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 תמצית

 – ב"תוכנית מהלהרווחה והבריאות של הכנסת בנושא ,  נכתב לקראת דיון בוועדת העבודהמסמך זה

 .וכנית ויסקונסין הישראליתת – טוחה בתעסוקה לכנסה ההבטחת מ

המגמה המתמשכת של ת על רקע וזא, ב" החליטה ממשלת ישראל על הפעלת תוכנית מהל2000בשנת 

תלויים בגמלאות הבטחת הכנסה הגידול במספר משקי הבית המתקשים להשתלב בשוק העבודה ו

בעבודה וזאת במטרה התוכנית נועדה לסייע בשילוב מקבלי הגמלאות . המדינהמטעם המשולמות להם 

 1999לאוכלוסייה בגיל העבודה שבשנת   הבטחת הכנסהגמלאותלהביא לצמצום ההוצאה הציבורית על 

 .₪ מיליארד 2.5-הסתכמה בכ

בארבעה אזורים , משך שנתייםלו 2005 באוגוסט 1-החל מה, ב מופעלת במסגרת ניסיונית"תוכנית מהל

 . אשקלון ושדרות;ושלים יר; חדרה וסביבותיה;נצרת ונצרת עלית: בארץ

תפקיד . "תעסוקהמרכזי "שרות המדינה עם חברות פרטיות המפעילות כנית מבוצעת באמצעות התקוהת

שהוא תנאי לקבלת גמלת הבטחת , חן התעסוקההמרכזים לבחון אם המשתתפים בתוכנית עומדים במב

נויות להשתלבות בשוק במסגרתה ירכשו מיומשבנות עבורם תוכנית אישית ל,  מהביטוח הלאומיהכנסה

 .בשוק העבודהם  וכן לשלבהעבודה

מספר המשתתפים הפעילים . 26,519 המשתתפים שהופנו למרכזים בשנת הפעילות הראשונה הוא פרסמ

 . הכנסהגמלת השלמת  שקיבלוהיו עובדים 3,823 מתוכם ,17,595בחודש הראשון לתוכנית היה 

 שעות שבועיות 40-30במילוי תוכנית אישית בת עולה לשתף פ, בין השאר, המשתתפים בתוכנית נדרשים

 .בעמידה במכסת היעדרויות מוגדרתכן ו

קריטריונים הקובעים כי , בין השאר, יםכוללמדינה לבין מפעילי המרכזים עקרונות ההתקשרות בין ה

משתתפי  השמת ולא על צמצום מספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה על  בעיקררווחי המפעיל מבוססים

 . בעבודהכניתהתו

 חלה ירידה במהלך השנה הראשונה להפעלת התוכנית ,ת"במשרד התמב "מהלתוכנית לפי נתוני מינהלת 

בדוח סקירת שנת הפעילות הראשונה שפרסמה  . תשלומי הגמלאות ששולמו למשתתפים בסך51%של 

, בעבודההמשתתפים  השתלבות ןת שבהן הוהמרכזיו , בכמה סיבות הירידהמוסברתהתוכנית מנהלת 

במהלך שנה זו מספר המשתתפים , בנוסף. י התעסוקההתייצבות במרכז- ואי למשתתפיםשלילת גמלה

 .  משתתפים שונים7,300שהושמו בעבודה עומד על 

כלל האנשים  מ40%–30%-רק לעולה כי י שבחן את יישום התוכנית  המוסד לביטוח לאומדוחמ

נרשמה ,  הופסק להםגמלההשלום ות 2006ריל עד אפ 2005 אוגוסט שהתייצבו במרכזים בחודשים

  . לא היה רישום השמה בעבודה הבטחת ההכנסהליציאה ממערכת דהיינו הגורם העיקרי – השמה

, רישום סירוב לעבודה( כי שיעור המשתתפים שגמלתם נשללה בגין רישום שולל גמלה ,עוד עולה מהדוח

 מפעילות המרכז או מטעמו או סירוב להיבדק היעדרות לא מוצדקת, שיתוף פעולה בפעילות המרכז-אי

ה בגין  עיקר שלילת הגמלאות הי.2006 עד ינואר 2005 ודשים ספטמברגדל בהתמדה בח) ולמסור מידע

 בעוד חלקן של השלילות עקב סירוב לעבודה , עם פעילות המרכזשיתוף פעולה-היעדרות לא מוצדקת ואי

 .היה נמוך יחסית
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בביקורת ציבורית הנוגעת בעיקר למדיניות שלילת הגמלאות ולעובדה ונה לוותה בשנתה הראשהתוכנית 

 .שאוכלוסיות מתקשות אינן מקבלות הקלות מספיקות התואמות את מצבן

. 2007מורה להגיש דוח במהלך שנת והיא א ,יערימנחם ' ועדה ציבורית בראשות פרופהתוכנית מלווה בו

על סמך ו ,יוסי תמיר' ב בראשות פרופ"ה בתוכנית מהלבדיקה לבחינת מבחן התעסוקצוות הוקם , בנוסף

 תוכניתעל  שינויים בכוונתו להחילכי  2006בדצמבר   המסחר והתעסוקה,ממצאיו הודיע משרד התעשייה

 .ב"מהל

 מבוססים על מעבר מתפיסה המתמקדת בהורדת מספר מקבלי גמלת הבטחת הכנסה  המוצעיםהשינויים

 חלק מהשינויים יושמו .השמתו בעבודהבתוך מתן דגש ל במשתתף  במרכז את הטיפולתפיסה המעמידה

  .2007 ואחרים ייושמו עד אפריל 2006כבר בחודש אוקטובר 

  ולאחר מכן הופרדו ממנו והועברו 2007להלן שתי הצעות לשינוי שנכללו בהצעת חוק ההסדרים לשנת 

 : של הכנסתהרווחה והבריאות, לדיון בוועדת העבודה

כנית שיופנו למסגרת שיקומית לאחר שהחלו את השתתפותם בתוכנית ימשיכו להשתתף  משתתפי התו*

 . אחרת תישלל זכאותם לגמלה, בה בד בבד עם השיקום

 תהיה סמכות להאריך את תקופת השירות בקהילה בארבעה  המסחר והתעסוקה,לשר התעשייה* 

 .קרי שמונה חודשים בסך הכול, חודשים נוספים

 :  הבאים ניתן למנות אתהמוצעים השינוייםשאר בין 

 ;תוכניתהארכת משך ה *

 ;הגדלת מספר המשתתפים בתוכנית* 

 ;יה מסוימותיקבוצות אוכלוס למשתתפים מהאישיתהפחתת היקף התוכנית * 

  ; לכל משתתף שישתלב ויתמיד בעבודהמתן מענק התמדה שנתי *

 ; לאוכלוסיות שאובחנו כזקוקות לכך מתן שיקום תעסוקתי*

 ; הכשרות מקצועיותרוךמרוץ המרכזים לע ת*

 ;מתקיימת בהם התוכניתשישובים יפרויקטים חברתיים בלהתוכנית עקב הקצאת כספים שייחסכו * 

מוכחות פי השמות איכותיות -מרכזים כך שעיקר התגמול יינתן עלשינוי עקרונות תגמול מפעילי ה *

   .וארוכת טווח
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 – ב"תוכנית מהלבנושא  והבריאות של הכנסת הרווחה,  העבודהראת דיון בוועדתמסמך זה נכתב לק

גמלת על  נתונים  יוצגובמסמך. ליתויסקונסין הישראתוכנית  – טוחה בתעסוקה לכנסה ההבטחת מ

כמו  .שנת הפעלתה הראשונהעל  נתונים  ויימסרוב" מהלכניתותעיקרי יפורטו  , בישראלהבטחת הכנסה

              השינוייםעיקרי   ויפורטוב"כנית מהלו על יישום תלביטוח לאומיהמוסד ערך  מעקב שדוחיסקר כן י

 .תוכניתהחיל על ה לת"ממשרד הת  הציע2006בדצמבר ש

 1מבוא .1

הבטחת   גמלתםמקבליאנשים הלשילוב ב "מהלכנית ות ת אלילהפע החליטה ממשלת ישראל 2000בשנת 

המתמשכת של גידול במספר תמודד עם המגמה להכנית הוגדרה ניסיון והתמטרת . הכנסה בשוק העבודה

להם תלויים בגמלאות הבטחת הכנסה המשולמות וים להשתלב בשוק העבודה משקי הבית המתקש

שיינתנו הדרכה בהכוונה ובשילוב מקבלי הגמלאות בעבודה סייע ב לועדהנכנית והת.  המדינהמטעם

וזאת , )כגון טיפול בילדים וכדומה( תמיכה לעבודהבמתן שירותי השקעת משאבים ב ומרכזי תעסוקהב

 .במטרה להביא לצמצום ההוצאה הציבורית על גמלאות הבטחת הכנסה

לשם יישומו תתקשר  שבמתכונת ניסוישנתיים במשך ת התוכנית  אלילהפעבשלב הראשון הוחלט 

 החברות אל ;רותעלת תוכניות דומות במדינות אחבעלות ניסיון בהפ לא ממשלתיות חברות המדינה עם

מי שתובעים גמלת הבטחת הכנסה ומי לקדם את שילובם של יפעילו מרכזי תעסוקה שמטרתם 

 מתגוררים באזורי הניסויהאם המרכזים בדקו בתקופת הניסוי י. בשוק העבודה הגמלה ם אתמקבליש

בדיקת את ין כי וצי . תנאי לקבלת הגמלה מהמוסד לביטוח לאומיוא שה,תעסוקהמבחן העומדים ב

ממשיך  ב"כנית מהלו גמלת הבטחת הכנסה שלא במסגרת תםמקבלי מי שלש התעסוקה חןמבהעמידה ב

 .שירות התעסוקה הממשלתיערוך ל

 : אלה אזורי הניסוי התכנית נבחרו ארבעוהתליישום 

 ;ליתיע-נצרת ונצרת. א

 ;סביבותיהחדרה ו. ב

 ;ירושלים. ג

  .אשקלון ושדרות. ד

המלצות צוות מקצועי שהוקם על בסיס שור שר האוצר ובאי,  דאזת"אלה קבע שר התמהאזורים את ה

 החברות ידיבמרכזי תעסוקה שנקבעו זורים רבעת האבא מופעלים 2005 באוגוסט 1אז מ .לעניין זה

מפעילה את המרכז " אגנס ישראל"חברת , מפעילה את המרכז בנצרת" ב"אגם מהל"חברת : אלהה

פתרונות תעסוקה " חברת ו,את המרכז בירושליםמפעילה  – "A4E –אמין "חברת , בחדרה וסביבותיה

  .שדרותבמפעילה את המרכז באשקלון ו "IWS – ב"מהל

                                                 
41A0811E/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-,  באתר האינטרנט של המשרד, ת"משרד התמ, ב"מינהלת תוכנית מהל 1

htm.DDD06A4BE170-0BAD-A492-3DFF ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 



 

 
   20  מתוך4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

היא כוונה התעלה יפה ואם  , יעילותה והתאמתה לחברה הישראליתלבחינתכנית מלווה במחקר והת

 .כנית קבע בכל רחבי הארץוליישמה כת

 

 גמלת הבטחת הכנסה .2

 כללירקע  .2.1

חוק הבטחת . ת הכנסהחגמלת הבט על  ונתוניםמידעעל שינוייה נציג ב "בטרם נדון בתוכנית מהל

 קובע כי גמלת הבטחת הכנסה תשולם לכל אדם ומשפחה בישראל שאין ,1980-א"התשמ, הכנסה

 2: שני סוגי גמלהיש. ם להבטיח לעצמם הכנסה למחיהבכוח

כנסה מלה מלאה המשולמת לאנשים שאינם מסוגלים להבטיח לעצמם הג – הבטחת הכנסה •

 .פי תוכניות אחרות-מעבודה ואינם זכאים לתשלומים על

גמלה חלקית המשולמת לאנשים שהכנסתם מעבודה או ממקור אחר נמוכה  – השלמת הכנסה •

 .הכנסה המינימלית הנדרשת למחיההמרמת 

מבחן  3,רציפות תושבותגיל ו:  לגמלת הבטחת הכנסהזוגו- המבקש ובןזכאותשלושה תנאים קובעים את 

 5.מבחן תעסוקה ו4ותהכנס

 בעשור  מקבלי הבטחת הכנסה ם שלשינויים באפיוניעל ה דוח המוסד לביטוח לאומי פרסם 2001בשנת 

 :דוחב ם המפורטיםמצאיהמלהלן כמה מ. 2000-1990

 בעשור התמדה גמלאות הבטחת הכנסה בישראל גדל במספר המשפחות בגיל העבודה שקיבלו •

 4.4%- ל1991 בערך בשנת 2%-לי הבטחת הכנסה הוכפל משיעור מקב .שילש את עצמו  ואף,זה

שיעור הגידול של אוכלוסיית מקבלי ,  קרי.ערךב 25%-האוכלוסייה גדלה רק באף ש ,1998בשנת 

  6.ארבעה מהגידול של כלל האוכלוסייה בגיל עבודה- פי בשנים אלההבטחת הכנסה היה

                                                 
,  באתר האינטרנט, 2006מרס , "הבטחת הכנסה", המוסד לביטוח לאומי 2

pdf.HavtahatHachnasa/0/ACF23491CFF-E96B-4960-4978-F7F50C00/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http ,
 .2006 בדצמבר 17: כניסה

לקבל גמלה גם עשוי המבקש בתנאים מסוימים .  חודשים רצופים לפחות24 תושב ישראל במשך ואה שנים ו25מלאו לו מי ש 3
 . חודשים רצופים24- תושב ישראל פחות מהואאם 

מצב ה, גילהסכום מסוים שנקבע לפי מ גדולות אינן – מפנסיה או מגמלאות מחליפות שכר, משכר  – זוגו–הכנסות המבקש ובן 4
גדולות אינן כנסות אלה  בתנאי שה–  זכאות תינתן הכנסות ממקורות אחריםבמידה שיש. נפשות במשפחההמשפחתי ומספר ה
 .סות מקצבאות המצוינות בחוקבהקשר זה לא מובאות בחשבון הכנ. סכום הגמלהמ

, יש מבחני תעסוקה אחרים, ויתואר בהמשך המסמך, ב לעמוד בו"נוסף על מבחן תעסוקה שעל המשתתפים בתוכנית מהל 5
מחוסר תעסוקה הרשום בשירות התעסוקה ודורש עבודה לפי כללי שירות התעסוקה שלשכת התעסוקה לא הציעה : כדלקמן

מי שמקבל דמי ; ריאותו ואת כושרו הגופני או הפנתה אותו לאבחון ולשירות מקצועילו כל עבודה התואמת את מצב ב
מי ששירות ; אבטלה והם נמוכים מסכום הגמלה זכאי להשלמת הכנסה בתנאי שהוא מתייצב גם בשירות התעסוקה

 והוא משתתף  חודשים לכל היותר12התעסוקה הפנה אותו להשתלמות או להסבה מקצועית הניתנות בשעות היום ובמשך 
מצבו המשפחתי ומספר , שכיר או עצמאי שהכנסתו מעבודה נמוכה מהסכום שנקבע לפי גילו; בלימודים השתתפות סדירה

ובלבד שהוא עובד במשרה מלאה או שהוא עובד במשרה חלקית מטעמי בריאות או מפני ששירות , הנפשות במשפחתו
 .התעסוקה לא מצא לו עבודה אחרת

כתבו ברנדה , "הפוטנציאל לתעסוקה: השינויים באפיוני מקבלי הבטחת הכנסה בעשור האחרון", ומיהמוסד לביטוח לא 6
F923-A69DD12D/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http-, באתר האינטרנט, 2001ינואר , מורגנשטיין ומרים שמלצר

pdf.hav_hach_diyun//098B60D571A13-57E9-E485 ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מספר  הגיע2000באפריל ו ,בחודש  משפחות בממוצע32,000- לגמלה כ היו זכאיות1990בשנת  •

 –  בממוצע חודשי– הגמלהאת מקבלות ה שותמספר הנפ. 129,000- ל המקבלות גמלההמשפחות

 1999.7שנת  ב150,500- ל1990 בשנת 47,300-גדל מ

ספות ותינבע מה 1996 ושנת 1993ת בין שנעיקר הגידול במספר המקבלים גמלת הבטחת הכנסה  •

ע  נב 1999  ושנת1998ת ין שנמספר המקבלים את הגמלה בלו הגידול ב ואי,עולים למעגל הזכאים

 8.אוכלוסיית הוותיקים בישראלבעיקר מגידול שיעורי האבטלה בקרב 

בלתי ניתנים " שהוגדרו  גמלת הבטחת הכנסהחל גידול בשיעור המקבליםבמהלך העשור  •

 בשנת 13%-מ ה  בעבודםשתלבותאת הותיות המקשות גהתנהו בשל בעיות חברתיות "להשמה

חל גמלה בשל היותם מחוסרי תעסוקה לא את ה םמקבלישיעור ה ב.1999 בשנת 25%- ל1991

 , הזכאים לגמלה משלימה,קבוצת העובדים בשכר נמוךבקרב ו, בעשור האחרוןשל ממש שינוי 

 1999.9 בשנת 15%-לעומת כ 1991 בשנת 13% – זוהתה מגמת יציבות

תשלומי גמלת הבטחת הכנסה הסתכמו  1999 בשנת ,יפי נתוני המוסד לביטוח לאומ-על •

לסכום הכולל השוואה  ב20.3%גידול של  ,ח"ש יליארדי מ2.5-לאוכלוסייה בגיל העבודה בכ

  1997.10ששולם בשנת 

יה יאוכלוסבתיקונים הנוגעים בו הוכנסו ו תוקן חוק הבטחת הכנסה 2003בחוק ההסדרים לשנת  •

יישום . תעסוקההמבחן למבחן ההכנסות ול,  המרביתלרמת הגמלההקשור כל בגיל העבודה ב

מספר ירידה רצופה בעם השיפור במצב התעסוקה במשק הובילו ליחד החקיקה החדשה 

                    מרמת שיא של הגמלה את  םמקבליהמספר כך ירד ו,  הבטחת הכנסהתהמקבלים גמל

  2005.11  שנתבע השני של בר142,000-כ ל2003  שנת בממוצע בחודש בתחילת160,000-כ

 שוק העבודה בישראלעל נתונים  .2.2

מספר : שוק העבודה בישראל שיימסרו להלן עללנתונים חשוב לשים לב גם שנמסרו לעיל נתונים לצד ה

 מכלל 55.6% ( נפש2,814,000 היה 2006כוח העבודה האזרחי ברבע השלישי של שנת משתתפים בה

כוח במועסקים -הבלתישיעור .  בלתי מועסקים235,000-ומועסקים מהם  2,579,000, )האוכלוסייה

 מספר המועסקים במשרה .השיעור הנמוך ביותר בארבע השנים האחרונות, 8.3%העבודה האזרחי היה 

-פחות מ, חלקיתבמשרה  ומספר המועסקים ,)64% (1,648,900 היה – או יותרשבועיות  שעות 35 – מלאה

חלקית מוגדרים במשרה  מהמועסקים 120,000יש לציין כי ). 24.3% (626,100היה ,  שבועיות שעות35

                                                 
כתבו ברנדה , "הפוטנציאל לתעסוקה: השינויים באפיוני מקבלי הבטחת הכנסה בעשור האחרון", המוסד לביטוח לאומי 7

F923-A69DD12D/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http-, טרנטבאתר האינ, 2001ינואר , מורגנשטיין ומרים שמלצר
pdf.hav_hach_diyun//098B60D571A13-57E9-E485 ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 
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,  באתר האינטרנט, ס" תש,"19991998/סקירה שנתית ", טוח לאומיהמוסד לבי 10
pdf.19981999skira//02877BE62A48A-143A-4665-47D2-1388AEC4/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http ,

 .2006 בדצמבר 17: כניסה
באתר ,  ומרים שמלצרגבריאלה היילברון,  כתבו לאה אחדות,"הבטחת הכנסה למעוטי יכולת", המוסד לביטוח לאומי 11

 , האינטרנט
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

,  משרות898,000-כ םשה,  מכלל משרות השכיר במשק35%-כ. עובדי משרה חלקית שלא מרצון

 שיעור הצמיחה ,עם זאת 12.ח"ש 2,554 הוא  שכרם הממוצע.במשק משתכרים עד מחצית השכר הממוצע

שיעור ההשתתפות הנמוך בכוח   אלה מצביעים עלוניםנת .5%- הוא כ2006סוף שנת עד  השנתי במשק

 בשוק מעוניינים לעבוד ולהתפרנס בכבודבפני ההעומדות  מגבלותהוגם על  , בישראלהעבודה האזרחי

 .העבודה בישראל

 באזורי התגוררוב "ערב הפעלת תוכנית מהל ,2005חודש יולי  מ נתוני המוסד לביטוח לאומיפי-על

 או הבטחת הכנסהת גמלקיבלו ש ) משפחות14,917(זוגם -יבעי גמלה ובנתו אנשים 17,870 הניסוי

- כ התוכנית בתחילת דרכה הקיפה.שכר נמוךעבודה ב חוסר תעסוקה או של בגמלת השלמת הכנסה

 13. מהחייבים במבחן תעסוקה13%-וכ זוגם- מכלל מקבלי הגמלה ובני10%

 14ב"תוכנית מהלעיקרי  .3

 ת התקשרות המדינה עם החברות המפעילות את מרכזי התעסוקהבחלק זה של המסמך נציג את עקרונו

 . וכן את הזכויות והחובות של המשתתפים בתוכניתב"לביצוע תוכנית מהל

 15ם החברות המפעילות את מרכזי התעסוקהההתקשרות עעקרונות  .3.1

 15-ב. ב" לשם הפעלת תוכנית מהלממשלתיים-חוץהחוק קובע כי על המדינה להתקשר עם תאגידים 

לאישור עקרונות , בראשות מר יעקב גדיש, ת ושר האוצר ועדה ציבורית" הקימו שר התמ2004ברואר בפ

 . ההתקשרות עם תאגידים לשם הפעלת מרכזי התעסוקה

; המודל הכלכלי להתקשרות עם החברות המפעילות מחלק את הסיכונים בין הממשלה ובין המפעיל

נותן למפעיל גמישות בניהול ובבחירת דרכי ; בעהר את הסיכון הממשלתי במסגרת תקציבית שנקימגד

הטיפול במשתתפים ונותן למפעיל תמריץ למתן פתרון ארוך טווח לכל משתתף ולחיסכון בתשלום 

 :להלן כמה מעקרונות ההתקשרות. גמלאות

 רווח המפעילמרכיבי 

יביא לצמצום  בכך ש,בין השאר, הממשלה קבעה כי רווחי המפעיל מותנים –חיסכון בתשלום הגמלאות 

אם יביא המפעיל .  במשך שנתיים35%-ההוצאות על הגמלאות המשולמות למשתתפים במרכז ביותר מ

אם יביא לצמצום . הוא לא ירוויח ולא יפסיד מכך, 35%-לצמצום ההוצאות על תשלום הגמלאות ב

                                                 
 .2006 בדצמבר 11, כתבה שלי לוי, אכיפת חוקי העבודה בישראל, רכז המחקר והמידע של הכנסתמ 12
 ,"1' דוח מעקב מס, ב" תוכנית מהל– יישום החוק לשילוב מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בעבודה", המוסד לביטוח לאומי 13

,  טבאתר האינטרנ, 2006מאי , גבריאלה היילבורן ומרים שמלצר, כתבו לאה אחדות
pdf.506incspprtWisc//08800B883DC74-8845-4C41-3B0B-22F46DB8/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http ,

 .2006 בדצמבר 17: כניסה
שילוב מקבלי גמלאות בעבודה : 'פרק ז, 2003-ד"התשס, )תיקוני חקיקה (2004חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  14

, ת"ן אתר האינטרנט של משרד התמוכ, וגם תקנות החוק, )הוראת שעה(
pdf.rights/0/AC9553C49431-940B-4434-EEF3-B7D6505D/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http ,כניסה :

 .2006 בדצמבר 17
, )תיקוני חקיקה(, 2004בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) הוראת שעה(שילוב מקבלי גמלאות בעבודה : 'פרק ז 15

, ת"באתר האינטרנט של משרד התמ, מסקנות ועדת גדיש. 3200-ד"התשס
htm.974BA04F43B2-9AFC-2E48-4E27-4B64F79F/exeres/NR/il.gov.moital.www://http ,בדצמבר 17: כניסה 

 27- ו2006 בדצמבר 20, מכתבים, ת"משרד התמ, ב"מנהל התקשרויות מינהלת תוכנית מהל, מר עמיחי כץ: וגם, 2006
 .2006בדצמבר 
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

כום נקבע כי המדינה והמפעיל יתחלקו בס, 35%-ההוצאות המשולמות על גמלאות בשיעור גבוה מ

יוביל להשתת קנס , 35%-קרי צמצום בשיעור הנמוך מ, עמידה ביעד-אי.  לכל צד50% –החיסכון שיושג 

 .על המפעיל בסכום ההפרש בין ביצועיו בפועל ובין היעד שנקבע

 תגמול מלא יינתן למפעיל אם לפחות .תיקיםסגירת  המפעיל יקבל מהמדינה תגמול בגין – סגירת תיקים

 סגורים במשך שישה בעבור תיקים שיהיו. ור יהיו סגורים במשך תשעה חודשים מהתיקים שיסג50%

 משתתף שלא שולמה תיק של – "תיק סגור"חשוב לשים לב להגדרת . חודשים בלבד יינתן חצי מהתגמול

 :לו גמלת הבטחת הכנסה במשך שישה חודשים רצופים בתנאים האלה

למעט מקרה שבו (עבודה שהוצעה לו תשלום הגמלה הוא לא עקב סירוב המשתתף לקבל -אי .1

במהלך החודשיים הראשונים מתוך ששת החודשים לא שולמה למשתתף גמלה בשל סירובו 

 ).לקבל עבודה בחודש הראשון

 .המשתתף שגמלתו נשללה לא עבר לקבל גמלאות אחרות מהמוסד לביטוח לאומי .2

 לחוק הבטחת 16)ב()2)(א(2עמידת המשתתף בתנאי סעיף -תשלום הגמלה היא אי-הסיבה לאי .3

 . לא מילא את כל חובותיו במרכז התעסוקה–קרי , הכנסה

אינם מבוססים על " סגירת תיקים"ו" סכון בתשלום גמלאותיח"חשוב לשים לב לכך שהקריטריונים 

ולא על , קרי התגמול ניתן על הוצאת המשתתף ממערכת הבטחת הכנסה, השמת המשתתף בעבודה

 .השמה בעבודה

המדינה תעניק למפעיל מענק על חיסכון בתקציב שירותים תומכי ,  לדוגמה– השירותיםהתייעלות במתן 

 . מהחיסכון5%עבודה בשיעור 

דוגמת קנס על כל ערר שנמצא מוצדק מעבר לשיעור מסוים , על המפעיל מוטלות גם סנקציות, עם זאת

 .ח" ש1,500–250סכומי הקנס הם ; של עררים מוצדקים

 כניתובת פיםשתתהמ  שלחובותהו זכויותה .3.2

 )הוראת שעה( שילוב מקבלי גמלאות בעבודה :'פרק זב. 2003ב נקבעה בחקיקה בשנת "תוכנית מהל

 שהותקנותקנות בו ,2003-ד"התשס, )תיקוני חקיקה (2004בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

 :אלהנחיות הגדרות וההההנכללות בין השאר  , מאז ועד היוםלפי חוק זה

 שתובע גמלת הבטחת הכנסה או שמשתלמת 17 תושב אזור שילוב:בחוקמשתתף מוגדר : תףהגדרת משת

פי חוק תתפותו בפעילות של מרכז תעסוקה למותנית בהשזכאותו לגמלה זו ו, לו גמלת הבטחת הכנסה

 .זה

 יפנה את המשתתף לעבודה התואמת את 18 במרכז התעסוקהמתכנן יעדים תעסוקתי: הפניה לעבודה

 .וכושרו הגופני ומצב בריאות

                                                 
 הוא מחוסר עבודה ומתכנן יעדים –לגבי תושב אזור שילוב : "1980-א"התשמ, בחוק הבטחת הכנסה) ב)(2)(א(2סעיף  16

 בפרק 41תעסוקתי קבע לגביו באישור השתתפות כי בחודש שבעדו ניתן האישור לא הופנה לעבודה לפי הוראות סעיף 
ואם לא ביצעה , ת האישית שנקבעה לו במלואהוכניתוכי ביצע בחודש האמור את ה, שילוב מקבלי גמלאות בעבודה

 ."ת יותר מיומייםתוכני כי לא נעדר מן הפעילות שנקבעה לו באותה –במלואה 
 .אזורי הניסוי שנקבעו 17
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כנית אישית התואמת את מצב ומשתתף שלא הופנה לעבודה ישתתף בת: ת אישית למשתתףתוכני

ן מתכנן יעדים תעסוקתי בהתייעצות יכיכנית והתאת . בריאותו וכושרו הגופני במסגרת מרכז התעסוקה

 .עם המשתתף

הסבה , השתלמות,  בקהילהשירותובכללה , הכשרהתיכלל כנית האישית ותב: כנית האישיתומרכיבי הת

 כדיל ווהכ, השלמת השכלה ופעילות חיפוש עבודה או הקניית כישורי עבודה, שיקום תעסוקתי, מקצועית

 .לשלב את המשתתף בעבודה שתמצה את כושר השתכרותו

.  שעות שבועיות40מקסימום שעות שבועיות ו 30מינימום התוכנית יהיה היקף : ת האישיתתוכניהיקף ה

 . התוכניתחלק משעותיחשבו יעובד שמשתתף  של הודעבהשעות 

המינימלי  רשאי להקטין את היקף השעות 19"בוחן מקרים מיוחדים": ת האישיתתוכניהקטנת היקף ה

 ,יתקיימו תנאים מסוימיםאם  שעות שבועיות 15כנית האישית שהוכנה למשתתף מסוים עד ושל הת

שה את מרב המאמצים לסייע בהפנייתו לעבודה ובהם קביעת מתכנן היעדים התעסוקתי כי המשתתף ע

תם תוכנישל ינימלי  שהיקף השעות הממשתתפיםנקבעו כמו כן  .כנית האישית שהוכנה לוו התמימושוב

גיל עד  שנתיים עד חמש שנים נותרו להםמשתתפים ש, נכיםובהם  , שעות15-מקטן האישית יהיה 

 .ת אישית כלשהיתוכני בעמוד ל מהםמונעיםקשיים של ממש ומשתתפים שהפרישה 

שיתמכו ביציאתם  להעניק למשתתפים שירותים ,השאר בין ,המפעיל נדרש: שירותים תומכי עבודה

 .טיפול רפואי וכדומה, תחבורהשירותי , םהסיוע בהשגחה על ילדי כגון ,לעבודה

דה הרגלי עבושנועד להקנות למשתתף , קהילה יהיה שירות שאינו עבודהשירות ב: שירות בקהילה

היקף שעות  ;ארבעה חודשיםארך מלא תתקופת השירות : אלהאים ה התנשארומתקיימים לגביו בין ה

 שעות 12של שנהו תהיה הפסקה  אחד למרותיששעות ביום ובין יום השירות לא יהיה יותר מתשע 

; אישור ועדת הכספים של הכנסתבת בהסכמת שר האוצר ו"קבע שר התמימקום השירות את ; לפחות

ף מי ים במקום ואינו בא להחלי כי המשתתף בשירות מסייע לעובדת"שר התמ להנחת דעתו של הוכח

פרסם ברשומות מדי שנה את רשימת המקומות שבהם יבוצע השירות ואת  החוק על השר לפי-על. מהם

רשימה של מתפרסמת ת " באתר האינטרנט של משרד התמ. אלהמספר המשתתפים בכל אחד ממקומות

הכנת שקי חפצים בבסיסי ב , לדוגמה,ומדובר,  מטעם התוכניתשירות בקהילהנעשה  בהםשהמקומות 

 ר האינטרנט צוין כי בסוף שנת פעילותבאת. עבודות ארכיון בעיריות וכדומהב, שימור אתריםב, ל"צה

 20. בפועל ומספר המשתתפים בכל מקום נעשהבהם השירותשהמקומות וינו בו יפורסם דוח שיצ

בו  ו,אישור השתתפות לכל משתתףתעסוקתי היעדים ה מתכנן תום כל חודש יכיןב: אישור השתתפות

כנית ותעמד באם ,  אליההופנהשירב לקבל את העבודה אם ס, לעבודההופנה אם המשתתף  יןיצו

מסר למוסד לביטוח יהאישור י.  כמה ימים נעדר– ואם לא, האישית שנקבעה לו לאותו חודש במלואה

 .בצירוף נימוקים להחלטות שנכתבו בועתק יימסר הולמשתתף  לאומי

                                                                                                                                                      
 .עובד המרכז התעסוקתי האמון על הטיפול במשתתפים בתוכנית 18
הסמיכו לבחון את הצורך בהפחתת היקף בוחן מקרים מיוחדים הוא מתכנן יעדים תעסוקתי שמנהל מרכז התעסוקה  19

 .לפי הוראות החוק, השעות המינימלי במקרים מיוחדים
2AEC-0B41-6D1A-2DF2087A/exeres/NR/il.gov.moit.www://http-, ת"אתר האינטרנט של משרד התמ 20

htm.B10D9F120852 ,2006 בדצמבר 19: כניסה. 
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ו מהכתוב באישור השתתפות רשאי אהרואה עצמו נפגע מהחלטת מתכנן יעדים תעסוקתי אדם : ערר

 ,חברים שלושה ישמשו בה ו,בהסכמת שר האוצר, ת"הוועדה תמונה בידי שר התמ. פני ועדת עררללערער 

עובד סוציאלי שימונה ולצדו , ר הועדה"עובד ציבור מומחה בתחום התעסוקה ישמש יו: כדלקמן

למתכנן . ההחלטהם וימים מיעשרה תוך בהערר יוגש . בהתייעצות עם שר הרווחה ואיש משק וכלכלה

.  להגיע לפתרון עם המשתתףמתוך כוונההיעדים התעסוקתי סמכות להאריך את המועד להגשת הערר 

–  נדחו שלושה ערערים של המשתתף.תום מועד ההארכהימים מעשרה שאי להגיש ערר עד המשתתף ר

 על ערערלמשתתף רשאי . יקבעיבתשלום אגרה בסכום שתותנה אותו משתתף של כל הגשת ערר נוסף 

 .הת החלטת אבליקש ימים מיום 60-הדין האזורי לעבודה לא יאוחר מ-ביתבהחלטת ועדת ערר 

  אישיתכניתוות בתמשתתף שזכאותו לגמלת הבטחת הכנסה מותנית בהשתתפ: גמלת הבטחת הכנסה

 לא יקבל –  כי סירב לקבל עבודה שהופנה אליה שלובאישור ההשתתפותציין ומתכנן היעדים התעסוקתי 

ת תוכנימשתתף שלא ישתתף ב.  וכן בחודש שאחריו,עבור החודש הקלנדרי שבו סירבבגמלה את ה

ה החלטה בעניינו משתתף שהגיש ערעור ולא ניתנ. שלל גמלתו לאותו חודשי ת–  שנקבעה לוהאישית

עליו לם או, ערר ועדת ההחלטתשתתקבל  לא תישלל גמלתו בשל כך עד –  יום מיום הגשת הערר21לאחר 

 .ההחלטהכנית במלואה עד קבלת וף בתלהמשיך להשתת

ימי ב, שבתון לפי דיןב, ימי חגב, ביום המנוחה השבועי פעילות המרכזמ עדרימשתתף רשאי לה: עדרותיה

ריון ולידה יה, זוג-בן, הורה, ילד(יום אחד בחודש של מחלת קרוב , תעודה מוכרתג הצימחלה שלגביהם 

חופשת , היעדרות בשל שירות מילואים, )1998-ח"התשנ,  וכל זאת לפי חוק דמי מחלה– זוג-של בת

 .רות עקב אבל על פטירת קרוב משפחההיעדכנית האישית אינו פועל וו התבהם מקוםשימים , אימוץ

 מטעמים מיוחדים שיאשר , תעסוקתי רשאי לאשר היעדרות מסיבה שאינה כלולה בתקנותמתכנן יעדים

מראש אך עליו להודיע על כך , משתתף רשאי להיעדר יומיים נוספים בחודש,  על כךנוסף. ת"שר התמ

 .אלההיומיים ה רשאי לדרוש את השלמת  היעדיםמתכנן כי יצוין.  היעדים התעסוקתילמתכנן

 בדבר תנאים מגבילים או תכנן יעדים תעסוקתי רשאי להתנות הכרה בתעודה רפואיתמ: תעודה רפואית

כתנאי למתן  –רופא המרכז רשאי לדרוש מהמשתתף .  באישור רופא מרכז התעסוקהבתעודת מחלה

 בכל עניין ,רישומים רפואייםובכלל זה , להמציא הבהרות ופרטים נוספים וא ידיו-היבדק על ל– אישורו

 . והעתק ממנה יימסר למשתתף,החלטת הרופא תינתן בכתב. ה הרפואיתהקשור בתעוד

 כניתול התששנת הפעילות הראשונה על  נתונים .4

מאוגוסט , ב" מהלכניתות לשהפעילות הראשונה נסקרת שנת ב "מהלתוכנית מינהלת בדוח שהכינה 

 . להלן הנתונים המרכזיים המוצגים בדוח זה2006.21 עד סוף יולי 2005

 כניתותפים בתמספר המשת

 . 21,814הוא  למרכזים בשנת הפעילות הראשונה סך משקי הבית שהופנו

 .26,519סך המשתתפים שהופנו למרכזים בשנה זו הוא 

                                                 
, 2006 ביולי 31 עד 2005 באוגוסט 1 –  סקירת שנת פעילות– ב"תוכנית מהל, ת" משרד התמ–ב "מינהלת תוכנית מהל 21

 .2006דצמבר 
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  :מרכזיםחברות ו פירוט לפי 

סך 
 הכול

אגם "
 "ב"מהל

נצרת 
ונצרת 
 עלית

 אגנס"
" ישראל

חדרה 
 יבתהוסב

אמין "
– A4E

" 
 ירושלים

פתרונות "
תעסוקה 

 –ב "מהל
IWS" 

אשקלון 
 ושדרות

  למרכזיםמופניםהמספר 

 מספר משקי הבית שהופנו למרכז 5,473 6,314 5,056 4,971 21,814
 מספר המשתתפים שהופנו למרכז 6,380 7,591 6,080 6,468 26,519

 

ר המשתתפים הפעילים באוגוסט השוואת מספ.  נמצא בירידה מדי חודש22מספר המשתתפים הפעילים

 תוכנית נהלתימב. 29%ירידה של מצביעה על  )12,539( 2006למספר המשתתפים ביולי ) 17,595( 2005

 ,גורמיםכמה הירידה במספר המשתתפים המתייצבים במרכזי התעסוקה נובעת מטוענים כי  ב"מהל

אחרות או אותה גמלאות עבר לקבלת מ : הםגורמים נוספים.  השתלבות בעבודהואבהם השהעיקרי ו

 . התעסוקהלהפסיק להתייצב במרכזמשתתפים החלטה של ו  אחרתגמלה מסיבה

 שיעור ההתייצבות

 להתייצב בחרו שלא, 11%שהם  , איש3,000-כ .89%  היה שהופנו למרכזיםמיקרב ב שיעור ההתייצבות

על בחרו מופנים אלה שלא להתייצב ועל הסיבות שבגללן מידע בידי המינהלת אין . במרכזים כלל

 . ם לרשותםמקורות ההכנסה העומדי

 עבודה בשמותהמספר ה

מספר המשתתפים אולם ,  בעבודה השמות10,800נרשמו הפעילות הראשונה של התוכנית  תבשנ

 נרשמו 20%-ל, נרשמה השמה אחתמהמשתתפים שהושמו בעבודה  70%-ל. 7,300הוא שהושמו בעבודה 

 יםכללנא לנתון זה ב.  נרשמו ארבע השמות או יותר3%-ול נרשמו שלוש השמות 7%-ל, שתי השמות

 .הפסיקו להגיע למרכזלא דיווחו על כך ו, משתתפים שמצאו עבודה בכוחות עצמם

 כניתומספר העובדים המשתתפים בת

           2005 באוגוסט 3,823-מבמהלך השנה  גדלמשתתפים העובדים נהלת עולה עוד כי מספר הימנתוני המ

מועסקים   במרכזיםפים הממשיכים להתייצבמשתתהעובדים הכלל מ 75% .2006 ביולי 8,188-ל

 .השלמת הכנסהגמלת במשרה מלאה וזכאים למועסקים  25%- חלקית והבמשר

טיפול ב 23%:  כדלקמןא הי2006יולי בנתוני כנית והתפלגות המשרות של עובדים המשתתפים בת

אישיים , חברתיים, שירותים קהילתייםב 7% ;תעשייהב 7% ;מכירותב 9% ;ניקיוןב 18% ;וסיעוד

 3%; בנייןב 3%; הסעדהבמלונאות וב 4%; הוראהבחינוך וב ,הדרכהב 5% ;פקידותב 5% ;ואחרים

 . בעבודה אחרת16%- ואריזהבחקלאות וב

  

                                                 
תוכנית אישית והתייצב פעם אחת לפחות במרכז התעסוקה בחודש הדיווח או שנדרש לעמוד במשתתף פעיל הוא משתתף  22

 .משתתף ששעות העבודה שלו כיסו את כל שעות התוכנית האישית המחויבת לפי חוק
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 עבור גמלאות הבטחת הכנסהבסך התשלומים 

, ח" ש24,487,000נית כותב םסך תשלומי גמלת הבטחת הכנסה ששולמו למשתתפיהיה  2005באוגוסט 

 בסך 51%של חלה ירידה כנית ו הראשונה להפעלת התבשנה,  דהיינו.2006ביולי ח " ש12,522,829לעומת 

הן ירידה סיבות המרכזיות להב "מהלתוכנית לטענת מינהלת  .תשלומי הגמלאות ששולמו למשתתפים

 .התייצבות-גמלה ואיהשלילת , השתלבות בעבודה

 הוצאות על שירותים תומכי עבודההסך 

 להלן התפלגות .ח" ש19,323,077המרכזים על שירותים תומכי עבודה היה של כלל ת הוצאוהכל סך 

 13%; השגחה על ילדיםעל  23%; הדרכה והשמה, הכשרהעל  24% ;הוצאות נסיעהעל  39%: ההוצאות

 .אחר – 1%-סיוע רפואי ו או על אבחון רפואי ונפשיעל 

 מספר המשתתפים שהופנו לשירות בקהילה

 .  איש1,763 ב" מטעם תוכנית מהל בקהילה בשירותותפ השת2006יולי ב

 כניתו בת של המשתתפיםמאפיינים דמוגרפיים

קרי , 2006לי  ביו68% לעומת ,64%ת תוכני בפיםהמשתתבכלל  שיעור הנשים היה 2005באוגוסט  •

 .נה יותר גברים מנשיםייפכנית אוהיציאה מהת

 ושיעור 32%יעור העולים החדשים היה  ש,55% כניתו בתתיקיםושיעור הו היה 2005באוגוסט  •

שיעור העולים , 51%בתוכנית ותיקים ושיעור ההיה  2006ביולי . 13%ותיקים היה והעולים ה

את אפיינה היציאה מהמערכת קרי , 12%ותיקים היה ו ושיעור העולים ה37%החדשים היה 

 .מאשר את העוליםיותר הוותיקים 

ביולי המשתתפים כלל מ 57% לעומת , היו יהודים2005כנית ביולי ו בתהמשתתפיםכלל  מ55%  •

2006. 

 :פי גיל- עלכניתוהתפלגות המשתתפים בת •

 גילה 2005אוגוסט  2006יולי 
404 586 18–24 

1,892 2,707 25–34 
3,252 4,527 35–44 
6,980 9,555 45–64 
  ומעלה 65 220 101

 ולהכך ס 17,595 12,539

 

 כנית האישית ותעמידה ב

כלל  מ7%-כ. במלואהשנקבעה להם כנית האישית ותעמדו בת תוכניב םמשתתפיכלל ה מ93%-כ

עבודה שהוצעה התייצב ב סירבו ל1%-כ , שנקבעה להםכנית האישיתועמדו בתם לא המשתתפים הפעילי

 . נעדרו6%-להם וכ
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 שלילת גמלאות

 בחודש . 2006ל שלילת הגמלאות בחודש אפריעל נתונים מתפרסמים באתר האינטרנט של המינהלת 

 23:פירוט הנתוניםלהלן .  משתתפים1,737-ה הגמלה מזה נשלל

 סיבת השלילה  שלילותמספר ה שיעורן
 לא הגיעו למרכז כלל 516 29.7%
 עבודהקבל סירבו ל 71 4.1%

 מותריותר מהנעדרו  1,066 61.4%
 לא מסרו ידיעה או מסמך 84 4.8%
 סך הכול  1,737 100%

 

 הגשת ערר

אושרו או אושרו ) 18% (מהם 341–  עררים1,901 הוגשו 2006כנית ועד סוף אוקטובר ותפתיחת ה מיום

נדחו או ,  נפתחוטרם) 12% (234-ו ידי המגישבנמשכו ) 14%( 259; לא אושרו) 56% (1,067 ;חלקית

 24."אחר"הוגדרו 

 :2006סוף אוקטובר בנתוני  מפעילותהות חברה פי-עלהתפלגות העררים להלן 

אגם "
 "ב"מהל

 נצרת

 אגנס"
 "ישראל

חדרה 
 וסביבתה

 –אמין "
A4E" 

 ירושלים

פתרונות "
תעסוקה 

 –ב "מהל
IWS"  

 אשקלון ושדרות

 ס העררסטטו

 אושר או אושר 127 156 34 24
 בתנאים

 לא אושר 393 294 236 144
 חזרה מהערר 110 44 72 33
 נפתח וטרם נדון 103 60 16 6
 דיון נדחה 2 0 0 0
 אחר 7 7 23 10

 לוסך הכ 742 561 381 217
 אחוזיםב 39% 30% 20% 11%

 
                                                 

BC87-71C4-A23B-8B53F86E/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http-, ת"של משרד התמ אתר האינטרנט 23
/04F8403D686E1/2006סיכוםחודשאפריל.xls ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 

5D0A-BB40-2054-93E695A5/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http-, ת"מתוך אתר האינטרנט של משרד התמ 24
/0087ABE161F4B/עררים.xls ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 
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 25כניתוהוצאה הממשלתית על התה

לאחר . ח"שליון י מ186 הוא כנית ועד היוםוסך ההוצאה הממשלתית מתחילת הת ,פי נתוני המינהלת-על

 .ח"ש מיליון 64 ואסך ההשקעה הממשלתית ה, ח"ש מיליון 122סך  ,ניכוי החיסכון בתשלום הגמלאות

 הערכת התוכנית .5

ועדה ציבורית . כשנה וארבעה חודשים, 2005חודש אוגוסט אז ב מופעלת מ" מהלכניתות ,כאמור

של בחלק זה . 2007שנת  דוח במהלך גיששתפוי צו, התוכניתמנחם יערי מלווה את ' בראשות פרופ

גמלה להבטחת בלי יישום החוק לשילוב מקבו נסקר ממצאי דוח המוסד לביטוח לאומי שהמסמך יוצגו 

 . בנושא זה"ידיד"ממצאי הדוח של עמותת הכנסה בעבודה ו

 26ביטוח הלאומימוסד ל הדוח .5.1

מקבלי גמלה יישום החוק לשילוב  על  ראשוןדוח פרסם המוסד לביטוח לאומי 2006מאי חודש ב

לה מספר מקבלי הגמעל בדוח הנתונים . ב"להבמסגרת תוכנית מתובעי גמלה שטופלו להבטחת הכנסה ו

 : זהדוחב םצאיממהלהלן כמה מ. 2006  עד אפריל2005חודשים יולי הם מה

ב "תוכנית מהלב םמשתתפיהעבור ב. גמלת הבטחת הכנסה מותנית בעמידה במבחן תעסוקה, כאמור

התעסוקה במפת ההתייצבות שהמרכזים / הרישום של מצב הפעילותפי-על תנקבעמבחן זה עמידה ב

במרכזי  מפות ההתייצבות של המשתתפים סיכום ,טבלהב , להלן.מעבירים למוסד לביטוח לאומי

 :בטבלהשהסברים להגדרות לפני כן ו, שים הנסקריםהתעסוקה בחוד

 ; לקבל עבודה שהוצעה להם מספר המתייצבים שסירבו– רישום סירוב לעבודה

, זכ בפעילות המרשיתוף פעולה- מספר המשתתפים שגמלתם נשללה בשל אי– רישום שלילה אחר

 . מידעסוראו למהיבדק סירוב לאו היעדרות לא מוצדקת מפעילות במרכז או מטעמו 

 30 שהיקף שעות העבודה שלהם הוא  לגמלת הבטחת הכנסהמספר הזכאים –  יותרוא שעות 30עובדים 

 .המרכזפעילות ים להשתתף בחייבהם אינם שעות או יותר ולכן 

זכאים לגמלה העובדים כן אינם עובדים ושית ועומדים בתוכנית האילגמלה ש זכאים – זכאות אחרת

 .פעילות המרכזמשתתפים לצד עבודתם בו,  שעות שבועיות30-פחות מ, חלקית

 .עבור מי שעבדבהגדלת היקף המשרה מציאת עבודה למי שלא עבד או  – השמה בעבודה

                                                 
ב לצורך ביצוע הארכת התוכנית לשנה שלישית " שינויים בתוכנית מהל–מצגת , ת"משרד התמ, ב"מינהלת תוכנית מהל 25

, ת"באתר האינטרנט של משרד התמ, 2006 דצמבר ,ולהרחבת האזורים
/02DD4457C6841-C851-ACF4-CB8A-09DD1A23/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http

 .2006 בדצמבר 17: כניסה, ppt.שינוייםבתוכניתמהל/
 ,"1' דוח מעקב מס, ב"תוכנית מהל  – יישום החוק לשילוב מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בעבודה", המוסד לביטוח לאומי 26

,  באתר האינטרנט, 2006מאי , גבריאלה היילבורן ומרים שמלצר, כתבו לאה אחדות
pdf.506incspprtWisc//08800B883DC74-8845-4C41-3B0B-22F46DB8/rdonlyres/NR/il.gov.btl.www://http ,

 .2006 בדצמבר 17: כניסה
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 דוח , ב"תוכנית מהל – דהיישום החוק לשילוב מקבלי גמלה להבטחת הכנסה בעבו, לביטוח לאומי המוסד: מקורה

 .2006מאי , גבריאלה היילבורן ומרים שמלצר,  לאה אחדותו כתב,1' מעקב מס

             או שכר נמוך באזורי הניסוי ירד חוסר תעסוקהשל  שקיבלו גמלת הבטחת הכנסה במספר האנשים

אנשים  במספר ה28.3% דהיינו חלה ירידה של ,2005 ביולי 17,870 לעומת ,2006 בינואר 12,817-ל

 , זוהה גם במספר המשפחות מקבלות הגמלה, 26.6%, שיעור ירידה דומה. אלהמסיבות שקיבלו גמלה 

קרי שלא במסגרת , מספר המקבלים גמלה בשאר המערכת. 2006 בינואר 10,957- ל2005 ביולי 14,917-מ

 חוסר תעסוקהשל לה בגמם מקבליהמספר . 1.6%-ירד בחודשים אלה בכ, סיבותכל המ, ב"כנית מהלות

הבטחת הכנסה של גמלת שיעור היציאה ממערכת . בעינושכר נמוך בשאר המערכת נותר  עבודה בוא

                היציאהובשאר המערכת היה שיעור  ,13%–10% היהכנית ומסגרת התגמלה באת ה םמקבליה

5%–6%. 

 :נחלקו לשתי קבוצות התוכניתמשיצאו בתוכנית משתתפים ה

 בחודש אוגוסט .תואחר עילותבאבל  ,שהמשיכו לקבל גמלה שלא במסגרת התוכנית אנשים •

 עילותב לקבל גמלה ,תתוכנישעזבו את הכלל האנשים  מ30%-שהם כ,  איש700-כהחלו  2005

שיצאו מכלל האנשים  16%–10% אחרת עילהבלקבל גמלה החלו בשאר החודשים . תואחר

 . איש בחודש200- כ,מהתוכנית

             ,2005בחודש אוגוסט . הבטחת הכנסה והפסיקו לקבל גמלהגמלת ו ממערכת שיצאאנשים  •

 ,מערכת הבטחת הכנסהמגם יצאו ,  איש1,720, כניתועזבו את התכלל המשתתפים ש מ70%-כ

משתתפים  405-ו ,"רישום שולל גמלה" בשל ה הגמלה נשלל376-מ, לא התייצבו במרכזמהם  939

לעומת השוואת הנתונים לאורך כמה חודשים מעלה כי . בלו גמלה אך לא קי במרכזהתייצבו

 בחודש 55%- מ– תמדהירד בה התייצבות במרכז-הפסיקו לקבל גמלה בגין איל מי שששיעורם 

רישום שולל "בגין נשללה  תםגמלמי ש שיעור –  הבאיםחודשיםב 20%–15%- ל2005אוגוסט 

,  על כךנוסף. בממוצע בחודשים הבאים 40%- לכ2005 באוגוסט 22%- מ,בהתמדהגדל  "גמלה
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                2005 באוגוסט 23%- מ, אף הואגדלשיעור המתייצבים שלא קיבלו גמלה מסיבות שונות 

 .ב החודשים האחרוניםו בר42%-לכ

שהתייצבו במרכזים בחודשים הנסקרים אך תשלום כלל מי  מ40%–30%- הדוח רק לפי-על כי יצוין

יציאה מהמערכת לא היה הגורם העיקרי ל דהיינו,  במקום עבודהמה השמההקצבה הופסק להם נרש

 . השמה בעבודהרישום

מספר ההשמות .  משתתפים שונים6,264 לש השמות 8,195 נרשמו 2006 ועד אפריל 2005מאוגוסט 

 רישומי מכלל 30%- כ– נרשמה יותר מהשמה אחת  משתתפים2,500-לכ.  בממוצע910- כבחודש היה

 או על הגדלת היקף העבודה אצל אותו מעסיק או החלפת מקומות עבודהן זה מצביע על נתו. ההשמה

 .אצל מעסיק נוסף

 קיבלו גמלה ועבדו ערב ) השמות6,264 מתוך 1,823(  מכלל המשתתפים שנרשמה להם השמה30%-כ

 .תתוכניהפעלת ה

 ביולי 4,740-ד מב יר"כנית מהלולהם הכנסה מעבודה ונכללו במסגרת תיש  גמלה שםמקבליהמספר 

הירידה באוגוסט כמעט . 2006לא שינוי עד חודש ינואר באך נותר כמעט , 2005 באוגוסט 4,137- ל2005

 . בלבד12%- שהיו כ,הרישומי השמבאינה מוסברת 

 "ידיד"דוח עמותת  .5.2

כנית ותהפעלת  ב רבותבעיות פירוט בוועמדה מסמך " ידיד" פרסמה עמותת 2006שנת  בתחילת

, מהטענות שהועלו במסמךחלק להלן . תתוכניממשתתפים בעמותה תקבלו בתלונות שהו משעל ,ב"מהל

 27:לפי התחומים הבעייתיים

. פני ועדות עררלמשתתפים המבקשים להופיע לסיוע משפטי מקצועי לא ניתן : ועדות הערר •

 "שוללי הגמלה"רישומים החלק לא מבוטל מהסיבה המפורטת של  ,"ידיד"לטענת עמותת 

כקריטריון לשלילת אינה ברורה כלל ועיקר שהגדרה , " שיתוף פעולהחוסר " היאתכניובת

 .זכאות

שירותים תומכי  לע המרכזים הוציאו רק מעט מהתקציב שהוקצב להם :שירותים תומכי עבודה •

 םמעונות לילדים שאמ: אלההעמותה את הבקשות הציינה  ובין הבקשות שנענו בשלילה ,עבודה

עבור נסיעה למרכז התעסוקה למשתתפים החזר בתשלום -אי; עובדת עד שעה מאוחרת

אולפנים ; שני אוטובוסים לכל כיווןעתים לנסיעה בלדרשים המתגוררים רחוק מהמרכז ונ

 נמצאת בפעילות םסיוע בטיפול בילדים במרכזי התעסוקה בזמן שאמולעברית לעולים חדשים 

 . במרכז

תוך התייעצות ממתקבלות לא  האישיות כניותוהתפי רוב -על :תעסוקההתנהלות מרכזי ה •

לא נמסרות ; הכשרה מקצועיתלופנה משתתף ת הרק לעתים רחוקו; אמיתית עם המשתתף

 לפני שלילת גמלה או מערכת השימוע; נמקהחוק מחייב לש הנמקות להחלטותלמשתתפים 

א תלונות רבות על יחס לא הולם ול; צדדית- פועלת בצורה חלקית וחד אחרתהחלטה מהותית

                                                 
in/il.org.yedid.www://http-,  באתר האינטרנט, 2006ינואר ,  נייר עמדה? לאן– ב"תוכנית מהל, "ידיד"עמותת  27

asp?path.PDF=020062%אוגוסט20%-מהלב20%תוכנית20%-20%עמדה20%נייר.pdf ,2006 בדצמבר 17: כניסה. 
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 במקרים רבים יםלשירות בקהילה נשלח; אנושי מצד עובדי המרכזים כלפי המשתתפים

שלא ברור כיצד שירות זה מסייע , רובם עולם חדשים, משתתפים בעלי תואר אקדמי ומקצוע

רכזי התעסוקה מתעלמים מהמלצות רופאים בדבר במקרים רבים ; להם ברכישת כישורי עבודה

 . בתוכנית של המשתתפיםמגבלות רפואיות

 28ב"ת מהלתוכני על להחילת מתכוון "שמשרד התמשינויים  .6

על בסיס , ב" מהלתוכניתכי בכוונתו להכניס שינויים ב ת" הודיע משרד התמ2006בחודש דצמבר 

 שמינה –  תמירייוס'  בראשות פרופ– ב"ת מהלתוכניצוות הבדיקה לבחינת מבחן התעסוקה בהמלצות 

, כנית מצריכות שינוייםוכמה בעיות עיקריות בת ,ב"כנית מהלוהלת תמינפי -על .ת אלי ישי"שר התמ

 :ואלה הן

מספר המשתתפים שמצאו מקום על העדר מידע פרטני על מצב המשתתפים שפרשו מהתוכנית ו •

 ; עבודה בעצמם

 ; מספר המשתתפים שהחלו לעבודבזיקה ללא גמלאות וגמול המרכזים בגין ירידה בתשלומי ִת •

 ; כניתובזכות התבעבודה שנעשתה  ההשמהות איכ לעהעדר מידע  •

 ;עם קשיים יהאוכלוסיקבוצות לשל התוכנית העדר התאמה הולמת  •

 .ממשתתפיםגמלאות שלילת סוגיית  •

ת "בין משרד התמוסדרת דיונים בין אגף התקציבים במשרד האוצר ב  נמסר כית" התממשרדבהודעת 

 כניתושינויים בתיוכנסו וישונה פעילות פיו מתוגמלות החברות המ-עלשהמודל הכלכלי כי סוכם 

בהקטנת עיקרם מעבר מתפיסה המתמקדת ו ,כניתותהשל מרכיבי היסוד יהיו בהשיפורים . בכללותה

את הטיפול במרכז התכנון והעשייה  גמלת הבטחת הכנסה לתפיסה המעמידה םמקבליהמספר 

 כבר בחודש ויים יושמוחלק מהשינ.  בעבודההעצמה אישית שתוביל להשמהוקדש לשי ,פיםבמשתת

  .2007 ואחרים ייושמו עד לאפריל ,אוקטובר השנה

 :להלן השינויים

 מבנהשינויים ב

 . בסך הכול שלוש שנים,נוספתכנית בשנה ו הוסכם על הארכת הת– כניתומשך התהארכת  •

מוצע להוסיף .  יותר משתתפים בהכללויכך שייורחבו כנית ואזורי הת – כניתוהרחבת אזורי הת •

 2,000-ו משקי בית בירושלים 2,500,  משקי בית בחדרה3,600,  משקי בית באזור נצרת1,200-כ

 . משתתפים9,300- כ– תוספתה ך כלס. שדרותבמשקי בית באשקלון ו

 .ת"במשרד התמשב " תוכנית מהלמינהלתהקמת לשכה לפניות ציבור ב •

                                                 
F989-1A45-C02B-C58416D1/exeres/NR/il.gov.moital.www://http-, ת"אתר האינטרנט של משרד התמ 28

htm.C5A7E0376E97 ,17 ב לצורך " שינויים בתוכנית מהל– מצגת, ת" משרד התמ–ב "מינהלת מהל: וגם, 2006 בדצמבר
, ת"באתר האינטרנט של משרד התמ, 2006 דצמבר ,ולהרחבת האזוריםביצוע הארכת התוכנית לשנה שלישית 

/02DD4457C6841-C851-ACF4-CB8A-09DD1A23/rdonlyres/NR/il.gov.moital.www://http
 .2006 בדצמבר 17: כניסה, ppt.שינוייםבתוכניתמהל/



 

 
   20  מתוך18עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

  ובזכויותיהםהמשתתפיםחובות שינויים ב

 .מסוימותכנית האישית לקבוצות ואת היקף התלצמצם  צעמו – אישיתהכנית ותההיקף  •

 ; שעות שבועיות15ית האישית כנוהיקף התיהיה כנית ו בחודש הראשון להשתתפות בת:לדוגמה

  השעות המינימליות שנקבעו מלכתחילה30-מ תופחתשהן הורה יחיד כנית לאמהות והיקף הת

יותר עד  וא ילדים חמישהלאמהות לכנית האישית והתיעשה התאמה של  שעות שבועיות ות22-ל

 . משתתפים שהם הורים יחידיםעבורב כפי שקיים ,12גיל 

 שלילת לפנימדרגה נוספת תוסדר ביטוח לאומי מוסד לה בשיתוף פעולה עם – שלילת גמלה •

 עילהיחשבו י ,שלא במסגרת ימי ההיעדרות המוכרים,  בחודש ימי היעדרותשלושהכך שהגמלה 

. גמלהמלאה של ה ה לשלילייחשבו עילה בחודש  ימי היעדרותק ארבעהרלשלילת חצי גמלה ו

 . לשלילת הגמלהנחשבת עילהעדרות של שלושה ימים יכיום ה

 מוצע – ולהתמיד בהבעבודה כנית להשתלב ותב םמשתתפיה לעידודיצירת תמריץ חיובי  •

.  בהםהוששבעבודה ויתמיד  מענק התמדה שנתי לכל משתתף שישתלב 2007להעניק מאפריל 

 מהשכר החודשי 75% היהסכום המענק הכולל י. כפוף להצגת תלושי שכרלמשתתף המענק יינתן 

המענק ישולם . ח"ש 4,200-יהיה גדול מולא ח "ש 1,000- אך לא יהיה קטן מ,של המשתתף

 20%, חודש אחד יקבל משתתף שיתמיד בעבודה  שישולםמהסכום 10% :בארבעה שלבים

יקבל משתתף שהתמיד  נוספים 30%,  לפחותחודשים ארבעה בעבודההתמיד יקבל מי שנוספים 

הנותרים מהסכום הכולל יקביל המשתתף אם התמיד  40%את ו לפחות חודשיםשמונה  בעבודה

  . חודשים12בעבודה 

 משתתפים שהשתלבו בעבודה והתמידו בה שנה לפחות יקבלו שובר – הכשרה מקצועית •

בקורס למשתתפים ,  על כךנוסף.  שדרוג תעסוקתי בחירתם לצורךפי-עללהכשרה מקצועית 

 .ת אישיתתוכנישעות למשרד הקליטה ייחשבו שעות הקורס מטעם  רישוי

יאות מטופלים בשירותי בר,  כגון זכאים לקצבת נכות, קבוצות מוגדרות– אבחון תעסוקתי •

בעבודה  ועם מרכז התעסוקה באופן מלא במשך שנה ועדיין לא השתלבפעולה פו מי ששית, הנפש

ידי משרד הרווחה - תעסוקתי במרכזי אבחון בלתי תלויים המוכרים עלן יופנו לאבחו,וכדומה

 יחויבו להתאים את התוכניות האישיות להמלצות  התעסוקהמרכזי. ביטוח לאומימוסד לוה

 שנמצאים זמןהאוכלוסייה הראשונה שתופנה לאבחון תהיה מבוגרים קבוצת . הגורם המאבחן

 .חת הכנסהרב במערכת הבט

 כי בחוק ההסדרים יצוין.  תעסוקתישיקוםמי שיימצאו זקוקים לכך יופנו ל – שיקום תעסוקתי •

 למסגרת שיקומית לאחר שהחלו את השתתפותם כנית שיופנוווצע כי משתתפי התה 2007לשנת 

 הצעה .אחרת תישלל זכאותם לגמלה, בד בבד עם השיקום הימשיכו להשתתף בב "מהלת תוכניב

 .הרווחה והבריאות של הכנסת, ועדת העבודהעברה לדיון דה מחוק ההסדרים והוזו הופר

וילווה , בעבודהלהשתלב ם סיכויי המשתתף ודישירות יהיה מכוון לקה – שירות בקהילה •

ת תהיה סמכות להאריך את "וצע שלשר התמה 2007בחוק ההסדרים לשנת . מעקבבבקרה וב

 אם , סך הכולב קרי שמונה חודשים, פיםתקופת השירות בקהילה בארבעה חודשים נוס

הצעה זו גם  . בעבודהוהשר שוכנע כי ההארכה תקדם את שילובאם המשתתף יסכים לכך ו

 .הרווחה והבריאות של הכנסת, לדיון ועדת העבודהעברה הופרדה מחוק ההסדרים והו
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מפעילי המרכזים תנאי ההתקשרות עםשינויים ב

המדינה תשתתף   כימוצע  –  מקצועיתההכשרערוך ם למרכזי הלעידוד חיוביץ יתמריצירת  •

מידה שבה היא  וההאיכות ההכשר.  שתיערך במרכז מקצועיתההכשרשל עלות ה מ70%במימון 

  .כניתו במסגרת הבקרה על התנובחמובילה להשמה בעבודה יי

 עהמוצ השינוי .הגמלה תשלומי תכיום ניתן משקל רב להפחת – גמול המרכזיםשינוי מרכיבי ִת •

 טווח-וארוכתמוכחת  איכותית הפי השמ- למרכזי התעסוקה יינתן עלעיקר התגמולשהוא 

 יהיהגמלאות שלומי הגמול בגין הפחתת תה .גמלאות הפחתת תשלומי הפי- ופחות על,בעבודה

 .יוםנהוג ככפי שממנו  50% ולא , מהרווח שישיג המפעיל40%–20% בשיעור

ה הכשרבגין מענק ויוספו לו , בעינותקציב זה יישאר  – קציב שירותים תומכי עבודהוספת לתת •

יבוטל המענק מנגד . תקציב למענק התמדה בעבודה למשתתפיםועלויות אבחונים , מקצועית

 .ציגו מפעילי המרכז מתקציב זהי מהחיסכון ש5%בגובה 

 תקציביתהקעה שהשינויים ב

תשלומי הפחתת מ המדינהשתפיק  חיסכוןה מ5% – לפרויקטים חברתיים הקצאת כספים •

 מתקיימת כניתוהתשישובים ייקטים חברתיים ב לטובת פרויוקצובמסגרת התוכנית גמלאות 

 , המקומיותרשויותהת ו"משרד התמ, רמשרד האוצ לשלשם כך יוקמו צוותים משותפים . בהם

 .יקטים שימומנו מתקציב זה את הפרויחדקבעו ואלה י

 מיליון 10תוספת תקציבית בסך  – תיתוכנהשלמת השכלה שלא במסגרת הלמלגות הענקת  •

להשלמת השכלה לאנשים ח "ש 12,000 מלגות בסך של 800 למימון 2007בשנת ח תינתן "ש

ת "משרד התמהיה באחריות הפרויקט י. תתוכנישעזבו את מערכת הבטחת הכנסה באזורי ה

 .משרד החינוךעם בשיתוף 

 ייוס'  בראשות פרופ,ב"ת מהלתוכני ב צוות הבדיקה לבחינת מבחן התעסוקהדוחב כי חשוב לציין

 ההמלצה להגביר את הפיקוח שארת בין הכללנ ,כניתו נקבעו השינויים בת בומלצותהשעל בסיס ה, תמיר

. כניתוהניסיון של השנה הראשונה להפעלת הת עקב, ת במרכזי התעסוקהכניוהתיישום בקרה על הו

לוח , יעדי הפיקוח והבקרהשיפורטו בה  ודהכנית עבות הפיקוח ת שהמינהלת תגיש לוועדהמליץהצוות 

כנית ותב םמשתתפיהערוך בקרה מדגמית של תיקי תנהלת ימכי ההמליץ הצוות . וחות הביצועדהזמנים ו

בדיקת שם לוהכול  , באמצעות לקוחות סמוייםהבקרבקרת פתע ווכן , לשם בדיקת תהליכים במרכזים

 לשלילת העילותהוא בדיקת התפלגות בבקרה   לכלול המליץאחד הנושאים שהצוות. איכות השירות

 . מהמשתתפים בתוכניתגמלהה

. יוחנן שטסמן ומר דוד צרפתי'  פרופ, שניים מחברי הצוותחוות דעת שלכנספח  צורפה הצוותלדוח 

לבסס מסקנות פריים המאפשרים הוועדה לא קיבלה נתונים מס"כי טוענים הכותבים  דעת זובחוות 

פקו הן אכן יחשוב לדעת אם העבודות שהמרכזים ס, רה מכךיית. עי או מדעיכלשהן בעלות תוקף מקצו

 ". עבודות בעלות חשיבות ופוטנציאל לתעסוקת המשך או שמדובר בעבודות זמניות ובשכר נמוך

מי  ן כגו,כניתותשתתפות בפטורות מההקבוצות בירור להגדיר בגם שטסמן ומר צרפתי המליצו ' פרופ

לא רקע תעסוקתי ב ומעלה 55בני ; מקומות תעסוקהבדלה גרים בפריפריה ו הבטחת הכנסה םמקבליש

רקע לא ב קשה מוגבלותאנשים עם  ;רקע תעסוקתיואין להן שני ילדים לד יחאמהות שהן הורה י; קודם
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 ת"משרד התמשבשינויים  לתכלנמר צרפתי אינה של שטסמן ו' דעת של פרופהחוות יצוין כי . תעסוקתי

 .מציע

 דיון .7

 :לתת עליהן את הדעתראוי  סוגיות שמהכלהלן 

 שהוביל , גמלת הכנסה בישראלםמקבליההגידול המתמיד במספר לנוכח ב גובשה "תוכנית מהל •

מטרת התוכנית הוגדרה ניסיון לסייע . לגידול ניכר בהיקף ההוצאה הממשלתית על גמלאות אלה

 ולא להתקיים לו להתפרנס מעמל כפיהם גמלה להשתלב בשוק העבודה כך שיוכםלמקבלי

 .שהמדינה משלמת להםגמלאות מ

תקשרות הה. ידי שירות התעסוקה הממשלתיב ולא ,ידי חברות פרטיותבופעלת ב מ"כנית מהלות •

 בין רצונן הלגיטימי של  אפשריניגודשל מעלה חשש טלות אלה עמידה במת לעם חברות פרטיו

ים והזכויות של המשתתפים האינטרסבין והחברות המפעילות להשיג יעדים עסקיים וכלכליים 

תי מועסקים המתקיימים  כי בדוח הוועדה לרפורמה במדיניות הטיפול בבליצוין .בתוכנית

 ושעל 2001ת באוגוסט "שהוגש לשר התמ,  תמירייוס'  בראשות פרופ,מתמשכת םמגמלת קיו

מזה שיהיו שונים זה תעסוקה   הומלץ להקים מרכזי, ב" גובשה תוכנית מהל ההמלצות בובסיס

הצעה זו מאפשרת לבחון איזה  29.משולב וממשלתי, ר"מלכ, עסקיניהול  כלומר ,במבנה הניהול

 וכל ארבעת ,הצעה זו לא התקבלה, כאמור . הוא הטוב ביותר לביצוע התוכניתמבנה ניהולי

 .גורמים עסקיים ידיבהמרכזים מופעלים 

ות אלה את הסמכות ב מעניקה לחבר"כנית מהלוההתקשרות עם חברות פרטיות להפעלת ת •

מטעם הניתנת גמלה  – הבטחת הכנסהגמלת  לםזכאותאת מהמשתתפים בתוכנית לשלול 

 הועברו למוסד 2006 עד סוף אפריל 2005 מאוגוסט ,פי דוח המוסד לביטוח לאומי-על. המדינה

בשל סירוב מהם  478 ,"רישומים שוללי קצבה" 10,971 מרכזי התעסוקהמ לביטוח לאומי

 מוצדקת היעדרות לא,  בפעילות מטעם המרכז"שיתוף פעולה-אי" בשל 10,475-ועבודה קבל ל

 שיעור המתייצבים שלא קיבלו גמלה .מידעסור למהיבדק או סירוב לאו מפעילות במרכז 

חשוב לציין כי  . הבאיםב החודשיםו בר42%- לכ2005 באוגוסט 23%-מגדל מסיבות שונות 

 חייבת להיעשות בזהירות ועל כן שלילתה, בות אמצעי קיום בעבור משפחות ראהגמלה הי

כדי , ר מעבר לוועדות הער, מספקפיקוחאם יש אחת השאלות החשובות בהקשר זה היא  .מרבית

 בגורלן של מה עלה  נבדקאםו, מוצדקות הן  שלילת הגמלאותבדברהחלטות הש להבטיח

נוכח לעולה כי תמיר יוסי '  בראשות פרופדוח צוות הבדיקה מ. נשללההמשפחות שקצבתן

  . יישומהלעהניסיון של השנה הראשונה לתוכנית יש להגביר את הבקרה והפיקוח 

שהתייצבו במרכזים כלל מי  מ40%–30%- רק ל,2006פי דוח המוסד לביטוח לאומי משנת -על •

דהיינו , תשלום הקצבה הופסק להם נרשמה השמה ו2006אפריל עד  2005אוגוסט חודשים ב

לא היה ב "כנית מהלותב םמשתתפיה של אה ממערכת הבטחת הכנסההגורם העיקרי ליצי

 . השמה בעבודהרישום

                                                 
 2003ד " התשס,)יקוני חקיקהת (2004הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים , מרכז המחקר והמידע של הכנסת 29

 . 2003 בדצמבר 10, כתבה מיכל קורא,  בנושא שילוב מקבלי גמלאות בעבודה,")חוק ההסדרים("
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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 מתן עלהתוכנית מיועדת לשילוב מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בשוק העבודה והיא מבוססת  •

התוכנית מופעלת על רקע נתוני המשק .  לחזור לשוק העבודההכשרות ועידוד מקבל הגמלה

 מכלל האוכלוסייה משתתפים בכוח העבודה האזרחי 55.6%לפיהם רק ש ,2006הישראלי לשנת 

שיעור המועסקים במשרה מלאה . 8.3%לתי מועסקים מתוך כוח העבודה האזרחי הוא ואחוז הב

 מהמועסקים במשרה חלקית 19%-כ. 24.3% ושיעור המועסקים במשרה חלקית הוא 64%הוא 

 898,000-שהם כ, השכיר במשק מכלל משרות 35%-כ. מוגדרים עובדי משרה חלקית שלא מרצון

 עם 30.ח"ש 2,554רם הממוצע הוא כמשתכרים עד מחצית השכר הממוצע במשק וש, משרות

 הן על נתונים אלה מצביעים. 5%- הוא כ2006סוף שנת עד שיעור הצמיחה השנתי במשק , זאת

ד שהמעוניינים לעבוד ולהתפרנס בכבו, היתרונות והן על המגבלות של שוק העבודה בישראל

כך יש להוסיף העדר מידע על איכות ההשמה של המשתתפים בתוכנית  לע. פוגשים בהם

 .כלומר עד כמה מדובר בעבודה מתאימה שהיא לטווח ארוך ובשכר הולם, במקומות עבודה

 תהליך למידה עקבי ומנסה להכניס שינויים ושיפוריםכן מבצע ת א"נראה כי משרד התמ •

לשם כך הוקמו הן הוועדה הציבורית . ישפרו את הישגיהה ום במשתתפיה שיקלו על בתוכנית

 צוות חברישניים מ המלצתעם זאת . תמיר' יערי והן צוות הבדיקה בראשות פרופ' בראשות פרופ

 בדבר ,יוחנן שטסמן ומר דוד צרפתי' פרופ ,ב"ת מהלתוכניהבדיקה לבחינת מבחן התעסוקה ב

 .ה וראויה לבחינה מעמיקה חשובאיה שיש לפטור מהתוכנית היילוסקבוצות אוכ

                                                 
 .2006 בדצמבר 11, כתבה שלי לוי, אכיפת חוקי העבודה בישראל, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 30


