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   תוכנית ויסקונסין מול שירות התעסוקה–תוני עבר על תקציב ותפוקות נ
   

  שירות התעסוקה  "אורות לתעסוקה"  

כולל התקציב  ( תקציב ממוצע לשנה

   1)להכשרת מבוגרים

  ₪ 235,000,000  ח" ש155,000,000

  ח" ש19,583,333  ח" ש12,916,667  ) 12שנתי חלקי (תקציב ממוצע חודשי 

 דורשי עבודה מטופלים בממוצע מספר

  בחודש

91442  197,0003  

  4ח" ש99  ח" ש1413  תקציב ממוצע לדורש עבודה 

יחס תקציב ממוצע חודשי לדורש 

שירות : עבודה אורות לתעסוקה

  התעסוקה

14  1  

תובעי לכמות השמות ממוצעת בחודש 

   בלבדהבטחת הכנסה

4735  27756  

לתובע בחודש  השמות ממוצע אחוז

    הכנסההבטחת

5%  2.4%7  

  יחס השמות

הבטחת הכנסה : אורות לתעסוקה

  בשירות התעסוקה

2  1  

מספר דורשי עבודה מטופלים ממוצע 

  לפקיד

508  4209  

  )21יותר מפי  (344,637  16,153  10מספר השמות על בסיס תקציב זהה 

  

                                                 
 .  כפי שפורסמו באתר משרד האוצר, 2007על פי נתוני ביצוע תקציב לשנת  1
 דוחות חודשיים באתר המנהלת , "מספר משתתפים שהופיעו בקובץ מפות ההתייצבות" פי ממוצע חודשי של על 2
 . תובעי הבטחת הכנסה116,900מתוכם . 2007על פי נתוני ממוצע חודשי של שירות התעסוקה בשנת  3
) מחקר מממ" (לעבודהמסעד "דיון בסוגית ההפרטה של שירות התעסוקה ובאימוץ תוכנית , מיכל קורא: והשווה 4
ירידה של .  72₪- ירד ל2001ואילו ב,  242₪ עמד תקציב שירות התעסוקה לדורש עבודה על 1986-ב ): 2001אוקטובר (

  ).21' בעמ( בתקציב לדורש עבודה 71%
 .דוחות חודשיים באתר המנהלת, על פי ממוצע חודשי של מספרי השמות חודשיים 5
  2007כ בשנת " בסה33000: על פי מספר השמות למקבלי הבטחת הכנסה בלבד 6
  . בממוצע חודשי116,900: על פי תחשיב לתובעי הבטחת הכנסה בלבד 7
דוח הוועדה הציבורית מדעית לעניין תכנית השילוב של מקבלי גמלאות קיום במעגל , האקדמיה הלאומית למדעים 8

  .  משתתפים בממוצע בשבוע41-פקיד טיפל ב: 129' בעמ, )2007דצמבר ) (ועדת יערי (העבודה
מטופלים ממוצע ' מס: 15' בעמ, )2008מאי  (2008-2012אורות בשירות התעסוקה , מתוך מסמך שירות התעסוקה 9

 1986 ביום בממוצע בשנת 28-עומס העבודה של פקידי השירות עלה מ: 22' בעמ, 5ש "ראה גם בה. 2007לפקיד בשנת 
  ).280%גידול של  (2001 בשנת  ליום78-ל
עלות "לאור ,  493,000,000₪על בסיס תקציב של , 5/3/09על פי תחשיב אגף המחקר של שירות התעסוקה מיום  10

 של ראש המנהלת 12/3/09מיום " ב ואורות לתעסוקה"נתוני משתתפים מהל" ו11/3/09מיום " תכנית הרפורמה
  . בפועל


