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  הכנסת 

  מידעהמחקר והמרכז 

 ע"טבת תשב' ה, ירושלים  
 2009דצמבר ב 22

    

 התוכנית הניסיונית לשילוב מקבלי הפועלים במסגרתסוגיית מבנה הניהול הראוי למרכזי התעסוקה 

  גמלאות בשוק העבודה

  

סוגיית ועניינו  ,למרכז המחקר והמידע של הכנסתכ שלי יחימוביץ "חהעל פניית נכתב במענה  זה מכתב

מבנה הניהול הראוי למרכזי התעסוקה הפועלים כיום במסגרת התוכנית הניסיונית לשילוב מקבלי גמלאות 

  . עם הרחבת התוכנית בפריסה ארציתםשיש כוונה להפעיל – בשוק העבודה

בחוק ' שעה שנקבעה בפרק זה שהתקבלה בתוקף הוראת ,התוכנית לשילוב מקבלי גמלאות בשוק העבודה

מופעלת כתוכנית ניסיונית , 2004–ד"התשס, )תיקוני חקיקה (2004הכלכלית לשנת הכספים המדיניות 

 ,)"אורות לתעסוקה"בשם ואילך  2007ב ומאוגוסט "תחילה בשם תוכנית מהל (2005בישראל משנת 

  . תעסוקה בידי ארבע חברות פרטיותובמסגרתה מופעלים ארבעה מרכזי 

 נציג , התעסוקה ללמוד על מבנה הניהול הראוי של מרכזיאפשרית אם מהתוכנית הניסיונלדון בשאלה כדי 

ולאחר מכן נציג , צבו את התוכנית הניסיונית או ליוו אותהיתחילה את המלצות הוועדות המקצועיות שע

מטרתה שילוב מקבלי גמלת הבטחת ש , שמפעיל שירות התעסוקה הישראלי"רבבה"תוכנית על מידע כללי 

שילוב ללסייע כדי תוכניות מגוון שירות התעסוקה  מפעיל "רבבה" תוכנית וסף עלנ. הכנסה בשוק העבודה

תוכנית דומה לאולם בחרנו להציג תוכנית זו שכן מדובר בתוכנית במתכונת , הפונים אליו בשוק העבודה

נדגיש כי אין אנו מתיימרים לבחון את  . המתמקדת במקבלי גמלת הבטחת הכנסה,"אורות לתעסוקה"

בחינה ; "אורות לתעסוקה" תוכנית לתוצאות וכן לא להשוות את תוצאותיה "רבבה"של תוכנית יעילותה 

   .מספיק מידע בשל העדר כזאת אינה אפשרית 

 של מרכזי התעסוקה בתוכנית לשילוב המלצות הוועדות הציבוריות בדבר מבנה הניהול הראוי. 1

  מקבלי גמלאות בשוק העבודה

ועדה לרפורמה במדיניות הטיפול בבלתי , אלי ישי, ה והרווחה דאז מינה שר העבוד2000 במרס 1-ב

 2001הגישה באוגוסט , סף תמיריו' בראשות פרופ,  הוועדה.מועסקים המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת

עוצבה התוכנית הניסיונית לשילובם של מקבלי גמלאות בשוק  על בסיס העקרונות שהותוו בוו 1,דוח ביניים

  ". תוכנית ויסקונסין הישראלית"גם המכונה  ,העבודה

 ,בחן מבנה הניהול הראוי למרכזי התעסוקהיאחת מהמלצות הוועדה היתה כי בתוכנית הניסיונית י

על הוועדה המליצה . גורמים ניהוליים שוניםארבעה  ארבעה מרכזי תעסוקה בידי ם שלבאמצעות הפעלת

                                                 
, דוח ביניים, המלצות הוועדה לרפורמה במדיניות הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת, מדינת ישראל 1

 . 2001אוגוסט , מוגש לשר העבודה והרווחה
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שירות ובניהול ) ר"עסקי ומלכ(בניהול מעורב , בניהול של מוסד ללא כוונת רווח, בניהול עסקי ההפעל

 תקציב על מפעיליםכל היקבלו  התוכנית הניסיונית במסגרת חברי הוועדה המליצו עוד כי 2.התעסוקה

אינטגרטיבי ,  יפותח מערך מחקר אחדנוסף על כך הומלץ כי. בסיס זהה ותהיה אחידות בשיטת התגמול

 גורמים ניהוליים תוכנית באמצעות ארבעהלהפעיל את המלצה הה 3.בכל אחד מאזורי הניסוישיפעל  ,וכולל

  . וכאמור מרכזי התעסוקה בתוכנית מופעלים בידי ארבע חברות פרטיות ,שונים לא יושמה

מדעית לעניין תוכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל -  הוקמה הוועדה הציבורית2006בינואר 

 תפקידה ).הוועדה הציבורית: להלן (אקדמיה הלאומית למדעיםנשיא ה, מנחם יערי' העבודה בראשות פרופ

בין  2007.4הוועדה הגישה את המלצותיה בדצמבר . ת בהפעלתה"היה ללוות את התוכנית ולייעץ לשר התמ

ברמה המעשית ובתנאי המציאות הישראלית הנוכחיים הוועדה קובעת כי תוכנית ": המלצותיה נכתב

תוך הקפדה כי מקומם של , רים"חברות למטרות רווח ומלכ, יותידי חברות פרט-ב תופעל על"מהל

הוועדה איננה פוסקת בשאלה מי ראוי עקרונית להפעיל תוכנית . רים לא ייפקד מן המפעילים"המלכ

 ולפיכך אינה פוסלת בחינה עתידית של שילוב גורמים – גורמים ציבוריים או פרטיים –' מרווחה לעבודה'

   5".ת או חלק ממרכיביהציבוריים בהפעלת התוכני

,  דאזל משרד ראש הממשלה"מנכ, ב בראשות רענן דינור"נציין כי בדוח הוועדה לבחינת תוכנית מהל

- תאגיד סטטוטורי על( רשות לאומית לתעסוקה להקים המלצהיש ) ועדת דינור: להלן (2007שפורסם ביולי 

אז ש (וב מקבלי גמלאות בשוק העבודהתוכנית לשילהבה תפעל שציבורית ברורה מסגרת שתשמש  ,)פי חוק

   6.ברמה הארציתותופעל  כאשר תורחב ,)ב"כונתה תוכנית מהל

נקבע בהחלטה  ."אורות לתעסוקה"פריסה ארצית של התוכנית על הממשלה החליטה  2008 באוגוסט 24-ב

 של םילובאך לא נדון בה ש, התוכנית תופעל בידי גופים פרטיים למטרות רווח או שלא למטרות רווחכי 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב ( בהצעת חוק ההסדרים במשק המדינה 7.גורמים ציבוריים בתוכנית

בה הוצע  ש,המבוססת על החלטת הממשלה ,2008-ט"התשס, )2009הכספים והמדיניות הכלכלית לשנת 

גופים ה לענייןוי  לא נכלל כל שינ, קבע הפועלת בכל הארץ לתוכנית"אורות לתעסוקה" את תוכניתלהפוך 

   .המפעילים את מרכזי התעסוקה

בידי גורמים ניהוליים שונים לא אפשרה לערוך לא הופעלו העובדה שבתוכנית הניסיונית מרכזי התעסוקה 

, בחוק לשילוב מקבלי גמלאות בעבודהכי נציין . מבנה הראויהולבחון מהו בין מבני ניהול שונים השוואה 

מחקר כזה אכן נערך בידי המוסד . קבע כי יישומה ילווה במחקר הערכהנ,  מתקיימתשמכוחו התוכנית

 בין קבוצה המשתתפת אולם ההשוואה במחקר זה היא, רוקדיילמכון ב–וינט'ג–לביטוח לאומי ומאיירס

ומטופלת בתוכנית הניסיונית לבין קבוצה של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה שאינה משתתפת בתוכנית 

המשתתפות באותה תוכנית המופעלת בידי קבוצות השוואה בין לא מדובר ב דהיינו .בשירות התעסוקה

  .מבני ניהול שונים של אותה תוכניתלא נבחנים במחקר לכן ו, מפעילים שונים

                                                 
 . 23' עמ, שם 2
 . 23' עמ, שם 3
  .2007 בדצמבר 30, לי גמלאות קיום במעגל העבודהכנית השילוב של מקבומדעית לעניין ת-דוח הוועדה הציבורית  4
 .שם 5
 .2007יוני , ב"דוח הוועדה לבחינת תכנית מהל 6
 .2008 באוגוסט 24מיום , 3994החלטת ממשלה מספר  7
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 לסייע למקבלי קצבת הבטחת כדי שמפעיל שירות התעסוקה "רבבה"תוכנית על להלן נציג מידע כללי 

ו לבחון את יעילותה של תוכנית זו או להשוותה לתוכנית ננתאין בכוושנדגיש שוב . הכנסה בשוק העבודה

 אם כי, בידי גורם ממשלתיהמופעלת  תוכנית דומה שישלהראות ו אלא רק להציגה, "אורות לתעסוקה"

בדבר  מחקר ראוי עשויה היתה לספק מידעבשבחינת יעילותה , היקף משאבים ומשתתפיםלא באותו 

  .קה בתוכנית של מרכזי התעסומבנה הניהול הראוי

  "רבבה"תוכנית . 2

ל משרד ראש " מנכאצל בדיון ,2008מסר לנו כי בשנת , ל השמה בשירות התעסוקה"סמנכ, יעקב זיגדון

אורות "בעלי תפקידים במינהלת , בהשתתפות בכירים בשירות התעסוקה, מר רענן דינור, הממשלה דאז

 נדונו גם אפשרויות הממשק בין שירות ,םלי המרכזי ומפעינציגי המועצה הלאומית לכלכלה, "לתעסוקה

ת עיקרי תוכנית  א,בין היתר,  שירות התעסוקהבדיון זה הציג. "אורות לתעסוקה"התעסוקה לבין תוכנית 

 עבור ח"ש מיליון 1.5 קיבל שירות התעסוקה תוספת תקציב של 2008בשנת נציין כי  .שתוצג להלן, "רבבה"

   8."רבבה"למימון תוכנית הוקצו ח "יון ש מיל0.5 ומהם, פרויקטים תומכי עבודה

התוכנית .  להשיבם לשוק העבודהכדי מקבלי הבטחת הכנסה לסייע בהשמתם של מיועדת "רבבה"תוכנית 

מפעילים הבשיתוף  – אשדודברמלה וב, בעכו – תעסוקהשלוש לשכות מופעלת בידי שירות התעסוקה ב

חברה  ("מ"פילת ישראל בע"כן  ו9)הקדש ציבורי(ם מקצועי קרן רשת מרכזי אבחון ושיקו: חיצונייםה

מפעילים חיצוניים אלה פועלים בלשכות התעסוקה . שההתקשרות עמם נעשתה באמצעות מכרז, )פרטית

  . בשיתוף עובדי הלשכה ובכפיפות למנהל לשכת התעסוקה

היא  אשדוד ובלשכת התעסוקה ב2009החלה בינואר  בעכו וברמלההתוכנית בלשכות שירות התעסוקה 

אוכלוסייה מגוונת וכן בשל משום שיש בהן ערים אלה נבחרו בידי שירות התעסוקה . 2009פברואר בהחלה 

בעיר אשדוד מספר תובעי גמלת הבטחת הכנסה , לדוגמה. בהן תובעי גמלת הבטחת הכנסה ם הרב שלמספר

   10.הוא הרביעי בגודלו בין היישובים בישראל

 בפני מקבלי גמלת הבטחת הכנסה "רבבה"יגים את תוכנית עובדי שירות התעסוקה בערים אלה מצ

ההשתתפות בתוכנית מחייבת עמידה .  מופנים לתוכניתהמעוניינים בכךו ,המטופלים בלשכותיהם

    11.בדרישותיה

  

  

  

  

  

                                                 
 . 2009 בדצמבר 22, שיחת טלפון, ל השמה בשירות התעסוקה הישראלי"סמנכ, מר יעקב זיגדון 8
  . בידי משרד הרווחה ואגף השיקום1964הקדש ציבורי זה נוסד בשנת  9

  .2009 בדצמבר 22, שיחת טלפון, ל השמה בשירות התעסוקה הישראלי"סמנכ, מר יעקב זיגדון 10
 .שם 11
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  12:ערב הפעלת התוכנית, 2009ינואר בלהלן נתוני שירות התעסוקה על ערים אלה 

  ארצי  רמלה  עכו  אשדוד  

  5,040,728  48,933  38,268  153,751  13יל העבודהאוכלוסייה בג

  218,493  2,004  3,442  8,415  מספר דורשי עבודה

  200,957  1,639  3,236  8,040  14מספר מובטלים

  120,694  878  2,419  4,567  15 הבטחת הכנסהתובעי גמלת

  3.7%  3.3%  8.5%  5.2%   16שיעור מובטלים

  4%  4.1%  9%  5.5%  17שיעור דורשי עבודה

  

  18:כדלקמן,  ארבעה שלבים"רבבה"נית תוכל

מועברים , שיחות קבוצתיות ותובהם נערכ, נערכים כנסי הסברה וימי עיון בשלב זה – שלב המיון .1

מטרת שלב זה היא . עובד סוציאליידי פסיכולוג או -איון אישי עלירמתקיים וכן שאלונים אישיים 

כל של תאמתם וללמוד על החסמים לבחון את ה כדי כרות עם דורשי העבודה בתוכניתילערוך ה

 ;בשוק העבודהמפני השתלבות אחד מהם 

באמצעות  ,כל אחד מהמועמדיםנבחנות היכולות והנטיות של  בשלב זה – ןאבחוההערכה והשלב  .2

שיחה אישית עם פסיכולוג או עובד נערכת  וכן , קבוצתיתהסימולציות ודינמיק, מבחני אבחון

 ;סוציאלי

, מקנים למשתתף בתוכנית הכרה בחשיבות העשייה והיוזמה האישית  בשלב זה– שלב השיקום .3

שלב זה נמשך . שליטה במיומנויות חיפוש עבודהוברכישת בפיתוח תחושת ערך עצמי לו מסייעים 

פי - ועלמקום העבודההמתקיים בתנאים של  , במסגרתו מדמים שבוע עבודה מלא.כחודש

, בשינוי עמדות אישיותהחל : תחומיםמכלול  בעל הקשייםמענה נותן שלב השיקום . הדרישות בו

 ;הכנה למקום העבודהוכלה במיומנויות לחיפוש עבודה וכשרה מקצועית ההכוון תעסוקתי ו

                                                 
12E9-096FE480/rdonlyres/NR/il.gov.taasuka.www://http-, ראו אתר האינטרנט של שירות התעסוקה הישראלי 12

pdf.0109selecteddata/0/AFA0092740E2-E7BF-B3C4 , 2009 בדצמבר 21: תאריך כניסה . 
 התושבים בניכוי מספר( ומעלה 15ידי מכפלת האוכלוסייה מגיל - הנתון על האוכלוסייה בגיל העבודה הוא אומדן המחושב על 13

 .באומדן שיעור ההשתתפות בכוח העבודה) ל יותר משנה"השוהים בחו
 . מובטלים הם דורשי עבודה שצברו מעל יומיים אבטלה במשך חודש 14
אך לפי נתוני שירות התעסוקה בעכו היו שלושה מקבלי גמלת , "אורות לתעסוקה"בשלוש הערים האלה לא מופעלת תוכנית  15

.  מקבלי קצבת הבטחת הכנסה שני –ברמלה השתתף בה מקבל קצבה אחד ובאשדוד ; וכנית זוהבטחת הכנסה שהשתתפו בת
  .שישה אנשים: סך הכול

  .שיעור מובטלים שצברו מעל יומיים אבטלה בחודש מתוך כלל האוכלוסייה בגיל העבודה באותו יישוב 16
 .שיעור דורשי העבודה מתוך כלל האוכלוסייה בגיל העבודה באותו יישוב 17
  .2009 בדצמבר 22, שיחת טלפון, ל השמה בשירות התעסוקה הישראלי"סמנכ, מר יעקב זיגדון 18
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בעת הסתגלותו למקום ידי אנשי התוכנית - עלדורש העבודה מלווה  בשלב זה – שלב הליווי .4

ניתן הליווי . כניסה לשוק העבודהלשלב ה האופייניים , העבודה ומקבל סיוע במצבי קושי ומשבר

 .הן באופן קבוצתי והן באופן פרטני

  

  19: היא מתקיימתןבהשהערים שלוש וכנית בהמשתתפים בתלהלן נתונים על מספר 

לשכת התעסוקה   
  בעכו

לשכת התעסוקה 
  ברמלה

לשכת התעסוקה 
  באשדוד

סך 
  הכול

  1,849  504  384  961   נכנסו לתוכנית

נמצאים כיום 
  בתוכנית

615  135  139  889  

  960  365  249  346  יצאו מהתוכנית

  

 , שירותים שוניםמשתתפים מקבליםה. עכו מהם בעיר 70%-כ, אדם- בני 889יום משתתפים בתוכנית כ

כנית ותפי ה-עלמטופלים וחלקם לעיל שהוזכר חודש השיקום התעסוקתי בתוכנית  יםחלקם משולב

סדנאות , הכשרה מקצועית, שירותי השמהלהם ים  ובתוך כך ניתנ,התעסוקתית האישית שנקבעה להם

  .ייעוץ פסיכולוגי תעסוקתי פרטני וכדומה, לחיפוש עבודה

הופנו אליה אינם  מאלה ש52%- כדהיינו , יצאו מהתוכנית מיום הפעלתה ועד היום משתתפים 960

  20: להלן הסיבות ליציאה מהתוכנית.משתתפים בה כיום

מספר   סיבה
  עוזבים

שיעור 
מכלל 
  ביםהעוז

  52%  501  החלו לעבוד

הפסיקו להתייצב בלשכת 
  התעסוקה

285  30%  

התאמה לתוכנית מסיבות -אי
  בריאותיות

130  13.5%  

  4.5%  44  החלו בהכשרה מקצועית

  100%  960  סך הכול

  

 מכלל המשתתפים שיצאו 52%-  מהמשתתפים שהופנו לתוכנית ו27%-שהם כ,  איש501ניתן לראות כי 

מקבלי קצבאות  הם  חלקםבשירות התעסוקה סבורים כי. שהחלו לעבודמשום  ניתיצאו מהתוכ, ממנה

 וחלקם השתלבו בשוק העבודה ,שתתפות בתוכנית גרמה להם לדווח על כךהשעבדו באופן לא מדווח וה

                                                 
 .ל"הנ 19
 .ל"הנ 20
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משירות . מספר המשתתפים שהשתלבו בשוק העבודה בסיוע התוכניתעל אין בידנו מידע . התוכניתבסיוע 

משרות השמה בשאיפה לה תדגשבהכי לכל עובד מעוצבת תוכנית תעסוקתית ארוכת טווח התעסוקה נמסר 

, יש עובדים המושמים בעבודה מסוימת ובמקביל ניתנת להם הכשרה מקצועיתשנציין . מלאות ומקצועיות

 מחקר מלווה אין מאחר שלא היה לתוכנית 21.להשתלב בעתיד במשרה מקצועית יותרלסייע להם כדי 

  .גובה שכרם עלאו שמצאו עבודה תוכנית ב םמשתתפיההיקפי המשרה של על נתונים 

,  לשלול את קצבת הבטחת ההכנסה של משתתף שאינו עומד בדרישות התוכניתאפשר "רבבה" תוכניתב

בלת גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח קתעסוקה לה על מבחןהמופקד שירות התעסוקה הוא שכן 

 משתתפים במשך חודש או יותר בשל 469- לגמלה  עד היום נשללה, וקהפי נתוני שירות התעס- על .לאומי

אינו מקבל משירות התעסוקה מידע נמסר כי הוא המוסד לביטוח לאומי  מ22.עמידה בדרישות התוכנית-אי

 יטוח לאומי ולאהמוסד לבעם נתון זה  לבדוק אין ביכולתנו ועל כן 23,זהות המשתתפים בתוכנית זועל 

  .הקצבאות הכולל שנשללום מהו סכלהסיק ממנו 

עלות כיום  ;שהוקצה לההתקציב  מןקטנה יותר משירות התעסוקה נמסר כי עלות התוכנית בפועל היתה 

 , עם סיום ליווי המשתתפים בתוכנית,תוכנית אמורה להסתיים בעוד כחודשייםה. ח"ש 469,000 היאזו 

  24.לה תקציב נוסףשכן לא הוקצה 

  נקודות לדיון. 3

 לרפורמה במדיניות הטיפול בבלתי מועסקים המתקיימים מגמלת קיום מתמשכת הוועדההן  •

 במעגל מדעית לעניין תוכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום-והן הוועדה הציבורית) ועדת תמיר(

את הפעלת מרכזי התעסוקה בידי גורמים פרטיים בלבד לא להותיר ש המליצו )יעריועדת (העבודה 

ועדת תמיר המליצה , כאמור.  גמלת הבטחת הכנסה בשוק העבודהבתוכנית לשילוב מקבלי

מרכז , לצד מרכז פרטי ( יופעל בידי שירות התעסוקהת המרכזיםמרכז אחד מתוך ארבעשמפורש ב

 בחינה עתידית קבעה כי היא אינה פוסלת ואילו ועדת יערי ,)ר ומרכז בניהול משולב"בניהול מלכ

 וסברה כי יש להבטיח כי ,תוכנית או חלק ממרכיביהשל שילוב גורמים ציבוריים בהפעלת ה

הניסיונית לא בתוכנית , כאמור, אולם. מפעילי המרכזיםבין יפקד ירים לא "מקומם של המלכ

 בידי חברות פרטיות  כיוםהמרכזים מופעליםואו גוף פרטי ללא מטרות רווח  שולב גוף ציבורי

 .בלבד

  בפני ועדות הכנסתלא הוצגו שירות התעסוקה שמפעילאו תוכניות דומות לה  "רבבה"תוכנית  •

מישיבות  םמחיפוש שערכנו בכל הפרוטוקולי. "אורות לתעסוקה"בדיונים על הרחבת התוכנית 

אורות "ומישיבות ועדת הכספים בנושא תוכנית הרווחה והבריאות של הכנסת , ועדת העבודה

תוצאותיה לא צוינו או הוצגו מטרותיה ו, "רבבה"ת  עולה כי תוכני2009 שנת במהלך "לתעסוקה

 .תוכניות אחרות שמפעילים גורמים אחריםוכן לא הוצגו , דיוןבשום 

                                                 
 .ל"הנ 21
 .ל"הנ 22
 . 2009 בדצמבר 22, אגף הבטחת הכנסה במוסד לביטוח לאומי, דפנה דקל' גב 23
 .2009צמבר  בד21, מכתבים בדואר אלקטרוני, ל השמה בשירות התעסוקה"סמנכ, מר יעקב זיגדון 24
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 , על שירות התעסוקההמופקד,  המסחר והתעסוקה,פנינו למשרד התעשייה זה מכתבהכנת במהלך  •

הוטל על שירות אם ת ביקשנו להבין "בפנייתנו למשרד התמ. "רבבה"תוכנית על בשאלות 

 אם יש כוונה לבחון את תוצאות התוכנית באמצעות מחקר מלווה ,עיל תוכנית זוהתעסוקה להפ

ת לכלול את שירות התעסוקה אם הפעלת תוכנית זו ובדיקת יעילותה נועדו לבחון את האפשרוו

 טלפון עם היועץ  ובשיחת,פנייתנועל ת לא השיב " לצערנו משרד התמ".אורות לתעסוקה"כנית תוב

רק כי נמסר , שאלות אלהניתנו תשובות על לא  ,כאמור ,בהש ,ת"התמ משרדל "המקצועי למנכ

 25.מדובר בתוכנית פנימית של שירות התעסוקה

 ולא "רבבה" אין אנו מתיימרים להציג את יעילותה של תוכנית ,זה מכתבכפי שהודגש בתחילת  •

בידי .  כךק לשםיבידנו מידע מספאין  שכן ,"אורות לתעסוקה"להשוות את תוצאותיה עם תוכנית 

 ,חקר מלווה חיצוני לבחון אותה באמצעות מ גםניתןתוכנית זו ועל נתונים שירות התעסוקה 

 לתוכנית ברוקדייל מכון–וינט'ג– ומכון מאיירס המוסד לביטוח לאומיבדומה לזה שעורכים

 "רבבה"השפעת תוכנית בעניין מחקר מעין זה יספק מידע למקבלי ההחלטות . "אורות לתעסוקה"

מידע על המשרות , בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות בפרטעל שיעורם יעור המועסקים בכלל ועל ש

החיסכון העלות הכלכלית ועל שכרם וכן והיקפי המשרה שלהם , בהן הושמו המשתתפיםש

 ולהשוות הצלחתה- ללמוד על הצלחת התוכנית או אייהיה מנתונים אלה ניתן . למדינההתקציבי 

 . וכניות דומותבין הגופים המפעילים ת

מרכזי מבני ניהול שונים של אשר להשוואה בין  םמצד משרדי הממשלה הרלוונטייחלקי  מידע •

 מלוא המידע הדרוש שאין בה ,רטט תמונת מצב חלקיתס לעלול  הניסיוניתהתעסוקה בתוכנית

בדיון ציבורי . פריסה ארצית ב"אורות לתעסוקה"הרחבת תוכנית אופן בעניין החלטה לשם 

כפי שסברה ,  גיסאמאידך ו,יעילותןאת  ושונותלהציג את התוכניות ה,  גיסא מחד,יה זו ראויסוגב

  המיטבילעמוד על מבנה הניהולוכך , ניהול שונים להפעיל את מרכזי התעסוקה במבני, ועדת תמיר

 . למתן שירות זה

  

  

  רכזת מחקר בכירה, שלי לוי: כתיבה

  ראש צוות, שרון סופר: אישור

 "דברי הכנסת"מערכת : יתעריכה לשונ

                                                 
 .2009 בדצמבר 21, שיחת טלפון, המסחר והתעסוקה, ל משרד התעשייה"יועץ מקצועי למנכ, מר גילי מאי 25


