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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.
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 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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