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  תמצית

 רקע. 1

 תועלת-עלות הערכת

תכנית השל  תועלת-עלות הערכתלבצע  פנה בבקשה למכון ברוקדייל והשירותים החברתיים משרד הרווחה

 . , תכנית לשילוב בעבודה של נשים מרוחקות משוק העבודהאשת חיל

 תועלת כולל:-ניתוח עלות

 פירוט שיטתי של סעיפי תועלת ועלות של תכניות והערכת ערכן הכספי   .א

 פי שני מדדים מקובלים: -בעבודה זו מתבצעת ההשוואה על -השוואה בין התועלת לעלות  .ב

 . התועלת נטו: התועלת פחות העלות 1

 . היחס בין התועלת לעלות2

 .פירוט של סעיפי תועלת ועלות שלא הובאו בחשבון בהערכה הכספית .ג

הניתוח הסטנדרטי בוחן את סוגי התועלת והעלות משלוש נקודות מבט: של המשק )הגדלת המשאבים 

העומדים לרשות החברה(, של הממשלה )חיסכון בתקציב הממשלתי נטו( ושל המשתתף )שיפור המצב 

ת נקודת המבט של המשק )החברה( אהספרות רואה בדרך כלל ב(. Greenberg & Knight, 2007הכלכלי(; )

   .העיקריתנקודת המבט 

 ואוכלוסיות היעד , מטרתהתכניתמעורבים בה

מיזם התעסוקה המשותף  –ארגון 'תנופה בתעסוקה' )תבת( העל ידי  90-תכנית אשת חיל פותחה בשנות הה

עברה התכנית לפעול תחת משרד הרווחה והשירותים  2010לממשלת ישראל ולג'וינט ישראל. בסוף שנת 

)שותפים בה גם משרד הכלכלה, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי במשרד ראש הממשלה, המשרד  החברתיים

 . ורשויות מקומיות( –האגף לשיקום שכונות חברתי  –לקליטת עלייה, משרד החינוך, משרד השיכון והבינוי 

 העבודה מרוחקות מעולםוהרעיון ששילוב בתעסוקה של נשים מחברות מסורתיות עומד בבסיס התכנית 

 מנוף להעצמתן ולהתפתחותן האישית והמשפחתית. יכול להוות 

 התכנית פועלת בקרב ארבע אוכלוסיות עם משאבים תעסוקתיים מוגבלים:

 נשים מן החברה הערבית .א

 שנה( 15יהודיות ותיקות )ילידות הארץ או בעלות ותק של נשים  .ב

 יוצאות אתיופיהנשים  .ג

 יוצאות קווקז ובוכרהנשים  .ד

 הארץ ילידות מתייחסת לשלוש מאוכלוסיות אלו: נשים מן החברה הערבית, יהודיות ותיקות הערכהה

 יוצאות אתיופיה. הנתונים לא אפשרו לנו למצוא קבוצת השוואה למשתתפות יוצאות קווקז ובוכרהנשים ו

את שתי לא כללנו בהערכה . לפיכך )חלק מקבוצה ב לעיל( יהודיות ותיקות שלא נולדו בישראלולמשתתפות 

  האוכלוסיות האלה.
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 שיטת המחקר. 2

 תכנית ה שלהערכת השפע

תועלת של תכנית מחייבת הערכה של השפעת התכנית על משתתפיה. סביר שחלק מן -הערכת עלות

המשתתפים בתכניות היו משתלבים בתעסוקה גם אילו התכניות לא היו קיימות. לכן ההערכה של השפעת 

 שנה:מ-תכנית מבוססת על שתי הערכות

 הערכת השיפור במצב התעסוקה של המשתתפים; .א

הערכת השיפור במצב התעסוקה של קבוצת ביקורת או השוואה. קבוצה זו מורכבת  מאנשים שדומים  .ב

 למשתתפים אך לא השתתפו בתכנית. 

 ידי חישוב ההפרש שבין שתי הערכות המשנה האלה. -הערכת השפעת התכנית נעשית על

לאיתור קבוצת אנשים שדומים למשתתפי התכנית היא עריכת ניסוי אקראי  השיטה הנחשבת כטובה ביותר

(. בשיטה זו מאתרים מועמדים לתכנית ובוחרים מתוכם באופן אקראי randomized controlled trialמבוקר )

מנסים לזהות קבוצת  ,מתאפשראינו הדבר אם את אלו שישתתפו בתכנית ואת אלו שיהיו קבוצת ביקורת. 

יא דומה לקבוצת המשתתפים. האתגר המרכזי במחקר זה היה מציאת קבוצה כזו. התכנית לא השוואה שה

קבוצת השוואה. לשם כך התבססנו על בדיעבד עם קבוצת ביקורת, לכן היה עלינו למצוא מראש בוצעה 

לצורך בחינת תכניות תעסוקה, המתבססת על נתוני הפאנל בסקר כוח אדם  ברוקדייל שיטה שפותחה במכון

 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

כן, הסקר מאפשר  של האנשים להשתלב בעבודה. כמוהעניין בחשבון את להביא סקר כוח אדם מאפשר 

צת ההשוואה מעקב של שנה אחר המרואיינים. לכן יכולנו לאמוד את ההבדל בין קבוצת המשתתפות לקבו

הצביעו  , ונתונים אלובסוף השנה הראשונה. לגבי קבוצת המשתתפות היו לנו נתונים גם לגבי השנה השנייה

שהשפעת  הנחנועל יציבות שיעור התעסוקה. לכן החלטנו לבסס את ההערכה על תקופה של שנתיים. כלומר, 

השפעת הצטמצמה כי בפועל כן תייבסוף השנה הראשונה. הייתה דומה להשפעתה התכנית בשנה השנייה 

שההשפעה נותרת קבועה בשנה אפוא . מצד אחד הנחנו יהאחר נמשכהתכן גם שיה, אך ייהתכנית בשנה השני

לגבי השפעת התכנית  .ההשפעה שעשויה להיות לאחר שנה זובחשבון את  הבאנויה, אך מצד שני לא יהשנ

בחשבון הבאנו את השפעת התכנית: לא  הטינמקש הנחה'שמרנית', כלומר  ההנחנו הנחהמשתתפות  על שכר

ובעיקר  ,את האפשרות שההשתתפות בתכנית משפיעה לא רק על השילוב בעבודה אלא גם על טיב העבודה

 אין בסקר כוח אדם נתוני שכר. ש המגבלהעל רמת השכר. זאת בשל 

 Coarsenedהתאמה בין המשתתפות לבין המרואיינות בשיטת  אמידת ההשפעה הסופית נעשתה באמצעות

Exact Matching (CEM) (Iacus, King & Porro 2012) . 

שפרסם משרד  להפעלת התכנית הערכת העלות התבססה על כמה מקורות, העיקרי שבהם הוא המכרז

במשתתפת, . ההערכה מתייחסת לסך ההשקעה של התכנית 2012בשנת והשירותים החברתיים הרווחה 

  בממוצע.



iii 

 ממצאים. 3

 ת המבט של המשק, תקציב הממשלה והמשתתפות. ועבודה זו מציגה כאמור את התועלת והעלות מנקוד

  .שנתייםמבשל מגבלות הנתונים לא יכולנו להתייחס לפרק זמן ארוך 

 )החברה( של המשק מבטה נקודת

 התועלת נטו )כלומר התועלת פחות העלות( חיובית:  ,המשתתפות לתכניתהצטרפות שנתיים מאז 

 אצל נשים מן החברה הערבית משתתפתבגין ש"ח  7,500ח עד "ש 4,800-כ 

 הודיות ילידות ישראלאצל נשים י משתתפתבגין ש"ח  6,200ח עד "ש 4,300-כ 

 אתיופיה.  וצאותאצל נשים י משתתפתבגין ח "ש 7,300-כ 

 שוםמ צריהודיות ילידות ישראל נונשים  לאצנשים ערביות ו לאצהערכת התועלת נטו המצוין בהטווח 

שהשתמשנו בשתי קבוצות השוואה. שתיהן כללו מרואיינות דומות למשתתפות התכנית במאפיינים 

שאינן , ואילו השנייה כללה את כלל המרואיינות המעוניינות לעבודאישיים, אולם אחת כללה רק משתתפות 

, הנתונים לא אפשרו להשתמש בקבוצת השוואה הכוללת רק את האתיופייוצאות לגבי נשים  עובדות.

בעניין נשים יוצאות  ה. לפיכך ההערכהי, על כן השתמשנו רק בקבוצת ההשוואה השניהמעוניינות לעבוד

 את הגבול העליון של הערכת התועלת נטו.  רק מספקת אתיופיה

משתתפת משתווה בגין כדי להציג זווית נוספת על הממצאים חישבנו את פרק הזמן שבו התועלת מן התכנית 

שנים  1.6עד  1.4למשק. פרק זמן זה הוא ' מחזירה את ההשקעה'לעלות שלה, כלומר הזמן שבו התכנית 

עבודה זו,  לשלוש האוכלוסיות. כלומר התכנית נעשית רווחית למשק במהלך התקופה שאליה מתייחסת

 אליה. מצטרפות שהיא כאמור השנתיים הראשונות מאז שהמשתתפות 

  המשתתפות של המבט נקודות

השיפור במצב הכלכלי בעקבות התכנית גדול  ,כלומר ,מנקודת המבט של המשתתפות התועלת נטו חיובית

אינן מאחר ששכר ומשתלבות בעבודה מרוויחות הש. הסיבה לכך היא מן העלויות הכרוכות ביציאה לעבודה

מיועדת למקבלי קצבת הבטחת לא הייתה התכנית בתקופת המחקר )מקבלות קצבת הבטחת הכנסה 

וההשתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום  ,ההשתלבות בעבודה אינה כרוכה בהפסד קצבה זו( הכנסה

 מצדן. 

 הממשלה של המבט נקודת

העלות של התכנית גבוהה מן החיסכון  ,ומרמנקודת המבט של תקציב הממשלה התועלת נטו שלילית, כל

אינה והממשלה נושאת בעלות התכנית ש הסיבה לכך היאהתקציבי בעקבות הגברת השילוב בעבודה. 

מן  מיעוטרק והתכנית אינה מיועדת למקבלות קצבת הבטחת הכנסה כאמור, חוסכת בהוצאות, משום ש

 חלק מן המשתתפות המשתלבות מס הכנסה. גבוהות מספיק לתשלוםלרמות שכר  גיעותמ המשתתפות

 .ה )'מס הכנסה שלילי'(למענק עבוד זכאיות אף בעבודה

 תקציב הממשלה.מבחינת משתתפות ושלילית המשק ומבחינת הלסיכום, התועלת נטו חיובית 
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 לרגישות התוצאות  מבחן. 4

להנחות רגישות  המשתתפות של התעסוקה שיעורי על התכנית של ההשפעה הערכת תוצאותאם  בחנו

ת הצטרפוהבדיקה העלתה שהתכנית נותרת רווחית למשק כעבור שנתיים מ .הן רגישות למיניהן ועד כמה

 מזו שאנו הערכנו. יםהמשתתפות אליה גם אם השפעתה קטנה בעשרה אחוז

יוצאות אתיופיה, משתי סיבות. ראשית, קבוצת על  , בעיקרלמרות זאת יש להתייחס בזהירות לממצאים

בשל מחסור בנתונים.  ,להשתלב בעבודהלעניין וואה למשתתפות מאוכלוסייה זו לא כללה התייחסות ההש

אחוז ניכר מן , אבל שנית, הניתוח התייחס רק לנשים שלא היו מועסקות בעת ההצטרפות לתכנית

מן המשתתפות שהתחילו את התכנית  17%המשתתפות יוצאות אתיופיה היו מועסקות כשהצטרפו לתכנית )

מן המשתתפות יוצאות  47% 2012–2011בשנים  :שיעור זה נמצא במגמת עלייהו (2012–2008בשנים 

 .20%עמד השיעור על  אתיופיה עבדו בעת שהצטרפו לתכנית ובקרב היהודיות ילידות ישראל

 הממצאים בהערכת בהם להתחשב שיש נוספים היבטים. 5

 כותכרו החלטות אלוהערכה הכספית. ב שייכללו גורמיםה לגבי רבות החלטות תמחייב תועלת-עלות הערכת

 :זו בעבודההגורמים שלא נכללו בהערכה הכספית להלן  בזמינות המידע. הןשיקולים עקרוניים וב הן

 בחשבוןהובאו תועלת שלא סוגי  .א

קידומן בעבודה של יחסת להשפעת התכנית על יההערכה אינה מתעבודת בשל מגבלות הנתונים  .1

 משתתפות שעבדו כשהצטרפו אליה. 

שאינם יותר של התכנית על התעסוקה של אנשים  הרחב הההערכה אינה מתחשבת בהשפע .2

 : למשלבתכנית,  יםמשתתפ

 על קרובי משפחה ומכרים של המשתתפות, השפעה  .א

 על נכונות המעסיקים להעסיק אנשים דומים נוספים,השפעה  .ב

 ודדת אנשים דומים להשתלב בתעסוקה.על האווירה בקהילה רחבה יותר שמעהשפעה  .ג

 בחשבון הובאו עלות שלא סוגי  .ב

גם למשתתפות שמשלמות  – עלויות של שירותים שתומכים ביציאה לעבודה, כגון מעונות יום .1

 ;עבורם וגם לממשלה שמסבסדת אותם

עובדות למשל בתכנית, לתמיכה ים ושל עבודת גופים שונים זיעלויות של שימוש במבנים פי .2

 סוציאליות במחלקות לשירותים חברתיים שמפנות משתתפות לתכנית.

 להערכתנו עלויות אלו אינן משנות את התוצאות באופן משמעותי.
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 דברי תודה

להודות לכל מי שסייע לנו בעבודה זו. בפרט אנו מודים לנורית לפידות, מנהלת התכניות לעולים  ברצוננו

בתבת, על ההבהרות הרבות לגבי פעילות התכנית בשנים האחרונות; למיכאל דינוביץ', סמנכ"ל הכספים של 

שירות לרווחת תבת, על הסיוע להערכת עלות התכנית; וללינדה דגן, המפקחת הארצית האחראית לתכנית ב

הפרט והמשפחה במשרד הרווחה, על המידע העדכני שסיפקה לנו. תודתנו נתונה גם לסוזן חסן, חוקרת 

בתחום התעסוקה במכון ברוקדייל, על הסיוע בהכרת פעילות התכנית ומאפייני המשתתפות מעבר לנתוני 

, ברוקדייל במכון מיוחדות ותאוכלוסי תעסוקת לחקר המרכז מנהלת, נאון לדניז מודים אנומערכת המידע. 

 הערותיו על הרווחה ממשרד נוריאל לאור גם מודים אנועל הליווי המקצועי שתרם לנו לאורך כל הדרך. 

 הגרפית העריכהתודתנו נתונה לרעיה כהן על עריכת הלשון וללסלי קליינמן על  .העבודה לטיוטת המועילות

  .וההבאה לדפוס
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 מבוא. 1

של תכנית  תועלת-עלותלבצע ניתוח  והשירותים החברתיים ידי משרד הרווחה-מכון ברוקדייל התבקש על

 . של נשים מרוחקות משוק העבודה עבודהבשילוב , תכנית לאשת חיל

  תועלת-עלות ניתוח 1.1

 תועלת כולל:-ניתוח עלות

 פירוט שיטתי של סעיפי תועלת ועלות של תכניות והערכת ערכן הכספי   .א

 פי שני מדדים מקובלים: -בעבודה זו מתבצעת ההשוואה על -השוואה בין התועלת לעלות  .ב

 . התועלת נטו: התועלת פחות העלות 1

 . היחס בין התועלת לעלות2

 פירוט של סעיפי תועלת ועלות שלא הובאו בחשבון בהערכה הכספית. .ג

 .(Greenberg & Knight, 2007 הניתוח הסטנדרטי בוחן את סוגי התועלת והעלות משלוש נקודות מבט

 ,בזכות התכנית עבודההמשתלב ב עובד של התפוקה מן תועלת מפיקהמשק  - המשקשל נקודת המבט  .א

 הפעלת התכנית. של בעלויות נושאאך הוא 

למי שמשתלב  בקצבאות ןמרוויח מן החיסכותקציב הממשלה  - הממשלהתקציב  שלנקודת המבט  .ב

ועלויות  עלויות הפעלת התכנית ,מצד שני .שלו ומהגדלת תשלומי מסים בעבודה בזכות התכנית

 נגרעים, בעבודה המשתלביםשמקבלים  )'מס הכנסה שלילי'( כגון מענק עבודה ,עבודה תומכי מענקים

 .בעקבות התכנית מתקציב המדינה

 שכר יםמרוויח המשתלבים בעבודה תכניתה ימשתתפ - בתכנית יםהמשתתפשל נקודת המבט  .ג

 .יםמסו כגון מענק עבודה, ומפסידים קצבאות ,עבודה תומכי מענקיםכן ותם מעבוד

רכיב נוסף שמביאים לעתים בחשבון הוא תשלומים של המשתתפים ושל הממשלה לשירותים תומכי 

מעונות יום בעקבות יציאה לעבודה. לפי הערכתנו רכיב זה זניח בתכנית תשלום על השימוש בכגון  ,עבודה

 הרכיבים מופיע בנספח ב.על ולכן לא הבאנו אותו בחשבון. דיון מפורט  ,זו

  הפעולה ודרכי היעד אוכלוסיות מטרתה, ,אשת חיל תכניתמעורבים בה 1.2

מיזם התעסוקה המשותף  -על ידי ארגון 'תנופה בתעסוקה' )תבת(  90-תכנית אשת חיל פותחה בשנות ה

עברה התכנית לפעול תחת משרד הרווחה והשירותים  2010לממשלת ישראל ולג'וינט ישראל. בסוף שנת 

  1החברתיים.

הרעיון ששילוב בתעסוקה של נשים המגיעות מרקע של חברות מסורתיות המרוחקות עומד בבסיס התכנית 

                                                   
ראש  דבמשרבמגזר הערבי , הרשות לפיתוח כלכלי כלכלהמשרד ה משרד זה הוא האחראי לתכנית, ושותפים בה גם 1

ורשויות  חברתי( שיקום שכונות)האגף ל, משרד החינוך, משרד השיכון והבינוי ת עלייהקליטלמשרד ההממשלה, 
 מקומיות.
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 מנוף להעצמתן ולהתפתחותן האישית והמשפחתית. יכול לשמש  מעולם העבודה

 משאבים תעסוקתיים מוגבלים:עם  התכנית פועלת בקרב ארבע אוכלוסיות

 נשים מן החברה הערבית .א

 שנה( 15יהודיות ותיקות )ילידות הארץ או בעלות ותק של נשים  .ב

 יוצאות אתיופיהנשים  .ג

 יוצאות קווקז ובוכרהנשים  .ד

, נשים מן החברה הערבית, נשים יהודיות ותיקות ונשים יוצאות שלוש מאוכלוסיות אלואנו עוסקים ב כאן

 ם לא אפשרו לנו למצוא קבוצת השוואה למשתתפות יוצאות קווקז ובוכרה. אתיופיה. הנתוני

בכל אחת מאוכלוסיות  אלו נופו מקצת מן המשתתפות וזאת במטרה להגדיל את ההתאמה עם המרואיינות 

  .2.2.1כפי שיתואר בסעיף  בסקר כוח אדם

 יים: עיקרשלבים ארבעה תכנית ל

להכנה לעולם העבודה. נושאים מרכזיים בסדנה:  יתקבוצת סדנה -הכנה לקראת יציאה לעבודה  .א

יומנויות להשתלבות כלים וממ והיכרות עם עולם העבודה,, מוכנות לעבוד ליציאה מוטיבציה הגברת

משפחה ועבודה. כמו כן התכנית מספקת סדנת אוריינות בתחום השפה העברית בעבודה וכן 

 ניתנת.  למשתתפות מן החברה הערבית ויוצאות אתיופיה

הכנת המשתתפות יצירת קשרים עם מעסיקים, סיוע באיתור מקומות עבודה,  –בעבודה שילוב  .ב

 ;עבודהב ההשתלבותלעבודה. ליווי, מעקב ותמיכה לאחר 

 המקיים תעסוקתי במועדון משתתפות הנשים - מועדון אשת חיל –ליווי אישי וקבוצתי תמיכה ו .ג

 תעסוקה; תומכי בנושאים קבוצתית פעילות

 למשתתפותיה להעניק התכנית מוסיפה הראשונית ההשמה לאחר -תעסוקתי, אישי וחברתי קידום  .ד

  .לתכנית רכיבים נוספים תעסוקתן איכות את ולשפר לקדמן כדי ההכשרה וההשכלה בתחום כלים

 זו הערכהעבודת  מבנה 1.3

משתתפותיה השתלבות מציג את הערכת ההשפעה של התכנית על  הבאפרק ה :כךבנויה  הערכההת עבוד

מנקודת המבט של  תועלת-עלותמציג את מודל ה 3בקבוצות השוואה. פרק  שימושידי -על בתעסוקה

מציג את הערכת התועלת  4המשתתפות, תקציב הממשלה והמשק. בהסתמך על בחינת ההשפעה, פרק 

 יןבגהעלות הממוצעת הערכת מציג את  5משתתפת. לאחר מכן פרק  בגיןהכספית מן התכנית בממוצע 

פי מדדי -בוחן אותן זו מול זו על 6משתתפת. לאחר שהערכנו את התועלת בנפרד ואת העלות בנפרד, פרק 

לאומדן  מבחני רגישותמציג  8פרק ו ,מציג את זמן החזר ההשקעה למשק 7פרק  .מקובלים תועלת-עלות

 . העבודה במגבלות דנים אנו 9, בפרק לבסוף. התועלת



3 

 מציגים כן כמו. מרכזיים חישובים של טוריחישוב השפעת התכנית וכן פאת מודל  מציגים הנספחים

 .תועלת מול עלות של פורמלי ומודל התכנית משתתפות של בעבודה השילוב על נתונים הנספחים

 התכניתה של השפעההערכת . 2

 ת השוואהוהשיפור במצב התעסוקה לעומת קבוצ 2.1

השפעת התכנית על משתתפיה. סביר שחלק מן  תועלת של תכנית מחייבת הערכה של-הערכת עלות

המשתתפים בתכניות היו משתלבים בתעסוקה גם אילו התכניות לא היו קיימות. לכן ההערכה של השפעת 

 משנה:-תכנית מבוססת על שתי הערכות

 הערכת השיפור במצב התעסוקה של המשתתפים; .1

הערכת השיפור במצב התעסוקה של קבוצת ביקורת או השוואה. קבוצה זו מורכבת  מאנשים שדומים  .2

 למשתתפים אך לא השתתפו בתכנית. 

 ידי חישוב ההפרש שבין שתי הערכות המשנה האלה. -הערכת השפעת התכנית נעשית על

א עריכת ניסוי אקראי השיטה הנחשבת כטובה ביותר לאיתור קבוצת אנשים שדומים למשתתפי התכנית הי

(. בשיטה זו מאתרים מועמדים לתכנית ובוחרים מתוכם באופן אקראי randomized controlled trialמבוקר )

עם מראש לא בוצעה  אשת חיל אולם התכניתאת אלו שישתתפו בתכנית ואת אלו שיהיו קבוצת ביקורת. 

שיטה שפותחה במכון בנו שתמשהשוואה. לשם כך הקבוצת בדיעבד,  ,קבוצת ביקורת, לכן היה עלינו למצוא

לצורך בחינת תכניות תעסוקה, המתבססת על נתוני הפאנל בסקר כוח אדם של הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה. פרק זה מתאר שיטה זו ומציג את תוצאות ההערכה.

 ההשוואה תווקבוצ תכניתהמשתתפות  נתוני 2.2

 תכניתהמשתתפות  2.2.1

 ידי תבת.-לגבי משתתפות התכנית הוא מערכת המידע המנהלי של התכנית, אשר פותחה עלמקור הנתונים 

עד  2009שהצטרפו לתכנית בשנים  (משתתפות 408) הנתונים מתייחסים למשתתפות מן החברה הערבית

 משתתפותלו 2012עד  2008שהצטרפו לתכנית בשנים  (משתתפות 213) למשתתפות יוצאות אתיופיה ,2012

. הניתוח כולל כאמור מעקב 2012 עד 2008 בשנים לתכנית שהצטרפו (משתתפות 135) ישראל ילידות יהודיות

  2013.2אחר המשתתפות במשך שנה, כך שהשנה האחרונה שבחנו במערכת המידע היא שנת 

 ת:ופו מקצת מן המשתתפונבמטרה להגדיל את ההתאמה עם המרואיינות בסקר כוח אדם, 

הוריות. כמו כן, -ומשתתפות נשואות או אימהות חד 54–18משתתפות בנות  נשים ערביות: כללנו רק .א

 לא כללנו מיעוט של המשתתפות המתגוררות בדרום הואיל והן משתייכות לחברה הבדואית. 

                                                   
קיימים נתונים לגבי מצב התעסוקה של המשתתפות מרגע הצטרפותן לתכנית ועד שלוש שנים במערכת המידע  2

, אולם בשל מגבלות סקר כוח אדם המתוארות בהמשך השתמשנו רק בנתוני מעקב של השנה הראשונה ןלאחר מכ
 לאחר ההצטרפות לתכנית.
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, יהודיות שאינן חרדיות, ומשתתפות שנולדו 54–25יהודיות ילידות ישראל: כללנו רק נשים בנות  .ב

 שנה מאז עלייתן לארץ(. 15לילידות ישראל או לנשים שחלפו לפחות בישראל בלבד )התכנית מיועדת 

 .54–18יוצאות אתיופיה:  כללנו רק נשים בנות  .ג

  ת ההשוואהוקבוצ

, לכן היה עלינו למצוא קבוצת השוואה בדיעבד. לשם ביקורתכאמור התכנית לא בוצעה תחילה עם קבוצת 

מספקים אינדיקציה גם לגבי . נתונים אלו כך התבססנו על נתוני הפאנל בסקר כוח אדם של הלמ"ס

במשך כשנה.  ותעל מצב התעסוקה של המרואיינמידע כוללים המוטיבציה למצוא עבודה. כמו כן הנתונים 

כדי להגדיל  2011עד  2007ויהודיות ילידות ישראל איחדנו את נתוני הסקרים מהשנים  נשים ערביותאצל 

ידי הלמ"ס(. לפיכך הנתונים כוללים נשים -עללניתוח שוחררו עוד לא  2012)נתוני  3את מספר התצפיות

בקבוצות נשים הנכללות  607)ויהודיות ילידות ישראל  (בקבוצות השוואה נשים הנכללות 307) ערביות

לגבי יוצאות אתיופיה, בשל מיעוט תצפיות צירפנו שנה  .2010עד  2007שרואיינו לראשונה בשנים  (השוואה

שרואיינו  (בקבוצות השוואה נשים הנכללות 284)נוספת לניתוח. לפיכך הנתונים כוללים יוצאות אתיופיה 

  2010.4עד  2006לראשונה בשנים 

 כיוון שמספר המשתתפות בתכנית קטן לעומת מספר הנשים באוכלוסיית היעד בישראל, סביר שמרבית

  5המרואיינות בסקר כוח אדם לא השתתפו בתכנית.

 ההשוואה תוקבוצב היכללותל קריטריונים 2.3

 ראשוניים קריטריונים 2.3.1

 ת ההשוואה:ובוצקב יכללותלהקריטריונים ראשוניים קבענו שני 

 קבוצות אוכלוסייה:  .1

 ,הוריות-מהות חדיאכן כללנו רק נשים נשואות או  . כמו54–18נשים ערביות: כללנו רק נשים בנות  .א

ממשתתפות התכנית בחברה הערבית שייכות לאחת משתי הקטגוריות האלו. כמו  99%-מכיוון ש

                                                   
 

( לעומת 2012עד  2008תכנית בשנים ההבדלים בין מועדי איסוף הנתונים לגבי משתתפות התכניות )תחילת ה 4
( עשויים לגרום להטיות בתוצאות, בשל שינויים 2010עד  2007או  2006ת ההשוואה )ריאיון ראשון בשנים צוקבו

כלכליים שחלו במשק. מבדיקתנו עולה שההטיה לגבי נשים ערביות כנראה אינה גדולה. זאת מכיוון ששיעורי -מקרו
דומים בממוצע  2008-ו 2007ההשוואה שרואיינו לראשונה בשנים  צותבקבוהמשתלבות בתעסוקה בקרב נשים 

אינה גורמת להטיה  2006. לגבי יוצאות אתיופיה סביר שהוספת שנת 2010-ו 2009לאלו שרואיינו לראשונה בשנים 
אדם אפשר לוודא זאת באמצעות ניתוח סקר כוח -גדולה מפני ששנה זו לא התאפיינה במצב מקרו כלכלי חריג. אי

 בשל מיעוט יוצאות אתיופיה בסקר.
מתוך  %0.06-בהשוואה לנשים דומות בסקר כוח אדם, המשתתפות מן החברה הערבית היוו כ 2011–2010בשנים  5

מתוך נשים ערביות שלא עבדו אך היו מעוניינות לעבוד. המשתתפות יוצאות  0.6%-נשים ערביות שלא עבדו וכ
פיה שלא עבדו אך היו מהנשים יוצאות אתיו 4.5%-מתוך כלל יוצאות אתיופיה שלא עבדו וכ 2.0%-אתיופיה היוו כ

 . 0.01%-מעוניינות לעבוד. בקרב נשים יהודיות השיעור נמוך מ
, אולם ייתכן העבודה בעולם לשלבן שמטרתהייתכן שחלק מן הנשים בקבוצת ההשוואה עברו התערבות אחרת    

ינה אחרת אילולא השתתפו בתכנית אשת חיל. אפשרות זו א שגם חלק מן המשתתפות היו עוברות התערבות
תועלת של התכנית בהשוואה -משפיעה על תוצאות ההערכה. זאת משום שההערכה בודקת כמקובל את העלות

  למצב שבו לא הייתה קיימת, גם אם במצב זה היו תכניות אחרות פעילות.
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כן, כללנו רק מרואיינות שאינן מתגוררות בדרום, מפני שרובן הגדול של המתגוררות בדרום הן מן 

 החברה הבדואית ורוב משתתפות התכנית אינן מן החברה הבדואית.

. כדי להגדיל את ההתאמה בין המשתתפות 54–25ישראל: כללנו רק נשים בנות יהודיות ילידות  .ב

לקבוצת ההשוואה, לא כללנו נשים חרדיות או נשים שלא נולדו בישראל )התכנית מיועדת לילידות 

 שנה מאז עלייתן לארץ(. 15ישראל או לנשים שחלפו לפחות 

 .54–18יוצאות אתיופיה:  כללנו רק נשים בנות  .ג

 במועד הראשון: עבודה -אי .2

רק בין  והשווינו   ,בחנו כאמור את המרואיינות בסקר כוח אדם בשני מועדים בהפרש של כשנה ביניהם

 בין משתתפות התכנית אשר לא עבדו כשהצטרפו אליה. מרואיינות שלא עבדו במועד הראשון ל

קבוצת  בסקר כוח אדם כשהן מצטרפות אליה, וגם לא ניתן למצוא ותמיועדת לנשים שמועסק אינה התכנית

בחשבון רק את השפעת התכנית מביאה ה זו ת הערכעל כן עבוד 6.מועסקות בעת ההצטרפותהשוואה לנשים 

שיעור המשתתפות בתכנית שהיו  2012–2008על נשים שלא היו מועסקות כשהצטרפו אליה. בשנים 

בקרב יהודיות  7%-וכבלבד בקרב משתתפות מן החברה הערבית  4%-מועסקות כשהצטרפו אליה היה כ

   %17.7ילידות ישראל. לעומת זאת, בקרב יוצאות אתיופיה היה שיעור זה 

  בעבודה להשתלב עניין 2.3.2

נעשית מרצון ולא מתוך חובה, לכן סביר   חיל, תאש התכנית ובהן, ת תבתותכניכל ההשתתפות ב

ההשוואה  תווצשלמשתתפות יש עניין להשתלב בעבודה שמתאימה להן. כדי להביא זאת בחשבון כללנו בקב

מרואיינות בסקר כוח אדם שחיפשו עבודה בארבעת השבועות שקדמו לריאיון או שאמרו שהן מעוניינות 

לגיוס המשתתפות צעדים אקטיביים גם  נוקטת ית התכנמאחר שאולם  8לעבוד בעבודה שמתאימה להן.

(reaching outומכיוון ש ) שהשירותים שהתכנית מעניקה מגבירים את המוטיבציה של המשתתפות גם סביר

בחיפוש עבודה  פעילות היו שלא נשים גם בתכנית שהשתתפו לסברה יש בסיס ,להשתלב בעבודה מתאימה

ת ההשוואה מרואיינות ובקבוצגם לכלול לפיכך יש סיבה  .ולא אמרו שהן מעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה

שני סוגי קבוצות אפוא שאינן מחפשות עבודה ואינן מדווחות שהן מעוניינות בעבודה מתאימה. בנינו 

 השוואה:

 מועדשלפני שו עבודה בארבעת השבועות מרואיינות אשר חיפ - 'להשתלב בתעסוקה 'מעוניינותקבוצת  .א

 או שהצהירו שהן מעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה.  הריאיון

שלא חיפשו עבודה מרואיינות וגם עניין בעלות מרואיינות גם  -קבוצת כלל המרואיינות הלא מועסקות  .ב

 ולא הצהירו שהן מעוניינות לעבוד. 

                                                   
סביר שנשים אלו לא היו מרוצות מעבודתן, אחרת לא היו  נשים מועסקות. גם מעט בתכנית השתתפו זאת בכל 6

 פות בתכנית. סקר כוח אדם אינו מאפשר לאתר אנשים שאינם מרוצים מעבודתם.משתת
מהיהודיות ילידות  %20-מן המשתתפות יוצאות אתיופיה ו %47 2012–2011שיעור זה נמצא במגמת עלייה. בשנים  7

 ישראל עבדו בעת שהצטרפו לתכנית.
 (2011בשאלון  4.270דה המתאימה לו?" )שאלה השאלה על עניין בעבודה היא: "האם מעוניין לעבוד עכשיו בעבו 8
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נוטות להשתלב בעבודה יותר מאשר כלל הלא מועסקות. לכן ההשוואה לקבוצה שהמעוניינות לעבוד  שיערנו

זו יוצרת את הגבול התחתון להערכת השפעת התכנית, ואילו ההשוואה לכלל הלא מועסקות יוצרת את 

 מעוניינות היו אך עבדו שלא אדם כוח בסקר מרואיינות  מעט היו, אתיופיה יוצאות לגביהגבול העליון. 

 .מועסקות הלא המרואיינות לכלל ביחס רק אתיופיה יוצאות על התכנית השפעת את בחנו לכן. לעבוד

 הערכת ההשפעההשיטה ל 2.4

. יש Coarsened Exact Matching (CEM) (Iacus, King & Porro, 2012)הערכנו את השפעת התכנית בשיטת  

שיטות סטטיסטיות שונות לביצוע התאמה בין קבוצות טיפול לקבוצת השוואה, אך בעבודה זו שיטה זו 

 (.א נספח' פירוט על שיטה זו בר) לנתונים ביותר המתאימה שהייתה משום נבחרה 

 כוללת שני שלבים:ההשפעה בשיטה זו  הערכת

שלב  - עם מאפיינים דומים בסקר כוח אדם  מרואיינות  ושל שתתפותמ שלבניית קבוצות  - התאמה .א

בעלות דמיון  )שכבות(מקבוצת ההשוואה לתתי קבוצות  תלקבץ את  המשתתפות והמרואיינוזה נועד 

 דמיון בחשבון הבאנו אתיופיה יוצאות אצל ;ועבודה בשנה האחרונה הורּותשנות לימוד,  ספרלפי: מ

  משפחתי. מצבולימודים אחרון  מוסדקבוצות לפי  –יהודיות שנולדו בישראל  אצלו ,עלייהה שנתבגם 

ההשוואה מקבלים משקלות כדי שייצגו את המשקל של המשתתפים לפי מאפייניהם.  צותחברי קבו

לדוגמה, אם מרבית המשתתפים צעירים, ואילו בקבוצת ההשוואה מספר הצעירים דומה למספר 

 9מזה של המבוגרים.  המבוגרים, אז הצעירים בקבוצת ההשוואה יקבלו משקל גבוה

ת ההשוואה ובדק את השפעת התכנית על וואת קבוצ ותכלל את המשתתפלב זה ש - ניתוח רגרסיה .ב

האומדן  המשקלות שניתנו בשלב א' שימשו ברגרסיה. שיעור התעסוקה כעבור שנה מאז תחילתה.

כעבור בין שיעור התעסוקה של המשתתפות לזה של קבוצת ההשוואה  להשפעה הוא כאמור ההפרש

 על שאר המאפיינים בפיקוח שבה הנבדקות לא עבדו(,נקודת זמן שנה מאז נקודת הזמן הראשונה )

  10.)הפרש זה משוקלל לפי ההתאמה בשלב א(

תיאור מורחב של השיטה  בשלב זה כללנו נוספים  משתנים נוספים כמו גיל, מספר ילדים ומספר שנות לימוד.

   .1א בלוח בנספח א,  מופיעים שלהם הקיבוץ ואופן השלבים בשני השנכללהמלאה  המשתנים רשימתו

 של התכנית הממצאי הערכת ההשפע 2.5

 שיעור בין השוואה אמצעותב הערכנו כאמור את השפעת התכניתמציג את תוצאות ההערכה.  1לוח 

 לעבוד''מעוניינות שתי קבוצות: הראשונה כוללת רק ב התעסוקה לשיעור התכנית משתתפות של התעסוקה

 הערכותיה כוללת את כלל הנשים הלא עובדות מכל אוכלוסיית יעד. הלוח מציג את הטווח שבין שתי יוהשנ

היו מעט מרואיינות בסקר כוח אדם שלא עבדו אך היו מעוניינות לעבוד. לכן  יוצאות אתיופיהאצל . אלו

                                                   
  דומה. תהיהי( והתוצאה  nearest neighbor -propensity score matching) אחרת בשיטה גם התאמה בדקנו  9

, בדקנו במערכת המידע של התכנית אם עבדה בינואר 2011לדוגמה, לגבי משתתפת שהתחילה את התכנית בינואר  10
. אם לא היה דיווח בדיוק 2013, בדקנו אם עבדה ביוני 2012שהתחילה את התכנית ביוני . לגבי משתתפת 2012

חודשים. אם לא היה דיווח  15-כעבור שנה התייחסנו לדיווח הקרוב ביותר למועד של שנה, בתקופה שבין שנה ל
 חודשים לשנה. 9בתקופה זו, התייחסנו לדיווח הקרוב ביותר למועד של שנה בתקופה שבין 
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זו בעניין קבוצה . ההערכה זובאוכלוסייה  על כלל המרואיינות הלא מועסקותרק בחנו את השפעת התכנית 

 לגבול העליון של טווח ההשפעה, כלומר להשפעה המקסימלית. ת אפואמתייחס

 )באחוזים(אליה ההצטרפות לאחר : השפעת התכנית שנה 1לוח 

 

בקרב  התעסוקה שיעור
 משתתפות התכנית

 בקרב התעסוקה שיעור
 ת ההשוואהוקבוצות בנכללה

 *השפעה
 (אחוז בנקודות )הפרש

 55עד  47 25עד  17 72 ערביות נשים

 32עד  28 44עד  40 72 יהודיות ילידות ישראל

 37 47 84 יוצאות אתיופיה
ת שהצטרפו לתכנית ו. נכללות משתתפות ערביתתבמערכת המידע המנהלי של  - משתתפות התכנית על: מקור

עד  2008שהצטרפו לתכנית בשנים ומשתתפות יהודיות ילידות ישראל ויוצאות אתיופיה  2012עד  2009בשנים 
 . 2011עד  2006 בשנים כוח אדם יסקר –ההשוואה  תעל קבוצו; 2012

  .95%טחון של יההשפעה מובהקת ברמת ב*
 הערכים מעוגלים לאחוזים שלמים.

 מספר הנבדקות הוא:
 307 –, קבוצת השוואה 408 –נשים ערביות: משתתפות התכנית 

 284 –, קבוצת השוואה 213 –יוצאות אתיופיה: משתתפות התכנית 
 607 –, קבוצת השוואה 135 –יהודיות ילידות ישראל: משתתפות התכנית 

 
ת ובקבוצשיעורי התעסוקה לבין שבקרב נשים ערביות הפער בין שיעורי התעסוקה בתכנית מראה  1לוח 

שבין שיעור משתתפות התכנית שלא עבדו בתחילתה נקודות אחוז. זהו ההפרש  55עד  47-ההשוואה היה כ

ת ההשוואה שלא עבדו במועד הבחינה הראשונה ו( לבין שיעור הנשים בקבוצ72%ועבדו כשנה לאחר מכן )

 ,נקודות אחוז 32עד  28(. בקרב יהודיות ילידות ישראל היה הפער 25%עד  17%ועבדו כשנה לאחר מכן )

 נקודות אחוז.   37ובקרב יוצאות אתיופיה היה הפער 

בחשבון רק את השפעת התכנית על נשים שלא עבדו כשהצטרפו אליה. מביאה ה זו ת הערכנזכיר כי עבוד

בלבד בקרב משתתפות מן  4%-בשנות הבדיקה שיעור המשתתפות בתכנית שעבדו כשהצטרפו אליה היה כ

(. לעומת זאת, 2012–2008בקרב יהודיות ילידות ישראל )שנים  7%-( וכ2012–2009החברה הערבית )שנים 

 (. 2012–2008)שנים  17%בקרב יוצאות אתיופיה היה שיעור זה 

 55עד  47שילוב בתעסוקה של  , שנה מתחילת ההשתתפות בתכנית,ניתן לייחס לתכנית אשת חיל, לסיכום

 אחוז 37-אחוז ממשתתפותיה היהודיות שנולדו בארץ ו 32עד  28אחוז ממשתתפותיה מן החברה הערבית, 

 לתכנית. תןממשתתפותיה יוצאות אתיופיה. זאת כאמור מקרב משתתפות שאינן עובדות בעת הצטרפו

ההשוואה.  תווצמגבלה של הניתוח היא שהמידע לגבי המשתתפות נאסף בדרך שונה מן המידע לגבי קב

ידי  מוזן למערכת על הזהמידע לגבי המשתתפות נאסף כאמור ממערכת המידע המנהלי של התכנית. מידע 

ת ההשוואה נאסף בסקר של הלשכה המרכזית וצצוותי התכנית. לעומת זאת, המידע לגבי קבו

ההבדלים בין שיטות איסוף המידע יוצרים הבדלים בין דיווחי התעסוקה. לא ניתן כי תכן ילסטטיסטיקה. י

סקרים שאנו  נתוני מערכת המידע לנתוניבין לצפות את כיוון ההטיה. אולם ערכנו בדיקות שבהן השווינו 

(. הבדיקות הראו שהנתונים במערכת 2013, ערכנו בקרב משתתפות בתכניות שונות של תבת )אייל ופישמן

 בסך הכול לאלו שנאספו בסקר.  דומים המידע
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להיזהר  חשוב. ממצאיםב יזהרלה יש,  (9 פרק)ר'  ספותנוהמגבלות המתוארות בסעיף זה ומגבלות  נוכחל

 השוואה קבוצת איןמחסור בנתונים  שבשל משום, ראשית: אתיופיה יוצאות לגבי בממצאים במיוחד

 היו שלא נשים רק כלל. שנית, הניתוח שמעוניינות לעבוד נשיםרק  תללוכשלמשתתפות מאוכלוסייה זו 

 מועסקות היו אתיופיה יוצאות המשתתפות מן ניכר אחוז כאמורש אף, לתכנית ההצטרפות בעת מועסקות

 (. 2012–2008תחילו את התכנית בשנים שה המשתתפות מן 17%) לתכנית כשהצטרפו

 בתכנית  תועלת-עלותלבדיקת מודל ה. 3

זה מציג פרק התכנית בפרק הקודם מאפשרת כעת להעריך את התועלת הכספית ממנה. של  ההשפעההערכת 

ה זו. מודל זה מבחין כאמור בין שלוש נקודות מבט: ת הערכהמשמש בעבוד תועלת-עלותאת מודל הערכת ה

)נקודת המבט של המעסיקים אינה נכללת במודל  קהמששל תקציב הממשלה ושל , המשתתפות בתכניתשל 

  כי מקובל להניח שאין תועלת למעסיק מן התכנית, משום שהתפוקה של העובדים שווה לעלות שכרם.( ,זה

של מודל  בעבודה זו לפי שלוש נקודות המבט יםהתועלת שמחושבי סוגת ואת והעלסוגי מפרט את  2 לוח

 .שהשתמשנו בו תועלת-עלותהערכת ה

 תכנית לפי שלוש נקודות מבט העלות של התועלת וסוגי ה: 2 לוח

 משק ממשלה תמשתתפ 

    תועלת

 + 0 + שכר ברוטו

 + 0 + הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים 

 + + 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 

 0 + - הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

 0 - + מענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(

    עלות 

 - - 0 הפעלת התכנית

   .ידי משרד העבודה והפנסיות הבריטי-אשר אומץ על (Greenberg & Knight, 2007) גרינברג ונייט ל שלמודהמבוסס על 
 סימן פלוס מציין שהתועלת גדלה במקרה של שילוב בתעסוקה.

 .במקרה של שילוב בתעסוקה סימן מינוס מציין שהתועלת קטנה או שישנה עלות
 סימן אפס מציין חוסר השפעה.

 
 :םנקודות המבט השלוש העלות והתועלת לפי סוגי 

והפרשות לביטוחים פנסיוניים ולקרנות מרוויחות שכר ברוטו  משתלבות בעבודה אשר המשתתפות בתכנית

 העלותסוגי . מבחינתןהתועלת סוגי  םהשתלמות כמחויב בחוק. חלקן זכאיות גם למענק עבודה. אלו ה

לביטוח לאומי לפני שילמו מן הגידול בתשלום שלהן לביטוח לאומי )חלקן כלל לא  יםנובע מבחינתן

פי הנתונים במערכת -ת בעקבות יציאתן לעבודה. עלהשתלבותן בעבודה( ומדמי ביטוח הבריאות שהן משלמו

מפני שהשכר  גם לאחר שהן מתחילות לעבוד, אינן משלמות מס הכנסהרוב מוחלט מן המשתתפות המידע 

 דיון מפורט בכל תשלום בנספח ב.( 'שלהן נמוך מסף תשלום המס. )ר
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 המעסיק והמשתתפותשמשלמים לביטוח לאומי ולדמי בריאות התשלום  יח מןומרו תקציב הממשלה

למענק  בעלויות מענק עבודה לזכאיותבעלויות הפעלת התכנית ו. הממשלה נושאת ת בתעסוקהוהמשתלב

, ולכן תשלום כן אינן משלמות מס הכנסה משתתפות מקבלות שכר נמוך ועלרוב מוחלט מן ה ,. כאמורזה

  .ו אחד מסוגי התועלת של התכניתאיננ כזה

מן התפוקה של המשתתפות בעבודה, הנאמדת באמצעות עלות שכרן. עלות מפיק תועלת  )החברה(המשק 

השכר כוללת: שכר ברוטו )כולל הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולביטוח בריאות(, הפרשות מעסיק 

  לביטוחים פנסיוניים והפרשות מעסיק לביטוח לאומי. מנגד, המשק נושא בעלויות הפעלת התכנית.

בחשבון הוא תשלומים של המשתתפות ושל הממשלה למעונות יום בעקבות  רכיב נוסף שמביאים לעתים

יציאה לעבודה. לפי הערכתנו רכיב זה זניח בתכנית זו ולכן לא הבאנו אותו בחשבון. דיון מפורט ברכיב זה 

 מופיע כאמור בנספח ב.לעיל(  2בלוח )ר' הרכיבים ובשאר 

 התכניתמן  הערכת התועלת. 4

מציג את  4.1פי המודל שהוצג בפרק הקודם. סעיף -, עלהתכנית מן התועלת הערכת את מציג זה פרק

-מציג את התועלת בממוצע על 4.2משתתפת שהשתלבה בתעסוקה. סעיף בגין התועלת החודשית הממוצעת 

סוגי מציג את סך  4.3פני כלל המשתתפות, גם אלו שהשתלבו וגם אלו שלא השתלבו בתעסוקה. לבסוף סעיף 

 י שנתיים.פנ-התועלת על

 משתתפות מועסקותבגין תועלת חודשית  4.1

מציגים להלן  5-ו 4, 3משתתפת שהשתלבה בתעסוקה נובעת משכר, הפרשות ומסים. לוחות בגין התועלת 

 שבדקנו.  של התכנית אשת חיל אוכלוסיותהתועלת זו לשלוש 

 . התכנית בעקבות הועסקומן החברה הערבית אשר משתתפות בגין מציג את התועלת  3לוח 

 פני כל המועסקות -ממוצע עלמשתתפת מועסקת, בבגין : נשים ערביות: תועלת חודשית 3לוח 
  *(2012ח במחירי ")ש           

 ש"ח. לעשרות מעוגלים הערכים*

פני כל -בממוצע על ח"ש 1,730שכר הברוטו של המשתתפות מן החברה הערבית היה כי מראה  3לוח 

משכר  7.5%בממוצע ) ח"ש 130בגובה  ,המשתתפות ביטוח פנסיוני כמתחייב בחוקהמועסקות. בנוסף קיבלו 

ש"ח ממה ששילמו  60-הברוטו(. הפרשותיהן משכר הברוטו לביטוח לאומי ולביטוח בריאות היו גבוהות ב

 משק ממשלה פתמשתת 

 1,730 0 1,730 שכר ברוטו
 130 0 130 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 60 60 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 
 0 60 -60 ולביטוח בריאותהפרשות המועסקת לביטוח לאומי 
 0 140- 140 מענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(

 1,920 -20 1,940 סך הכול
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פני -לפני ההשתלבות בעבודה, בממוצע. חלקן קיבלו מענק עבודה, כך שגובה המענק למועסקת בממוצע על

 ח. "ש 1,940ההכנסות לחודש למשתתפת מועסקת היה תוספת סך . לפיכך ח"ש 140סקות היה כל המוע

 60דמי הביטוח הלאומי מן המעסיק )מנקודת המבט של תקציב הממשלה חלה עלייה קלה בהכנסות בשל 

(. מנגד שילמה הממשלה מענק עבודה ח"ש 60( ודמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מן המועסקת )ח"ש

 ח. "ש 20-הוצאות בתקציב הממשלה היו גבוהות מן ההכנסות בל הו(. בסך הכח"ש 140)

את  הפיק תועלת מן התפוקה של המשתתפות בעבודה, הנאמדת באמצעות עלות שכרן. עלות זו כללההמשק 

ח( והפרשות המעסיק לביטוח "ש 130ח(, הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )"ש 1,730שכרן ברוטו )

המועסקת לביטוח לאומי ולדמי בריאות כבר כלולות בשכרן ברוטו. לפיכך סך  הפרשותח(. "ש 60לאומי )

 .ח"ש 1,920 יהה למשקהתועלות 

 .בעקבות התכנית ועסקוהאשר  משתתפות יהודיות ילידות ישראלבגין מציג את התועלת  4לוח 

פני כל המועסקות -ממוצע עלמשתתפת מועסקת, בבגין יהודיות ילידות ישראל: תועלת חודשית  :4לוח 
 *(2012ח במחירי ")ש

 ש"ח.הערכים מעוגלים לעשרות *
 לא כולל נשים חרדיות

 

פני כל -בממוצע על ח"ש 2,630יהודיות ילידות ישראל היה השכר הברוטו של המשתתפות כי מראה  4לוח 

משכר  7.5%בממוצע ) ח"ש 200בגובה  ,קיבלו המשתתפות ביטוח פנסיוני כמתחייב בחוקהמועסקות. בנוסף 

ש"ח ממה ששילמו  110-הברוטו(. הפרשותיהן משכר הברוטו לביטוח לאומי ולביטוח בריאות היו גבוהות ב

פני -לפני ההשתלבות בעבודה, בממוצע. חלקן קיבלו מענק עבודה, כך שגובה המענק למועסקת בממוצע על

 ח. "ש 2,860סך ההכנסות לחודש למשתתפת מועסקת היה . לפיכך ח"ש 140כל המועסקות היה 

 90דמי הביטוח הלאומי מן המעסיק )מנקודת המבט של תקציב הממשלה חלה עלייה קלה בהכנסות בשל 

(. מנגד שילמה הממשלה מענק עבודה ח"ש 110( ודמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מן המועסקת )ח"ש

 ח. "ש 60-ב ההוצאותבתקציב הממשלה היו גבוהות מן  ההכנסותל ו(. בסך הכח"ש 140)

פיק תועלת מן התפוקה של המשתתפות בעבודה, הנאמדת באמצעות עלות שכרן. עלות זו כוללת ההמשק 

ח( והפרשות המעסיק לביטוח "ש 200ח(, הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )"ש 2,630את שכרן ברוטו )

ח(. הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולדמי בריאות כבר כלולות בשכרן ברוטו. לפיכך סך "ש 90לאומי )

 ח."ש 2,930 יהלמשק ה הכנסהה

 משק ממשלה משתתפת 

 2,630 0 2,630 שכר ברוטו
 200 0 200 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 90 90 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 
 0 110 -110 לאומי ולביטוח בריאותהפרשות המועסקת לביטוח 

 0 140- 140 מענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(
 2,930 60 2,860 סך הכול
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 .הועסקו בעקבות התכניתאשר  משתתפות יוצאות אתיופיהבגין  מציג את הערכת התועלת 5לוח 

ח ")שפני כל המועסקות -ממוצע עלמשתתפת מועסקת, בבגין תועלת חודשית  :: יוצאות אתיופיה5לוח 
 *(2012במחירי 

 ש"ח.הערכים מעוגלים לעשרות *
 

פני כל -בממוצע על ח"ש 2,560שכר הברוטו של המשתתפות יוצאות אתיופיה היה כי מראה  5לוח 

משכר   7.5%בממוצע ) ח"ש 190בגובה  ,המועסקות. בנוסף קיבלו המשתתפות ביטוח פנסיוני כמתחייב בחוק

ש"ח ממה ששילמו  70-הברוטו(. הפרשותיהן משכר הברוטו לביטוח לאומי ולביטוח בריאות היו גבוהות ב

פני -לפני ההשתלבות בעבודה, בממוצע. חלקן קיבלו מענק עבודה, כך שגובה המענק למועסקת בממוצע על

 ח. "ש 2,900מועסקת היה סך ההכנסות לחודש למשתתפת . לפיכך ח"ש 220כל המועסקות היה 

 80דמי הביטוח הלאומי מן המעסיק )מנקודת המבט של תקציב הממשלה חלה עלייה קלה בהכנסות בשל 

(. מנגד שילמה הממשלה מענק עבודה ח"ש 70( ודמי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות מן המועסקת )ח"ש

 ח. "ש 70-כנסות בהוצאות בתקציב הממשלה היו גבוהות מן ההל הו(. בסך הכח"ש 220)

פיק תועלת מן התפוקה של המשתתפות בעבודה, הנאמדת באמצעות עלות שכרן. עלות זו כוללת ההמשק 

ח(, והפרשות המעסיק לביטוח "ש 190ח(, הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )"ש 2,560את שכרן ברוטו )

ח(. הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולדמי בריאות כבר כלולות בשכרן ברוטו. לפיכך סך "ש 80לאומי )

 ח."ש 2,830 יהלמשק ה ההכנסות

 באופן כללי נתוני השכר של כל שלוש האוכלוסיות מעידים כי:

והשכר שקיבלו לשעת עבודה  ,משתתפות רבות עבדו במשרה חלקית: השכר של המשתתפות היה נמוך .א

  11היה קרוב לשכר המינימום.

ח( היה נמוך באופן משמעותי מזה "ש 1,730שכרן החודשי ברוטו של המשתתפות מן החברה הערבית ) ב. 

 ח(."ש 2,630יהודיות ילידות ישראל )של ח( ו"ש 2,560של יוצאות אתיופיה )

ח "ש 2,900ח עד "ש 1,900-יתה כיתתפת מועסקת הלסיכום סעיף זה, התועלת נטו )תועלת פחות עלות( למש

תה ימנקודת המבט של המשתתפות ושל המשק. לעומת זאת, התועלת נטו מנקודת המבט של הממשלה הי

 קרובה לאפס. 

                                                   
בקרב יהודיות ילידות ישראל  ויוצאות  31-בקרב נשים ערביות ו 26מספר שעות העבודה השבועיות היה בממוצע  11

 שעות שבועיות או יותר. 35אתיופיה. הלמ"ס מגדירה משרה מלאה כמשרה בת 

 משק ממשלה משתתפת 

 2,560 0 2,560 שכר ברוטו
 190 0 190 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 80 80 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 
 0 70 -70 הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

 0 -220 220 שלילי'(מענק עבודה )'מס הכנסה 
 2,830 -70 2,900 סך הכול



12 

 כלל המשתתפותבגין תועלת חודשית  4.2

בתעסוקה, הסעיף הקודם עסק רק במשתתפות שהיו מועסקות. אולם לא כל משתתפות התכנית משתלבות 

אם תכנית יש מהלא התכנית. כדי להעריך את התועלת ווחלק מן המשתתפות היו משתלבות בתעסוקה גם ל

  (.2פרק ר' התכנית  ה שלהשפעההערכת )ל 12להביא בחשבון את השפעתה.כך 

, התכנית משתתפותכאמור זוהי התועלת הממוצעת לכל  מציג את התועלת אשר ניתן לייחס לתכנית. 6 לוח

 לו שהשתלבו בעבודה וגם אלו שלא השתלבו. גם א

   *(2012ח במחירי "פני כל המשתתפות )ש-משתתפת, בממוצע עלבגין : סך התועלת לחודש 6לוח 

 

ש"ח  1,060ח עד "ש 900תה יכי מנקודת המבט של המשק, התועלת הכספית לחודש הי אפשר לראות 6 לוחב

פני המשתתפות -ש"ח בממוצע על 930ח עד "ש 820פני משתתפות התכנית מן החברה הערבית, -בממוצע על

פני המשתתפות יוצאות אתיופיה. זהו כאמור הממוצע -עלח בממוצע "ש 1,040-היהודיות ילידות ישראל ו

פני כל המשתתפות מכל אוכלוסייה, גם אלו שהשתלבו בתעסוקה וגם אלו שלא השתלבו. מנקודת המבט -על

תה יש"ח. התועלת לממשלה הי 1,070עד  800תה ישל המשתתפות, התועלת הכספית בממוצע לחודש הי

 ,ות משתלבות בשכר נמוך ולכן כמעט שאינן משלמות מסקרובה לאפס. זאת כאמור משום שהמשתתפ

 .  כזה סעיף על הוצאות לממשלה אין ולכן, ובנוסף התכנית אינה מיועדת למקבלי קצבת הכנסה

הנחנו שהתכנית אינה משפיעה על שכרן של המשתתפות. כלומר, המשתתפות שמשתלבות בתעסוקה 

. בסקר בתכנית להשתתף משתלבות בתעסוקה מבלי היו ילוא גםשכר שהיו מקבלות מקבלות שכר דומה ל

ההשוואה. אולם  תוכן לא יכולנו לבדוק את שכרן של הנשים בקבוצ כוח אדם אין מידע לגבי שכר, על

כי שכרן הממוצע של כאמור במערכת המידע של התכנית קיים מידע לגבי שכר המשתתפות, המראה 

 ( והוא נותר קבוע במהלך תקופת עבודתן.4.1 קרוב לשכר המינימום )סעיףהיה המשתלבות בעבודה 

תקבל היהודיות ילידות ישראל משתתפות נזכיר כי טווח ההערכה למשתתפות מן החברה הערבית ול

נשים  היה כללי, והשנשמעוניינות לעבודנשים דומות  הכתוצאה משימוש בשתי קבוצות השוואה: האחת כלל

רק על  התבססה. לעומת זאת, ההערכה ליוצאות אתיופיה לעניין להשתלב בעבודה ותבלי התייחס ,דומות

(. לכן 2פרק  'בחשבון את המוטיבציה להשתלב בעבודה )רמביאה ה, אשר אינה יקבוצת ההשוואה השני

 ההערכה ליוצאות אתיופיה היא הגבול העליון של התועלת נטו מן התכנית. 

                                                   
ת בתועלת בגין משתתפת מועסק 1כלומר, יש להכפיל את השפעת התכנית על שיעור התעסוקה אשר מוצגת בלוח  12

 .5עד  3אשר מוצגת בלוחות 

 משק ממשלה משתתפת 

 1,060עד  900 -10 1,060עד  910 נשים ערביות

 930עד  820  20 910עד  800 יהודיות ילידות ישראל

 1,040 -30 1,070 יוצאות אתיופיה

 . ₪ הערכים מעוגלים לעשרות*
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 כלל המשתתפותבגין תועלת במשך שנתיים  4.3

 המצטברת התועלתהשלב הבא הוא להעריך את  חודש אחד.במן התכנית רכנו את התועלת בסעיף הקודם הע

כעבור שנה אחת ממועד  את השפעת התכנית רק אמודלנתוני סקר כוח אדם מאפשרים  ,כאמור .פני זמן-על

של תכנית  תועלת-עלותתקופה קצרה להערכת זוהי אולם . (2 פרק) של המשתתפות לתכנית צטרפותהה

לגבי השנה הראשונה הנחנו שהפער  .בתקופה של שנתייםהמצטברת כן הערכנו את התועלת  על תעסוקה.

יה הנחנו י. לגבי השנה השנאופן רציףבנוצר  ת ההשוואהולזה של קבוצ משתתפותבין שיעור התעסוקה של ה

המשתתפות פי נתוני מערכת המידע של התכנית שיעור התעסוקה של -זאת משום שעל; יציב נותר הפערש

בסוף השנה הראשונה שמצאנו  הפערנשים ערביות  , אצלהלדוגמ 13(.ה, ד יםנספחה )ינותר יציב בשנה השני

תכנית השמשום  מאוד הפער היה קטן חודש הראשון של השנההנחנו שב .(1)לוח  נקודות אחוז 55עד  47 היה

( עד שהגיע לזה שמצאנו חודשבכל  55עד  47מתוך  1/12)גידול של  רציףהלך וגדל באופן  הוא, אך רק התחילה

 של החודשים 12 כל במהלך התקייםהמשיך ל (נקודות אחוז 55עד  47זה )כן הנחנו שפער  כמו בסוף השנה.

נקודות האחוז בקרב יהודיות ילידות ישראל והפער של  32עד  28כך הנחנו גם לגבי הפער של  השנייה. השנה

 נקודות האחוז בקרב יוצאות אתיופיה.  37

תחת הנחות אלו הערכנו במונחים כספיים את התועלת בממוצע למשתתפת כעבור שנתיים, משלוש נקודות 

 . 7לוח המבט. תוצאות ההערכה מוצגות ב

 פני כל המשתתפות -משתתפת, בממוצע על , בגיןתועלת בממוצע לאחר שנתיים: סך ה7לוח 
   *(2012ח במחירי ")ש           

  . ₪הערכים מעוגלים למאות *
 . 3.5%החישוב נעשה לפי שער היוון של 

 פירוט על שער ההיוון בנספח ב.ערכים מעוגלים לעשרות ש"ח וכן  'ר
 

לנשים  ח"ש 18,600ח עד "ש 15,900תה ייה הייבסוף השנה השנ למשק כי התועלת המצטברתמראה  7לוח 

ח ליוצאות אתיופיה. התועלת "ש 18,400-ש"ח ליהודיות ילידות ישראל ו 16,300ש"ח עד  14,400ערביות, 

 400דומה מאוד. מנגד התועלת לממשלה נעה בין תועלת שלילית של  הייתה מנקודת המבט של המשתתפות

 (נספח ב.ר'  ,פירוט לפי רכיבים)ל 14ש"ח. 400לתועלת חיובית של  ח"ש

                                                   
 לעבוד שמתחילות אחרות משתתפות עם מתקזז לעבוד שמפסיק והמיעוט, בעבודה מתמידות המשתתפות מרבית 13

בשנה השלישית.  נמשכתהיא  כייתכן גם יה, אך ילמעשה השפעת התכנית מצטמצמת בשנה השני כייתכן י. זו בשנה
נו בחשבון את הבאה, אך מצד שני לא ילפיכך, מצד אחד הנחנו כאמור שההשפעה נותרת קבועה בשנה השני

 ההשפעה שעשויה להיות לאחר שנה זו.
 למשתתפות שדומות נשים שכוללת השוואה קבוצת על כאמור מסתמכת אתיופיה יוצאות בקרב התועלת הערכת 14

 .בעבודה להשתלב לעניין יחסותהתי בלא אך שונים במאפיינים

 משק ממשלה משתתפת 

18,700עד  16,000 נשים ערביות   100- 18,600עד  15,900   
16,000עד  14,100 יהודיות ילידות ישראל 16,300עד  14,400 400   

,18 יוצאות אתיופיה 008  -400 18, 004  
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  התכניתשל עלות הערכת ה. 5

 מקורות המידע 5.1

עד  2008פרק זה מציג את פרטי הערכת העלות של התכנית. ההערכה מתייחסת לעלות הממוצעת בשנים 

אלו הן השנים שבהן נבדקו תוצאות התכנית. כנהוג, ההערכה מתייחסת לעלות השוטפת של כאמור, . 2013

 מבלי להביא בחשבון את עלויות הקמתה.  ,הפעלת התכנית

 :אלוההערכה התבססה על מקורות 

 (2010 ,והשירותים החברתיים הרווחה משרד) 2010 שפורסם בשנתהמכרז להפעלת התכנית  .א

 (2012 ,והשירותים החברתיים הרווחה משרד) 2012 שפורסם בשנת התכנית להפעלת רזכהמ .ב

 ראיונות עם צוות המשרד ועם אנשי תבת .ג

 מערכת המידע של התכנית .ד

 (2013דאהר וקינג, -מחקר הערכת התכנית )חסן .ה

תקציב ה. מכרז זה כולל תקציב מפורט. אולם 2012היה מכרז הפעלת התכנית משנת ממקורות אלו העיקרי 

וכוח האדם שבתקציב אינו זהה לכוח האדם של התכנית לפני  ,אינו כולל את עלויות הפיקוח של משרד הרווחה

 סמך מקורות המידע האחרים.  חריות המשרד. כדי להביא גורמים אלו בחשבון ערכנו התאמות עלשעברה לא

 עלותהת יסודות הערכ 5.2

 :אלוההערכה בנויה על יסודות 

 מידע על התכנית 

 ,הוא שלוש שנים. עיקר הפעילות הוא בשנתיים הראשונותת משתתפות בתכנית משך פעילות קבוצ .א

חדשה  ת משתתפותקבוצליווי במקביל ל ת המשתתפותובשנה השלישית מלווה הרכזת את קבוצ

  שנפתחת.

מתוכן  לפעולתן. בשנתיים הראשונות  משתתפות קבוצות 26שנה בכל בתקופת המחקר פעלו בממוצע  .ב

 לנשים יוצאות אתיופיה.  8-ליהודיות ילידות ישראל ו 5למשתתפות מהחברה הערבית, יוחדו  9

 15.משתתפות 25בממוצע היו משתתפות  תל קבוצבכ .ג

 בכל אחת פעם  – תעסוקתית עברית וסדנת העבודה לעולם הכנה סדנת כגון בסדנאות תתפושה הנשים .ד

   .התכנית במהלך סדנה

                                                   
קבוצות חדשות.   37-משתתפות חדשות ב 920בשלוש השנים שהתכנית הופעלה על ידי החברה למתנ"סים הצטרפו  15

כבר לא היה עליהן דיווח במערכת  לתכנית מההצטרפות חודשיים לאחרמשתתפות אשר  126במניין זה לא נכללו 
 )משתתפות אלו הוגדרו נושרות(. המידע
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 הנחות

 תמלוו לשם הפשטות שהרכזת והמפקחותהנחנו המידע בסעיף א לגבי משך פעילות הקבוצה, לנוכח  .א

  16.בלי ללוות קבוצות אחרות במקביל שנתיים במשך קבוצה כל

בפועל דומה לסכומים המופיעים במכרז שפרסם המשרד. זוהי כנראה הנחה שנוצל הנחנו שהתקציב  .ב

 סמך הניצול בפועל בשנים הקודמות לפרסומו. -התקציב המופיע במכרז נכתב עלשהיות  ,סבירה

 רכיבי ההערכה 5.3

 אנו מחלקים את ההערכה לשניים: עלויות הפעלה ישירות ועלויות כוח אדם ארצי. 

 ישירות הפעלה עלויות 5.3.1

 הערכה זו כללה שלושה רכיבים:

עלות שכרה של רכזת של קבוצה אחת במשך שנה  2012פי המכרז משנת -על שכרה של רכזת קבוצה: .1

 ח"ש 133,590עלות שכרה הכולל היה לכן  ,םאת הקבוצה במשך שנתיי ההליח. הרכזת נ"ש 67,945היה 

 . (3.5%)כאמור ההיוון נעשה לפי שער היוון של 

 בסעיף זה נכללות עלויות כדוגמת סדנאות, מלגות ומועדון תעסוקתי. הסעיף כולל לקבוצה: פעילויות .2

עלות הייתה  2012פי המכרז משנת -של משרד הכלכלה. עלבשוברים את הפעילויות שמומנו  גם

 אלו ניתנו פעם אחת בכל תקופת התכנית.  פעילויותח. כאמור "ש 53,700הפעילויות 

פי המכרז משנת -לקבוצות מן החברה הערבית וליוצאות אתיופיה. על יועדה זו סדנה בעברית: סדנה .3

 . ח"ש 22,500 עלותה הייתה 2012

 :מציג את הערכת עלויות ההפעלה הישירות 8לוח 

 *(2012ח במחירי ")ש , לפי סעיפיםשל התכנית ה: עלות הפעלה ישיר8לוח 

 .ח"ש עשרותהערכים מעוגלים ל*
 .3.5%ה מהוונת לפי שער היוון של יהעלות בשנה השני

 

 187,290היא  וקווקז בוכרה יוצאותוה שהעלות הישירה של הפעלת התכנית ליהודיות ותיקות מרא 8לוח 

בממוצע למשתתפת. העלות למשתתפות מן החברה הערבית וליוצאות  ח"ש 7,490-בממוצע לקבוצה ו ח"ש

                                                   
לאחר זמן ממושך יותר. אנו מניחים כי בממוצע נפתחת  –חודש ובחלק  18בחלק מהיישובים נפתחת קבוצה בכל  16

 קבוצה חדשה פעם בשנתיים.

 למשתתפת לקבוצה סעיף תקציבי

 5,340 133,590 רכזת

 2,150 53,700 פעילויות לקבוצה

 7,490 187,290 וקווקז בוכרה ל עלויות ליהודיות ותיקות ויוצאותוסך הכ
 

 900 22,500 סדנה בעברית )לנשים ערביות ויוצאות אתיופיה(

 8,390 209,790 ת לנשים ערביות ויוצאות אתיופיהיול עלווסך הכ
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סדנה בעברית. לפיכך העלות בגם משתתפות שמשתתפות מאוכלוסיות אלו משום מעט יותר  גבוההאתיופיה 

 בממוצע למשתתפת.   ח"ש 8,390-בממוצע לקבוצה ו ח"ש 209,790לאוכלוסיות אלו היא 

 ארצי אדם כוח עלויות 5.3.2

 הערכת עלויות כוח האדם הארצי כוללת את עלויות הגוף המפעיל ואת עלויות הפיקוח של משרד הרווחה. 

 עלויות הגוף המפעיל 

 . העלויות כוללות שלושה רכיבים:2012נתוני עלויות המפעיל נלקחו מן המכרז של שנת 

 לשנה.  ח"ש 193,500עלות שכרה של מנהלת התכנית היא  מנהלת תכנית: .1

 לשנה.  ח"ש 157,500עלות שכרה של רכזת ההדרכה היא  הדרכה:רכזת  .2

לשנה. בשנים שאליהן מתייחסת  ח"ש 157,500עלות שכרה של הרכזת האזורית היא  רכזות אזורית: .3

פי מערכת המידע של -על 17קבוצות. 15יתה בממוצע רכזת אחת במשרה מלאה לכל יההערכה  העבודת 

. לפיכך לפעולתןבשנתיים הראשונות  ,קבוצות 26התכנית פעלו בתקופה זו בממוצע בכל נקודת זמן 

 לשנה. ח"ש 802,590תה יאזוריות היהעלות שכרן של הרכזות 

 עלויות הפיקוח של משרד הרווחה

 המשרד. הן כללו שני רכיבים:עלויות הפיקוח של משרד הרווחה מבוססות על נתונים שמסר לנו צוות 

 מהיקף משרתה.  25%לתכנית יש מפקחת אחת המקדישה לה  פיקוח ארצי: .1

 משרה לתכנית אשת חיל.  3.5%-מפקחות. כל מפקחת הקדישה כ 10בתקופת המחקר פעלו  פיקוח אזורי: .2

מסכם את עלויות כוח האדם הארצי, הכוללות כאמור את עלויות הגוף המפעיל ואת עלויות הפיקוח  9לוח 

 של משרד הרווחה.

  *(2012ח במחירי ")ש , לפי סעיפים: עלות כוח אדם ארצי9לוח 

 למשתתפת לקבוצה סעיף תקציבי

 590 14,630 מנהלת תכנית

 470 11,870 רכזת הדרכה

 1,230 30,870 רכזת אזורית

 350 8,870 פיקוח משרד הרווחה

 2,650 ,24066 סך עלות כוח אדם ארצי
 ח."הערכים מעוגלים לעשרות ש*

 .3.5%ה מהוונת לפי שער היוון של יהעלות בשנה השני

 
  ח"ש 2,650-לקבוצה ו  ח"ש 66,240עולה שעלות כוח האדם הארצי של התכנית היא בממוצע  9לוח מ

 למשתתפת.  

                                                   
  קבוצות. 10כיום מתוקצבת רכזת אזורית לכל  17
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 העלויות סך  5.4

( ועלויות כוח האדם 5.3.1מציג את סך עלויות הפעלת התכנית, שהוא סכום העלויות הישירות )סעיף  10לוח 

 (.5.3.2הארצי )סעיף 

 *(2012ח במחירי "סך עלויות הפעלת התכנית )ש :10לוח 

 למשתתפת לקבוצה סך עלויות

 11,040 276,030  הערבית חברהה

 11,040 276,030 יוצאות אתיופיה 

 10,140 253,530 ותיקותיהודיות 

 10,140 253,530 ובוכרה קווקז יוצאות

 10,740 268,240 כל האוכלוסיותל עלות ממוצע
 ח."הערכים מעוגלים לעשרות ש*

 .3.5%ה מהוונת לפי שער היוון של יהעלות בשנה השני

 
אלף  276,000-העלות הממוצעת למשתתפות מן החברה הערבית וליוצאות אתיופיה היא ככי מראה  10לוח 

 היא ובוכרה קווקז וליוצאות ותיקות יהודיות למשתתפות העלותלמשתתפת.  ח"ש 11,000-לקבוצה וכ ח"ש

  .למשתתפת ח"ש 10,140-ו לקבוצה ח"ש 253,530

 עלויות שלא נכללו בהערכה 5.5

יות )מבנים, ציוד שלא נקנה מתקציב התכנית( ולא עבודה זעלות השימוש בתשתיות פילא הבאנו בחשבון את 

של גופים אחרים שמסייעים לתכנית, כגון עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים המפנים 

ולכן הן אינן מגדילות את  ,עלויות אלו קטנות ביחס לעלות שנכללה בהערכה ,אנשים לתכנית. להערכתנו

 ן באופן משמעותי. האומד

היא אינה (. כלומר, steady stateההערכה מתייחסת רק לעלויות שוטפות )עבודת  ,כן, כמקובל בספרות כמו

 פעמיות הכרוכות בהקמת התכניות. -כוללת עלויות חד

 תועלת מול עלות. 6

   םמדדי 6.1

 .שלה. פרק זה בוחן אותן זו מול זוהציג את הערכת העלות  5הציג את הערכת התועלת מן התכנית ופרק  4פרק 

 המקובלים בספרות: תועלת-עלותפי שני מדדי ה-הבחינה נערכה על

 התועלת נטו א. 

ה'רווח' הממוצע מכל  – זהו ההפרש שבין התועלת הממוצעת למשתתפת לעלות הממוצעת למשתתפת

 משתתפת בתכנית. מדד זה משקף את התועלת ואת העלות במונחים אבסולוטיים. 



18 

 היחס בין התועלת לעלותב. 

 מדד זה מציג את היחס שבין התועלת לעלות )תועלת חלקי עלות(. זהו ה'החזר' עבור כל שקל של השקעה בתכנית.  

   תועלת-עלותערכת ה ממצאי 6.2

 לפי שנתיים לאחר מועד ההצטרפות לתכנית, בחנו,נשלוש האוכלוסיות ש לע הממצאים מציג את 11לוח 

 .ה זות הערכשהשתמשנו בהם בעבוד תועלת-עלותה שני מדדי

  *פני כל המשתתפות-: התועלת נטו והיחס בין התועלת לעלות בממוצע למשתתפת, בממוצע על11לוח 

 .2012נקובה בש"ח במחירי ו ח"למאות שהתועלת נטו )תועלת פחות עלות( מעוגלת *
  .העלות חלקי התועלת ידי על מחושב לעלות התועלת בין היחס

 ערכי היחס מעוגלים לעשיריות.  
 .3.5%יה לפי שער היוון של יבחישוב נעשה היוון של הערכים בשנה השנ

 

 משתתפת בגיןמראה שמנקודת המבט של המשק, בסוף השנה השנייה הייתה התועלת המצטברת  11 לוח

. מנקודת המבט של המשתתפות הייתה 1.7עד  1.3ח ופי "ש 7,500ש"ח עד  4,300-גדולה מן העלות בכ

 תקציב של המבט מנקודת, מנגד. ש"ח 18,800 עדש"ח  14,100-התועלת מן התכנית גדולה מן העלות ב

 . ש"ח 11,500ש"ח עד  9,800-התועלת נמוכה מן העלות בכהייתה  הממשלה

כי ההערכה ליוצאות אתיופיה היא הגבול העליון של התועלת נטו, ואילו ההערכה לשתי האוכלוסיות נזכיר 

 של התועלת נטו. ןלבין הגבול העליוהגבול התחתון הטווח בין האחרות היא 

 זמן החזר ההשקעה למשק. 7

המשתתפות מהצטרפות המוצגים בפרק הקודם, בדקנו גם את משך הזמן  תועלת-עלותנוסף על מדדי ה

מחזירה את 'לתכנית ועד שהתועלת ממנה משתווה לעלות שלה למשק. כלומר, כעבור כמה זמן התכנית 

 מציג את הממצאים.  12לוח בה מנקודת המבט של המשק. ' ההשקעה

 למשק משתווה לעלות שלה ההמשתתפות לתכנית ועד שתועלת הצטרפות: משך הזמן שעובר מ12לוח 

 יוצאות אתיופיה לידות ישראליהודיות י נשים ערביות 
 1.4  1.6עד  1.4  1.5עד  1.4 זמן )שנים(

 

 שלוש האוכלוסיות.  פני-עלשנים  1.6עד  1.4-התועלת למשק משתווה לעלות כעבור כ 12לוח לפי 

 משק ממשלה תומשתתפ 
    ערביות

18,700עד   ח("תועלת נטו )ש 7,500עד  4,800  -11,200 16,000  
1.7עד  1.4  -0.01  היחס בין התועלת לעלות  

    ישראל ילידות יהודיות
 6,200עד  4,300  -9,800 16,000עד  14,100 ח("תועלת נטו )ש

 1.5עד  1.3  0.03   היחס בין התועלת לעלות

    אתיופיה יוצאות
,18 ח("תועלת נטו )ש 008  -11,500 7, 003  

 1.7 0.04-   היחס בין התועלת לעלות
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 התועלת לאומדן מבחני רגישות. 8

. על התעסוקה של משתתפותיה התכנית השפעת ה שלשינויים בהערכל רגישאומדן התועלת  כמה עדבחנו 

ההשפעה לנשים  ,פי הערכתנו-כעת אנו מרחיבים את טווח הבדיקה בעשרה אחוזים לכל כיוון. לדוגמה, על

הפחתנו מן לנשים ערביות מהשפעה זו )כלומר  יםנקודות אחוז. הורדנו עשרה אחוז 55עד  47א יערביות ה

תוצאות ההערכה היו כן בדקנו כיצד  ת ההערכה. כמונקודות אחוז( ובדקנו את השינוי בתוצאו 4.7ההשפעה 

 נקודות אחוז(.  5.5)כלומר הוספנו להשפעה  יםהשפעת התכנית גבוהה בעשרה אחוז ילו הייתהמשתנות א

 
 שמתקבלים בבדיקה זו. תועלת-עלותמציג את מדדי ה 13לוח 

 
 על התעסוקה של משתתפותיה התכנית השפעת ה שלהערכה: בדיקת רגישות התוצאות לשינוי 13לוח 

 כלפי מעלה וכלפי מטה 10%-ב

 

התועלת נטו למשק מן התכנית היא  ,כלפי מטה 10%-שלאחר שינוי של השפעת התכנית במראה  13לוח 

ח בקרב יוצאות "ש 5,500-בקרב יהודיות ילידות ישראל וח "ש 2,800ח בקרב נשים ערביות, "ש 3,200

ח בקרב נשים "ש 9,400מביאה לכך שהתועלת נטו למשק היא  10%-התכנית באתיופיה. הגדלת השפעת 

ח בקרב יוצאות אתיופיה. ממצאים אלו "ש 9,200-בקרב יהודיות ילידות ישראל ו ח"ש 7,800ערביות, 

  למשק בתוך פחות משנתיים.' את ההשקעה המחזיר'מראים שסביר שהתכנית אכן 

ההכללה -המגבלה הראשונה שנמנה היא אי ם מעבר לתוצאותיהושיקולים נוספי זו הערכהת עבודמגבלות 

אנו מחלקים  זו הערכה עבודת גבלותאת יתר משל משתתפות שכבר עבדו בעת הצטרפותן לתכנית אשת חיל. 

עלת שלא הובאו בחשבון, סוגי עלות שלא הובאו בחשבון ומגבלות שלא ניתן לדעת תו סוגילשלוש קבוצות: 

המגבלות נובעות מחוסר מידע או מקושי לייחס למידע ערך כספי, על כן לא ניתן את כיוון השפעתן. רוב 

 לדעת את סך ההשפעה נטו של המגבלות על האומדן.

 משק ממשלה משתתפת 
    ערביות נשים
20,600 (ח)ש" (פחות עלות נטו )תועלת תועלת עד   9,400 -11,100עד   -11,200 14,400 עד  3,200  

 

)תועלת  לעלות התועלת בין היחס
1.9עד  1.3 0.01-  (עלות חלקי  

    ישראל ילידות יהודיות
15,500עד  12,700 (ח)ש" (פחות עלות נטו )תועלת תועלת -9,800עד  -9,900  7,800עד  2,800   

 

 תועלת) לעלות התועלת בין היחס
1.6עד  1.2 0.03  (עלות חלקי  

    אתיופיה יוצאות
20,700עד  16,900 (ח)ש" (עלות פחות תועלת) נטו תועלת 9,200עד  5,500 -11,400עד  -11,500   

 

)תועלת  לעלות התועלת בין היחס
1.8עד    -0.04  חלקי עלות( 1.5 
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 לתכנית שהצטרפו בעת שעבדו משתתפות של הכללה-אי 8.1

לא בהערכת , תכניתשתתפותן בניתוח זה לא כלל את השפעת התכנית על משתתפות שעבדו כשהתחילו את ה

מבחינות  אלו משתתפותשפיעה על איכות התעסוקה של ההתועלת ולא בהערכת העלות. סביר שהתכנית 

בחשבון מכיוון שלא קיימים נתונים הובאו שונות, כגון שכר, רמת מקצועיות, שביעות רצון. השפעות אלו לא 

עבדו בעת שהצטרפו לתכנית ובקרב יהודיות ילידות  4%בסקר כוח אדם. בקרב הנשים הערביות רק  יהןעל

(. יתר על כן, נראה 2012–2008עבדו בשנות הבדיקה ) 17%, אולם בקרב יוצאות אתיופיה 7% – ישראל

 מן 20%-ומן המשתתפות יוצאות אתיופיה  47% 2012–2011ששיעור זה נמצא במגמת עלייה. בשנים 

עבדו בעת שהצטרפו לתכנית. הנתונים אינם מאפשרים להעריך את יהודיות ילידות ישראל  המשתתפות

  השפעת התכנית על משתתפות אלו.

 תועלת שלא נכללו בהערכה הכספיתסוגי  8.2

 את התועלת נטו מן התכנית.ים מגדיל םלא נכללו בהערכה הכספית. ה יםהתועלת הבאסוגי 

על מעגלים רחבים מעבר למשתתפות: בני הזוג של המשתתפות, ילדיהן, קרובי משפחה  ההשפע .א

 אחרים, המעגל החברתי של המשתתפות, המעסיקים והקהילה.

השפעת התכנית על תעסוקה נמשכת שנים כי תכן ילמשל, י: בטווח ארוך יותר, מעבר לשנתיים ההשפע .ב

 ורים והון אנושי שמבשילים כעבור זמן רב.תהליכי רכישת כיש מניעההתכנית כי יתכן ירבות, ו

של שילוב בתעסוקה על איכות חייהן של המשתתפות: שיפור הבריאות, שיפור תחושת  העקיפ ההשפע .ג

 הערך העצמי ושביעות הרצון מהחיים. הספרות מעידה כאמור על קשר בין תעסוקה לבין כל אלו.

הקטנת העומס על ו פשיעההשיעורי  הקטנת של שילוב בתעסוקה על הציבור, כגון העקיפ ההשפע .ד

 שירותי הרווחה.

 עלות שלא נכללו בהערכה הכספיתסוגי  8.3

 מקטינה את התועלת נטו מן התכנית. םלא נכללו בהערכה הכספית. השפעת יםהעלות הבאסוגי 

ושימוש בתשתיות שהתכנית לא משלמת  ,כדוגמת רשויות מקומיות ,מימון של גופים שונים לתכנית .א

חדרים שמוקדשים למשל יתה משתמשת בהן היה יכול להיות להן שימוש אחר, ילא ה ילוך אעליהן, א

  לפעילות התכנית.

עבורם בגם למשתתפות שמשלמות  – עלויות של שירותים שתומכים ביציאה לעבודה, כגון מעונות יום .ב

פי ניתוח שערכנו לסקר -עלוגם לממשלה שמסבסדת אותם. להערכתנו עלויות אלו אינן גבוהות. 

אשת חיל  הערביות בתכנית ההוצאות של הלמ"ס, שיעור הנשים הערביות שדומות למשתתפות

בקרב העובדות מאשר בלבד נקודות אחוז  7-גבוה בכ 4עד  0בגילים  ןושמשלמות עבור טיפול בילדיה

למעונות  ןיהאת ילדשולחות  לפיכך נראה שרק חלק קטן מן המשתתפות אלו שאינן עובדות.בקרב 

  .בעקבות יציאה לעבודה

הנחנו שמשתתפות התכנית שמשתלבות בעבודה אינן תופסות מקומות עבודה שהיו מתמלאים ממילא  .ג

: כלכליים-בטווח הקצר תלויה השפעת התחלופה בתנאים המקרו'(. תחלופה)'אחרים  יםידי עובד-על
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כן תלויה השפעת  לה. כמווכאשר הוא מתכווץ היא גד ,כאשר שוק העבודה מתרחב היא קטנה

התחלופה בשאלה עד כמה חוסר התעסוקה של המשתתפות נובע מכשלי שוק. לגבי הטווח הארוך, 

 יםממליצהיש , ובעקבותיהם מחקרים אמפיריים מעידים שהשפעת התחלופה ככל הנראה דועכת

אחוז,  20-ב בהם קטנה לבדוק את השפעת התחלופה בטווח הקצר במבחני רגישות שהשפעת התכנית

 .(Greenberg et al., 2011; Fujiwara, 2010) אולם אין על כך הסכמה בספרות

, זמן זה עשוי להיות מוקדש לטיפול בבני למשל, בעבודה משתלבות אשר המשתתפות של הזמן הפסד .ד

להפחית את התועלת כדי  הממליצות הערכהמשפחה, עבודות בית, פעילות בקהילה ופנאי. יש עבודות 

 Bell & Orr, 1994; Greenberg, 1997; Greenbergלהביא זאת בחשבון אולם אין על כך הסכמה בספרות ) 

& Robins, 2008; Fujiwara, 2010.) 

 מגבלות שלא ניתן לדעת את כיוון השפעתן 8.4

הבדלים כי יתכן יה. ת ההשוואוצהמידע לגבי המשתתפות נאסף כאמור בדרך שונה מן המידע לגבי קבו .א

דומים פי בדיקותינו הנתונים במערכת המידע -על, אם כי אלו יוצרים הבדלים בין דיווחי התעסוקה

 .(2013ופישמן  אייל; )לאלו שנאספו בסקר באופן כללי

עברה התכנית מאחריות תבת  2010במהלך תקופת הבדיקה עברה התכנית שינויים. בסוף שנת  .ב

לאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לאורך השנים השתנו גם מפעילי התכנית: עד שנת 

הפעילה  2013עד שנת  2010משנת '; שדולת נשים'ועמותת  'בעצמי'הפעילו את התכנית עמותת  2010

דאהר -חסןלהפעיל אותה. כמתואר אצל  'בעצמי'חזרה עמותת  2013ובשנת  ,ה למתנ"סיםאותה החבר

 ובשינויים בגודל , שינויים אלו לוו ברפורמות מבניות, בשינויים במספר המשתתפות(2013) וקינג

נדרשו אשר  היחסי של כל אחת מארבע קבוצות התכנית. לאחרונה נוספו לתכנית תפקידים חדשים

-עלותעל ה הנוספים. מוקדם עוד להעריך את השפעת מכלול השינויים האלשובים ייל ההרחבת בשל

 של התכנית. תועלת

 העבודה לתוצאות מעבר שיקולים נוספים 8.5

כדי להגביר את רווחת כלל הפרטים בחברה יש להפעיל מכלול של שיקולים בבחינה השוואתית של תכנית 

. זאת במיוחד אם התכניות מיועדות לאוכלוסיות יעד במונחים כספיים תועלת-עלות לענוסף  ,תעסוקה

 שונות. מכלול זה כולל בין היתר את השיקולים הבאים:

 ערכים בחברה. 1

תכניות נועדו לא רק להגדיל את הרווח למשק במונחים כספיים, אלא גם לסייע לאוכלוסיות מיוחדות. 

מוגבלויות בתעסוקה גבוהה מן העלות של שילוב אוכלוסיות  העלות של שילוב של אנשים עםכי תכן ילמשל, י

 אחרות בתעסוקה. אולם החברה מחזיקה בערכים שתומכים בסיוע לאוכלוסייה זו, ויש להביאם בחשבון.

 שיעור התעסוקה של אוכלוסיית היעד ומגמות דמוגרפיות. 2

פוטנציאל לשילוב של רבים שיעורי תעסוקה נמוכים של אוכלוסיות מיוחדות עשויים להעיד כי ישנו 

ממשתתפיהן בתעסוקה. תחזיות דמוגרפית לשינוי בחלקן של אוכלוסיות אלו בכלל האוכלוסייה מסייעות 

 להעריך את חשיבות השילוב של אוכלוסיות אלו בעתיד.
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 שילוב תכנית התעסוקה במדיניות ממשלתית מקיפה. 3

קיפה כלפי אוכלוסיות מיוחדות, שבמסגרתה ת תעסוקה עשויות להיות חלק ממדיניות ממשלתית מותכני

נעשים גם שינויים בקצבאות או במערכת החינוך, או שמוענק סיוע לאוכלוסיות אלו בתחומים שונים, כגון 

 תכנית החומש ליוצאי אתיופיה או לאוכלוסיית הבדואים בדרום.  
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 נספחים

 השפעת התכנית אמידת :נספח א

הערכנו ההשפעה של התכנית על שיעור התעסוקה של משתתפותיה. כאמור אומדן  אופןאת נספח זה מפרט 

 ( וניתוח רגרסיה. matchingאת השפעת התכנית בשני שלבים: התאמה )

 ת ההשוואה בשיטתו( בין המשתתפות לבין קבוצmatchingהתאמה ) א.

    Coarsened Exact Matching (CEM)  

ת אנשים בעלי מאפיינים דומים ו( משמשת לבניית קבוצות השוואה, כלומר קבוצmatchingשיטת ההתאמה )

הקצאה המבוסס על כלל היא משמשת במקרים שבהם לא נעשה ניסוי  לאלו של קבוצות הניסוי. בדרך

הדרך אקראית של אנשים לקבוצת ניסוי ולקבוצת ביקורת. ישנן דרכים שונות לבצע את ההתאמה. 

זו הם  דרך. יתרונותיה של Coarsened Exact Matching (CEM)תה כאמור ישהתאימה ביותר לנתונים הי

שהיא מוודאת שיש דמיון בין כל משתתף לכל חבר קבוצת השוואה בכל אחד מן המאפיינים המוגדרים 

בשיטה זו מקבצים את המשתנים לקטגוריות  (.Iacus, King & Porro, 2012ושהיא פשוטה וקלה ליישום )

 (. stratumsהיוצרות שכבות )

בסקר כוח אדם לתאים הנוצרים משילובי השכבות  ותבתכנית והמרואיינ ותהמשתתפ חולקוזה  במחקר

בניתוח, ואילו תאים שלא  ובהם לפחות משתתף אחד וחבר אחד בקבוצת ההשוואה נשארשהיו האלו. תאים 

 מן הניתוח. הוצאו בתנאי זה עמדו 

 18פיהם נעשתה ההתאמה ואת אופן הקיבוץ שלהם.-מציג את המשתנים שעללהלן  1אלוח 

 
  

                                                   
 (. Blackwell et al., 2009)ידי בלקוול ואחרים -שנכתבה על CEMבפקודה  STATAאנו השתמשנו בתוכנת  18
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 ולרגרסיה ואופן הקיבוץ שלהם*    CEM-ששימשו ל: המשתנים 1אלוח 

 אופן הקיבוץ משתנה
נשים 

 ערביות
יהודיות ילידות 

 ישראל
יוצאות 
 אתיופיה

    CEM-משתנים ששימשו ל
 עם ילדים; ילדים 

 √ √ √ בלי ילדים
     

 √ √ √ כן;  לא עבדו בשנה האחרונה
     

 √ √ √ 12; מעל 12; 12-פחות מ שנות לימוד
     

 -- √ -- נשואה; רווקה; גרושה/אלמנה משפחתי מצב
     

יסודי; -יסודי/חט"ב; תיכון; על מוסד לימודים אחרון
 -- √ -- מוסד אקדמי; אחר

     

 2012–2000; 1999–1990; 1989עד  שנת עלייה 
 √ -- -- ; נולדו בישראל

    משתנים ששימשו לרגרסיה

 √ √ √ רציף  מספר ילדים
     

 √ -- -- כן;  לא נשואה
     

 √ -- √ כן;  לא הורית-אמא חד
     

 √ -- √ כן;  לא 25צעירים מתחת גיל 
     

 √ √ √ גיל וגיל בריבוע -רציף  גיל 
     

 √ √ √ רציף מספר שנות לימוד
     

ירושלים )בסיס(; חיפה; מרכז; תל  מחוז מגורים
 √ √ √ אביב; דרום

     

ית כלכל-חברתיתרמה 
 של היישוב

 שוביםיי; 10–7; 6–4)בסיס(;  3–1
 -- -- √ מדורגים בלתי קטנים

 .שהמשתנה לא היה בשימושעיד מ --סימן ה; שהמשתנה היה בשימושמעיד  √סימן  ה*

 
לשם בדיקה השווינו את תוצאות הערכתנו בשיטה זו לתוצאות הערכה בשיטת התאמה אחרת, ידועה יותר 

כן השווינו את  . כמוpropensity score matching-nearest neighborשיטת )אך פחות מתאימה לנתונינו(, 

הבדלים תוצאות הערכתנו להתאמה בשיטה של חלוקה יותר גסה לתאים. ההשוואה הראתה כי אין 

 משמעותיים בין האומדנים המתקבלים בכל אחת מהשיטות.

 משקלות

שייצגו את המשקל של המשתתפים לפי מאפייניהם.  דיההשוואה מקבלים משקלות כ תוצחברי קבו

ואילו  ,, אם מרבית המשתתפים צעיריםהבשלב השני, ניתוח הרגרסיה. לדוגמ יםמשקלות אלו משמש
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מבוגרים, אז הצעירים בקבוצת ההשוואה יקבלו משקל דומה למספר הצעירים הבקבוצת ההשוואה מספר 

 גבוה מזה של המבוגרים. 

ואילו מרואיינת  ,1משקל  קיבלהכל משתתפת  :באופן פורמלי ניתן להציג זאת באופן הבא ,שלנו במחקר

 את המשקל:  קיבלהמקבוצת ההשוואה 

   

 כאשר: 

 Sמשתתפת השייכת לשכבה  - 

 Sמרואיינת מקבוצת ההשוואה השייכת לשכבה  -

 בקבוצת ההשוואה שיש להן התאמה תמספר המרואיינו – 

 מספר המשתתפות שיש להן התאמה - 

 Sמספר המשתתפות בשכבה  - 

 Sמספר המרואיינות בקבוצת ההשוואה בשכבה  - 

איינות מקבוצת השוואה שנכללו בתאים שאין בהם לפחות משתתפת אחת ומרואיינת ומשתתפות או מר

  מן הניתוח.הוצאו משקל אפס, כלומר קיבלו אחת מקבוצת ההשוואה 

 ניתוח רגרסיה ב. 

 המשתנה התלוי

ההשוואה ובדק את השפעת התכנית על שיעור התעסוקה  תווצניתוח הרגרסיה כלל את המשתתפות ואת קב

של המשתתפות. האומדן להשפעה הוא כאמור ההפרש בין שיעור התעסוקה של המשתתפות לזה של קבוצת 

כאשר מפקחים  19כעבור שנה מאז נקודת הזמן הראשונה )שבה הנבדקות לא עבדו(, הרלוונטית ההשוואה

 על שאר המאפיינים. 

. לפיכך, אם (average treatment effect on the treated)השפעת התכנית על משתתפותיה  אומדן של התקבלכך 

בשנים הבאות יחול שינוי בהתפלגות הגילים של המשתתפות או במאפיין אחר שלהן יהיה צורך לעדכן את 

 האומדן.

                                                   
בינואר  האם עבדבמערכת המידע של תבת , בדקנו 2011את התכנית בינואר  השהתחיל משתתפת, לגבי הלדוגמ 19

. אם לא היה דיווח בדיוק 2013ביוני  ה, בדקנו אם עבד2012את התכנית ביוני  השהתחיל משתתפת. לגבי 2012
חודשים. אם לא היה דיווח  15-ה להתייחסנו לדיווח הקרוב ביותר למועד של שנה, בתקופה שבין שנ ,כעבור שנה

  חודשים לשנה. 9בתקופה שבין  ,בתקופה זו, התייחסנו לדיווח הקרוב ביותר למועד של שנה
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 תוצאות הרגרסיה

שנועד לאמוד  (linear probability modelמציג את תוצאות הרגרסיה של מודל הסתברותי לינארי ) 2אלוח 

השפעת התכנית על שילוב בתעסוקה לאחר שנה. ברגרסיה זו פיקחנו על המשתנים הבאים: מספר את 

לאזור  דמי, גיל, גיל בריבוע, מספר שנות לימוד, משתני 25גיל ללצעירים מתחת  דמיהילדים, משתנה 

של היישוב )רק לנשים ערביות(.  כלכלית-חברתיתלרמה   דמיהורית וכן משתני -אמא חד 20,מגורים, נשואה

   .CEMשהקיבוץ נעשה כאמור רק לצורך  מפני 'חזרו' להיות רציפים ברגרסיה CEMשקובצו לצורך  המשתנים

נקודות אחוז בקרב  55עד  47מראה כי השפעת התכנית על שיעור התעסוקה של משתתפותיה היא  2לוח א

נקודות אחוז בקרב יוצאות  37-נקודות אחוז בקרב יהודיות ילידות ישראל ו 32עד  28נשים ערביות, 

 אתיופיה. 

שם בדיקת רגישות ל Probitערכנו את הניתוח גם בהשפעה השולית הממוצעת למודל הסתברותי מסוג 

במודל  אומדן תוצאותזה דומות מאוד ל אומדןמן הבדיקה עולה שתוצאות  התוצאות לסוג הרגרסיה.

 ההסתברות הלינארי )פער של פחות מנקודת אחוז בהשפעת התכנית(. 

 

  

                                                   
הוריות. בקרב יהודיות ילידות -הן נשואות או אימהות חד %98רק בקרב יוצאות אתיופיה. בקרב נשים ערביות  20

 .CEM-ישראל כללנו את המצב המשפחתי כבר במסגרת ה
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 רגרסיה לינארית –: השפעת התכנית על שיעור התעסוקה של משתתפותיה 2אלוח 

  ילידות ישראליהודיות   נשים ערביות 
יוצאות 
 האתיופי

 מעוניינות לעבוד 
כלל הלא 
  עובדות

מעוניינות 
 לעבוד

כלל הלא 
  עובדות

כלל הלא 
 עובדות

 ***36.8  ***31.7 ***28.0  ***55.0 ***47.0 השפעה
 (3.61) (1.88)  (4.95) (4.50)  (4.00) 

 1.1  ***5.5- ***5.7-  ***2.0- *2.1 מספר ילדים
 (1.21) (0.42)  (1.58) (1.10)  (1.27) 

 13.6-       נשואה
       (10.46) 

 ***41.2-     2.8 4.0- הורית-אמא חד
 (6.10) (2.59)     (10.58) 

 4.6-     2.4- *17.7 מתחת  צעירות
 (9.02)     (2.55) (9.62) 25לגיל 
 **5.3  2.8 2.3  ***5.4 3.4 גיל
 (2.71) (0.72)  (2.43) (1.79)  (2.28) 

 ***0.1-  **0.1- 0.0-  ***0.1- 0.0- גיל בריבוע
 (0.04) (0.01)  (0.03) (0.02)  (0.03) 

 0.3  0.7 0.1  ***0.7 **1.3 מספר שנות 
 (0.44)  (0.56) (0.57)  (0.14) (0.62) לימוד

        מחוז מגורים
 **24.3-  6.5 15.6  ***11.4 17.5- צפון

 (14.98) (2.09)  (11.25) (7.43)  (12.16) 
 6.1  **16.0 ***34.6  ***26.3 0.1- חיפה

 (15.31) (2.27)  (11.42) (7.27)  (6.79) 
 3.0  ***27.1 ***35.1  ***17.2 16.4- מרכז

 (16.26) (2.64)  (10.62) (6.65)  (5.59) 
 8.4  *14.0 **24.0  ***19.8 15.7- תל אביב 

 (17.35) (4.38)  (11.62) (7.19)  (9.60) 
 0.7-  ***17.5 ***28.1    דרום

    (10.88) (6.77)  (6.38) 

       של היישוב כלכלית-חברתיתרמה 
4-6 0.4 8.3***       
 (6.61) (1.67)      

7-10 -1.7 -7.0**      
 (6.62) (2.77)      
      3.4- 9.9- שובים קטנים יי

      (3.10) (14.19) בלתי מדורגים
 213  135 135  408 408 מס' משתתפות

 284  1300 607  4626 307 מס' מרואיינות בסקר כוח אדם

*** p<0.01 ** p<0.05  * p<0.1 ; .שגיאות התקן בסוגריים   
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 רכיבי הבסיס של החישוב: בנספח 

 רכיבי הבסיס של חישוב התועלת והעלות משלוש נקודות המבט.  מפורטיםכאן 

 עלות השכר  .1

פי עלות -התועלת למשק נובעת כאמור מן התפוקה של העובדים, ומקובל להעריך את תפוקתו של עובד על

מכיוון שאין לנו נתונים על  21שכרו. לשם הערכת עלות השכר השתמשנו בנתוני מערכת המידע של התכנית.

כלומר, המשתתפות  שהתכנית אינה משפיעה על שכרן של המשתתפות.הנחנו ההשוואה  תוצקבו השכר של

. התכנית דרך שלא מועסקות היו ילושמשתלבות בתעסוקה מקבלות שכר דומה לשכר שהיו מקבלות גם א

הנחה ה. ההשוואה תוכן לא יכולנו לבדוק את שכרן של הנשים בקבוצ בסקר כוח אדם אין מידע לגבי שכר, על

פי בדיקתנו השכר של רוב המשתתפות שמשתלבות בעבודה קרוב לשכר -סבירה בעינינו משום שעלשלנו 

כן,  המינימום, ושכר זה כמעט שאינו משתנה בשנתיים הראשונות להשתתפות בתכנית )ראו נספח ד(. כמו

קף המשרה בדיקה נוספת שערכנו העלתה כי היקף המשרה של המשתתפות שמשתלבות בעבודה דומה להי

 ההשוואה שמשתלבות בעבודה. תושל הנשים בקבוצ

אלי, כלומר השכר בניכוי כדי שהחישוב יתייחס לשכר הר   ,2012את נתוני השכר התאמנו למחירי שנת 

 2012עד שנת  2010ח, ומשנת "ש 4,000היה  2010השפעת האינפלציה. לדוגמה, אם שכר של משתתפת בשנת 

 ח."ש 4,200הוא  2012אזי שכרה במחירי  ,5%-עלה מדד המחירים לצרכן ב

 לשכר ברוטו הוספנו את הפרשות המעסיק הבאות: 

 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי עבור העובדא. 

נקבע באופן מדורג כאחוז מתוך השכר. דמי הביטוח  מועסקיםבעבור גובה תשלום דמי ביטוח לאומי 

אך  ,המעסיק. חלק המועסק נכלל בשכר ברוטוהלאומי עבור אדם שמועסק מתחלקים בין המועסק לבין 

 הנחהועל כן יש להוסיפו לחישוב התועלת למשק.  ,החלק של המעסיק הוא תוספת לשכר ברוטו

 מעסיקה שעל שווה לעלות שכרוהעובד תהיה התפוקה של  אם עובד יעסיק שמעסיק היא תאינטואיטיבי

 לאומי.. עלות זו כוללת את ההפרשה של המעסיק לביטוח לשלם

 נלוות הטבות ב.

אנו מניחים שנתוני השכר במערכת המידע אינם כוללים את הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים או 

לקרנות השתלמות. לכן יש להוסיף הפרשות אלו לסך התועלת של המשתתפים ושל המשק. במגבלת הנתונים 

 :ו את גובה ההפרשות באופן הבאכן הערכנ לא היה ניתן לחשב את הסכומים שהמעסיקים מפרישים, על

הצו  .שר התמ"ת צו ביטוח פנסיוני חובה כנגד גובה השכר הבסיסי )ללא תוספות לשכר( הוציא 2008שנת ב

 כלהעובד והמעסיק חייבים להפריש  ;קובע כי המעסיק חייב להפריש אחוז אחד מתוך השכר לקרן פיצויים

                                                   
. לכן הגדרנו את השכר שדווח תומשתתפבין המשתנה היא ו ,התדירות של דיווחי התעסוקה והשכר אינה קבועה 21

 לאחר שנה ממועד ההצטרפות לתכנית כרמת השכר שתשמש לחישובי התועלת. 
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ע כי שיעור ההפרשה לביטוח הפנסיוני מתוך השכר אחוז אחד מתוך השכר לקרן פנסיה. בנוסף נקבאחד 

 .  2014עד  2008יגדל בהדרגה בשנים 

הפרשות מעסיק בשיעור שהחוק מחייב  נרשמוהמשתתפות ששולבו בעבודה  רובשל  לזכותןאנו הנחנו ש

 בלבד. בנוסף הנחנו שמיעוט מן המועסקות עבדו בעבודות זמניות שאינן כלולות בצו ביטוח פנסיוני חובה

כן הנחנו כי חלקן של המועסקות בהפרשות נכלל  . כמווחלקן קיבלו מעט יותר מהשיעור שהחוק מחייב

בדיווחי שכר הברוטו שבמערכת המידע, ולכן יש להוסיף לשכר הברוטו רק את חלקו של המעסיק. הערכנו 

בתקופה . זהו השיעור הממוצע של ההפרשות המחויבות בחוק 7.5%שחלקו של המעסיק בהפרשות היה 

 22.עוסקת בה ה זות הערכשעבוד

 מסי מועסק וקצבאות . 2

 הפרשות המועסק לביטוח לאומי ולדמי בריאותא. 

אנשים שאינם  לאצקבע באופן מדורג כאחוז מתוך השכר. גובה התשלום נ יביטוח לאומלגובה תשלום 

ואילו נשים נשואות שאינן עובדות פטורות מתשלום.  ,ח"ש 160עובדים הוא קבוע: נשים רווקות משלמות 

בין המועסק לבין המעסיק. חלק המועסק מנוכה  יםדמי הביטוח הלאומי עבור אדם שמועסק מתחלק

ועל כן יש לחשבו כעלות למשתתפת ותועלת לממשלה. אך מחלק זה יש לנכות את גובה דמי  ,מהשכר ברוטו

 עדר התכנית. בהשהיה על המועסק לשלם הביטוח הלאומי 

 מס הכנסהב. 

שיעור מס הכנסה מחושב באופן מדורג כאחוז מתוך השכר החודשי. רמת השכר המינימלית לתשלום מס 

ח. זיכויים שונים יכולים להפחית באופן משמעותי "ש 5,700-נשים כ לאצח ו"ש 4,800-גברים היא כ לאצ

וסייה ביישובים עם עדיפות לאומית, וישנם כגון הטבת מס לאוכל ,את שיעור המס. ישנם זיכויים אזוריים

כל ילד עד גיל למהות מקבלות שתי נקודות זיכוי יזיכויים הקשורים במצב המשפחתי, כגון מספר הילדים. א

לחשב במדויק את שיעורי המס, אפשר מחסור במידע לא היה בגלל . 17–5ילדים גילאי לחמש ונקודת זיכוי 

 ות כלל מס הכנסה. לכן הנחנו כי המועסקות אינן משלמ

 מענק עבודה )לשעבר 'מס הכנסה שלילי'(ג. 

סך אם גובה המענק פוחת ומעלה )גם אם אין להם ילדים(.  55מענק עבודה ניתן להורים עם ילדים או לבני 

מענק עבודה נקבע לפי ההכנסה האישית של ההכנסות של משק הבית גבוה מהקבוע בחוק. אנו הנחנו כי 

שהכנסות בני הזוג של המשתתפות   תלות בגובה ההכנסות של בן הזוג. זאת מפני שסבירהמשתתפות וללא 

 פחית את גובה מענק זה.במידה שתלא היו גבוהות  

ת המענק קיבלו אותו בפועל. כלומר, הנחנו ששיעור ניצול א הנחנו גם כי המשתתפות שהיו זכאיות לקבל

בהערכתנו  23מעידים שהניצול נמוך יותר. חר, למרות שנתונים שנאספו במחקר א%100המענק היה 

                                                   
, בשנת %1.67 2008היה: בשנת  2014עד  2008על המעסיק להפריש בשנים היה סך ההפרשות כאחוז מהשכר ש 22

. דיווחי 12% 2014ובשנת  10% 2013בשנת , 8.34% 2012, בשנת 6.67% 2011, בשנת 5% 2010, בשנת 3.34% 2009
 .7.5%. בממוצע לתקופה, המעסיק היה חייב להפריש 2013–2010פני השנים -על ּוׂשהשכר למחקר זה התפר

בשותפות בין בנק ישראל, רשות הנתונים נאספים במסגרת מחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי, הנערך  23
 המסים, המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל.
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מהות י, כדי להביא בחשבון את הסכום העדכני. המענק לשנה זו לא2012התייחסנו למענק שניתן עבור שנת 

 מן המענק בשנים הקודמות.  50%-עובדות )או לגבר שהוא הורה יחיד( היה גבוה ב

 קצבאות והנחותד. 

הזוג. כמו כן  ניוהכנסות ב ותהדיר ילא היו בידינו נתונים על גודלמפני ש ,הנחה בארנונהבחשבון לא הבאנו 

 הואיל והתכנית אינה מיועדת למקבלי קצבה זו. ,לא התייחסנו לקצבת הבטחת הכנסה

 שירותים תומכי עבודה. 3

 :התשלומים הבאים לא נכללו בחישוביםה זו ת הערכבעבוד

מפני שלא  ,לא לממשלה ולא למשתתפות ,המעונותלא הבאנו בחשבון את עלות   מעונות יום:תשלום ל .א

הזוג. נוסף על כך, שיעור הנשים  ניהכנסות בעל הילדים ושל גיל ההיו בידינו מספיק נתונים על 

פי ניתוח שערכנו -למעונות בעקבות יציאה לעבודה הוא ככל הנראה נמוך. על ןששולחות את ילדיה

שדומות למשתתפות התכנית ושמשלמות עבור  לסקר ההוצאות של הלמ"ס, שיעור הנשים הערביות

 נקודות אחוז בקרב העובדות לעומת אלו שאינן עובדות.   7-גבוה בכ 4עד  0טיפול בילדיהן בגילים 

לשלם על נסיעה לעבודה. עלות הנסיעות למעסיק פי חוק -מחויב עלבישראל המעסיק  נסיעה לעבודה: .ב

. לפיכך עלות וקת העובד שווה לעלות שכרהיא גם עלות למשק. אולם ההנחה היא כאמור שתפו

ואינה משפיעה על  מתקזזת בחישובים עם הרווח מתפוקת העובדתבעבודת הערכה זו הנסיעות 

בסקר המרואיינות מן  91%-החישובים. נציין כי במרבית המקרים הנסיעה היא בתוך מקום היישוב: כ

 .ןשלה עובדות במקום היישובהן דיווחו כי  ותכוח אדם שהיו מועסק

 שער ההיוון

בשנה . לפי שער זה חישבנו את ערכם של כל הסכומים 3.5%היוון הה זו נעשה לפי שער ת הערכההיוון בעבוד

. חישוב בשנה הראשונה ש"ח 100שווים  ה של המשתתפת בתכניתיבשנה השני ש"ח 103.5, ה. לדוגמיהיהשנ

 . תועלת-עלותמקובל בהערכות  היוון

( והומלץ HM Treasury, 2011בהנחיות של משרד האוצר הבריטי ) נקוב 3.5%ל ד עהעומשער ריבית להיוון 

(. לעומת Moor et al., 2004; Greenberg & Knight, 2007) תועלת-עלותידי חוקרים מרכזיים בתחום ה-גם על

ידי משרד האוצר ומשרד -על מו, אשר פורסבישראל זאת, ההנחיות לבדיקת כדאיות פרויקטים תחבורתיים

, 2006 משרד התחבורה ומשרד האוצר,) 7%ל העומד עריבית להיוון שער התחבורה, מנחות להשתמש ב

, וכן במקרה שלא נעשה כלל היוון, כלומר 7%(. לפיכך בדקנו את השפעת ההיוון במקרה שהריבית היא 2012

 הבחינה הראתה שאין לכך השפעה משמעותית על תוצאות ההערכה.. 0%ריבית של 

 משתתפת לאחר שנתיים בגיןעלות בממוצע -רכיבי תועלות. 4

בגין משתתפת, בממוצע  ,מפרטים את רכיבי התועלת והעלות לאחר שנתיים, 3ב–1, בשלושת הלוחות הבאים

 פני כל המשתתפות בתכנית.  -על
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 פני כל המשתתפות -על בממוצע, משתתפת בגין בממוצע תועלת-עלות: ערביות: רכיבי 1בלוח 

 .ח"שהערכים הכספיים מעוגלים לעשרות 
 ערכי היחס מעוגלים לעשיריות.  

 .3.5%ה לפי שער היוון יבחישוב נעשה היוון של הערכים בשנה השני

 
פני כל -משתתפת, בממוצע עלבגין תועלת בממוצע -: סעיפי עלותישראל ילידות יהודיות: 2בלוח 

 המשתתפות 

 /משקחברה ממשלה פתמשתת 

 10,140 10,140 0 משתתפת ת בגיןעלות התכני

 14,690עד  12,980 0 14,690עד  12,980 שכר ברוטו

 1100עד , 970 0 1100עד  970 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 530עד  460 530עד  460 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 

 הפרשות המועסקת לביטוח לאומי  
 0 610עד  540 -610עד  -540 ולביטוח בריאות

 0 -780עד  -690 780עד  690 מענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(

 16,320עד  14,410 350עד  310 15,970עד  14,100 סך הכול

 6,180עד  4,270 -9,790עד  -9,830 15,970עד  14,100 (ח"שתועלת נטו )

 1.5עד  1.3 0.03 0 בין התועלת לעלותהיחס 
 .ח"שהערכים הכספיים מעוגלים לעשרות 

 ערכי היחס מעוגלים לעשיריות.  
 .3.5%יה לפי שער היוון יבחישוב נעשה היוון של הערכים בשנה השנ

  

 /משקחברה ממשלה פתמשתת 

 11,040 11,040 0   משתתפתת בגין עלות התכני

 16,730עד  14,300 0 16,730עד  14,300 שכר ברוטו

 1,250עד  1,070 0 1,250עד  1,070 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 580עד  500 580עד  500 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי 

 הפרשות המועסקת לביטוח לאומי 
 0 620עד  530 -620עד  -530 ולביטוח בריאות

 0 -1,350עד  -1,150 1,350עד  1,150 מענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(

 18,570עד  15,870 -140עד  -120 18,710עד  15,990 סך הכול

 7530,עד  4,830 -11,180עד  -11,160 18,710עד  15,990 (ח"שתועלת נטו )

 1.7עד  1.4  0.01- 0 היחס בין התועלת לעלות
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 פני כל המשתתפות -משתתפת, בממוצע עלבגין תועלת בממוצע -: סעיפי עלותוצאות אתיופיהי: 3בלוח  
 /משקחברה ממשלה פתמשתת 

 11,040 11,040 0 משתתפתבגין עלות התכנית 

 16,590 0 16,590 שכר ברוטו

 1,240 0 1,240 (7.5%הפרשות המעסיק לביטוחים פנסיוניים )

 530 530 0 הפרשות המעסיק לביטוח לאומי

 0 470 470- הפרשות המועסקת לביטוח לאומי ולביטוח בריאות

 0 1,440- 1,440 הכנסה שלילי'(מענק עבודה )'מס 

 18,360 440- 18,800 סך הכול

 7,320 11,480- 18,800 (ח"שתועלת נטו )

 1.7 0.04- 0 היחס בין התועלת לעלות
 .ח"שהערכים הכספיים מעוגלים לעשרות 

 ערכי היחס מעוגלים לעשיריות.  
 .3.5%לפי שער היוון  ,יהיבחישוב נעשה היוון של הערכים בשנה השנ
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 הצגה פורמלית של המדדים: נספח ג

 (.6 פרק) תועלת-עלותואת מדדי ה (3 פרקהתועלת מהוונת ) השבהדרך נספח זה מציג באופן פורמלי את 

 היוון התועלת  א. 

  24.שנת ההתחלה שהואלערך נוכחי  יםהתועלת הכספית מהוונסוגי ( מציגה את סך 1משוואה )

(1) 

  

 כאשר:    

 
 הממוצעת מחודש עבודה של המשתתפות שעובדותהתועלת  -

  tממוצע מספר חודשי העבודה למשתתפת אשר ניתן לייחס לתכנית בשנה   - 

n – מספר השנים 

r -                                                                                                             שער הריבית להיוון                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   תועלת-עלותמדדי ב. 

 ,ההפרש שבין התועלת הממוצעת למשתתפת לעלות הממוצעת למשתתפת( מתארת את מדד 2משוואה )

 היחס שבין התועלת לעלות. ( מתארת את3משוואה )ו

(2) 

  

(3) 

  

 כאשר:

BPV -  לערך הנוכחי יםהתועלת של התכנית מהוונסוגי סך 

CPV -  לערך הנוכחי יםהעלות של התכנית מהוונסוגי סך 

                                                   
 (.2012, האוצר ומשרד התחבורה משרד) 2012ת "הל פרונ 'להרחבה ר 24
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 המשתתפות של ההתעסוק במצב השינוי :נספח ד

את  מציג סעיף זה ,התכנית מתוצאותתועלת, אולם לשם התרשמות כללית -ה זו עוסקת בעלותת הערכעבוד

, מידת השינוי במצב התעסוקה של המשתתפות מכל אוכלוסיות היעד של התכנית: נשים מן החברה הערבית

ות עם משאבים תעסוקתיים מוגבלים. מקור הנתונים הוא ויהודי ובוכרה קווקז יוצאות, פיהיוצאות אתיו

  .2012–2009מערכת המידע של התכנית. הם כוללים נשים שהצטרפו לתכנית בשנים 

תכנית, לאחר שנה ולאחר שנתיים מאז הצטרפות למציג את שיעור המועסקות בשלושה מועדים:  1דוח ל

 לתכנית.  תהצטרפוה

 לתכנית ההצטרפותזמן מאז  לפי : שילוב בתעסוקה1דלוח 

 ערביות לוסך הכ 
יוצאות 
 אתיופיה

 בוכרה יוצאות
 וקווקז

 יהודיות
 ותיקות*

      במועד ההצטרפות לתכנית

 7 17 24 3 12 התעסוקהשיעור 

 269 162 406 528 1,365 מספר משתתפות
      

      לאחר ההצטרפותשנה 
 67 70 82 73 74 שיעור התעסוקה
 237 145 329 454 1,165 מספר משתתפות

      

       לאחר ההצטרפותשנתיים 
 68 72 83 79 77 שיעור התעסוקה
 107 104 150 259 620 מספר משתתפות

 .הערכים מעוגלים לאחוזים שלמים
בעלות ותק לנשים גם ונשים ילידות הארץ לגם  , כלומרותיקותהמשתתפות בקבוצות של  יהודיות *מתייחס לכלל 

 .בארץ שנה 15של 
 

-בלבד היו מועסקות בעת שהצטרפו לתכנית, כ 3%-כי בקרב משתתפות מן החברה הערבית כמראה  1דלוח 

היו מועסקות שנתיים לאחר ההצטרפות לתכנית. בקרב יוצאות  80%-היו מועסקות לאחר שנה וכ 70%

אחוז היו מועסקות לאחר שנה ולאחר  80%-היו מועסקות בעת שהצטרפו לתכנית וכ 24%-אתיופיה כ

היו מועסקות בעת  17%-משתתפות יוצאות בוכרה וקווקז כ בקרב. לתכניתד ההצטרפות שנתיים ממוע

 ילידות. בקרב יהודיות לתכנית ההצטרפות לאחרהיו מועסקות שנה ושנתיים  70%-שהצטרפו לתכנית וכ

היו  67%-היו מועסקות בעת שהצטרפו לתכנית וכ 7%-כ עם משאבים תעסוקתיים מוגבלים ישראל

 שנתיים לאחר ההצטרפות לתכנית.מועסקות שנה ו

 

היקף המשרה ורמת השכר של  לפי נמדדת שהיא כפי המשתתפות של המשרות איכותמציג את  2דלוח 

 שהצטרפו לתכנית. לאחר המשתתפות אשר היו מועסקות שנה ושנתיים 
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לאחר שנה ושנתיים  הממוצע : איכות המשרות של המשתלבות: היקף המשרה והשכר2דלוח 
 ההצטרפות לתכנית

 .ח"השכר מעוגל לעשרות ש
 15בעלות ותק של ולנשים נשים ילידות הארץ לכלומר  ,ותיקות*מתייחס לכלל  המשתתפות בקבוצות של  יהודיות 

 .בארץ שנה
 

ח לחודש בסוף השנה "ש  3,520-ח ל"ש 1,730כי שכרן החודשי הממוצע של המשתתפות נע בין מראה  2דלוח 

ה. מספר שעות העבודה השבועיות הממוצע נע יהראשונה, והוא אינו משתנה באופן מהותי בסוף השנה השני

ה. שיעור המועסקות במשרה מלאה יהראשונה וגם הוא אינו משתנה בשנה השני בסוף השנה 32-ל 26בין 

  ה.יבשנה השני משתנהוכמעט שאינו  56-ל 36שעות שבועיות ומעלה לפי הגדרת הלמ"ס( נע בין  35)

 ממוצע 
 נשים

 ערביות
יוצאות 
 אתיופיה

 בוכרה יוצאות
 וקווקז

 יהודיות
 ותיקות*

      לאחר שנה מההצטרפות

 2,510 3,520 2,560 1,730 2,360 (2012ח במחירי "שכר )ש

 31 32 31 26 29 מספר שעות עבודה שבועיות

 45 55 56 36 46 שעות שבועיות ומעלה 35שיעור המועסקות 

      לאחר שנתיים מההצטרפות

 2,460 3,620 2,400 1,720 2,360 (2012ח במחירי "שכר )ש

 30 32 32 27 29 מספר שעות עבודה שבועיות

 42 56 56 43 48 שעות שבועיות ומעלה 35שיעור המועסקות 
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 פני זמן-הערכת ההשפעה על :נספח ה

 
 . (4.3)ר'  המשתתפות כלל בגין שנתיים במשך התועלת בענייןזו  בעבודהממחיש את ההנחות  1התרשים 

  משך זמן ההשפעה של שילוב בתעסוקה :1התרשים 
 

 

 כאשר:
 

CY –  התכנית בשנה השנייהשיעור התעסוקה של משתתפות 

BY -  היבשנה השני קבוצות ההשוואהשיעור התעסוקה של 

 לאחר שנה  קבוצות ההשוואהההפרש בין שיעור התעסוקה של המשתתפות לזה של  – 1∆

 לאחר שנתיים  קבוצות ההשוואהההפרש בין שיעור התעסוקה של המשתתפות לזה של  – 2∆

 

מפני   ,הוא אפס (A)נקודה  במועד הראשון שבחנו קבוצות ההשוואהשיעור התעסוקה של המשתתפות ושל 

קבוצות לתכנית, ולפיכך גם  בעת ההצטרפותשהערכתנו מתייחסת כאמור רק למשתתפות שלא עבדו 

 .(5.2 סעיף) כוללת רק נשים שלא עבדו במועד הראשון שבחנו ההשוואה

BY 

 שיעור
 התעסוקה 

ת ההשוואהוקבוצ  

 משתתפות התכנית
CY 

∆1 ∆2 

 הצטרפות 1 2 שנים
 לתכנית

B 
 

A 

 

C 
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פני זמן. צורת העקומה -להעקומה העליונה )השחורה( מייצגת את שיעור התעסוקה של משתתפות התכנית ע

שיעור  ,בקירוב נתונים אלו, לפי. מבוססת על נתוני המעקב אחר המשתתפות במערכת המידע של התכנית

ה. העקומה י( ונותר יציב במהלך השנה השניCY-התעסוקה עולה בהדרגה במהלך השנה הראשונה )עד ל

. סקר כוח אדם כאמור כולל נתונים קבוצות ההשוואההתחתונה )הכחולה( מייצגת את שיעור התעסוקה של 

 קבוצות ההשוואההנחנו שצורת העקומה של  נתונים לנו שחסרומכיוון . (Bעל תעסוקה רק כעבור שנה )נקודה 

( ונותר יציב במהלך BY-, כלומר שיעור התעסוקה עולה במהלך השנה הראשונה )עד לותדומה לזו של המשתתפ

בשנה נמשכת היא כי תכן גם ייה, אך ייכנית מצטמצמת בשנה השנלמעשה השפעת התכי תכן י. יהשנה השנייה

=1∆ה )יהשלישית. לפיכך מצד אחד הנחנו שההשפעה נותרת קבועה בשנה השני הבאנו (, אך מצד שני לא 2∆ 

 (.8.1סעיף כן ערכנו מבחני רגישות על הערכת ההשפעה ) בחשבון את השנה השלישית. כמו
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