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  תמצית

 רקע. 1

של שלוש מתכניות  תועלת-עלותידי ארגון תבת לסייע בהערכת -ברוקדייל התבקש עלג'וינט -מאיירסמכון 

  בעבודה: מיוחדותהארגון המיועדות לשלב שלוש אוכלוסיות 

 לנשים ערביות –אשת חיל בחברה הערבית  .1

 לאוכלוסייה החרדית –מפת"ח  .2

  .לצעירים עם משאבים מוגבלים –סטרייב  .3

 תועלת-עלותניתוח . 2

 כולל: תועלת-עלותניתוח 

 של תכניות והערכת ערכן הכספי   ועלות תועלת סעיפיפירוט שיטתי של  .א

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

 התועלת נטו: התועלת פחות העלות . 1

 היחס בין התועלת לעלות. 2

 .בחשבון בהערכה הכספית הובאושלא  ועלות תועלת סעיפיפירוט של  .ג

תועלת והעלות משלוש נקודות מבט: של המשק )הגדלת המשאבים הסוגי הניתוח הסטנדרטי בוחן את 

שיפור המצב ממשלתי נטו( ושל המשתתף )התקציב בהעומדים לרשות החברה(, של הממשלה )חיסכון 

בעבודה זו אנו מציגים בגוף העבודה את נקודת  כלל העיקרית. היא בדרך המשקקודת המבט של נ. (ליהכלכ

 .יםהממשלה ושל המשתתפים מוצגות בנספחתקציב ת המבט של ונקוד. המבט של המשק

 המחקר שיטת. 3

  התכניות ה שלהשפעההערכת שיטת 

יחסות לא רק י. אומדן זה מחייב התהתכנית השפעת אומדן על מבוססתכנית תעסוקה אומדן התועלת מ

 ,בתכנית השתתפו לאשלאנשים דומים להם לשינויים בקרב קבוצת המשתתפים בתכנית אלא גם השוואה 

 בחירה בסיס על ניסוי לערוךלבחון את הערך המוסף של התכנית. הדרך הנחשבת לטובה ביותר היא  כדי

מתאפשר מנסים לזהות קבוצת השוואה שהיא דומה לקבוצת אינו הדבר אם  .לתכנית מועמדים של אקראית

המשתתפים. גם במקרה זה יש שיקולים מתודולוגיים ויש שיקולים הקשורים לזמינות המידע. עקב 

 איך משפיעותנהוג לבצע ניתוח רגישות הבוחן  ,למקורות מידעולמתודולוגיה הנוגעות ההתלבטויות הרבות 

 על הממצאים.  הנחות חלופיות

עם מראש ת השוואה לתכניות של תבת. התכניות לא בוצעו וקבוצלמצוא גר המרכזי במחקר זה היה האת

מתודולוגיה השתמשנו בת השוואה. לשם כך וקבוצ , בדיעבד,ת ביקורת, לכן היה עלינו למצואוקבוצ

ח אדם של הלשכה והמתבססת על נתוני הפאנל בסקר כ ,שפותחה במכון לצורך בחינת תכניות תעסוקה

  מרכזית לסטטיסטיקה. ה
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 משנה:-התכניות על השילוב של משתתפיהן בתעסוקה בעזרת שתי הערכות ועיהשפ יךהערכנו א

פי מערכת המידע -על ,תכניתתחילת השתתפותם בשיעורי התעסוקה של משתתפי התכניות שנה לאחר  .1

 ,של תבת

)סקרי כוח אדם מספקים  פי סקרי כוח אדם של הלמ"ס-על ,שיעורי התעסוקה של קבוצת השוואה .2

 .אינדיקציה גם לגבי המוטיבציה למצוא עבודה(

 המשנה-הערכות שתי הערכתנו לגבי השפעת התכניות על שיעורי התעסוקה של משתתפיהן היא ההפרש בין

 . הללו

 ההבדל את יחסיתבוודאות סקר כוח אדם מאפשר מעקב אחר המרואיינים במהלך שנה. לכן יכולנו לאמוד 

לנו  היוההשוואה רק לגבי השנה הראשונה. נתונים גם לגבי השנה השנייה  תולקבוצ המשתתפים קבוצת בין

 ההערכה את לבסס החלטנו לכןעל יציבות שיעור התעסוקה.  הצביעורק על קבוצת המשתתפים. נתונים אלו 

 השנה בסוף כמו מידה באותה שנייהה בשנה נמשכתשהשפעת התכנית  ולהניח שנתיים של תקופה על

של השפעת  יתר-אומדן יוצרת הערכתנו אילוו ,השנייה בשנה קטנה ההשפעה למעשה כי תכןיי. הראשונה

הנחנו הנחות 'שמרניות' משמעותיות, כלומר כאלו אשר מקטינות את השפעת התכנית: אנו  מנגדהתכנית. 

כן -כמו. לא מתחשבים בהמשך השפעת התכנית מעבר לשנתיים, בשל מחסור בנתונים על קבוצת ההשוואה

 טיב על גם אלא בעבודה השילוב על רק לא משפיעה בתכנית שההשתתפות האפשרות את בחשבון הבאנולא 

בחשבון את ההשפעה  הבאנו לא ,שכר נתוני אדם כוח בסקר שאין מאחרו. למצוא מצליח שהאדם ודההעב

 השכר.  רמתעל 

 

 של התכניות  תועלת-עלותה הערכת שיטת

, תבתשל מנקודת המבט של המשק. הערכת העלות התבססה על הערכות  תועלת-עלותב מתמקדתזו  עבודה

עבור הממוצע של  נעשתהאשת חיל גם על מכרז שפרסם משרד הרווחה להפעלת התכנית. ההערכה  תכניתוב

הממוצע כולל גם את אלו שהשתלבו בעבודה וגם את אלו שלא השתלבו.  כל משתתפי התכנית, כמקובל.

תכניות. בשל מגבלות החלו את השתתפותם בההערכה מתייחסת לפרק זמן של שנתיים מאז שהמשתתפים 

 נים לא יכולנו להתייחס לפרק זמן ארוך יותר. הנתו

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

 למשק. 'מחזירה את ההשקעה'לעלות שלה, כלומר פרק הזמן שבו התכנית 

 למשק תועלת-עלות :ממצאים. 4

התועלת  – בהן החלו את השתתפותםשנתיים מאז שהמשתתפים בכל שלוש התכניות, הממצאים עולה כי ן מ

 : עלות( חיוביתהתועלת פחות ה. כלומר התועלת נטו )למשק גדולה מן העלות ,בממוצע, משתתףבגין למשק 

 משתתף בגין ₪ 8,400עד  ₪ 6,300-כ היא נטו התועלת: חיל אשת . 

 משתתף בגין ₪ 11,300עד  ₪ 8,200-"ח: התועלת נטו היא כמפת . 

 משתתף בגין ₪ 6,700-כ: התועלת נטו היא סטרייב . 



 

iii 

 –באחת : בשתי קבוצות השוואה השימושתכניות אשת חיל ומפת"ח נובעים מההערכת ב התועלת טווחי

וגם כאלו שתלב בעבודה להגם בעלי עניין היו שנייה בעניין להשתלב בעבודה, ואילו היה כל המשתתפים ל

)זיו, שטרוסברג המכון ה של התכנית שביצע בתכנית סטרייב הסתמכנו על מחקר הערכ עניין. לא היה להםש

  .עניין להשתלב בעבודהקבוצת ההשוואה במחקר זה כללה רק בעלי  .(2011וסלייטר, 

חצי בשתי ומשנה  פחותו ,משנה במפת"ח פחות –למשק שבו התכניות מחזירות את ההשקעה בהן זמן הפרק 

 התכניות האחרות:

  שנים. 1.4עד  1.3אשת חיל: התועלת משתווה לעלות כעבור 

  שנים. 0.7עד  0.6מפת"ח: התועלת משתווה לעלות כעבור 

  שנים. 1.4סטרייב: התועלת משתווה לעלות כעבור 

 ,נמשכת שנתייםת וההשפעה של התכניש מראש הנחנושההנחה את ינו ממצאים אלו גם מקלים על ,בדיעבד

  ת.ות רווחיוהתכני ,נמשכת פחות מכך יאמשום שגם אם ה

 : הממשלהתקציב נוסף על נקודת המבט של המשק בדקנו כאמור גם את נקודות המבט של המשתתפים ושל 

תכניות תבת אינן מיועדות למקבלי קצבת הבטחת הכנסה  התכניות כדאיות. מנקודת המבט של המשתתפים

השכר שהמשתתפים יוצא אפוא שנם מפסידים קצבה זו כשהם משתלבים בעבודה. ולכן המשתתפים אי

, ואילו ההשתתפות בתכנית מרוויחים כשהם יוצאים לעבודה גבוה מן העלויות הכרוכות ביציאה לעבודה

  אינה כרוכה בתשלום מצדם.

התכניות אינן כדאיות. חלק מן המשתתפים המשתלבים בעבודה זכאים מנקודת המבט של תקציב הממשלה 

למענק עבודה )'מס הכנסה שלילי'(, ורק מיעוטם מגיעים לרמות שכר גבוהות מספיק בשביל לשלם מס 

הכנסה. ומכיוון שכאמור התכנית אינה מיועדת למקבלי קצבת הבטחת הכנסה, הממשלה אינה חוסכת 

 בתשלומי קצבה זו. 

 ממשלה.תקציב הל אינן כדאיותכניות כדאיות למשק ולמשתתפים, אך כך התאם 

  הערכת ההשפעהלהתוצאות רגישות מבחן  .5

 שיעורי התעסוקה של משתתפיהן. של השפעתן על ההערכהשבה נעשתה  דרךלהתוצאות רגישות בחנו את 

גם אם מתחילת ההשתתפות בהן, הבדיקה העלתה שהתכניות נותרות רווחיות למשק כעבור שנתיים 

 מזו שאנו הערכנו. יםהשפעתן קטנה בעשרה אחוז

 היבטים נוספים שיש להתחשב בהם בהערכת הממצאים. 6

גם  כהכרו יאההערכה הכספית. ב שייכללו גורמיםה לגבי רבות החלטות תמחייב תועלת-עלות הערכת

 נכללו בהערכה הכספית:הגורמים שלא להלן  שיקולים עקרוניים וגם בזמינות המידע.ב

 בחשבון הובאהשלא  תועלת .א

על משתתפים שעבדו  תעסוקההיחסת להשפעת תכניות יההערכה אינה מת הנתוניםמגבלות בשל  .1

, . מגבלה זו רלוונטית לתכנית מפת"ח)מבחינת קידום בעבודה( בתכניתעת תחילת ההשתתפות ב

 עבדו בתחילתה.  בתכנית זו מהמשתתפים 17%-ש כיוון
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 ינםאינה מתחשבת בהשפעות רחבות יותר של התכניות על התעסוקה של אנשים שא ההערכה .2

 משתתפים בתכנית, כגון השפעה: 

 על קרובי משפחה ומכרים של המשתתפים, )א(. 

 אנשים דומים נוספים, עסיקעל נכונות המעסיקים לה)ב(. 

 בתעסוקה.על האווירה בקהילה רחבה יותר שמעודדת אנשים דומים להשתלב (. ג)

 בחשבון  הובאהעלות שלא  .ב

עובדים ; ידי משרד הרווחה-שניתנים עלשוברים  ,)למשל של גופים שונים מימון לתכנית מתקציבם .1

 ;סוציאליים שמפנים לתכנית ומקבלים את משכורתם ממשרד הרווחה(

 עלות של שירותים שתומכים ביציאה לעבודה, כגון מעונות יום, גם למשתתפים שמשלמים עבורם .2

 וגם לממשלה שמסבסדת אותם.

מסייעים לארגון לערוך תהליך מעמיק של בחינת . ממצאי העבודה ובודה נערכה ביוזמת תבת ובמימונהע

 האפקטיביות של תכניותיו.
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 תודה דברי

אשר סיפק לנו את הערכות תבת לעלות "ל הכספים של תבת, ברצוננו להודות למיכאל דינוביץ', סמנכ

לחקר תעסוקת  המרכז מנהלת, נאון דניזאנו מודים ל .שאלה שעלתה במהלך העבודההתכניות וסייע בכל 

תודתנו נתונה לרעיה כהן על  . לכל אורך הדרךאוכלוסיות מיוחדות במכון ברוקדייל, על הליווי המקצועי 

 .וההבאה לדפוס הגרפית העריכהעריכת הלשון וללסלי קליינמן על 

 



 

 

 ענייניםהתוכן 

 1             רקע. 1

 2         השיטה להערכת השפעת התכניות. 2
 2        תכניות השפעת הערכתכללי על  רקע 2.1
 2     ההשוואה ותהנתונים לגבי משתתפי התכניות וקבוצ מקורות 2.2
 3          קבוצות השוואהבניית  2.3

 5          ממצאים–השפעת התכניות . 3
 5         חיל אשת תכנית השפעת 3.1
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 17       השפעתה כיוון את לדעת ניתן שלא מגבלה 8.3
 17      ההערכה לתוצאות מעברנוספים  מדיניות שיקולי 8.4

 18            מקורות

 נספחים
 19         חישוב עלות הפעלת התכנית –א  נספח
 22 והמשק הממשלה תקציב, המשתתפים: המבט נקודות משלוש עלות מול תועלת מודל –ב  נספח
 23 והמשק הממשלה תקציב, המשתתפים: המבט נקודות משלוש והתועלת העלות חישוב – ג נספח
 30         המדדים של פורמלית הצגה – ד נספח

 
 לוחותה רשימת

 ממצאים –: השפעת התכניות 3 פרק

  קבוצות שתי לפי התעסוקה שיעורי על השפעה: ערביות לנשים חיל אשת תכנית: 1 לוח
 6          חלופיות השוואה            

 6 חלופיות השוואה קבוצות שתי לפי התעסוקה שיעורי על השפעה: לנשים ח"מפת תכנית: 2 לוח

 7      התעסוקה שיעורי על השפעה: לגברים ח"מפת תכנית: 3 לוח

 8        תעסוקהה שיעורי על השפעה: סטרייב תכנית: 4 לוח



 

 

התפוקה החודשית הממוצעת של משתתף שהשתלב בעבודה, שנה לאחר תחילת  הערכת: 5 לוח
 10          השתתפותו בתכנית 

 11      בעבודה שהשתלב משתתף תפוקת של הכספי הערך: 6 לוח

 במשך, בתכנית המשתתפים מכללמשתתף,  בגין למשק המצטברת הכספית התועלת הערכת: 7 לוח
 11     תכניתב שתתפותםה את והתחיל יםפשהמשתת מאז שנתיים

 התכניות עלות: 4 פרק

 12   המשתתפים כלל פני על בממוצע, במשתתף תכנית של ההשקעה סך הערכת: 8 לוח

 עלות מול תועלת: 5 פרק

 13  למשתתפת בממוצע, למשק ,לעלות התועלת בין והיחס נטו התועלת: חיל אשת תכנית: 9 לוח

 13   למשתתף בממוצע, למשק ,לעלות התועלת בין והיחס נטו התועלת: ח"מפת תכנית: 10 לוח

 14  למשתתף בממוצע, למשק ,לעלות התועלת בין והיחס נטו התועלת: סטרייב תכנית: 11 לוח

 למשק ההשקעה החזר זמן: 6 פרק

 14 שלה לעלות משתווה ,למשק, ממנה שהתועלת ועד תכניתב ההשתתפות מתחילת הזמן משך: 12 לוח

 : מבחני רגישות 7 פרק

  תכניותה השפעת הערכתבמטה  וכלפיכלפי מעלה  10%לשינוי של  תועלת-עלותה מדדי רגישות: 13 לוח
 15   בתכנית ההשתתפות מתחילת שנתיים, המשק מבחינת משתתפיהן של התעסוקה על             

 א נספח

 20          חיל אשת תכניתב תיועלו: 1א לוח

 21         ח"מפת תכניתב תיועלו: 2א לוח

 21         סטרייב תכניתב תיועלו: 3א לוח

 והמשק הממשלה תקציב, המשתתפים: המבט נקודות משלוש עלות מול תועלת מודל – ב נספח

 22        תעסוקה תכניות של תועלת-עלות: 1ב לוח

 והמשק הממשלה תקציב, המשתתפים: המבט נקודות משלוש והתועלת העלות חישוב – ג נספח

 26    משתתף בגין, לחודש בממוצע, והתועלת העלות לחישוב הבסיס רכיבי: 1ג לוח

  שנתיים, למשתתפת בממוצע, חיל אשת תכנית של והעלות התועלת הערכת: 2גלוח 
 27         בתכנית ההשתתפות מתחילת             

 שנתיים כעבור, משתתף בגין בממוצע, לגברים"ח מפת תכנית של והעלות התועלת הערכת: 3גלוח 
 28         בתכנית ההשתתפות מתחילת

 שנתיים כעבור, משתתפת בגין בממוצע, לנשים"ח מפת תכנית של והעלות התועלת הערכת: 4גלוח 
 28         בתכנית ההשתתפות מתחילת

 מתחילת שנתיים כעבור, משתתף בגין בממוצעהתועלת והעלות של תכנית סטרייב,  הערכת: 5גלוח 
29          בתכנית ההשתתפות
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