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 תמצית

( לבחינת benchmarksלספק נקודות מידוד ) ת"תבידי ארגון -מכון ברוקדייל התבקש על

 תוכניות הארגון. בפרט התבקש המכון לבחון שני נושאים:

שאינם משתתפים בתוכניות של השילוב בתעסוקה של אנשים מאוכלוסיות היעד של תב"ת  .א

 הארגון

 השילוב בתעסוקה בתוכניות בעולם המערבי שדומות ככל שניתן לתוכניות תב"ת .ב

    מסמך זה מתאר את הבחינה של שני הנושאים האלו.

עדים הם אינם מיו של שילוב בתעסוקה שמאפשרים השוואה כללית, אך גודל ימציג סדר הדוח

 .לבחינה של תכנית אחת מסוימת

 מחולק לשניים לפי שני הנושאים המוזכרים מעלה. הדוח

השילוב בתעסוקה של אנשים מאוכלוסיות היעד של תב"ת שאינם משתתפים חלק א': 

 בתוכניות של הארגון

חלק זה מציג הערכה של מידת השילוב בתעסוקה של אנשים המשתייכים לאוכלוסיית היעד של 

הארגון. בדיקתנו מתייחסת לשלוש  ת אך ככל הנראה לא השתתפו בתוכניות של"תב

בשל מגבלות הנתונים לא יכולנו  (.55-55אוכלוסיות: חרדים, החברה הערבית ומבוגרים )בני 

נשים עם מוגבלויות, צעירים ועולים להתייחס בחלק זה לאוכלוסיות יעד אחרות של תב"ת )א

עוד לא זמינים  1021)נתוני  1022עד  1002את נתוני הסקרים מן השנים  בחנו(. מאתיופיה

 לניתוח(.

לפיכך התבססה בחינתנו  1הסקר מכיל נתונים על מצב תעסוקתם של המרואיינים במשך כשנה.

 על שני ראיונות:

 ריאיון שבו האדם לא עבד .א

 ריאיון נוסף עם אותו אדם שנערך שנה לאחר מכן .ב

 בחנו את שיעור האנשים אשר עבדו בריאיון השני לפי מאפיינים נבחרים.

                                                   
חודשים, אך למרואיינים רבים בסקר חסרות תצפיות בהפרש זמן  25תקופת המעקב המקסימלית בסקר היא  1

 תקופת המעקב לשנה.כן אנו מקטינים את -זה, על
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ההשתתפות בתוכניות תב"ת נעשית מרצון ולא אחד המאפיינים היה העניין להשתלב בעבודה. 

מתוך חובה, לכן סביר שלמשתתפים יש עניין להשתלב בעבודה שמתאימה להם. יחד עם זאת, 

תוכניות תב"ת פועלות גם לגיוס המשתתפים באופן אקטיבי, ואף מגיעות אליהם פיזית במקום 

 (. reaching outיעו מרצונם למוקד הפעילות של התכנית )לחכות שהמשתתפים יג

 לפיכך אנו מציגים את שיעורי השילוב בתעסוקה לשני סוגי קבוצות:

מרואיינים לא מועסקים אשר חיפשו עבודה בארבעת השבועות  – 'מעוניינים לעבוד' .א

נוטים  האחרונים או דיווחו שהם מעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. 'המעוניינים לעבוד'

 להשתלב בעבודה יותר מאשר כלל הלא עובדים.

גם 'מעוניינים לעבוד' וגם אלו שלא דיווחו שהם חיפשו עבודה או  – כלל הלא עובדים .ב

מעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. קבוצה זו נוטה להשתלב בעבודה פחות מאשר 

 'המעוניינים לעבוד'.

 הממצאים העיקריים הם:

עבדו מהנשים שלא עבדו בעת הריאיון הראשון  15%-מהגברים ו 21%בקרב החרדים:  .א

כעבור עבדו מהנשים  77%-מהגברים ו 75%, מעוניינים לעבודמבין אלו שהיו כעבור שנה. 

 שנה.

 עבדו הראשון בעת הריאיוןמהנשים שלא עבדו  20%-מהגברים ו 75%בחברה הערבית:  .ב

עבדו כעבור  מהנשים 22%-מהגברים ו 55%, ינים לעבודמעוני מבין אלו שהיושנה. כעבור 

 .שנה

  :בקרב המבוגרים .ג

  שנה. עבדו כעבור מהנשים  72%-מהגברים ו 55%: שהיו מעוניינים לעבוד 55עד  55בני 

  שנה.עבדו כעבור מהנשים  5%-מהגברים ו 21%: רק שהיו מעוניינים לעבוד 55עד  55בני 

 מסקנות מחלק א'

אוכלוסיות ה לעתוכניות תב"ת כאמור בעיקר כבסיס להערכת השפעת ממצאי חלק זה משמשים 

 השונות. אולם ישנן גם שתי מסקנות כלליות שעולות מן הממצאים:

 . הוא משמעותישיעור המשתלבים בתעסוקה בקבוצות ההשוואה  ממצא: .2

שלהן לעומת  כדי להעריך את ההשפעה של התוכניות חשוב לבחון את התוצאות מסקנה:

שיעורי ההשמה אינם נותנים אינדיקציה טובה להשפעת קבוצת ביקורת או קבוצת השוואה. 

 התכנית.
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אנשים שלא עבדו אך דיווחו שהם מעוניינים לעבוד השתלבו בתעסוקה בשיעור גבוה  ממצא: .1

מזה של כלל האנשים שלא עבדו. הפער היה גבוה במיוחד אצל הגברים החרדים ואצל 

 )גם גברים וגם נשים(. המבוגרים 

יתכן שכיום מדידת תוצאות תוכניות תב"ת יוצרת תמריץ לגיוס משתתפים בעלי  סוגייה:

 מוטיבציה גבוהה להשתלב בתעסוקה, בעוד שאין הצדקה לתמריץ כזה. 

שיעורי ההשמה נמדדים כיום בממוצע לכל משתתפי התכנית. כך נוצר תמריץ לגייס  הסבר:

 גבוה. אולם צפוי להיותמשתתפים בעלי מוטיבציה גבוהה מפני ששיעור ההשמה שלהם 

גם בלא תכנית משתלבים אנשים אלו בתעסוקה יותר מאשר  מעידים כי זו עבודהממצאי 

אם התכנית משפיעה עליהם יותר או פחות מאשר  . לכן לא ברור, לעיתים בפער ניכרהאחרים

  2על משתתפים אחרים.

תואם את כדאי לוודא ששיעור המשתתפים בעלי המוטיבציה המגויסים לתוכניות  מסקנה:

. ניתן לנסות לבחון דרכים להתייחס ואינו עולה על הרצוי אוכלוסיית היעד שנקבעה לתכנית

   .  הגדרת אוכלוסיית היעד ובחידוד לכך במדדים וביעדים של התוכניות

 של תוכניות תעסוקה בעולםעלות -ותועלתהשפעות חלק ב': 

סתמך על , בהשל תוכניות תעסוקה בעולםעלות -והערכות תועלתזה מתאר השפעות  חלק

מחקרי הערכה שהשתמשו בקבוצת ביקורת או בקבוצת השוואה. ממצאי המחקרים מספקים 

הקשר בינלאומי לבחינת השפעת  יםספקמעולם, ובכך סדרי גודל של השפעות של תוכניות ב

. יחד עם זאת, יש להתייחס בזהירות לממצאים בשל ההבדלים בין התוכניות תב"ת תוכניות

 הנבדקות לתוכניות תב"ת, הן במודל ההפעלה והן באוכלוסיות היעד.

 הממצאים העיקריים העולים מחלק זה הם:

שיפרו את  WIAה  חוק שהוקמו במסגרת One Stop Center-בארצות הברית מרכזי ה .א

 השילוב של משתתפיהם בתעסוקה 

. WIAבמימון ממשלתי תחת חוק ה  One Stop Centerבארצות הברית פועלים מאות מרכזי 

אמנם שנתיים לאחר ההצטרפות לתכנית שיעור התעסוקה של המשתתפים מצא כי  מקיףמחקר 

                                                   
לדוגמא, נניח שבתכנית תעסוקה ניתן למדוד את שיעורי ההשמה של כל קבוצה: התכנית הביאה להשמה של  2

מאלו שהמוטיבציה ההתחלתית שלהם  50%מאלו שהמוטיבציה ההתחלתית שלהם אינה גבוהה לעומת  50%
ת התכנית על כל אוכלוסייה היא מכל קבוצה בהתאמה. השפע 50%-ו 20%גבוהה. בלא תכנית היו משתלבים 

כאמור ההפרש בין שיעורי ההשמה של המשתתפים בתכנית לבין שיעורי השילוב בקבוצת ההשוואה. לפיכך 
נקודות אחוז( היא גדולה יותר מהשפעתה  10השפעת התכנית על בעלי המוטיבציה ההתחלתית שאינה גבוהה )

חוז(. זאת למרות ששיעורי ההשמה של בעלי המוטיבציה נקודות א 20על בעלי המוטיבציה ההתחלתית הגבוהה )
 ההתחלתית הנמוכה הם נמוכים יותר.
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היה  הממוצע שכרם החודשיאבל נקודות אחוז מזה של קבוצת ההשוואה,  8-ב רק גבוההיה 

 . (Heinrich et al., 2013) 250$-גבוה בכ

 תוכניות רבות שמיועדות לצעירים אינן משפיעות באופן משמעותי .ב

מן הספרות עולה כי קיים אתגר גדול בשילוב צעירים מעוטי משאבים בתעסוקה. תוכניות 

דות רק לאוכלוסייה זו אינן מצליחות להשפיע עליה באופן ניכר, והשפעת תעסוקה רבות שמיוע

תוכניות לאוכלוסייה הכללית על צעירים נוטה להיות נמוכה מהשפעתן על שאר האוכלוסייה. 

גם במקרה של השפעה מובהקת על שילוב בתעסוקה, לעיתים העלות למשק )לחברה( גבוהה מן 

  התועלת.

 Job נקראתלצעירים  ות הברית למתן חינוך והכשרה מקצועיתהתכנית הגדולה ביותר בארצ

Corps .שנערך  . מחקר הערכת התכניתממשלתית וההשתתפות בה וולונטרית היא תכניתה

בשנה השלישית והרביעית לאחר ההקצאה האקראית היה באמצעות הקצאה אקראית מצא כי 

מזה של קבוצת הביקורת. אולם  2,250$-שכרם החודשי הממוצע של המשתתפים גבוה בכ

מנקודת המבט התכנית נמצאה כדאית . 27,000$-כ גבוהה: ההשקעה הממוצעת במשתתף היתה

 (.Schochet et al, 2006) 22עד  25אך לא כדאית לבני  15עד  10לבני  של המשק

תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה הן יקרות ורק חלקן משפיעות באופן  .ג

 משמעותי

ישנן תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה אשר מצליחות להשפיע על תעסוקת 

מחקר הערכה למשל,  עשויה להיות גבוהה מן התועלת. שלהן העלות הן יקרות. משתתפיהן, אך

של תכנית לשיקום מקצועי של אנשים מוגבלויות )בעיקר קשות( מצא כי שנתיים וחצי לאחר 

נקודות אחוז מזה של קבוצת  20-סיום התכנית היה שיעור התעסוקה של המשתתפים גבוה בכ

. אולם העלות הממוצעת למשתתף היתה גבוהה: 85$-ההשוואה, ושכרם החודשי היה גבוה בכ

 ,Hollenbeck and Huang)לות זו היתה גבוהה יותר מן התועלת למשק )לחברה(. . ע8,500$-כ

2013) . 
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 תוכניות קידום אינן מצליחות להשפיע באופן משמעותי על תעסוקת משתתפיהן

בסקירת מחקרים  לא הצליחו להשפיע על תעסוקת משתתפיהן. בחנורוב תוכניות הקידום ש

מתוך  2( מצאו המחברים כי Hamilton & Scrivener, 2012בנושא זה שהתפרסמה לאחרונה  )

לא השפיעו על תעסוקת משתתפיהן באופן מובהק סטטיסטית. שלוש התוכניות שנבדקו  21

בשנים האחרונות  להכנסה החודשית של המשתתפים. 20%עד  5%של שהשפיעו הביאו לתוספת 

מחקר הערכה על  .גבוהה השפעה יחסיתבענף מסוים היתה  כי לתוכניות המתמקדות נמצא

 ,Maguire et alשלוש תוכניות כאלו מצא השפעות משמעותיות על תעסוקה בכל אחת מהן )

יה שכרם החודשי הממוצע של המשתתפים גבוה (. בשנה השניה של ההשתתפות בתכנית ה2010

מן השכר החודשי של קבוצת  70%מהווה כמעט מזה של קבוצת הביקורת. הבדל זה  775$-ב

 ורת.הביק

 מצא כי רק מחציתן השפיעושרובן מנדטוריות על של תוכניות -ניתוח .ד

)כלומר ההשתתפות בהן היא חובה לשם תוכניות תעסוקה שרובן מנדטוריות  25על של -ניתוח

ומיעוטן וולונטריות מצא כי כעבור שלוש שנים מתחילת התכנית, רק כמחציתן קבלת קצבה( 

  שיפרו את מצב התעסוקה של משתתפיהן.
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 78 ........................ (WIA Displaced Workers) מעבודתם שפוטרו לאנשים המיועד במסלול
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 50 ........................................................................... .היום ועד 2285 משנת ב"בארה שפעלו
 
 



   
  

 

2 
 

 מבוא

( לבחינת benchmarksלספק נקודות מידוד ) ת"תבידי ארגון -מכון ברוקדייל התבקש על

 לבחון שני נושאים:בפרט התבקש המכון תוכניות הארגון. 

של בתוכניות  יםמשתתפ םשאינ היעד של תב"תוכלוסיות נשים מאהשילוב בתעסוקה של א .א

 . הארגון

 דומות ככל שניתן לתוכניות תב"תשהשפעות של תוכניות תעסוקה בעולם  .ב

 מתאר את הבחינה של שני הנושאים האלו. מסמך זה 

אוכלוסיות מיוחדות בישראל  בקרב שילוב בתעסוקההגודל של ה סדר ציגים אתמהממצאים 

. הם אינם מיועדים לבחינה של תכנית אחת מסוימת, בעולם מסוגים שונים בתוכניות תעסוקהו

: שונותואף לא להשוואות מדויקות. זאת משום שלכל תכנית מאפיינים ייחודיים לה מבחינות 

  אוכלוסיית היעד, מודל הפעולה, מצב שוק העבודה בזמן ובמקום שבו התכנית פועלת ועוד. 

אנשים מאוכלוסיות היעד של תב"ת השילוב בתעסוקה של חלק א': 

 שאינם משתתפים בתוכניות של הארגון

חלק זה מציג הערכה של מידת השילוב בתעסוקה של אנשים המשתייכים לאוכלוסיית היעד של 

לסייע לתב"ת להעריך את  ת אך ככל הנראה לא השתתפו בתוכניות של הארגון. זאת כדי"תב

ציג בקצרה את מאפייני  מנספח ב  .וכלוסיות שונותעל א הארגון של תוכניות הכלליתההשפעה 

 העבודה של אלו שהשתלבו בעבודה. 

בשל  .(55-55ומבוגרים )בני  חברה הערביתה ,חרדיםשלוש אוכלוסיות: מתייחסת ל בדיקתנו

נשים עם מגבלות הנתונים לא יכולנו להתייחס בחלק זה לאוכלוסיות יעד אחרות של תב"ת )א

תוכניות השפעת (. אולם חלק ב' מתייחס ל( ועולים מאתיופיה28-75ני מוגבלויות, צעירים )ב

   בעולם שמיועדות לאנשים עם מוגבלויות ולצעירים.

מציג את הממצאים ואילו  1פרק  שיטת העבודה,מתאר את  2: פרק באופן הבאחלק זה בנוי 

 .המסקנותמציג את  5פרק  .7מגבלות השיטה מתוארות בפרק 
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 שיטת העבודה 

 סקר כוח אדם של הלמ"ס קבוצות השוואה על סמך 1.1

תוכניות תב"ת לא נבחנו עד היום באמצעות קבוצת ביקורת שנבחרה באופן אקראי. לפיכך בנינו 

סקר   3קבוצות השוואה על סמך סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס(.

איחדנו את נתוני  4נה.כולל נתונים על מצב תעסוקתם של המרואיינים במשך כש כוח אדם

עוד לא זמינים  1021כדי להגדיל את מספר התצפיות )נתוני  1022עד  1002הסקרים מן השנים 

 לניתוח(. 

שמש ככלי עזר מלזהות מרואיינים שאינם עובדים אך מעונינים לעבוד. זיהוי זה סקר מאפשר ה

אחר  עוקב. הסקר תעסוקהאינם מועסקים להשתלב בש נשיםא להערכת המוטיבציה של

מדד למידת ליצירת  ו אותנומשינתוני הסקר שחודשים. לפיכך,  25עד  21במשך  המרואיינים

 תוכניות. בתעסוקה בהיעדר ת "של אוכלוסיות תבהשתלבות ה

 אוכלוסיית המחקר  1.1

 קריטריונים ראשוניים:כדי להיכלל באוכלוסיית המחקר נקבעו 

 : היעד ותאוכלוסי .1

אדם מזוהה כחרדי אם מוסד  :עצה הלאומית לכלכלההמו אימצנו את הגדרת: חרדים .א

משק הבית נמצא באחד שהלימודים האחרון של אחד מבני משק הבית היה ישיבה או 

 .28-55בקבוצה זו נכללו רק בני  הליבה החרדית. ימיישוב

מרואיינים בסקר כוח אדם מן החברה הערבית שאינם מתגוררים  חברה הערבית:ה .ב

 םבדרום ה יםשמתגורר מן החברה הערביתאנשים ה הגדול של םמפני שרוב . זאתבדרום

. . הסקר אינו מאפשר לערוך ניתוח נפרד לחברה הבדואית בשל מיעוט נתוניםבדואים

 .28-55בקבוצה זו נכללו רק בני 

  55-55יהודים שאינם חרדים בני מבוגרים:  .ג

 

 בעת הריאיון הראשון ולא למדולא עבדו  .1

 שני ראיונות בסקר כוח אדם:בחינתנו התבססה כאמור על 

                                                   
בדקנו גם את האפשרות להשתמש בנתוני ביטוח לאומי ובנתוני שירות התעסוקה. הבדיקה העלתה כי לא ניתן  3

 להשתמש בנתונים אלו לצורך עבודה זו.
למרואיינים רבים בסקר חסרות תצפיות בהפרש זמן  חודשים, אך 25תקופת המעקב המקסימלית בסקר היא  4

 כן אנו מקטינים את תקופת המעקב לשנה.-זה, על
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 ריאיון שבו האדם לא עבד ולא עבד .א

 ריאיון נוסף עם אותו אדם שנערך שנה לאחר מכן .ב

 בחנו את שיעור האנשים אשר עבדו בריאיון השני.

 התייחסות למוטיבציה להשתלב בעבודה 1.1

ההשתתפות בתוכניות תב"ת נעשית מרצון ולא מתוך חובה, לכן סביר שלמשתתפים יש עניין 

, ולכן בחינת להשתלב בעבודה שמתאימה להם. זו היתה ההנחה במחקר על תכנית סטרייב

מרואיינים שחיפשו עבודה בארבעת השבועות שקדמו לריאיון או  רק כללהתעסוקה בשילוב ה

יחד עם זאת, תוכניות תב"ת פועלות  5שאמרו שהם מעוניינים לעבוד בעבודה שמתאימה להם.

אקטיבי, ואף מגיעות אליהם פיזית במקום לחכות שהמשתתפים גם לגיוס המשתתפים באופן 

(. לכן יש סיבה לבחון את השילוב reaching outיגיעו מרצונם למוקד הפעילות של התכנית )

בתעסוקה גם בקרב מרואיינים שאינם מחפשים עבודה או מדווחים שהם מעוניינים בעבודה 

 קבוצות: תיסוקה לשעתאנו מציגים את שיעורי השילוב במתאימה. לפיכך 

מרואיינים לא מועסקים אשר חיפשו עבודה בארבעת השבועות  – 'מעוניינים לעבוד' .א

האחרונים או דיווחו שהם מעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. 'המעוניינים לעבוד' נוטים 

 להשתלב בעבודה יותר מאשר כלל הלא עובדים.

גם 'מעוניינים לעבוד' וגם אלו שלא דיווחו שהם חיפשו עבודה או  –כלל הלא עובדים  .ב

מעוניינים לעבוד בעבודה מתאימה. קבוצה זו נוטה להשתלב בעבודה פחות מאשר 

 'המעוניינים לעבוד'.

 נבחריםמאפיינים  הערכה לפי 1.1

 המתאם ביניהם לביןלפי נבחרו המאפיינים  .נבחריםינים מאפי פיבחנו את השילוב בתעסוקה ל

זמינות הנתונים בסקר כוח אדם. ל אםתהבו השילוב של כל אוכלוסייה בתעסוקהשיעור 

  המאפיינים הם:

 ושנות לימוד.  6חברה חרדית או הערבית : מין, ילדים .7

 .(55עד  55ובני  ,55עד  55, בני 55עד  55)בני יל ושלוש קבוצות ג מין, שנות לימודמבוגרים:  .5

                                                   
 (1022בשאלון  5.150השאלה על עניין בעבודה היא: "האם מעוניין לעבוד עכשיו בעבודה המתאימה לו?" )שאלה  5
 לגברים אלו מספר ילדים במשק בית ולנשים אלו מספר הילדים שנולדו להן.  6
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 בתעסוקה של אוכלוסיות היעדשילוב ה 

לכל אוכלוסייה . הערכתנו למידת השילוב של אוכלוסיות היעד בתעסוקה ציג אתמסעיף זה 

  מוצגות תוצאות כלליות בתרשים ותוצאות מפורטות יותר בלוח שאחריו.

 חרדים 1.1

גברים, מבדיקתנו עלה הלגבי  7 .לגבי חרדיםהכלליים הממצאים את  יםמציג 1-ו 2מים תרשי

קבוצת ההשוואה ת פעילות גיוס אקטיבי בקהילה. לכן ומבצע ןכנראה אינ תוכניות תב"תיום כש

ייתכן שבעתיד  ולם. אמעוניינים לעבודש אנשיםמרק  מורכבתזאת  אוכלוסייההרלוונטית ל

גם עבור כלל  ממצאיםהאת  אנו מציגים, לכן של אוכלוסייה זו גיוס אקטיבי גם יהיה

 המרואיינים שלא היו מועסקים.

 לפי עניין לעבוד בתעסוקה חרדים: שילובגברים  :1תרשים 

 

                                                   
זיהוי חרדי בסקר כוח אדם נעשה לפי הגדרת המועצה הלאומית לכלכלה: אדם מזוהה כחרדי אם מוסד  7

 הליבה החרדית. יהלימודים האחרון של אחד מבני משק הבית היה חרדי או משק הבית נמצא באחד מיישוב
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 : נשים חרדיות: שילוב בתעסוקה לפי עניין לעבוד2תרשים 

 

 

, ו בעת הריאיון הראשוןבדע שלאעולה כי מבין כלל הגברים בחברה החרדית  1-ו 2מים מתרשי

 ובממוצע עבד 75%מעוניינים לעבוד,  והיו לא עבדוכעבור שנה. מבין אלו ש ובממוצע עבד 21%

גבוהה משמעותית בקרב היתה כעבור שנה. כלומר ההשתלבות בתעסוקה לאחר שנה 

מעוניינות  אלו שהיומ 77%אצל הנשים מעוניינים לעבוד לעומת כלל המרואיינים שלא עבדו. ה

  שלא עבדו. תל המרואיינוכלמ 15% לעומת עבדו כעבור שנהאכן לעבוד 

לשתי שיעורים אלו מוצגים  .8ממצאים מפורטים יותר, לפי מאפיינים נבחריםמציג  2לוח 

 .כלל הלא עובדיםו מעוניינים לעבודה –הקבוצות המוזכרות לעיל 

 

  

                                                   
נשים ואצל גברים. אחד המאפיינים הוא מספר הילדים. משתנה זה בסקר כוח אדם מוגדר באופן שונה אצל  8

 אצל נשים הוא מתייחס למספר הילדים שהן הולידו ואצל גברים למספר הילדים במשק הבית.
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 מאפיינים נבחריםחרדים: שילוב בתעסוקה לפי  :1לוח 

 

שיעור 
העובדים 

שנה כעבור 
מן הריאיון 

 הראשון*

 רווח סמך**  מספר הנדגמים 

   

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

 
 

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

        גברים
 13עד  13 11עד  11  98 13173  73עד  11 סך הכל

 52עד  15 25עד  2  71 551  51עד  21 ילדיםבלי 
  55עד  11  25עד  20  55 555  75עד  21 עם ילדים

        נשים
 11עד  11 11עד  13  111 181  77עד  11 סך הכל

 21עד 
שנות 
  לימוד

 (78עד  2) 17עד  21  75 221  (15)עד  28

 21מעל 
שנות 
 לימוד

 50 עד 15 77עד  11  55 122  78עד  18

        :ןמתוכ
 (58עד  25) (51עד  22)  25 10  (51)עד  )71( בלי ילדים
 50עד  15 71עד  12  51 152  75עד  15 עם ילדים

מוצג בסוגריים. רמת הוודאות של אומדנים אלו  הוא מן האומדן 50%-ל 15%היא בין כאשר טעות הדגימה  *
 אינה גבוהה.   
 25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך

 , עיבודי מכון ברוקדייל1022עד  1002מקור: סקרי כוח אדם 
 

של אלו שאין להם בתעסוקה שיעורי השילוב בחברה החרדית עולה שאצל הגברים  2מלוח 

שנות לימוד  21-השילוב של בעלות יותר מ אצל הנשים. דומים לאלו שיש להם ילדים היו ילדים

אולם יש להתייחס בזהירות  שנות לימוד ומטה. 21היה כצפוי גבוה יותר מאשר בעלות 

 מכיוון שטעות הדגימה היתה גדולה יחסית לאומדן.קבוצות בקרב הנשים -לממצאים לגבי תתי

ימוד בסקר כוח אדם עבור גברים לא ניתחנו לפי שנות לימוד הואיל וייתכן שהגדרת שנות הל

 .ת"תבנתוני בשונה מזו ש

כן אין להסיק מן הממצאים שמספר הילדים משפיע על ההשתלבות -הניתוח איננו סיבתי ועל

בתעסוקה. יתכן, למשל, שהמתאם בין מספר הילדים להשתלבות בתעסוקה נוצר בין היתר 

 לא היה ניתןכן -כמו בשל מגבלות הנתונים לא היה ניתן לערוך ניתוח סיבתי.בהשפעת הגיל. 

 .קבוצות קטנות יותר-לבדוק תתי
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 החברה הערבית 1.1

   9., בהתאמהחברה הערביתב לגברים ולנשיםהממצאים את  יםמציג 5-ו 7מים תרשי

 
 חברה הערבית: שילוב בתעסוקה לפי עניין לעבודגברים ב :3תרשים 

 

 

 נשים בחברה הערבית: שילוב בתעסוקה לפי עניין לעבוד: 4תרשים 

 

                                                   
מרואיינים מן החברה הערבית שמתגוררים בדרום כי חלקם הגדול שייך לחברה הבדווית שמאפייניה  לא נכללו 9

 מיוחדים ונתוני סקר כוח אדם לגביה אינם באיכות גבוהה.
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במועד מסוים  ועבד לאמן הגברים ש 55%עד  75%בחברה הערבית עולה כי  5-ו 7מים מתרשי

. הטווח נובע כאמור ממידת העניין 22%עד  20%שיעור זה היה נשים הכעבור שנה, ואצל  בדוע

   להשתלב בעבודה.

 10.לפי מאפיינים נבחרים יותרממצאים מפורטים  מציג 1לוח 

 לפי מאפיינים נבחריםהחברה הערבית: שילוב בתעסוקה : 2לוח 

 

שיעור 
העובדים 

כעבור 
שנה מן 
הריאיון 
  הראשון*

 רווח סמך**  מספר הנדגמים 

   

כל אלו 
שלא 
עבדו 

בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

 
 

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

        גברים
 31עד  78 79עד  71  773 933  11עד  73 סך הכל

שנות  21 מעל
 לימוד

 55עד  72 55עד  12  52 212  55עד  78

שנות  21 עד
  לימוד

 50עד  78 75עד  72  158 555  55עד  75

        מתוכם:
 52עד  75 75עד  12  255 580  51עד  77 בלי ילדים
 58עד  72 52עד  70  207 155  58עד  75 עם ילדים

        נשים
 17עד  11 11עד  9  167 13111  18עד  11 סך הכל

שנות  21 מעל
 לימוד

 72עד  27 12עד  27  87 718  11עד  25

שנות  21 עד
 לימוד

 11עד  22 2עד  5  280 2,525  25עד  8

        מתוכם:
 12עד  25 25עד  22  208 501  12עד  25 בלי ילדים
 (25עד  7) 5עד  5  51 2,121  (20)עד  5 עם ילדים

מן האומדן, האומדן מוצג בסוגריים. רמת הוודאות של  50%-ל 15%היא בין כאשר טעות הדגימה  *
 האומדנים האלו אינה גבוהה. 

 25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך
 , עיבודי מכון ברוקדייל1022עד  1002מקור: סקרי כוח אדם 

קבוצות -דומים בתתיעולה שאצל הגברים בחברה הערבית שיעורי השילוב בתעסוקה  1לוח מ

 21-למדו יותר מואילו בקרב הנשים, שיעורי השילוב של אלו ש.  ילדיםשונות לפי שנות לימוד ו

                                                   
נים בבדיקה הוא מספר הילדים. משתנה זה בסקר כוח אדם מוגדר באופן שונה אצל נשים ואצל אחד המאפיי 10

 גברים. אצל נשים הוא מתייחס למספר הילדים שהן הולידו ואצל גברים למספר הילדים במשק הבית.



   
  

 

2 
 

שנה או פחות. ובקרב אלו שלמדו  21אלו שלמדו גבוהים יותר מאשר שיעורי השילוב של שנה 

 ילדים.  עםמזו של אמהות בלי ילדים היא גבוהה , ההשתלבות של אמהות או פחות שנה 21

כן אין להסיק מן הממצאים שמספר הילדים משפיע על -הניתוח איננו סיבתי ועלכי נזכיר 

למשל, שהמתאם בין מספר הילדים להשתלבות בתעסוקה נוצר ההשתלבות בתעסוקה. יתכן, 

-, גם אין מספיק נדגמים ונדגמות בסקרים בשביל לבדוק תתיכאמורבין היתר בהשפעת הגיל. 

 קבוצות קטנות יותר.

  מבוגרים 1.1

, שהם יהודים 55עד  55בני  מבוגרים השילוב בתעסוקה שלשיעורי  מציג הערכה שלסעיף זה 

מתייחס  5ואילו תרשים  הממצאים הכלליים לגבי הגבריםמציג את  5ם תרשי .ואינם חרדים

  .לנשים

 : גברים מבוגרים: שילוב בתעסוקה לפי גיל ועניין לעבוד5תרשים 

 31עד  13בני  61עד  33בני  31עד  63בני 
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 נשים מבוגרות: שילוב בתעסוקה לפי גיל ועניין לעבוד :6תרשים 

 31עד  13בנות  61עד  33בנות  31עד  63בנות 

   

 
 

מבין הגברים  ההשתלבות בעבודה פוחתת משמעותית ככל שהגיל עולה.עולה ש 5-ו 5מתרשימים 

 55עד  55אצל בני  55%-שמעוניינים לעבוד במועד מסוים, שיעור העובדים כעבור שנה פוחת מ

עד  55אצל בנות  72%-. אצל נשים המעוניינות לעבוד יורד שיעור זה מ55עד  55אצל בני  21%-ל

קבוצות גיל  יניתוח מפורט לשת מוצג הזה סעיףיתרת הב. לפיכך 55עד  55אצל בנות  5%-ל 55

מוצג פירוט לקבוצת הגיל  א' בנספח. 55עד  55ומבוגרים בני  55עד  55עיקריות: מבוגרים בני 

 .(1-)לוח א 55עד  55ולקבוצת הגיל ( 2-)לוח א 55עד  55

 

 61עד  13מבוגרים בני  .א

 . לפי מאפיינים נבחרים 55עד  55בני  ממצאים לגבימציג  7לוח 
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 מאפיינים נבחרים: שילוב בתעסוקה לפי 61עד  13מבוגרים בני : 3לוח 

 

שיעור 
 העובדים

כעבור שנה 
מן הריאיון 

  הראשון*

 רווח סמך**  מספר הנדגמים 

  סך הכול 

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

 
 

כל אלו שלא 
עבדו 

בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

גברים ונשים 
        יחד

 11עד  73 18עד  13  1,242 4,681  73עד  19 סך הכל
שנות  21 עד

 78עד  72 25עד  25  704 2,844  75עד  25 לימוד

שנות  21 מעל
 לימוד

 55עד  75 15עד  10  578 2,875  51עד  11

        
        גברים

 13עד  73 13עד  11  584 1,630  11עד  17 סך הכל
שנות  21 עד

 57עד  71 11עד  25  328 1,011  75עד  22 לימוד

שנות  21 מעל
 51עד  50 71עד  15  155 522  55עד  12 לימוד

        
        נשים

 73עד  71 16עד  11  658 3,051  77עד  13 סך הכל
שנות  21 עד

 לימוד
 75עד  15 25עד  21  376 1,833  72עד  27

שנות  21 מעל
 51עד  72 10עד  25  181 2,128  75עד   28 לימוד

 . כלומר, רמת הבטחון גבוהה יחסית.15%-הדגימה של כל האומדנים בלוח נמוכה מ* טעות 
 25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך

 .1002-1022מקור הנתונים הוא סקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנים 
 בניתוח נכללים רק יהודים שאינם חרדים

 

כן, שיעורי השילוב -כמומן הלוח עולה כי שיעורי השילוב של הגברים דומים לאלו של הנשים. 

 שנים או פחות.  21שנים גבוהים יותר מאלו שלמדו  21-של אלו שלמדו יותר מ

 31עד  63מבוגרים בני  .ב

מרואיינים שלא עבדו במועד  אצלבדקנו את השילוב בתעסוקה רק  55עד  55עבור מבוגרים בני 

 תעסוקהתוכניות אנו משערים שזאת משום ש הראשון אך היו מעוניינים לעבוד. ריאיוןה
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הממצאים את  ציגמ 5. לוח למבוגרים לאחר גיל הפרישה יהיו מיועדות רק למעוניינים בכך

, באופן מדויקאת שיעור המשתלבות  ריךעהבקרב הנשים הנתונים לא אפשרו ל .בקרב גברים

 .הוא נמוך משמעותית מזה של הגבריםשהם הראו באופן ודאי אולם 

  שתי רמות השכלהשילוב בתעסוקה לפי מעוניינים לעבוד: היו ש 31עד  63בני  גברים: 4לוח 

 

 שהיומהגברים  21%רק  מן הלוח עולה כי שיעור השילוב של קבוצה זו בתעסוקה הוא נמוך.

שלמדו ההשתלבות בתעסוקה דומה בקרב אלו . כעבור שנה השתלבו בתעסוקה מעוניינים לעבוד

 .שנה 21-יותר מ שלמדו אלוובקרב  ה או פחותשנ 21

 מגבלות 

עבודה זו לא נועדה להעריך את השפעתה של תכנית מסוימת, אלא לתת הערכה כללית לגבי  .א

לא ניתן להסיק מן הממצאים על היעילות של תכנית ההשתלבות של אוכלוסיות היעד. 

 ספציפית מכיוון שלכל תכנית אוכלוסיית יעד שונה.

( random assignmentשלא היה ניתן לבחור קבוצת ביקורת באופן אקראי )מכיוון  .ב

יתכן שישנם הבדלים בין משתתפי תוכניות הסתמכנו כאמור על סקר כוח אדם. לפיכך 

אשר לא הובאו בחשבון בשל מגבלות הנתונים בשל מאפיינים תב"ת לבין מרואייני הסקר 

 בסקר.

המידע לגבי המשתתפים נאסף בדרך שונה מן המידע לגבי  קבוצת ההשוואה. המידע לגבי  .ג

ממערכת המידע המינהלי של תב"ת או מסקרים יחודיים שנערכו לצורך המשתתפים נאסף 

ידי צוותי התוכניות. לעומת -מחקר הערכה. המידע המינהלי של תב"ת מוזן למערכת על

בסקר של הלשכה המרכזית  כאמור זאת, המידע לגבי קבוצת ההשוואה נאסף

ים בין דיווחי לסטטיסטיקה. הבדלים בין שיטות איסוף המידע עלולים ליצור הבדל

 התעסוקה.  

 

שיעור העובדים 
כעבור שנה מן 

הריאיון 
 הראשון*

 **רווח סמך מספר נדגמים

 13עד  6 124 12 סך הכול
 (10עד  5) 70 (12) שנות לימוד 21עד 

 (22עד  7) 54 (11) שנות לימוד  21מעל 
מן האומדן, האומדן מוצג בסוגריים. רמת הוודאות של  50%-ל 15%* כאשר טעות הדגימה היא בין 
 האומדנים האלו אינה גבוהה. 

 25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך
 .1002-1022מקור הנתונים הוא סקרי כוח אדם של הלמ"ס לשנים 

 בניתוח נכללים רק יהודים שאינם חרדים
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הבדלים בין מועדי איסוף הנתונים לגבי משתתפי התוכניות לעומת קבוצת ההשוואה  .ד

 כלכליים שחלו במשק. -עשויים לגרום להטיות בתוצאות בשל שינויים מקרו

מקבוצת ההשוואה  20%-בקרב חרדים המעוניינים לעבוד )גם גברים וגם נשים(, להערכתנו כ .ה

כלומר  הערכת השילוב של אוכלוסייה זו מוטה מעט.תב"ת. לפיכך  השתתפו בתוכניות

הוא מעט נמוך יותר בלא תכנית בתעסוקה  למעשה שיעור האנשים מאוכלוסייה זו המשתלב

מקבוצת ההשוואה השתתף  שאר האוכלוסיות אחוז זניח אצל .בחלק זהמזה שמוצג 

 .לגביהן לכן הטייה זו אינה קיימת (.1%-)פחות מ תלהערכתנו בתוכניות תב"

הבדיקה התייחסה רק לאנשים שאינם עובדים בעת הריאיון הראשון. לפיכך היא מספקת  .ו

 .אליהןבסיס בשביל לבחון את השפעת תוכניות תב"ת על משתתפים שאינם עובדים בכניסה 

יתן היא אינה מספקת בסיס לבחינת ההשפעה על משתתפים שעובדים בכניסה לתכנית. לא נ

 בנתונים הקיימים. משתתפים אלולמצוא קבוצת השוואה ל

הנתונים המוצגים לעיל הם כאמור תיאוריים ולא ניתן להסיק מהם מסקנות סיבתיות.  .ז

לדוגמא, במקרה שהשילוב בתעסוקה של הורים לילדים הוא שונה מזה של אלו שאין להם 

חלק מן ההבדל נובע מכך ילדים, לא ניתן להסיק שהילדים הם הסיבה לכך. יתכן למשל ש

 ההורים הם בממוצע מבוגרים יותר.ש

 חלק א'ממסקנות  

ממצאי חלק זה משמשים כאמור בעיקר כבסיס להערכת השפעת תוכניות תב"ת על האוכלוסיות 

 אולם ישנן גם שתי מסקנות כלליות שעולות מן הממצאים:השונות. 

 מעותי. שיעור המשתלבים בתעסוקה בקבוצות ההשוואה הוא מש ממצא: .2

כדי להעריך את ההשפעה של התוכניות חשוב לבחון את התוצאות שלהן לעומת  מסקנה:

שיעורי ההשמה לבדם אינם נותנים אינדיקציה טובה קבוצת ביקורת או קבוצת השוואה. 

 להשפעת התוכניות.

אנשים שלא עבדו אך דיווחו שהם מעוניינים לעבוד השתלבו בתעסוקה בשיעור גבוה  ממצא: .1

מזה של כלל האנשים שלא עבדו. הפער היה גבוה במיוחד אצל הגברים החרדים ואצל 

 המבוגרים )גם גברים וגם נשים(. 

יתכן שכיום מדידת תוצאות תוכניות תב"ת יוצרת תמריץ לגיוס משתתפים בעלי  סוגייה:

 בציה גבוהה להשתלב בתעסוקה, בעוד שאין הצדקה לתמריץ כזה. מוטי

שיעורי ההשמה נמדדים כיום בממוצע לכל משתתפי התכנית. כך נוצר תמריץ לגייס  הסבר:

ממצאי משתתפים בעלי מוטיבציה גבוהה מפני ששיעור ההשמה שלהם יהיה גבוה. אולם 

, בתעסוקה יותר מאשר האחריםגם בלא תכנית משתלבים אנשים אלו עבודה זו מעידים כי 
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. לכן לא ברור אם התכנית משפיעה עליהם יותר או פחות מאשר על לעיתים בפער ניכר

  11משתתפים אחרים.

כדאי לוודא ששיעור המשתתפים בעלי המוטיבציה המגויסים לתוכניות תואם את  מסקנה:

ון דרכים להתייחס . ניתן לנסות לבחואינו עולה על הרצוי אוכלוסיית היעד שנקבעה לתכנית

  לכך במדדים וביעדים של התוכניות ובחידוד הגדרת אוכלוסיית היעד.

 

 חלק ב': השפעות של תוכניות תעסוקה בעולם 

 מבוא 1.1

סתמך על מחקרי הערכה שהשתמשו , בהזה מתאר השפעות של תוכניות תעסוקה בעולם חלק

גודל של השפעות של בקבוצת ביקורת או בקבוצת השוואה. ממצאי המחקרים מספקים סדרי 

. יחד עם זאת, תב"ת הקשר בינלאומי לבחינת השפעת תוכניות מספקיםתוכניות בעולם, ובכך 

יש להתייחס בזהירות לממצאים בשל ההבדלים בין התוכניות הנבדקות לתוכניות תב"ת, הן 

 . במודל ההפעלה והן באוכלוסיות היעד

עוסק  5.7עוסק במדידת השפעה של תוכניות. סעיף  5.1מחולק באופן הבא: סעיף  חלק זההמשך 

עוסק בתוכניות  5.5בארצות הברית עם השתתפות וולונטרית, סעיף  One Stop Centerבמרכזי 

 5.5עוסק בתוכניות לאנשים עם מוגבלויות, ואילו סעיף  5.5המיועדות לאנשים צעירים, סעיף 

( של תוכניות meta analysesעל )-מתאר ניתוחי 5.5קידום. סעיף עוסק בתוכניות התמדה ו

דן ברלוונטיות של הממצאים לתוכניות  5.8תעסוקה לאוכלוסיות יעד רחבות. לבסוף, סעיף 

   תב"ת.

 מדידת השפעה של תוכניות 1.1

ל השוואה בין משתתפיה לבין אנשים דומים להם אמידת השפעה של תכנית מבוססת כאמור ע

פו בתכנית. השפעת תכנית תעסוקה משתקפת בהפרש שבין מידת השילוב של אשר לא השתת

 שתי הקבוצות בתעסוקה. 

                                                   
של לדוגמא, נניח שבתכנית תעסוקה ניתן למדוד את שיעורי ההשמה של כל קבוצה: התכנית הביאה להשמה  11

מאלו שהמוטיבציה ההתחלתית שלהם  50%מאלו שהמוטיבציה ההתחלתית שלהם אינה גבוהה לעומת  50%
מכל קבוצה בהתאמה. השפעת התכנית על כל אוכלוסייה היא  50%-ו 20%גבוהה. בלא תכנית היו משתלבים 

ואה. לפיכך כאמור ההפרש בין שיעורי ההשמה של המשתתפים בתכנית לבין שיעורי השילוב בקבוצת ההשו
נקודות אחוז( היא גדולה יותר מהשפעתה  10השפעת התכנית על בעלי המוטיבציה ההתחלתית שאינה גבוהה )

נקודות אחוז(. זאת למרות ששיעורי ההשמה של בעלי המוטיבציה  20על בעלי המוטיבציה ההתחלתית הגבוהה )
 ההתחלתית הנמוכה הם נמוכים יותר.
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( random assignmentכאשר האנשים שדומים למשתתפי התכנית נבחרים בהקצאה אקראית )

הם נקראים  (. כאשר הם נבחרים בשיטה אחרתcontrol groupהם נקראים קבוצת ביקורת )

(. מבחינה תיאורטית ישנה עדיפות לשימוש בקבוצת comparison groupקבוצת השוואה )

 & Heckmanביקורת, אולם במקרים רבים ישנם קשיים ליצור קבוצה כזו )לדיון בקשיים ראו 

Smith, 1995; Heckman & Urzua, 2009; Rosenzweig & Wolpin, 2000 לכן משיקולים .)

זה  חלקרבית המחקרים המוצגים בפרקטיים משתמשים במקרים רבים בקבוצת השוואה. מ

התבססו על קבוצת השוואה, ומקצתם על קבוצת ביקורת. לכן אנו מציינים בסקירה את אלו 

 שהשתמשו בקבוצת ביקורת. בכל שאר המחקרים השתמשו בקבוצת השוואה.

 בארצות הברית למשתתפים שמגיעים מרצונם  One Stop Centerמרכזי  1.1

 One Stop Centerרית במטרה ליצור תשתית של מרכזי חוקק חוק בארצות הב 2228בשנת 

(. בעקבות החוק נפתחו The Workforce Investment Act (WIA)לסיוע בשילוב בתעסוקה )

. השתתפות של 12מרכזים אשר פתוחים להשתתפות וולונטרית של האוכלוסייה שמעל גיל 

 . 12מותנית בעמידה בקריטריונים שונים 12עד  25אוכלוסייה בגילי 

 בארצות הברית במימון ממשלתי תחת חוק ה  One Stop Centerכיום פועלים מאות מרכזי 

WIA (Heinrich et al., 2013:המרכיבים המרכזיים של מודל הפעולה שלהם הם .) 

 שלב הראשון: ייעוץ בסיסי .א

 שלב שני: אבחון וייעוץ נרחב יותר   .ב

אינטנסיבי לגבי לימודים והכשרות ייעוץ שלב שלישי )מוענק רק למשתתפים נבחרים(:  .ג

מקצועיות ומתן שוברים )ואוצ'רים( ללימודים. בנוסף, משתתפים נבחרים מקבלים תקציב 

(Individual Training Account)  ,הם אלו ובסיוע המרכז לרכישת שירותי המרכז

 שמחליטים איך להוציא אותו.

מעבר לעקרונות הבסיסיים האלו המרכזים פועלים באופן שונה במדינות השונות של ארצות 

 פי צרכיה. -הברית, מכיוון שהחוק מעניק מידה של חופש לכל מדינה לעצב את פעילותם על

                                                   
להיות בעלי הכנסה נמוכה ובנוסף לעמוד בלפחות אחד מבין הקריטריונים  משתתפים בגילים אלה צריכים 12

( חסרי בית, ברחו מהבית או גרים 7( בעייה בכישורי קריאה וכתיבה בסיסיים; )1( נשרו מבית הספר; )2הבאים: )
( violent offender, criminal record( ;)5( ביצעו תקיפה )5( הורים או נמצאים בהריון; )5אצל משפחה אומנת; )

זקוקים לעזרה בהשלמת תכנית לרכישת השכלה או במציאת עבודה והתמדה בה. מקור: תיאור החוק באתר 
 (.קישורמשרד העבודה של ארצות הברית )

http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/Runningtext.cfm
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אנשים שהגיעו  250,000( אמד את השפעת התכנית על 1027ועמיתים ) Heinrichמחקר של 

. העלות הממוצעת למשתתף 1005עד  1007ינות בארה"ב בשנים מד 21-למרכזים לראשונה ב

 . 25,000$ -ל 2,000$. היא נעה בטווח רחב שבין 5,000$-היתה כ

( לבין משתתפים שפוטרו מעבודתם WIA Adultהמחקר מבחין בין משתתפים במסלול הרגיל )

(Displaced Workers .) לאחר מכן מציג את הממצאים לגבי משתתפים במסלול הרגיל 5לוח .

 מפורטים הממצאים לגבי משתתפים שפוטרו מעבודתם.

על המשתתפים   WIA-במסגרת ה One Stop Centerאומדני השפעה של מרכזי  :5לוח 
 (WIA Adultבמסלול הרגיל )

 זמן שעבר מההצטרפות לתכנית  

 
ארבע  שנתיים שנה

 שנים
 אחוז( השפעה על שיעור התעסוקה )נקודות

 כלל משתתפים 
 (ההשוואה**' לקב לבין ביניהם הפרש)

 *5-כ *8-כ *8-כ

 רק המשתתפים שקיבלו הכשרה מקצועית

)הפרש ביניהם לבין משתתפים שלא קיבלו 
 (**הכשרה

 --- *5-כ 0-כ

  השפעה על הכנסה חודשית )בדולרים(
 כלל משתתפים

 (ההשוואה' לקב לבין ביניהם הפרש)
 *280$-כ *250$-כ *250$-כ

 רק המשתתפים שקיבלו הכשרה מקצועית
)הפרש ביניהם לבין משתתפים שלא קיבלו 

 הכשרה(

 *780$-כ *110$ *20$

 *p<0.05 
אומדני ההשפעה . (propensity score matchingשיטת ההתאמה ) קבוצות ההשוואה נבנו באמצעות** 

 .(bias adjustmentתיקון הטייה ) חושבו באמצעות הפרש ההפרשים עם
 Heinrich et al. (2013)מקור: 

 

עולה שהתכנית השפיעה באופן חיובי על שיעורי התעסוקה ועל שכרם של המשתתפים.  5מלוח 

עבודה זו המונח "שכר" מתייחס להכנסה מעבודה גם במקרה של עצמאיים.( לשם הפשטות, ב)

נקודות אחוז  8-שנתיים לאחר ההצטרפות לתכנית היה שיעור התעסוקה של המשתתפים גבוה ב

מזה של קבוצת ההשוואה. אומדן  250$-מזה של קבוצת ההשוואה, ושכרם החודשי היה גבוה בכ

בו בתעסוקה. השפעת התכנית נותרה דומה גם ארבע זה לוקח בחשבון גם את אלו שלא השתל

 שנים לאחר ההצטרפות לתכנית. 

לחודש יותר מן  780$מבין המשתתפים במסלול הרגיל, אלו שקיבלו הכשרה מקצועית השתכרו 

המשתתפים חסרי ההכשרה, ארבע שנים לאחר ההצטרפות לתכנית. ההשפעה על שיעור 
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בשנה הראשונה, אולם בשנה השניה נמצאה התעסוקה של מקבלי ההכשרה היתה אפסית 

נקודות אחוז ולא התבצעה מדידה כעבור ארבע שנים. דפוס נפוץ בתוכניות  5-השפעה של כ

המספקות הכשרה מקצועית הוא שההשפעה על שיעור התעסוקה היא אפסית או שלילית 

 . בהתחלה, בתקופה שהמשתתפים לומדים, וחיובית בטווח הארוך לאחר סיום הלימודים

Heinrich ( מציגים כאמור גם את הממצאים לגבי משתתפים שפוטרו מעבודם. 1027ועמיתים )

(. 71( הוא גבוה יותר מגילם של אלו שבמסלול הרגיל )50גילם הממוצע של משתתפים אלו )

)ראו  השפעת התכנית על משתתפים אלו היא זניחה במשך ארבע שנים מאז הצטרפותם לתכנית

 . ('נספח גב 2-לוח ג

את ההשפעות לפי קבוצות גיל ולקבוצות מיעוטים, ולא מצא הבדלים ניכרים  המחקר אף העריך

בין הקבוצות. לפיכך החוקרים מציינים שהממצאים אינם תומכים במיקוד המרכזים בקבוצת 

 (.10גיל או באוכלוסיית יעד מסוימת )עמוד 

ינות ספציפיות בארצות מחקרים אחרים מספקים אומדנים נוספים לגבי מרכזים אלו במד

 ;Heinrich et al., 2009; Hollenbeck, 2009בין המדינות ) הבדלים ניכריםהברית ומראים 

Hollenbeck & Huang, 2013נקודות  7-(. לדוגמה, ההשפעה על שיעור התעסוקה נעה בין כ

 נקודות אחוז באינדיאנה.  25-אחוז בוורג'יניה לכ

 WIAבין היתר את השפעתם של מרכזים במסגרת ה  לאחרונה התפרסם מחקר הערכה שבדק

שכרם החודשי של . המחקר מצא כי (Hollenbeck & Huang, 2013במדינת וושינגטון )

המשתתפים במסלול הרגיל במרכזים אלו כעבור שלוש שנים מן ההצטרפות לתכנית היה גבוה 

ההשפעה של המרכזים מציג אומדני  'נספח גב 1-לוח גמזה של קבוצת ההשוואה.  דולר 155-ב

 במסלולים נוספים שהם מפעילים ושנבדקו במחקר.  

 סיכום 

שיפרו באופן משמעותי את השילוב של  WIAבמסגרת ה  One Stop Center-מרכזי ה

פי מחקרי ההערכה. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות -משתתפיהם בתעסוקה, על

מיעוט לקבוצת הרוב ובין קבוצות גיל שונות. ההשפעה לא היתה אחידה בכל המדינות בארצות 

גטון מעיד על המרכזים במדינת וושינ  הברית, ישנה שונות לא מבוטלת ביניהן. המחקר על

 .Apprenticeships-פוטנציאל בשיטת ה
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 מידת הדמיון לתוכניות תב"ת

בארצות הברית דומים במידה מסוימת  WIA-שהוקמו במסגרת ה One Stop Centerמרכזי ה 

לתוכניות התשתית שתב"ת ושותפיה פיתחו בישראל. בשני המקרים ישנם מרכזים שניתן להגיע 

ורך השנה. בשניהם נערך אבחון תעסוקתי לפונה ואז מותאמת לו אליהם באופן וולונטרי לכל א

תכנית אישית שבמסגרתה מוענקים לו שירותים נבחרים מתוך אלו שעומדים לרשות המרכז. 

אולם ישנם כמה הבדלים בין סוגי המרכזים: ראשית, בישראל נפתחים המרכזים לאוכלוסיות 

מעניקים שירות  WIA-לו מרכזי היעד מסוימות, כגון חרדים או החברה הערבית, ואי

לאוכלוסייה רחבה. שנית, חלק מן המרכזים בישראל משלבים פעילות נרחבת בקהילה )מרכזי 

ריאן, מעברים, רשות מקדמת תעסוקה(, ואילו במרכזים בארצות הברית פעילות כזו אינה 

 מהותית. ולבסוף, שוק העבודה בארצות הברית כמובן אינו זהה לזה שבישראל. 

ור כל זאת, לדעתנו בחינת המרכזים בארצות הברית מספקת הערכה כללית לסדר הגודל של לא

ההשפעה, וישנו טעם בבחינה כזו. יחד עם זאת, יש להתייחס בזהירות לתוצאותיה מכיוון 

 למרכזי תב"ת.  WIA-שישנם הבדלים לא מבוטלים בין מרכזי ה

 תוכניות שמיועדות לצעירים 1.1

סעיף זה מציג אומדני השפעה של תוכניות המיועדות לאוכלוסיות צעירות. יש שוני בין התוכניות 

. כמו בסעיף הקודם, 15בהגדרת אוכלוסייה 'צעירה', אבל רובן מיועדות לאנשים מתחת לגיל 

  אנו מתמקדים בתוכניות שדומות יחסית לתוכניות תב"ת. 

 Job Corps-תוכניות ה

Job Corps  ת וולונטרית ממשלתית בארצות הברית לצעירים עם קשיים כלכליים תכניהיא

וחברתיים. זוהי התכנית הגדולה ביותר בארצות הברית למתן חינוך והכשרה מקצועית 

מוקדים ברחבי ארצות הברית  215-(. התכנית פועלת בSchochet et al, 2006לאוכלוסייה זו )

ה למשתתפיה התערבות אינטנסיבית משתתפים בשנה. התכנית מעניק 50,000-ומשרתת כ

שכוללת הכשרה מקצועית או השכלה אקדמית, סדנאות לפיתוח כישורים רכים, דיור לרוב 

היה  1022המשתתפים בתקופת הלימודים, שירותי בריאות וייעוץ אישי. תקציבה בשנת 

  13כמיליארד וחצי דולר.

                                                   
פי מחקר ההערכה התקציב השנתי -. על1027ת על התכנית בשנ KPMGפי דוח בדיקה שערכה חברת -זאת על 13

 .(Schochet et al, 2006)היה כמעט מיליארד דולר  2225עד  2225של התכנית בשנים 
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(. מערך Schochet et al, 2006) 1005עד  2227מחקר הערכה נערך בקרב משתתפי התכנית בשנים 

המחקר היה ניסויי, כלומר נערכה הקצאה אקראית של השתתפות בתכנית מבין מועמדים 

מתאימים. נמצא כי בשנה השלישית והרביעית לאחר ההקצאה האקראית היה שכרם החודשי 

מזה של אנשי קבוצת הביקורת. המחקר מדווח רק על  200$-הממוצע של המשתתפים גבוה בכ

כנסה מעבודה ואינו מספק נתונים על שיעור התעסוקה, כך שההשפעה המדווחת נובעת גם ה

משילוב בתעסוקה וגם מהגדלת השכר של אלו שעבדו בכניסה לתכנית. בשנה החמישית עד 

. בנוסף, 22עד  25אולם היא דעכה בקרב בני  15עד  10העשירית ההשפעה נותרה יציבה בקרב בני 

( של משתתפיה והפחיתה את literacyלה ואת כישורי הקריאה )התכנית שיפרה את ההשכ

פי המחקר, -המעורבות שלהם בפשעים אלימים. אולם גם העלות למשתתף היתה גבוהה. על

פי המחקר התועלת למשק -בממוצע בכל משתתף. על 27,000$-השקיע המשק )החברה( יותר מ

. כלומר 22עד  25ה מן העלות בקרב בני , וקטנ15עד  10)לחברה( היתה גדולה מן העלות בקרב בני 

 . 15עד  10מנקודת המבט של המשק התכנית כדאית רק לבני 

 One Stop Centerצעירים במרכזי 

המשרתים גם קבוצות גיל  One Stop Centerהמחקרים אשר בדקו השפעה על צעירים במרכזי 

שר ההשפעה על שאר מצאו שההשפעה על צעירים נוטה להיות דומה או חלשה יותר מאאחרות 

שתוארו בסעיף הקודם:  WIA-קבוצות הגיל. ממצא זה עלה גם מבדיקת המרכזים במסגרת ה ה

( וכלל המשתתפים 15מדינות לא נמצאו הבדלים בין צעירים )עד גיל  21-בבחינה של מרכזים ב

-Metaעל )-. מחקר אחר ערך ניתוח(Heinrich et. al., 2013)באומדני ההשפעה על תעסוקה 

Analysis 14( של מחקרים על ארבעה מרכזיWIA  שנמצאים בשלוש מדינות בארצות הברית

(Hollenbeck, 2009).  המחקר מצא כי השפעת המרכזים על שיעורי התעסוקה והשכר של

( לא היתה מובהקת סטטיסטית. זאת בניגוד להשפעה על מבוגרים, אשר 12הצעירים )עד גיל 

כן, מנקודת המבט של המשק )החברה( העלות הכרוכה בהפעלת התכנית -היתה מובהקת. כמו

תיים וחצי מתום התכנית. מחקר נוסף למשתתפים צעירים היתה גבוהה מן התועלת, כעבור שנ

בדק מרכזים במדינת וושינגטון אשר הפעילו בין היתר מסלולים המיועדים רק לאנשים עד גיל 

12 (Hollenbeck and Huang, 2013)  השפעות מסלולים אלו היו מובהקות סטטיסטית, אם כי

 (.'ג נספחב 1-לוח גמעט חלשות יותר מאשר ההשפעות של שאר המסלולים )ראו 

 ( נוספיםMeta-Analysisעל )-ממצאי ניתוח

                                                   
  Job Training Partnership Act –JPTA, בחלק מתקופת המחקר פעלו המרכזים תחת החוק הקודם 14
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  מחקרים רבים מוצאים שתוכניות שמיועדות רק לצעירים הן בעלות השפעה קטנה. לדוגמה,

"אחת המסקנות המאכזבות , OECD (Martin & Grubb, 2001)-סקירת העבודות של ה לפי

שתוכניות ייחודיות אינן ביותר מן הספרות המקצועית היא שכמעט כל מחקרי ההערכה מראים 

(. ואילו 18(" )עמוד disadvantaged youthsמועילות לצעירים עם קשיים כלכליים וחברתיים )

( מצא שמתוך שבע תוכניות וולונטריות  ,.1007Greenberg et alעל של גרינברג ועמיתים )-ניתוח

ו ההשפעה בארה"ב שהיו מיועדות לצעירים, רק אחת שיפרה את שילובם בתעסוקה ואיל

הממוצעת של כל היתר היתה שלילית. גם מחקרים עדכניים יותר מדגישים את הקושי של 

 ,Card, Kluve & Weber, 2010; Ehlert, Kluveתוכניות תעסוקה המיועדות לצעירים להשפיע )

& Schaffner, 2012  .) 

סייה זו. לפי תוכניות שאינן מיועדות רק לצעירים גם הן מתקשות להשפיע על תעסוקת אוכלו

שאינם  צעיריםביחס ל נמצאההתמונה העגומה ביותר ", (Martin & Grubb, 2001מרטין וגרוב )

 תוכניותלפיהם (. 15)עמוד  "עבורם. של הכשרה שהצליחה: כמעט שאין תכנית לומדים

להשתמש במגוון של שירותים המיועדים לסייע למשתתפים ברכישת הון  ותאפקטיביות צריכ

אנושי באמצעות לימודים אקדמיים, הכשרה מקצועית, הכשרה תוך כדי עבדוה ועוד. בנוסף, 

 כאלה. תוכניותהם מצביעים על הפוטנציאל של מנטורים ככלי סיוע ל

  שילוב בעבודה זמנית

על רקע המחקרים הרבים המוצאים השפעה קטנה על צעירים בולט מחקר אחד אשר מצא 

. מחקר זה עסק בתכנית חדשנית בגרמניה המיועדת לאנשים (Ehlert et al., 2012)השפעה ניכרת 

( שלמדו בתיכון ושלא רכשו מקצוע. המחקר מצא השפעות 17צעירים )גילם הממוצע 

שר היו בתכנית מעל חצי שנה. שיעור התעסוקה של משמעותיות על תעסוקת משתתפים א

נקודות אחוז חצי שנה לאחר  50-משתתפים אלו היה גבוה מזה של קבוצת ההשוואה ב

נקודות אחוז שנה וחצי לאחר מכן. מודל ההפעלה של התכנית, כפי  15-ההצטרפות לתוכנית וב

מגוון של שירותים (, משלב Martin & Grubb, 2001) OECD-שהוצע בסקירת הספרות של ה

עבודה זמנית לשם צבירת ניסיון  –הכולל אימון אישי והכשרות, ומרכיב שאינו נפוץ בישראל 

תעסוקתי. יחד עם זאת, שילוב בעבודות זמניות הוא כלי שנוי במחלוקת. הוא מעורר חשש 

 . (Ehlert et al., 2012)להפחתת השכר בעבודות אלו ולהחלפת משרות קבועות במשרות זמניות 

 סיכום הממצאים

מן הספרות עולה כי קיים אתגר גדול בשילוב צעירים מעוטי משאבים בתעסוקה. תוכניות 

תעסוקה רבות שמיועדות רק לאוכלוסייה זו אינן מצליחות להשפיע עליה באופן ניכר, והשפעת 



   
  

 

12 
 

 תוכניות לאוכלוסייה הכללית על צעירים נוטה להיות נמוכה מהשפעתן על שאר האוכלוסייה.

גם במקרה של השפעה מובהקת על שילוב בתעסוקה, לעיתים העלות למשק )לחברה( גבוהה מן 

 התועלת.

 ת"מידת הדמיון לתוכניות תב

לפיכך סביר כי האתגר בשילוב אוכלוסייה זו  15מרבית משתתפי תוכניות תב"ת הם צעירים.

בתעסוקה, עליו מצביעים המחקרים שסקרנו, קיים באופן לא מבוטל גם בתוכניות הארגון. 

השירותים שניתנים למשתתפים בתוכניות תב"ת דומים בחלקם לשירותים שמעניקות 

העבודה, ולכן  התוכניות שסקרנו. אולם קיימים כמובן הבדלים במאפייני האוכלוסייה ובשוק

ממצאי המחקרים מספקים רק הקשר כללי לבחינת השפעת הארגון על צעירים ולא אמת מידה 

 מדויקת להשוואה.  

 תוכניות לאנשים עם מוגבלויות 1.1

לאחרונה התפרסם ניתוח של הספרות המקצועית על תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלויות 

(. על פי המחברים, לתוכניות שהיו מיועדות Wittenburg et al, 2013בתעסוקה בארצות הברית )

רק לאנשים עם סוג מסוים של מוגבלות היתה השפעה גדולה יחסית לאלו שהיו מיועדות 

לאנשים עם סוגים שונים של מוגבלויות. עם זאת, מן הניתוח עולה שאפילו התוכניות שהשפיעו 

להקטין את  -עיקרית על הכנסה מעבודה באופן משמעותי לא הצליחו להשיג את מטרתן ה

 7-לוח ג)ראו ל בהכנסה ממקור זה ברוב התוכניות התלות בקצבת הנכות. למעשה היה גידו

 (.'נספח גב

לאחרונה פורסמה הערכה של תכנית לשילוב של אנשים עם מוגבלויות בתעסוקה במדינת 

קצועי לשיקום מ . התכנית נועדה(Hollenbeck and Huang, 2013)וושינגטון בארצות הברית 

(vocational rehabilitation בעיקר לאנשים עם מוגבלויות קשות. התכנית הפעילה מגוון רחב ,)

של שירותים הכולל: אבחון, ייעוץ, הכשרה מקצועית, שירותי בריאות, תמיכה בחיפוש עבודה 

 והשמה בעבודה, תעסוקה מוגנת, תעסוקה נתמכת ועוד. 

המחקר מצא השפעה חיובית ומובהקת על התעסוקה כעבור שנתיים מן ההצטרפות לתכנית: 

נקודות  20-שנתיים וחצי לאחר סיום התכנית היה שיעור התעסוקה של המשתתפים גבוה בכ

'(. נספח גב 1-לוח ג. )ראו 85$-אחוז מזה של קבוצת ההשוואה, ושכרם החודשי היה גבוה בכ

הה יותר מן למשתתף. עלות זו היתה גבו 8,500$-היתה גבוהה: כ אולם העלות למשק )לחברה(

                                                   
 .75עד  28היו בני  1025ועד מרץ  1002תקופה שמינואר ממשתתפי תוכניות תב"ת ב %52לפי בדיקתנו  15
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. ממצא זה מעלה סוגיה ערכית. יתכן שהחברה עדיין תתמוך בהפעלת התועלת למשק )לחברה(

 התכנית, מפני שהערכים של אנשים רבים בחברה מצדיקים תמיכה באוכלוסייה זו.

 סיכום הממצאים

ת בתעסוקה אשר מצליחות להשפיע על תעסוקת ישנן תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלויו

 משתתפיהן, אך הן נוטות להיות יקרות. העלות עשויה להיות גבוהה מן התועלת.

 ת"מידת הדמיון לתוכניות תב

סקירה זו כללה תוכניות רבות שמספקות שירותים למקבלי קצבת נכות, וחלק ניכר מהן מיועד 

מיועדות לאוכלוסייה רחבה יותר, הכוללת  ת"בתלאנשים עם פיגור. לעומת זאת התוכניות של 

גם אנשים שאינם זכאים לקצבת נכות ואנשים עם לקויות למידה שונות. לפיכך נראה שתב"ת 

פונה לאוכלוסייה העומדת בפני חסמים נמוכים יותר להשתלבות בתעסוקה. לעומת זאת, סביר 

יותר מן ההשקעה בתוכניות שההשקעה בכל משתתף בתוכניות תב"ת לאוכלוסייה זו היא נמוכה 

 שסקרנו. לפיכך ההשוואה היא מורכבת ויש לערוך אותה בזהירות.

 תוכניות קידום   1.5

תוכניות שמטרתן המרכזית היא קידום בתעסוקה פותחו בעיקר בעשור האחרון. מחקרי 

ההערכה על תוכניות אלו התבססו על הקצאה אקראית של הפונים הזכאים לקבוצת ניסוי 

ביקורת. רוב המחקרים האלה מצאו השפעות לא משמעותיות, לא על הקידום ולקבוצת 

בתעסוקה ואף לא על היבטים אחרים של התעסוקה. בסקירת מחקרים בנושא זה שהתפרסמה 

לא השפיעו שנבדקו  21מתוך  2( מצאו המחברים כי Hamilton & Scrivener, 2012לאחרונה  )

טית. שלוש התוכניות שהשפיעו הביאו לתוספת על תעסוקת משתתפיהן באופן מובהק סטטיס

   להכנסה החודשית של המשתתפים. 25%עד  5%של 

 Work-תכנית קידום אחד שמאפייניה עשויים להיות דומים לתכנית שמפתחת תב"ת היא ה

Advancement and Support Center (WASC התכנית פעלה ב .)One Stop Centers  בשלוש

וולונטרית. היא היתה מיועדת לאנשים שעובדים  תתפות בה היתהערים בארצות הברית. ההש

בשכר נמוך ושאפה לסייע להם להתקדם בתעסוקה. הרכיבים העיקריים של התכנית היו אימון 

אישי לקרירה, הכשרות מקצועיות וסיוע במיצוי זכויות. מחקר הערכה על התכנית מצא ששלוש 

ל המשתתפים בשתיים מתוך שלוש הערים, שנים אחרי ההקצאה האקראית לקבוצות, השכר ש

גבוה יותר מאשר השכר בקבוצות הביקורת. השפעה זו נובעות משילוב של הגדלת  8%-היה כ
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 ,.Miller et alשיעור התעסוקה והעלאת השכר. בעיר השלישית ההשפעה לא הייתה מובהקת )

2012 .) 

 קידום בתעסוקה דרך התמקדות בענפים נבחרים

 sectoralמספר מחקרים ודוחות כי מודלים של תעסוקה בענף מסוים )לאחרונה מציינים 

employment עשויים להיות אפקטיביים. במודל זה יוצרים מסלולי קידום ו/או סולמות )

(. 1021ובישראל שחר,  Tessler, 2013קריירה בשיתוף עם מעסיקים אזוריים בענפים נבחרים )

השפעות משמעותיות על תעסוקה בכל אחת מהן מחקר הערכה על שלוש תוכניות כאלו מצא 

(Maguire et al, 2010 .) ראה קינג וסלייטר אלו תוכניותברכיבי חיוני  ומעסיקים היהקשרי .

תעסוקה.  תוכניות( לדיון רחב יותר לגבי אסטרטגיות של פיתוח קשרי מעסיקים ב1025)

 '.ד נספחבתחום זה מפורטים ב( best practices)היישומים המיטביים 

בשנה הראשונה ההשפעה לא הייתה משמעותית משום שהמשתתפים קיבלו הכשרה ושירותים 

-יה שכרם החודשי הממוצע של המשתתפים גבוה בנוספים מן התכנית בשנה זו. בשנה השניה ה

מן השכר החודשי של קבוצת  70%מהווה כמעט מזה של קבוצת הביקורת. הבדל זה  775$

הקבוצות של המשתתפים שנבדקו, כולל צעירים -בקרב כל תתי הביקורת. נמצאו השפעות גם

סיפקו מגוון שירותים אשר כלל: ליווי אישי, התוכניות (, מהגרים, אסירים ועוד. 15)מתחת לגיל 

הכשרה מקצועית, הכשרה לתגבור כישורים רכים הקשורים לעבודה ועוד. מבחינת הענפים, 

אות; השנייה בפקידות ומזכירות רפואית; אחת התוכניות התמקדה בתעשייה, בנייה וברי

 IT (Information Technology .) -והשלישית ב

 סיכום הממצאים

רוב תוכניות הקידום שהוערכו במחקר לא הצליחו להשפיע על תעסוקת משתתפיהן. בשנים 

 .השפעה יחסית גבוההבענף מסוים היתה  האחרונות נמצאה כי לתוכניות המתמקדות

 ת"לתוכניות תבמידת הדמיון 

מבחינת  ת"תבשבסקירה שונות זו מזו והן גם שונות מתכנית הקידום של  תוכניות הקידום

אוכלוסיית היעד שהן משרתות ומבחינת הליווי שהן מעניקות למשתתפים. ממצאי הסקירה 

ככל שהארגון יצליח לשלב יותר מעסיקים כשותפים פעילים  ת"לתביהיו יותר רלוונטיים 

 בנות מסלולים ממוקדים בענפים נבחרים. בתוכניות ול
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 ( meta-analysesעל )-ניתוחי 1.5

 תוכניות וולונטריות

של השפעת תוכניות תעסוקה למגוון אוכלוסיות.  (meta-analyses)על -סעיף זה עוסק בניתוחי

(. המחקר Greenberg et al, 2003ניתוח אחד כזה מתמקד בתוכניות ממשלתיות וולונטריות )

וולונטריות בארצות ממשלתיות  תוכניות 15מחקרי הערכה על  72מנתח את תוצאותיהם של 

לפיכך נתוני המחקר אמנם אינם מתייחסים לשנים האחרונות,  .2228עד  2255בשנים הברית 

אך הם מתייחסים לתקופה ארוכה ולכמות גדולה של מחקרים. מרבית הניתוחים נעשו 

(, ומקצתם נערכו באמצעות הקצאה non-experimentalסוייות )באמצעות שיטות לא ני

 אקראית.

המחקר בדק את הגידול בשכר שניתן לייחס לתכנית. גידול זה עשוי לנבוע משתי השפעות: 

שילוב של משתתפים בתעסוקה והעלאת שכרם. המחקר לא בדק שתי השפעות אלו בנפרד, כך 

י כשנתיים לאחר תום התוכניות, שכרן החודשי שניתן רק לדווח על שתיהן יחד. המחקר מצא כ

מזה של קבוצת ההשוואה או  200$של הנשים שהשתתפו במרבית התוכניות היה גבוה במעל 

-ל 0הביקורת. השפעת התוכניות על שכרם של הגברים שהשתתפו בהן היתה קטנה יחסית: בין 

וגם גברים( ומצא כן בדק המחקר השפעה על צעירים בנפרד )גם נשים -לחודש. כמו 200$

 שהתוכניות לא הגדילו את שכרם באופן מובהק סטטיסטית. 

המחקר בדק גם את ההשפעה של סוגי שירותים שונים ומצא כי השירותים שהשפעתם היתה 

סיוע ברכישת כישורים המסייעים לתעסוקה; הכשרה הגבוהה ביותר מבין אלו שנבדקו היו: 

ד, לסיוע ברכישת השכלה בסיסית היתה השפעה במקום העבודה; ושילוב בין השניים. מנג

 נמוכה.

 תוכניות תעסוקה באופן כללי )גם חובה וגם וולונטריות(

מחקרים על תוכניות תעסוקה במדינות המערב שכללו הערכת  25פורסם ניתוח של  1020בשנת 

(. המחקרים שממצאיהם Card et al, 2010השפעה בהשוואה לקבוצת השוואה או ביקורת )

. ההשתתפות במרבית התוכניות היתה חובה לשם קבלת 1005עד  2225ו נערכו בשנים נותח

 קצבה, ומיעוטן היו וולונטריות. לא ניתן לבודד את הממצאים לגבי הוולונטריות. 

הניתוח אמנם כולל ממצאים של מספר רב של מחקרים, אך יש לו שתי מגבלות: ראשית, לפי 

קר אינן וולונטריות; שנית, המחקר אינו מדווח על גודל המחברים רוב התוכניות הנכללות במח

ההשפעה אלא מחלק את ההשפעות באופן גס לשלושה סוגים: השפעה חיובית, השפעה שלילית 
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וחוסר השפעה. סיווג זה משלב ככל הנראה סוגים שונים של השפעות על תעסוקה, כגון העלאת 

 שיעור התעסוקה והגדלת השכר. 

 72%התוכניות אשר משפיעות באופן חיובי כלשהו על תעסוקה הוא המחקר מצא כי שיעור 

שלוש שנים ומעלה לאחר סיומה.  57%-כשנתיים לאחר סיומה ו 55%כשנה לאחר סיום התכנית, 

 כלומר:

רק כמחצית מן התוכניות שיפרו את מצבם התעסוקתי של משתתפיהן כעבור שלוש שנים  .2

 ו הביקורת.לאחר סיום התכנית, לעומת קבוצת ההשוואה א

ההשפעות לא היו מיידיות: שיעור התוכניות המשפיעות עלה לאורך שלוש שנים לאחר סיום  .1

 התכנית. 

(, הוא מסר שלדעתו David Cardבריאיון טלפוני שערכנו עם המחבר הראשי, דייויד קארד )

חשוב להביא בחשבון גם את העלות של התוכניות בעת עריכת השוואה בינלאומית, ולא רק את 

השפעתן. במחקר זה הם לא יכלו להתייחס לכך מפני שרוב המחקרים הבינלאומיים שאותם 

 הם בחנו לא סיפקו מידע זה. 

 סיכום הממצאים

ת בארצות הברית מצא שהן השפיעו כעבור תוכניות ממשלתיות וולונטריו 25ניתוח ממצאי 

שנתיים מסיום התכנית על נשים יותר מאשר גברים, ולא נמצאה השפעה על צעירים. ואילו 

תוכניות שרובן מנדטוריות ומיעוטן וולונטריות מצא כי כעבור שלוש שנים מתחילת  25ניתוח של 

 התכנית, רק כמחציתן שיפרו את מצב התעסוקה של משתתפיהן. 

 ת"ת הדמיון לתוכניות תבמיד

הממצאים לגבי תוכניות ממשלתיות וולונטריות בארצות הברית נראים רלוונטיים לתוכניות 

עד  2255תב"ת כאומדן כללי, תחת ההסתייגות שהתוכניות אינן חדשות )הן כאמור מן התקופה 

אומדן  (. הממצאים לגבי תוכניות תעסוקה שהן גם מנדטוריות וגם וולונטריות מספקים2228

 פחות רלוונטי לתב"ת ויותר רלוונטי לבחינה כללית של תוכניות תעסוקה.  

 חלק ב' סיכום 1.5

ספק הקשר בינלאומי לבחינת השפעת כדי ל השפעות של תוכניות תעסוקה בעולם סקר חלק זה

בארצות הברית  One Stop Center. ממצאי הסקירה מעידים על הצלחת מרכזי תב"ת תוכניות
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ע לאוכלוסיות הצעירים ולאנשים עם מוגבלויות, וכן על קושי ביצירת קידום ועל קושי בסיו

 בתעסוקה. אולם ישנן גם דוגמאות להצלחות בתחומים אלו.  

נותנים אינדיקציות כלליות אך מומלץ שלא להשתמש בהם להשוואה פרטנית  סקירהממצאי ה

בין תכנית מסוימת של תב"ת לתכנית מסוימת בסקירה. זאת משום שעשויים להיות הבדלים 

בין התוכניות בהיבטים שונים: במאפייני המשתתפים, בשוק העבודה, בשירותים שמספקות 

 ברתי והתרבותי של הסביבה שבה פועלת כל תכנית. התוכניות ובגורמים אחרים כגון המבנה הח

  



   
  

 

15 
 

 מקורות

 

Card, D.; Kluve, J.; Weber, A. 2010. "Active Labour Market Policy Evaluations: 

A Meta-Analysis". The Economic Journal 120(548):F452.  

Decker, P.T.;Thornton, C.V. 1995. "The Long-Term Effects of Transitional 

Employment Services". Social Security Bulletin 58(4): 71-81 .  

Ehlert, C.; Kluve, J.; Schaffner, S. 2012. Temporary Work as an Active Labor 

Market Policy: Evaluating an Innovative Program for Disadvantaged Youths. 

6670, IZA, Bonn, Germany.  

Fraker, T. 2013. The Youth Transition Demonstration: Lifting Employment 

Barriers for Youth with Disabilities. Mathematica Policy Research, Inc., 

Princeton, NJ.  

Frey, W.; Drake, R.; Bond, G.; Miller, A.; Goldman, H.; Salkever, D. 2011. 

Mental Health Treatment Study: Final Report. Westat, Rockville, MD.  

Greenberg, D.H.; Michalopoulos, C.; Robins, P.K. 2003. "A Meta-Analysis of 

Government-Sponsored Training Programs". Industrial & Labor Relations 

Review 57(1):31-53.  

Hamilton, G.; Scrivener, S. 2012. Increasing Employment Stability and 

Earnings for Low-Wage Workers - Lessons from the Employment Retention 

and Advancement (ERA) Project. Social Science Research Network, Rochester, 

Rochester.  

Heckman, J.J.; Smith, J.A. 1995. "Assessing the Case for Social Experiments". 

The Journal of Economic Perspectives (1986-1998) 9(2):85.  

Heckman, J.J.; Urzúa, S. 2010. "Comparing IV with Structural Models: What 

Simple IV can and Cannot Identify". Journal of Econometrics 156(1):27.  

Heinrich, C.J.; Mueser, P.R.; Troske, K.R.; Jeon, K.; Kahvecioglu, D.C. 2013. "Do 

Public Employment and Training Programs Work". IZA Journal of Labor 

Economics 2(6):1-22.  

Heinrich, C.J.; Mueser, P.R.; Troske, K.R.; Jeon, K.; Kahvecioglu, D.C. 2009. 

New Estimates of Public Employment and Training Program Net Impacts: A 



   
  

 

18 
 

Nonexperimental Evaluation of the Workforce Investment Act Program. 

4569, IZA,  

Hollenbeck, K. 2009. Workforce Investment Act (WIA) Net Impact Estimates 

and Rates of Return. Upjon Institute, Kalamazoo, MI.  

Hollenbeck, K.; Huang, W. 2013. Net Impact and Benefit-Cost Estimates of the 

Workforce Development System in Washington State. 13-029, Upjohn 

Institute, Kalamazoo, MI.  

Kerachsky, S.; Thornton, C. 1987. "Findings from the STETS Transitional 

Employment Demonstration". Except Child 53(6):515-6.  

Maguire, S.; Freely, J.; Clymer, C.; Conway, M.; Schwartz, D. 2010. Findings 

from the Sectoral Employment Impact Study: Tuning into Local Labor 

Markets. Public/Private Ventures, Philadelphia, PA.  

Martin, J.P.; Grubb, D. 2001. "What Works and for Whom: A Review of OECD 

Countries' Experiences with Active Labour Market Policies". Swedish Economic 

Policy Review 9(56):9-48.  

Miller, C.; van Dok, M.; Tessler, B.L.; Pennington, A. 2012. Strategies to Help 

Low-Wage Workers Advance: Implementation and Final Impacts of the 

Work Advancement and Support Center (WASC) Demonstration. Social 

Science Research Network, Rochester, Rochester.  

Peikes, D.; Orzol, S.; Moreno, L.; Paxton, N. 2005. State Partnership Initiative: 

Selection of Comparison Groups for the Evaluation and Selected Impact 

Estimates. Mathematica Policy Research, Inc., Princeton, NJ.  

Rosenzweig, M.R.; Wolpin, K.I. 2000. "Natural "Natural Experiments" in 

Economics". Journal of Economic Literature 38(4):827-874.  

Rupp, K.; Bell, S. 2003. "Provider Incentives and Access in the Ticket to Work 

Program: Implications of Simulations Based on the Project NetWork Field 

Experiment.". In: Paying for Results in Vocational Rehabilitation: Will 

Provider Incentives Work for Ticket to Work. Rupp, K.; Bell, S. (eds.), Urban 

Institute, Washington, DC.  

Schochet, P.Z.; Burghardt, J.; McConnell, S. 2006. National Job Corps Study 

and Longer-Term Follow-Up Study: Impact and Benefit-Cost Findings using 



   
  

 

12 
 

Survey and Summary Earnings Records Data. 6095-300, Mathematica Policy 

Research, Inc., Princeton, NJ.  

Stapleton, D.; Livermore, G.; Thornton, C.; O’Day, B.; Weathers, R.; Harrison, 

K.; O’Neil, S.; Martin, E.; Wittenburg, D.; Wright, D. 2008. Ticket to Work at 

the Crossroads: A Solid Foundation with an Uncertain Future. Mathematica 

Policy Research, Inc., Princeton, NJ.  

Tessler, B. 2013. WorkAdvance: Testing a New Approach to Increase 

Employment Advancement for Low-Skilled Adults. MDRC, New York, NY.  

Weathers, R.R.; Hemmeter, J. 2011. "The Impact of Changing Financial Work 

Incentives on the Earnings of Social Security Disability Insurance (SSDI) 

Beneficiaries". Journal of Policy Analysis and Management 30(4):708.  

Wittenburg, D.; Mann, D.R.; Thompkins, A. 2013. "The Disability System and 

Programs to Promote Employment for People with Disabilities". IZA Journal of 

Labor Policy 2(4):1-24.  

מכון -ג'וינט-. מאיירסתעסוקה תוכניותב מעסיקים קשרי פיתוח(. 1111. וקינג3 י. )י3 סלייטר
 ברוקדייל. ירושלים.

צעירים  בקרב והקידום ההתמדה מידת בתעסוקה? קידום או בעבודה שילוב. 1021שחר, א. 
תזת  : "אשת חיל"3 "סטרייב" ו"צופיה".תב"תתעסוקה של  תוכניותונשים3 משתתפי שלוש 

MA .במדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית בירושלים 
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לעומת בני  11עד  11שילוב בתעסוקה של מבוגרים: בני  –נספח א' 

 51עד  11

מציג כקבוצה אחת. נספח זה  55עד  55בעבודה מוצגים שיעורי השילוב בתעסוקה של בני  7בלוח 

 (.1-)לוח א 55עד  55( ולבני 2-)לוח א 55עד  55לוחות נפרדים לבני 

  שילוב בתעסוקה לפי מאפיינים נבחרים: 31עד  13בוגרים בני מ: 1-לוח א

 

שיעור 
העובדים 

כעבור שנה 
מן הריאיון 

  הראשון*

 רווח סמך**  מספר הנדגמים 

   

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

 
 

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

גברים ונשים 
        יחד

 31עד  11 71עד  16  383 13311  16עד  19 סך הכל
שנות  21 עד

 55עד  75 15עד  12  755 255  51עד  15 לימוד

שנות  21 מעל
 55עד  55 52עד  77  152 555  52עד  75 לימוד

        
        גברים

 61עד  13 79עד  71  139 333  31עד  71 סך הכל
שנות  21 עד

 לימוד
 757  58עד  18

257 
 77עד  15 

 55עד  50
שנות  21 מעל

 לימוד
 105  50עד  55

225 
 52עד  75 

 52עד  52
        

        נשים
 13עד  71 13עד  11  773 811  78עד  13 סך הכל

שנות  21 עד
 לימוד

 501  75עד  12
102 

 15עד  28 
 55עד  72

שנות  21 מעל
 לימוד

 751  51עד   71
275 

 75עד  15 
 52עד  75

מן האומדן, האומדן מוצג בסוגריים. רמת הוודאות של  50%-ל 15%היא בין כאשר טעות הדגימה  *
מן האומדן רמת הוודאות עוד  50%-האומדנים האלו אינה גבוהה. כאשר טעות הדגימה גבוהה מ

 יותר נמוכה ולכן לא מוצגים ערכים מספריים. במקומם מופיע הסימן ]..[.  
 .25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך
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 : שילוב בתעסוקה לפי מאפיינים נבחרים61עד  33בוגרים בני מ: 2-לוח א

 

שיעור 
העובדים 

כעבור שנה 
מן הריאיון 

 הראשון*

 רווח סמך**  מספר הנדגמים 

   

כל אלו 
שלא עבדו 
בריאיון 
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

 
 

כל אלו 
שלא עבדו 

 בריאיון
 הראשון

היו 
מעוניינים 

 לעבוד
בריאיון 
 הראשון

גברים ונשים 
        יחד

 77עד  16 11עד  11  613 73191  71עד  17 סך הכל
שנות  21 עד

 72עד  11 27עד  20  750 2,882  15עד  22 לימוד

שנות  21 מעל
 לימוד

 72עד  18 28עד  25  185 2,122  77עד  25

        
        גברים

 73עד  13 18עד  13  716 13137  71עד  13 הכלסך 
שנות  21 עד

 75עד  17 25עד  21  285 558  12עד  25 לימוד

שנות  21 מעל
 57עד  15 15עד  25  252 525  75עד  12 לימוד

        
        נשים

 71עד  11 11עד  11  711 13113  13עד  11 סך הכל
שנות  21 עד

 לימוד
 70עד  25 22עד  8  255 2,172  15עד  2

שנות  21 מעל
 72עד  15 25עד  22  255 855  71עד   27 לימוד

מן האומדן, האומדן מוצג בסוגריים. רמת הוודאות של האומדנים  50%-ל 15%היא בין כאשר טעות הדגימה  *
ולכן לא  מן האומדן רמת הוודאות עוד יותר נמוכה 50%-האלו אינה גבוהה. כאשר טעות הדגימה גבוהה מ

 מוצגים ערכים מספריים. במקומם מופיע הסימן ]..[.
 .25%ברמת מובהקות של  הוא ** רווח הסמך

 

 :הםהלוחות הממצאים המרכזיים העולים מ

  55עד  55בני אצל : 

אנשים שלא עבדו במועד מסוים השתלבו בעבודה כעבור שנה. אצל אלו שלא עבדו מן ה 18%

 . 55%אך היו מעוניינים לעבוד היה שיעור זה 

 55עד  55בני  אצל  : 
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מן האנשים שלא עבדו במועד מסוים השתלבו בעבודה כעבור שנה. אצל אלו שלא עבדו  27%

 . 70%אך היו מעוניינים לעבוד היה שיעור זה 

 

 21-שנות לימוד היה גבוה מזה של בעלי פחות מ 21-שיעור השילוב בתעסוקה של בעלי יותר מ

 שנות לימוד, ושיעור השילוב של גברים היה גבוה מזה של נשים. 
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 ומשלח יד של המשתלבים בתעסוקה היקף העבודה –נספח ב' 

מתוך אוכלוסיית  בעבודהים שתלבהמ שליד המשלח ואת היקף העבודה  מתארנספח זה 

בעת הריאיון הראשון אך עבדו בעת הראיון  אנשים שלא עבדו לגבי נבחנו נתונים אלו. המחקר

. 2.7סעיף  2זוהי הקבוצה שהוגדרה כ"כלל הלא עובדים" בפרק השני שהתקיים כעבור כשנה. 

מספר לא ניתן היה לנתח בנפרד את קבוצת ה"מעוניינים לעבוד" המוגדרת באותו סעיף, כיוון ש

 בקבוצה זו קטן מדי.שהיו מועסקים האנשים 

 היקף משרה .א

אלו הם  " לפי הגדרת הלמ"ס.היקף מלא"באת שיעור המועסקים  מציגים 7-עד ב 2-תרשימים ב

 שעות או יותר בשבוע )כולל שעות הכנה(. 75 עבדואנשים ש

 †המשתלבים בתעסוקהמבין  מלאבהיקף שיעור המועסקים  -חרדים : 1 -תרשים ב

 

 .שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו כשנה לאחר מכן 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †

45
40

גברים נשים
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 †מבין המשתלבים בתעסוקה בהיקף מלאשיעור המועסקים  -החברה הערבית :  2 -תרשים ב

 

 .שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו כשנה לאחר מכן 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †

 †מבין המשתלבים בתעסוקה שיעור המועסקים בהיקף מלא –מבוגרים : 3 -תרשים ב

 

 .כשנה לאחר מכן שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †
 

 : הםהממצאים המרכזיים 

 50%-ו מהגברים 55%היה שיעור המועסקים בהיקף מלא  באוכלוסייה החרדית 

מהנשים דיווחו  20%-מהגברים ו 5%בהיקף חלקי רק  העובדיםבקרב . מהנשים

 . שעבודתם נחשבת למשרה מלאה

82

51

גברים נשים

77

52
59

23

40

11

גברים נשים גברים נשים גברים נשים

55-55בני  55-55בני  55-55בני 
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  נשים.מה 52%לעומת גברים מה 81%היה שיעור העובדים בהיקף מלא  הערביתבחברה 

דיווחו שעבודתם נחשבת  מהנשים 5%-מהגברים ו 27% בהיקף חלקי העובדיםבקרב 

 .למשרה מלאה

 ככל שהגיל עולה.  הולך ופוחת שיעור העובדים בהיקף מלא מבוגרים אצל 

o  בקרב  .מהנשים 51%-מהגברים ו 55% בהיקף מלא עבדו 31עד  13בקרב בני

  שעבודתם נחשבת למשרה מלאה.דיווחו  5%-5% העובדים בהיקף חלקי

o  בקרב מהנשים 17%-מהגברים ו 52%עבדו בהיקף מלא  61עד  33בני בקרב .

 דיווחו שעבודתם נחשבת למשרה מלאה.  2%-7% העובדים בהיקף חלקי

o בקרב  .מהנשים 22%מהגברים ורק  50%עבדו בהיקף מלא  31עד  63בני  בקרב

 .נחשבת למשרה מלאהדיווחו שעבודתם  5%-0% העובדים בהיקף חלקי

 

 משלח יד .ב

אותה קבוצה שהסעיף הקודם התייחס אליה, את משלח היד של  מציגים 5-עד ב 5-תרשימים ב

שהם כאמור אנשים שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו בעת הראיון השני שהתקיים כשנה 

העיבוד מסתמך על סיווג משלחי היד של הלמ"ס. לצורך העיבוד קובצו משלחי היד  .לאחר מכן

 לשלוש קבוצות:

 מנהלים ובעיל משלח יד אקדמי .א

בעלי מקצועות חופשיים וטכניים, עובדי מכירות עובדים מקצועיים. קבוצה זו כוללת:  .ב

ובדים עושירותים, פקידות וסוכנים, עובדים מקצועיים בחקלאות, תעשייה, בינוי ו

 .אחריםמקצועיים 

 עובדים בלתי מקצועיים .ג
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 †המשתלבים בתעסוקה שליד ה יהתפלגות משלח –: חרדים 4-תרשים ב

 

 .שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו כשנה לאחר מכן 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †
עובדי מכירות ושירותים, פקידות וסוכנים, עובדים מקצועיים בעלי מקצועות חופשיים וטכניים, * 

 אחריםעובדים מקצועיים בחקלאות, תעשייה, בינוי ו
 

 †של המשתלבים בתעסוקה היד יהתפלגות משלח –: החברה הערבית 5 -תרשים ב

 

 
 .שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו כשנה לאחר מכן 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †
בעלי מקצועות חופשיים וטכניים, עובדי מכירות ושירותים, פקידות וסוכנים, עובדים מקצועיים * 

 אחריםעובדים מקצועיים בחקלאות, תעשייה, בינוי ו

7 5

77
91

16
4

גברים נשים

עובדים בלתי מקצועיים *עובדים מקצועיים מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי

20 25

75 71

5 5

גברים נשים

עובדים בלתי מקצועיים *עובדים מקצועיים מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי
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 †של המשתלבים בתעסוקה י הידהתפלגות משלח –: מבוגרים 6 -תרשים ב

 

 .שלא עבדו בעת הראיון הראשון ועבדו כשנה לאחר מכן 1022עד  1002מרואיינים בסקרי כוח אדם  †
בעלי מקצועות חופשיים וטכניים, עובדי מכירות ושירותים, פקידות וסוכנים, עובדים מקצועיים * 

 אחריםעובדים מקצועיים בחקלאות, תעשייה, בינוי ו
 

 הממצאים המרכזיים העולים מתרשימים אלו: 

מהגברים  25%, מהנשים עבדו במשלח יד מקצועי 22%-מהגברים ו 55% אצל החרדים: .5

עבדו במשלח יד בלתי  5%עד  5%-מהנשים עבדו כמנהלים או במשלח יד אקדמי ו 5% -ו

 מקצועי.

עבדו כמנהלים או במשלח  5%במשלח יד מקצועי,  עבדו 55%עד  52% חברה הערבית:ב .5

 עבדו במשלח יד בלתי מקצועי.  15%עד  10%-יד אקדמי ו

עבדו כמנהלים או  28%עד  8%עבדו במשלח יד מקצועי,  55%עד  58% אצל מבוגרים: .5

 עבדו במשלח יד בלתי מקצועי. 28%עד  25%-במשלח יד אקדמי ו
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גברים נשים גברים נשים גברים נשים

55-55בני  55-55בני  55-55בני 

עובדים בלתי מקצועיים *עובדים מקצועיים מנהלים ובעלי משלח יד אקדמי
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 WIA-אומדני השפעה מפורטים לתוכניות ה – 'נספח ג

המתוארות בחלק  WIA-נספח זה מציג אומדני השפעה מפורטים לתוכניות שפעלו במסגרת ה

 (.5.7)סעיף  הדוחב' של 

 
על המשתתפים   WIAבתכנית  One Stop Center: אומדני השפעה של מרכזי 1 -לוח ג

 (WIA Displaced Workersשפוטרו מעבודתם )במסלול המיועד לאנשים 
 זמן שעבר מההצטרפות לתכנית  
 שנים 5 שנתיים שנה 

 השפעה על שיעור התעסוקה )נקודות אחוז(
 כלל משתתפים 

 (ההשוואה' לקב לבין ביניהם הפרש)
 *7-כ *7-כ 0-כ

  השפעה על הכנסה חודשית )בדולרים(
 כלל משתתפים

 (ההשוואה' לקב לבין ביניהם הפרש)
 -75$-כ -70$-כ *-20$-כ

 Heinrich et al. (2013)מקור: 
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 תוכניות או מסלולים במדינת וושינגטון 11אומדני השפעה של  :1 -לוח ג
 זמן שעבר מסיום התכנית  

 
כשנתיים  חודשים 2-כ

 וחצי
השפעה על שיעור התעסוקה  תכנית או מסלול

 אחוז()נקודות 
WIA ( במסלול הרגילWIA Adults) 21.8* 10.8* 

 *20.2* 4.7 (WIA Dislocated Workersאנשים שפוטרו מעבודתם )
 *8.0* 4.3 (WIA Youthצעירים )

Community and Technical College Job Prep 5.5* *10.1 
Community and Techincal College Worker 

Retraining 
8.8* 7.5* 

Community and Technical College ABE 1.2-* -3.9* 
Private Career Schools 1.5-* 3.4* 

Apprenticeships 5.8* 9.8* 
Secondary Career Technical Education 5.0* 10.4* 

Vocational Rehabiliation 8.7* 10.2* 
 השפעה על השכר החודשי )$( תכנית או מסלול

WIA ( במסלול הרגילWIA Adults) 725* 155* 
 *225* 187 (WIA Dislocated Workersאנשים שפוטרו מעבודתם )

 *220* 225 (WIA Youthצעירים )
Community and Technical College Job Prep 555* 515* 
Community and Techincal College Worker 

Retraining 
175* 722* 

Community and Technical College ABE 55* 70* 
Private Career Schools 272* 272* 

Apprenticeships 2,082* 2,250* 
Secondary Career Technical Education 50* 222* 

Vocational Rehabilitation 12 85* 
 Hollenbeck and Huang (2013)מקור: 
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על תוכניות תעסוקה המיועדות לאנשים עם מוגבלויות סיכום ממצאי מחקר הערכה  :7 -לוח ג
 .ועד היום 1893שפעלו בארה"ב משנת 

אוכלוסיית  )ומקור(   שם התכנית
 היעד

השפעה על שיעור 
התעסוקה 

 בנקודות אחוז

השפעת על 
ההכנסה 
החודשית 

 .$-מעבודה ב

תיאור התכנית 
 והערות

Ticket to Work 
(Stapleton et al., 
2008) 

מקבלי כלל 
קבצת נכות 

 בארה"ב
 אפסית ---

 ואוצ'ריםשליחת 
לקבלת שירותים 

 שונים

Benefit Offset Pilot 
Demonstration 
(Weathers and 
Hemmeter, 2011) 

כלל מקבלי 
קצבת נכות 

 בארה"ב

אפסית לאחר 
 שנתיים

אפסית לאחר 
 שנתיים

תמריץ כספי 
שהקטין את 

הירידה בקצבה 
הנובעת בגידול 

 דה.בהכנסה מעבו

Mental Health 
Treatment Study 
(Frey et al, 2011) 

מקבלי קצבת 
נכות עם 

סכיזופרניה  או 
 מחלות נפשיות

נ"א לאחר  22
 שנתיים

לאחר  50$-כ
 שנתיים

תעסוקה נתמכת 
ופיקוח בשירותים 

 הרפואיים

Youth Transition 
Demonstration 
(Fraker, 2013) 

צעירים מקבלי 
קצבת נכות או 

 שבסיכון
 לקבלת הקצבה

לאחר שנה 
נמצאה שונות 
 בין המרכזים.

השפעה אפסית 
 מרכזים. 7-ב

השפעה חיובית 
-מרכזים: מ 7-ב

 נ"א. 22עד  2

לאחר שנה 
נמצאה שונות 
 בין המרכזים.

השפעה אפסית 
 ערים. 5-ב

השפעה חיובית 
-ערים: מכ 1-ב

 .50$-עד כ 15$

שונות בין ערים 
בשירותים שניתנו: 
אימון תעסוקתי, 
שירותי תומכי 

עבודה וייעוץ לגבי 
 מיצוי זכויות.

Structured Training 
and Employment 
Transitional 
Services 
(Kerachsky & 
Thornton, 1987) 

אנשים עם 
הנמכה 

 קוגניטיבית

נ"א לאחר  21
 כשנתיים

לאחר  100$-כ
 כשנתיים

תהליך היכרות 
לעולם העבודה, 

השמה עם הכשרה 
בתוך מקום העבודה 

(OJT ושירותי )
תמיכה לאחר 

 ההשמה
Transitional 
Employment 
Training 
Demonstration 
(Decker &Thornton, 
1995) 

מקבלי קבצת 
נכות עם 
הנמכה 

 קוגניטיבית

 5נ"א לאחר  2-כ
 שנים

 5לאחר  550$-כ
 שנים

השמות בתעסוקה 
והכשרה במקום 

 (.OJTהעבודה )

Project NetWork 
(Rupp & Bell, 2003) 

כלל מקבלי 
 קצבת נכות

נ"א לאחר  1-כ
 שנתיים

לאחר  70$-כ
 שנתיים

ליווי פרטני 
 .יאינטנסיב

State Partnership 
Initiative (Pelkes et 
al., 2005) 

כלל מקבלי 
 קצת הנכות

לאחר שנה 
נמצאה שונות 
 בין המרכזים.

מהשפעה אפסית 
 נ"א 5-עד כ

אפסית לאחר 
 שנה

סיפוק מידע לגבי 
מיצוי זכויות 

 ותמריצים כספיים.

 Wittenburg et al, 2013מקור: 
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 מעורבות בתחום (best practices) מיטביים יישומים –' נספח ד

סלייטר וקינג תוך עבודתן של מ - ל"בחו תעסוקה תוכניותב מעסיקים

(1111) 

 
( בתחום מעורבות מעסיקים best practicesנספח זה מסכם את היישומיים המיטביים )

(. עבודה זו בחנה את תחום 1025מתוך עבודתן של סלייטר וקינג )בתוכניות תעסוקה בחו"ל, 

שנראות מבטיחות וניתן להרחיב את השימוש בהן קשרי המעסיקים בחו"ל וציינה דרכי פעולה 

 בארץ. 

באופן כללי דיווחה העבודה כי ישנה מגמה של התגברות מעורבות המעסיקים בתוכניות 

כן, תחומי המעורבות שלהם מתרבים: בעבר היו המעסיקים מעורבים רק -תעסוקה בחו"ל. כמו

 של בתכנונם שותפים נעשים הםבקליטת המשתתפים בעבודה, ואילו לאחרונה בתוכניות רבות 

 שלהם לאחר כניסתם לעבודה. וליווישתתפים של מ הכשרה, מיון תהליכי

 :דרכים שבהן מעסיקים מעורבים בתוכניות בחו"ל, והן אינן נפוצות בארץ ציינה כמההעבודה 

 הקמת תכנית תעסוקה במסגרת שותפות עם עסקים ו/או עם ארגוני מעסיקים מקומיים 

 שייבחרו המשתתפים סוגי מבחינת תעסוקה תוכניות עיצובהתייעצות עם מעסיקים ב 

 . שילמדו העבודה וכישורי

 כלליים עבודה כישורי, הרכות המיומנויות בתחומי ההשמה לפני המשתתפים הכשרת 

 .ספציפיים מקצועיים וכישורים

 תוכניותה למשתתפי בחברה סיורים. 

 לתעסוקה הקשורים נושאים על למשתתפים הרצאות. 

 להם ולתת המשתתפים בהכשרת לעזור כדי עבודה ראיונות של בסימולציות השתתפות 

 .שלהם ההתראיינות כישורי את לשפר במטרהם, ביצועיה על משוב

 כדית, התכני מטעם בהכשרה כשהםם, למשתתפי בתשלום התמחות תקופות מתן 

 .בעבודה מעשי ניסיון להם להקנות

 ההכשרה תקופת לאחר התכנית משתתפי בהשמת סיוע. 

 חדשים לעובדים חונכים הקצאת. 

 לגייס כדיה, ההכשר מחלקת או האנוש משאבי אגף במסגרת תעסוקה רכזי הפעלת 

 .בהם ולתמוך להכשירםת, מהתכני משתתפים


