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  2009 במרץ 25
  לכבוד

  כ "ח
  
  

  ,שלום רב

  
   - השוואת נתונים

  שירות התעסוקהמול  )ויסקונסין ("אורות לתעסוקה" תכנית 
  

לפעול בדחיפות לאי הכללתו של הפרק הדן , 19.3.09שהופנתה אליך ביום  ,לקריאתנובהמשך 

להלן מספר נתונים נבקש להציג , הצעת חוק ההסדריםב" אורות לתעסוקה"בפרישת תכנית 

    .שירות התעסוקהנתוני לבין " אורות לתעסוקה"תכנית נתוני  המשווים בין דרמטייםהשוואתיים 

  

מבהירים את הצורך החד משמעי והנתונים מוסיפים , ניות בדבר התכניתמעבר למחלוקות העקרו

באופן בחון וזאת בכדי שניתן יהיה ל, אמורהפרק בוועדת הכנסת הרלבנטית בבדיון מעמיק 

, בטרם הכרעה בדבר פרישתה של התכנית, "אורות לתעסוקה"תכנית את נתוני מושכל ורציני 

  . ת שעה לחוק קבועאוהפיכתה מהור

י תכנית "ם נבחרים אלו מגלים באופן ברור כי לא די לדון במספרי ההשמות שבוצעו ענתוני

וכן לשקלל לתוך נתונים אלו את הפער , אלא יש להוסיף ולבחון את איכותן, "אורות לתעסוקה"

כולל פער ביכולתו של , לבין שירות התעסוקה" אורות לתעסוקה"האדיר בתקצוב בין מרכזי 

מענק התמדה , שירותים תומכי עבודה( לדורשי עבודה ליציאה לעבודה האחרון ליתן תמריצים

  ). ב"וכיו

  

  : ולהלן נתונים נבחרים

  שירות התעסוקה  "אורות לתעסוקה"  

  2 142,000,000₪  1ח" ש137,000,000  תקציב ממוצע לשנה

  480,000  15,1583  מספר דורשי עבודה מטופלים

  ח"ש 296  ח" ש9,038  תקציב ממוצע לדורש עבודה

  יחס תקציב ממוצע לדורש עבודה

  שירות התעסוקה: אורות לתעסוקה

31  1  

  420  50  מספר דורשי עבודה לכל פקיד

  שירות התעסוקה  "אורות לתעסוקה"  

                                                 
1
 08/05-07/07על פי ממוצע לשתי שנות הפעילות  
2
  2007בשנת  
3
  1ש "ראה ה 
  

   

אורות "פרויקט המעקב אחר תוכנית 

עמותת מיסודן של ) ב"מהל" (לתעסוקה

" מחויבות לשלום ולצדק חברתי"

  "עמותת סינגור קהילתי"ו
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  125,5004  5,167  כמות השמות בשנה

  0.26  0.34  השמות ממוצע לדורש עבודה' מס

  יחס השמות

  שירות התעסוקה: אורות לתעסוקה

1.8  1  

  ₪ 1,131   26,514₪  השמה ממוצעת לדורש עבודהעלות 

  יחס עלויות השמה

  שירות התעסוקה: אורות לתעסוקה

23  1  

  16,153  344,637  5מספר השמות על בסיס תקציב זהה 

  אין סמכות ליתן  6 6,121,103₪  12/07-01/09תשלומי מענק התמדה 

   8 6,041₪  7 ₪ 3,685  שכר ממוצע למועסקים במשרה מלאה

ורשי עבודה שעברו הכשרה מספר ד

  מקצועית המקנה תעודה ממשלתית

  16,3089  אין נתונים

  :כלומר

מהתקציב  31גדול פי " אורות לתעסוקה"התקציב הממוצע לדורש עבודה בתכנית בעוד  �

אורות "מספר ההשמות שבוצעו בתכנית , בודה בשירות התעסוקההממוצע לדורש ע

  .ממספר ההשמות שבוצעו על ידי שירות התעסוקה 1.8 פי רקגדול " לתעסוקה

 23גדולה פי " אורות לתעסוקה"עלות ההשמה הממוצעת לדורש עבודה בתכנית בעוד  �

, )02/08 - 09/07 בחודשים 26פי (ה מעלות ההשמה הממוצעת לדורש עבודה בשירות התעסוק

של מרכזי  מאלו 21גדול פי  שמבצע שירות התעסוקה על בסיס תקציב זההמספר ההשמות 

 ".אורות לתעסוקה"

שבים אנו , 19/3/09יום לצדן של הטענות שפרשנו במכתבנו מ, לאור נתונים אלו

וכן להבטיח כי ; לפעול לאי הכללת פרק זה בחוק ההסדרים המתגבשקוראים לך ו

 על המתאימה בכנסתדיון מעמיק בפני הוועדה כמתחייב יתקיים , בטרם החלטה

  . ותםהנתונים ההשוואתיים ומשמע

  .ככל שיתבקש, נשמח להבהיר הדברים או להעביר מידע נוסף

  
  ,בכבוד רב

  
  ד"עו, חיו – דבי גילד        ד "עו, אשרת מימון

  מקדמת מדיניות וחקיקה        מוקד זכויות מובטלים
              

                                                 
4
 .רה מקצועיתלא כולל השמות לאחר הכש 
5
לאור , 5/3/09 מיום פי תחשיב אגף המחקר של שירות התעסוקה,  493,000,000₪על בסיס תקציב של  
 של ראש 12/3/09מיום " ב ואורות לתעסוקה"נתוני משתתפים מהל" ו11/3/09מיום " עלות תכנית הרפורמה"

 . המנהלת בפועל
6
  .09דוח חודשי ינואר , "אורות לתעסוקה" תכנית –המנהלה לרפורמה בשוק העבודה , ת"משרד התמ 
7
 ועד 2007 מספטמבר הערכה של תוכנית אורות לתעסוקה זרם התובעים,  והמוסד לביטוח לאומיברוקדייל 

 .49לוח  ,ממצאים ראשונים): כולל (2008פברואר 
8
  ם במסלול מבוגרימצבם התעסוקתי של בוגרי הכשרה מקצועית, ת" משרד התמ–מינהל מחקר וכלכלה  
  ).2009פברואר (
9
במהלך  עלות מול תועלת , אגף להכשרה מקצועית, מנהל אגף בכיר הכשרה ופיתוח כוח אדם, שלום בן משה 

  .)12/3/09( 1/10/05-31/12/08שנות הפעלת התכנית 
 


