים
רצופות בלפחות  500משתתפים או בכמה תכניות שטיפלו
במצטברב3,000משתתפיםבמשךשלוששניםרצופות.
•  המציע פיתח במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת
ההצעות למכרז תכניות הפעלה מפורטות או ספרי הפעלה
או מדריכי נהלים לתכניות "מרווחה לעבודה" שפעלו על
פי תכניות או ספרים אלו ברציפות במשך שלוש שנים
לפחות.
•  ישלמציעניסיוןבעבודהעםלפחות50מעסיקיםלשםפיתוח
מקומותעבודהבמהלךשלושהשניםהקודמותלמועדהגשת
ההצעותלמכרז.
•  המציערכשאופיתחויישםבמהלךשלושהשניםהקודמות
למועדהגשתההצעותלמכרזמערכתמידעממוחשבתלניהול
תיקיםולדיווחעלפעילות.המציעהשתמשבמערכתזולצורך
מעקבאחרהמשתתפיםבתכניותולבקרהעליהם.
 .2איתנות פיננסית :המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע
בשלוש השנים הקודמות למועד הגשת ההצעות הוא לפחות
,$5,000,000ושווימניותיוהואלפחות.$2,000,000
 .3ערבותבנקאיתלקיוםההצעה—המציעיםנדרשולצרףלהצעתם
ערבות בנקאית ע"ס  500,000ש"ח על פי נוסח מאושר שצורף
למסמכיהמכרז.
במועדהגשתההצעותבמכרזהוגשולוועדתהמכרזיםשבעהצעות
מחברות עסקיות ביןלאומיות מאירופה ומארצות הברית והצעה
אחת ממלכ"ר מארצות הברית .בתום ההליך המכרזי נבחרו מן
המציעים שהשתתפו במכרז ארבעה זוכים :חברת  A4Eמאנגליה,
חברת  Maximusמארצות הברית ,חברת  Calderמהולנד וחברת
Agensמהולנד.החברותהביןלאומיותשנבחרוכזוכותבמכרזחויבו
להתקשר עם גורם ישראלי ולהקים במשותף תאגיד חדש לצורך
הקמתו והפעלתו של מרכז התעסוקה .נקבע כי חלקה של החברה
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הביןלאומיתבתאגידלאיפחתמ50%ולאיעלהעל)75%ראונספח
א:התאגידיםהמפעיליםאתמרכזיהתעסוקה(.
המלצות ונימוקים :הפנייה לגורמים ביןלאומיים להפעלת מרכזי
התעסוקהבשלבהניסוינועדהלאפשרלמידהמהניסיוןהקייםבעולם
בהפעלתתכניותדומות.הממשלהידעהלאפייןאךורקאתעקרונות
השירותהנדרש,וידעמקיףיותרבהפעלתתכניות"מרווחהלעבודה"
היהחסר.מרכיבהידעבהפעלתתכניות"מרווחהלעבודה"הואחשוב
ביותרלנוכחהתמורהשתכניותאלומשקפותבהתמודדותעםבעיות
תעסוקה ולנוכח הקשיים הניצבים בפני המשתתפים בתכנית בקשר
להשתלבותםבשוקהעבודה.
היותשבהרחבתהתכניתלפריסהארציתבתוםתקופתהניסוינצבר
בידי הממשלה ידע מפורט ומספק באשר להפעלה התכנית ,הרי
שהפנייה לגורמים ביןלאומיים בלבד לשם הפעלת התכנית אינה
הכרחית.לפיכךהוועדהממליצהכיהמכרזלהרחבהארציתשלהתכנית
לאיפנהבהכרחלגורמיםביןלאומייםבעליניסיוןבהפעלתתכניות
דומותבלבד,אלאיאפשרגםלגורמיםמקומייםלהיכנסלענף.לשם
המשךקידומהשלזליגתהידעהביןלאומילישראלישלעודדגורמים
מקומייםבעליניסיוןביןלאומיוגם/אושותפותשלגורמיםמקומיים
עם גורמים ביןלאומיים .ניתן להניח כי מלכ"רים לא מקומיים יהיו
בעלי עניין מועט יחסית בהפעלת התכנית ,ולפיכך הפנייה לגורמים
מקומיים תשרת את הבטחת השתתפותם של מלכ"רים בהפעלת
התכנית,כמצויןבהמלצה.1.1
המלצה  :1.3תוחל שיטת בלעדיות אזורית בחלוקת השירות בין
המפעילים.המפעיליםיומרצולהתחרותביניהם.עידודהתחרות
ייעשה באמצעות מתן אפשרות מוגבלת של מעבר משתתפים
מאזורהפעלהאחדלמשנהוובאמצעותהענקתתמריץעלבסיס
מדדיםהשוואתייםביןהמפעילים.
המצבבשלבהניסוי:במסגרתהמכרזהוגדרוהאזוריםלהלןכארבעת
אזורי הניסוי להפעלת התכנית :אשקלון )חלק מהעיר( ושדרות;
ירושלים )חלק מהעיר(; חדרה וסביבותיה; נצרת ונצרת עילית .כל
אחדמהזוכיםבחרבאזורניסויאחדכמועדףלהפעלה.
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לפימסמכיהמכרזוההסכםעםהמפעיליםשזכובמכרז,כלאזורניסוי
הוא שטח גאוגרפי מוגדר ומוגבל ,שכלל במועד ההפעלה כ3,500
בתיאבמשתתפים.בתיהאבהללוהורכבוממקבליהבטחתהכנסה
במועדתחילתהתכניתותובעיםחדשיםבתהליךאישורהגמלה.החל
ממועד ההפעלה היה המפעיל אחראי לכל תובעי הבטחת ההכנסה
באזורהניסוישבאחריותו.
השוואהלמדינותבעולם:מההשוואהלמדינותבעולםשתוארהבהמלצה
1.1עולהכילצורךעידודהמפעיליםלספקלמשתתפיםשירותיםטובים
ככלהאפשר,ניתנתבחלקמהתכניותשנסקרוהזכותלמשתתפיםלבחור

לאיזהמרכזהםיופנו)לדוגמההתכניתשלMinnesota — Hennepin
.(Countyאולםשיטהזואינהמאפשרתלהתמודדעםתופעת"הדלת
המסתובבת" — דהיינו השמה בעבודה של משתתף המשויך למפעיל
א במקום משתתף אחר בתכנית המשויך למפעיל ב — מאחר שאין
אפשרותלהטילעלהמפעיליםאחריותאזורית.
סוג נוסף של תחרות ניתן לראות בתכנית באריזונה )— Arizona
,(Maricopa Countyשבההמרכזהפרטימתוגמלעלהישגיםעדיפים
על אלו של מרכז המופעל על ידי המדינה .שיטה זו מאפשרת מחד
לייצרתחרותברורהברמההאזוריתומאידךלנטרלחלקמהסיכונים
הנובעיםמכלכלתהמקרובמשקבתחוםשוקהעבודה,כגוןתקופות
צמיחה או האטה ,שינויים מהותיים בחוקי עבודה וכדומה .וכך אם
כלהמפעיליםחוויםצמצוםניכרבהיצעמקומותהעבודהעקבהמצב
הכלכלי של כלל המשק ,התגמול בעבור ביצועי המפעיל מעודכן
בהתאם.
המלצות ונימוקים :הוועדה ממליצה להמשיך לקיים שיטת בלעדיות
אזורית בחלוקת השירות בין המפעילים בדומה למצב בשלב הניסוי.
כדילעודדתחרותביןהמפעיליםהשוניםבמסגרתשיטהזו,הוועדה
ממליצהלאפשרמעברמוגבלשלמשתתפיםביןאזוריהפעלהשכנים
ולשלב תמריץ על בסיס מדדים השוואתיים בין המפעילים .העברת
בלעדיותאזוריתלכלמפעיליוצרתלמעשהסיכוןאזורילכלמפעיל,
ומטרתה להבטיח תמריץ למפעיל להעביר את מקבלי הגמלאות
לתעסוקהארוכתטווחבלילגרוםלפגיעהבמועסקיםאחריםבאזור.זהו
מנגנוןשנועדלמנועאתתופעת"הדלתהמסתובבת".עםזאתשיטהזו
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יוצרתמונופולאזוריואינהמאפשרתתחרותביןהמפעילים.כאמור,
כדי להתמודד עם בעיה זו יש לאפשר מעבר מוגבל של משתתפים
ביןאזוריםשכנים,ואחתלתקופהיוכלמשתתףמאזורמסויםלעבור
למרכזהתעסוקהבאחדהאזוריםהשכנים.כמוכןיש"לייצר"תחרות
באמצעותהגדרתמדדיביצועומדדיהצלחההשוואתייםביןמפעילים
באזוריםהשונים,בדומהלשיטההנהוגהבאריזונהשבארצותהברית
) .(Arizona — Maricopa Countyלצורך כך יש להתייחס בקביעת
המדדיםההשוואתייםלמאפייניהאזוריםולגודלם.
מבנההחוזה

המלצה  :1.4תקופת ההתקשרות בין הממשלה למפעיל תהיה שלוש
עדארבעשנים)מעברלתקופתהקמה(עםאופצייהשלהממשלה
להארכת התקופה בשנתיים עד שלוש שנים נוספות לפי איכות
ביצועיהמפעיל.
המצב בשלב הניסוי :ההתקשרות בין הממשלה למפעילי התכנית
הוגדרהלתקופהשלשנתייםוחצי)מתוכהחצישנהלהקמתמרכזי
התעסוקה ושנתיים לתקופת ההפעלה( ,ולממשלה יש אופצייה
להאריךאתההתקשרותבשלוששניםנוספות)עדסךהכולחמששנות
התקשרות(.בחודשאוגוסט2007הוארכהההתקשרותבשנתיים.
השוואהלמדינותבעולם:ישתכניותשבהןאורךהזיכיוןשלהמפעילים
תלויבעמידהשלהםבמדדיביצועהמוגדריםמראש.היינו,המפעיל
מודע לכך שאם יעמוד בכמה יעדים מוגדרים מובטחת לו הזכות

להמשיךולהפעילאתהתכנית,לדוגמהבWisconsin — Milwaukee
,Countyשםהחוזהמגדירכיעמידהבהיקףמסויםשלמדדיהביצוע
מבטיחה למפעיל את הזכות להמשיך להפעיל את התכנית בעתיד
) .(the right of ﬁrst selectionבמקומות אחרים הארכת החוזה היא
אפשרית אף אם אינה הכרחית .כך ב ,New York Cityשם תקופת
ההסכם היא שלוש שנים ולממשלה יש אופצייה להאריכו בשלוש
תקופותנוספותבנותשנהאחתכלאחת.
המלצות ונימוקים :קביעת תקופת ההתקשרות עם מפעילי התכנית
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צריכה להתבסס על כמה שיקולים הנוגעים לאינטרס הכלכלי של
המפעילולאינטרסהממשלתיוהציבורי.מבחינתהאינטרסשלהמפעיל,
תקופתההתקשרותצריכהלשקףודאותכלכליתמספקתוניצוליעיל
שלהתשתיותהמוקמותלקראתהפעלתמרכזהתעסוקה.ניצוליעיל
של התשתיות המוקמות לקראת הפעלת מרכזי התעסוקה הוא גם
אינטרס ממשלתי בגלל הצורך בניצול יעיל של התקציב הממשלתי
המוקצה לכך .כמו כן תקופת ההתקשרות חייבת לאפשר לממשלה
החלפת מפעיל במקרה של חוסר שביעות רצון מפעילותו ותמרוץ
המפעיל לביצועים טובים מבחינת הגשמת מטרת התכנית .תקופת
ההתקשרותצריכהגםלעודדאתכדאיותההשקעהבמשתתפיםלשם
ביצועהשמותאיכותיות.ישלצייןכיתקופתההפעלההראשוניתשל
התכניתבשלבהניסוי,בתהשנתיים,אינהמספיקהלצורךכך.
לפיכך הוועדה ממליצה כי תקופת ההתקשרות הראשונית תהיה
לפחות שלוש שנים ולא תעלה על ארבע שנים .כמו כן יש להגדיר
בחוזהאפשרותלהארכתחוזהמצדהממשלה.ההארכהתחולקלשתי
דרגותלפחות:הארכהארוכהבסדרגודלשלעדשלוששניםוהארכה
קצרהבסדרגודלשלעדשנהוחצי.הארכתהחוזהודרגתהייקבעועל
סמךההבחנהביןאיעמידהביעדיםלביןעמידהביעדיםלביןהצלחה
יתרה בעמידה ביעדים .הגדרת היעדים שעליהם תסתמך הבחנה זו
תיעשה לאור מטרת התכנית ,שמירת זכויות המשתתפים בתכנית
ומדדישביעותרצונםשלהמשתתפים.
ישלהדגישכיבתכנוןהחוזהביןהממשלהלמפעיליםישלוודאאת
ההיתכנותהכלכליתשלאיהארכתהחוזהבתוםתקופתההתקשרות
הראשונית ,כלומר יש להימנע מיצירת תמריץ כלכלי שלילי לסיום
החוזהמצדהממשלהבתוםתקופהזו.
המלצה:1.5עלהמדינהלשאתבעיקרהסיכוןהכלכליהכרוךבהפעלת
התכנית.
המצבבשלבהניסוי:בתמורהלהקמתוולהפעלתושלמרכזהתעסוקה
קיבלוהמפעיליםמהממשלהאתהתשלומיםהאלה:
• תשלום מענק הקמה בסכום שהציע המפעיל בהצעתו למכרז —
סכוםזהלאעלהעל10מיליוןש"חושולםבמהלךתקופתההקמה.
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•

כאמור,תשלוםזההואהסכוםהנורמטיבישהוצעעלידיהמפעיל
בהצעתו למכרז ,ולא הסכום שהוציא המפעיל בפועל להקמת
מרכז.כלההצעותהזוכותהיודומותוקרובותלסכוםהסףהמרבי
לתשלוםמענקההקמה.
תשלוםהוצאותתפעולבסכוםשהציעהמפעילבהצעתולמכרז—

סכום זה לא עלה על  34.6מיליון ש"ח לשנתיים )ל 3,500משקי
בית( ושולם אחת לרבעון במהלך תקופת ההפעלה ,בהתאם
לפריסה רבעונית של הוצאות התפעול שציין המפעיל בהצעתו
למכרז .כאמור ,תשלום זה היה הסכום הנורמטיבי שהוצע על
ידיהמפעילבהצעתולמכרז,ולאסכוםשהוציאהמפעילבפועל
להפעלתהמרכז.
גםבנושאהסכוםלתשלוםהוצאותהתפעולהיוההצעותהזוכות

דומותוקרובותלסכוםהסףהמרבי.עםזאתהייתהשונותבפריסה
הרבעוניתשלסךהתשלוםלתקופתההפעלה:שלושהמפעילים
הניחוכיהוצאותהתפעולתהיינהגבוהותברבעוניםהראשונים
שלההפעלהוירדולאחרמכןבהדרגהעםהירידהבמספרמשקי
הביתבתכנית,ואילומפעילאחדהניחפריסהשווהשלהוצאות
התפעולעלפניכלרבעוניההפעלה.הוצאותהתפעולכללואת
העלויות האלה :עלות כוח האדם ,עלות ההשמות וההכשרות
ועלותהתקורות.
• החזרהוצאותבגיןשירותיםתומכיעבודה)—(WSSהחזרהוצאות
ישירותבגיןשירותיםתומכיעבודה,בהתאםלהוצאותהמפעיל
בפועל .סכום ההחזר לא עלה על  23.6מיליון ש"ח לשנתיים
)ל3,500משקיבית(ושולםאחתלרבעון.החזרהוצאותהWSS
לכלרבעוןלאעלהעלעלותסעיףזהבגיןאותורבעוןכפישנקב
המפעילבהצעתו.
השירותים תומכי העבודה שבגינם היו המפעילים אמורים

לקבל החזר הוצאות כללו בעיקר שירותי שמירה על ילדים
ותחבורה .במהלך הרבעונים הראשונים של התכנית לא
היה שימוש נרחב בשירותים אלה ,וניצול התקציב של כל
המפעילים בנושא זה עמד בשני הרבעונים הראשונים על פחות
מ 15%מהתקציב שתוכנן על ידי המפעילים טרם ההפעלה.
בעקבות זאת וכדי לעודד את המפעילים להרחיב את היקף
השירותיםתומכיהעבודהלמשתתפים,הגמישהמנהלתהתכנית
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את הקריטריונים לשירותים שיוכרו כשירותים תומכי עבודה
לצורךהחזרהוצאותבגינם,וכןניתנההאפשרותלהעבירתקציב
WSSשלאנוצלברבעוניםהקודמים)תוךקיוםמגבלהתקציבית
של סך כל החזר הוצאות  WSSלכל תקופת ההפעלה בלבד(.
כמוכןעלמנתלעודדאתהמפעיליםלספקהכשרותמקצועיות
למשתתפים,הוחלטלהכירבתנאיםמסוימיםגםבהוצאותבנושא
זהכשירותיםתומכיעבודה.לאורשינוייםאלהחלהעלייהבהיקף
השימושבתקציבלשירותיםתומכיעבודה.
תשלומיהבונוסיםכללושנימרכיבים:בונוסחיסכוןבתשלומיגמלאות
ובונוססגירתתיקים:
•

•

•

בונוס חיסכון בתשלומי גמלאות — בחינה כמותית של הצלחת
כל מרכז בוצעה באמצעות מדידת עמידתו ביעדי החיסכון
בתשלומיהגמלאותשנקבעובמכרז.אםשיעורהחיסכוןהמצטבר
על פני תקופת ההפעלה עולה על היעד שנקבע ,המפעיל זכאי
לבונוס כספי המחושב מתוך החיסכון העודף שהיה מעל היעד
שנקבע )יעדי החיסכון וחישוב הבונוס מפורטים להלן בהמלצה
.(1.7
בונוס סגירת תיקים — בחינה איכותית של הצלחת כל מרכז
תעסוקהבוצעהעלידימדידתמספרהתיקיםשלאחרשהועברו
למרכזנסגרוונותרוסגוריםבמשךיותרמשישהחודשיםרצופים,
ומספר התיקים שלאחר שהועברו למרכז נסגרו ונותרו סגורים
במשךיותרמתשעהחודשיםרצופים,להוציאתיקיםשנסגרועקב
שלילותגמלהשלהמרכז)חישובהבונוסמפורטלהלןבהמלצה
.(1.7
בונוסעלחיסכוןבעלויותה—WSSבתוםתקופתההפעלהתבוצע
בחינתסךהחזרהוצאותהWSSמתוךתקציבהWSSשיועדעל
ידי כל מפעיל בהצעתו למכרז .אם יתברר כי סך ניצול תקציב
ה WSSעל ידי המפעיל נמוך מהנדרש בהצעה ,יקבל המפעיל
בונוסבשיעורשל5%מסךהחיסכוןבתקציבזה.

מנגנון זה נועד לתמרץ את המפעילים לרכוש את שירותי הWSS
בעלויות נמוכות לשם ניצול יעיל של התקציב .זאת אף שהממשלה
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הניחה כי אין למפעיל עניין לחסוך בהיקף השירותים המוצעים
למשתתפים,היותששירותיםאלהאמוריםלהוביללהשמתהמשתתף
בעבודה,מהשיזכהאתהמפעילבבונוסכספיגבוהבהרבהמהסכום
שיתקבלמהחיסכוןבעלויותה.WSS
הערכת חלוקת הסיכון בין הממשלה למפעיל מתבססת על חישוב
שיעורם של מרכיבי התקציב .מרכיבי התקציב מבוססים על ביצוע
מתוך סך התקציב לעומת שיעור מרכיבי התקציב הקבועים מראש
או על הוצאות מתוך סך התקציב .בלוח  1.1מוצגת דוגמה מספרית
להמחשת הכנסות מפעיל מייצג על פני תקופת ההקמה ותקופת
ההפעלהשלשנתייםלפימבנההתקציבשתוארלעיל:
לוח—1.1דוגמהלהערכתמרכיביההכנסותשלמפעילבשלבהניסוי
מענקהקמה

10,000,000ש"ח

תקציבהפעלה

34,600,000ש"ח

החזרהוצאותשירותיםתומכיעבודה

23,600,000ש"ח

בונוסבגיןחיסכוןשל40%בתשלומיהגמלאות 14,600,000ש"ח
בונוסבגיןסגירת25%מהתיקים)מעל9
חודשים(

11,390,000ש"ח

סךכלהתשלומיםלמרכז

73,190,000ש"ח

ניתן לראות מהדוגמה המוצגת בלוח  1.1כי שיעור מרכיבי התקציב
המבוססים על ביצוע )סעיפי הבונוס( הוא כ 6.8%מסך תשלומי
הממשלהלמרכז,וכישיעורזהמשקףאתרווחהמרכזבהנחהשהוא
אינו מרוויח מהתשלומים הנורמטיביים )מענק ההקמה ותקציב
ההפעלה(.
השוואה למדינות בעולם :מההשואה למדינות בעולם שתוארה
בהמלצה1.1עולהכיקיימיםארבעהסוגיםשלחוזיםהמסדיריםאת
היחסיםביןהרשותהמפקחתלביןהמפעיליםהפרטיים:חוזהמבוסס
החזרעלויות,חוזהמבוססתשלוםקבוע,חוזהמבוססעמידהביעדי
ביצועוחוזהמשולב:
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• חוזה החזר עלויות — המימון שניתן למפעיל מבוסס על דיווחי
עלויותההפעלה שלו .מודלזה לבדו אינו מיושם כיום במדינות
שנסקרו,אלאבמדינותאחדותבארצותהברית)ויסקונסין,טקסס,
מינסוטה(כחלקמהתגמולהכוללשלמפעילבמודלמשולב.
• חוזהתשלוםקבוע—המפעילמקבלתשלוםקבועהנקובמראש.
שיטהזומיושמתבביצועתכניותמסוגמסויםבפלורידה,וכחלק
מהתגמולהכוללשלמפעילבמודלמשולבבכמהמדינותבארצות
הבריתובאירופה.
• חוזהעלבסיסעמידהבמדדיביצוע—התשלוםלמפעילמבוססעל
עמידה ביעדים קבועים מראש .ברוב המקרים התשלום הוא על
בסיספונקצייתמדרגות)עלכלעמידהבמדרגתיעדמסוימתניתן
תשלום( .שיטה זו נפוצה מאוד במרבית מדינות ארצות הברית
ובמרבית התכניות שנסקרו .בתשלום זה חלק ניכר מהתגמול
הכוללשלמפעילבמודלמשולב.
• חוזה משולב — התשלום מבוסס על שילוב של כמה סוגים של
חוזים.
מההשוואהלמדינותבעולםאיאפשרללמודעלמסגרתחוזיתאחת
מקובלת בדבר חלוקת הסיכון בין המדינה למפעיל .סקירה מפורטת
יותרניתןלמצואבנספחב:שיעורהתמרוץומבנההתמרוץבתכניות
שונותבארצותהבריתובבריטניה.
המלצותונימוקים:חלוקתהסיכוניםביןהממשלהלמפעיליםצריכה
להתבססעלההנחהשאיןמדוברבהפרטהשלפעילותכלכליתגרדא
אלא במיקורחוץ של שירות חברתי בסיסי .במצב מעין זה ברור
שהסיכון לאירועים חיצוניים בעלי השפעה על כלכלת המקרו יחול
עלהממשלה,והשאלההנותרתהיאאםעלהמפעיליםיוחלוסיכונים
מקומיים באזורים שבהם הם פועלים ,או שמא המפעיל לא יצטרך
לשאת בסיכונים כלל .העברת סיכון למפעילים מהמדינה מתבטאת
בהרחבתחלקהתקציבהמבוססעלביצועביחסלחלקהתקציבהקבוע
ולחלקהתקציבהמבוססעלהוצאות.כפישתוארלעיל,במצבהחוזי
כיוםעיקרהתקציבהמועברלמפעיליםהואתקציבקבועאותקציב
בגיןהוצאות,כלומרעיקרהסיכוןהכלכלימוטלעלהממשלה.
ישלהדגישכיאופיחלוקתהסיכוןעשוילהשפיעעלאופןפעולתםשל
92

דוחהוועדה:המלצות

המפעילים:במצבשבועיקרהסיכוןהכלכלימוטלעלהמפעיליםיש
לצפותלפעילותנמרצתיותרשלהמפעיליםלהישגיםגבוהיםיחסית
לעומת מדדי הביצוע ,באופן שעלול לבוא על חשבון השמירה על
זכויותהמשתתפים.לאורההנחהכיבמסגרתהתכניתייערךמיקור
חוץ של שירות חברתי בסיסי ולאור החשיבות בשמירה על זכויות
המשתתפים ובעידוד המפעילים לקדם את מטרות התכנית ,הוועדה
ממליצה כי חלוקת הסיכון הקיימת כיום תישמר ,וכי עיקר הסיכון
הכלכלי יוטל על הממשלה .שמירה על מבנה סיכון כמוצע תמזער
אתפוטנציאלההפסדהכלכלישלהמפעיליםותגרוםשהתמרוץעל
בסיסביצועיקדםאתהשגתמטרותהתכניתבלילפגועבאיכותה.עם
זאתניתןלשנותאתההרכבהמדויקשלתמהילחלוקתהסיכוןכדי
להציבבפניהמפעיליםתמרוץנוסףלהגשמתמטרותהתכניתולתרום
לצמצוםהיקףהבקרההמתחייבבנוגעלביצועהתחייבויותהכלולות
בתקציבהנורמטיבי.
תמריציםכלכלייםלמפעילים

המלצה:1.6ישלהטילסנקציותעלהמפעיליםבמקרהשלאיעמידה
בתנאיהחוזהוגם/אובהנחיותהממשלה.
המצב בשלב הניסוי :במעמד חתימת ההסכם הפקיד כל אחד
מהמפעילים בידי הממשלה ערבות בנקאית ,על סך של 4,000,000
ש"ח ,להבטחת עמידתו בתנאי הסכם ההפעלה .ערבות זו מופחתת
במהלך התקופה של הפעלת התכנית עד סכום של  2,000,000ש"ח,
בכפוףלעמידתםשלהמפעיליםבדרישותשהוגדרובהסכםההפעלה.
במקרהשלהפרהחמורהשלתנאיהחוזהושלהסכםההפעלהתחולט
הערבותהבנקאיתשהפקידוהמפעיליםבידיהממשלה.חילוטהערבות
הבנקאיתהואסנקצייהחריפהוכוללת,ולכןהיאתופעל,אםבכלל,
רקבמקריםהללוותבטאלמעשהאתסיוםההתקשרותביןהממשלה
למפעיל.לאהוגדרובמסגרתשלבהניסויסנקציותבנוגעלמקריםשל
איעמידה"נקודתית"בתנאיהחוזהאובהנחיותהממשלה.סנקצייה
כספיתאחרתכלפימפעיליםהיאלמקרהשלריבויערריםמוצדקים
כלפיהתכנית:במקרהשבוערריםכנגדמרכזמסויםמתקבליםעלידי
ועדתהעררכמוצדקים,ושיעורםביחסלמספרהמשתתפיםהפעילים
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באותומרכזגבוהמהקבוע,יחויבהמפעילבקנסכספיהחלמהרבעון
השלישילהפעלה18.עדכהלאנוצרמצבכזה.
המלצותונימוקים:הוועדהממליצהכיקידוםמטרותהתכניתבהקפדה
עלשמירתזכויותיהםשלהמשתתפיםבתכניתיתבסס,ביןהשאר,על
מערךשלתמריציםכלכלייםחיובייםושלילייםשיופעלוכלפימפעילי
התכנית.חשיבותושלמערךמשולבשלתמריציםשלילייםוחיוביים
נובעתמהצורךבקידוםמטרותהתכניתתוךיצירתזהותמרביתביניהן
לבין התוצאות הרצויות מבחינת המפעילים והרווח הכלכלי הנובע
מהן,לצדמניעתשיפורבתוצאותהרצויותלמפעיליםוברווחהכלכלי
הנובעמהןאםיושגעקבחריגהמתנאיהחוזהומהנחיותהממשלה,
בייחודבכלהקשורלשמירהעלזכויותהמשתתפים.
כדישיהיהאפשרלהפעילתמריציםכלכלייםשליליים,כלומרסנקציות,
יש לקבוע מה הם התנאים וההוראות העקרוניות בתכנית ובהסכם
שעליהם הממשלה צריכה ויכולה לפקח .אם יחרוג המפעיל ממילוי
התנאיםוההוראותשייקבעויופעלוכלפיוסנקציות.גובההסנקצייה
הכספיתצריךלהבהירלמפעילשאיעמידהבתנאיהחוזהובהנחיות
תהיה בעוכריו .לפיכך הוועדה ממליצה כי היקף הסנקצייה ישוקלל
לאורהערכתהחיסכוןהצפוילמפעילמאיעמידהבתנאיהחוזהולאור
ההסתברותלאיתורמקרהמעיןזהעלידימנהלתהתכנית.
לצורךכךמומלץלצרףכחלקמתנאיהמכרזנספחקנסותמפורט,ובו
יוגדרו החריגות מן התנאים ומן ההוראות בתכנית ובהסכם שיגררו
הפעלת סנקצייה כלפי המפעיל .כן יוגדר טווח גובה הסנקצייה
הכספית לכל אחד מסוגי החריגה השונים .נספח מעין זה יאפשר
למציעיםלתכנןאתהתשתיותואתהמשאביםהנדרשיםכדילהימנע
מלכתחילהמחריגותומהפעלתהסנקציותהכרוכותבהן.
להלן מקרים בולטים של חריגות שהוועדה ממליצה להחיל בגינן
סנקציותכלפיהמפעילים:דיווחבלתימוצדקוגם/אובלתיתקיןשהביא
לשלילהשלגמלה;הגדרתתכניתאישיתבניגודמובהקלנהלים;ריבוי
ערריםמוצדקים;אישיתוףפעולהעםבקרתהתכנית;ממצאיםחמורים
בדוח הבקרה .כאמור ,מקרים אלו הם רק חלק מהמצבים שבהם יש
18לוח3.4בפרק"בקרה,הסדרהומחקרשלהתכנית".
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להחיל סנקציות על המפעילים ,ואין הם מייצגים את כלל המצבים
שבהםישלהחילסנקציות.מימושהמלצהזותלויבהקמתמערכות
בקרהומחשובמתאימות,כמפורטבפרק"בקרה,הסדרהומחקרשל
התכנית"בדוחזה.

19

המלצה:1.7ישלקבועתמריציםלמפעיליםבגיןהגשמתמטרתהתכנית,
כלומרהשמהבתקיימהבעבודהועידודקידוםהמשתתפיםבסולם
התעסוקה.
המצבבשלבהניסוי:בהתאםלתנאיהמכרזוההסכםמדדיההצלחה
שלכלמרכזנבדקולמעשהלפישניפרמטרים:
 .1עמידהבתוואיההפחתהבסכוםתשלומיהגמלאותבאזורבתקופת
הפעלתהמרכז,כמפורטבלוח:1.2
לוח—1.2יעדיהפחתתסכוםתשלומיהגמלאותבאזורניסוי
רבעון רבעון רבעון רבעון רבעון רבעון רבעון רבעון שיעורחיסכון
מצטבר
8
7
6
5
4
3
2
1
לשנתיים
13%

28%

36%

39%

40%

40%

41%

43%

35%

פרמטרזההיהלמעשהמדדכמותילהצלחתפעילותהמרכז,ומדידת
ההפחתהבתשלומיהגמלאותבוצעהביחסלסכוםמוערךשלגמלאות
שהיומשולמותבאזורהניסויבמשךשנתייםלולאפעלבאזורמרכז
התעסוקה.אםשיעורהחיסכוןהמצטברעלפניתקופתההפעלהעלה
על היעד שנקבע )כמוצג בלוח  ,(1.2היה המפעיל זכאי לבונוס כספי
שהואחלקמןהחיסכוןהעודףמעליעדשיעורהחיסכוןשנקבע.חלק
המפעילמהחיסכוןהעודףבתשלומיהגמלאותחושבעלפיפונקציית
מדרגות,ושיעורהבונוסלמפעילמשתנהלכלמדרגהשלחיסכוןעודף,
כמפורטבלוח:1.3
19המלצה דומה נכללה בדינור ,ר .ואחרים ,דוח הוועדה לבחינת תכנית מהל"ב ,יוני
,2007עמ'.30
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לוח—1.3חישובהבונוסהמוענקלמפעילעקבחיסכוןבתשלום
גמלאותבאזורניסוי
שיעורהחיסכוןהעודף

שיעורבונוסשולי
מתוךהחיסכוןהעודף

0%

10%

עד5%

60%

10%—5%

45%

15%—10%

50%

20%—15%

53%

25%—20%

55%

מעל25%

10%

עלסמךמנגנוןהבונוסעלהחיסכוןבתשלומיהגמלאותשהוצגלעיל
ניתןלומרבאופןכלליכיבממוצעהתחלקההממשלהעםהמפעילים
ב50%מהחיסכוןהעודףעלהיעדשהוצבבמכרז.כשהמפעיללאעמד
ביעדהחיסכון,הייתההממשלהרשאיתלעכבתשלומיםהמגיעיםלו,
וזאתעדלהגעתוליעדהחיסכוןהנדרש.ישלצייןכיהממשלהטרם
הפעילהסנקצייהזואףשהתקייםמצבשלאיעמידהביעדיהחיסכון
שלאחדהמפעילים.
 .2מספר התיקים הסגורים במשך לפחות שישה חודשים ולפחות
תשעה חודשים מתוך סך כל בתי האב המשתתפים שהופנו
לטיפולהמרכז.תיקסגורמשמעושלאשולמהבגינוגמלתהבטחת
הכנסה.בספירתהתיקיםהסגוריםלאנכללוהמקריםהאלה:אי
תשלום גמלה בגלל יותר מסירוב אחד של המשתתף לעבודה;
מעבר המשתתף לגמלה מסוג אחר; מעבר המשתתף לקבלת
הבטחתהכנסהבעילהאחרת)משתתףשמקבלהבטחתהכנסה,
אךאיננושייךלתכניתעלפיהקריטריוניםשלהביטוחהלאומי(;
איקבלתהגמלהבגללאיעמידהבתנאיזכאותאחרשלהביטוח
הלאומי,כגוןהחזקתרכב.
בתום תקופת ההפעלה תיבחן עמידת המרכז בשני תנאים
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מצטברים :עמידת המפעיל ביעדי החיסכון בתשלומי הגמלאות
כנדרש וסגירה של לפחות  20%מהתיקים שהועברו לטיפול
המרכז,וזאתלמשךשישהחודשים)"תיקיםסגורים"(.בהתקיים
עמידת המרכז בתנאים כאמור ,ייבדק שיעור התיקים הסגורים
מעלתשעהחודשים.אםלפחותמחציתהתיקיםהסגוריםיימצאו
סגורים מעל תשעה חודשים ,יקבל המפעיל תוספת לבונוס על
חיסכוןבתשלומיהגמלאות,כמפורטבלוח:1.4
לוח—1.4חישובהבונוסהמוענקלמפעילעקבסגירתתיקים
לטווחארוך
שיעורהתיקיםהסגוריםמסך
התיקיםשהופנולטיפולהמרכז

שיעורהתוספתלבונוסחיסכון
בתשלומיהגמלאותמתוך
החיסכוןהעודף

20%—0%

10%

30%—20%

15%

מעל30%

15%

אםפחותממחציתהתיקיםהסגוריםיהיוסגוריםמעלתשעהחודשים,
יהיההמפעילזכאילמחציתתוספתהבונוסהמצויןלעיל.ישלצייןכי
תגמול המפעילים בגין הבונוס האיכותי )סגירת תיקים( נמוך מאוד
יחסיתלתגמולבגיןהבונוסהכמותי)חיסכוןבתשלומיגמלאות(.
ביולי  2007שונה בסיס התגמול למפעילים ,בהמלצת ועדת דינור:
הופחת משקל התגמול בגין חיסכון בתשלום גמלאות ושולב תגמול
בגין השמות .התגמול בגין השמות כולל שקלול של משך ההשמה,
יציבותההעסקהוגובההשכר.כמוכןנקבעכילאיינתןתגמולבגין
חיסכוןבגמלאותהנובעמ"שלילהאקטיבית"שלגמלה,כלומרשלילת
גמלהעלסמךדיווחעלסירובלעבודבעבודהמתאימהשאליההופנה
המשתתף או על סמך דיווח על אישיתוף פעולה בביצוע התכנית
20
האישית.

20שם,עמ'.30— 29
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השוואה למדינות בעולם :מההשוואה למדינות בעולם שתוארה
בהמלצה1.1עולהכיכאשרהמפעיליםמתוגמליםעלבסיסעמידה
במדדיביצוע)בצורהחלקיתאובצורהמלאה(,מדדיהביצועהשכיחים
ביותרהםאלה:
• שיעוריהשמהבעבודה.
• שיעורי התמדה של המשתתפים בעבודה — העברת מימון נוסף
למפעילים כתלות בשיעור המשתתפים שהתמידו בעבודתם 30
יום90,יוםו180יום.
• שיעוריהשלמהשלהכשרותמקצועיותאותכניותלימודים.
• מדדיםייחודייםהנוגעיםלשכרולתנאיםשלהמשתתפיםבעבודה
החדשה:שיעורהמשתתפיםששכרםגבוהמשכרהמינימום)או
מסכוםאחרקבועמראש(,שיעורהמשתתפיםשהושמובעבודות
בשכרגבוה)היינועבודותשהשכרשלהןגבוהמסכוםסףקבוע
מראש(,שיעורישביעותהרצוןשלהמשתתפיםוכיוצאבזה.
בהשוואהלמדינותבעולםלאנמצאמקוםשבוהגדרתהתמרוץדומה
לזושהוחלהבראשיתשלבהניסוישלתכניתמהל"ב)עד,(2007כלומר
תמרוץהמתבססבאופןמלאעלשיעורהפחתתגמלאותאועלסגירת
תיקים.עודישלצייןכיבמקריםשלתגמולהמפעיליםעלבסיסשיעור
סגירתתיקיםבתכניותשנסקרו,מותנהתגמולזהבכךשהתיקנסגר
בשלמציאתעבודהולאבשלעילותאחרות.
המלצותונימוקים:כפישצויןלעיל,הוועדהממליצהכיקידוםמטרת
התכנית בהקפדה על שמירת זכויותיהם של המשתתפים בה יתבסס,
ביןהשאר,עלמערךשלתמריציםכלכלייםחיובייםושלילייםשיופעלו
כלפימפעיליהתכנית.עלהתמריציםהכלכלייםהחיובייםשיוצבובפני
המפעילים לתמוך תמיכה מלאה במטרת התכנית באמצעות יצירת
זהות בין שאיפת המפעיל לרווח כלכלי מרבי לבין הגשמת מטרת
התכניתובאמצעותצמצוםלכדימינימוםשלהקשרהפוטנציאליבין
שאיפתהמפעיללרווחכלכלימרבילביןהפרתמסגרתהתכניתותנאי
ההסכם,בייחודבכלהקשורלשמירהעלזכויותהמשתתפים.
במסגרתהתגמולמבוססהביצועהוועדהממליצהלשלבכמהמדדי
הצלחהאשרישקפואתהעקרונותשהוגדרולעילויהיופשוטיםובני
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מדידה.להלןיפורטומרכיביהתגמולומדדיהצלחהשישלשלבלשם
עמידהבתנאיםאלו:
• תגמולבגיןהשמות—התגמולעלבסיסהשמותהואהכליהעיקרי
לקידוםמטרתהתכנית.במסגרתתגמולזהישלהתייחסלמדדים
הנוגעים להיקף ההשמות; להיקף ההשמות לטווח קצר ,לטווח
בינוניולטווחארוך;לשינויהחיוביבשכרוגם/אובהיקףהמשרה;
להשמה ארוכת טווח אצל אותו מעסיק .כמו כן יש לשקול
21
דיפרנציאציהשלתגמולזהבאשרלאוכלוסיותקשותהשמה.
• תגמולבגיןמעברביןהשלביםבסולםהתעסוקה—לאורההנחה
שבחלקניכרמהמקריםלאיעבורמשתתףלשוקהעבודההטבעי
באופן מידי ,יש לעודד קידום של המשתתפים לקראת שילוב
בשוק העבודה .תגמול מעין זה יעודד את המפעילים להשקיע
גם באוכלוסיות הסובלות מריבוי חסמים בכניסה לשוק העבודה
משום שהוא מדגיש את השיפור במצבו התעסוקתי היחסי של
המשתתףבתכנית)למשלתעסוקהבמפעלמוגן(.בחישובתגמול
זהישלהתייחסלעלותהגבוההיחסיתשלשילובמשתתףבתכנית
במסגרת מסלול השיקום התעסוקתי )ראו פרק "הטיפול בפרט
במסגרתהתכנית"בדוחזה(.
• מדדיהשוואהאובייקטיבייםביןביצועיהמפעיליםהשונים—כפי
שצויןבהמלצה1.3לעיל,השיטהשלמתןבלעדיותאזוריתלכל
מפעיליוצרתמונופולאזוריואינהמאפשרתתחרותביןהמפעילים.
כדילהתמודדעםבעיהזויש"לייצר"תחרותבאמצעותהגדרת
מדדי ביצוע ומדדי הצלחה השוואתיים בין מפעילים באזורים
השונים .על מדדי ההשוואה להתבסס על מדדי חריגות בביצוע
הוראותמוגדרותבהסכםמחדועלמדדיהצלחהמאידךולהתחשב
בשוניביןהאזוריםבגודלובמאפייניםאחרים.

21מנתונימחקרההערכהעולהכישכרםשלמשתתפיהתכניתשהושמובעבודהנע
סביבשכרהמינימום)מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,ממצאים
ראשוניםשלמעקבאחריהשפעתתכניתמהל"בב15החודשיםשלהפעלתהעל
הזכאיםבתחילתהתכנית)המלאי(,מאי,2007עמ'.(11— 10שקלולהשינויהחיובי
בשכר בבסיס התגמול עשוי לעודד את מפעילי התכנית לנקוט אמצעים להעלאת
הכשרתםושכרםשלהמשתתפים.
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התמהיל המדויק של בסיסי התגמול השונים במסגרת כלל התמרוץ
מבוסס הביצוע הוא בעל חשיבות מכרעת מבחינת קידום מטרת
התכניתתוךשמירהעלזכויותהמשתתפים.הוועדהממליצהכיעיקר
התמרוץ יתבסס על תגמול בגין השמות ועל תגמול בגין מעבר בין
שלבים בסולם התעסוקה .כדי לממש המלצה זו יש לפעול להקמת
מערכות מחשוב ומידע מתאימות ,כמפורט בפרק "בקרה ,הסדרה
ומחקרשלהתכנית"בדוחזה.עםזאתישלהניחכילאיהיהלממשלה
מידעמלאעלההשמותשהתבצעובכלאחדמאזוריההפעלה.לפיכך
הוועדה ממליצה לקבוע מנגנון לפיצוי המפעילים על השמות לא
מדווחות)נטו(באמצעותיצירתמדדיהערכהמתאימים.
המלצה:1.8איןלתגמלאתהמפעיליםבגיןחיסכוןבהקצאתשירותים
תומכיעבודה.
המצבבשלבהניסוי:עלמפעיליהתכניתהוטללספקשירותיםתומכי
עבודה ) (WSSלמשתתפים — שירותים המיועדים להסיר מגבלות
ומכשולים המונעים מהם להיקלט בעבודה .שירותים אלה כוללים,
ביןהיתר,שירותישמרטפותלילדיםושירותיתחבורה.
במסגרת ההסכם בין הממשלה למפעילים הוגדר בונוס על חיסכון
בעלויות ה — WSSבתום תקופת ההפעלה תבוצע בחינת סך החזר
הוצאותהWSSביחסלתקציבהWSSשיועדעלידיכלמפעילבהצעתו
במכרז.אםיתבררכיסךניצולתקציבהWSSעלידיהמפעילנמוך
מהנדרשבהצעה,יקבלהמפעילבונוסבשיעורשל5%מסךהחיסכון
בתקציבזה,אםעמדבשאריעדיהתכנית.מנגנוןזהנועדלתמרץאת
המפעיליםלניצוליעילשלהתקציב.הנחתהממשלההייתהכיאין
למפעיל עניין לחסוך בהיקף השירותים המוצעים למשתתפים היות
ששירותים אלה אמורים להוביל להשמת המשתתף בעבודה ,דבר
אשר אמור לזכות את המפעיל בבונוס כספי גבוה בהרבה מהסכום
הנובעמחיסכוןבעלויותה.WSS
המלצות ונימוקים :שירותים תומכי עבודה הם נדבך מרכזי בהסרת
חסמיםהמקשיםעלכניסתהמשתתפיםלשוקהעבודה.כדילהימנע
מתמרוץ שלילי של המפעילים בהקצאת שירותים תומכי עבודה,
הוועדה ממליצה שהתקציב שיוקצה לטובת שירותים אלו לא ייכלל
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במסגרתהתקציבהרגילהשלהמפעיליםכךשחיסכוןבתקציבזהלא
יביאלהגדלתרווחיהם.כמוכןהוועדהממליצהכיחיסכוןבתקציבזה
22
לאיתומרץבכלדרךאחרת.
תמרוץמעסיקים

המלצה  :1.9תמרוץ למעסיקים יתבסס על תקציב מפעילי התכנית
ללאהתערבותישירהשלהמדינה.
המצבבשלבהניסוי:במהלךשלבהניסוישלהתכניתלאנקבעוכללים
מיוחדים במסגרת החוק ,התקנות או החוזים בנוגע למתן סובסידיה
למעסיקים שיקלטו בעבודה משתתפים בתכנית .עם זאת מתן
הסובסידיההיהאפשריבשלמדיניותמרכזהתעסוקהומתוךתקציב
התפעולשלהמרכז.איןבידינונתוניםמדויקיםבענייןזה,אולםידוע
כיבפועלהתקציבשהוקצהעלידימרכזיהתעסוקהלטובתמטרהזו
היהמצומצםביותר.
השוואה למדינות בעולם :בחלק מתכניות "מרווחה לעבודה" בעולם
הוגדרותנאיםלסבסודמעסיקיםשהעסיקומשתתפיםבתכניותאלו.
שימושבמרכיבזהבמסגרתתכניות"מרווחהלעבודה"בולטבמיוחד
בהולנד ובדנמרק .במחקרים שנערכו בנדון נטען כי השיטה שלפיה
המדינה מעניקה סובסידיה למעסיקים עשויה מחד גיסא לתרום
ליצירתמקומותעבודהחדשים,אךמאידךגיסאהיאגםעלולהלהביא
להשמהשלהמשתתפיםבתכניתבמקומותעבודהמלאכותייםמחוץ
לשוקהעבודהה"אמיתי"23.עודישלצייןכינמצאשאםמוענקתמריץ
להשמהבעבודה,עדיףשתמריץזהיועברלמשתתףישירות,כפישנדון
ברקעהמדעיבדוחזהובפרק"הטיפולבפרטבמסגרתהתכנית".
המלצות ונימוקים :מטרתן של שיטות תמרוץ מעסיקים היא לעודד
אותםלהעסיקאתמשתתפיהתכניתובכךלסייעבישימותהתכנית.
לפיכך מערכת תמריצים למעסיקים צריכה להתבסס על העקרונות
22המלצהדומהנכללהבדוחועדתדינור:דינור,שם,עמ'.30
23גלובראון,שם.
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שלסבסודעבודהבחודשיםהראשוניםלהעסקה,אוסבסודהכשרה
בעבודהלצורךהקנייתמקצועוגם/אוכישוריעבודהלמשתתף,ובתנאי
שהמעסיקמתחייבעלתקופהארוכהשלהעסקה.
עם זאת בשל מבנה מערכת התמריצים הכוללת המשקפת את
חשיבותה של השמה איכותית של המשתתפים ,ובשל איהבהירות
באשר להשפעותיה החיוביות והשליליות של מערכת תמריצים
למעסיקים )כפי שצוין לעיל( ,הוועדה ממליצה כי התמרוץ למעסיק
יתבססעלתקציבמרכזהתעסוקהבלבדעלפישיקולהדעתהמקצועי
והכלכלישלמרכזהתעסוקהוללאהתערבותישירהשלהמדינה.כמו
כןהוועדהממליצהלקבועהוראותשימנעו"דלתמסתובבת")פיטורין
שלעובדותיקלצורךקבלתעובדשהעסקתומסובסדת(.
המלצותלקראתיישום

המלצה  :1.10מערכות המידע יותאמו למודל התמריצים הכלכליים
המוצע.
מודלהתמריציםהכלכלייםשהוצעכאןדורשאספקהשוטפת"בזמן
אמת"שלנתוניםרביםבנוגעלהשמות,לשלילותגמלהושלנתונים
אחרים.כפישצויןבהמלצה1.7לעיל,מערכותהמידעהקיימותכיום
בידימנהלת התכניתאינןמסוגלותלספק נתוניםאלובאופןהרצוי.
התאמת מערכות המידע הקיימות בידי מנהלת התכנית הן תנאי
הכרחיליישוםמודלהתמריציםהכלכלייםשתוארבסעיפיםלעיל.
לפיכך,וכפישמפורטבפרק"בקרה,הסדרהומחקרשלהתכנית"בדוח
זה,הוועדהממליצהעלהקמתמערכתמידעמאוחדתוכוללתשתופעל
על ידי מנהלת התכנית ותספק נתונים מקיפים בכל הנוגע להפעלת
התכנית,ובכללזההנתוניםהנדרשיםלמימושושלמודלהתמריצים
הכלכלייםשהוצעכאן.
המלצה:1.11אישורהמודלהכלכליהסופייתבצעעלידיצוותמקצועי
חיצוני של מומחים להיבטים השונים של מדיניות חברתית
כלכלית.
מערכת התמריצים המדויקת שלפיה ייחתמו החוזים עם מפעילי
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התכנית במסגרת ההפעלה הארצית תיקבע לאור הכללים שהוצגו
לעיל.היותשבפרקזההוצגועקרונותבלבדבאשרלמערכתהתמריצים
ולמסגרתהחוזית,ובשלהשפעתםשלמכלולפרטימערכתהתמריצים
הסופית על מבנה מערכת התמריצים בפועל ,הוועדה ממליצה כי
מערכת התמריצים הסופית תובא בפני צוות חיצוני ,שיורכב מאישי
ציבור ואקדמיה המתמחים בהיבטיה השונים של מדיניות חברתית
כלכלית,כדישיוודאהתאמהביןהעקרונותשהותווכאןלביןמערכת
התמריציםהסופית.

.2הטיפולבפרטבמסגרתהתכנית
מבוא

פרק זה עוסק בהסדרת היחסים בין מקבלי גמלת הבטחת הכנסה,
ובייחוד משתתפי תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודה ,לבין ממשלת ישראל והגורמים המפעילים את התכנית
מטעמה .ההמלצות בפרק מבוססות על ההנחה כי מטרתה של
התכניתהיאהשמהבתקיימהבעבודהשלמקבליגמלאותהבטחת
הכנסהאשרמצוייםלאורךזמןרבמחוץלשוקהעבודה.זאתבהסתמך
על חוק המדיניות הכלכלית לשנת  ,2004שלפיו מטרת החוק היא
"שילובםשלמקבליגמלאותבעבודהשתמצהאתכושרהשתכרותם,
תוךשיתופםבאחריותלכך,כדילאפשרלהםמעברמתלותבגמלאות
לעצמאות חברתית וכלכלית" 24.כל זאת ללא פגיעה ניכרת באיכות
חייהם של המשתתפים בעת שהותם מחוץ לשוק העבודה .בדומה
לתכניותמקבילותבעולם,הגישהכלפיהפרטיםהמשתתפיםבתכנית
מבוססת על כמה עקרונות יסוד :ראשית ,הרחבת היקפו ותוכנו של
מבחןהתעסוקהתוךשמירהעלחובתהעמידהבמבחןהתעסוקהלשם
המשךקבלתגמלתקיום.שנית,התאמהאישיתשלמבחןהתעסוקה
למשתתף )התכנית האישית( תוך ליווי אישי של המשתתף על ידי
מתכנןיעדיםתעסוקתי)(case managerוהקצאתמשאביםשיותאמו
לצרכיוהאישייםשלהמשתתף.ולבסוף,התאמתכללמרכיביהתכנית

24ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.107— 99
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האישיתלמעןקידוםסיכוייהשתלבותושלהמשתתףבשוקהעבודה.
ההמלצותשיוגשולהלןתואמותעקרונותאלו.
בפרק זה הוועדה מפרטת המלצות בנוגע לכמה נושאים עיקריים:
הגדרת אוכלוסיית המשתתפים בתכנית ואופי מבחן התעסוקה
שיתקיים במסגרת התכנית; עקרונות מרכזיים בבניית התכנית
האישיתשלמשתתפיהתכנית;מערכתהזכויותוהחובות,התמריצים
והסנקציותשתעמודבפניהמשתתפים;הגדרתסמכותםשלמתכנני
יעדים תעסוקתיים ודרישות המינימום לביצוע תפקיד זה; עקרונות
להקצאתשירותיםתומכיעבודה)(WSSלמשתתפיהתכנית;עקרונות
לשילובמשתתפיםב"שירותבקהילה".
אוכלוסייהומבחןתעסוקה

המלצה:2.1חובתהעמידהבמבחןתעסוקהתמשיךלחולעלכלתובע
הבטחתהכנסהשאינופטורמכךלפיחוק.לאיחולשינויבמבחן
התעסוקה הבסיסי ,שלפיו משתתף בתכנית חייב למלא תכנית
אישיתשלשלושיםעדארבעיםשעותשבועיות.
המלצה  :2.2יוקם מנגנון אבחון/סינון )באחריות הממשלה( אשר
ימיין את כלל המשתתפים בתכנית ,למעט משתתפים שהצהירו
על כשירות תעסוקתית מלאה או העומדים בתנאי סף מסוימים
)לדוגמה משתתפים צעירים( .בסמכות מנגנון האבחון לקבוע כי
המשתתףכשירלהשתתףבתכניתבאופןרגילולהציבמגבלותלפי
הצורך.כןבסמכותולקבועכיהמשתתףכשירלהשתתףבתכנית
במסלולשיקוםתעסוקתיאואינוכשירלהשתתףבתכנית.
המלצה:2.3מנגנוןהאבחון/סינוןיכלולהתייחסותרבמקצועיתלמצבו
התעסוקתי של המשתתף ,בכלל זה אבחון רפואי ,פסיכולוגי
סוציאליותפקודי.
המלצה  :2.4משתתף שהופנה לתכנית במסלול רגיל ולא חל שינוי
במצבו התעסוקתי במהלך שנה ,יופנה לאבחון חוזר .משתתף
שהופנה לתכנית במסלול שיקום תעסוקתי ולא חל שינוי במצבו
התעסוקתיבמהלךחצישנה,יופנהלאבחוןחוזר.
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המלצה  :2.5תוגדר עילה חדשה לפטור ממבחן תעסוקה על בסיס
חוסרמסוגלותתעסוקתית.פטורזהייבחןמחדשבתוםתקופהשל
חודשיםאחדים.במהלךחציהשנההראשונהשבהמשתתףמופנה
לתכניתלאיוענקלופטורמהשתתפותבתכנית,אולםיהיהניתן
להגבילאתהיקףהתכניתהאישיתשלועדלמינימוםשלפגישה
שבועיתעםמתכנןהיעדיםהתעסוקתי.
המלצה  :2.6למרות האמור לעיל בהמלצה  ,2.1למרכזי התעסוקה
תינתןהרשותלהפחיתשיעורמסויםמסךהשעותהשבועיותבקרב
שיעורמסויםמהמשתתפיםשיפעלובמסגרתם.
המלצה:2.7ישלהקיםמסלוליםלהשתתפותמרצוןבתכנית,וביןהיתר
לאפשרלמקבלגמלתהבטחתהכנסההפטוּרמהשתתפותבתכנית,
או למקבל גמלה אחרת ,להשתתף בתכנית על פי רצונו .כן יש
לאפשר למשתתף בתכנית במסגרת מסלול השיקום התעסוקתי
לעבורלמסלולהרגיל.
המצב בשלב הניסוי :ככלל ,ללא קשר לשייכות לאזורי הניסוי
של התכניות מהל"ב ו"אורות לתעסוקה" ,הזכאות לגמלת קיום
)"הבטחתהכנסה"(וגובההמותניםבעמידהבמבחניהכנסהותושבות
משפחתיים הנקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי ,כמו כן הם
מותניםבעמידהבמבחןתעסוקההמיושםבאזוריהניסויעלידימרכזי
התעסוקהשלהתכנית)"מרכזיהתעסוקה"(,ובשאראזוריהארץעל
ידישירותהתעסוקה.המוסדלביטוחלאומיקובעאתהזכאותלגמלה
בהסתמך,ביןהשאר,עלהדיווחיםשלמרכזיהתעסוקה)אושלשירות
התעסוקהמחוץלאזוריהניסוי(עלהעמידהבמבחןהתעסוקה.בהתאם
להוראותהחוקאיןמגבלתזמןלקבלתגמלהכלעודמתקיימיםתנאי
הזכאות.
במהלךשלבהניסויהופנולמרכזיהתעסוקהכלמישגרובאחדמאזורי
הניסוישלהתכניתשלאהיוזכאיםלפטורממבחןהתעסוקהעלפי
חוקהבטחתהכנסהולאעבדואועבדובשכרנמוךהמזכהבהשלמה
עלפיחוקהבטחתהכנסה.ביןקבוצותהאוכלוסייההזכאיותלפטור
ממבחןהתעסוקהעלפיהחוקניתןלציין:אםלילדיםעדגילשנתיים;
אישה בהיריון החל מהשבוע ה ;13חולה במחלה מעל  30ימים;
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משגיחעלבןמשפחהחולההזקוקלהשגחהרובשעותהיום;מכור
לסמים/אלכוהול ומשתתף בתכנית גמילה מסמים/אלכוהול; אסיר
עבודותחוץועוד.
עדראשית2003הייתהאוכלוסייהנוספתפטורהממבחןהתעסוקה:
קבוצת הבלתי ניתנים להשמה )"בנ"לים"( .הגדרה זו הוחלה על מי
ששירות התעסוקה קבע שאינו ניתן להשמה לתקופה מוגבלת או
לצמיתות .בחוק המדיניות הכלכלית לשנת  2003בוטלה הגדרה זו,
ומרביתקבוצהזו)למעטהמבוגריםשהתקרבולגילהפרישה(חויבה
במבחןתעסוקה.ישלצייןכיבקרבקבוצהזויששיעורגבוהשלאנשים
בעלימוגבלויותשאינםמקבליםקצבתנכותאוהמקבליםקצבתנכות
חלקית ,או כאלה שאינם זכאים לקצבת נכות כיוון שנכותם אירעה
בחו"ל.עודישלצייןכיהתיקוניםבחוקהבטחתהכנסההשליכוגם
עלחוקהמזונות)הבטחתתשלום(בכלהקשורלגובההשכרהמזכה
בהשלמה.
במסגרתתכניתמהל"ב)ותכנית"אורותלתעסוקה"(הורחבהיקפושל
מבחן התעסוקה הרחבה ניכרת בהשוואה למבחן התעסוקה שחויבו
בו מקבלי גמלאות הבטחת הכנסה לפני יישומה של התכנית ומחוץ
לאזוריהניסוי.לפיכךמרכזיהתעסוקהאחראיםלבנייתתכניתאישית
לכלמשתתףבתכניתבהיקףשלשלושיםעדארבעיםשעותבשבוע,
בדומהלהיקףהתעסוקהבמשרהמלאה.ישלצייןכיאםהיובמשק
ביתהתובעהבטחתהכנסהשניבניזוגהמחויביםבמבחןהתעסוקה,
הופנהכלאחדמהםכמשתתףבתכניתוחויבבביצועתכניתאישית
בהיקף מלא .אם משתתף עבד במשרה חלקית ,ובתנאי שהמציא
אישורמהמעסיקעלהיקףשעותהעבודה,נחשבושעותעבודתוכחלק
מהתכניתהאישית,והואחויבבהשלמתשעותבתכניתהאישיתעד
למינימוםהנדרשלפחות.
לצדחובתמילויתכניתאישיתבהיקףכמפורטלעיל,משתתפיהתכנית
זכאים לימי היעדרות מוצדקת כפי שהוגדרו בחוק וכן להיעדרות
של יומיים בחודש כימי חופשה שאינה מחייבת סיבה כלשהי — ימי
היעדרותאלהאינםגורמיםלאיעמידהבמבחןהתעסוקהוהםאינם
אפואסיבהלשלילתגמלה.לפיכךאםהמשתתףנעדרמהתכניתעד
יומייםנוספיםשאינםנמניםעםימיהיעדרותמאושריםלפיחוק,אין
הדברמהווהעילהלשלילתגמלתו.כמוכןמשתתפיהתכניתזכאים
לחופשה שנתית של שלושה ימים ,שבהצטרפם לשני ימי החופשה
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החודשיים הם מאפשרים לכל משתתף חופשה בת שבוע ימים
מחובותיובתכנית,אחתלשנה.
במסגרתשלבהניסוישלתכניתמהל"בנמצאכיצמצוםהאוכלוסייה
הזכאיתלפטורממבחןהתעסוקהמחדוהרחבתהיקפושלמבחןזה
מאידך גרמו יחד לכמה בעיות מהותיות .בין היתר נמצא כי חלק
ממקבליגמלתהבטחתהכנסהשאינםעומדיםבקריטריוניםהפוטרים
ממבחןתעסוקהוהנדרשיםאפואלהשתתףבתכנית,הםלמעשהבעלי
מסוגלותתעסוקתיתנמוכהמאודעדלרמתחוסרמסוגלותמוחלטת.
ביןאלוניתןלמצואמשתתפיםהלוקיםבבעיותנפשיותופסיכולוגיות
סוציאליותשאינןמגיעותעדכדיקביעתסףנכותרפואיתואיכושר
עלפיחוקנכות,שכןהנכותהרפואיתבביטוחלאומינקבעתעלפי
רשימת ליקויים מוגדרת :משתתפים שיש להם צירוף של קשיים או
הפרעותאישיותשאינןמאובחנותכליקוינפשי;משתתפיםבעליסיכוי
נמוךביותרלהשתלבבשוקהעבודהבשלחוסרנכונותשלמעסיקים
לקלוט אותם ,כמו חולים במחלה מידבקת )דוגמת נשאי איידס( או
בעלימשקלעודףגדול.
כמוכןהרחבתמבחןהתעסוקהבמסגרתתכניתמהל"במחדוהוספת
מרכיביםבחקיקההחברתיתהקיימתמאידךהביאוגםהןלהכללתן
שלקבוצותקטנותשלמשתתפיםבעלימסוגלותתעסוקתיתנמוכה,
אםבכלל,בתכנית.ניתןלצייןבהקשרזהנשיםנשואותעקרותבית
בעלות מגבלות רפואיות ,שדרגת איכושרן על פי חוק נכות נקבעה
לפימסוגלותןלתפקדבמשקבית,ולאבשוקהעבודה;מכוריםלסמים
או לאלכוהול המסרבים לפנות לאבחון ולגמילה באמצעות ביטוח
לאומיונדרשיםאפואלמבחןתעסוקהמלא.
במסגרת ההתמודדות עם הבעיות שצוינו לעיל נקבע כבר בראשית
יישומהשלתכניתמהל"בכיבמקריםמיוחדיםרשאימרכזהתעסוקה
להמליץ על הפחתת היקף שעות בתכנית האישית עד היקף מזערי
)מינימלי(שלחמשעשרהשעותשבועיות.מימושהמלצהזומחייב
אישור ועדה מטעם מנהלת התכנית .לקראת תום השנה הראשונה
לתכנית אושרו כמה תקנות חדשות ,שבין היתר הפחיתו את היקף
התכנית האישית לקבוצות מסוימות החייבות בהשתתפות בתכנית.
25

25מבקרהמדינה,היבטיםאחדיםשלתכניתמהל"ב)"תכניתויסקונסין"(,מאי,2007
עמ'.21— 19

107

שילובמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה

למשל ,משתתפים הנמצאים שנתיים לפני גיל פרישה יידרשו לבצע
תכנית אישית בהיקף של שעה אחת בשבוע; משתתפים הנמצאים
לפחות חמש שנים לפני גיל פרישה והלוקים בבעיות בריאותיות
וחסרים ניסיון תעסוקתי ,יידרשו לתכנית אישית בהיקף של שעה
אחת בחודש; משתתפים בעלי אחוזי איכושר תעסוקתי יידרשו
לתכניתאישיתלפימידתכושרם.כמוכןנקבעהלכלמרכזתעסוקה
מכסהשל200מקריםשבהםישלוסמכותלצמצםתכניתעדל15
שעות שבועיות לפי שיקול דעתו ובאישור המנהלה ,ונקבע כי ועדת
מקרים חריגים תוכל להפחית היקף תכנית אישית עד שעה בחודש
למשתתפיםבעליקשייםמיוחדים.
ביוני2006מינהשרהתמ"תועדהלבדיקתמבחןהתעסוקהבתכנית
מהל"ב)"ועדתתמירהשנייה"(.בספטמבר2006הגישההוועדהאת
המלצותיה בנושא .מרבית ההמלצות התמקדו באופן אבחונם של
משתתפיםבעליקשייםמיוחדיםובבנייתתכניתאישיתשתביאבחשבון
אתקשייהם27.ביןהיתרקבעההוועדהכיקבוצותאוכלוסייהמסוימות
שהוגדרו על ידיה )כמפורט להלן(ואוכלוסיות מיוחדות נוספות ,לפי
שיקולדעתמרכזהתעסוקה,יופנולאבחוןתעסוקתימקצועיחיצוני.
בהתאםלתוצאותהאבחוןהתעסוקתיתחליטועדהמקצועית)ועדה
שתכלולמומחיםבלתיתלוייםבתחומיםרפואהתעסוקתית,עבודה
סוציאלית/פסיכולוגיהתעסוקתיתושיקום(עלמרכיביתכניתאישית
ועלהיקפהאועלהפנייתמשתתףלמסלולחריגיםלהפחתהמרבית
שלהיקףהתכניתהאישית)לכדישעהבחודש(.
קבוצות האוכלוסייה שבנוגע אליהן המליצה הוועדה שיינקט טיפול
מיוחדהןאלה:מקבליקצבתנכותחלקיתאומישנקבעהלודרגתאי
כושרהמזכהבקצבתנכות;מישהביטוחהלאומיקבעלונכותנפשית
כלשהי; מי שהביטוח הלאומי קבע לו נכות רפואית לפחות ברמת
הסף ,אך הוא איבד את כושרו להשתכר לפחות ב ;50%מטופלים
בשירותי בריאות הנפש; מי שמילא את התכנית האישית במסגרת
תכניתמהל"בולאהשתלבבעבודהלאחרששההבמרכזהתעסוקה
במשך שנה; גברים ונשים המצויים שבע שנים לפני גיל הפרישה,
26

26שם,עמ'.23
27תמיר,י.ואחרים,צוותבדיקהלענייןמבחןהתעסוקהולבחינתהאיזוניםהחברתיים
בתוכניתמהל"ב,ספטמבר.2006
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נמצאיםמחוץלמעגלהעבודהומקבליםגמלתהבטחתהכנסהבמשך
 24חודשים מצטברים מתוך  30החודשים האחרונים; גברים ונשים
הנמצאים מחוץ למעגל העבודה ומקבלים גמלת הבטחת הכנסה
במשךחמשמתוךששהשניםהאחרונות.
נוסףעלהאמורלעילקבעהועדתתמירהשנייהכיישלהגמישאת
התכנית האישית למשתתפים בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה
ובעליניסיוןתעסוקתיעכשווי,למשתתפיםהממתיניםלקורסמקצועי
או לאולפן ולמשתתפים העובדים במשרה חלקית .כמו כן הומלץ
על הפחתת שעות לאימהות חדהוריות העובדות במשרה חלקית
ולהורים למשפחות רבבעייתיות ושילדיהם מטופלים בשירותי
הרווחה.
ביולי,2007בעקבותפרסוםדוחועדתדינורוסיכומיםנוספיםביןראש
הממשלה לשר התמ"ת ,הוחלט להפנות חלק ממשתתפי התכנית
למסלוליםייעודיים:עוליםחדשים,אקדמאים,מחפשיעבודהותיקים
ובעלי מוגבלויות פיזיות וגם/או נפשיות .כמו כן הוחלט לפטור בני
 45ומעלה מהשתתפות בתכנית ,עד ליצירת התאמות מיוחדות
להם.
מנתונימנהלתהתכניתעולהכיעדלחודשאוגוסט)2007כולל(הופנו
למרכזיהתעסוקהעלידיהביטוחהלאומילמעלהמ30,000משתתפים
)כ25,000משקיבית(.בחודשאוגוסט,2005עםתחילתיישומהשל
תכניתמהל"ב,הופנולמרכזיהתעסוקהכ18,000משתתפים)כ15,000
משקי בית( .שאר המשתתפים הופנו לתכנית באופן הדרגתי לאורך
תקופתהפעלתה)ממוצעשלכ700משתתפיםבחודשלאורךהשנה
הראשונה(.מספרהמשתתפיםהפעיליםבתכנית,כלומרהמשתתפים
שהתייצבובפועלבאחדממרכזיהתעסוקה,ירדמ17,500אישבחודש
אוגוסט  2005ל 12,500בחודש יולי  2006ול 10,000בחודש אוגוסט
 .2007שיעור המתייצבים במרכזי התעסוקה של תכנית מהל"ב ירד
במהלךשבעתחודשיההפעלההראשוניםשלהתכניתב26%לעומת
עלייהשל3%בשיעורתובעיגמלתהבטחתהכנסהשהתייצבובלשכות
28

שירותהתעסוקהבכלהארץ.

29

28דינור,ר'ואחרים,שם,עמ';27— 20החלטתהממשלהמס'1877מיום1ביולי.2007
29מבקרהמדינה,שם,עמ'.27— 26
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לפי נתוני המנהלה 11% ,מתוך כ 26,000משתתפים )כ 3,000איש(
שהופנועלידיהמוסדלביטוחלאומילתכניתבמהלךשנתהפעילות
הראשונה,לאהתייצבוכלל.שיעוראיהתייצבותזההיהיציבלאורך
כלשנתהפעילותהראשונה.עםזאתבדוחהשנתישלביטוחלאומי
לשנת2005מצויןכיבחודשיםאוגוסט—דצמבר2005היהשיעורהלא
מתייצביםבתכניתמהל"במקרבמקבליגמלאותבפועלכ,5%לעומת
 40%בקרב "מקבלי גמלאות פוטנציאלים" )כמו תובעי גמלה שטרם
התבררהתביעתם(.
בלוח  2.1מוצגים נתונים בנוגע להתפלגות המאפיינים הדמוגרפיים
בקרב משתתפי התכנית עם הפעלתה .כמו כן מוצגים בלוח נתונים
בנוגעלמשתתפיםהנמצאיםלמעלהמשנהבתכניתנכוןלחודשינואר
30.2007באופןכלליישלצייןכי52אחוזיםמהמשתתפיםשהחלואת
התכניתבאוגוסט2005שהויותרמשנהבמרכזיםבלישהושמובאופן
קבוע בשוק העבודה .יש לציין כי לכ 60%מהמשתתפים הללו לא
"נרשמההשמה"כלללאורךהתקופההנדונה,לכ30%נרשמואחת
אושתיהשמות,ולכ10%נרשמושלושהשמותאויותר.מהנתונים
המופיעיםבלוח2.1ניתןלראותכיסיכוייהיציאהמהתכנית,העשויים
ללמדעלהסיכוייםלהגשיםאתמטרותהתכנית,הםנמוכיםבקרבנשים
ביחסלגברים,בקרבעוליםחדשיםביחסלעוליםותיקיםולוותיקים.
סיכוייהיציאהמהתכניתנמוכיםאףיותרבקרבמשתתפיםבני60 50
ביחסלמשתתפיםמשארקבוצותהגיל.
—

השוואה למדינות בעולם :בשני העשורים האחרונים שינו מדינות
OECDרבותאתמערכתהביטחוןהסוציאליתהמסופקתלאזרחיהן.
המגמההכלליתנגעהלמעברלמדיניותאקטיביתהשואפתלשלבאת
מקבליגמלאותהרווחהבשוקהעבודהשילובמלא.הסקירהשתוצג
להלן נוגעת לשלוש עשרה מדינות בעולם ,לרבות ארצות הברית
)אריזונה ,קליפורניה ,פלורידה ,דלוור ,אינדיאנה ,מינסוטה ,טקסס,
ויסקונסיןוניויורק(,קנדהואירופה)בריטניה,דנמרקוהולנד(.

"30משתתפים שנמצאים למעלה משנה בתכנית" הוגדרו כאן כמי שנקלטו באחד
ממרכזיהתעסוקהעד31בדצמבר,2005ושמאזקליטתםועדדצמבר)2006כולל(
לאהוגשהבשבילםמפתהתייצבותבמשךלכלהיותרחודשאחד.
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לוח—2.1התפלגותמשתתפיםבתכניתלפימאפייניםשונים

31

משתתפים—מלאי משתתפיםלמעלה משתתפיםלמעלה
משנה)קליטהעד
משנהמתוך
)התחלה(
(31/12/2005
המלאי)קליטהעד
(31/8/2005
#

%

#

%

#

%

גברים

6329

36.0%

2756

30.2%

2961

30.4%

נשים

11266

64.0%

6376

69.8%

6791

69.6%

עוליםאחרי1990

5575

31.7%

3484

38.1%

3699

37.9%

704

7.7%

760

7.8%

עוליםותיקים

2230

12.7%

1161

12.7%

1210

12.4%

ותיקים

9790

55.6%

4487

49.1%

4843

49.7%

ותיקיםועוליםותיקים

12020

68.3%

5648

61.8%

6053

62.1%

עדגיל30

1650

9.4%

489

5.4%

725

7.4%

גיל40— 31

3677

20.9%

1661

18.2%

1946

20.0%

גיל50— 41

5212

29.6%

2781

30.5%

3051

31.3%

גיל55— 51

2944

16.7%

1698

18.6%

1835

18.8%

גיל60— 56

2943

16.7%

1842

20.2%

1789

18.3%

גיל61ומעלה

1169

6.6%

661

7.2%

406

4.2%

יהודי

9726

55.3%

5905

60.6%

מוסלמי

5944

33.8%

3063

31.4%

נוצרי

922

5.2%

אחר

1003

5.7%

סה"כמשתתפים

17595

100.0%

עוליםאחרי2000

איןנתונים

איןנתונים

9132

100.0%

470

4.8%

314

3.2%

9752

100.0%

31מקור:דוריתנובק,תכניתמהל"ב—סקירתפעילותשנתית,דצמבר2006ומנהלת
התכנית,ינואר.2007
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בכל המדינות שנסקרו קיימת התייחסות לאוכלוסיות בעלות צרכים
ייחודיים — משתתפים מבוגרים ,משפחות חדהוריות ,משתתפים
חסרי השכלה ,משתתפים המקבלים גמלה לאורך תקופה ארוכה
וכו'.ההתמודדותעםהאוכלוסיותהייחודיותנעשיתבמסגרתתכנית
משותפת לכל מקבלי הגמלאות )במרבית המקרים שנבדקו ובדומה
למצבבישראלבשלבהניסוי(,במסגרתתכניתאחתהמגדירהמראש

שירותיםשוניםודרישותשונותלאוכלוסיותיעדשונות)New York
(Cityאובמסגרתתכניותשונותלאוכלוסיותיעדשונות,הממומנות
באופן שונה ,הנבדלות בדרישותיהן מהמשתתפים )חלקן וולונטריות
וחלקןמנדטוריות(והמספקותשירותיםשוניםלמשתתפים32.במרבית
התכניותשנסקרונקבעהההשתתפותבתכניתכתנאילזכאותלגמלה
בהיקףשנעביןעשריםלארבעיםשעותשבועיות.בתכניותהמופעלות
בארצותהבריתחובתההשתתפותהמזעריתהיאבהיקףשל35שעות
שבועיות לזוג משתתפים )במשותף( ובהיקף של  25שעות שבועיות
למשתתףממשפחהחדהוריתאובודד.
ממחקרים שנערכו על תכניות "מרווחה לעבודה" עולה כי במקרים
שבהםההשתתפותבתכניתהיאמרצוןשיעורההשתתפותבתכנית
הואנמוך,אםכימידתההצלחהבהשמההיארבה.למשל,בתכנית
להורים יחידים בבריטניה שיעור ההשתתפות מוערך ב ,9%אולם
שיעורמוצאיהעבודהמקרבהעוזביםאתמערכתהרווחהגבוהב25%
מזהשבקרבקבוצתהביקורת.ההשפעההכוללתשלתכניתזובנוגע
33
לשיעורההשתתפותשלהוריםיחידיםהייתהזניחה.
מחקרים על תכניות "מרווחה לעבודה" בארצות הברית העלו
שתכניותאלויעילותיותרכאשראוכלוסייתהיעדחזקהיחסית.עוד
נמצאכירמתהשכרשלהמשתתפיםמקרבהאוכלוסייההמוחלשת
שמצאועבודההייתהנמוכהמרמתהשכרשלהמשתתפיםהאחרים.
המחקרים המצוטטים מראים גם שהאוכלוסייה שלא השתלבה
בעבודהאוהשתלבהרקלזמןקצרכוללתבאופןיחסייותרהיספאנים
32בבריטניהקיימותתכניותייחודיותלכלאוכלוסייתיעד)שבעבמספר(,והשתתפות
בחלקן היא חובה )למשל בתכנית למקבלי גמלאות צעירים( ,ובחלקן היא מרצון
)למשל בתכנית הייחודית למשפחות חדהוריות( .גם בארצות הברית קיימות
תכניותייחודיותלאוכלוסיותבעלותמאפייניםבלעדיים)למשלהתכניתהמופעלת
באינדיאנהלטיפולבהוריםבעליחסמיעבודהייחודיים(.
33גלובראון,שם,עמ'.36
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ושחורים,אנשיםמבוגרים,אנשיםבעליהשכלהנמוכהואנשיםבעלי
34
מוגבלויותפיזיותונפשיות.
המלצות ונימוקים :הוועדה אינה ממליצה לשנות באופן גורף את
התנאים לקבלת גמלת הבטחת הכנסה ואת חובת העמידה במבחן
התעסוקה הכרוכה בכך עקרונית .לפיכך חובת העמידה במבחן
התעסוקהתמשיךלחולעלכלתובעהבטחתהכנסהשאינופטורמכך
לפי חוק ,ולא יחול שינוי במבחן התעסוקה הבסיסי שלפיו משתתף
בתכנית חייב למלא תכנית אישית של שלושים עד ארבעים שעות
שבועיות .כפי שצוין לעיל ,ממצאי המחקרים שנעשו על תכניות
"מרווחה לעבודה" בעולם מראים יתרון מובהק לתכניות מנדטוריות
עלאלוהוולונטריותבהגשמתמטרתהתכנית.
עםזאתישהכרחלהתמודדעםהעובדהששיעורניכרמביןמשתתפי
התכניתאינםמצליחיםלהשתלבבשוקהעבודהאףשהםשוהיםזמן
ממושךובלתיסבירבמרכזיהתעסוקה.כדילפתוראתהבעיותשצוינו
לעילבנוגעלמשתתפיםבתכניתשהםבעלימסוגלותתעסוקתיתנמוכה,
אם בכלל ,מחד גיסא ,אולם אינם זכאים לפטור ממבחן התעסוקה
לפי החקיקה הקיימת מאידך גיסא ,הוועדה ממליצה כי יוקם מנגנון
אבחוןוסינוןשבויאובחנוכלהמשתתפיםעםהפנייתםלתכנית,למעט
משתתפיםשהצהירועלכשירותתעסוקתיתמלאהאוהעומדיםבתנאי
סףמסוימים)לדוגמהמשתתפיםצעירים(.מנגנוןהאבחון/סינוןיכלול
התייחסות רבמקצועית למצבו התעסוקתי של המשתתף ,ובכללה
אבחוןרפואי,פסיכולוגיסוציאליותפקודי35.במסגרתמנגנוןזהייקבעו
היקפוואופיושלמבחןהתעסוקהשהמשתתףיהיהחייבבוטרםשיבוצו
במרכזהתעסוקה,ויהיהניתןלקבועבמסגרתופטורלמשתתףממבחן
התעסוקה או לחלופין לקבוע למשתתף תכנית אישית מזערית )ראו
דיון להלן( .הפעלת מנגנון האבחון/סינון תהיה באחריות הממשלה,
ובכל מקרה על ידי גורם שהוא בלתי תלוי בגורמים המפעילים את
התכנית.
הוועדהממליצהכימשתתףשהופנהלתכניתבמסלולרגילולאחל
שינויבמצבוהתעסוקתיבמהלךשנהיופנהלאבחוןחוזר,וכימשתתף
34שם.
35מבחינהמקצועיתיהיהמנגנוןזהדומהלמומלץאצל:תמיר,שם.
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שהופנה לתכנית במסלול שיקום תעסוקתי ולא חל שינוי במצבו
התעסוקתיבמהלךחצישנה,יופנהגםהואלאבחוןחוזר.באמצעות
מנגנוןזהיהיהניתןלהתאיםאתהתכניתהאישיתלמשתתפיםשונים
אףשבאופןעקרוניהתכניתהיאאחידהוכוללת.
מהנתונים שיש בידי הוועדה עד כה עולה כי אין קבוצה אשר
ניתן לקבוע קביעה מובהקת שסיכויי השמתה הם נמוכים במיוחד,
ולפיכך יש להעניק לה פטור מלכתחילה מעמידה במבחן התעסוקה
ומהשתתפותבתכנית36.עלכןולאורהממצאיםשהוצגובפניהוועדה
בנוגעלקושיהמיוחדשלחלקמהמשתתפיםלעמודבמבחןהתעסוקה
הוועדה ממליצה לאפשר קביעת פטור ממבחן התעסוקה על בסיס
אישי,באמצעותהגדרתעילהחדשהלפטורממבחןהתעסוקהעלבסיס
חוסרמסוגלותתעסוקתית.עילהזותוחלעלמשתתפיםשלפיכלשאר
הקריטריונים הקיימים הם חייבים במבחן התעסוקה ,אולם במסגרת
תהליך האבחון/סינון נמצא שאין סיכוי סביר שהשמתם באמצעות
מרכזי התעסוקה תצליח .עם זאת הנתונים שיש בידי הוועדה הם
חלקיים ,ולפיכך ייתכן שבעתיד יימצא שקבוצות משתתפים בעלות
מאפיינים דמוגרפיים ,תעסוקתיים ואחרים ראויות לקבלת פטור
מהשתתפותבתכניתמלכתחילה.
הוועדה ממליצה כי פטור זה ייבחן מחדש בתום תקופה של כמה
חודשים .במהלך חצי השנה הראשונה שבה משתתף מופנה לתכנית
לאיוענקפטורמהשתתפותבתכנית,אולםיהיהניתןלהגבילאתהיקף
התכניתהאישיתעדלמינימוםשלפגישהשבועיתעםמתכנןהיעדים
התעסוקתי.
בנוגע לבעיית עקרות הבית בעלות המגבלות הרפואיות ,הוועדה
ממליצהלתקןאתמסלולהבדיקהבמסגרתנכותכלליתבביטוחלאומי
לנשיםאלו,וקביעתכושרןתיעשהבאמצעותמבחןכושרלעבודהולא
עלפימבחןתפקודבמשקבית.באשרלקבוצתהמשתתפיםהמכורים
המסרבים לפנות לביטוח לאומי לצורך אבחון התמכרויות ,הוועדה
ממליצהכימרכזהתעסוקהידווחעליהםכמישלאמילאואתתכניתם
האישית.
ככלל ,מנגנון האבחון/סינון אמור לתת מענה למשתתפים בעלי

36מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,שם,עמ'.10— 9
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מסוגלות תעסוקתית נמוכה ,בין השאר על רקע בעיות רפואיות,
נפשיות ,משפחתיות ואחרות ,טרם ההשתלבות בתכנית .עם זאת
הוועדהממליצהלהמשיךולקייםמנגנוניםלטיפולמהירבמשתתפים
בעליבעיותדחופותשהשתלבובתכנית.כמוכןישלהמשיךולאפשר
למרכזיהתעסוקהלהפחיתשיעורמסויםמסךהשעותהשבועיותבקרב
שיעורמסויםמהמשתתפיםשיפעלובמסגרתם.
מטרת ההמלצות שצוינו לעיל היא מניעת פגיעה במקבלי גמלת
הבטחתהכנסהשאינםיכוליםלהשתתףבמסלולהרגילשלהתכנית,
מסלול שההשתתפות בו היא חובה .עם זאת השתתפות בתכנית
עשויהלתרוםרבותלמקבליגמלאותשאינםחייביםלהשתתףבתכנית
באופןחלקיאומלא.לפיכךולאורמטרתהתכנית,הוועדהממליצה
להקיםמסלוליםלהשתתפותמרצוןבתכנית,ובכללזהלאפשרלמקבל
גמלת הבטחת הכנסה הפטור מהשתתפות בתכנית ,או למקבל גמלה
אחרת,להשתתףבתכניתמרצונוולאפשרלמשתתףבתכניתבמסגרת
מסלול השיקום התעסוקתילעבורלמסלול הרגיל .בפרט ניתן לעודד
השתתפות מרצון של מקבלי הבטחת הכנסה שאינם חייבים במבחן
תעסוקה עקב היותם אם או אב )שהוא הורה יחיד( לילדים עד גיל
שנתיים.

37

התכניתהאישית

המלצה  :2.8התכנית האישית תותאם לכישוריו התעסוקתיים של
המשתתףולמאפייניוהאישיים,כמולמשלמצבבריאותוומצבו
המשפחתי.כןתותאםהתכניתלמגבלותשייקבעובמהלךתהליך
האבחון/סינוןעלפיאופיווהיקפושלמבחןהתעסוקהשבויהיה
חייבהמשתתף.
המלצה:2.9כדילקדםאתהשמתהמשתתפיםבעבודה,עקרוןה"עבודה
תחילה" ) (work-ﬁrstימשיך להיות הקו המנחה המרכזי בבניית

37באופן טבעי הפטור ממבחן התעסוקה של קבוצה זו הוא זמני ,ולפיכך יש להניח
שבתום תקופה קצרה ממילא יצטרפו לתכנית מרבית השייכים אליה .לפי נתוני
אגףהבטחתהכנסהבמוסדלביטוחלאומי,שיעורהשלקבוצהזוהואכ40%מכלל
הזכאיםלהבטחתהכנסההפטוריםממבחןהתעסוקה.
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התכנית האישית .עם זאת כדי לקדם את כושר השתכרותם של
המשתתפים ואת מעמדם התעסוקתי יש לשלב בתכנית האישית
השקעה בהכשרה מקצועית ,הכשרה פניםמפעלית ,ובתנאים
מסוימיםגםהשלמתהשכלה.
המלצה:2.10ישליצורמנגנוניםלשיתוףפעילשלהמשתתפיםבעיצוב
התכנית האישית ,בין השאר באמצעות הצגת חלופות לתכנית
האישית לבחירת המשתתף ,וזאת לאור ההכרה בכבודו של
המשתתףובחשיבותהדברלהירתמותולמעןהצלחתהתהליך.
המלצה:2.11התכניתהאישיתתיקבעעלפיהמאפייניםהתרבותיים,
החברתייםוהמשפחתייםשלהמשתתףולאחרהתייעצותעםגורמי
הרווחהועםגורמיםרלוונטייםאחריםבקהילה,ובכללםארגונים
קהילתיים.

המצב בשלב הניסוי :מרכזי התעסוקה פועלים בשיטת “One Stop
”,Centerומרוכזיםבהםכללהשירותיםלטיפולבמשתתפיהתכנית,
החל משלב הגשת התביעה לגמלה באמצעות פקיד תביעות מטעם
הביטוח הלאומי ועד שלב ההשמה בעבודה לא מסובסדת וקבועה.
מטעםמרכזיהתעסוקהמתכנןהיעדיםהתעסוקתי)(Case Manager
הוא המופקד על בניית התכנית האישית של המשתתף בהתאם
למגבלות ולכישורים של המשתתף ולשם שילובו של המשתתף
בעבודהלאורךזמן.
בהוראות החוק נקבע כי "התכנית האישית למשתתף תוכן בידי
מתכנן יעדים תעסוקתי ,בהתייעצות עם המשתתף; תכנית כאמור
יכולשתכלולהכשרה,לרבותשירותבקהילה],[...השתלמות,הסבה
מקצועית ,שיקום תעסוקתי ,השלמות השכלה וכן פעילות לחיפוש
עבודהאולהקנייתכישוריעבודהוהכלבמטרהלשלבאתהמשתתף
בעבודה שתמצה את כושר השתכרותו" 38.העיקרון העיקרי בקביעת
התכניתהוא"עבודהתחילה"),(work ﬁrstכלומראםהמשתתףמוכן
לעבודהמידית,יופנועיקרהמשאביםלהשמתובעבודהתוךמתןסיוע
מתאים,ואםהמשתתףאיננומוכןלעבודהמידית,הואיקבלהדרכות
38ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.100
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והכשרות,יופנהלשירותבקהילהולעבודהמסובסדת—הכולבהתאם
לנדרשלקידומובסולםהתעסוקה.
מרכיביהתכניתהאישיתכוללים:קורסיםוסדנאותבסיסייםהמכוונים
להקניית כישורים רכים למשתתף להשתלבות בשוק העבודה ,כגון
הדרכה בכתיבת קורות חיים ובהתנהגות בראיון עבודה; מתן כלים
לחיפושעבודהוקורסיםכללייםשונים;חיפושעבודהעצמאיבמקום
מאובזרוהמיועדלכךבתוךהמרכזאוביצועמשימותלחיפושעבודה
עצמאימחוץלמרכז;מתןקורסיםללימודשפות)עברית—למשתתפים
בעלי קשיים בשפה ,אנגלית — למשתתפים שידע בסיסי באנגלית
יכוללקדמםבשוקהעבודה(,קורסיםבסיסייםלמחשובוכדומה;מתן
הכשרות מקצועיות שנועדו להקנות למשתתף מקצוע חדש מבוקש
או לשדרגו במקצועו הקיים 39.לוח  2.2מפרט את היקף המשתתפים
שהופנולקורסים,להכשרותולסדנאותלסוגיהםבמהלךשנתהפעילות
הראשונהשלהתכנית.
לוח—2.2משתתפיםבהכשרותלפיסוגההכשרה,
40
אוגוסט—2005יולי2006


הכשרה
מקצועית

כישורי
בסיס

סדנאות
והעצמות


מספרמשתתפים

1,691

30,350

64,622

שיעורםבאחוזיםבסך
המשתתפיםבהכשרות

1.7%

31.4%

66.9%

ראוי לציין כי דוח מחקר ההערכה של התכנית )מאי  (2007העלה
כי בהשוואת הנתונים מחמישה עשר החודשים הראשונים לנתונים
משישה עד תשעת החודשים הראשונים ,נמצא גידול בשיעור
39לסקירהשלבעיותשנמצאובקורסיםובהכשרותשסופקולמשתתפיםבמהלךשלב
הניסויראו:מבקרהמדינה,שם,עמ'.39— 37
40לפי נתוני מנהלת התכנית ,ינואר " ;2007הכשרה מקצועית" — קורסים מקצועיים
ספציפייםכמוקורסמלגזניםאוקורסקוסמטיקה",כישוריבסיס"—קורסיםלהקניית
כישוריםכללייםלעבודהכמוקורסישפהאומחשבים",סדנאותוהעצמות"—סדנאות
וקורסים בנושאים של "כישורים רכים" כמו "הכנה לראיון עבודה" או "כישורי
חיים".
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המשתתפיםשלמדובקורסיםמקצועייםובקורסיםעיוניים.כפישצוין
בדוח" :ייתכן שנתונים אלה משקפים התחלה של שינוי הדגשים
בשירותי המרכז .הם עשויים גם לשקף תהליך של העמקת הטיפול
במשתתפיםשלאהצליחולשלבםבעבודהבתקופההראשונה".
מרכיביםנוספיםשלהתכניתהאישיתיכוליםלהיות"שירותבקהילה"
)יפורט בהמשך בפרק זה( ועבודה מסובסדת :המרכז רשאי לסבסד
למעסיק חלק מעלות המשרה של משתתף במשך תקופה מוגבלת,
וזאתכנגדהתחייבותהמעסיקלהמשיךולהעסיקאתהמשתתףבתום
תקופתהסבסוד.במקרהזההמשתתףמקבלשכרמהמעסיקומפסיק
לקבל את הגמלה או חלק ממנה ,בהתאם למצב עמידתו במבחן
ההכנסהבביטוחלאומי.
41

השוואה למדינות בעולם :מן הסקירה שצוינה לעיל עולה כי מרבית
תכניות "מרווחה לעבודה" בעולם מבוססות על העיקרון "עבודה
תחילה"))(workﬁrstכךבמרביתהמדינותבארצותהברית,בבריטניה,
בחלקמהתכניותהמופעלותבהולנדובמדיניותהמתוכננתבדנמרק(.
מסקירתמחקריםשוניםשנעשועלמדיניות"מרווחהלעבודה"בעולם
עולה כי תכניות המאופיינות בהשמה מהירה של המשתתף בשוק
העבודה,תוךמתןטיפולפרטניופיתוחההוןהאנושיבקרבהמשתתפים
החסרים כישורים חיוניים ,הן התכניות המצליחות ביותר מבחינת
42
שילובהמשתתפיםבעבודהלצדהעלאתכושרהשתכרותם.
גלובראוןמצייניםכיממחקריםשנעשועלתכניות"מרווחהלעבודה"
בארצות הברית עולה שנקיטת צעדים של "עבודה תחילה" )ובעיקר
שימוש בסנקציות לצד שירותי השמה בעבודה( גרמה לגידול בשכר
אוכלוסיית היעד יחסית לקבוצת ביקורת שלא השתתפה בתכניות
מעיןאלו.בתכניות"מרווחהלעבודה"שכוונובעיקרלפיתוחהוןאנושי
נצפתה ירידה בשכר בטווח הקצר )כנראה בשל העיסוק בלימודים
ללא תשלום במקום בעבודה שכירה( .כמו כן נמצא קשר חיובי
מובהק בין התמקדות בכניסה מהירה לעבודה ובין גובה השכר של
המשתתפים.בטווחהארוךנראהכיאחריחמש–שששניםההשפעה
החיובית היחסית של תכניות המדגישות "עבודה תחילה" נעלמת,
41מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,שם,עמ'.18— 17
42גלובראון,שם.
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אולם"הפעריםהשלילייםביןהישגיהמשתתפיםבתוכניותעםדגש
על פיתוח הון אנושי לבין הישגי קבוצות הביקורת לא הצטמצמו
עםהזמן"43.מהמחקריםעולהכיהדבראינומעידבהכרחשתכניות
ההכשרהאוהחינוך,המכוונותבעיקרלפיתוחהוןאנושי,הןכדאיות,
אלאשלתכניותמנדטוריותמסוגזהאיןיתרוןעלתכניותוולונטריות.
יש לציין כי במקרה האמריקאי נמצא שתכניות ההכשרה והחינוך
הכלליות לא היו מותאמות לצרכים ולמגבלות של המשתתפים
בתכניות "מרווחה לעבודה" ,ומשום כך היו יעילות פחות מתכניות
שהותאמו במיוחד לפרופיל של המשתתפים ולמסלול התעסוקה
שלהם.
המלצותונימוקים:מןהנאמרלעילעלמשתתפיהתכניתועלהממצאים
העוליםמתכניותמקבילותבעולםעולהבבירורכילשםהשגתמטרות
התכניתישצורךבהתאמתהתכניתהאישיתלכישוריוהתעסוקתיים
של המשתתף ולמאפייניו האישיים ,ובכללם מצבו הבריאותי ומצבו
המשפחתי .התכנית תביא בחשבון את המגבלות שייקבעו במהלך
תהליךהאבחון/סינוןבנוגעלאופיוולהיקפושלמבחןהתעסוקהשבו
יהיהחייבהמשתתף.לאורההשוואהלמדינותבעולםשהוצגהלעיל
הוועדה ממליצה על שילוב עקרון ה"עבודה תחילה" )(work-ﬁrst
עם השקעה בפיתוח ההון האנושי של המשתתף באמצעות הכשרה
מקצועית והכשרה פניםמפעלית .השכלת יסוד היא תנאי מינימום
להשתתפות בקורסים ובהכשרות מקצועיות שונות .כדי לשפר את
מצבםהתעסוקתישלמשתתפיםהמתאימיםלהשתלבותבהכשרות
מעין אלו הוועדה ממליצה לאפשר שילוב השלמת השכלה )עד 12
שנות לימוד( בתכנית האישית אם צוות האבחון התעסוקתי ימליץ
על כך ,ואם המשתתף נמצא למעלה משנה בתכנית ולא חל שינוי
במצבוהתעסוקתי.שילובמעיןזהעשוילהניבאתהתוצאותהטובות
ביותר מבחינת הגשמת מטרת התכנית ,כלומר השמה בת קיימה
של המשתתף בשוק העבודה — השמה לאורך זמן ,העלאת כושר
ההשתכרותשלהמשתתףוקידוםתעסוקתישלהמשתתפיםהמצויים
מחוץלשוקהעבודה.

43שם,עמ'.19
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הוועדהממליצהכיבתהליךבנייתהתכניתהאישיתיתקיימומנגנונים
לשיתוף פעיל של המשתתפים בעיצוב התכנית האישית ,בין השאר
באמצעות הצגת חלופות לתכנית האישית לבחירת המשתתף .זאת
לאור ההכרה בכבודו של המשתתף ובתרומתו של שיתוף זה ,לצד
מערכת התמריצים הכלכליים שתוצג להלן ,להירתמות המשתתף
למען הצלחת התהליך .זאת ועוד ,גישה זו אומצה בהצלחה וזוכה
למקום הולך וגדל הן בתכנית הבריטית ) (New Dealוהן בתכניות
ההפעלה הקיימות במדינות סקנדינביה .ראוי לציין בהקשר זה כי
מחקר הערכה של תכנית מהל"ב בנושא מתכנני יעדים תעסוקתיים
העלהכיהאחרוניםמעריכיםברובםכיניתןלשתףאתהלקוחבבניית
התכנית האישית ,וכי נודעת לדבר חשיבות רבה ,שכן שיתופו של
הלקוח יתרום לתחושת המסוגלות ויעלה את המוטיבציה שלו ואת
מידת רצונו ונכונותו להשתלב בשוק העבודה 44.השיתוף בעיצובה
ובקביעתה של התכנית האישית שבה המשתתפים בתכנית עתידים
ליטולחלק,אףעשוילתרוםלהתאמתהתכניתהאישיתלמאפיינים
התרבותיים ,החברתיים והמשפחתיים של המשתתף .לשם השגת
יעד זה חשוב להתייעץ עם גורמים רלוונטיים בקהילה ,ובהם גורמי
הרווחהוארגוניםקהילתיים.
תגמולמשתתפים

המלצה  :2.12כדי להבטיח תמריץ להשתתפות בתכנית ימשיך
להתקיים מנגנון שלילת גמלה בגין אימילוי התכנית האישית,
דהיינו מבחן התעסוקה .אולם יש להגמיש מנגנון זה באמצעות
מנגנון שלילת גמלה הדרגתית וגם/או הגמשת התנאים לעמידה
במבחןהתעסוקהבפועל.במסגרתמנגנוןזהסירובלקבלתעבודה
מצדהמשתתףייחשבלאימילויתכניתאישיתבאופןמלא.
המלצה:2.13השמהבתקיימהבעבודההיאהיעדהעיקרישלהתכנית,
ולפיכךישליצורתמריציםלמשתתפיםולגורמיםהמפעיליםכאשר

44מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי ,דפוסי עבודה של מנהלי
היעדיםהתעסוקתיים,קשייהםוהגורמיםהמסייעיםלהםבעבודתם—דוחלאחרחצי
שנהשלהפעלתהתכניתמהל"ב,יולי.2006
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תכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגל
העבודהומצבשוקהעבודהבישראל

בישראל מתקיים לאורך שנים רבות שוק עבודה מפוצל – לפי
רמת ההשכלה של העובדים בו — ופיצולו בא לידי ביטוי בכל
המדדיםהמרכזייםהבוחניםאתמאפיינישוקהעבודה.לפידוח
בנקישראללשנת,2006בישראלמתקיימיםלמעשהזהכשני
עשוריםשנישוקיעבודהנפרדים—למשכיליםוללאמשכילים—
והדברבאלידיביטויבשונימהותיבשיעורההשתתפותושיעור
התעסוקה ,ברמת השכר הממוצע והחלוקה הענפית ובשיעור
האבטלהועומקה.
שיעור ההשתתפות ושיעור התעסוקה של לא משכילים הם
כ75%-מהשיעוריםהמקביליםבקרבמשכילים1.השכרשלעובד
לא משכיל ממוצע הוא כ 65%-מזה של עובד משכיל ממוצע.
נוסף על כך נמצא כי הן שיעור האבטלה והן עומק האבטלה
)משךזמןהאבטלה(בקרבהלאמשכיליםהםגבוהיםבהרבה
2
מהשיעוריםהמקביליםבקרבהמשכילים.
הבדלים אלו מצביעים על שני דפוסי ביקוש לעובדים :ביקוש
גבוה יחסית לעובדים משכילים ומיומנים ,שהם בעלי כושר
מיקוח והשתכרות גבוה יחסית ,וביקוש נמוך יחסית לעובדים
לאמיומניםולאמשכילים,שהםבעליכושרמיקוחוהשתכרות
נמוך.ביטוינוסףלהבדליםאלונמצאגםבבחינתהפעריםהבין
ענפייםבשיעוריגידולהשכרובקיומושלמתאםביןגובהגידול

 1לא משכילים  -מי שדיווחו על העדר השכלה פורמלית או על השכלה
יסודיתעדתיכונית)12-0שנותלימוד(;משכילים—מישדיווחועלהשכלה
עלתיכונית,כוללאוניברסיטאית)13שנותלימודומעלה()לאנכללובניתוח
בעליהשכלהחרדית(.
 2בנקישראל,דיןוחשבון,2006עמ'167-166וגםעמ'.190-188
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השכר בענף לשיעור העובדים המשכילים בו 3.משמעותם של
פעריםאלוהיאגםסיכוירביותרשלהעובדיםהלאמשכילים
לחזורלמעגלהאבטלהבתקופהשלהאטהכלכלית.היבטנוסף
של הנושא הוא העלייה בשיעור המועסקים במשרות חלקיות
שלאמרצוןבמהלךרובהשניםהאחרונות.שיעורהשלקבוצה
זו הוא כרבע מהעובדים במשרה חלקית ,ובולט בה במיוחד
ייצוגםהגבוהשלמעוטיההשכלה.

4

בקרבמשתתפיתכניתהשילובשלמקבליגמלאותקיוםבמעגל
העבודהבולטחלקםשלהלאמשכילים.בעודש45%לערךמכוח
העבודה בישראל הם לא משכילים ,חלקם של הלא משכילים
בקרב משתתפי התכנית הוא כ 70%לערך 5.השתייכותם של
מרבית משתתפי התכנית לפלח זה של שוק העבודה בולטת
גם עקב השכר הממוצע שהשיגו המועסקים מקרב משתתפי
התכנית,כ20-ש"חלשעה,כלומרקרובלשכרהמינימוםהנהוג
6
במשק.

3
4
5

6

בנקישראל,דיןוחשבון,2005עמ'164וגםעמ'.189— 187
במהלךשנת2006חלהירידהבשיעורזה.בנקישראל,דיןוחשבון,2005עמ'
;181-178דיןוחשבון,2006עמ'.180
מדובר על נתוני ה"מלאי" בלבד .בנק ישראל ,דין וחשבון  ,2006עמ' ;190
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,סקר כוח אדם  ,2005לוח  ;2.4מאיירס
ג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי ,מחקר הערכה של תכנית
מהל"ב—דו"חמס':2המופניםלתכניתמהל"ב,פברואר,2007עמ'.31
מאיירס-ג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,ממצאיםראשוניםשל
מעקבאחריהשפעתתכניתמהל"בב15החודשיםשלהפעלתהעלהזכאים
בתחילתהתכנית)המלאי(,מאי,2007עמ'.11— 10
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משתתףהשתלבבעבודהבמשךתקופהארוכה.במקריםכאלהיש
ליצורגםמנגנוניםלקידוםמקצועישלמשתתפים.
המלצה:2.14שיטתמתןהשירותיםתומכיעבודהלמשתתפיםשננקטה
בשלב הניסוי של התכנית היא שיטה מקובלת בכלל התכניות
המוכרותבעולם.שיטהזוהיאתמריץחיוביוהוכיחהאתעצמה
ככלי יעיל וחיוני להשגת יעדי התכנית .על כן יש להבטיח כי
הקצאת שירותים אלו למשתתפים לא תיפסק עם המעבר לשוק
העבודהאלאבאופןהדרגתי.
המלצה:2.15תמרוץהגורמיםהמפעיליםוהמשתתפיםבשלהצלחות
בתחום ההשמה האיכותית מותנה בקיומה של מערכת מידע
שתוכללספקנתוניםאמיניםועדכניים.אםלאיימצאמקוראחר
לנתונים בתחום זה ,יש ליצור מערכת תגמול בגין דיווח השמות
עלידיהמשתתפים.
המצבבשלבהניסוי:התמריץהעיקרילמשתתפיתכניתמהל"בבתחילת
שלבהניסויהיהתמריץשלילי,ולפיואימילוימבחןהתעסוקה,כלומר
אימילויהתכניתהאישיתבמלואה,הביאלשלילהמלאהשלגמלת
הבטחתההכנסהלמשךחודש,אוחודשייםבמקרהשהמשתתףדחה
עבודה.ההנחההעומדתמאחוריתמריץזההיאשגמלאותהניתנות
לאנשיםשאינםעובדיםמהוות"מלכודתאבטלה",כלומרהןעלולות
להיותתמריץשלילילעבודה,כלעודהתועלתמגמלאותאלהגבוהה
מהתועלתמעבודה.לפיכךחיובמקבלהגמלהלוותרעלזמנוהפנוי
ולהשתתףבתכניתהיהאמורלנטרלבמידהרבההשפעהזו.
לצד התמריץ השלילי למשתתפים התקיימו בתכנית מהל"ב גם
תמריציםחיובייםלהשתלבותבשוקהעבודה,אולםהיקפםהיהקטן
יחסית .המשתתף בתכנית זכאי לקבל במסגרת התכנית שירותים
תומכי עבודה )) (WSSיפורט בהמשך בפרק זה( שהם תמריץ חיובי
להשתתפות בתכנית .חלק משירותים אלה מסופקים למשתתפים
שכברהושמובעבודהלאורךתקופהמוגבלתכדילסייעלהםלבסס
אתמצבםהכלכלי.
בסוף שנת  2006הוחלט על שינוי במערכת התמריצים שתוארה
לעיל ושהתקיימה מראשית הפעלתה של התכנית .במסגרת השינוי,
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שטרםאושרויושםבאופןמלא,הודגשמאודנושאמתןהתמריצים
החיוביים למשתתפים ,ומותנה במידה מסוימת השפעת התמריץ
השלילי .במסגרת התמריצים החיוביים המתוכננים נכללים "מענק
התמדה"בסך1000ש"חעד4000ש"חלמשתתפיםשהושמובעבודה
במשךתקופהשלחודשעדשנה,ופיצוילמשתתפיםבשנההראשונה
לעבודהבגיןאבדןהטבותמשלימות)ארנונה,דיור,תחבורה(45.מיתון
התמריץ השלילי בא לידי ביטוי בהצעהלקבוע מנגנון שלילת גמלה
הדרגתית ,שלפיו נקבעה מדרגה נוספת של שלילת גמלה ,ובעקבות
זאתשלושהימיהיעדרותמהתכניתיביאולשלילתחציגמלה,ואילו
גמלהמלאהתישללרקבמקרהשלארבעהימיהיעדרותומעלה.
השוואהלמדינותבעולם:מןהסקירהשצוינהלעילעולהכיבמרבית
התכניותהתקיימותמריציםחיובייםושלילייםלמשתתפים.נמצאכי
בכל התכניות שנסקרו המשתתפים מקבלים שירותים תומכי עבודה
הדומיםלאלההמסופקיםלמשתתפיהתכניתבישראל.כמוכןבחלק
מהתכניות עלה גובה הגמלה שלה זכאים המשתתפים בהתאם
להתקדמותםבסולםהתעסוקה.
אשרלתמריציםהשליליים,נמצאכישלילהמלאהשלהגמלהאינה
סנקצייהשכיחה,ולרובמותניתבכךשלאתופעלכברבפעםהראשונה
שבה המשתתף לא עמד בדרישות התכנית האישית שנקבעה לו.
למשל,באריזונה)(Maricopa Countyגובההקנסשיוטלעלהמשתתף
בפעםהראשונהשבהנקנסלאיעלהעל25%מהגמלה.בפעםהשנייה
לאיעלהגובהועל50%מסכוםהגמלה,ובפעםהשלישיתעל.100%
במקרהשמתקייםמנגנוןשלילהחלקיתשלהגמלה,יכולזהלהתבסס
עלקנסקבועבגיןכלשעהשלאיהשתתפות)אריזונה(אועלאחוזים
קבועיםמסךהגמלה)הולנד(.
תמריץ שלילי הרווח בארצות הברית אך לא באירופה הוא מגבלת
תקופת הזכאות לגמלה :החקיקה הפדרלית בארצות הברית כוללת
הגבלת משך זמן מצטבר לקבלת גמלה ל 60חודשים ,אך בחלק
מהמדינותבארצותהבריתקוצרפרקזמןזהבמסגרתיישוםהתכנית
ל30 24חודשים.
—

ממחקרים בנושא השפעת הסנקציות שנוקטות תכניות "מרווחה
45המלצהדומהנכללהבדוחועדתדינור:דינור,שם,עמ'.30
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לעבודה" על ההשמה בעבודה בטווח הקצר והבינוני עולה כי קיים
קשר חיובי בין הפעלת סנקציות לתעסוקה בשכר גבוה ,יחסית
לקבוצת ביקורת שלא השתתפה בתכנית מנדטורית .עם זאת נמצא
כיסנקציותמופעלותיותרדווקאכלפימשתתפיםמקרבאוכלוסיות
מוחלשותבמיוחד,כמונשיםהסובלותמחסמיםרביםבכניסהלשוק
העבודה ,ולפיכך לא תרמו הסנקציות לשינויים בהתנהגות במקרים
אלו ואף הביאו להרעה במצבן של הנשים האלה .עוד נמצא כי
תכניותששולבובהןתמריציםחיוביים,דוגמתהשלמתהכנסהוגם/
אומסהכנסהשלילי,היויעילותמתכניותאחרותמאחרשתמריצים
למועסקיםמעודדיםאתהישארותםבעבודהומונעיםעוניבלילעוות
אתהמכניזםשלשוקהעבודה.

46

המלצות ונימוקים :לאור האמור לעיל ,בבסיס ההמלצות בנושא זה
עומדת ההנחה כי מערכת המשלבת תמריצים חיוביים ושליליים
ומדגישהבעיקראתהתמריציםהחיוביים,מערכתכזאתתשרתבצורה
הטובהביותראתמטרותהתכנית.כדילהבטיחתמריץלהשתתפות
בתכנית הוועדה ממליצה להמשיך ולקיים מנגנון שלילת גמלה בגין
אימילויהתכניתהאישית.עםזאתהוועדהממליצהלהגמישמנגנון
זה באמצעות קיום מנגנון שלילת גמלה הדרגתית וגם/או הגמשת
התנאיםלעמידהבמבחןהתעסוקהבפועל)לדוגמה,עלמשתתףיהיה
לעמודב80%מהתכניתהאישיתשנקבעהלובמהלךארבעתחודשי
ההשתתפותהראשונים,וב90%מהתכניתהאישיתלאחרמכן(.קיום
מנגנוןשלילתגמלההדרגתיתאינומובןמאליוכיווןשגמלתהבטחת
הכנסה נחשבת להכנסת מינימום שנועדה לסיפוק צרכיו הבסיסיים
שלהמשתתף,ולפיכךגםפגיעהחלקיתבההיאבעייתיתמאוד.עם
זאתנראהכיהפחתההדרגתיתשלהגמלהעדיפהעלשלילהמידית
וכוללת,וכיישבההתחשבותרבהיותרבמצבםהכלכלישלמשתתפי
התכנית ובני משפחתם ובסיכוי שדווקא אוכלוסיות חלשות במיוחד
עלולותלהיפגעממנגנוןזה.ישלצייןכיסירובלקבלתעבודה,שהוא
למעשההפרהיסודיתשלכללימערכתהגמלאות,ייחשבלאימילוי
תכניתאישיתבאופןמלאויביאלשלילתגמלהמלאהלאלתר.

47

46גלובראון,שם.
47המלצה זו אינה מייתרת את הצורך בקביעת נהלים מפורטים בנוגע לכל הקשור
בהליךשלילתגמלה.ראו:מבקרהמדינה,שם,עמ'.42— 40
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לצדקיומושלמנגנוןהתמרוץהשלילישצויןלעילהוועדהממליצה
לקיים מערכת תמריצים חיוביים המוכוונים להשגת מטרתה של
התכנית—השמהבתקיימהבעבודה.לפיכךישליצורתמריציםכלכליים
חיובייםלמשתתפיםשהשתלבובעבודהבמשךתקופהארוכהוליצור
מנגנונים לקידום מקצועי של משתתפים ,בדומה לשינויים שהוכרז
עליהם בתחום זה בסוף שנת  2006ובוועדת דינור 48.לצד קיומם של
תמריציםכספייםישלהבטיחהמשךהקצאתשירותיםתומכיעבודה
למשתתפים .הוועדה ממליצה כי הקצאת שירותים אלו למשתתפים
לאתיפסקעםהמעברלשוקהעבודה)כפישיפורטבהמשךפרקזה(.
הוועדה מוצאת כי כינונה הצפוי של מערכת סובסידיות להכנסות
בישראל — "מס הכנסה שלילי" — היא נדבך חשוב במסגרת מערכת
49
התמריציםהחיובייםלמשתתפיהתכנית.
כפי שמצוין בפרקים האחרים בדוח זה ,תמרוץ הגורמים המפעילים
והמשתתפים בשל הצלחות בתחום ההשמה האיכותית מותנה
בקיומה של מערכת מידע שתוכל לספק נתונים אמינים ועדכניים.
אםלאיימצאמקוראחרלנתוניםבתחוםזה,הוועדהממליצהליצור
מערכתתגמולבגיןדיווחהשמותעלידיהמשתתפים.
מתכננייעדיםתעסוקתיים

המלצה  :2.16מתכנן יעדים תעסוקתי יקבע את האפשרויות שיוצעו
למשתתף בנוגע לתכנית האישית שעליו למלא בהתאם לנקבע
בהמלצה2.10לעיל.עודיקבעמתכנןיעדיםתעסוקתיאתמידת
מילויה או אימילויה של התכנית האישית על ידי המשתתף
לצורךקביעתזכאותהמשתתףלגמלה,בהתאםלנקבעבהמלצה
2.12לעיל.
המלצה  :2.17דרישות המינימום הקיימות כיום בחוק יורחבו כך
שמתכנן יעדים תעסוקתי יהיה בעל ניסיון תעסוקתי של שלוש
שנים לפחות )לא כולל שירות צבאי או לאומי( או בוגר תואר

48דינור,שם,עמ'.30
49החלטתהממשלהמס'1134מיום4בפברואר.2007ראוגםעמ'62ועמ'72בדוח
זה.
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ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה ובעל ניסיון תעסוקתי של
שנהאחתלפחות)לאכוללשירותצבאיאולאומי(.מתכננייעדים
תעסוקתייםבמסלולהשיקוםהתעסוקתייהיובעליהכשרהבאחד
מתחומיהשיקום.
המלצה:2.18תכניתההכשרהשלמתכנניהיעדיםהתעסוקתייםתוכן
באופןעצמאיעלידיכלאחדממרכזיהתעסוקה,אךתהיהחייבת
באישור מוקדם של מנהלת התכנית .השלמת תהליך ההכשרה
והצלחהבבחינהמסכמתמטעםמנהלתהתכניתבסיוםתהליךזה
יהיותנאיהכרחילהפעלתסמכויותיושלמתכנןיעדיםתעסוקתי.
למתכנניהיעדיםהתעסוקתייםהפועליםבמסגרתמסלולהשיקום
התעסוקתיתותאםתכניתהכשרהמיוחדת.
המלצה:2.19כלמשתתףיקבללאפחותמשעתייעוץאחתבחודש
ללאקשרלסוגהתכניתהאישיתשבההואמשתתף.בכלמקרה
הממוצעלכללהמשתתפיםלאיפחתמשתישעותייעוץבחודש.
המצבבשלבהניסוי:חוקהמדיניותהכלכליתלשנת2004הסמיךאת
מתכנני היעדים התעסוקתיים )"מי"תים"( המועסקים על ידי מרכזי
התעסוקהלקבועאתהתכניתהאישיתשלהמשתתףבתכניתמהל"ב
ולקבועאםעמדהמשתתףבתכניתהאישיתאולאעמדבהולדווח
למוסדלביטוחלאומיעלאופןעמידתושלהמשתתףבמבחןהתעסוקה.
ישלהדגישכיהחלטתהמוסדלביטוחלאומיבנוגעלזכאותמשתתף
בתכנית לגמלה מבוססת על קביעתו של מי"ת אם עמד המשתתף
במבחןהתעסוקהאםלאו.
בהתאםלדרישותהחוק,מי"תיםנדרשיםלהיותבעלי12שנותלימוד
לפחות ובעלי ניסיון תעסוקה של שנה אחת לפחות בתחום כלשהו.
טרםתחילתעבודתםעברומי"תיםהכשרהבתחודששהועברהעלידי
מפעיליהתכניתוכללההתייחסותלנושאיםהאלה:הפעלתהתכנית
במרכזים ,חוקי עבודה ,הכרת אוכלוסיית המשתתפים בתכנית וכן
50

50ישלצייןכיזהואינוהמקרההראשוןשבופקידיהמוסדלביטוחלאומימסתמכים
בתהליךקביעתזכאותעלדיווחיגורמיםפרטיים,אולםנראהכיזהוהמקרההבולט
ביותרבשלהיקפו.
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מיומנויותאישיותכגוןריאיוּןמשתתפים.עםזאתממחקרההערכה
שלתכניתמהל"בשנערךכחצישנהלאחרתחילתהתכניתעולהכי
 79%מהמי"תים ציינו שיש צורך בהשלמה או בהרחבה של נושאים
בהכשרההמקדימה,כמולמשלהתמודדותעםשחיקה,אלימותמצד
הלקוח,חוקיעבודהוניהולזמן51.נוסףעלההכשרההמועברתעלידי
מפעיליהתכניתמחייבתהעסקתכלמי"תאישורמראששלמנהלת
התכנית ,והמי"תים נדרשים לעמוד במבחנים מטעם המנהלת אחת
לתקופהמסוימתכדילזכותלחידושאישורהעסקתם.
למרות דרישות ההשכלה והניסיון התעסוקתי הנמוכות הקבועות
בחוק,למעשהרובהמי"תיםהמועסקיםעלידימרכזיהתעסוקההם
בעלי השכלה גבוהה :מחקר ההערכה של התכנית בנושא העלה כי
69%מהמי"תיםהםבעליתואראקדמי,וכילרבעמהםתואראקדמי
במקצועותטיפוליים.כמוכןנמצאכיל63%מהמי"תיםניסיוןקודם
בעבודה בשכר עם אוכלוסיות חלשות ,וכי ל 13%נוספים ניסיון
בעבודהבהתנדבותעםאוכלוסיותאלו.עודנמצאכיקייםקשרשלילי
ביןהשכלתמי"תלמידתהתרומהשלדעתוקיבלמההכשרהשעבר.
52
33%מהמי"תיםהתנסובמצבשלאבטלה.
מבחינתמאפייניםדמוגרפייםנמצאכי70%מהמי"תיםהםנשים60%,
מהםנשואים,ושיעורההוריםבקרבםהוא11%.62%מהמי"תיםהם
53
הוריםיחידיםומחציתםצעיריםעדגיל.32
במסגרת תפקידו נדרש מי"ת לבצע אבחון מסוגלות תעסוקתית של
המשתתףולהגדיראתצרכיולקראתהשתלבותבעבודה,להפנותאת
המשתתף לעבודה מתאימה ,לסייע בהשגת שירותים תומכי עבודה
ולנהל רישום לצורכי מעקב אחר המשתתף .במחקר ההערכה ציינו
המי"תיםכימתוקףתפקידםהםנדרשיםגםלתמוךרגשיתבמשתתף
ולגרוםלולשנותעמדותכלפיעבודה.עודהםנדרשיםלספקמידע
ולהפנותלארגוניםשוניםלקבלתעזרה.לצדהטיפולהאישיבמשתתף
ממלאים המי"תים במרכזים תפקידים נוספים כמו חברוּת בצוותי
חשיבה,תפקידיםמנהלייםשוניםוהדרכותקבוצתיותשללקוחות.
עומס התיקים הממוצע במרכזי התעסוקה של תכנית מהל"ב נע בין
54

51מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי,שם,יולי.2006
52שם.
53שם.
54שם.
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יחס של  1:50ל 1:75משתתפים למי"ת .במחקר ההערכה דיווחו
מי"תים על טיפול ב 41משתתפים בממוצע בשבוע ,ו 34%מתוכם
דיווחועלקשייםשעוררועומסלקוחותולחץמצדההנהלהלביצוע
השמות .בירושלים ובנצרת נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של
מי"תים שדיווחו על קשיים בתחום זה .בכל מרכזי התעסוקה ,פרט
למרכזבחדרה,טיפלומי"תיםבקבוצתלקוחותהומוגניתיחסיתושלטו
בשפתהאםשלהלקוחות.נקודהמעניינתנוגעתלטיפולשלמי"תים
במשתתפיםשגםבניזוגםמשתתפיםבתכנית72%:מהמי"תיםדיווחו
כי הם מטפלים בשני בני הזוג ללא התחשבות בסיכוייהם היחסיים
להשתלבבשוקהעבודה.

55

השוואה למדינות בעולם :ממחקרים בנושא צוותי תכניות "מרווחה
לעבודה" בארצות הברית עולה כי המשאבים העומדים לרשות
הצוותיםודירוגההישגיםשלהםוהערכתםתואמיםתרבותארגונית
המדגישה הפחתה מנהלית של היקף שירותי הסעד והשמה מהירה
בעבודה ,ולא העצמה כלכלית ארוכת טווח של הפונים .בנושאים
כמוהפעלתסנקציותלדוגמהפעלוהיועציםהתעסוקתייםלפינהלים
ארגוניים רוטיניים ,אם כי נותר מקום גם לשיקול דעת של היועץ.
כן נמצא כי יועצים שאינם בעלי הכשרה מקצועית הולמת נדרשו
להפעיל שיקול דעת להערכת מסוגלות הפונים כדי להחליט אם יש
צורך בסנקצייה .על רקע זה רוב היועצים נטו לקצר הליכים ולתת
מענהפשטנילסוגיותשהתעוררו,מענהשאינומתיישבעםהעקרונות
שלניהולמקרהאישי.
כמו כן נמצא כי הכשרה מקצועית לא הולמת של צוותי תכניות
"מרווחה לעבודה" ומשאבי אנוש דלים העומדים לרשות הצוותים
בהתמודדותם עם אוכלוסיות בעלות בעיות אנוש מורכבות פוגעים
בהצלחת יעדי תכניות "מרווחה לעבודה" .זאת ועוד ,מחקרים רבים
מראיםאתהחשיבותשלעומסקלבעבודהושלצוותיםביןתחומיים
מנוסים.ככלשעומסהמקריםהמוטלעלאישצוותקטןיותר,כךיש
הסיכוי של התכנית להוביל להשמה בעבודה בשכר גבוה יותר טוב
יותר.

56

55שם.
56גלובראון,שם.
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המלצותונימוקים:המי"תיםהםהחוליההחשובהביותרבקשרשבין
הגורמים המפעילים את התכנית לבין המשתתף ,ולפיכך עשויה
להיות למי"תים השפעה מכרעת על הצלחת התכנית ועל השגת
מטרותיה.כמוכןהסמכותהנתונהבידיהםשלהמי"תיםהיארחבה,
ולפיכך יש לתת את הדעת על המגבלות שראוי להגדיר בהקשר זה
ועל הכישורים וההכשרה הנדרשים ממי"ת לשם נשיאה באחריות
המוטלתעליו.ככלל,הוועדהממליצהלצמצםאתהיקףסמכותםשל
המי"תיםולהעלותאתדרישותהסףלתפקיד.
צמצום סמכותם של המי"תים נעשה באמצעות תהליך האבחון/
סינון שצוין לעיל ,ואפשרויות התכנית האישית המוצעות למשתתף
יוגבלו אפוא לפי המלצות הצוות המקצועי במרכז האבחון .כן
נעשה הצמצום באמצעות הגברת שיתופו של המשתתף בבחירת
התכניתהאישיתמתוךכמהחלופותשיוצעולו.במסגרתזוהוועדה
ממליצה להגדיר כי בסמכותו של מי"ת לקבוע את האפשרויות
שיוצעו למשתתף בנוגע לתכנית האישית שעליו למלא בהתאם
לנקבע בהמלצה  2.10לעיל .עוד יקבע מתכנן יעדים תעסוקתי את
מידת מילויה או אימילויה של התכנית האישית על ידי המשתתף
לצורךקביעתזכאותהמשתתףלגמלה,בהתאםלנקבעבהמלצה2.12
לעיל.
הוועדה ממליצה כי לדרישות המינימום הקיימות כיום בחוק יתווסף
תנאיבנוגעלחובתהיותושלמתכנןיעדיםתעסוקתיבוגרתוארראשון
במוסד מוכר להשכלה גבוהה .כמו כן הוועדה ממליצה כי לדרישות
המינימום יתווסף אחד מהתנאים האלה :מתכנן יעדים תעסוקתי
יהיהבעלניסיוןתעסוקתישלשלוששניםלפחותבתחוםהשירותים
החברתיים )לא כולל שירות צבאי או לאומי( או בעל תואר ראשון
ובעלניסיוןתעסוקתישלשנהאחתלפחות)לאכוללשירותצבאיאו
לאומי(.כדילאלפגועבמישהועסקכמתכנןיעדיםתעסוקתיבמהלך
שלבהניסויובשלהניסיוןשצברמומלץכישינויזהלאימנעהמשך
העסקתו של מי שמועסק כיום .כמו כן הוועדה ממליצה כי מתכנן
יעדיםתעסוקתיבמסלולהשיקוםהתעסוקתייהיהבעלהכשרהבאחד
מתחומיהשיקום.
הכשרההולמתשלמי"תהיאתנאיהכרחילביצועתפקידובאופןהולם
ואיכותי.בתהליךההכשרהישלהתמקדבאלה:בנייתיכולותלהערכת
המסוגלותוהצרכיםשלהמשתתףבתכנית;סיפוקמידעהנוגעלזכויות
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הפרט—המשתתףוהמועסק;ביסוסההיכרותעםקבוצותאוכלוסייה
שונות על מאפייניהן והשפעתן על המצב התעסוקתי; פיתוח יכולת
התמודדות עם בעיות שונות מחיי היוםיום של מרכזי התעסוקה.
הוועדהממליצהכיתכניתההכשרהשלמי"תתוכןבאופןעצמאיעל
ידי כל אחד ממרכזי התעסוקה אך תהיה חייבת באישור מוקדם של
מנהלתהתכניתלאורהדגשיםשצוינולעיל.כמוכןישלהתאיםאת
תהליך ההכשרה למי"ת הפועל במסגרת מסלול השיקום התעסוקתי.
השלמת תהליך ההכשרה וההצלחה בבחינה מסכמת מטעם מנהלת
התכנית בסיום תהליך זה יהיו תנאי הכרחי להפעלת סמכויותיו של
מתכנןיעדיםתעסוקתי.
כפי שצוין לעיל ,הפחתת עומס העבודה של מי"ת היא תנאי חשוב
לטיפולנאותבכלאחדמהמשתתפיםבתכניתולקידומםהתעסוקתי.
לפיכך הוועדה ממליצה כי כל מי"ת יטפלבכ 50משתתפים.מתוך
הכרהבמגווןהרבשלמשתתפיםושלצורכיהםוכדילהבטיחהתמקדות
בצורכיהמשתתפיםוטיפולמיטביבהם,ישלהקפידשכלמשתתףיקבל
לאפחותמשעתייעוץאחתבחודשללאקשרלסוגהתכניתהאישית
שבה הוא משתתף ,ובכל מקרה הממוצע של כלל המשתתפיםלא
יפחתמשתישעותייעוץבחודש.
שירותיםתומכיעבודה

המלצה:2.20שיעורקבועמהתקציבלשירותיםתומכיעבודה)(WSS
יופנהלמסגרותהכשרהמקצועית,והמרכזיישאבחלקמהעלות.
כך יהיה אפשר לבקר את תהליך בחירת ההכשרות והתאמתן
להגדלתסיכוייושלהמשתתףלהשתתףבשוקהעבודה.
המלצה:2.21במסגרתתקציבהשירותיםתומכיהעבודהיודגשבמיוחד
מימוןמסגרותחינוך.לאייווצרמצבשבוהורהלילדיםעדגיל12
ישתתףבתכניתללאסידורמשביערצוןלילדיו.מרכזיהתעסוקה
יחויבובמימוןמסגרותחינוךלילדים)עדגיל(12שלמשתתפים
בתכנית שלא הושמו בעבודה .כמו כן ימומנו מסגרות חינוך
לילדים)עדגיל(12שלמשתתפיםשהושמובעבודה,וזאתבמהלך
השנה הראשונה בעבודה .המימון יופחת בהדרגה עד תום שנה
זו.
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המצבבשלבהניסוי:כפישצויןבפרקזהובפרק"מסגרתההפעלהשל
התכנית"בדוחזה,מוקצהבמסגרתהתכניתמגווןרחבשלשירותים
תומכי עבודה ) (WSSלמשתתפים .שירותים אלו מיועדים להסיר
מגבלותומכשוליםהמקשיםעלהמשתתפיםלהיקלטבשוקהעבודה.
השירותים כוללים ,בין היתר ,שירותי שמרטפות לילדים ושירותי
תחבורה ומימון צרכים ייחודיים נוספים כמו צרכים רפואיים ,ביגוד
וכדומה.לאחרמחציתשנתהפעילותהראשונהשלהתכניתהורחב
מגוון השירותים מתקציב ה :WSSכדי לעודד את מרכזי התעסוקה
להגדיל את מספר ההכשרות המקצועיות למשתתפים למען שדרוג
כישוריהםהתעסוקתייםוהמקצועייםנקבעכיניתןלהשתמשבתקציב
זה גם למטרות אלו )שמומנו קודם לכן מתקציב התפעול של מרכזי
התעסוקה( .כפי שמפורט בפרק "מסגרת ההפעלה של התכנית" של
דוחזה,התקציבלהקצאתשירותיםתומכיעבודהאינוכלולבתקציב
התפעול של מרכזי התעסוקה; בסוף שנת  2006הוחלט על ביטול
התמריץלמפעיליםעלחיסכוןבשימושבתקציבזה.
לוח  2.3מפרט את מבנה הקצאת התקציב לשירותים תומכי עבודה
ואת היקף המשתתפים שהוקצו להם שירותים אלו במהלך שנת
הפעילותהראשונהשלהתכנית:
לוח—2.3הקצאתשירותיםתומכיעבודה,אוגוסט—2005יולי2006

סה"כ
תקציב
)ש"ח(

הוצאות
נסיעה

אבחון
השגחהעל
רפואי
ילדים
ונפשי/
סיוערפואי

7,447,860

4,517,274

2,434,018

הכשרה
והדרכה

אחר

19,323,077 217,401 4,706,524

השיעור
באחוזים
מהתקציב
הכולל

39%

23%

23%

24%

1%

סה"כ
משתתפים

17,704

2,384

7,821

2,984

1,561

32,454
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סה"כ

100%

57לפינתונימנהלתהתכנית,ינואר.2007
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מהנתונים בלוח אנו למדים כי ההשקעה בשירותים תומכי עבודה,
ובמיוחד טיפול בילדים והכשרה מקצועית ,הייתה מועטה ובלתי
מספקת .רק חלק קטן מהמשתתפים אכן זכו ליהנות מהשירותים
הללו.
השוואה למדינות בעולם :ממחקרים שונים שנעשו בנושא מדיניות
"מרווחהלעבודה"בעולםעולהכיהקצאתתקציבלשירותיםתומכי
עבודה היא מרכיב חשוב בתכניות אלו ,במיוחד באותן תכניות
המדגישות השמה מהירה בעבודה לפי עקרון ה"עבודה תחילה".
התקציבהמיועדלשירותיםאלומנוצללשםהסרתחסמיםהמקשים
על השתלבותו של המשתתף בשוק העבודה ,והשירותים העיקריים
המוקצים במסגרת תקציב זה הם שירותי טיפול בילדים והשגחה
עליהם .יש לציין כי היכולת לספק את הצורך בשירותים אלו היא
מועטה לעתים רבות ,בייחוד באזורים עניים ,כפי שעולה ממחקרים
עלבריטניה.

58

המלצות ונימוקים :שירותים תומכי עבודה ) (WSSהם אמצעי חשוב
ביותר להסרת חסמים המקשים על משתתפי התכנית להשתלב
בשוקהעבודה,לפיכךישלהמשיךולספקאותםבגמישותולפיצרכיו
האישיים של כל משתתף ומשתתף .עם זאת הוועדה מוצאת לנכון
להדגיש את חשיבות הקצאתם של שירותים אלו להתמודדות עם
שניחסמיםבולטיםבמיוחד:העדרהכשרהמקצועיתמספקתוהצורך
בטיפולבילדים.
כדי להתמודד עם בעיית ההכשרה המקצועית החסרה של רבים
ממשתתפי התכנית הוועדה ממליצה כי שיעור קבוע מהתקציב
לשירותים תומכי עבודה ) (WSSיופנה למסגרות הכשרה מקצועית,
ובלבדשהמרכזיישאבחלקמהעלות.כךיהיהאפשרלבקראתתהליך
בחירתההכשרותוהתאמתןלהגדלתסיכוייושלהמשתתףלהשתלב
בשוק העבודה .הפניית חלק מהתקציב של שירותים תומכי עבודה
למסגרות הכשרה מקצועית תיעשה על פי ההמלצות שהובאו לעיל
בנושאהתכניתהאישיתלאורחשיבותהשילובשלעקרוןה"עבודה
תחילה"עםהגברתההוןהאנושישלהמשתתפים.
58גלובראון,שם.
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כמוכןהוועדהממליצהכיבמסגרתתקציבהשירותיםתומכיהעבודה
יודגש במיוחד מימון מסגרות חינוך .מימון מסגרות אלו הוא תנאי
הכרחילהצלחתההשמהשלהוריםלילדים,בייחודבקרבאוכלוסיות
מסורתיותשבהןגידולהילדיםמוטלבעיקרועלאםהמשפחה.לפיכך
ישלחייבאתמרכזיהתעסוקהבמימוןמסגרותחינוךלילדים)עדגיל
(12שלמשתתפיםבתכניתשלאהושמובעבודה.לאייווצרמצבשבו
הורהלילדיםעדגיל12ישתתףבתכניתללאסידורמשביערצוןלילדיו.
כמוכןישלדאוגלמימון,עלידיהמעסיקאועלידימרכזהתעסוקה,
שלמסגרותחינוךלילדים)עדגיל(12שלמשתתפיםשהושמובעבודה
וזאתבמהלךהשנההראשונהבעבודה.המימוןיופחתבהדרגהעדתום
שנהזו.
שירותבקהילה

המלצה":2.22שירותבקהילה"ימשיךלהיותמרכיבאפשריבתכנית
האישית של משתתפים חסרי ניסיון תעסוקתי ,אך תהיה מגבלת
זמןמרביתשלארבעהחודשיםבכלתקופתההשתתפותבתכנית.
יהיה ניתן להאריך את משך ההשתתפות במסגרת ה"שירות
בקהילה"בארבעהחודשיםנוספיםאםהמשתתףייתןאתהסכמתו
המפורשתלכך.
המלצה  :2.23בשל אופיו הייחודי של ה"שירות בקהילה" הוועדה
ממליצהשמשתתףב"שירותבקהילה"יהיהזכאי,נוסףעלגמלת
הבטחתההכנסהשלההואזכאי,לתגמולשאינושכר.תגמולזה
יהיהבגובהההכנסהשאינהמובאתבחשבון)(disregardלצורך
חישובגמלהשליחידשבחזקתוילד.מחציתושלהתגמולתינתן
במועדביצועהשירותבקהילה,ומחציתוהשנייהעםהשמתושל
המשתתףבעבודה.
המצבבשלבהניסוי":שירותבקהילה"מוגדרבחוקהמדיניותהכלכלית
לשנת2004כ"שירותשאיננועבודה,שמטרתוהקנייתהרגליעבודה
למשתתף" 59.עוד נקבע כי "שירות בקהילה" יכול להיקבע כחלק מן
59ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.101
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התכנית האישית של המשתתף שמטרתה "לשלב את המשתתף
בעבודה שתמצה את כושר השתכרותו" 60.לפי החוק ניתן להפנות
משתתף ל"שירות בקהילה" לתקופה של עד ארבעה חודשים ברצף.
הגורםהמעסיקחייבלהיותגוף שאינולמטרותרווחאוגוףציבורי,
והפעילותהמבוצעתחייבתלהיותבעלתאופישלפרויקטולאפעילות
מתמשכת הדורשת העסקת כוח אדם קבוע לשם ביצועה .מנהלת
התכניתאחראיתלאישורהפרויקטיםוהגופיםשאליהםניתןלהפנות
משתתפיםל"שירותבקהילה",לפיהתנאיםשצוינולעיל.במקרהשל
שילוב משתתף ב"שירות בקהילה" המשתתף ממשיך לקבל גמלת
קיום,ואיןמתקיימיםיחסיעובד—מעבידביןהמשתתףלביןהגוףשבו
מבוצעה"שירותבקהילה".
בתנאיהמכרזנקבעכיהפנייתמשתתףל"שירותבקהילה"תיעשהלפי
מצבו הבריאותי וכושרו הגופני ,והגוף שבו המשתתף משולב ילווה
אתהמשתתףבפיקוחשלמרכזהתעסוקה.בטופסהפנייתהמשתתף
ל"שירות בקהילה" יובהרו מטרות שילובו במסגרת זו ,ומשתתפים
בעליניסיוןתעסוקתיאוהמועסקיםבמשרהחלקיתלאיופנול"שירות
בקהילה" אלא אם התקיימו תנאים מיוחדים אשר יובהרו בטופס
ההפניה.במסגרתדוחועדתתמירהשנייהנקבעכייהיהניתןלשלב
משתתףב"שירותבקהילה"מעברלמגבלתארבעתהחודשיםהקבועה
בחוק אם המשתתף מעוניין בכך ,אם כי תיקון חקיקה זה עדיין לא
61
אושרעלידיהכנסת.
בסקירה השנתית של מנהלת התכנית נקבע כי "על אף הביקורת
הציבורית נראה שהשירות בקהילה תרם רבות גם למשתתפים וגם
לקהילה .על פי דיווחי מרכזי התעסוקה על אף שהמופנים לשירות
בקהילההינםהמשתתפיםשלהםהחסכיםוהחסמיםהגדוליםביותר
רבים מהם הצליחו להשתלב בעבודה בעקבות ההתנסות במסגרת
זו" 62.לאורך שנת הפעילות הראשונה של התכנית הופנו לשירות
בקהילהכ2,000משתתפיםבחודש.
השוואה למדינות בעולם :המחקר הביןלאומי מראה ש"שירות
60שם.
61תמיר,שם,עמ'.8ראוילצייןכיבדו"חמבקרהמדינהנמצאכיהפיקוחבתחוםזה
היהחסר:מבקרהמדינה,שם,עמ'.33— 28
62נובק,שם,עמ'.25
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בקהילה" הוא מרכיב שולי בתכניות "מרווחה לעבודה" במרבית
מדינותהרווחהבעולם.יתרעלכן,ממחקריםשנערכובנושאמסגרות
מקבילות ל"שירות בקהילה" בארצות הברית ובשוודיה ,והמצוטטים
בנייר עמדה מטעם מרכז אדווה ,עולה כי תרומתן של מסגרות אלו
לקידוםמצבםהתעסוקתישלהמשתתפיםבהןהיהנמוך.

63

המלצותונימוקים:הוועדהממליצהכי"שירותבקהילה"ימשיךלהיות
מרכיבאפשריבמסגרתהתכניתהאישיתשלמשתתפיםחסריניסיון
תעסוקתי,אךתהיהמגבלתזמןמרביתשלארבעהחודשיםבכלמשך
שהותו במרכז .יהיה ניתן להאריך מגבלת זמן זו בארבעה חודשים
64
נוספיםאםהמשתתףייתןלכךאתהסכמתוהמפורשת.
להערכת הוועדה ,על אף מוגבלתו של מרכיב ה"שירות בקהילה"
במסגרת התכנית האישית ייתכן שיש בו כדי לסייע למשתתפים
מסוימיםמשוםשיתרוםלניסיונםהתעסוקתי.כנאמרבהמלצה,2.10
יוצגולמשתתףכמהחלופותלתכניתוהאישית".שירותבקהילה"היא
אחת החלופות .בחירתו של המשתתף להשתלב דווקא במסגרת זו
היאתנאיחשובלהפקתההישגיםשמסגרתזויכולהלהציעמבחינת
קידומוהתעסוקתישלהמשתתף.
בשל אופיו הייחודי של ה"שירות בקהילה" ,שבמסגרתו המשתתף
מוכשר לעבודה באמצעות השתלבות בסביבת עבודה ובאמצעות
ביצועמטלותמסוימותבגוףשבומתקייםה"שירותבקהילה",הוועדה
ממליצה שמשתתף ב"שירות בקהילה" יהיה זכאי ,נוסף על גמלת
הבטחתההכנסהשלההואזכאי,לתגמולשאינושכר.תגמולזהיהיה
בגובה ההכנסה שאינה מובאת בחשבון ) (disregardלצורך חישוב
גמלהשליחידשבחזקתוילד)7%מהשכרהממוצעהשוויםכ500ש"ח
לחודש(.מחציתושלהתגמולתינתןבמועדביצועהשירותבקהילה,
ומחציתוהשנייהעםהשמתושלהמשתתףבעבודה.
הוועדהאמנםאינהרואהב"שירותבקהילה"עבודה,אךהיאמוצאת
טעם לפגם בכך שבצד הנאה מסוימת מן השירות שמפיקים הגופים

63מרכזאדוה,מחקריםבארה"בובשוודיה":שירותבקהילה"אינותורםלאלמובטלים
ולאלמשק)ניירעמדה(,אפריל.2006
64מובן כי כלל זה לא יחול על משתתף אשר חזר לתכנית לאחר כמה שנים וכי יש
לקבועהוראותשיתאימולמצבזה.
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שבהם מבוצע השירות ,המשתתפים אינם זכאים לתמורה כלשהי
מעברלסכוםשלגמלתהבטחתההכנסה.

.3בקרה,הסדרהומחקרשלהתכנית
מבוא

פרקזהעוסקבהמלצותבנוגעלמערכותהפיקוחוהבקרהשלממשלת
ישראלעלהגופיםהמיישמיםאתתכניתהשילובשלמקבליגמלאות
קיוםבמעגלהעבודהבפועל.הפרקעוסקגםבכליםהנדרשיםלבחינת
הצלחתהשלהתכנית.הנחתהיסודהעומדתבבסיסושלהפרקהיא
שהגדרת העקרונות להפעלת התכנית נמצאת בחקיקה הרלוונטית
)ראשיתומשנית(,בנהליםהנקבעיםעלידיממשלתישראלבאמצעות
מנהלתהתכניתובהסכמיםשיתקיימוביןהממשלהלגורמיםשיפעילו
אתהתכנית.זאתועוד,השגתמטרתהתכניתתלויהבראשובראשונה
בהגדרהמתאימהשלמסגרתהפעלתהתכניתושלמודלהתמריצים
הכלכליים שנקבע במסגרתה .לפיכך ההמלצות שיוצגו להלן בנוגע
למערכותהפיקוחוהבקרההנדרשותלשםיישוםתקיןשלהתכניתהן
בגדרכלימשליםלהגדרתמסגרתההפעלהשהמלצותבעניינהנדונות
בפרקאחרבדוחזה.
הקמתמערכותבקרהופיקוחעלהגורמיםהמפעיליםתכנית"מרווחה
לעבודה"היאהכרחית,שכןהאחריותלאספקתשירותיםחברתיים
ציבורייםמועברתבמסגרתהתכניתלגורמיםפרטיים.העברתהאחריות
לאספקתשירותיםאלוכוללתבתוכהגםהעברהשלסמכויותשלטוניות
הנוגעות לדיווח על קיום מבחן תעסוקה ,שהוא תנאי לקבלת גמלת
קיום)גמלתהבטחתהכנסה(,וככזהישבוכדילגרוםלשלילתגמלת
קיוםמאדםשאיןלואמצעיקיום.כמוכןמועברותלגורמיםפרטיים
סמכויותהנוגעותלקביעתהתכניתהאישיתשהמשתתפיםמחויבים
בה ולחיוב משתתפים לחשוף מידע אישי או לעבור אבחון רפואי.
כאמור ,מסגרת ההפעלה שהוגדרה ליישום התכנית צריכה לשקף
אתמטרותהתכניתואתהאינטרסהציבוריהמגולםבהןתוךהקפדה
עלשמירתזכויותהמשתתפיםבתכנית.עםזאתישלהקיםמערכות
פיקוח ובקרה נוספות כדי לתמוך במסגרת ההפעלה של התכנית
וביישוםהולםשלהוכדילהתמודדעםמצביםשמסגרתההפעלהשל
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התכניתאינהנותנתלהםמענהמתאים.כמוכןהפיקוחעלאספקה
ראויהשלשירותציבוריבסיסיהואמחויבביןשהגורמיםהמספקים
אותוהםממשלתייםוביןשלאו.הדבריםשצוינולעילנכוניםבאופן
מיוחד בתחום שהוא בעל השפעה מכרעת על חייהם של תושבים
מקרבהמעמדהחברתיכלכליהנמוךבמדינתישראל.השפעתהשל
פגיעהכלכליתבהכנסתםהיאקשהביותר,והאפשרויותשישבידיהם
להתמודדעםפגיעהמעיןזוהןמוגבלותבמיוחד.
בחלקו הראשון של הפרק יובאו המלצות בנוגע למוסדות שמטרתם
היא שמירת זכויות הפרטים המשתתפים בתכנית ,ובכללן מנגנון
השימוע לפני העברת דיווח על איעמידה במבחן תעסוקה ,מנגנון
הערר על החלטותיו של מתכנן יעדים תעסוקתי ,מנגנון האבחון
של מגבלות רפואיות אצל משתתפי התכנית ומנגנון נציבות פניות
המשתתפים .בחלקו השני של הפרק יובאו המלצות בנוגע לאלה:
מנגנוני הבקרה הכוללת של התכנית ,ובהם תפקוד תהליכי הבקרה
המתקיימים במנהלת התכנית במשרד התמ"ת ומערכות המידע
השוטףשלהתכנית.בחלקוהאחרוןשלהפרקיובאוהמלצותבנוגע
לבחינהעתידיתשלהצלחתהתכניתוהמחקרהנדרשבגינה.
מוסדותשמירתזכויותהמשתתפיםבתכנית
)   (1ה ל י ך  ש י מ ו ע  ו ו ע ד ו ת  ע ר ר

במסגרת התכנית מועברות לגורמים פרטיים סמכויות שלטוניות
הנוגעותלקביעתמבחןהתעסוקהשלמשתתפיהתכניתולקביעהאם
אכןקיימואתהמבחןכנדרשאםלאו,קביעההמשליכהעלזכאותם
לגמלת קיום .סמכויות אלו ממומשות בפועל על ידי מתכנן היעדים
התעסוקתיהפועלמטעםמרכזהתעסוקההמפעילאתהתכנית.ועדות
העררהןהכליהעיקריהעומדלרשותמשתתףהרואהעצמונפגעללא
הצדקהמהחלטתושלמתכנןיעדיםתעסוקתי,וישלהןתפקידחשוב
מאודבהגנהעלזכויותיושלהמשתתף.מנגנוןהעררהואכליחיוני
גםבמסגרתמערכתממשלתית,שהריגםהיאאינהחפהמשגיאות;
במסגרתשלהפעלתהתכניתבידיגורמיםפרטייםמקבלמנגנוןהערר
משנהחשיבות65.ישלצייןכיועדותהעררמוסמכותלדוןבכלהחלטה
65יש לציין כי קיימת בחוק זכות ערר על החלטה של פקיד שירות התעסוקה )סעיף
43לחוקשירותהתעסוקה,התשי"ח,(1958אולםבשונהמהוראותתכניתמהל"ב
שלפיהן ניתן להגיש ערר על כל החלטה של מתכנן יעדים תעסוקתי ,ערעור על
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שלמתכנןיעדיםתעסוקתי,ולארקבהחלטההמביאהלשלילתגמלה,
אך הן אינן מוסמכות לדון בעררים על החלטות של גורמים אחרים
בתכנית,כגוןמנהלתהתכנית,שרהתמ"תוכדומה.המלצותהוועדה
בנוגע לערעורים על החלטות של מוסדות החלטה אחרים במסגרת
התכנית יידונו בהמשך פרק זה .להלן ריכוז נתונים בנוגע לשיעורי
הגשתערריםבמהלךשנת)2006לוח.(3.1
לוח—3.1שיעוריערריםביחסלמספרתיקיםולמספרהחלטות
עלשלילתגמלה2006,
חודש

משתתפים דיווחים עררים
שוללי
פעילים
גמלה

66


שיעור
מספר
מספר
עררים
עררים
עררים
ל 1000ל 1000למשתתף
משתתפים דיווחים
שוללי
פעילים
גמלה

שיעור
עררים
לדיווח
שולל
גמלה

ינואר

16,742

1,724

131

17.8

176.0

0.8%

17.6%

פברואר

15,853

1,246

114

17.2

191.5

0.7%

19.1%

מרס

15,406

1,363

135

18.8

199.0

0.9%

19.9%

אפריל

14,564

1,055

138

19.5

130.8

0.9%

13.1%

מאי

13,852

1,207

174

12.6

144.2

1.3%

14.4%

יוני

13,121

1,143

186

14.2

162.7

1.4%

16.3%

יולי

12,539

1,389

178

14.2

128.1

1.4%

12.8%

אוגוסט

12,296

1,919

184

15.0

200.2

1.5%

20.0%

ספטמבר

11,700

1,920

162

13.8

176.1

1.4%

17.6%

אוקטובר

11,078

1,767

172

15.5

224.3

1.6%

22.4%

נובמבר

10,804

1,752

217

20.1

288.6

2.0%

28.9%

דצמבר

10,491

1,722

186

17.7

257.6

1.8%

25.8%

ממוצע

13,2041

1,101

165

12.5

149.7

1.2%

15.0%

מקור:מנהלתתכניתמהל"ב,ינואר.2007

החלטתושלפקידשירותתעסוקההואאפשרירקבמקרהשדווחכיהעוררסירב
לקבלעבודהשהוצעהלו.
66יש לציין כי אין בהכרח התאמה מלאה בין מספר העררים בחודש מסוים למספר
הדיווחיםשולליהגמלהאולמספרהמשתתפיםהפעיליםבאותוחודש.ייתכןשחלק
קטןמהערריםשהוגשובחודשמסויםעניינםהחלטהשנתקבלהבחודשקודם.
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יש לציין כי מראשית הפעלת התכנית ועד לחודש דצמבר 2006
)כולל( כ 76%מהדיווחים שוללי הגמלה היו בגין היעדרויות לא
מאושרות בלבד ,כלומר מקרים שבהם המשתתף לא התייצב כלל
במרכזהתעסוקה,ולאדווחבמקריםאלהכיהמשתתףהתייצבבמרכז
התעסוקהאולםסירבלקבלעבודהשהוצעהלו,אוסירבלהציגמסמך
שנדרשממנו,אוסירבלהתייצבלבדיקהרפואית,אולאשיתףפעולה
בביצועהתכניתהאישית.
להלןהתפלגותסוגההחלטהבערריםשנדונובמהלךשנת,2006לפי
סוגהערר)לוח3.2ולוח:(3.3
לוח—3.2התפלגותסוגההחלטהבערריםשנדונו2006,
)מספריםמוחלטים(
ההחלטה סה"כנדונו)=(1
)(5)+(4)+(3)+(2

התקבל
)(2

נדחה
)(3

סוגהערר

התקבל החלטות נדחועל
חלקית אחרות הסף)(6
)(5
)(4

סה"כ

1,221

219

697

234

71

248

רפואי

555

193

240

189

33

184

רגיל

666

126

457

145

38

164

מקור:דוחסיכוםשנתישלועדותהערר,ינואר.2007

לוח—3.3התפלגותסוגההחלטהבערריםשנדונו)2006,אחוזים(
נדחה
)(3)/(1

התקבל
חלקית
)(4)/(1

החלטות
אחרות
)(5)/(1

יחסבין
עררים
שנדחועל
הסף)(6
לעררים
שנדונו)(1

ההחלטה

סה"כ
נדונו

התקבל
)(2)/(1

סה"כ

100%

17.9%

57.1%

19.2%

5.8%

20.3%

רפואי

100%

16.8%

43.2%

34.1%

5.9%

15.1%

רגיל

100%

18.9%

68.6%

6.8%

5.7%

24.6%

סוג
הערר

מקור:דוחסיכוםשנתישלועדותהערר,ינואר)2007מעובד(.
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ישלצייןכילפידיווחיו"רועדותהערר,כמעטבכלהמקריםשבהם
נדחהעררעלהסףהוגשואותםערריםבאיחורללאהצדקהמיוחדת,
ולפיכךועדתהעררהייתהמנועהמלדוןבהם.
הוועדה סבורה שכדי שוועדות הערר יגנו כראוי על המשתתפים,
צריכים להתקיים בהן כמה תנאים מקדמיים :העדר כל זיקה בין
ועדתהעררלביןהגורמיםהמפעילים;נגישותגבוההשלועדתהערר
למשתתפי התכנית; ייצוג הולם של העוררים בפני הוועדה; הליך
הולםומהיר.
המלצה:3.1ישלקייםהליךשימועלפניהעברתדיווחעלאיעמידה
במבחןתעסוקהכדילהביאלידיעתוהמוקדמתשלהמשתתףכי
קיימתאפשרותשלשלילתגמלתהקיוםשלההואזכאיוכדילקדם
אפשרות להידברות בין המשתתף למרכז התעסוקה .כל החלטה
עלהעברתדיווחמעיןזהתועברלמשתתףבכתבובתרגוםלשפת
אמולפיהצורך.
המצבבשלבהניסוי:בהנחיותיהשלמנהלתהתכניתלמרכזיהתעסוקה
נקבע כי במקרים שבהם ידווח על איעמידה במבחן תעסוקה עקב
החלטה "אקטיבית" 67,דהיינו החלטה שאינה נובעת מהיעדרות
המשתתףממרכזהתעסוקה,ישלקייםשימועלמשתתף,לפניקבלת
ההחלטהאואחריה.ישלקייםשימועגםבמקריםשבהםמדווחעל
היעדרותהמשתתף,אולםלמשתתףישהשגותעלדיווחזהכיישלו
סיבהמוצדקת,למשלמחלה.בהנחיותמנהלתהתכניתאףנקבעכי
ההחלטהעלהעברתדיווחמעיןזהתועברלמשתתףבכתב.
המלצות ונימוקים :חשיבותו של הליך השימוע נובעת משני טעמים
עיקריים:ראשית,הליךזהצריךלהיותמסגרתלהידברותביןהמשתתף
למתכנן היעדים התעסוקתיים ומרכז התעסוקה .ההידברות עשויה
להביאליישובאיההבנההקיימתביןשניהצדדיםולמנועמלכתחילה
הזדקקות למנגנון הערר .שנית ,באמצעות הליך זה המשתתף מיודע
באופןמלאומפורשכיקיימתאפשרותשלשלילתגמלתהקיוםשלה
67שלילה על סמך סירוב המשתתף לקבלת עבודה ,סירוב המשתתף להגשת מסמך,
אישיתוףפעולהואימילויתכניתאישית.
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הוא זכאי .לפיכך הוועדה ממליצה לקיים הליך שימוע לפני העברת
דיווח על איעמידה במבחן תעסוקה ולהתאים את הליך השימוע
למקריםשבהםהדיווחמועברעקבהחלטה"אקטיבית"ולמקריםשבהם
הדיווחמועברעקבהיעדרות.כמוכןהוועדהממליצהכיכלהחלטה
עלהעברתדיווחמעיןזהתועברלמשתתףבכתבובתרגוםלשפתאמו
לפיהצורך.
המלצה:3.2ישלמנועכלזיקה,כמוזיקהכלכליתאופיזית,ביןועדת
העררלביןהגורםהמפעילאתהתכנית.
המצבבשלבהניסוי:החוקקובעכמההוראותשנועדולהבטיחהפרדה
בין ועדת הערר לבין מרכז התעסוקה .מבחינת מיקום המרכז נקבע
כי "דיוני וועדת הערר לא ייערכו במרכז התעסוקה או בחצרים של
התאגידהמפעילאתמרכזהתעסוקהאושלבעלזיקהאליו")סעיף
)46ז()68.((2מבחינה כלכליתנקבעכי"תאגידהמפעילמרכזתעסוקה,
בעלזיקהאליוועובדיו,לאיעניקולחבריועדתהערר,לעובדיהולמי
שנותןלהשירות,כלהטבהאותגמול,בכסףאובשווהכסף,במישרין
אובעקיפין")סעיף)46ז()69.((1עודישלצייןכימבחינת הרכבהוועדה
נקבע כי הוועדה כוללת נציג ציבור ושני עובדי ציבור ,וחלות עליה
הוראות האוסרות ניגוד עניינים מכוח סעיפים  9ו 15לחוק בתי דין
מנהליים,תשנ"ב 70.1992ישלצייןכימנהלתהתכניתמסרהלוועדה
הציבוריתכיפעילותועדתהעררממומנתבמלואהמתקציבהמדינה
ולאמתקציבהמרכז,וכיהפעלתועדותהעררמתבצעתעלידיחברה
חיצוניתשאיןלה,ואסורשיהיהלה,כלקשרלגורמיםהמפעיליםאת
התכנית.
—

המלצות ונימוקים :ההוראות שהובאו לעיל משקפות הפרדה בין
ועדות הערר לבין מרכזי התעסוקה באופן המניח את הדעת .ככל
הידועלוועדה,הוראותאלומקוימותולפיכךהוועדהתומכתבשמירה
עלהמצבהקיים.

68ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.103
69שם.
70ספרהחוקיםהתשנ"ב,עמ'.90
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המלצה:3.3ישלאפשרגישהמרביתשלמשתתפיהתכניתלוועדות
העררמכלהבחינותהרלוונטיות:מיקומןהפיזישלהוועדות,יידוע
המשתתף על זכויותיו בדבר הגשת ערר ,הזמן המוקצב להגשת
ערר)אשריורחבלעשריםימיםלפחות(,העלותהכלכליתהכרוכה
בהגשתעררוהתאמתההליךלשפתהעורר.
המצבבשלבהניסוי:
• נגישות פיזית :ועדות הערר פועלות כיום בקרבה יחסית למרכזי
התעסוקה.עםזאתבאזורשבוקיימתשלוחהשלמרכזהתעסוקה
)כיום מדובר בשלוחה אחת הממוקמת בשדרות( ועדת הערר
ממשיכהלהיותממוקמתבמרכזהאזוריהעיקריבלבד)באשקלון(
ולאבשלוחה.
• יידוע המשתתף על זכויותיו בנוגע להגשת ערר :עם תחילת
התכנית הופץ דף "דע את זכויותיך — ועדות הערר" בארבע
שפות :עברית ,ערבית ,רוסית ואמהרית ,ובו פורט המידע הנוגע
להגשת ערר .במהלך שנת  2006הונחו מרכזי התעסוקה על
ידי מנהלת התכנית ליידע בכתב את המשתתפים על זכותם
להגישעררולמסורלמשתתףהודעהבכתבעלההחלטהלדווח
עליו דיווח שולל גמלה .בעקבות הוראתה של מנהלת התכנית
ניתן למצוא במרכזי התעסוקה משנת  2006טפסים להגשת
ערר.
• הזמן הנדרש להגשת ערר :סעיף )46ג( לחוק קובע כי ערר יוגש
בתוךעשרהימיםקלנדרייםמןהיוםשבוהודיעמתכנןהיעדים
התעסוקתילמשתתףעלהעברתדיווחעליושישלולאתגמלתו71.
לפיכךועדותהעררמנועותמלדוןבערריםשהוגשובאיחוראלא
אםהתקיימוטעמיםמיוחדים.עלפינתוניועדותהערר,במהלך
שנת2006נדחועלהסףכ17%מכללהערריםשהגיעולוועדות
הערר וכ 20%מהעררים שהוגשו בקשר לעניין לארפואי )כפי
שצוין לעיל ,לפי דיווח יו"ר ועדות הערר ,כמעט בכל המקרים
שבהםנדחהעררעלהסףמדוברבערריםשהוגשובאיחורללא
הצדקהמיוחדת,וועדתהעררהייתהמנועהאפואמלדוןבהם(.
כמו כן ניתן ,בהסכמת מתכנן היעדים התעסוקתי ,להאריך את
71ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.102
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התקופהלהגשתהעררלצורך"נסיוןלהגיעלידיהסכמהליישוב
המחלוקת נושא הערר" 72.במקרה כזה יוגש הערר בתוך עשרה
ימיםקלנדרייםמיוםהחלטתהמתכנןבמסגרתהליךהבירוראו
בסיוםתקופתהארכהשניתנהעלידיו.
אפשרויות להגשת ערר :כיום הגעה פיזית למשרדי ועדת הערר
היא הדרך היחידה שבה ניתן להגיש ערר .יש לציין כי הזמן
הנדרש להגשת ערר ולהשתתפות בדיון בוועדה נחשב לחלק
מהתכנית האישית ,והנסיעות הכרוכות בתהליך הערר מזוכות
בהחזרכספי.במשרדיועדתהעררהמשתתףממלאטופסמתאים
הנכלל בתקנות וניתן למילוי בכתב יד 73.רכזי הוועדה מסייעים
לעוררים בהגשה תקינה של הערר .את הטפסים ניתן למצוא
גם באתר האינטרנט של מנהלת התכנית ,ומאז חודש ספטמבר
 2006גם במרכזי התעסוקה .כיום הטפסים כתובים בעברית,
אולם בימים אלו מכינים טפסים משולבים בשפה העברית
והערבית.
מחסומיםכלכלייםבפניהגשתערר:סעיף)46ו(לחוקקובעכיאם
"נדחושלושהערריםשהגישמשתתף,תותנהכלהגשתעררנוסף
על ידי אותו משתתף ,בתשלום אגרה" 74.סכום האגרה הוא 25
ש"חלערררביעישלעוררששלושהערריםרצופיםשהגישנדחו,
ו45ש"חלעררשביעישלעוררששישהערריםרצופיםשהגיש
נדחו.אםעררששולמהבעדהגשתואגרהנתקבל,תוחזרהאגרה
לעורר.
מחסוםשפה:נמסרלוועדהכיכאשרהעוררזקוקלתרגום,יסופק
לומתורגמןבידיועדתהעררובמימונה.

השוואה למדינות בעולם :מהנתונים שיש בידי הוועדה על מנגנון
העררבתכניותמקבילותבארצותהבריתובבריטניה,עולהכימבחינת
הזמןהנדרשלהגשתערר,במדינותשונותבארצותהבריתובבריטניה
מגבלת הזמן להגשת ערר היא בין  30ל 60יום ממועד ההודעה על
שלילתגמלה.כמוכןבניויורקובטקסס,אםהוגשהעררתוך10ימים

72שם.
73קובץהתקנותהתשס"ה,עמ'.808
74ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.103
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ממועד ההודעה על שלילת הגמלה ,לא תישלל בפועל הגמלה עד
75
להחלטתועדתהערר.
מבחינת האפשרויות הקיימות להגשת ערר ,בניו יורק ובאוהיו וגם
בבריטניה ניתן להגיש ערר באמצעות פקס וגם/או אינטרנט וגם/או
מכתב,ואיןחובהלהגיעפיזיתלמשרדיועדתהערר.
המלצותונימוקים:
• נגישות פיזית :הצורך בגישה פיזית נוחה לוועדת הערר עלול
לסתור את הצורך בהפרדה פיזית בין ועדת הערר לבין המרכז.
נמסר לוועדה הציבורית כי ככלל ,כיום ועדת הערר ממוקמת
בקרבת המרכז אך לא בתוכו .הוועדה סבורה כי ההסדר הקיים
הואסביר,וישבוכדילאזןביןהצרכיםהסותריםכאמורלעיל.
כאמור ,בשלוחות של מרכזי התעסוקה יש קושי לגשת לוועדת

הערר הממוקמת במרכז האזורי העיקרי בלבד .במקרים אלו
הוועדה ממליצה לשפר את גישתם של כלל המשתתפים באזור
לוועדת הערר באמצעות הוספת שלוחות של ועדת הערר לצורך
הגשתעררבקרבתשלוחותמרכזיהתעסוקה.עלותהשלהוספת
אפשרות כמוצע היא קטנה ,אם בכלל ,והיא עשויה להקל את
העומס המוטל על רכזי הוועדות .כמו כן יש לשמור על המצב
הקייםשלפיוהזמןהנדרשלהגשתעררולהשתתפותבדיוןבוועדה
ייחשב לחלק מהתכנית האישית ,והנסיעות הכרוכות בתהליך
הערריזוכובהחזרכספי.
• הזמןהנדרשלהגשתערר:כאמור,החוקקובעכיערריוגשבתוך
עשרהימיםקלנדרייםמןהיוםשבונודעלעוררעלהחלטתושל
מתכנן היעדים התעסוקתי לדווח עליו דיווח העלול לשלול את
גמלתו .מטרת מגבלת הזמן הקצרה יחסית היא השבה מהירה
של גמלה למשתתף הזכאי לכך .אולם אף על פי שהליך הגשת
הערר הוא פשוט יחסית ,עלולים לצוץ מחסומים שונים בפני
חלק מהמשתתפים בתכנית .פרק הזמן שנקבע מרגע ההודעה

Vicki Lens and Susan Elizabeth Vorsanger, Complaining aer claiming: Fair75
;hearings aer welfare reform, The Social Service Review, Sep 2005, 79(3): 435–436
_hp://www.appeals-service.gov.uk; hp://www.nclej.org/contents/WA_KY_OH
)NE_Admin.htm (accessed February 1, 2007
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עלהחלטתמתכנןהיעדיםהתעסוקתילדווחעלהמשתתףדיווח
העלול לשלול את גמלתו ועד להגשת הערר הוא קצר יחסית.
בשל עובדה זו משתתפים מאחרים בהגשת הערר ,מה שגורר
דחייתערריםרביםעלהסף.לפיכךהוועדהממליצהלהאריךאת
פרקהזמןהקבועכיוםלעשריםימיםקלנדרייםלפחות.ישלציין
בהקשר זה כי הרחבת מגבלת הזמן להגשת ערר עלולה לגרום
עיכובבהחזרתהגמלהלמשתתףאםהערריימצאמוצדק,אולם
היאאינהמונעתמהמשתתףלהגישעררבזמןקצריותראםהוא
מעונייןבכך.כמוכןישלהתאיםאתכללהזמניםהקבועיםבחוק
ובתקנותבדברהליךהעררלפרקהזמןשייקבעלהגשתהערר)פרק
הזמןלהגשתתשובתמרכזהתעסוקהלערר,פרקהזמןלהחלטת
הוועדה,פרקהזמןלתשובתרופאהוועדהבמקרהשלערררפואי
וכןהלאה(.
מחסומים כלכליים להגשת ערר :האגרה הקבועה כיום בחוק
להגשת ערר היא מחסום כלכלי נמוך יחסית ,אולם נודעת לה
חשיבותמשוםיכולתהלחסוםניצוללרעהשלמנגנוןהעררבידי
עוררים טרדניים ,מה שיקשה את עבודת הוועדה .אין באגרה
הקבועהבחוקכדילפגועבפניותמוצדקותכיווןשהאגרהמוטלת
רק על מי שנדחו שלושה או שישה עררים רצופים שהוגשו
קודם.כמוכןהאגרהתוחזרבמקרהשהעררשבעדוהיאשולמה
התקבל .לאור האמור לעיל הוועדה סבורה שההסדרים הקיימים
בנוגע להסרת מחסומים כלכליים בעת הגשת הערר הם סבירים
וישלשמורעליהם.
מחסום שפה :חשיבות התרגום למשתתף שאינו שולט בשפה
העבריתמובנתמאליה.הוועדהסבורהכיההסדרשלפיולעורר
הזקוק לתרגום מסופק מתורגמן על ידי ועדת הערר ,ובמימונה,
הואהסדרמספקוישלשמורעליו.כמוכןהוועדהממליצהלתרגם
אתטופסהגשתהעררלשפותהרוסית,האמהריתוהאנגלית,נוסף
עלטופסכזהבשפותהעבריתוהערבית.

המלצה:3.4לכלמשתתףהפונהלוועדתערריוענקייצוגעלידיעורך
דיןבאמצעותלשכתהסיועהמשפטיבמשרדהמשפטים.
המצבבשלבהניסוי:סעיף)46ד(לחוקקובעכיעלועדותהערריחולו
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הוראות חוק בתידין מנהליים 76.הוראות אלו מאפשרות ייצוג של
העורר אך ורק באמצעות עורך דין או באמצעות אדם שאינו עורך
דיןושאינועוסקבייצוגבקביעותואינומקבלעלכךתשלום.עמדת
משרדהמשפטיםהיאכיתקנותהסיועהמשפטי,התשל"ג 1973אינן
—

מאפשרותמתןשירותמשפטיבוועדותערר,ולכןאיןמתאפשרמתן
סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים לעוררים המעוניינים בכך77.
לנוכח מצב עניינים זה אפשרות הייצוג של עורר בידי עורך דין
היא מוגבלת ביותר עקב מגבלות כלכליות .נמסר לוועדה כי גובשה
הסכמה עקרונית בין משרד המשפטים לבין משרד האוצר ,ולפיה
יינתן למשתתפים העומדים בפני ועדת הערר סיוע משפטי ללא
תמורה.
המלצות ונימוקים :מעמדם החברתיכלכלי הנמוך של משתתפי
התכניתאינומאפשרבדרךכללשכירתשירותיושלעורךדיןלשם
ייצוגבוועדתהערר.זאתועוד,ישלהניחכיהחסמיםהעומדיםבפני
משתתפי התכנית בבואם להשתלב בשוק העבודה עומדים בפניהם
גםבבואםלייצגאתעצמםבפניועדתהערר,כמולמשלשליטהלא
מלאה בשפה העברית בקרב חלק מהמשתתפים .בעיה זו מחמירה
כשמולםעומדיםעורכידיןאורכזיערריםהמתמחיםבתחוםכמייצגי
מרכזי התעסוקה .לפיכך יש להניח כי כאשר עורר נאלץ לייצג את
עצמו בפני ועדת הערר הוא עושה זאת פעמים רבות מתוך עמדת
נחיתותברורה.
כדילתקןמצבזההוועדהממליצהלהסיראתהמגבלותהקיימותעל
הענקת סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים ולאפשר לכל משתתף
המעונייןבכךלקבלייצוגבוועדתהעררעלידיעורךדיןוללאתמורה78.
לאורחשיבותקיומושלהליךמהירבמסגרתועדתהעררישלקבוע
נהליםמתאימיםלהענקתהסיועהמשפטיכדישהיעזרותשלמשתתף
במנגנוןזהלאתביאלדחייהלאהכרחיתבמועדהגשתהערר.

76ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.102
77קובץהתקנותהתשל"ג.2084,
78ראוגם:מבקרהמדינה,שם,עמ'.44לאחרונההגישההממשלההצעתחוקהתואמת
המלצהזו.
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המלצה  :3.5יש להגדיל את מספר ההרכבים של ועדות הערר כדי
לקיים הליך הולם ומהיר בהתאם לשאר ההנחיות בעניין ועדות
הערר.
המצבבשלבהניסוי:סעיף3בלחוקהבטחתהכנסהקובעכיבנסיבות
שבהןלאניתנההחלטהבעררבתוך21ימיםמיוםהגשתו",לאתישלל
זכאותו ]של המשתתף[ לגמלה ,רק בשל הקביעה נושא הערר והכל
עדלהחלטהבערר"79.כמוכןנמסרלוועדהממנהלתהתכניתכיכיום
מוטלעלחלקמהרכביועדותהעררהקיימיםעומסרבהעלוללפגוע
בקיומושלדיוןהולםבכלפנייהופנייה.
המלצות ונימוקים :הוראת סעיף 3ב לחוק הבטחת הכנסה נועדה
לזרזאתעבודתועדתהעררכדישגמלהשנשללהשלאכדיןתוחזר
למשתתף בהקדם האפשרי .בהקשר זה יש לזכור שמדובר בגמלת
קיום המיועדת לצרכיו הבסיסיים השוטפים של מי שאין לו אמצעי
קיום.מטרתההשנייהשלהוראהזוהיאריכוךשלהעברתהסמכות
השלטוניתאלגוףלאממשלתי,ואזהחלטהשלגוףזהשהמשתתף
עוררנגדהתהיהחייבתבהכרעהממשלתית/ציבוריתבתוךזמןקצר.
השילובשלמגבלתהזמןהקבועהבחוקשצוינהלעילעםהעומסהרב
המוטלעלכתפיההרכביםהקיימיםמטילספקבאפשרותקיומושל
הליך הולם ומהיר .עומס מעין זה עלול להביא לצמצום משך הזמן
המוקצה לדיון בכל תיק ,והדבר עלול לפגוע בעיקר בעורר )כל זמן
שאינומיוצגעלידיעורךדין(שאינומורגלבהצגתענייניובפניועדת
הערר.יתרהמכך,צמצוםמשךהזמןהמוקצהלכלתיקעלוללהפוך
אתהדיוןבוועדהלבעלאופיטכני,וככזהיחטיאאתמטרתפעולתה
שלועדתהערר.בשלהאמורלעילובשלהחשיבותהרבהשישבקיום
הליך הולם ומהיר בכל הקשור לסוגיות הנדונות בוועדות הערר,
הוועדהממליצהלהגדילאתמספרההרכביםשלועדותהערר.מספר
ההרכבים כיום אינו מספק ויש להגדילו לפי עומס העררים הנדונים
באזוריםהשוניםולפיתחשיבהזמןהמזעריהנדרשלדיוןשבוהעורר
אינומיוצגעלידיעורךדין—זאתכדילקייםהליךהולםומהירלפי
שארההנחיותבענייןועדותהערר.
79ספרהחוקיםהתשס"ד,עמ'.70
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המלצה  :3.6יש לחזק את התפקוד המעיןשיפוטי של ועדת הערר
באמצעות שילוב משפטן בוועדת הערר ובאמצעות הכשרות
מתאימותלחבריהוועדה.
המצב בשלב הניסוי :הרכב ועדות הערר כולל שלושה חברים :יו"ר
הוועדה ,עובד מדינה שהוא מומחה בתחום התעסוקה ושני חברי
ועדהנוספים:אחדמהםעובדמדינה,שהואאישמשקוכלכלה,והשני
נציגציבורשהואעובדסוציאלי.לכלועדהמונהרכזמשפטיהמסייע
לעבודתהוועדה.
המלצותונימוקים:ההרכבהנוכחישלועדותהעררעולהבקנהאחד
עם התפקידים המקצועיים המוטלים על הוועדה הנוגעים לבחינת
החלטותיו של מתכנן יעדים תעסוקתי בתחום ההשמה ובתחום
ההכשרההמקצועית.אולםועדתהעררמשמשתגםכערכאההבוחנת
החלטות שעניינן שלילת גמלה ,המבטאות למעשה סכסוך בין שני
צדדים.ככזוועדתהעררממלאתתפקידמעיןשיפוטימובהק.הניסיון
שנצברבוועדותהעררובהליכיהערעורעלהחלטותהוועדהבפניבתי
הדיןלעבודהמלמדעלצורךבמיומנותמשפטיתומעיןשיפוטיתשל
יו"ר הוועדה לצד קיומן של מומחיות תעסוקתית ומומחיות בתחומי
הרווחהבקרביתרחבריהוועדה.לפיכךהוועדהממליצהלשנותאת
הרכבועדתהעררכךשבכלועדהיכהנו:
 .1יושבראש—משפטןשיועסקכעובדמדינהבתקןגבוהיחסית,בעל
ותקשלחמששניםלפחות,בעלניסיוןבתחוםהמשקוהכלכלה.
עדיפותתינתןלמשפטןבעלמומחיותבביטחוןסוציאליאובדיני
עבודה.
 .2מומחהתעסוקה.
 .3עובדסוציאלי.
ללא תלות באופי ההרכב שייקבע הוועדה ממליצה להגביר את
ההכשרההמשפטיתוהמעיןשיפוטיתשלחבריועדתהעררושלעובדי
הוועדה.
המלצה:3.7תוטלסנקצייהכלכליתיעילהעלמפעיליהתכניתבמצב
שלריבויערריםהמתקבליםכמוצדקיםעלידיועדתהערר.
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המצבבשלבהניסוי:במקרהשבוערריםכנגדמרכזמסויםמתקבלים
על ידי ועדת הערר כמוצדקים ,ושיעורם ביחס למספר המשתתפים
הפעיליםבאותומרכזגבוהמהקבוע,יחויבהמפעיל,לפיתנאיהמכרז
וההסכם,בקנסכספיהחלמהרבעוןהשלישילהפעלה,כמפורטבלוח
:3.4
לוח—3.4כלליםלהפעלתסנקצייהכספיתבמקרהשל
ריבויערריםמוצדקים
קנסלמקרה)ש"ח(

שיעורעררים
שהתקבלו

רבעוןIII

רבעוןIV

רבעוןVIII V
—

30 0

0

0

0

35 30

0

0

250

40 35

0

250

500

45 40

500

500

750

50 45

1,000

1,000

1,000

+50

1,500

1,500

1,500

—

—

—

—

—

המלצות ונימוקים :במקרה ששיעור העררים כנגד מרכז מסוים
שהתקבלו כמוצדקים על ידי ועדת הערר יהיה גבוה מהסביר ,תוטל
סנקצייהכלכליתעלמפעיליהתכנית.הטלתהסנקצייהנועדהלמנוע
מדיניות גורפת של שלילת גמלאות על ידי מרכזי התעסוקה .כנגד
טענה זו נטען כי החלת סנקצייה זו עלולה להיות תמריץ למפעילים
להימנעמכישלוןבוועדתהערר80.נראהכיבשלהשיעורהגבוהמאוד
יחסיתשלערריםמוצדקיםהעשוילגרוםלהפעלתהסנקצייה,המודל
הנוכחילאישפיעכשלעצמועלהמוטיבציהשלהמרכזלהצליחבערר
מסוים .נראה כי הנחה זו נתמכת על ידי ביטול התמרוץ למפעילים

80בניש,שם,ה'.119
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המבוסס על הפחתת גמלאות במסגרת מודל התמריצים הכלכליים
המפורט בפרק "מסגרת ההפעלה של התכנית" בדוח זה .הוועדה
תומכת בהסדר העקרוני הקיים ,שלפיו תוטל סנקצייה כלכלית על
מפעיליהתכניתבמצבשלריבויערריםהמתקבליםכמוצדקיםעלידי
ועדתהערר.עםזאתהיותשבסיסהחישובכיוםהואסךהמשתתפים
הפעיליםבמרכז,הוועדהממליצהלשנותאתבסיסחישובהסנקצייה
כדילהגביראתיעילותהשלהסנקצייה.
)   (2ע ר ע ו ר י ם  ה מ ו ג ש י ם  ע ל  ה ח ל ט ו ת  ש ל  ג ו פ י  ה ח ל ט ה  א ח ר י ם  ב מ ס ג ר ת
התכנית

המלצה  :3.8ערעורים על החלטות של גופי החלטה אחרים במסגרת
התכניתיידונובבתיהדיןלעבודה.
המצבבשלבהניסוי:המשתתףעשוילהיותמושפעבמסגרתהתכנית
מהחלטותיהם של גופים שונים פרט למתכנן היעדים התעסוקתי,
דוגמת ועדת חריגים .כיום תהליך הערעור על החלטותיו של אחד
מגופים אלו אינו מוסדר בחוק ,ולפיכך ערעור על החלטתו של אחד
מגופיםאלואפשרירקבמסגרתעתירהלבג"ץ.
המלצותונימוקים:הוועדהמוצאתכיהצורךבפנייהלבג"ץבמקרים
שצוינולעילאינוסביר.לפיכךהוועדהממליצהלקבועכיערעוריםעל
החלטות שנתקבלו באחד מגופי החלטה הפועלים במסגרת התכנית,
פרט להחלטותיו של מתכנן היעדים התעסוקתי ,יידונו בבתי הדין
האזורייםלעבודה.
)   (3א ב ח ו ן  מ ג ב ל ו ת  ר פ ו א י ו ת  ב ק ר ב  מ ש ת ת פ י  ה ת כ נ י ת

מנגנוןאבחוןהמגבלותהרפואיותבקרבמשתתפיהתכניתניתןלחלוקה
לשני תחומים עיקריים :תחום האבחון הרפואי של משתתפים בעלי
מגבלה רפואית קבועה עקב נכות או מחלה ארוכה ותחום האבחון
הרפואי של משתתפים בעלי מגבלה רפואית זמנית עקב מחלה )עד
30יום(.המלצותבנוגעלתחוםהאבחוןהרפואישלמשתתפיםבעלי
מגבלהרפואיתקבועהנדונובפרק"הטיפולבפרטבמסגרתהתכנית".
יצוין כאן כי ככלל ,מומלץ שההתמודדות עם הגדרת יכולתם של
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משתתפים בעלי מגבלה רפואית קבועה המחויבים במבחן תעסוקה
להשתתף בתכנית ,תיעשה על ידי מרכזי אבחון שיוקמו בין השאר
לשםכך,כמפורטבהמלצות2.2ו2.3בדוחזה.
בפרקזהיידונוהמלצותבנוגעלתחוםהאבחוןהרפואישלמשתתפים
בעלימגבלהרפואיתזמנית,כלומרמחלההנמשכתפחותמ30יום.
כמוכןיידוןבפרקזהמנגנוןלאבחוןרפואישלמשתתפיםבעלימגבלה
רפואיתקבועהבמצבחירום.
המלצה:3.9בחינתמצבםהרפואישלמשתתפיםבעלימגבלהרפואית
זמנית )מחלה עד  30יום( תיעשה בידי רופאים מטעם משרד
התמ"ת.
המצבבשלבהניסוי:הרופאיםהמועסקיםבמרכזיהתעסוקהמוסמכים
עלפיחוק.אחדמתפקידיהםהואלחוותדעהמקצועיתבנושאאישורי
מחלה המוגשים למרכז על ידי המשתתפים .שכרו של רופא המרכז
ממומן על ידי המדינה במסגרת התקציב לשירותים תומכי עבודה,
אולםמרכזהתעסוקהמעסיקאתהרופא,מקבלולעבודה,משלםאת
שכרו ומסיים את עבודתו .על פי החוק ,רופא המרכז יכול לקבוע,
בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ,אם לבדוק את המשתתפים פיזית
אולהסתפקבבדיקתמסמכיהםהרפואייםוגם/אובשיחהעםהרופא
שהנפיקמסמכיםאלו.איןמגבלהעלמספרהפעמיםשמשתתףרשאי
לפנותלרופאהמרכז,אולםעלהמשתתףלהגישתיעודרפואיעדכני
התומך בטענותיו בנוגע לשינוי נסיבות  /החמרה  /טעות בהחלטה
הקודמת.
ישלצייןכילרופאהאישיאיןסמכותלקבועמגבלותבאשרלתכנית
האישיתשלהמשתתף.
המלצותונימוקים:העובדהשבידושלרופאהמרכז,המועסקעלידי
המרכז,להכירבתעודותרפואיותאולפסולאותן,טומנתבחובהסכנה
לניגוד עניינים חריף ,כיוון שמרכז התעסוקה עשוי ליהנות מהגדלת
הכנסותיו עקב פעולותיו של רופא המרכז .במצב זה מתקיים מתח
בין מחויבות רופא המרכז להגנה על זכויותיו של המשתתף החולה
לבין מחויבות רופא המרכז כלפי מרכז התעסוקה שהוא מועסק על
ידיו.
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הוועדהסבורהשבתחוםרגישזהישלהימנעמכלחששלניגודעניינים,
ולפיכך על הממשלה להעסיק באופן ישיר את הרופאים הפועלים
במרכזי התעסוקה והמופקדים בפועל על מנגנון האבחון של מגבלה
רפואיתזמנית.כךיימנעמצבשבורופאיםאלויהיותלוייםבגורמים
המפעיליםאתהתכנית.
המלצה  :3.10במצבי חירום יש להמשיך לקיים הליך טיפול מהיר
)"נוהלשבעהימים"(במשתתפיםבעלימגבלהרפואיתקבועה.
המצב בשלב הניסוי :האחריות לקביעת חובתו של תובע הבטחת
הכנסהלעמודבמבחןתעסוקהולהשתתףבתכניתמוטלתעלהמוסד
לביטוח לאומי ,כפי שנדון בפרק "הטיפול בפרט במסגרת התכנית"
בדוח .מרכזי התעסוקה אינם מוסמכים לתת פטור ממילוי תכנית
אישית למשתתפים בשל מגבלה רפואית קבועה בעקבות נכות או
מחלה )או כל טעם אחר( ,ועליהם להתאים תכנית אישית לכל מי
שנקבעשעליולהשתתףבתכנית.
כדי למנוע מצבים מסוכנים נקבע ביזמת מרכזי התעסוקה ומנהלת
התכנית,ובסיועהמוסדלביטוחלאומי,נוהללמשתתפיםאשרלדעת
רופא המרכז עצם הגעתם למרכז מסכנת את בריאותם .במקרים
כאלו רופא המרכז מעביר בקשה בהולה למוסד לביטוח לאומי ,וזה
מתחייב לתת תשובה תוך שבעה ימים .ימים אלו אף נקבעו על
ידי שר התמ"ת כימי היעדרות מוצדקת .אם המוסד לביטוח לאומי
מחליטכיאכןהמשתתףצריךלהימנעמהגעהלמרכזהתעסוקה,נותן
המוסד פטור על פי נהליו .אם המוסד לביטוח לאומי מחליט כי אין
מקוםלהעניקאתהפטורהאמור,המשתתףמחויבלחזורולהשתתף
בתכנית.
המלצותונימוקים:הוועדהמוצאתשההסדרהאמורסבירומבטאנכונה
את חשיבותה של שמירת זכויות המשתתפים ,בייחוד במצבי סיכון
בריאותי.לפיכךישלהמשיךולקייםאתההסדרהאמור.ראוילהדגיש
כיאיןבאמורלעילכדילשלולאתהאפשרותלהגישבקשהלהפחתת
היקף שעות התכנית האישית .מובן שכאשר משתתף טוען לבעיות
כאלו ואחרות ,על ההפניה לתכנית אישית או לעבודה להיעשות
בסבירותהראויה,גםעודבטרםבדיקתהרופא.
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המלצה:3.11ישלהקלאתהגישהלנציבותפניותהציבורשלהתכנית
במשרדהתמ"ת.
המצב בשלב הניסוי :בראשית הפעלת התכנית טופלו פניות הציבור
ישירות על ידי ראש מנהלת מהל"ב .במהלך שנת  2006הוקמה על
ידישרהתמ"תנציבותפניותציבורלתכניתמהל"בהכפופהישירות
לשרהתמ"ת.תפקידההעיקרישלנציבותהפניותהואטיפולבפניות
משתתפים בתכנית באמצעות פנייה למרכזי התעסוקה ,קבלת
התשובות הרלוונטיות ומתן הנחיות למרכזים ותשובות לפונים
בהתאם.סמכויותיהומיקומההארגונישלהנציבותעדייןלאהוגדרו
במדויק באופן רשמי ,ובכלל אלה שאלת כפיפותה — האם למנהלת
התכנית או ישירות ללשכת שר התמ"ת .עם זאת בסמכותה של
הנציבותלקבועאםמרכזהתעסוקהפעלכדיןואםלאו,ולקבועהנחיות
בהתאם.
מיקומה של הנציבות הוא במשרד התמ"ת ,ופניות מועברות אליה
בכתבאובטלפוןישירותעלידיהמשתתפים;בעקיפיןעלידיח"כים,
ארגוניםחברתייםאודרךלשכתשרהתמ"ת.עדלחודשדצמבר2006
הועברולנציבותלמעלהמ500פניותהנוגעותלבעיותמגוונותבקשר
לתכנית.
המלצות ונימוקים :לצד המוסדות העיקריים לשמירה על זכויות
המשתתפים ,ובראשם ועדות הערר ,ראוי שיתקיים מנגנון דוגמת
נציבותפניותהציבורשישמשצינורלמשתתפיםבתכניתהמעוניינים
לפנות לגורמי הפיקוח על התכנית .יש להניח כי במסגרת תכנית
מקיפה ומורכבת ,דוגמת תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום
במעגלהעבודה,ייתכנומקריםשבהםהצורךשלמשתתףלפנותאל
גורמיהפיקוחלאיוכללהתממשעקבהמגבלותהמוטלותעלפנייה
לגורמיםאלו)לדוגמהועדותהערר(.נציבותפניותהציבורהיאכלי
מתאיםלהתמודדותעםמקריםאלו.לפיכךהוועדהממליצהעלמיסוד
מנגנוןפניותציבורבמסגרתהתכנית.
כדישמנגנוןזהיהיהיעילעליולהיותנגישלמשתתפיהתכנית.לפיכך
הוועדהממליצהלהגביראתנגישותהשלנציבותפניותהציבורשל
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התכניתשיהיהניתןלפנותאליהמתוךמרכזיהתעסוקהעצמםובטווח
זמןסביר.
מנגנוניבקרהכוללת

מסגרתההפעלהשלהתכניתמחייבתקיומושלמנגנוןפיקוחובקרה
כוללני ומקיף שישמש כלי מרכזי להסדרה ממשלתית של התכנית
ושלפעילותהגורמיםהמפעיליםאותה,לצדהטיפולבפניותפרטניות
שלמשתתפיםבתכניתומנגנוניההסדרההנובעיםממנו.תפקידושל
מנגנוןהפיקוחהואלוודאכיהגורמיםהמפעיליםאתהתכניתפועלים
למעןהשגתמטרתהתכניתבהתאםלקבועבחוק,בתקנות,בהוראות
המנהלת ובהסכם בין הממשלה לגורמים המפעילים — כל זה תוך
שמירה על זכויותיהם של המשתתפים בתכנית ,כפי שצוין במבוא
לפרקזה.
מנגנוןהפיקוחוהבקרהצריךלכלולשנימרכיביםעיקרייםהמשלימים
זהאתזה:פעולותבקרהיזומותעלידימנהלתהתכניתומעקבשוטף
באמצעותמערכותמידעמתאימות.להלןיוצגוהמלצותבנוגעלשני
מרכיביםאלו.
המלצה:3.12שרהתמ"תימנהצוותהיגוישיורכבמנציגיםבכיריםשל
משרדיהממשלההשוניםהקשוריםלתכניתומנציגיציבור.צוות
זה ילווה באופן שוטף את הפעלת התכנית ,יתווה את מדיניות
מנהלתהתכניתויפקחעליישומהבאופןבלתיתלוי.
המצבבשלבהניסוי:במסגרתהפעלתהתכניתהוחלטכייפעלושתי
ועדות לפיקוח על מנהלת התכנית ועל מפעילי התכנית ולמעקב
אחריהם :ועדת היגוי ,שהיא ועדת שרים בראשות שר התמ"ת;
ועדת פיקוח ,שהיא ועדת מנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת.
בפועל התכנסו ועדות אלו פעמים ספורות ,בעיקר בראשית הפעלת
התכנית.

81

המלצות ונימוקים :תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל
העבודההיאמדיניותחברתיתכלכליתשלאניתןלהמעיטבחשיבותה
81החלטתהממשלהחכ90/מיום4במאי.2004
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ובהיקףהשפעתהעלהחברההישראליתועלחייהםשלהמשתתפים
בה.במהלךשלבהניסוי,שבויושמההתכניתבאופןחלקיבלבד,עלו
בעיות ודילמות רבות מהפעלת התכנית ,ודומה כי ראוי שיינתן להן
מענהמקיףוכוללני.כדילהתמודדכראויעםהסוגיותשיתעוררועקב
הפעלתהשלהתכניתבפריסהארציתהוועדהממליצהכישרהתמ"ת
ימנהצוותהיגוישיורכבמנציגיםבכיריםשלמשרדיהממשלההשונים
הקשוריםלתכנית:משרדיהתמ"ת,האוצר,המשפטים,קליטתהעלייה,
הרווחה; מנציגים של המוסד לביטוח לאומי ומנציגי ציבור .צוות זה
ילווה באופן שוטף את הפעלת התכנית ,יתווה את מדיניות מנהלת
התכניתויפקחעליישומהבקביעותוברציפות.
המלצה:3.13עלמנהלתהתכניתלקייםפעולותבקרהיזומותמקיפות
אשר יכוונו בראש ובראשונה לבחינת פעולותיהם של מפעילי
התכניתביחסלמטרותיה.הדברייעשהבשימתהדגשהראויעל
שמירתזכויותהמשתתפיםבתכנית.
המצב בשלב הניסוי :לצורך תפעול מנגנון הבקרה והפיקוח מטעם
מנהלת התכנית על פעילות מרכזי התעסוקה ולצורך ייעוץ בנושאי
מחשוב שכרה ממשלת ישראל את שירותיה של חברה חיצונית
המספקתלמנהלתהתכניתאתשירותיהייעוץבנושאיםהללו.
יעדיהבקרהוהפיקוחשהוגדרועלידיהמנהלתהםאלה:וידואעמידת
המפעילים בחוקים ,בתקנות ,במסמכי המכרז ובהוראות המנהלת;
וידוא שמירת זכויות המשתתפים בתכנית; התחקות על התהליכים
המתרחשים במרכזי התעסוקה ועל מידת תרומתם להשגת מטרות
התכנית;כתיבתשינוייםבמתווהההפעלהויישומםבעקבותליקויים
שנמצאובמהלךהביקורות.
כפי שמפורט בנספח ג :לוח הזמנים בהפעלת הבקרה ,הנושאים
שבעניינם מקוימת בקרה מקיפים מגוון רחב של מרכיבי התכנית,
ובכללאלההתאמתהתכניתהאישיתלמשתתף,שלילתגמלתקיום
ממשתתף ,השמות משתתפים ,תמיכה באמצעות שירותים תומכי
עבודה ותהליכי הערר .במסגרת הליכי הבקרה הקיימים מיוחסת
חשיבותלהטמעתןשלהנחיותחדשותמטעםמנהלתהתכניתולתיקון
ליקוייםשנתגלובביקורותקודמות.
עםזאתמדוחמבקרהמדינהומדוחועדתדינורעולהכימבנההמנהלת
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והיקףמנגנוניהפיקוחוהבקרהשהופעלולאתאמואתהיקףפעילותה
82
שלהתכניתבשלבהניסוי.
המלצות ונימוקים :רוחב הנושאים הנדונים במסגרת הליך הבקרה
ולוחות הזמנים שבהם הליכים אלו מבוצעים מניחים את דעתה
של הוועדה ,אולם ראוי להתאים את מבנה המנהלת ואת היקף
מנגנוניהבקרהלהיקףהתכניתולמבנההפעלתהלאוראמותהמידה
המקובלותבעולםבתחוםזה.כמוכןהוועדהמוצאתלנכוןלהדגישכי
עלהליכיהבקרהלהיותמכווניםבראשובראשונהלבחינתהגשמתן
של מטרות התכנית תוך הבלטת סוגיות הנוגעות לשמירת זכויות
המשתתפים.
המלצה  :3.14יש לכונן מנגנוני אכיפה יעילים במסגרת ההסכם בין
הממשלהלמפעיליהתכנית.
המצב בשלב הניסוי :כאמור לעיל ,במסגרת הליכי הבקרה הקיימים
מיוחסתחשיבותלהטמעתןשלהנחיותחדשותמטעםמנהלתהתכנית
ולתיקון ליקויים שנתגלו בביקורות קודמות .עם זאת יש להדגיש כי
כיום אין בידי מנהלת התכנית כלי אכיפה ממשיים :לפי ההסכמים
הקיימיםכיום,למעטבתחוםועדותהעררלאניתןלהטילקנסותעל
מרכזי התעסוקה ,אלא רק לחלט את הערבות שהופקדה על ידיהם,
מהלך שמשמעותו המעשית היא סיום ההתקשרות בין הממשלה
למפעיל .למשל ,לא ניתן להפעיל כל סנקצייה ממשית כלפי מפעיל
שלאיישםאתההמלצותהכלולותבדוחהליקוייםשהוגשלובעקבות
הליךבקרה.
המלצותונימוקים:פיקוחיעילמותנהבקיומושלמנגנוןאכיפהיעיל,
ולמעשהעצםקיומועשוילייתרבמידהרבהאתהפעלתו.כדילקיים
מנגנוןאכיפהיעילהוועדהממליצהלהגדירבמסגרתהסכםההתקשרות
עםהגורמיםהמפעיליםאתהזכותשתהיהשמורהלממשלהלהפעיל
סנקציותכלכליותמדורגותבאמצעותמנהלתהתכניתכלפיהגורמים
המפעילים .העקרונות להגדרתן הכלכלית של סנקציות מעין אלו
82מבקרהמדינה,שם,עמ';43— 42דינור,שם,עמ',6עמ'.37— 32
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מוצגים בפרק "מסגרת ההפעלה של התכנית" בדוח זה .יש להגדיר
באופן ברור וחדמשמעי את המקרים שיצריכו הפעלת סנקציות
מעיןאלה,כלומרמהםהמקריםשבהםלאעמדהגורםהמפעילאת
התכניתבתנאיהחוקוהתקנותאובתנאיההסכםבינולביןהממשלה,
ושבעקבותיהם יש להפעיל את הסנקציות הללו .כמו כן יש לקבוע
סנקציותשתופעלנהבמקריםשבהםלאמימשהגורםהמפעילהנחיות
שנקבעובעקבותאלה:ליקוייםשנמצאובהליךבקרהקודם,ליקויים
חמוריםבדוחבקרה,אישיתוףפעולהעםגורמיהבקרהאואיעמידה
בהנחיותבנוגעלהעברתמידע.
המלצה:3.15ישלהגדירקנימידהאחידיםומדידיםבמסגרתתהליך
הבקרה.
אחד המרכיבים החשובים בבקרה יעילה הוא קיומם של קני מידה
מוגדריםבתחומיםשבהםמתקיימתבקרה.קניהמידהצריכיםלבוא
לידיביטויבסטנדרטיםברוריםובתרגומםלמשתניםמדידים.
במהלך שלב הניסוי התקיים על ידי מנהלת התכנית תהליך שבו
הוגדרו קני המידה הרלוונטיים להערכת התכנית .הוועדה ממליצה
להשלים תהליך זה ולהמליץ על מערכת של קריטריונים מוגדרים
ושקופיםלבקרה.הגדרהמעיןזואףתתרוםלתקפותהבקרהולאחידות
תהליךהבקרה.
המלצה  :3.16יש להקים מערכת מידע מאוחדת וכוללת שתספק
נתונים מקיפים בכל הנוגע להפעלת התכנית על סמך הנתונים
השוטפים שיתקבלו בזמן אמת ממרכזי התעסוקה ומהגופים
הממשלתיים הרלוונטיים .מערכת המידע תופעל על ידי מנהלת
התכנית.
המצב בשלב הניסוי :כאמור לעיל ,לצורך תפעול מנגנון הבקרה
והפיקוחמטעםמנהלתהתכניתעלפעילותמרכזיהתעסוקהולצורך
ייעוץבנושאימחשובשכרהממשלתישראלאתשירותיהשלחברה
חיצונית .כיום לכל אחת מהחברות המפעילות קיימות מערכות
מידעתפעוליותמשלה)מערכתתפעולומערכתפיננסית(.לצדןשל
מערכות מידע אלו קיימת מערכת לניהול ממשקים אשר נמצאת
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באחריות מנהלת התכנית והמעבירה את הנתונים התפעוליים
השוניםהדרושיםלצורךהעבודההשוטפתבתכנית,נתוניםכגוןפרטי
משתתפיםהמגיעיםמהמוסדלביטוחלאומיונתונימפותהתייצבות
המדווחות על התייצבות המשתתפים ממרכזי התעסוקה .במנהלת
התכנית הוקמה מערכת לניהול ולריכוז כל הנתונים בתכנית והיא
מפיקהכיוםדוחותעלבסיסקבועואדהוק.
ממנהלתהתכניתנמסרלוועדהכידוחותהנתוניםהתקופתייםכוללים
בדיקה כמותית של נושאים ,כגון משתתפים מופנים ,התייצבות
משתתפים ,מאפייני האוכלוסייה בתכנית ,רישומי השמות במפות
ההתייצבות ,רישומי שלילות במפות ההתייצבות ,נתוני ועדות ערר,
תשלומי גמלאות ,תקציב מרכזי התעסוקה ,עמידה ביעדי חיסכון,
שירותיםתומכיעבודה,הכשרותמקצועיותוהדרכות,שירותבקהילה
ומשתתפים עובדים .הבדיקה כוללת קליטה וניהול של אלה :נתוני
הממשקיםכפישהםעובריםממרכזיהתעסוקההשונים,נתוניועדות
ערר,נתונישירותיםתומכיעבודהממרכזיהתעסוקההשונים,נתוני
מרכיבי תכנית אישית ממרכזי התעסוקה השונים ,קליטת נתוני
התעסוקה ממרכזי התעסוקה ,עיצוב גרפי של כלל הנתונים וכתיבת
הדוחות.
מהניסיוןשנרכשעדכהעולותכמהבעיותעיקריותבמבנהמערכות
המידע כפי שהוא קיים היום :איהסכמה וחוסר תיאום בין הגופים
הממשלתייםלמרכזיהתעסוקהאשרלמילוןהמונחיםבתכנית,העדר
הגדרה מדויקת של חלק מצורכי הנתונים ,רישום חסר של מידע
רלוונטיעלידימרכזיהתעסוקה)לדוגמהבנושאתכניותאישיותשל
משתתפים(,העדרזמינותנתוניםאיכותייםבזמןאמתוקצבאטישל
אספקתנתונים,העדרניהולמרכזישלמידעוידע.
המלצותונימוקים:כדילקייםפיקוחיעילעלהפעלתהתכניתנדרשת
מנהלת התכנית ליכולת בקרה על מערכות הנתונים של מרכזי
התעסוקההפרטיים.שליטהשכזומתאפשרת באמצעותריכוז נתוני
הפעילות בתכנית וניהולם באופן שוטף ובאמצעות עיבוד נתונים
לצורך קבלת החלטות .מימוש יכולות אלו מותנה במערכות המידע
שלהתכניתובמידתהסנכרוןשלהןזועםזו.
הבעיות שצוינו לעיל במבנה מערכות המידע כפי שהוא קיים היום,
גורמותלקשייםמהותייםבפיקוחיעילשלמנהלתהתכניתופוגעות
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בהשגתיעדיהבקרהוהפיקוח.העדרדיווחאמיןומדויקבלוחותזמנים
מוגדרים לגופי הממשלה ולגופים המעורבים בתכנית מביא להצגת
מידעלאאמין.מצבכזהעלוללפגועבתהליךקבלתההחלטותבנוגע
לסוגיותקריטיותכמומספרהשמות,הטיפולהשוטףבמשתתףוכדומה.
כמו כן עלולים להתעורר קשיים בבחינת עמידת התכנית והגורמים
המפעילים אותה במדדים הכמותיים הרלוונטיים עקב חוסר בכלים
ובמידעלמדידתעמידתהתכניתבמדדיםאלו.איהיכולתלמדודאת
התכניתבחתכיםהללופוגעתבאפשרותיישומושלמודלהתמריצים
הכלכליים כפי שהוגדר בפרק "מסגרת ההפעלה של התכנית",
באפשרותלבקרולהפיקלקחיםבהפעלתהתכניתבזמןאמתי,ביכולת
ִ
לשפראתרמתהביצועיםשלמפעיליהתכנית,ביכולתהשלמנהלת
התכניתלהעריךאתהיקףההשקעההעתידיתבתכניתועוד.כמוכן
נפגעת אפשרות האצת תהליכי התכנון וקבלת ההחלטות ,היענות
וציותלרגולציהולדרישותהחוקהמשתנות.
לאורהאמורלעילמנהלתהתכניתממליצהלהקים,ופועלתלהקים,
מערכת מידע אחת מרכזית שתשמש את כל הגופים הרלוונטיים
בתכנית,למשלמנהלתהתכנית,מרכזיהתעסוקה,ועדותהעררועוד.
מערכתזותקלוטותקבלנתוניםרלוונטייםמגופיםממשלתייםשונים,
ובהם המוסד לביטוח לאומי ,מרשם האוכלוסין ושירות התעסוקה,
אולםהיאתנוהלבאופןעצמאיעלידימנהלתהתכנית.מערכתמעין
זותוכללבקראתתהליכיזרימתהמידעביןמנהלתהתכניתלמרכזי
התעסוקה הפרטיים ,למשל במקרים של בקשה להפחתת שעות,
בקשה לאישור היעדרות וכדומה .כמו כן המערכת צריכה להתריע
עלליקוייםחוזריםבמרכזיתעסוקהפרטייםאועלתחומיםבעייתיים
בכללהתכניתאובאזוריםמסוימיםשלה.ניהולבקרהשכזההכרחי
לפיקוחעלמערכתמסועפתכזושלמרכזיתעסוקהבפריסהגאוגרפית
רחבה.
הנושאים שייכללו במערכות המידע יוגדרו סופית רק לאחר שיוגדר
במדויק מודל התמריצים הכלכליים לתכנית לפריסה ארצית .עם
הנושאיםשעלהמערכתלכלולנמניםפרטימשקיהביתוהמשתתפים
בתכנית ,פרטי התכניות האישיות של משתתפים בתכנית ,נתונים
בקשר להפניות המשתתפים לעבודה ופרטי תעסוקה למשתתפים
שהושמובעבודה;דיווחיםעלעמידהאואיעמידהבתכניתאישית;
שירותיםתומכיעבודההניתניםלמשתתפים;נתוניועדותערר;נתוני
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תשלומי גמלאות; נתונים פיננסיים על פעילות מרכזי התעסוקה ועל
התקציביםהמושפעיםמהפעלתהתכנית.
לאורכלהאמורלעילהוועדהסבורהשפיתוחןשלמערכתמידעאחידה
שתופעלעלידיכלאחדממפעיליהתכנית,ושלמערכתמידעמרכזית
שתשלבאתהנתוניםמהארגוניםהשוניםהואתנאיהכרחילהפעלת
התכניתבפריסהארציתולקיוםבקרהיעילהעלמימושמטרתהתכנית
ועלשמירתזכויותהמשתתפיםבה.
המלצה  :3.17כדי לבחון את מידת ההצלחה של התכנית בהגשמת
מטרתהואתמכלולהשפעותיה.ישלפעוללהמשךקיומושלמחקר
מלווה שלה מטעם מנהלת התכנית לאורך כל תקופת הפעלתה.
כן יש לדאוג להימצאותם של נתונים זמינים לפעולה מחקרית
חיצונית.
המצב בשלב הניסוי :בחוק המדיניות הכלכלית לשנת  2004נקבע
כי הפעלת התכנית בשלב הניסוי תלווה במחקר שיבחן אם הוגשמו
מטרותיהכפישהוגדרובחוק.לפיכךבמהלךשלבהניסוישלהתכנית
התקייםמחקרהערכהמלווהמטעםמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוח
לאומי.המחקרעקבאחרהמשתתפיםשהופנולתכניתעםהפעלתה
באוגוסט ") 2005המלאי"( ממועד השתלבותם בתכנית ועד ינואר
.2007עודעקבהמחקראחרהפוניםהחדשיםשהופנולתכניתשישה
חודשים לאחר הפעלת התכנית )פברואר  (2006ועד עשרה חודשים
מראשיתההפעלה)יוני.(2006
במסגרתהמחקרהמלווהנבחנותהשפעתהתכניתעלתעסוקתםשל
המשתתפים,השפעתהתכניתעלרווחתםהכלכליתוהחברתיתשל
משתתפיהתכניתושלמשפחותיהם.עודנבחניםהשינוייםשחוללה
התכנית במערך הגמלאות .סוגיות אלו נבחנות לאור אלה :ניתוח
דפוסיהפעולהשלמרכזיהתעסוקהושלמתכנניהיעדיםהתעסוקתיים
הפועליםבהם,ניתוחאופיוואיכותושלהטיפולהמוענקלמשתתפי
התכניתבמרכזיהתעסוקה,ניתוחפניותהמשתתפיםלוועדותהערר
שלהתכניתועוד.
מחקרההערכהמתבססעלמחקרשדהמקיףהבודקמדגםרחבשל
משתתפיהתכניתושלקבוצתביקורתמקבילהועלנתוניםמנהליים
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שלכללהמשתתפיםבשלבהניסוישלהתכניתהמתקבליםממערכות
83
המידעשלהגופיםהמעורביםבתכנית.
המלצותונימוקים:בשלחשיבותןשלהתכניתושלהמטרותהעומדות
בבסיסה ובשל השינויים שחלו בתכנית במהלך שלב הניסוי ואלה
העשויים לחול בהמשך הפעלתה ובשלב הפריסה הארצית ,הוועדה
ממליצהלהמשיךאתמחקרההערכהשלהתכניתלאורךכלתקופת
הפעלת התכנית .המשך המחקר על התכנית יסייע בבחינת מידת
התאמתם של השינויים שחלו בתכנית להגשמת מטרתה וייתן בידי
קובעי המדיניות כלים להמשך התאמתה של התכנית ,בייחוד לאור
השינויים הצפויים בהיקפה ובאופייה של האוכלוסייה המשתתפת
בתכניתלאחרהפריסההארצית.
קיומושלמחקראקדמיבלתיתלוי,מקיףומגווןהואכליחשובלבחינת
מימוש מטרתה של התכנית ולבחינת ההשפעות הנלוות לתכנית.
הוועדה ממליצה לעודד פעילות מחקרית חיצונית בנוגע לתכנית,
בראש ובראשונה באמצעות הבטחת הימצאותם של נתונים זמינים
לשםפעילותזו.
רשימתמקורותלפרקההמלצות
בניש,א')בדפוס(.מיקורחוץ)(Outsourcingבראיהמשפטהציבורי:
הפרטתתוכניותמרווחהלעבודה',הצברה'ובעייתכשליהפיקוח.
משפטים.
גדיש,י'ואחרים)מאי.(2004אישורהעקרונותהכלכלייםבהתקשרות
עםתאגידיםלשםהפעלתמרכזיתעסוקה.
גל,ג''ובראון,פ')אפריל.(2007מהאפשרללמודמהניסיוןשלתוכניות
"מרווחהלעבודה"בעולם?)ניירעמדה(.
דינור,ר'ואחרים)יוני.(2007דוחהוועדהלבחינתתכניתמהל"ב.
זלדיןא'ואחרים)מאי.(2004ועדתהמומחיםלבחירתאזוריםלביצוע
ניסויהרפומהלשילובמקבליגמלאותבעבודה.

83לסקירה מקיפה של מחקר ההערכה ראו :מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד
לביטוח לאומי ,מחקר הערכה של תכנית מהל"ב — דו"ח מס'  :2המופנים לתכנית
מהל"ב,פברואר,2007עמ'.29— 13
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מאורשביט,ג'ואחדות,ל').(2004שיטתהתגמולשלמפעילימרכזי
תעסוקהבמסגרתמדיניות"מרווחהלעבודה"—עקרונותלהפעלתה
בישראל.
מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי )יולי .(2006
דפוסיעבודהשלמנהליהיעדיםהתעסוקתיים,קשייהםוהגורמים
המסייעים להם בעבודתם — דו"ח לאחר חצי שנה של הפעלת
התכניתמהל"ב.
מאיירסג'וינטמכוןברוקדיילוהמוסדלביטוחלאומי)פברואר.(2007
מחקרהערכהשלתכניתמהל"ב—דו"חמס':2המופניםלתכנית
מהל"ב.
מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי )ינואר .(2007
מחקרהערכהשלתכניתמהל"ב—דו"חמס':3המופניםלתכנית
מהל"ב:דפוסיכניסהלמערכתהבטחתהכנסהויציאהממנה.
מאיירסג'וינטמכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי )מאי .(2007
ממצאים ראשונים של מעקב אחרי השפעת תכנית מהל"ב ב15
החודשיםשלהפעלתהעלהזכאיםבתחילתהתכנית)המלאי(.
מבקרהמדינה)מאי.(2007היבטיםאחדיםשלתכניתמהל"ב)"תכנית
ויסקונסין"(.
המוסד לביטוח לאומימנהל מחקר ותכנון )מאי  .(2006יישום החוק
לשילובמקבליגמלהלהבטחתהכנסהבעבודה—תוכניתמהל"ב.
מרכז אדוה )אפריל  .(2006מחקרים בארה"ב ובשוודיה" :שירות
בקהילה"אינותורםלאלמובטליםולאלמשק)ניירעמדה(.
נובק,ד')דצמבר,(2006תכניתמהל"ב—סקירתפעילותשנתית.
תמיר,י'ואחרים)אוגוסט.(2001המלצותהוועדהלרפורמהבמדיניות
הטיפולבבלתימועסקיםהמתקיימיםמגמלתקיוםמתמשכת.
תמיר,י'ואחרים).ספטמבר.(2006צוותבדיקהלענייןמבחןהתעסוקה
ולבחינתהאיזוניםהחברתייםבתוכניתמהל"ב.

Vicki Lens & Susan Elizabeth Vorsanger (Sep. 2005). Complaining
aer claiming: Fair hearings aer welfare reform. The Social
Service Review, 79(3), 435–436.
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.1

.2

.3

.4

חברת ) A4Eבריטניה( נבחרה כזוכה להקמתו ולהפעלתו של
מרכזהתעסוקהבאזורירושלים.בהתאםלדרישותהמכרז,בחרה
החברה שותף ישראלי — חברת אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים
בע"מ .לצורך ביצוע ההתקשרות עם הממשלה למימוש הזכייה
הוקםתאגידמשותףחדש—חברתאמין)א4אי—אמן(בע"מ,
והבעלות בתאגיד זה נחלקת בין חברת  A4Eהמחזיקה ב70%
מהבעלותוביןחברתאמןהמחזיקהב30%מהבעלות.
חברת ) Maximusארצות הברית( נבחרה כזוכה להקמתו
ולהפעלתושלמרכזהתעסוקהבאזוראשקלוןושדרות.בהתאם
לדרישות המכרז ,בחרה החברה שותף ישראלי — חברת .ORS
לצורך ביצוע ההתקשרות עם הממשלה למימוש הזכייה הוקם
תאגידמשותףחדש—חברתI.W.S. Israel Workforce Solutions
,LTDוהבעלותבתאגידזהנחלקתביןחברתMaximusהמחזיקה
ב55%מהבעלותוביןחברתORSהמחזיקהב45%מהבעלות.
חברת)Calderהולנד(נבחרהכזוכהלהקמתוולהפעלתושלמרכז
התעסוקה באזור נצרת ונצרת עילית .בהתאם לדרישות המכרז,
בחרה החברה שותף ישראלי — חברת מרטנס הופמן יועצים
לניהול בע"מ .לצורך ביצוע ההתקשרות עם הממשלה למימוש
הזכייה הוקם תאגיד משותף חדש — חברת אגם מהל"ב בע"מ,
והבעלותבתאגידזהנחלקתביןחברת Calderהמחזיקהב50%
מהבעלותוביןחברתמרטנסהופמןהמחזיקהב50%מהבעלות.
חברת)Agensהולנד(נבחרהכזוכהלהקמתוולהפעלתושלמרכז
התעסוקהבאזורחדרהוסביבתה.בהתאםלדרישותהמכרז,בחרה
החברהשותפיםישראלים—חברתיעודמשאביאנושבע"מוחברת
אדםוידעבע"מ.לצורךביצועההתקשרותעםהממשלהלמימוש
הזכייההוקםתאגידמשותףחדש—חברתאג'נסעוצמתתעסוקה
)ישראל( בע"מ ,והבעלות בתאגיד זה נחלקת בין חברת Agens
המחזיקהב52.5%מהבעלות,וביןחברתיעודהמחזיקהב32.51%
מהבעלותוביןחברתאדםוידעהמחזיקהב14.99%מהבעלות.
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84
בארצותהבריתובבריטניה

חשובלצייןכיקשהלהעריךבמדויקאתמרכיביהכנסותהמפעילים.
הקושיקייםגםבמקומותשבהםהייתהמנייהכמותיתשלהתגמולים
עלכלאחדמהמרכיביםהשוניםבגללהספקבקשרלעמידתהמפעיל
במדדי ביצוע ובגלל השאלה אם התקציב או חלק ממנו מבוסס על
מדדיביצוע.
 :Arizona — Maricopa Countyהתשלום למפעיל נעשה על בסיס
מדדי ביצוע בלבד .אין תוספת תשלום על בסיס עלויות ,ואין סכום
קבועהמועברלמפעילבאופןשוטף.כלמדדיהביצוענוגעיםלהשמה
בעבודה,ולכןשיעורהתמרוץהוא.100%
:California — San-Diego Districtתשלוםקבועבשילובעםתשלום
על בסיס עמידה במדדי הביצוע :התשלום הקבוע הוא 25% 15%
מהתקציב המוצע .כמו כן נוקטים תשלומי בונוס בהתאם לעמידה
ביעדים .כל מדדי הביצוע נוגעים להשמה בעבודה ,אולם הבונוסים
נוגעים חלקם למתן שירותים )כמו שיעור המשתתפים שסיימו מיון,
שיעורהמשתתפיםשסיימוהערכהאישיתוכיוצאבדבר(.איןפירוט
שלשיעוריהתגמוליםהללוביחסלכלהתשלום,לכןניתןלומרבצורה
גסהמאודשלפחות50%מהתשלומיםהםעלבסיסתמרוץ.
—

 :Florida — Palm Beachקיימים שני חוזים עם המפעיל — חוזה
למיון המשתתפים וחוזה להפעלת התכנית .חוזה המיון הוא חוזה
מחירקבוע,לכןשיעורהתמרוץבוהוא.0%לעומתו,חוזהההפעלה
הואחוזהעלבסיסעמידהבמדדיביצועובונוסיםבלבד.חלקמממדי
הביצוענוגעיםגםלפעילותשוטפת,כמוהערכהשלהמשתתפים,אך
רובםנוגעיםלהשמהבעבודה.כלהבונוסיםנוגעיםלהשמה.מחישוב
84מבוססעלסקירהשהוכנהעלידיחברת"עדליא"לממשלתישראל,דצמבר.2006
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הערכיםשלהתשלומיםלמדדיםהללונובעשבערך70%מהתשלומים
הואעלבסיסתמרוץ.
:Delawareהחוזההואעלבסיסעמידהבמדדיביצועבלבד—חלק
מממדיהביצועמבוססיםעלחישובלמשתתף),(per capitaוחלקעל
בסיסאחוזימשתתפים)ישלצייןשלמעשהקיימיםשניחוזיםשונים—
אחדקשורלהשמהבעבודהוהשניקשורלהתמדהבעבודה(.כמעטכל
מדדיהביצועהםעלבסיסהשמה)רקבחוזההנוגעלהשמהבעבודה
ישגםמדדביצועשלהרשמהוקליטה(.לכןבחוזההנוגעלהתמדה
בעבודהיש100%תמרוץ,ולעומתזאתבחוזההנוגעלהשמהבעבודה
ישלפחות75%תמרוץ)עלפיהערכהגסהכמותיתשלהתשלומים
לכלמדדיהביצוע(.
:Indiana — Special Welfare to Work Programעדלשנת2000היה
התשלוםעלבסיסמדדיביצועבלבד—המפעיליםתוגמלועלהשמה
ועל שמירה על מקום העבודה ,כלומר שיעור התמרוץ היה קרוב
ל.100%אולםהתוצאותהיומאכזבות,ונמצאשחלקניכרמהתיקים
שנסגרוהיותיקיםקלים,שבהםסיכויהמשתתפיםלהשתלבבעבודה
היהגבוהמשלאלושלאטופלו.מכיווןשכך,הוחלטלשנותאתמבנה
התמריציםולתגמלגםעלבסיסמדדיביצוענוספים,בייחודעלבסיס
אבחוןהמשתתפיםוהערכתם.שינויזהנתןלמפעיליםתמריץלהשקיע
זמןולהשליםאתתהליךההערכהובכךלשפראתההשמותשלבעלי
התיקיםהקשים.בחלקמהמחוזותחדלולתגמלעלהשמהוהמשיכו
לתגמלאתהמפעילרקעלהחזקהבמקוםהעבודה.
 :Minnesota — Hennepin Countyהחוזה הוא על בסיס מימון
עלויות :לכל מרכז הפעלה מוקצה מספר של משתתפים ,והחזר
העלויות נעשה על בסיס מספר משתתפים .לפיכך שיעור התמרוץ
הוא  .0%אף על פי שמימון מרכזי התעסוקה איננו תלוי בעמידה
במדדיהביצוע,המפעיליםמדווחיםעלעמידהבמדדיביצועקבועים
מראש.
 :Texas — Lower Rio Grande Valleyהחוזה משלב החזר עלויות
עםתשלוםנוסףהמבוססעלעמידהבמדדיביצוע.נוסףעלכךניתנים
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נספחים

בונוסיםלביצועיםטוביםמדרישותהמדינה.איןנתוניםכמותייםעל
שיעורהמדדיםהנוגעיםלהשמהועלערכם,ולכןקשהלהעריךאת
שיעורהתמרוץ.
:Wisconsin — Milwaukee Countyהחוזהמשלבהחזרעלויותעם
תשלומיבונוסעלבסיסעמידהבמדדיביצוע.כמוכןעמידהבהיקף
מסויםשלהמדדיםהללומבטיחהלמפעילאתהזכותלהמשיךלהפעיל
אתהתכניתבעתיד).(therightofﬁrstselectionאיןנתוניםכמותיים
עלשיעורהמדדיםהנוגעיםלהשמהולערכם,ולכןקשהלהעריךאת
שיעורהתמרוץ.
:New York Cityחוזהעלבסיסעמידהבמדדיביצוע.התשלוםניתן
עלבסיסעמידהבמדדיביצוע)לעתיםישסכוםבסיסשהעירמתחייבת
להעבירלספקהמשנהגםאםלאיעמודבמדדיהביצועהנקובים,אך
סכום זה לא יעלה על  20%מסך ההוצאות השנתיות של המפעיל(.
התשלום על פי מדדי הביצוע הוא מבוסס חישוב למשתתף )per
,(capitaבהתאםלאבנידרךמוגדרות.מתוךערכםשלהתשלומיםעל
פימדדיהביצועניתןלהעריךש77%מהםהואעלבסיסתמרוץ.
בריטניה :המכרז הוא שילוב של מכרז מחיר קבוע לכל משתתף עם
תשלום על בסיס מדדי ביצוע .אין מידע על שיעור התשלומים בכל
אחדממרכיביהתשלוםהללו,ולכןקשהלהעריךאתשיעורהתמרוץ,
אםכינראהכיהמדיניותהיאלאזןביןהשאיפהלתמרוץלביןהטלת
כלהסיכוןעלהמפעילים)לכןקייםשילובשלמימוןעלבסיסמחיר
קבוע לכל משתתף( .לפיכך נראה כי שיעורי התמרוץ אינם גבוהים
מאוד.
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נספחג:לוחהזמניםבהפעלתהבקרה

הביקורותשבוצעועלידימנהלתהתכניתבמהלךהפעלתה
ביקורת

תקופתביצוע

הנושאיםשנבדקו

שירותבקהילה

דצמבר2005

מקומותשירותבקהילהוקיוםהאישורים
המתאימים,אופןהפנייתמשתתפיםלשירות
בקהילה,בקרהעלהתייצבותמשתתפים,משך
השירותבקהילה.

מתכננייעדים
תעסוקתיים

דצמבר2005

בדיקתאישוריהםשלמתכננייעדים
תעסוקתיים.

בדיקתתיקים
אישיים

דצמבר2005

תיעודמסמכיםנדרשים,היקףהתכנית
האישית,בקרהעלהתייצבותהמשתתף.

תכניתאישית

פברואר2006

היקףהתכניתהאישיתוהרכבה,סוגיפעילויות
חיפושעבודהוהיקפן,בקרהעלהתייצבות
המשתתף.

השמות—ראיונות מאי2006
עםמשתתפים

אמיתותההשמותשדווחועלידימרכזי
התעסוקה.

משתתףעובר

אוגוסט2006

קיוםנוהלימשתתףעובר.

חיפושעבודה
עצמאי

אוגוסט2006

סוגיחיפושעבודהעצמאיבכלמרכז,היקף
פעילותזובתכניתהאישית,בקרהעלאופן
ביצועהפעילות,מעקבאחריעילותהפעילות.

הדרכות

אוגוסט2006

אפיוןמערךההדרכהבכלמרכז,קריטריונים
להשתתפותבהדרכות,ביקורבמקומות
ההדרכה,היקףההדרכותבתכניתהאישית,
מעקבאחריעילותההדרכות.

בקרתמחשוב—
הדרכות

אוגוסט2006

מספרהמשתתפיםבהדרכות,שיעור
המשתתפיםבסוגיההדרכותהשונותמכלל
המשתתפיםבהדרכות.

שירותבקהילה—
ביקורתמשוב

ספטמבר2006

קיוםנוהלישירותבקהילהממרס.2006

היעדרותמאושרת אוקטובר2006
מסיבהשאינה
מנויהבתקנות
)קודד'(
היעדרותמתכנית
אישית)קוד"("0
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אוקטובר2006

אפיוןהבקשותשהועלועלידיהמרכז,הליך
בקשתקודד',בעיותהנוגעותלשימושבקוד
ד'.
סיבותלהיעדרותמשתתפים,נוהליהמרכז
בטיפולבהיעדרותמשתתפים,יצירתקשרעם
המשתתףלאחרהיעדרות,ניתוחנתוניםשל
היעדרותמשתתפים.

נספחים

ביקורת

תקופתביצוע

הנושאיםשנבדקו

בקרתמחשוב—
היעדרותמתכנית
אישית

אוקטובר2006

מספרהמשתתפיםשנשללהגמלתםעקב
היעדרותבמשךהשנה,שיעורהנעדריםמכלל
המשתתפיםהפעילים,שיעורהנעדריםלפי
משךההיעדרות,שיעורההתייצבותלאחר
שלילתגמלהעקבהיעדרות.

היצעשירותים
תומכיעבודה
)שת"ע(

אוקטובר2006

מגווןהשת"עהמוצעים,שינוייםבתקציב
השת"ע,אופןבחירתהספקיםובקרה
עליהם.

הקצאתשירותים
תומכיעבודה
)שת"ע(

דצמבר2006

הקריטריוניםלהקצאתשת"ע,נוהליהמרכז
בהקצאתשת"ע,קיוםנוהליהתכניתבהקצאת
שת"ע.

סירובלעבודה
)קוד"("3

דצמבר2006

הגדרותהמרכזבסירובלעבודה,הכשלת
ראיונותעבודהופיקוחעלראיונותעבודה,
טיפולבמשתתףלאחרסירובלעבודה,סיבות
לסירובלעבודה,ניתוחנתוניסירוב
לעבודה.

אישיתוףפעולה
)קודף'(

דצמבר2006

הגדרותהמרכזבאישיתוףפעולה,נוהלי
המרכזבטיפולבאישיתוףפעולה,סיבות
לאישיתוףפעולה.

סירובלמסירת
ידיעהאומסמך
)קוד"("4

דצמבר2006

הגדרותהמרכזבסירובלמסירתידיעהאו
מסמך,נוהליהמרכזבסירובלמסירתידיעה
אומסמך,סיבותלסירובלמסירתידיעהאו
מסמך.

סירובלעמוד
לבדיקהרפואית
)קוד"("5

דצמבר2006

הגדרותהמרכזבסירובלעמודלבדיקה
רפואית,נוהליהמרכזבסירובלעמודלבדיקה
רפואית,סיבותלסירובלעמודלבדיקה
רפואית.

ליווייישוםהנחיות דצמבר2006
המנהלהבעקבות
המלצותועדת
תמיר

התקדמותמרכזיהתעסוקהבביצועההנחיות,
פעריםבהיערכותעקבההנחיות.

בקרתמחשוב—
פעילותמתכנני
יעדיםתעסוקתיים

דצמבר2006

שיעורהמפותמסוג"ביצועמלא")מזכות
בגמלה(שלכלמתכנןיעדיםמכללמפות
ההתייצבותשלו,שיעורהמפותהכוללות
השמהאצלכלמתכנןיעדיםמכללהמפות
שלו,התפלגותשיעוריםאלובכל
מרכז.

הכרהבתעודת
מחלה

ינואר2007

נוהליהמרכזבהכרהבתעודתמחלה,רמת
המודעותשלהמשתתפיםלנהליםאלו,
הסיבותהנפוצותלאיאישורתעודתמחלה,
שיעורהתעודותהלאמאושרותמכלל
התעודותהמוגשות.
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ביקורת

תקופתביצוע

הנושאיםשנבדקו

היעדרותמתכנית
אישיתעקבמחלת
קרוב

ינואר2007

משךההיעדרותעקבמחלתקרובומידת
החריגהמהמותרבחוק,פילוחהסיבות
להיעדרותעקבמחלתקרוב)הורה,ילד,אשפוז
שלאחדמהנ"לוכו'(,טיפולהמרכזבמקרי
היעדרותעקבמחלתקרוב.

בירורפנימיבמרכז ינואר2007

תהליךבירורפנימיבמרכז,רמתהמודעות
שלהמשתתפיםלתהליךזהומידתניצולו,
מספרהערריםהחיצונייםשנמשכועקבפתרון
בבירורפנימי.

בקרתתיקים
שוטפת2+1

ינואר2007

אופןהטיפולבחמישהמשתתפיםבכלמרכז
עלפיפרמטריםשלהרכבתכניתאישית
והתאמתהלמשתתף,מעקבוליווי,טיפול
בשלילותגמלהועררים,הקצאתשירותים
תומכיעבודה.

בדיקתעדכון
תשלומיגמלאות

ינואר2007

כמותעדכוניתשלומיהגמלאותשהתקיימו
לאחרחצישנהמסיוםהרבעון.

מיפויתחום
השירותיםתומכי
עבודה)שת"ע(

פברואר2007

מיפויהשירותיםהמוצעיםבמרכזיםהשונים
וחלוקהשלהםלקטגוריות,מיפוישינויים
שנערכובמהלךהתקופהבתקרותההוצאה
השונות.

קביעתמגבלות
רפואיות

פברואר2007

נוהליהמרכזבקביעתמגבלותרפואיותומשכו
שלהתהליך,הרכבהוהיקפהשלהתכנית
האישיתשלהמשתתףבזמןההמתנהלקביעת
מגבלותרפואיות,התאמתהתכניתהאישית
וההפניותלתעסוקהלמגבלותהרפואיותשל
המשתתף.

שימוע)ביקורת
נושאית+בקרת
תיקיםייעודית(

פברואר2007

המקריםשבהםמתקיימיםשימועים,אופן
קיוםהשימוע,תיעודהשימוע.

ביקורתמשוב—
שירותבקהילה—
רבעוני

פברואר2007

תיקוןליקוייםמביקורתמשובשירותבקהילה
)ספטמבר,(2006פרויקטיםמאושריםלעומת
פרויקטיםבפועל.

בקרתתיקים
שוטפת3

מרס2007

אופןהטיפולבחמישהמשתתפיםבכלמרכז
עלפיפרמטריםשלהרכבתכניתאישית
והתאמתהלמשתתף,מעקבוליווי,טיפול
בשלילותגמלהועררים,הקצאתשירותים
תומכיעבודה.

פעילותהוועדה
להפחתתשעות

מרס2007

שיעורהבקשותהמאושרותמכללהבקשות
המוגשות,קבוצותהאוכלוסיותשבשבילן
מבקשיםמרכזיהתעסוקההפחתתשעות,
היקףהשעותהמאושר,הסיבותלהגשת
הבקשות,קובעיהזמןבתהליך.
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נספחים

ביקורת

תקופתביצוע

הנושאיםשנבדקו

בדיקתאבחון
משתתפיםעל
פיהנחיותועדת
תמיר

מרס2007

אוכלוסיותהנשלחותלאבחון,נוהליהמרכז
בשליחתמשתתפיםלאבחון,יישוםהחלטות
הוועדההמקצועית,מספרימשתתפיםאשר
נשלחולאבחון/מיועדיםלהישלחלאבחון.

תעודותמחלה
מאושרותולא
מאושרות

מרס2007

מספריתעודותהמחלההמוגשותבמרכזים,
שיעורתעודותהמחלההלאמאושרותמכלל
תעודותהמחלההמוגשות,מספרהמשתתפים
אשרהגישותעודותמחלה.

בדיקתנתוני
שירותיםתומכי
עבודה)שת"ע(

מרס2007

מגווןהשת"עהמוצעים,שינוייםבתקציב
השת"ע,אופןבחירתהספקיםובקרהעליהם.

עררחיצוני

אפריל2007

מודעותהמשתתפיםלזכויותיהםבהגשת
עררים,נוהליהמרכזבעררחיצוני,יישום
החלטותשלעררחיצוני.

בקרתהדרכות
עבריתלעולים

אפריל2007

מספרהעוליםשנשלחולהדרכותעברית,
מספרהמשתתפיםבהדרכותעברית,שיעור
היציאהמהתכניתלאחרהשתתפותבהדרכת
עברית.

ביקורתמשוב
—הדרכות

אפריל2007

תיקוןליקוייםמביקורתהדרכות)אוגוסט(2006
ויישוםהנחיותממסמךהתיקונים.

ביקורתמשוב
—חיפושעבודה
עצמאי

אפריל2007

תיקוןליקוייםמביקורתחיפושעבודהעצמאי
)אוגוסט(2006ויישוםהנחיותממסמך
התיקונים.

ביקורותמתוכננותלרבעון2/2007
ביקורת

הנושאיםהנבדקים

הפחתתשעות

נוהליהמרכזבתחוםהפחתתהשעות,בקרתהמרכז
עלאמצעיהפחתתהשעותהשונים,בקיאותמתכנני
היעדיםהתעסוקתייםבתקנותהפחתתהשעות.

היקףתכניתאישית

היקפיהתכניותהאישיותשלמשתתפים,אמצעיעזר
לתכנוןהיקףהתכניתהאישיתהקיימיםבמרכז,בקרה
פנימיתעלהיקפיהתכניתהאישית.

תהליךבנייתתכנית
אישית

אופןבנייתהתכניתהאישית,הסברהתכניתהאישית
למשתתפים,תדירותבנייתהתכניתהאישיתוהערכתה,
תוצריהתכניתהאישית.

בקרתתיקיםשוטפת4

אופןהטיפולבחמישהמשתתפיםבכלמרכזעלפי
פרמטריםשלהרכבתכניתאישיתוהתאמתהלמשתתף,
מעקבוליווי,טיפולבשלילותגמלהועררים,הקצאת
שירותיםתומכיעבודה.
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ביקורת

הנושאיםהנבדקים

כמויותדיווחים
רטרואקטיביים

בדיקתמספרדיווחיהרטרובמרכזיםהשונים,פילוח
דיווחיהרטרולפיהשינוישערכובמפתההתייצבות
)ממזכהלשוללת,משוללתלמזכהאוללאשינוי(,
בדיקתמספרדיווחיהרטרולאורךהשנהלאורמועדי
הפצתנהליםבנושאועלפימועדהרטרולאחרהמפה
המקורית.

בקרתיישוםהחלטותשל בדיקתיישוםהחלטותיהשלועדתעררהןבהיבטי
תכניתאישיתוהןבהיבטיעדכונידיווחהתייצבות
ועדתערר
המשתתף.
פתרונותהשגחהעל
ילדיםבני211

הקצאתשירותיהשגחהעלילדיםשלמשתתפים
בני,211שיעוראוכלוסייהזומכללהמשתתפים
המקבליםשירותיהשגחהעלילדים,שיעורהמשתתפים
מאוכלוסייהזושאינםמקבליםשירותיהשגחהעל
ילדים.

ביקורתמשוב—היעדרות בדיקתתיקוןליקוייםמביקורתהיעדרותמסיבהשאינה
מסיבהאשראינהמנויה מנויהבתקנות)קודד'(שנערכהבאוקטובר.2006
בתקנות)קודד'(
התאמתתכניתאישית
למשתתפים

התאמתהתכניתהאישיתלמגבלותיהםהרפואיותשל
המשתתפים,לחסמיהם,לאופןהתקדמותםבתכנית
ולרצונותיהם;בחינתהתכניתהאישיתועדכונהבמקרה
הצורך.

התאמתתכניתאישית
למשתתפיםמופחתי
שעות

התאמתהתכניתהאישיתלמשתתפיםמופחתישעות,
בעלימגבלותרבותוחסמיםקשים.

מרכיביהתכניתהאישית
—היקפיפעילות

בדיקתהיקפיהפעילותשלפעילויותמוצהרותבתכנית
האישיתלעומתהיקףפעילויותאלובפועל.

ביקורתמשוב—היעדרות בדיקתתיקוןליקוייםמביקורתהיעדרותלאמאושרת
מתכניתאישיתשנערכהבאוקטובר.2006
לאמאושרתמתכנית
אישית
ביקורתמשוב—סירוב
לעבודה

תיקוןליקוייםמביקורתסירובלעבודהשנערכהבדצמבר
.2006

ביקורתמשוב—שירות
בקהילה—רבעוני

בדיקתתיקוןליקוייםמביקורתהמשובשנערכה
בפברואר,2006בדיקתאישוריפרויקטיםשלשירות
בקהילה.

בקרתתיקיםשוטפת5

אופןהטיפולבחמישהמשתתפיםבכלמרכזעלפי
פרמטריםשלהרכבתכניתאישיתוהתאמתהלמשתתף,
מעקבוליווי,טיפולבשלילותגמלהועררים,הקצאת
שירותיםתומכיעבודה.
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ﺘﺼﻴﺎ ﺤ ﻤ ﺼﻠﺔ ﻟﻌﻤ ﺒﺨﺔ ﻤﺞ
ﻟﺤﺎﺼﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﺌ
ﻟﻌﻤ ﺒﺈﺴ ﺌﻴ
ﻟﻘ٢٠٠٧ #
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﺎﻤﺔ -ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺨﺔ ﻤﺞ
ﻟﺤﺎﺼﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﺌ ﻟﻌﻤ
ﻷﻜﺎﻴﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﺔ ﻹﺴ ﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠ'

ﻤﻠﺨ
ﻴﻌ* ﻟﻘﺎﻨ ﻫ* ﺨﺔ ﻤﺞ ﻟﺤﺎﺼﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻓﻲ  ﺌ ﻟﻌﻤ
ّ
ﻋﻠﻰ 3ﻨﻪ" :ﻤﺞ ﻟﺤﺎﺼﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﻤ ﻴﻤﻜّﻨﻬ' ﻤ ﺴﺘﻨﻔﺎ ﻗ ﺘﻬ'
ﺘﺤﻤ ﻟﻤﺴ8ﻟﻴﺔ ﻋ 7ﻟ ،6ﺒﻬ* 4ﺘﺎﺤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﻷﺠ ﻤ ﺨﻼ ﺸ ﻜﻬ' ﻓﻲ ّ
ﻟﻔﺼﺔ 3ﻤﺎﻤﻬ' ﻟﻼﻨﺘﻘﺎ ﻤ ﻻﻋﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎ 4ﻟﻰ ﻻﺴﺘﻘﻼ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻻﻗﺘﺼﺎ?" 1.ﻓﺎﻟﺨﺔ  74ﺘﻤﻲ 4ﻟﻰ ﻀ' ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ 4ﻟﻰ  ﺌ ﻟﻌﻤ
ﻴﺤﺴ ﻤ ﻏ ﻋﻴﺸﻬ' ﻻﻗﺘﺼﺎ?  ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴ@ﻴ
ﺒﺸﻜ ﻗﺎﺒ ﻟﻼﺴﺘﻤ  ،ﻤﺎ ّ
ﻨﺴﺒﺔ ﻻﺸﺘ  6ﻓﻲ ﻗ Cﻟﻌﻤ ﻓﻲ 4ﺴ ﺌﻴ .ﺘﻌﺒ ﻤ8ﺸ  ﻨﺠﺎ Bﻟﺨﺔ  ﻟﻘﺎﺌﻤﻴ
ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴ7ﻫﺎ ﺒﺸﻜ ﻤﺒﺎﺸ ﻋ ﻟﻬ* ،ﻜﻤﺎ ﺘ' ﺘﻌﻴﻔﻪ Fﻨﻔﺎ ،ﻟ ?7ﻴﻘ*   Eﻀﻊ
ﻟﺨﺔ ﻋ ﻟﻌ ﻤ ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴ@ ﻻﻨﺨ  ﻟﻘﺎﺒ ﻟﻼﺴﺘﻤ  ﻓﻲ  ﺌ ﻟﻌﻤ :ﻤﺴﺘC
ﺨ ﻤﻨﺎﺴ Hﻓﺘ ﻋﻤ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘ 6ﻜﺴ Hﺨﺒ   7ﺸﺄ ﺤﻘﻗﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﺘﺘ@ Lﺘﺼﻴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ 4ﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ 3ﻗﺴﺎ' 3ﺴﺎ #ﻴﻋ' ﻟ ﺤ ﻤﻨﻬﺎ ﻵﺨ ﻴ @ﻨﻪ.
ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺘﺒﺎﻫﺎ ﻜﺘﻠﺔ  ﺤ ﻻ ﻤﺠﺎ ﻟﻠﻔﺼ ﺒﻴ ﻤﻜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻻ ﺒ ﻤ ﻟﺘﺄﻜﻴ
ﺨﺼﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴ ﻟﻘﺴ' ﻷ ﻟﻠﺘﺼﻴﺎ ،ﻟ ?7ﻴﺘﻨﺎ 4ﺎ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ،
 ?3ﺘﻌﻴ* ﻷ * ﻟﺘﻲ ﻴﺠ 4ﻟﻘﺎ Eﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴ* 4ﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ،
 1ﻜﺘﺎ Hﻟﻘ ﻨﻴ ﻟﻠﻌﺎ'  2004ﻟﺨﺔ.99 .O ،
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ﻤ ﺠﻬﺔ ،ﺒﻴ ﻟﻘﺴ' ﻟﺜﺎﻟ Uﻟﻠﺘﺼﻴﺎ ﻟ ?7ﻴﺘﻗ* ﻋﻨ ﺴﺎﺌ ﺘﻌ@ﻴ@ 3ﻨTﻤﺔ
ﻹﺸ *  ﻟﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ.
ﻗﺴ' ﻟﺘﺼﻴﺎ ﻷ ﻴﺘﻨﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺴﺒ Vﻟ7ﻜ4 ،ﺎ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ .ﻗ ﻗ
ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻫ 7ﻟﺼﻌﻴ 3ﻨﻪ ﻴﺴﺘﺤﺴ ﻤ ﺼﻠﺔ 4ﻟﻘﺎ Eﻤﺴ8ﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺨﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤ8ﺴﺴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺼﺎ ﺨﺎﺠﻴﺔ7 ،ﻟ 6ﻨ Tﻟﻠ ﻗﻊ ﻹﺴ ﺌﻴﻠﻲ ﻟ ﻫ
ﻗ ﺠﻬﺎ ﻜﻬ W7ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴ3 Vﻫ * ﻟﺨﺔ ﺒﻨﺠﺎﻋﺔ .ﻻ ﺘﺒ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 4
ﻜﺎ ﻤ ﻟﻤﻨﺎﺴ ،Hﻤ ﺤﻴ Uﻟﺠﻫ4 ،ﺴﻨﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻨﻔﻴ 7ﺨﺔ "ﻤ ﻟﻀﻤﺎ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
4ﻟﻰ ﻟﻌﻤ" 4ﻟﻰ ﺠﻬﺎ ﻋﺎﻤﺔ  3ﺨﺎﺼﺔ ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺘ Xﻋﻠﻰ 4ﺠ  EﻓﺤO
ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒ ﻟﻠﺒ ﻓﻲ 4ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺞ ﻤ8ﺴﺴﺎ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ  3ﺠ@ Eﻤ
ﻤﻜﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻻ ﺒ ﻤ ﻟﺘﻨﻴﻪ ﻜ7ﻟ4 6ﻟﻰ  3ﻤﻨﺢ ﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻘ Vﺘﻘﻴ' ﺨﻤﺎ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤ 7ﻤﻀﺎﻋﻔﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ Oﻫﻴﻜﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ ﻴﺴﺘﺤ7
ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎ ﺠﻤﻬ ﻤ ﺴﻜﺎ ﻟﺔ 4ﺴ ﺌﻴ ﻴﻨﺘﻤﻲ 4ﻟﻰ ﺸ ﺌﺢ ﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ
ﻟﺼﻌﻴ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻻﻗﺘﺼﺎ? 4 .ﻟﻤ #ﺒﻘ ﻫ 7ﻟﺠﻤﻬ ﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻴﺠ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘ ﻋﺎﻴﺎ ﺨﻴ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻫ ﻴﻔﺘﻘ 4ﻟﻰ ﻟﺴﺎﺌ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤ ﺠﻬﺔ ﻀ ﻤ ﻫ 7ﻟﻘﺒﻴ.
ﺒﻨﺎ Eﻋﻠﻴﻪ ،ﺘ Bﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤ ﻟﻘﻴ  ﻟﺘﺼﻴﺎ ﺒﻬ 7ﻟﺸﺄ3 :ﻻ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ 3
ﻴﻜ ﻨﻤ Z7ﻟﻤﺤﻔ@  ﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ ﻤﺸﺘﻘﺎ ﺒﺸﻜ ﺤﺼ? ﻤ
ﻫ* ﻟﺨﺔ ?3 ،ﻀ' ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ 4ﻟﻰ ﻟﻌﻤ ﺒﺸﻜ ﻗﺎﺒ ﻟﻼﺴﺘﻤ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﻗﻲ
ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﺴﻠّ' ﻟﻌﻤ .ﻻ ﺒ ﻟﻠﻌﻘ  3ﻴﺸﻤ 4ﺠ   Eﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﺘﺼﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎ
ﻋ' 4ﺴﺘﻴﻔﺎ Eﻟﻤﻨﻔ7ﻴ ﺸ ﻟﻌﻘ 3 ،ﻟ' ﻴﻤﺘﺜﻠ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻟﺤﻜﻤﺔ .ﺜﺎﻨﻴﺎ ،ﻴﺠ Hﻀﻤﺎ
ﺸ  6ﻤﻨTﻤﺎ ﻻ ﺘﺒﻐﻲ ﻟﺒﺢ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ ﻜ7ﻟ 6ﻀ' ﻤ8ﺴﺴﺎ 4ﺴ ﺌﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤ
ﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ .ﺜﺎﻟﺜﺎ ،ﻴﺘﻌﻴ  3ﺘ Tﻟﻟﺔ ﺘﺘﺤﻤ ﻟﻤﺠﺎ@ﻓﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ
ﻷﺴﺎ #ﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋ ﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ .ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻨ Tﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻤﻀ 3 ،Lﻴﺘﻟﻰ
ﺎﻗ' ﻤﻬﻨﻲ ﺨﺎﺠﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻤﺼﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴ ﻟﻨﻤ Z7ﻻﻗﺘﺼﺎ? ﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻋﻠﻰ
 3ﻴﻀ' ﺨﺒ  C8 ?7 Eﺸﺘﻰ ﻓﻲ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﻻﻗﺘﺼﺎﻴﺔ.
ﻴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺴ' ﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤ ﻟﺘﺼﻴﺎ ﺘﻌﻴ* ﺠﻤﻬ ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﺴﺒ
ﻟﻘﻴﺎ' ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺘﻪ .ﻻ ﺘﺠ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺠ  Eﺘﻐﻴﻴ ﻓﻲ ﺘﻌﻴ* ﻟﺠﻤﻬ ﻟﻤﻠ@'
ﺒﺎﻤﺘﺤﺎ ﺘﺸﻐﻴ ﻜﺎﻤ 3 ،ﻹﺠ  Eﺘﻐﻴﻴ ﻓﻲ ﺘﻌﻴ* ﻤﺘﺤﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴ4 ،ﻻ  3ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺘ3 Cﻨﻪ ﻴﺠ4 Hﺨﻀﺎ Lﻜﺎﻓﺔ ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ 4ﻟﻰ ﻨTﺎ' ﻟﻠﺘﺸﺨﻴ  Oﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
ﺘﺘﻟﻰ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺴ8ﻟﻴﺔ ﻋ ﺘﺸﻐﻴﻠﻪ .ﻴﺤ ﻫ 7ﻹﺠ  4 Eﻜﺎ ﻟﻤﺸﺘ 6ﻓﻲ ﻟﺨﺔ
ﻤ8ﻫﻼ ﻟﻼﺸﺘ  6ﻀﻤ ﻟﻤﺴﺎ ﻟﻌﺎ?  3ﻟﻤﺴﺎ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ  ،ﻟﺸ ﻟﺘﻲ ﻴﺠH
 3ﺘُﺴﺘﻓﻰ ﻻﺸﺘ ﻜﻪ ،3 ،ﺒﻤﺎ ،ﻋ' ﻜﻔﺎEﺘﻪ ﻟﻼﺸﺘ  6ﻓﻲ ﻟﺨﺔ .ﻤ ﻫﻨﺎ ﺘﺼﻲ
ﻤﺴ] Fﺨ ﻟﻺﻋﻔﺎ Eﻤ ﻤﺘﺤﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴ ﻴﻌﺘﻤ ﻋ' ﻟﻘ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺠﻨﺔ  3ﻴﺘ' ﺘﻌﻴ* ﱢ
ﻟﻌﻤ4 ،ﺨﺎ ﻤﺴﺎ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﻴﻤﻲ 4ﻟﻰ ﻤﻨﺢ ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ  ?7ﻟﻘ ﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
174

תקצירבערבית

ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤ ﺘﺄﻫﻴﻼ ﻤﻬﻨﻴﺎ .ﻨﺼﻲ ﻜ7ﻟ 6ﺒﻔﺘﺢ ﻤﺴﺎ ﻴﺴﺘﻋ Hﺎﻟﺒﻲ ﻀﻤﺎ ﻟﺨ
ﻟﻤﻌﻔﻴ ﻤ ﻻﺸﺘ  6ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﺎﻟﺒﻲ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎ ﻷﺨ.C
ﺘ8ﻜ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻓﻲ ﻤﻀ Lﻟﺸﻜ ﻟ ?7ﻴﺠ Hﻋﺘﻤﺎ Wﻓﻲ ﺘﻘﻴ' ﻟﺨﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻜﻴ
ﻓﻲ ﻟﺨﺔ3 ،ﻫﻤﻴﺔ ﻀﻊ ﺨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﻼءم وﻗﺪرات اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺼﺎﻟﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وإﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ إﻧﺸﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺆﻣّﻦ اﺷﺘﺮاﻛﺎ ﻧﺸﻄﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﻳﻈﻞ ﻣﺒﺪأ "اﻟﻌﻤﻞ أوﻻ" اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳﻲ،
ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ  3ﻴ Tﺴﺘﻴﻔﺎ Eﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ?3 ،ﻤﺘﺤﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴ ،ﺸﺎ
ﻻﺴﺘﺤﻘﺎ Vﻤﺨﺼﺼﺎ ﻀﻤﺎ ﻟﺨ .ﻤﻊ 7ﻟ 6ﺘ Cﻟﻠﺠﻨﺔ  3ﻟﻨTﺎ' ﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﻟﻗ ﻟ ﻫ ﺼﺎ' ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ3 ،ﻨﻪ ﻻﺒ ﻤ ﻋﺘﻤﺎ ﺒﻌ Xﻟﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻟﻨTﺎ' ﻟ?7
ﻴ ّ ﻠ Hﻟﺤﺼ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎ ﺠ  Eﻋ' ﺴﺘﻴﻔﺎ Eﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ7 ،ﻟ6
ﻤ ﺨﻼ 4ﻨﺸﺎ EﻨTﺎ' ﻤﺘ Zﻟﻓ Xﻤﻨﺢ ﻟﻤﺨﺼﺼﺎ4 ،ﻀﺎﻓﺔ 4ﻟﻰ 3/ﺠﻌ ﺸ
ﺴﺘﻴﻔﺎ Eﻤﺘﺤﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴ 3ﻜﺜ ﻤﻨﺔ ﺒﺸﻜ ﻓﻌﻠﻲ.
ﺘﻋ' ﻟﻠﺠﻨﺔ 4ﻨﺸﺎ EﻤﻨTﻤﺔ ﻤﺤﻔ@  ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻴﺘ' ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﺄﻜﻴ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﻤﺤﻔ@ 
4ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤ ﺨﻼ 3ﻨTﻤﺔ ﻟﺘﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻌﻤ  ﻟﺘﺄﻫﻴ ﻟﻤﻬﻨﻲ4 ،ﻟﻰ ﺠﺎﻨ Hﻟﺨﻤﺎ
ﻟ ﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻤﻨﺢ ﻟﻤﻜﺎﻓﺂ ﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺨﻴ ﻓﻲ ﻟﻌﻤ ﻓﺘ ﻴﻠﺔ.
ﺒﻬ 7ﻟﺨﺼ Oﺘﺠ ﻹﺸﺎ 4ﻟﻰ  3ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻌﺘﺒ 4ﻨﺸﺎ EﻤﻨTﻤﺔ ﺘﻌﺘﻤ "ﻀﻴﺒﺔ
ﻟﺨ ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ" ﻓﻲ ﻟﺴﻨ  ﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ 4ﺴ ﺌﻴ ﺨ 4ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ .ﻗ ﻓﺤﺼ ﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺞ "ﺨﻤﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺘﺼﻲ ﺒﺘﻘﻴﻴ ﻤﺞ ﻫ 7ﻟﻤﻜH
ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤ ﻻ ﺘﺘﺠﺎ@ ﻷﺒﻌﺔ 3ﺸﻬ ﻤ 4ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺘ ﻻﺸﺘ  6ﻓﻲ
ﻟﺨﺔ .ﻗ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜ7ﻟ3 6ﻨﻪ ﻴﺠ Hﻋﺘﻤﺎ ﺠ@  Eﻟﻴ #ﻋﻠﻰ ﺸﻜ  ﺘ Hﻴﻤﻨﺢ ﻟﻜ
ﻤﺸﺘ 6ﻓﻲ "ﺨﻤﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"4 ،ﻟﻰ ﺠﺎﻨ3 Hﺤﻘﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺼﺼﺎ ﻀﻤﺎ ﻟﺨ.
ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤ  ﻋﻤ ﻤﻴ? ﻟﺤﺎﻻ ،ﻟﺘﺎﺒﻌﻴ ﻟﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ ،ﻗﺎﺌﻤﻴ ﻋﻠﻰ
ﻀﻊ ﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺸﺘ  6ﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻨﻔﻴ7ﻫﺎ ،ﺘﺤﻴ
ﻤ Cﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ  3ﻋ' ﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻟﺨﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻬ* ﺘﻘﻴ ﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎ.
4ﻻ  3ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺌﺘﻤﺎ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎ ﻟﻤ7ﻜ 3ﻋﻼ Wﻟﺠﻬﺔ ﻏﻴ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎ@ ﻟﻌﺎ' ﺘﻘﺘﻀﻲ
ﻟﻘﻴﺎ' ﺒﻤ ﻗﺒﺔ ﺜﻴﻘﺔ ﻹ  ﻟﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴ ﻤﻴ? ﻟﺤﺎﻻ ﻓﻊ ﻤﺴﺘC
ﻟﺸ ﻟﺘﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺸﺢ ﻟﺤﺼ ﻋﻠﻰ  74ﻷ  Eﻫ 7ﻟ ،ﻤ ﺤﻴ Uﺨﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﻟﻌﻤ ﻤﺴﺘ  Wﻟﻌﻠﻤﻲ .ﺘ Cﻟﻠﺠﻨﺔ 3ﻨﻪ ﻻ ﺒ ﻤ ﺨﻔ Xﻤﺴﺘ Cﻟﺠﻬ ﻟﻤﻔX
ﻋﻠﻰ ﻤﻴ? ﻟﺤﺎﻻ ﻜﺸ ﻟﺘﺄﻤﻴ ﻤﻨﺢ ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ﻟﺨﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
 ﻟﻨﺎﺠﻌﺔ .ﺒﻘﺎ ﻟ7ﻟ 6ﻗﺎﻤ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻌﻴ* ﻟﻤﻌﺎﻴﻴ ﻟﺘﺤﻴ ﻟﻌ ﻷﻨﻰ ﻟﻀ?
ﻟﻤﻴ? ﻟﺤﺎﻻ ﻓﻲ ﻜ ﻤﻜ@.
175

שילובמקבליגמלאותקיוםבמעגלהעבודה

ﻴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺴ' ﻟﺜﺎﻟ Uﻤ ﻟﺘﺼﻴﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺴﺒ Vﻗﻠﻨﺎ ،ﻤﻨTﻤﺔ ﻹﺸ *  ﻟﻗﺎﺒﺔ
ﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺤﻜﻤﺔ 4ﺴ ﺌﻴ  ﻟﻤﺠﻬﺔ ﻨﺤ ﻟﺠﻬﺎ ﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒ Vﻟﺨﺔ4 ،ﻟﻰ ﺠﺎﻨH
ﻟﺴﺎﺌ ﻟﻼ@ﻤﺔ ﻟﺼ ﻨﺠﺎ Bﻟﺨﺔ .ﻜﻤﺎ 7ﻜﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،ﻴﺘﻠ Hﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ  3ﺘﺴﻠ'
ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﺠﻤﻋﺔ ﻤ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 4ﻟﻰ ﺠﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ﺜﻤﺔ 3ﻫﻤﻴﺔ
ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺠ ﻗﺎﺒﺔ ﺤﻜﻤﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ ﺘﻀ' 3ﺠﻬ@ ﻟﻗﺎﺒﺔ ﻟﻌﺎﻤﺔ
3ﺨ Cﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺎ ﺘﺼ ﺤﻘ Vﻜ ﻤﺸﺘ 6ﻓﻲ ﻟﺨﺔ.
ﻤ ﺒﻴ ﻟﻬﻴﺌﺎ ﻟﺘﻲ ﺘﺼ ﺤﻘ Vﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﺘﺒ@ 3ﻫﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎ* ،ﻟﺘﻲ
ﺘﻤﺜ   3ﻟﻤﺸﺘ 6ﻟﻤﻜ@ﻴﺔ ﻻﻋﺎ ﻟﻨ Tﻓﻲ ﻗ   ﻟﻤﻴ ﻟﺤﺎﻻ ﻴﻌﺘﺒﻫﺎ
ﻟﻤﺸﺘT 6ﺎﻟﻤﺔ ﻻ ﻤﺒ ﻟﻬﺎ .ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺘﻌ@ﻴ@ ﻓ Oﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ
ﻟﻠﺘﺠﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎ* ﻤ ﺨﻼ ﺘﺴﻬﻴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻﻟﺘﻤﺎ3 #ﻤﺎﻤﻬﺎ ،ﻤﻨﺢ ﻜ ﻤﺸﺘ6
ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻨﻨﻴﺎ .ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒ@ﻴﺎ ﻋ ﻫﻴﺌﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎ* ﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻀ' ﺠﺎ ﻗﺎﻨ 4ﻟﻴﻬﺎ ،ﻤﺎ ﻤ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻴ  E 3ﻟﺠﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎ* .ﺤﻴ3 U
ﺼﻼﺤﻴﺎ ﻟﺠﺎ ﻻﺴﺘﺌﻨﺎ* ﺘﻨﺤﺼ ﻓﻲ ﺒﺤ Uﻗ   ﻤﻴ ﻟﺤﺎﻻ ﻓﺤﺴ ،Hﺘﺼﻲ
ﻟﻠﺠﻨﺔ  3ﻴﺘ' ﺒﺤ Uﻟﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻘ   ﻟﺼﺎ ﻋ ﺴﺎﺌ ﻟﺠﻬﺎ ﻟﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻓﻲ 4ﺎ ﻟﺨﺔ 3ﻤﺎ' ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﻤ .ﺘﻘﻀﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻜ7ﻟ3 6ﻨﻪ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻨﺸ EﺘﻀﺎH
ﻓﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻴﺠ 3 Hﻴﻜ ﻷﺒﺎ Eﻟﻌﺎﻤﻠ ﻓﻲ ﻤ ﻜ@ ﻟﺘﺸﻐﻴ ،ﻟﻤﺴ8ﻟ ﻋ
ﻓﺤ Oﻗ  ﻟﻤﺸﺘﻜﻴ ﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺨﻤﻴ ﺤﻜﻤﻴﻴ.
ﺒﺎﻟﺘ @? ﻤﻊ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻲ ﻴﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺸﺘﻜ ﻓﻲ ﻟﺨﺔ ،ﻴﺠH
ﺘﻌ@ﻴ@ 3ﺠﻬ@ ﻟﻗﺎﺒﺔ ﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎﻓﺔ 4ﻟﻰ ﺘﺄﻤﻴ ﻨﺸﺎ ﻟﺠﻬﺎ ﻤﻨﻔ 7ﻟﺨﺔ 4ﺤ @ﻫﺎ
3ﻫ * ﻟﺨﺔ ،ﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫ   ﻓﻲ ﻟﻘﺎﻨ  ﻟﻘ ﻋ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻹ   ﻟﻌﻘ ﻟﻤﺒ'
ﺒﻴ ﻟﺤﻜﻤﺔ  ﻟﺠﻬﺎ ﻟﻤﻨﻔ .7ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ  3ﻴﺴﻤﻲ @ﻴ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻟﺘﺠﺎ
 ﻻﺴﺘﺨ ' ﺎﻗ' ﺘﻔﻜﻴ ﻴﻀ' ﻤﻤﺜﻠﻴ ﻋ ﻟﺤﻜﻤﺔ  ﻟﺠﻤﻬ ،ﻴ ﻜ Hﻋﻤ ﻟﺨﺔ
ﺒﺸﻜ  ﺌ' ﻴﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﺔ   4ﻟﺨﺔ ﻴﺸ* ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴ7ﻫﺎ ﺒﺸﻜ ﻤﺴﺘﻘ .ﻓﻲ ﻵ
ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺘﻌﻴ ﻋﻠﻰ   4ﻟﺨﺔ 4ﺠ  Eﻋﻤﻠﻴﺎ ﻗﺎﺒﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻻ ﻴﺘ' ﻻﻋﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ.
ﻴﺘ' ﺘﺒﻴ Vﻟﻘ ﺌ ﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻗﺎﺒﺔ ﻋﺒ 3ﺠﻬ@ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻴﺘ' ﺘﺤﻴﻫﺎ ﻓﻲ
ﻟﻌﻘ ﻟﻤﺒ' ﺒﻴ ﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﻔ ?7ﻟﺨﺔ.
ﺜﻤﺔ ﺠ ﻨ3 Hﺨ Cﻟﻺﺸ * ﻟﻌﺎ' ﻋﻠﻰ ﻟﺨﺔ ﺘﺘﻌﻠ VﺒﻤﻨTﻤﺔ ﻟﻤﻌﻠﻤﺎ  ﻟﺒﺤ 7 U
ﻟﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺨﺔ 74 .ﻤ 3ﺠ ﻀﻤﺎ ﻹﺸ * ﻟﻨﺎﺠﻊ ﻓﻲ ﻟﻗ ﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺨﺔ ،ﻻ
ﺒ 3ﻻ ﻤ 4ﻨﺸﺎ EﻤﻨTﻤﺔ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻤﺤ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘﻟﻰ   4ﻟﺨﺔ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺘﻜ
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﻜ@ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎ ﻟ  ﻤ ﻜﺎﻓﺔ ﻟﻤﺼﺎ :ﻟﺨﺎﺼﺔ  ﻟﺤﻜﻤﻴﺔ   7ﻟﺼﻠﺔ
ﺒﺘﻨﻔﻴ 7ﻟﺨﺔ .ﺜﺎﻨﻴﺎ ،ﺘﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺄ ﺘ ﺼ ﻹ  ﻤ ﻜﺒﺘﻬﺎ ﻟﺨﺔ ﻤ ﺨﻼ
3ﺒﺤﺎ Uﺘﺠﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ 4ﺠ 3 Eﺒﺤﺎ Uﺤ ﻟﺨﺔ ﺘﺘﻻﻫﺎ ﻤ8ﺴﺴﺎ ﺨﺎﺠﻴﺔ.
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Abstract

The goal of Israel’s Welfare to Work Program is deﬁned by law as
follows: “the integration of recipients of allowances into the labor
market to maximize their earnings capacity by assigning them a
part in the responsibility for the same, in order to facilitate their
transition from dependence on such allowances to economic and
social independence.”1 Its aim is thus the sustainable placement
of program participants in employed positions, so as to improve
their economic and social welfare and increase the general rate
of participation in the Israeli work force. The indices for measuring the success of the program and its operators are generated directly by these goals. They express the parameters used
to characterize sustainable integration into the labor market: an
adequate wage level and a period of employment suﬃcient for
the accrual of experience and full employee rights.
The commiee’s recommendations fall into three principal categories that corroborate and complement each other, and they
should thus be viewed as a whole whose parts cannot be taken
separately. In particular, there is a strong connection between
the ﬁrst category of recommendations, which deals with the
program’s operational framework – that is, with the question of
by which bodies and in what framework the program should be
run — and the third category, which deals with reinforcing the
system for supervising and assessing the program’s operators.
Regarding the program’s operational framework, the committee has concluded that on a practical level and under current
conditions in Israel, it is desirable to continue operating the program by way of outsourcing to private bodies, since they are
1 The 5764 (2004) Law Book, p. 99. State of Israel: Ministry of Trade, Industry and
Labor website, at: hp://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5EA4894A-6A08-4D45-8867568B878515A9.htm (accessed December 2, 2007).
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capable of achieving its goals eﬃciently. The commiee did not
rule on whether it is more appropriate in principle for a Welfareto-Work program to be operated by public or private bodies, and
it therefore does not rule out future examination of the possibility of involving public bodies in operating the program or some
of its components. It should further be emphasized that delegating authority for the provision of social services to private bodies requires special care in establishing the framework for their
activities, particularly in an area of such critical inﬂuence upon
the lives of persons belonging to Israel’s lowest social-economic
class. The eﬀect of economic detriment to the income of such persons is especially grave, and their possibilities for coping with it
are especially limited. The commiee has therefore established
a number of limitations and recommendations in this regard:
First, the economic incentive model presented to the operators
must derive solely from the program’s goals — namely, sustainable placement of the participants in employed positions and
encouraging their advancement up the employment ladder. The
contract made with operators must specify economic sanctions
in the event that they fail to meet its requirements or to comply
with government directives. Second, provision should be made
for the inclusion of non-proﬁt organizations and of Israeli ﬁrms
among the program’s operators. Third, the government must
continue to bear most of the economic risk entailed in the program's operation. Given the importance of this issue, the committee recommends that the details of the ﬁnal economic model be
approved by an external team of experts specializing in diﬀerent
ﬁelds of socio-economic policy.
The second category of recommendations deals with the deﬁnition of the program's participant population and the treatment
of its members. The commiee sees no need to change the deﬁnition of the population subject to the full Employment Test or of
the test itself, but it has concluded that all participants who are
referred to the program ought ﬁrst to pass through a diagnostic
iv
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and screening procedure operated under government responsibility. This process will determine whether or not the participant
is ﬁt for participation in the program, in its regular or its rehabilitative track, and what limitations may apply. Pursuant to this, the
commiee recommends deﬁning a new ground for exemption
from the Employment Test, on the basis of occupational incapacity, and including in the program an employment rehabilitation
track for participants with low occupational capacities. A further
recommendation is for the establishment of voluntary participation tracks for income support applicants who are exempt from
participating in the program, and for other beneﬁt applicants.
Regarding the treatment of program participants, the committee stresses the need to determine, for each participant, a Personal Plan compatible with her/his occupational skills and personal
circumstances, and to create mechanisms for the active involvement of participants in establishing that plan, taking into account
their cultural, social and family circumstances. The “work ﬁrst”
principle should remain the central guideline in constructing the
personal plan, but in order to advance the participants’ occupational status, the elements of professional training, on-the-job
training and basic education should be enhanced.
The commiee recommends that fulﬁllment of the personal
plan — that is, the employment test — remain a prerequisite for
receiving income support beneﬁts. However, the commiee has
determined that the mechanism for this as currently deﬁned is
too strict. The procedure for withdrawing beneﬁts on account
of non-compliance with the personal plan should be made more
ﬂexible, by creating a gradual withdrawal mechanism and/or
by making the terms of the Employment Test more ﬂexible. The
commiee supports the creation of an integrated incentive system, which will emphasize positive incentives for participants
in the form of professional advancement and professional training mechanisms, work support services, and additional ﬁnancial
rewards for long-term integration in work. In this context, the
v
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commiee views with favor the establishment of an Income Tax
Credit system in Israel within the next few years. The commiee
examined in particular the issue of including a workfare component in the personal plan, and it recommends that this be limited
to no more than four months out of the entire period of participation in the program. In addition, the commiee determined that
workfare participants ought to be entitled to non-salary compensation in addition to their income support beneﬁts.
The commiee recommends that case managers working for
the program operators continue to be responsible for seing the
options presented to the participant regarding the personal plan
s/he is to fulﬁll and establishing the extent to which it has or
has not been fulﬁlled, for the purpose of determining eligibility for beneﬁts. However, the transfer of such authority to someone who is not a public servant requires strict supervision by
the Program Administration over the training of case managers,
and raising the prerequisites for this role in terms of professional
and/or educational background. In addition, reducing the case
managers’ workload is a vital condition for proper and eﬀective
treatment of program participants, and the commiee has accordingly deﬁned indices for determining the minimum number
of case managers in each center.
The third category of recommendations deals with government supervision and assessment of the bodies charged with
implementing the program, and with the vehicles required for
measuring its success. As noted, the program involves transferring various governmental powers to private bodies, and proper
governmental supervision of the program operators is therefore
vital. This should consist both of comprehensive supervisory
mechanisms and of institutions designed to protect the rights of
each and every program participant.
Of particular importance among the laer institutions are the
Appeals Commiees, which are the primary instrument available to participants who consider themselves unjustly harmed
vi
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by the case manager’s decisions. The commiee recommends
strengthening the status of program participants in such situations by easing access to the commiees and providing legal
support to any participant who wants it. In order to improve the
functioning of the Appeals Commiees, the commiee recommends increasing the number of existing panels and including
legal experts in them. Since the Appeals Commiees are authorized to judge only the decisions of the case manager, the commiee recommends that appeals against the decisions of other
decision-making bodies involved in the program’s framework be
referred to the labor courts. The commiee has also concluded
that in order to avoid any suspicion of conﬂict of interest, the
doctors who work in the occupational centers and evaluate the
medical disabilities of participants must be hired by the government.
In addition to dealing with the individual grievances of program participants, there is a need to reinforce the comprehensive
supervision mechanisms intended to ensure that the activities of
the program’s operators remain directed toward achieving the
program’s goals as deﬁned by the law and by the instruments
of its implementation: regulations, administrative directives and
agreements between the government and the program operators.
The commiee recommends that the Minister of Industry, Trade
and Labor appoint a steering team, comprising representatives
of both the government and the public, to monitor the program’s
operations on an ongoing basis, formulate administrative policy
and independently supervise its implementation. In addition, the
Program Administration must carry out comprehensive assessment activities on its own initiative and see to it that their conclusions are carried out, by means of appropriate mechanisms to
be determined by agreement between the government and the
program operators.
Additional aspects of comprehensive program supervision
concern the information and research systems related to the
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program. First, in order to maintain eﬀective, real-time supervision over the program, a uniﬁed, comprehensive information
system should be set up. This system, to be operated by the Program Administration, should draw together data from all the
bodies involved in the program's operation, both private and
governmental. Second, the commiee recommends that the Program Administration continue to sponsor research on the program, and that external studies be encouraged.
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