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 המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

 

  עבודהנייר 

 ניתוח והמלצות :"מעגלי תעסוקה"בתוכנית  חוץ-מיקור

 רמי אדוט 

  2017מאי 

 

 מבוא 

שוק העבודה מעסיקה את שתלב בלה ההבטחת הכנס תובעי של םעידודושאלת החזרה לעבודה 

שכן היא קשורה ליחסים בין קבוצות חברתיות ובינן  ,השלכות פוליטיותמקבלי ההחלטות ויש לה 

הכנסה למעגל  הבטחת גמלתתובעי להחזיר מיועדת  "מעגלי תעסוקה"כנית ות 1לבין המדינה.

שילוב סדנאות ואימון ב ,המסופקת על ידי שירות התעסוקה ,עבודהבהעבודה באמצעות השמה 

אך במסגרת ניסיונית ומוגבלת,  2014שנת מ מופעלת תוכניתהמסופקים על ידי ספק חיצוני. ה ,אישי

על כוונה  מעידה 2018—2017שניתנה לתוכנית בחוק ההסדרים לשנים  גדולהוספת תקציב ת

כל  ויחויבו בה ,ארציתפריסה ב תוכניתה תופעלהקרובות  שבשנים ייתכן 2.הרחבה ניכרת הלהרחיב

 תוכניתהאת הכנסה העומדים בקריטריונים וכל לשכות התעסוקה בישראל. ההבטחת  תובעי

 3מעקב של שירות התעסוקה.כן ני מחקרים בעלי אופי אקדמי וים שמלוו

ממשלתיות שתכליתן להחזיר  תוכניותמעגלי תעסוקה היא החוליה האחרונה בשרשרת של 

 ,(4"אקטיבציה" מכונה בספרות המקצועיתשמדיניות ) הבטחת הכנסה למעגל התעסוקה תובעי

שפעלו מאמצע  ,הקודמות תוכניותהחוץ או הפרטה במינונים שונים. -מיקור הכוללות רכיבים של

 תוכנית"כונו בישראל בשם הכולל , ש"אורות לתעסוקה"ו "מהל"ב" תוכניות – שנות האלפיים

 בעקבותעברו שינויים  וכניות אלוחוץ. ת-מיקורהפרטה ושל ומסוכן כללו מינון גבוה  – "ויסקונסין

                                                        

דה מיוחדת לאנשי שירות התעסוקה, ובראשם מר חגי לוין, הייעוץ והליווי האקדמי; ותולד"ר רונן מנדלקרן על  תודה* 
 סמנכ"ל תכנון ומחקר, אשר פתחו את שערי השירות וענו לכל שאלה בחפץ לב ובסבלנות. 

 – נתוני שירות התעסוקה מצביעים על ירידה מתמדת במספר תובעי גמלת הבטחת הכנסה בשנים האחרונותיצוין כי  1
תובעי הבטחת הכנסה לאורך המתאר את  התרשיםראו . 2016לפחות ממאה אלף בתחילת  2013אלף בתחילת  120-מכ

-היו כ 2013-. במחקר של בנק ישראל נמסר כי בכאן", 2016דופק שוק העבודה מרץ "שלוש השנים האחרונות, מתוך 
(. נתון זה איננו מבטא את מספר מקבלי הבטחת הכנסה או 2015אלף משפחות שקיבלו הבטחת הכנסה )בראון  104

תובעי הבטחת הכנסה ברגע נתון או בחודש נתון, שכן אלפי אנשים נכנסים ויוצאים בכל חודש מהקטגוריה של מקבלי 
יצוין כי העוני עוד (. 2017באפריל  25 שירות התעסוקה,ב ומחקר סמנכ"ל תכנוןחגי לוין, נסה )שיחה עם הבטחת הכ

, 65%לפי דוח העוני האחרון, תחולת העוני לפני העברת קצבאות בקרב חרדים היא מעל : מוגדרותרווח באוכלוסיות 
ישנן תוכניות לעידוד תעסוקה  (.2016לביטוח לאומי  )המוסד 57%-כ – ובקרב ערבים, 35%-כ – בקרב עולים

 באוכלוסיות אלו, אך תוכנית מעגלי תעסוקה, שבה עוסק נייר עבודה זה, היא לכאורה "עיוורת צבעים". 
היא מעידה על בהחלטה רשמית, אך  מלווה האיננ )לעיל ההערה הקודמת(. תוספת התקציבחגי לוין שיחה עם על פי  2

, בהצגת התוכנית בכנסת, הבהיר מנכ"ל שירות התעסוקה בועז הירש כי השירות רואה 2014ילת הכיוון. כבר בתח
תוכנית חלופה ארצית כוללת לתוכנית ויסקונסין ) ועדת משנה של ועדת  מישיבת 1פרוטוקול מס' , "19-הכנסת הבַּ

  .(2014בינואר  26", של משרד הכלכלה 'מעגלי תעסוקה'לעניין תוכנית  העבודה, הרווחה והבריאות
שני המחקרים פרסמו דוחות  ל אביב.השני על ידי חוקרים באוניברסיטת תו בנק ישראלהמחקר האחד נערך על ידי  3

שירות כמו כן, . ירות התעסוקה(וראו גם באתר ש – 2016שלוסר ושנן  ;2015)בראון , המשמשים במסמך זה ביניים
)ראו באתר שירות  הרלוונטי ביותר הוא "דוח דופק שוק העבודה" .קבע נתונים ועיבודים דרךהתעסוקה מפרסם 

 מפרסומים אלה.  נתונים זה משמשים עבודה ניירב. התעסוקה(
 .  2012et alVan Birkel .באירופה ראו לסקירת מדיניות האקטיבציה בשוק העבודה  4

https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/populations0316.xls
https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/IesFilesManagerReportsList/populations0316.xls
http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp201508h.pdf
http://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp201508h.pdf
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בין אמצעי מדיניות נוקשה כלפי שילוב ב התמקדה עליהן ביקורתביקורת ציבורית, ולבסוף בוטלו. ה

 והם ,לחברות מסחריותבתובעי הבטחת הכנסה הועבר הטיפול  :תובעי הבטחת הכנסה לבין הפרטה

מעגלי תעסוקה, כפי  5.להמשיך ולקבל את הגמלה כדי וכניות של חברות אלולהשתתף בת חויבו

שיקול דעת ממשלתי שיטתי ויסודי והפקת לקחים  בעקבותכאן, שונה מהתוכניות הקודמות:  שיוצג

מבנה , החוץ או ההפרטה בתוכנית זו נמוך. אף על פי כן-מן התוכניות הקודמות, מינון מיקור

ו בנייר . חששות אלו יוצגהנובעים מהממשק בין הציבורי לפרטיהתוכנית מעלה כמה חששות 

 . שנועדו לטפל בהם ובסופו יובאו המלצות ,העבודה

השירות המדינתי הציבורי לפרטי, בין  יחסים ביןניתוח הבתמקד לה אבקשזה  עבודה בנייר

וך שימוש אנליטי תמ מעגלי תעסוקה. אעשה זאת תוכנית, בכל הנוגע להספק החיצונילבין 

יובא תרשים  בחלק הבא 6.בירושלים לירשל מרכז חזן במכון ון מחקרים בפרמטרים שנוסחו ב

השלבים בהתפתחות התוכנית. אחר יתוארו  , ולאחר מכןתוכנית מעגלי תעסוקהזרימה של הפעלת 

 ביקורתי דיון ואחריה יבואבין תוכנית ויסקונסין לתוכנית מעגלי תעסוקה  תוצג השוואהכך 

סיכום  יוצגואחרון של המסמך בחלקו ה .על פי ארבעה פרמטרים תעסוקה מעגלי תוכנית במאפייני

מבחינת מהם האמצעים הראויים ) –הסוגיה החשובה ביותר  כאןיבחן תלא שראוי לציין  והמלצות.

( כדי להגשים את התכלית, הראויה לעצמה, של השמה בעבודה של היעילות ומן הבחינה המוסרית

בסוגיות כגון  ההכרעונוקב ציבורי שמחייבת דיון  חשיבות רבת שאלה זותובעי הבטחת הכנסה. 

   7ועוד. , היעדר הכשרות מקצועיותתוולונטרילעומת השתתפות  על דורש העבודה תוכניתהת אכיפ

 

  8מעגלי תעסוקה תוכנית הפעלת של זרימה תרשים

כיום מופעלת )היא הנוכחית במתכונתה מעגלי תעסוקה כנית ותהפעלת ב השלבים יפורטו להלן

  .המנדטורית שלווההתפתחות הצפויה לקראת הפעלה מלאה  ניסיון(תקופת בהיקף מוגבל לאחר 

 שירות במטה שנערכת בהגרלהיה יעל הוא תוכניתב השתתפותל הראשון הצעד .א

הלשכות  26-תובעי הבטחת הכנסה הרשומים באחת מ בהגרלה משתתפים. התעסוקה

גיל קריטריון ה בעיקר –בקריטריונים הבסיסיים *עומדים הכנית, ווהמשתתפות בת

  9.תובעים חדשים או מי שנרשמו  בחודשיים האחרונים(כלומר "זרם" )ל שייכותהו

                                                        
לניתוח תוכנית ויסקונסין מנקודת המבט של החשש לסיכון מוסרי  (.2009) רונן מנדלקרן מאת מאמר דעהראו למשל  5

מאמר הבוחן ; וראו 2008בניש אצל תוכנית ביקורתי בעל אופי משפטי של הניתוח . כן ראו 2015ראו שרמן ומנדלקרן 
היא פרשנות מתאימה יותר למהלכים אלו גישת המשילות שאת מהלכי המדיניות שהובילו לתוכנית ויסקונסין וטוען 

 (. 2012מרון ) גישת ההפרטהמ
ך לקבלת החלטות בטרם מדריפרמטרים וכללים מעשיים נוסחו ב .2015 מנדלקרן ושרמןראו עקרונות והבחנות ל  6

הצעת חוק אחריות המדינה "(. נורמות של משילות נוסחו ב: המדריךהלןל ;2014צור -)בןחוץ -הפרטות ומיקור
על ידי חברי  2015שולחן הכנסת במרץ  שהונחה על(, הצעת החוק) "2015-התשע"ו לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה

, ובהם נעשה שימוש אנליטי בפרמטרים אלשקודמים  למסמכיםמצטרף  זה עבודה ניירחק הרצוג ומשה גפני. הכנסת יצ
 (. 2015)אדוט  ם"חוץ של שירותים ציבוריי-בתנאי מיקורימור ידע והכוונה "שכגון 

בנק ישראל ואוניברסיטת תל אביב תמימי דעים אשר ליעילות התוכנית בהיבט של  מטעםשני המחקרים המלווים  7
שילובם של מבקשי הבטחת הכנסה במעגל  –יעד הלהשגת הפחתת תשלומי גמלאות לעומת ההשקעה בשירות, וכן אשר 

של האגודה לזכויות האזרח ורבנים לזכויות  גילוי דעתאופק תעסוקתי, ראו למשל ל הנוגעותיות מרכזיות סוגבהעבודה. 
)האגודה  מעגלי תעסוקה זה בכלל ",רווחה לעבודה"מ מסוג דרישות נורמטיביות מכל תוכניתמפורטות בו שאדם, 

 .  (2015לזכויות האזרח 
 03/16מכרז פומבי מס' "; ["4מעגלי תעסוקה ]עדכון  –"תכנית השמה : האלה מקורותה הוכן לפיזרימה התרשים  8

של אוניברסיטת  מחקר; שיחות עם בעלי תפקידים; השל דורשי עבודה בתעסוקה" למתן שירותי הנחייה וליווי לשילובם
 (. 2016)שלוסר ושנן  תל אביב

כלומר רשומים כתובעי הבטחת הכנסה  – לפי שעה, במרבית הלשכות המשתתפות בתוכנית, מי שכלולים במאגר 9
אינם משתתפים בתוכנית. כמו כן, שירות התעסוקה מאפשר החרגה מראש של מי שנחשבים לא  – משנים קודמות

(. ההגרלה 1לעיל הערה חגי לוין, ומגבלות פיזיות )שיחה עם  מתאימים לתוכנית מכל מיני סיבות, למשל קשיי התנהגות
בטל בהדרגה, אך תתלהפעלה ארצית ההגרלה התוכנית . כאשר תורחב מעטים התבטלה בלשכות שבהן יש משתתפים

 אפשרות ההחרגה תוסיף להתקיים. 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3225003,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3225003,00.html
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/Kabalat%20hahlatot.pdf
http://www.vanleer.org.il/sites/files/product-pdf/Kabalat%20hahlatot.pdf
http://www.hafrata.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94-6.3.16.pdf
http://www.hafrata.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2016/03/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94-6.3.16.pdf
http://www.hafrata.vanleer.org.il/wp-content/uploads/2016/06/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A5-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8-2015.pdf
https://www.acri.org.il/he/29975
https://www.acri.org.il/he/29975
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 אםמתַּ . התעסוקה בלשכת כך על ההודעה את שעלה בהגרלה מקבל העבודה דורש .ב

 טופס כנית ומחתים אותו על ומסביר לו את פרטי הת( הלשכה עובד) הייעודי ההשמה

 מאמן עם של דורש העבודה היכרות פגישות שתי מתקיימות מכן לאחר. כניתוכניסה לת

 מגבש המאמן .שלו והיכולת המוטיבציה לשם הערכת, ספק הזוכהה מטעםמקצועי 

 ומהישתתף הנחיה ואימון  סדנאות אילוב – לעבור שעליו האימון תוכניתל המלצות

  10.סדרן יהיה

ומתאם הספק הזוכה  מטעם מנחים/מאמנים בהשתתפות" ניתוב ישיבת" מתקיימת .ג

מנהל הלשכה  ,בישיבה 11.או סגנו הלשכה מנהלניהול בההשמה הייעודי )עובד הלשכה(, 

על פי  ,ןסדראת ו ןספרמאת , ישתתף בהן העבודה שדורש הסדנאות תוכניתאת קובע 

כי דורש העבודה אינו מתאים  קבועלגם  רשאימקצועי. מנהל הלשכה ההמלצת המאמן 

 ולהשעותו ממנה.לתוכנית 

, גישה שינוי :תחנות/דרגות לפי מסודרותה ,בסדנאות להשתתף מתחיל העבודה דורש .ד

 . מונחה עבודה חיפוש, עבודה חיפוש של מיומנויות הקניית, אישית העצמה

ולפי שיקול הדעת של  בקשתו לפי – נוספים קורסיםלהשתתף ב יכול העבודה דורש .ה

 מיומנויות שיקנו לו – האחראים בלשכת התעסוקה )מתאם ההשמה, מנהל הלשכה(

 .תעסוקתית עברית או מחשבים כמו בסיסיות

 שמההה מתאם אצל יותשבוע פגישותל להגיע חייב העבודה דורש הסדנאות במהלך .ו

 ,לעבודות העבודה דורש את מפנה ההשמה מתאם .התעסוקה לשכת עובד, הייעודי

 יםשמעל, ומטפל בבעיות לו שהותוותה התוכנית לפי בסדנאות משתתף הואש מוודא

  12.או מנחי הסדנה דורש העבודה

 שירות ידי על המובטח תוכניתה משך. אחת פעם תוכניתב משתתף העבודה דורש .ז

 . חודשייםכ נמשכת ביותר הארוכה הסדנה. שנה עד הוא התעסוקה

 למתאם מאמן/המנחה ידי על ידווחו פעולה שיתוף חוסר או מוצדקת לא היעדרות .ח

 לנקוט ובסמכותו, העבודה דורש עם העניין את לברר חייב המתאם. הייעודי ההשמה

 ההשמה מתאם טעםמ לעבודה להפניה סירוב. חודש למשך גמלהה שלילת של סנקציה

  13.חודשיים למשך גמלהה לשלילת להוביל עשוי

                                                        

 סטרייב מודל באמצעותקואוצ'ינג". תורת האימון הספציפית פותחה "מה שמכונה  םביסוד הםאימון ההנחיה וה 10
. התעסוקה שירות, בשיתוף מטה המקצועייםהספק הזוכה  באמצעות עובדי להתפתח, והיא ממשיכה )ראו על כך להלן(

 בהקנייתהאימון כולל פגישות אישיות שתכליתן לברר את הקשיים הייחודיים של דורש העבודה. הסדנאות עוסקות 
 עוסקת בהקנייתהסדנאות אחת (. להלןעבודה, התנהגות בעבודה וכו' )ראו מיומנויות כמו כתיבת קורות חיים, ריאיון 

 מונחה.  עבודה יישום הלימוד באמצעות חיפושובאינטרנט במיומנות לחיפוש עבודה 
 ,5.4בהם סעיף  בנוהל,סעיפים כמה , אך היא נובעת ממעגלי תעסוקהישיבת הניתוב איננה מוזכרת בשמה בנוהל  11

מנהל הלשכה בסיוע מתאם ההשמה,  נתונה בידיהמנחה/מאמן(  לפי המלצתתוכנית האימון )כי ההחלטה על  שקובע
 שניהם עובדי לשכת התעסוקה ולא עובדי הספק.  

עד המחקר המלווה מטעם אוניברסיטת תל אביב בחן את פעולת התוכנית, ומצא כי דורשי העבודה נדרשו להתייצב  12
מתאם  לפגישה עםהספק, כלומר סדנאות ופגישות אימון, ופעם אחת  מטעםפעילויות לפעמיים  :שלוש פעמים בשבוע

 (.2016ההשמה, עובד לשכת התעסוקה )שלוסר ושנן 
שיתוף פעולה -)אי 10.3נוכחות בהשתלמות(, -)אי 10.2)סירוב לקבלת עבודה(,  10.1, 4.2 פיםנוהל מעגלי תעסוקה, סעי 13

בהכרח נהלים, הפניית דורש העבודה לעבודות על ידי מתאם ההשמה הייעודי איננה קשורה ה לפיבסדנאות(. יש לציין כי 
רות התהליך פי. מתאם ההשמה איננו מחויב לעשות שימוש במהןאו נובעת עליהן נסמכת  ואינהמתרחש בסדנאות, ל

נדרשים  העבודה רשידו: משמעות הדבר היא כי נוהלי ההשמה הישנים עומדים בעינםשעובר דורש העבודה בסדנאות. 
    .חשופים לסנקציות הקבועות בחוקהם במסגרת פעילותו של מתאם ההשמה ו הםל צעתלקבל כל עבודה המו
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 מתאם שמנהל הנוכחות רישומי לראות את רשאי איננו מאמן/המנחה, תוכניתה במהלך .ט

באמצעות תוכנת מחשב. עם זאת, כאמור בסעיף הקודם, המנחה/מאמן יכול  ההשמה

 ליצור קשר עם מתאם ההשמה ולהעביר לו דיווחים על דורש העבודה. 

 העבודה דורש .המונח עבודה חיפוש סדנת היא תוכניתה במסגרת האחרונה ההסדנ .י

ות של שיר, במאגר המשרות המחשב באמצעות עבודה בחיפושיעסקו בה  המנחהו

 .באינטרנטבמאגרי משרות אחרים הזמינים התעסוקה ו

 

  וכנית מעגלי תעסוקההתפתחות ת

שירותים הספקת חלק מתופעה רחבה של  היאאף מאפייניה הייחודיים,  לע, מעגלי תעסוקהתוכנית 

 ,הראשוןשלב ב: מרכזיים שלושה שלביםהתפתחה ב תוכניתה חוץ.-מיקורציבוריים באמצעות 

 ותפותבשהוקמה אשר  ,("תנופה בתעסוקה"חברת תב"ת ) תוכניותמחלק  תהיהי תוכניתה ,הניסיוני

"סטרייב"  מודלבבמסגרתה הטמיעה תב"ת את הפיתוח שלה  .משלת ישראלומ ישראל ג'וינט של

(strive) 14.בוותמיכה  מבקש העבודהלסיוע  תכליתוש ,בעולםמדינות עשרות הנהוג ב   

 ,ממשלתית מחייבת תוכניתלממסגרת ניסיונית וולונטרית  תוכניתהפכה ההשני שלב ב 

היא  15תיקוף משפטי.ולאחר הכנות שכללו תיאומים עם המוסד לביטוח לאומי, כתיבת נהלים 

שירות התעסוקה, וכללה סדנאות להנחיה ואימון המסופקות על  שללשכות נבחרות בתשע ופעלה ה

חברת מטעם ) תוכניתנהלת היטרטגי למוכן ייעוץ אס ,("יעדים"ידי חברה חיצונית )חברת 

צמצום מספר ותוכן הסדנאות של  ההתאמ בין השארשינויים,  כמה שונעמקביל (. ב"פארטו"

הרחבת  16מסגרת התקציב הממשלתי.את  וםהלשי באופןדורשי העבודה לביחס  המנחים/מאמנים

עובדי שירות ועד של בהתנגדות , נתקלה 2014—2013בשנים  ,בראשית השלב השני תוכניתה

, כאשר 2014בקיץ  ההגיעה לשיא. התנגדות זו בהסתדרות העובדים ניםהמאורג ,התעסוקה

 17.[(2014קליאן ] כלכליסט ראו) שביתההכריזו על עיצומים ו העובדים נקטו

לאחר חתימה על הסכם קיבוצי עם ועד העובדים אשר  – 2016שנת , במהלך בשלב השלישי 

עד סוף השנה ו ,להתרחב תוכניתהמשיכה ה –גנת הרחבת התוכנית לפריסה ארצית במסגרתו מעו

 נערכת תומשתתפה ותלשכנכון לזמן כתיבת מסמך זה, ב 18לשכות תעסוקה. 26-ב היא הופעלה

"זרם" )מחדשי רישום ל בקרב מי שמשתייכים כלומר – מתווה שתואר למעלהה לפי הגרלה

שיקול  לפיאפשרות של החרגה מתוך  המתאים, גילב והםונרשמים חדשים, ולא רשומים ותיקים( 

. הפעלה ארצית כנית היא מנדטוריתו, התשעלו בגורלעבודה העבור דורשי הדעת של השירות. 

 האפשרותאך שמירה על  ,טול ההגרלה, ביבתוכנית ת כל לשכות התעסוקהלמנדטורית משמעה הכל

  19.כנית לא תועיל להםוצא כי התת מלהחריג דורשי עבודה שהשירו

בו ש, הסכם קיבוצי מיוחדעל חתמו שירות התעסוקה וההסתדרות החדשה  2016באפריל  

בין החברה החיצונית לבין עובדי שירות התעסוקה. שהעבודה בממשק  בין השאר יחסימוסדרים 

יחסים בין עובדי העל ו החוץ-מיקורשיש להם השלכה על מתווה  חשוביםסעיפים  כמה כוללהסכם ה

                                                        
(. מודל סטרייב הספציפי 2015)בראון  2006חברת תב"ת מפעילה את מודל סטרייב בישראל בתוכניות שונות מאז  14

 ,ראו באתר סטרייב העולמי צות הברית.מדינות באר גם בבריטניה ובכמהשתב"ת מיישמת בארץ פועל 
http://striveinternational.org תוכניות שתכליתן סיוע לדורשי עבודה במציאת עבודה באמצעות הכשרה ואימון .

  .Card et al. 2015 אונפוצות בעולם כולו. לסקירה מקיפה המבוססת על מאות מחקרים של תוכניות אלה ר
  .2016באפריל  20 ,ן, מנהלת תוכנית מעגלי תעסוקהשיחה עם טלי שרמ 15
 שם. 16
 ( השביתה הסתיימה לאחר ששירות התעסוקה הגיע להסכמות עם העובדים. 1לדברי חגי לוין )לעיל הערה  17
 2017אלף במרץ  81.5-עד ללרדת  והמשיך, ףאל 85.3-אלף ל 98.8-מ 2016מספר תובעי הבטחת הכנסה ירד במהלך  18

בסוף הרבעון הראשון  "(.2016ינואר עד דצמבר  –"נתוני דורשי עבודה  ;"2017ינואר עד מרץ  –דורשי עבודה )"נתוני 
 (.2016שלוסר ושנן ) דורשי עבודה ףאל 15-התוכנית כ הקיפה, מדווחים החוקרים, 2016של 

 .(1)לעיל הערה  חגי לויןשיחה עם על פי  19

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3621584,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3621584,00.html
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 ההסכם מבטיח תשלום :הסעיפים האלה בהם ,השירות, הנהלת השירות ועובדי הספק החיצוני

גדול  השמות עומסבתואנה שצפוי , תוכניתמענקים לעובדי שירות התעסוקה בלשכות המשתתפות ב

ואוסר בין פעילות מעגלי תעסוקה לבין הלשכות,  הפרדה פיזית; ההסכם קובע בלשכות אלויותר 

אמי מת  ייקבעו  תוכניתבה מופעלת השבחצר לשכת התעסוקה; בכל לשכה  תוכניתעל הפעלת ה

נדרש דורש העבודה והשמה לאחראים  המתאמים. השמה ייעודיים שהם עובדי שירות התעסוקה

בכלל זה התייצבותו לכל פעילות, למי השמתו בעבודה ורישול. הם האחראים לפניהם להתייצב

המאמנים )עובדי הספק החיצוני( לא יורשו לעדכן נתונים  ;הספק החיצוני קייםשמ פעילותה

 את דעתם שלפיס לההיה אמור  הקיבוציהסכם ה 20במערכת הממוחשבת של שירות התעסוקה.

, ככל הכריז על שביתהשב ו שירותהפורסם כי ועד עובדי  2016, אולם ביולי שירות התעסוקה עובדי

  21.[(2016]אפרים  ynet) ההסכםאת  שההנהלה הפרה בטענה הנראה

 הנחייה וליווי לשילובםלמתן שירותי  03/16פומבי מס' מכרז "פרסמה הממשלה  2016במאי 

של  ,אך לא ארצית ,להפעלה נרחבתמכרז מתייחס ה. להלן: המכרז() של דורשי עבודה בתעסוקה"

מזמין )שירות החודשים, ו לשלושים. תקופת ההתקשרות הראשונה היא שירותי הנחיה ואימון

 ,מכרזה) לעת עד לתקופה כוללת של שישים חודשים מעתהתקופה להאריך את  רשאיהתעסוקה( 

, אשר משלים את מעגלי תעסוקה תוכניתשל ומפורט נוהל מקיף  פורסם 2016 . ביוליא(10סעיף 

 . נוהל זה(מעגלי תעסוקהנוהל להלן:  ,["4מעגלי תעסוקה ]עדכון  –)"תכנית השמה  הנאמר במכרז

 . להלןהמוצגים  תוכניתהוא המקור המוסמך המרכזי לפרטי ההפעלה של ה

תכליתו המוצהרת ומעגלי תעסוקה,  תוכניתם במפורש לָתחויש לציין כי המכרז איננו 

תובעי לגמלת אבטלה ולא רק  תובעילספק שירותי הנחיה ואימון לדורשי עבודה בכלל, כלומר גם ל

הבטחת הכנסה. עם זאת, תפיסת השירותים העולה מן המכרז, מגוון השירותים המקצועיים 

היקף  .מעגלי תעסוקה תוכניתלשכה( מצביעים על התאמתו ל לפיה )הנדרשים ואופן ההספק

כוונה ק לא הוגדר במכרז, ונראה כי הדבר מעיד על נדרש לספ   הספק הזוכהשהשירותים המדויק 

נמסר משירות  2017באביב . במפורששהדבר יוזכר ארצית, בלי  את התוכנית לפריסה להרחיב

, אשר יספק את המנחים והמאמנים וכן את ההנחיה ALDמכללת  ,חדש זכייןהתעסוקה כי נבחר 

 המקצועית והפיקוח )"מעטפת"(.

שכות כמה למנדטורית בההפעלה ה ;וולונטריתהניסיונית ההפעלה ה –שלושת השלבים 

 –חירת ספק חדש בהסכם עם העובדים וב חתימתשהייתה כרוכה ב, הניכרתהרחבה וה ;תעסוקה

ארץ. רחבי המחייבת בכל  תוכניתו יוכרז כי מעגלי תעסוקה היא בש ,לשלב הסופיככל הנראה יובילו 

מאפשרת ה, 2017בשנת לתוכנית  נוסףתקציב הקצאת הוא  לכךאחד הסימנים אפשר שכאמור, 

 בדמותוה במחויבות ממשלתית גלויה, למשל איננה מלּו ותוספת תקציבית ז אךתקני ניהול.  להוסיף

  22החלטת ממשלה.

 

 תעסוקה  מעגלי תוכניתל ויסקונסיןתוכנית  בין השוואה

עלות מסוף שנות ופה "מרווחה לעבודה" תוכניותל ש גרסהיכולה להיחשב  מעגלי תעסוקה תוכנית

(. בישראל החלה לפעול באמצע 2012)בניש  במדינות אחרותאוסטרליה וב, צות הבריתהתשעים באר

 תוכנית" בכינוישנודעה  ,("מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה") מהל"ב תוכניתשנות האלפיים 

                                                        
 חסוי ואינו ברשותנו.  הואאך  ,תעסוקהמעגלי תוכנית נספח העוסק במצורף הסכם ל 20
 מסר כי בסופו של דבר לא התקיימה שביתה. נשירות התעסוקה מ 21
 . (1)לעיל הערה עם חגי לוין ו ,2016במאי  2 (,15)לעיל הערה שיחה עם טלי שרמן  22

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4828311,00.html
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ארבעה מרכזי וכללה הפעלה של  ניסיונית,מסגרת ב 2007—2005בשנים פעלה  תוכניתה. ויסקונסין"

הדרכה בסדנאות ובניהול  ,בהשמה לעבודההתמקדו ש ,ידי ארבע חברות פרטיות תעסוקה על

להקנות  , וניסועל המשתתפים לשנות את אופן התנהלותם בשוק העבודה לחצו . החברותאישית

חלו  2007-ב 23כנית מעגלי תעסוקה.ותכלית, לתהבאופן שדומה, לפחות מבחינת  להם מיומנויות

הושקה מחדש תחת  תוכניתוה ,בתחום התמריצים לחברות בין השאר ,מהל"ב תוכניתשינויים ב

להאריך את תחולתה  סירבההכנסת שלאחר  תוכניתנסגרה ה 2010-. ב"אורות לתעסוקה"הכותרת 

 (. 2015; מנדלקרן ושרמן 2012 )בניש

 מעגלי תעסוקה נעוץ בשלושה מאפיינים: תוכניתויסקונסין ל תוכניתהדמיון המבני בין  

אימון  בעזרת שתכליתן העצמת דורש העבודה לבין סדנאות 24שילוב בין השמההוא  מאפיין הראשון

כוללת  מעגלי תעסוקהתוכנית עם זאת, סדנאות אימון והנחיה. ובאישיות  פגישותב – צ'ינג(ו)קוא

  25השתתפות בסדנאות, ונכללות בה פגישות אישיות של המאמן עם דורש העבודה. של שעות פחות

סיגול דורשי העבודה למוסכמות של שוק העבודה  :דומה התוכניותשתי  שלהסופי  היעדה כי ראנ

הכשרות  היעדרן שלהוא  המאפיין השני .בעבודה(המודרני )קורות חיים, ריאיון, התנהגות 

. תוכניתעברית( כחלק אינטגרלי של ההשפה ה)מלבד הקניית מיומנויות יסוד כמו  מקצועיות

ניסיונית  תוכניתמעגלי תעסוקה הייתה כש. בשלב הראשון, הכפייההוא  השלישיהמאפיין 

להשתתף  ובלי לחייבלדורש העבודה הוצעה ת תעסוקה, היא ולשככמה חברת תב"ת בהפעילה ש

מבנה הנוכחי )ה חוץ-מיקורשמפעיל שירות התעסוקה בשילוב רכיב של  תוכניתה להפכמאז ש 26.בה

לפי עמידה  שרשומים בלשכות המשתתפות הבטחת הכנסה תובעינכפית על היא , (שלה

עדיין איננה ארצית, אך מנקודת מבטו של  תוכניתבמילים אחרות, הבהגרלה.  ועלייה בקריטריונים

 מנדטורית לחלוטין.  תוכנית, הבמעגלי תעסוקהדורש העבודה הרשום בלשכה תעסוקה המשתתפת 

סוגיות החשובות מתוך התמקדות ב ,תוכניותבין שתי ה העיקרייםהבדלים נפנה כעת ל 

עקבות הביקורת על פרטי לציבורי, סוגיות שנצרבו בתודעה הציבורית בהביותר בממשק שבין 

החשש  דהיינו(, moral riskמוסרי" ) למושג "סיכון נוגעת זועל תוכנית ביקורת הויסקונסין.  תוכנית

  למנוע זאתתוכל  שהספק יפגע בשירות הניתן לזכאים בשל הרצון למקסם רווחים, בלי שהמדינה

בביקורתו על תוכנית ויסקונסין  :על ידי מבקר המדינה אוששו וטענות אל .(2015)מנדלקרן ושרמן 

ניפוח שעות הפעילות כדי שיתאימו לדרישות המכרז )מבקר  תופעות כגוןעל בין השאר הצביע  הוא

 תוכנית ת אתווללהממשלה נתה ישממדעית -. גם ועדת יערי, ועדת ציבורית(2007המדינה 

באות איננה אמורה קצהכי הפחתת תשלומי  בקובעההסיכון המוסרי בעיית ויסקונסין, רמזה על 

"עלולה ליצור לחצים אשר יפעלו בניגוד למטרות  קביעת יעד כזהוכי  ,תוכניתלהיחשב יעד ל

 . (35, 2007יערי ועדת כפי שנקבעו בחוק" ) תוכניתה

                                                        

 םיז "עצמי"או  ,ליברלית-נות סובייקטיביות נאולהב  מאמץ שיטתי  ביטאהכנית ויסקונסין וכי ת שרה הלמן טוענת 23
מצביעה על  היאתוכנית במאמרה על נשים שהשתתפו ב .(2014הנתפס כמתאים יותר לשוק העבודה המודרני )הלמן 

"תהליכי העצמה שתכליתם להפוך אותן ממודרות ועלובות למשתתפות בשוק העבודה  הניסיון שנעשה בסדנאות לחולל
 (. 318 שם,) "וממשתתפות בשוק העבודה ליזמֹות

בין התוכניות בתחום ההשמה. בתוכנית ויסקונסין ההשמה הייתה אחד  יםמשמעותי יםהבדלישנם חשוב לציין כי  24
 השמה חוזרת לידי עובדי שירות התעסוקה. על כך יורחב בהמשך. הבמעגלי תעסוקה  ואילומתפקידי הספק החיצוני, 

רושם חיצוני של מי שאיננו מצוי בעולם האימון המקצועי.  נקבע על פי בין שתי התוכניותהדמיון בשיטת האימון  25
בנייר מלבד מספר השעות והפגישות האישיות. ת הפעולה ושיטבין הבדלים היו מגלות  עיניים מקצועיותשבהחלט ייתכן 

מחקר מעמיק על האופן שבו המשתתפים בסדנאות מתנסים  נעשהסדנאות ולא הזה לא נערכו תצפיות ישירות על עבודה 
כי מדובר  ולקבועבלי להיחפז  ,פתוחה את שאלת הדמיון בשיטות הפעולהאפוא  על פי מודל סטרייב. נותירבאימון 
 גברת בשינוי אדרת".הב"אותה 

  .2016ביוני  22 שיחה עם רון ריקון, מנהל לשכת התעסוקה בעפולה, 26
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בתוכנית ויסקונסין  לבין הספק התעסוקה שירותשניתחו את מערך היחסים בין  חוקרים 

העברת סמכויות  ואהמרכזי שבהם ה .סיכון מוסריעלולים ליצור שהיו הצביעו על כמה גורמים 

 בעבודה האחריות להשמה :לגמלה על זכאותם של דורשי העבודהבפועל שפיעה האשר  ,לספקים

לו  וכך התאפשר, ספק החיצוניידי הלהועברו של דורשי העבודה  בפעילותישום ההשתתפות רו

העברת  27.(2015; מנדלקרן ושרמן 2008בניש ) לגמלה דורש העבודהשלילת זכאות ידי להביא ל

"הפקדת : רעון דמוקרטייבניש, גרמה לניגוד עניינים מובנה שחולל גאבישי סמכויות זו, קובע 

 –לבעלי המניות ולציבור  –סמכויות ושיקול דעת אלו בידי חברות פרטיות בעלות נאמנות כפולה 

כבסיס ללגיטימציה של הפעלת עוצמה שוחקת את היכולת של פרדיגמת 'נאמן הציבור' לשמש 

שיטת בשל , ו, לטענת חוקרים אלסיכון מוסרי הוחרףמפני חשש הכבד ה .(3, 2008 בניששלטונית" )

הפחתת בגין העניקה תגמול עידוד לספק המדינה  ,השאר בין ;התגמולים, החיוביים והשליליים

מבקר המדינה על היעדר למרות התרעת  :כשלים היוסוגיית הפיקוח ב גם 28גמלאות.התשלומי 

המדינה הגדילה לעשות ובשלב מסוים  29,(2007פיקוח מספק על פעולת הספקים )מבקר המדינה 

 (. 2015באמצעות משרד רואי חשבון חיצוני )מנדלקרן ושרמן  חוץ-מיקוראת הפיקוח לאף הוציאה 

מעגלי תוכנית תקיימים בויסקונסין אינם מ תוכניתנזק של הסיכון והרכיבי על פי רוב,  

 :להלן כמפורט, השגחה ומחייבים מזערייםתעסוקה או שהם 

 תמורהה .גמלאותהעל צמצום תשלומי  מתוגמל אינוספק המעגלי תעסוקה תוכנית ב .א

של המנחים והמאמנים השכר  לוחות לפי מחושבתבעבור שעות ההדרכה והאימון  לספק

מכרז, ה) 47%-ל 38%מראש, בין  וששיעוריו נקבערכיב של רווח בתוספת שנקבעו במכרז, 

 הצגתהאופן ב הן הממשלה בעיני הן, ולהכ התוכניתעם זאת, ברור כי הצלחתה של (. 5סעיף 

 גםכמובן, וצבאות ואת מספר המתייצבים )קציבור, נמדדת ביכולתה לצמצם את נפח הל

המחקר המלווה  ם הפרמטרים שללהביא לתעסוקה יציבה וטובה(, כפי שמעידי ביכולתה

 30.(2016)שלוסר ושנן 

הסמכות לשלול גמלה מדורש  ,ח או בפועלובכ ,לגורם פרטי מועברתאין במעגלי תעסוקה  .ב

משמעי בידי מתאם -נותרת באופן חד וסמכות ז .עבודה המסרב להיענות להצעות עבודה

 ובלי והוא גם מי שמפנה לעבודה, כפי שהיה לפני הפעלת מעגלי תעסוקה ,ההשמה הייעודי

לאומי על ההסדנאות. מתאם ההשמה אחראי להעביר דיווח לביטוח  פעילותלקשר ישיר 

שיתוף -)וכן בגין היעדרות או אי להיענות להצעות עבודה סירוב בגיןהצורך בשלילת גמלה 

  .פעולה(

-אי בגיןהסמכות לשלול גמלה מדורש עבודה  לגורם פרטי אין מועברתבמעגלי תעסוקה  .ג

עשוי עובד הספק החיצוני  עם זאת, .בסדנאות שמבצע הספק החיצונישיתוף פעולה 

 על מדווח למתאם ההשמה הייעודימאמן /שיתוף פעולה. המנחה-על קביעת אילהשפיע 

מפעיל נוהל הוא בכך מפריע(, ו או , מאחרנעדראינו משתף פעולה בסדנאות )שעבודה דורש 

 לערוך רשאי, רק מתאם ההשמה, עובד הלשכה, ואולםלהסתיים בסנקציה שלילית.  עשויש

                                                        
 (. 28, 2015לקרן ושרמן )מנד "בחירה לקויה"מנדלקרן ושרמן מוסיפים לכך גם פגיעה בתחרותיות ו 27
שנה ה לעומתבתשלום גמלאות הבטחת הכנסה  %35ירידה של  שהצליחו להביא לידיספקיות  ,מתווה התוכנית על פי 28

קטנה גמלאות. לעומת זאת, ירידה הבתשלום המשך הירידה תגמול חיובי עבור  בלויקעליהן הופקדו, שהקודמת באזור 
בפועל. כמו כן, הספקיות  הירידהלבין  35% שלהבדל בין הרף ה לפיר חושב אש על הספקית,קנס  גררה הטלת 35%-מ

 (. Benish 2014, 10קיבלו בונוס עבור דורשי עבודה שהפסיקו לקבל הבטחת הכנסה למשך שישה חודשים לפחות )
תפקד הדבר עורר ביקורת מצד ארגונים חברתיים על היות המדינה "רגולטור שבוי", כלומר ממשל שאיננו מסוגל ל 29

 (.2015 בשל מחויבותו הגבוהה לספקים )מנדלקרן ושרמן כראוי
 ניתהמשתתפים בתוכ בקרבהסירובים הרשומים או במספר ההפניות לעבודה מצא כי לא היה גידול במספר המחקר  30

שיתוף פעולה או היעדרות -ממצאים ברורים אשר לשלילת גמלה על בסיס אי הדוח אינו מציגקבוצת הביקורת.  לעומת
  (.2016)שלוסר ושנן  סדנאותה מן
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 על פיסנקציות  וכלפי לנקוט רשאידורש העבודה, ורק לאחר הבירור הוא  עם בירור ישיר

דעתו של  בפועלמעגלי תעסוקה. עד כמה משפיעה  תוכניתלפני  נהוגכפי שהיה  ,סמכותו

שמן שאלה  זו –שיתוף פעולה -איקביעת ל אשרהמנחה/מאמן על החלטות מתאם ההשמה 

  31לבררה בכלים המחקריים הקיימים. הנמנע

הוא האחראי על הפניית דורש העבודה  , עובד לשכת התעסוקה,מתאם ההשמה הייעודי .ד

ההנחיה  מתפקידההשמה  תפקידזו הקביעה הפורמלית והיא מבטאת הפרדה של  .לעבודות

ובעקבותיה  מונחהוהאימון. עם זאת, יש לשים לב כי אחת הסדנאות עוסקת בחיפוש עבודה 

כלומר, יש בכל זאת מגע של המנחה/מאמן עם  ה.עבודמקומות דורש העבודה יכול לפנות ל

 עולם העבודה )ראו בהמשך דיון על נקודה זו(. 

 

השיח  בשינויולקחים  הפקתוהצורך בבעיני שירות התעסוקה,  תוכניותהשתי בין  יםההבדל חשיבות

 תוכניתשבו הציג בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, את  לידי ביטוי באופן ובאאלה  – הממשלתי

 : 2014, בינואר העבודה, הרווחה והבריאות תחברי הכנסת בישיבת ועדי פנל מעגלי תעסוקה

שבה כל הפעילות, למעט הסמכות לשלול  תוכניתאני לא חושב שיש מקום להשוות בין 

שירות התעסוקה, לתוכנית קצבאות, כפי שיש בהצעת החוק של יוצאים לעבודה, אינה ב

שבה כל הסמכויות השלטוניות, הווה אומר שלילת קצבאות ופעילויות הליבה, כלומר 

אין כל מקום להשוות בין תוכנית בה  [...]הפניה לעבודה, נמצאות בידי עובדי השירות. 

החברות הפרטיות מתוגמלות על השמה של דורשי עבודה, לתוכנית בה התשלום למנחים 

 32.הינו קבוע, והתגמול על השמות ניתן לעובדי השירות במסגרת שכר העידוד

 

 

 ויסקונסין תוכניתמעגלי תעסוקה לתוכנית בין  השוואה: םמסכ לוח

 

  תוכניתמבנה ה. א

 ויסקונסין תוכנית מעגלי תעסוקה רכיב

 בעבודה השמה
 עם סדנאותמשולבת 

 אימון 

    

הקניית מיומנויות 
 יסוד 

    

   33הכשרה מקצועית

 

  

– תווולונטרי
לפי רצון השתתפות 

 דורש העבודה 

  

 מנדטורית
  

 מנדטורית

                                                        
(, בלשכות שבהן מופעלת תוכנית מעגלי תעסוקה ניכרה ירידה בסך שלילות הגמלה בכל 1לדברי חגי לוין )לעיל הערה  31

חודש לעומת המצב לפני הפעלת התוכנית. מסקנתו היא כי אם יש לתוכנית השפעה כלשהי על החלטות מתאם ההשמה, 
 דורש העבודה.כלפי היא מתבטאת בהקלה בדרישות 

 .10' עמ (,2)לעיל הערה  "ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מישיבת 1ס' פרוטוקול מ" 32
הכוונה היא להכשרה מקצועית המסופקת כחלק אינטגרלי מהתוכנית. ישנן תוכניות להכשרה מקצועית  33

ראיונות נאמר המ כמהב עסוקה יכולים לקבל;, וגם המשתתפים במעגלי תלקבלן שהמשתתפים בתוכנית ויסקונסין יכלו
אך לפי ואף שוקל להכניסן לתוך התוכנית. להכשרה מקצועית כי שירות התעסוקה עושה מאמץ להוסיף אפשרויות 

 הכשרה מקצועית.התוכנית אינה כוללת , מעגלי תעסוקהועל פי נוהל שעה, 

javascript:;
javascript:;
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התייצבות העומס 
על דורש  המוטל

 העבודה 

   
 בשבוע התייצבויות שלוש עד

  
 פעילות חובה בשבועשעות  40--30

 

  החוץ-מיקור מתווה. ב

 ויסקונסין תוכנית מעגלי תעסוקה רכיב

 מדינתיהשירות ה
-מיקורעם  משולב

  חוץ

 )במינון נמוך(  )34)במינון גבוה 

עבודה היא בהשמה 
חלק מתפקידי 
 הספק החיצוני 

    

רישומי נוכחות 
בפעילות הם חלק 
מתפקידי הספק 

 החיצוני 

                           
המנחה/מאמן מדווח על הנוכחות 

 מנהל מתאם, והלמתאם ההשמה
 רישוםה את

  

התמריץ לספק 
מבוסס על יציאה 
ממערכת הבטחת 

הכנסה: השמה ה
מוצלחת, ירידה 

קצבאות הבתשלום 
 ומהוכד

    

הספק החיצוני 
מעורב בשלילת 

גמלה באמצעות מגע 
ביטוח הישיר עם 

 לאומי ה

    

הספק החיצוני מגיש 
חוות דעת אישיות 
 לשירות התעסוקה 

    

הספק החיצוני 
סדנאות  מקיים

ופגישות אימון 
 צ'ינג( ו)קוא

    

 

 

  תעסוקה מעגלי תוכנית במאפייני ביקורתי דיון

מעגלי  תוכניתפרטי לציבורי בההממשק בין , על בסיס המאפיינים שהוגדרו למעלה, תחוניבחלק זה 

 משילות.  ,פיקוח ובקרה, קבלת החלטות, סמכויות ותפקידי ליבה 35:פרמטרים הארבע לפי תעסוקה

 

 סמכויות ותפקידי ליבה  א.

האם רכיבי השירות המופרטים כוללים הפעלת סמכויות שלטוניות מובהקות, כגון הסמכות לשלול 

יכול להשפיע על הפעלת הסמכויות  חוץ-מיקוראו לקבוע זכאות או הסמכות לקבוע רגולציה? האם 

תפקידים מהותיים שצריכים להיות בליבת השירות  יםצעוחוץ מב-מיקורבהשלטוניות? האם 

   הממשלתי?

                                                        
הזכיין הפעיל תוכנית מלאה ודורש העבודה לא הגיע כלל בתוכנית ויסקונסין דורש העבודה לא התנסה בשילוב, שכן  34

 לשירות התעסוקה.
צור -. פרמטרים דומים באופיים מופיעים במדריך )בן2015פרמטרים אלה ואחרים נוסחו בעקבות מנדלקרן ושרמן  35

 .2015אדוט  וכן בניירות עבודה כגון (,2014
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-השתתפות או אי-איאמנם מדווחים על מאמנים /המנחים .העניק זכאויותאו ל סמכות לשלול     .1

רר זאת ורק הוא יכול מב הייעודיההשמה  מתאם, אך רק של דורש העבודה שיתוף פעולה

עד כמה המנחה/מאמן אינם מאפשרים לבחון הקיימים כלים ה ,כאמורלפגיעה בגמלה. להביא 

 להשפיע בפועל על החלטות אלה. יכול 

 כלפיאפשרות להוסיף דרישות  מוגדרתהמכרז החדש בנספח של  .סמכות לקביעת הרגולציה     .2

הנוגעות  תוכניות"סיוע בכתיבת הנהלים ל תכליתוש ,תפקיד כותב נהלים בכלל זה ,הספק

למתן השירותים, לרבות ניסוח, בדיקת אחידות, תיקוף ועדכון, והכל בהתאם לנוהל הנהלים 

השירות "בהמשך הנספח נכתב כי (. 7.12.2.1מכרז, נספח יב, סעיף השל שירות התעסוקה" )

, וכי "בכל פניה יגדיר "מעת לעת לספק לצורך כתיבת נהלים על ידי כותב הנהלים המוצע יפנה

הוצאת תפקיד זה  36(.10.5, סעיף שם)נציג השירות את הנהלים אותם הוא מבקש שיכתבו" 

 התעסוקה שירותש בנימוק – המטה של העבודהמתוך רצון לצמצם את עומס  חוץ-למיקור

כטעות בטווח  תבררלה העלול – אותםמפרסם ש הואהנהלים ו עלהוא שחותם בסופו של דבר 

 עםאך היא מחייבת היכרות  בעל חשיבות משניתיד כתיבת נהלים נתפסת כתפקאמנם הארוך. 

חגי לוין, סמנכ"ל מחקר ותכנון בשירות יש לציין כי שלו. והבנה  התעסוקה שירות מנגנון

סיוע בניסוח ו, עיצוב גרפי ןלשו תעריכ –הבהיר בתגובה כי התפקיד הוא טכני בלבד  ,התעסוקה

  סעיף זה לא הופעל כלל.עד כה  וכי – משפטי

 

  והתייעצות קבלת החלטותב. 

חוץ של רכיבי שירות אלה? אילו בדיקות מקדימות נעשו? -מיקורכיצד התקבלה ההחלטה בדבר 

התקיימה התייעצות  אםההאם נבחנו חלופות לרכיבי ההפרטה? איזה פורום קיבל את ההחלטה? 

 ?התעסוקהעם עובדי שירות 

מעגלי תעסוקה, כפי שהתפתחה וכפי שהיא פועלת  תוכנית .חוץ-מיקורשיקול דעת בטרם   .1

ועדת העבודה והרווחה. התפיסה  שלחקיקה ראשית, ואף לא אישור  שלהיום, לא חייבה תהליך 

 המורחבתבמתכונתה הנוכחית, ואולי אף במתכונת  תוכניתבשירות התעסוקה היא כי ה

להפעלה מנדטורית ארצית, איננה מחייבת הליך חקיקה או אישור בוועדה, אלא היא נמצאת 

תהליכי קבלת  37האחראי על השירות. הכלכלה, בסמכות שר ליתר דיוקושירות, בסמכותו של ה

ממשלה בכללותה לא האו  ות התעסוקה, שירההחלטות הפנימיים בתוך משרד הכלכלה

" עלתה בשירות התעסוקהיסקונסין ו" צבלעשרות העקרונית לדברי חגי לוין, האפ. התפרסמו

שפרסמה ויסקונסין, עוד בתקופת איסוף החומר לדוח ועדת יערי  תוכניתהדיונים על  עתכבר ב

בועז הירש, מנכ"ל שירות התעסוקה, דיווח . (2007יערי ועדת ) הלאומית למדעים האקדמיה

 כי הדיונים על מעגלי תעסוקה תוכנית ההוזכר ןבהשבכנסת  ותהראשונ ישיבותה תבאח

יש להניח כי הירש מתייחס  2014.38--2013 לשנים תקציבהדיוני ל במקבילחלו ה התוכנית

)השלב הראשון( לשלב  סיונייקט נפרויפעילה החברת תב"ת  בוששלב הלדיונים על המעבר מ

אמנם אין פרוטוקולים  39בו הפרויקט הפך למדינתי באמצעות לשכת התעסוקה )השלב השני(.ש

בהם נפלה ההחלטה על הקמת שממשלתיים -ממשלתיים או חוץ-פנים דיוניםרשמיים של 

אך בשיחות עם ראשי  בנושא, ניירות מחקר רשמיים לא פורסמוגם מעגלי תעסוקה, ו תוכנית

                                                        
 חמישיםכשגובהו מאמנים )/משכר מנחים 2.5בערך פי  לשעה,ש"ח  120-כבכותב נהלים מתומחר  של שכר העבודה 36

 לשעה(. ש"ח
  .(1)לעיל הערה  שיחה עם חגי לויןעל פי  37
 (.2 " )לעיל הערהועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מישיבת 1פרוטוקול מס' " 38
 (.2015 סבר-חרותי) 2012 באמצע, תוכנית זו עמדה בראש מעייניו של הירש מאז מינויו הארץלפי כתבה בעיתון  39

javascript:;
javascript:;
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מודלים ל הלמשל השווא – מחקרהתקיימו וכי ניירות  האלכדיונים  דווח כי  התעסוקה שירות

( 2014צור -בן) מדריךה לאורחלטות התהליך קבלת הבחינת  2013.40כבר מסוף  נכתבו –ל בחו"

הדרישה המהותית לא התקיימה , אך מוהתקיי במדריךהמפורטות מהדרישות  כמהמעלה כי 

  .דיון ציבורי פתוח הכוללהחלטות הקבלת של פרוטוקול  הכיןל

פתח בעיצומים  של שירות התעסוקהועד העובדים  .עובדי שירות התעסוקההתייעצות עם  . 2

 .(2014 )איידןממשלתית  תוכניתמעגלי תעסוקה ל תוכניתשל הפיכתה י בשלב ,2014בראשית 

 רכהויסקונסין ושלא נע תוכניתלהפרטה ב יםדומה צעדיםבהייתה שמדובר  העובדים טענת

 נחתםמשא ומתן ארוך עם הנהגת העובדים  לאחרכאמור לעיל,  41.בנושא אתם כל התייעצות

 הסכם קיבוצי חדש.  עמם

 

 פיקוח ובקרה ג. 

אם ה ,בו הפיקוח והבקרה מופרטים בחלקםשבמקרה  ?כיצד נערכים הפיקוח והבקרה על הספק

לבין  ,שנותרת בידי הרשות ,האם יש הבחנה בין בקרה מהותית ?הם מתאימים לרכיב המופרט

   ?חוץ-מיקורהמועברת ל ,בקרה טכנית

ה תקופלמעגלי תעסוקה  תוכניתהייתה הספקית של ש ,חברת יעדים .פיקוח מקצועי ישיר .1

מוגבלת, הפעילה פיקוח מקצועי על עבודת המנחים באמצעות "מעטפת". הכוונה 

שטח( אשר בוחנים את במנחים בעברם היו מנחים/מאמנים מנוסים ומקצועיים )חלקם ל

עסיק חמישה ימכרז החדש נקבע כי הספק נספח לסדנאות. בשל המנחים ב המקצועיתעבודתם 

הנחיית והדרכת המנחים בלשכות באופן שוטף; הבטחת איכות , שתפקידם "מנחים אזוריים

 "העבודה; בקרה ומעקב; ביקור בלשכות; השתתפות בפיתוח תכנים; מענה לשאלות מהשטח

  (.6.3מכרז, נספח יב, סעיף ה)

ערוץ הפיקוח והבקרה זהו . העסוקה שירות של השליטה פירמידתעל בסיס ובקרה  פיקוח .2

שבוע בכל פוגש של מעגלי תעסוקה, סדנאות הבמרכז  בסדירותהמרכזי: מנהל הלשכה מבקר 

. כפי שצוין למעלה, דורש תיק ותיקועובר על כל  ,ניתוב( את המנחים והמאמניםה)בישיבת 

את פניו ל ציגומ ההשמה הייעודימתאם לשבוע את  אחתבתוכנית פוגש המשתתף עבודה 

קריירה הכך, אנשי המטה, מנהל המחוז ומנהל פיתוח על נוסף נית. בעיות שעלו במסגרת התוכה

  42מעגלי תעסוקה. של סדנאותהשוטפת במרכזי  המבצעים בקר

כולם  –פיקוח ובקרה ם של תפקידיהבנספח למכרז, לצד פירוט בעלי  .הלמט  דיווחים מהשטח  .3

"בעלי התפקיד מטעם הספק ידווחו על קוני הקובע כי ולקצר נוסף סעיף  – עובדי הספק

הפעילות במערכת המידע של השירות, בתדירות שתיקבע על ידי השירות במועד ובהתאם 

 (.  12, סעיף שםלמתכונת שתיקבע על ידי השירות" )

לא ידוע על קיום ערוץ  .חיצוני לשירות התעסוקהבירור תלונות  ערוץ באמצעותפיקוח עקיף  .4

החלטות על סנקציות שפוגעות ה בענייןמלבד מנגנון הערר המקובל  ,חיצוניתלונות בירור 

                                                        
—2013אין מופיעים מסמכים מן השנים מעגלי תעסוקה  של תוכנית באתר (.15על פי שיחה עם טלי שרמן )לעיל הערה  40

 , שבהן עוצבה התוכנית.2014
. בפרשנות המקובלת לנורמה החוקית של תום הלב ביחסים חוזייםיש לציין כי חובת ההתייעצות עם העובדים כלולה  41

. בהחלטתו האחרונה 1957-חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז לפי, על הסכמים קיבוציים ביתר שאתף וא, חלה חובה זו
"אין חולק כי במקום בו מתקיימים יחסים  ך:של בית הדין לעבודה בעניין הפרטת בחינות הנהיגה המעשיות נכתב כ

בוציים, צריכים שינויים להיעשות לאחר היוועצות והידברות בין הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים" )בית דין אזורי קי
החלטת נשיא בית הדין האזורי  ,הסתדרות העובדים החדשה ', מדינת ישראל נ12321-05-16לעבודה בירושלים ס"ק 
 (.2016במאי  25לעבודה אייל אברהמי, 

(. רכיבי פיקוח ובקרה אלה אינם נזכרים במכרז שכן הם נתפסים 1על ידי חגי לוין )לעיל הערה  המידע נמסר כתגובה 42
 השירות הציבורי.  של השליטה במסגרת פירמידתכחלק מעבודה היומיומית 
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על  להציג את תלונותיודורש העבודה יכול עם זאת, בגמלאות הקיום הקשורות לתעסוקה. 

  43.הייעודי בפגישות השבועיות עם מתאם ההשמה תוכנית מעגלי תעסוקה

בקרה  לבצעתפקידו שמפועל בכל מחוז מנהל פיתוח קריירה,  2013מאז  .קריירהמנהלי פיתוח  .5

שמבצע  הבקרהלהעמיק את  מתכווןהתעסוקה שירות נמסר כי . התוכן והאיכות של ההנחיהל ש

  44.מנהל פיתוח הקריירה

 

  משילותד. 

ים ההפרטה כוללת הגדרת יעד תוכניתכיצד מובטחת ההכוונה האפקטיבית של השירות? האם 

לשירות כולו ולרכיבים המופרטים בתוכו? האם רכיבי השירות המופרטים תוכננו באופן שיאפשר 

מתהליך ההפרטה? כיצד מבטיחים מתכנני ההפרטה ומנהלי השירות את שימור הידע  נסיגה

 ח האדם המקצועי הנושא את הידע החשוב להפעלת השירות? וכיצד נשמרת איכותו של כהמדינתי? 

ספק התעסוקה לשירות  שייתן התמריצים .מכרזה לפיספק לתמריצים חיוביים ושליליים  .1

שלילי  ץתמריל הדוגמאינם נוגעים לזכויות של דורשי העבודה אלא לאיכות הביצוע של הספק. 

שאסור  סנקציה ,(הסדנמנחה ל ה שלהופע-עבודה לקויה )כגון אי בגיןקנסות  הטלת אהילספק 

ת על התמדתגמול כספי  חיובי לספק היאץ תמריל הדוגמ .(7מכרז, סעיף ה) על העובד טיללה

 מתוגמל. משמעות הדבר היא כי הספק (5.3סעיף שם, ) אחת לחצי שנה תעובד במערכת, הנבחנה

בעבודתו. הגמול הכספי שמקבל  מתמידעובד שלו )מנחה/מאמן( הבה שאורך התקופה  לפי

 הספק משולם כמענק לעובד. 

כל אחת מקטגוריות בשכר העבודה שמשולם . עובדי הספק ם והזכויות שלאיתנהבטחת ה    .2

, כאמור (, וכן ניתן תמריץ על התמדה5.1.2סעיף , שםהתעסוקה של עובדי הספק מוסדר מראש )

 קביעות בהןזכויות של העובדים, הנוגעות לאחרות  סוגיות. עם זאת, אין הסדרה של לעיל

 השתלמויות מקצועיות.  ו

עסקה גם בפיתוח  היא, התוכנית הפעילה את חברת יעדיםכש .ימורומקצועי ושהידע הפיתוח  .3

 השנישלב ל הראשון שלבהבמעבר בין מרואיינים, פי שעולה משיחות עם אך כ .הסדנאות

נבדקו הסדנאות כולן , ובמטה שירות התעסוקה היו מעורבים גם בפיתוח התכנים םמנהליה

הספק  ,פי תנאי המכרז החדש לעאושרו על ידי הפסיכולוגית הראשית של שירות התעסוקה. ו

שם, ) הללו" תוכניותליידרש "לתת שירות פיתוח תכנים וכתיבת נהלים בנושאים הקשורים 

הסדנאות  תוכניתמטה שירות התעסוקה בשל מעורבות הכי חשש ה עולה אפוא (.4.1סעיף 

השירות הממשלתי יש חשיבות רבה לכך ש. ניכר באופןתפחת  ןובנהלים הפנימיים של הפעלת

לא עדיין ידע ש תחוםידע המקצועי, גם אם מדובר בן את הטיפול בהקניית הויכוושינהיג  הוא

 כפי – זו בסוגיה התעסוקה מקומו של שירות לפי שעה, תפיסת התעסוקה.התפתח בשירות 

 .אמביוולנטית היא – ובמכרז בנוהל ביטוי לידי באההיא ש

 ההפניה לעבודות, רישום הנוכחות  .חיפוש עבודה :ידע מקצועי על השמה אפקטיבית

אך במקביל  .מתאם ההשמה הייעודי הם תפקידיו שלכל אלה  –ובירור ההשתתפות 

 סדנת חיפוש העבודה המונחה ,מתקיימת סדנה חשובה בסיום תהליך ההנחיה/אימון

נשאלת השאלה מה תפקידו של מתאם ההשמה . (9.5.2 סעיף )נוהל מעגלי תעסוקה,

לאחר . לדברי חגי לוין, במסגרת הסדנה מתאימה הייעודי לאחר שנמצאה משרה

                                                        
 ( בתגובה לנאמר בסעיף זה. 1כך הדגיש חגי לוין )לעיל הערה  43
 (. 1, ותגובה של חגי לוין )לעיל הערה 2016במאי  2(, 15)לעיל הערה  שיחה עם טלי שרמןעל פי  44
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בודק את התאמת דורש העבודה מתאם ההשמה הייעודי , כזאתמשרה שנמצאה 

הצורך יוצר קשר עם  לפיו להתקבל, להגביר את סיכוייו יצדכ מייעץ לולמשרה, 

שלא  ,באופן עצמאי אל המעסיק עשוי לפנותעבודה ה ורשדעם זאת,  45המעסיק.

לצמצם כזאת, אם היא קיימת, עשויה  התנהלותמתאם ההשמה הייעודי. באמצעות 

 מקצועי אובדן ידעלהייעודי ואף לגרום  בטווח הארוך את תפקידו של מתאם ההשמה

שירות התעסוקה לידע בעל חשיבות גדולה  עשוי לצמוח גוף .בשירות התעסוקה

והידע ירוכז מחוץ ללשכת התעסוקה,  הצמיחה תתרחש, אך כולו ממשלתיהשירות ול

אשר נדמה כי הביאו  ,בידי ספק חיצוני המתחלף מעת לעת. עובדי לשכת התעסוקה

 שתפקידם מתמצהלמצוא עצמם כמי ציבורי, עלולים להפרטי  ביןבמאבקם לאיזון 

רחק מהם. בטווח הארוך, הולך ומת יעילהההשמה ה תחוםזכאויות, בעוד  באישור

 החלטות. הלהפוך את שירות התעסוקה למיותר בעיני מקבלי עלול תהליך זה 

  שיחות עם בעלי תפקידים בלשכת . מיצוי זכויות :השמה אפקטיבית עלידע מקצועי

בין  למדישר עמוק להיווצר ק עשויהעלו כי התעסוקה ואצל הספק החיצוני 

פגישה הקצרה והתכליתית עם ה שלא כמועבודה. הלבין דורשי  מנחים/מאמניםה

. הפגישות עם המנחה/מאמן כוללות שיחות אישיות ארוכות ,מתאם ההשמה הייעודי

זכויות  ,לסייע לדורש העבודה למצות את זכויותיועשוי המנחה/מאמן  בשיחות אלו

ה בהגדר כלול אין הדבר , גם אםרשויותהקושי להתנהל מול הלעתים נפגעות בשל ש

אשר לדורש העבודה  ייעץעשוי להמנחה/מאמן  ,למשל ,. כךתפקידו שמית שלהר

 שויהעגם בסוגיה זו . ת התעסוקהלשכללאומי או הביטוח למסמכים חשובים  להגשת

מחוץ לשירות אפקטיבית, על השמה ה ידע רב ערך תוא   ,מיומנות מקצועית להתפתח

  .שירותהלפגום בנחיצות  שיש בו כדיבאופן התעסוקה, 

 

ח אדם וחיובי שתכליתו השארת כהתמריץ ל .אדם בשירות המופרטהכוח של ימור וקידום ש .4

התנאי  נוסף)ראו לעיל(  באמצעות מתן מענק על התמדה המופרט מקצועי לאורך זמן בשירות

 פי דרישת השירות"על לפיו הספק מתחייב "להעביר הדרכות לבעלי תפקידים ש ,המופיע במכרז

 מעורבות מוגבלת של שירותהנראה כ. זהו תנאי עמום יחסית, (13ב, סעיף י, נספח המכרז)

"יהיה רשאי הוא לפיה שבתחום ההדרכה המקצועית. השירות מסתפק בהגדרה  התעסוקה

על פי המכרז, הספק החדש יתרה מזו, (. שםלשלוח נציגים מטעמו להעביר חלקים מההדרכות" )

(. הפקדת תפקיד פיתוח 4.5סעיף המכרז, ) פיתוח ההדרכהלהעסיק קבלן משנה לשם  רשאי

הדבר עולה בקנה אחד . ולה לפתוח פתח להתדרדרות המשילותההדרכה בידי ספק חיצוני על

אצל הספק צטבר במידה רבה עשוי להמהם כי הידע המקצועי שעולה לעיל, שהסעיפים  עם

 .מחוץ לשירותו

 

  המלצותו סיכום

מסוג  תוכנית –מעגלי תעסוקה  תוכניתציבורי לפרטי בהאת הממשק בין ביקש לבחון זה  עבודהנייר 

חברה על ידי חוץ -מיקורבשילוב  2014שמפעיל שירות התעסוקה מתחילת  –" לעבודה"מרווחה 

עומדת, כך היא , ותעסוקה לשכות 26-זו פועלת כיום ב תוכניתמנחים/מאמנים.  עסיקהמשחיצונית 

שירות התעסוקה  מוצגת על ידי ראשי . מעגלי תעסוקהארצית תוכניתנראה, בפני הרחבה לכלל 

                                                        
 ( בתגובה שהעביר.1כך הבהיר חגי לוין )לעיל הערה  45
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הניתוח המוצג בנייר זה מעלה , אכן. וויסקונסין תוכניתפחות מכבעלת אופי ציבורי יותר ומופרט 

ויסקונסין, על הסיכונים  תוכניתלקחי  , וכימובהק יותרציבורי  צביון בתוכנית בעלת מדוברכי 

 . והוטמעו שגרמה, הופקווהנזקים  שהיו כרוכים בההחמורים 

ושונה  היקף השירותים שמספקת החברה החיצונית קטן יותר ,מעגלי תעסוקה תוכניתב

מנהל את תהליך ההשמה. ההשמה  הוא אינו ליתר דיוקו ,הספק אינו אמור לספק השמה .באופיו

כאותו אינם יכולים להשפיע ישירות על ז מנחים/מאמניםה, ועובד שירות התעסוקה מבוצעת על ידי

הספק איננו כן,  כמו 46כלפיו. לנקוטסנקציות שאפשר ה, ולא על להבטחת הכנסה של דורש העבודה

מידע לעובדי הלשכה. את השהוא מפעיל, אלא מעביר סדנאות בנוכחות הרישומי את מנהל בעצמו 

 ותסנקציות כלפי דורש העבודה קשור מנקיטת וההשמה והרחקת תהליךמהפרדת תפקידי הספק 

תמריצים כוללים תגמול חיובי על התמדת הספק. ל הניתניםהתמריצים  –להיבט חיובי נוסף 

עבודה או על השמבוסס על השמת דורשי  תגמולאינם כוללים המנחים/מאמנים בעבודתם, אך הם 

 הלקחים העיקריים מתוכנית ויסקונסין. אחדזהו כנראה הממשלה. ירידה בהוצאות 

 ארבעה לפיבחלק הקודם פורטו ונותחו  מעגלי תעסוקה תוכניתמ המדאיגים הממצאים

 : מהםפרמטרים. נביא כעת כמה המלצות הנובעות 

 הספק מידילהוציא את הפיקוח המקצועי המכונה "מעטפת"  יש .ממשלתיים ודיווח פיקוח .א

הן  – פיקוח מהותי שחייב להישאר בידי הממשלהב מדובר .התעסוקה לשירות וולהעביר

בין הממשלה לבין  – 47נטולי ניגוד עניינים מובנהכלומר  – כדי לשמור על יחסים נכונים

רב ערך.  הן כדי לפתח ולשמר ידע מקצועי, הספק ולמנוע תקלות הנובעות מפעולת הספק

 מאמנים/המנחים בפעילות ישירה צפייה תשכולל" רך פיקוח" תפיסת לאמץ מומלץ

 עתי דיווח של מנגנונים ליצור יש .סנקציות הפעלתו ביקורת רק ולא, משובים והעברת

 הכפוף – םהקיי בדיווח להסתפק ולא בלשכות המתרחש על מפקחיםה של וקבוע

 מערכותעל ה מבוסס או/ו(, לשכה–מחוז–מטה) ההחלטות קבלת תיהיררכיל

  48.ממוחשבותה

 פיתוחה את הממשלתי השירות בתוך לטפח מקום יש .וופיתוח מקצועיה ידעה שימור .ב

 הוא לכך היסוד תנאי. עבודהה דורשי של /אימוןהנחיהל הנוגע המקצועי הידע ה שלנחלהוה

 עיון ימי יקיימו המפקחים. הקודם בסעיף אמורכ מקצועיים מפקחים העסקת

 יפרסמו, עמו ההתקשרות תנאימכוח  בהם שהספק יחויב להשתתף והשתלמויות

ההשתלמויות וימי העיון יאורגנו  כי מומלץ. ועוד ואימון הנחיה של מחייבים פרוטוקולים

ש למשילות הדרו המקצועי את הידע בידיו השירות לשמר יוכל כך .התעסוקה שירותעל ידי 

יכול  התעסוקה שירות. בלי לפגוע במקצועיות הספק ועובדיואפקטיבית ברמת  המטה, 

הרבה יותר מבחינת הידע המקצועי, באמצעות הוספת  תסמכותי בעמדהאת עצמו  להציב

נהלים כגון עריכת ימי עיון מקצועיים בתוך  ובעזרתתקנים של אנשי מקצוע בכירים 

                                                        
על  הוא מעביר דיווח , שכןקטגוריית שיתוף הפעולה בסדנאותעם זאת, תיתכן השפעה עקיפה של המנחה/מאמן ב 46

 עובד הלשכה.   ,ישל דורש העבודה למתאם ההשמה הייעוד שיתוף הפעולה
בעיה זו מכונה "בעיית הסוכן": ככל שמשאבי הפיקוח של הרשות מוגבלים יותר, כן גובר החשש שהגוף המפוקח יפעל  47

, 2015למען האינטרסים שלו. הבעיה מחמירה כאשר הפיקוח עצמו נמסר בחלקו לידי הגוף המפוקח )מנדלקרן ושרמן 
271 .) 

מן השיחות עם מקבלי ההחלטות ברמת המטה )טלי שרמן, חגי לוין, ערן צ'בוטריו( עולה כי השירות פיתח מנגנון  48
ממוחשב המאפשר לו לאתר תקלות )למשל הפניית אדם לא מתאים לתוכנית( עם היווצרותן. מנגנון זה ממשיך להתפתח 

י השירות בלשכה ובמחוז. ההסתמכות על פיתוח עובד שמבצעיםונראה כי מטה השירות רואה בו כלי משלים לפיקוח 
החשש  –טכנולוגי מעין זה עלולה להיות לרועץ בטווח הארוך, וקשה לדמיין כיצד היא תמנע את הסכנות שפורטו לעיל 

 מאובדן ידע ומפגיעה במשילות. 
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 שירותים של חוץ-במיקור מהניסיון ללמוד אפשר זו בסוגיה .כאמור לעיל השירות ועל ידו,

 (.2015 טראו אדו)החוץ של מרכזי הספקת תחליפי סם -אחרים, למשל מיקור

 עם ההתקשרות לתנאי להוסיף מומלץ .הספק עובדי של ואיכות העבודה עבודהה תנאי .ג

 האדם חוכהמתמיד ב שיפוראת הו העבודה תנאי את להבטיח שתכליתן הגבלות הספקים

 להשתתף לעובדיו לאפשר הספק אפשר לחייב את, לדוגמה. הספק עובדי של המקצועי

  .כאמור לעיל, עיון ובימי מקצועיות בהשתלמויות

 את להעביר כיצד לשקול יש .הממשלתי לשירות ההשמה בתחום ליבה תפקידי הכנסת .ד

 במיצוי העבודה לדורש סיוע – הספק פעולת בתחום ומתפתחים הולכים אשר התפקידים

ימשיך  הואכדי להבטיח כי  התעסוקה, שירות לתוך – מונחה עבודה חיפוש, זכויותיו

 ימשיכו להיות מסופקים ואל תפקידים אם גם .בתחום ההשמה האפקטיבית להתמחות

מחוץ שנוצר את הידע המקצועי  לשלב כיצד לבחון נדרשעדיין , חוץ-מיקור באמצעות

ח, ולא רק ברמת העובדים בשטגם  – ך השירותתובידע שנצבר ונשמר בהתעסוקה  לשירות

  . התעסוקה שירותה, בקרב ראשי ברמת המט  

-מיקורל חלופות יכין הממשלתי השירות כי מומלץ .חוץ-מיקור בדבר ההכרעה תהפיכּו .ה

 ממנה וגוזרת ,מהלךה להפוך את פשרותהא על ששומרת אסטרטגית לחשיבה הכוונה. חוץ

מיועדת  תעסוקה מעגלי תוכניתש כיוון. ההפרטה במתווה מראש לבצע שיש השינויים את

 ,הארוך בטווח כי לוודא השירות הממשלתי על, חוץ-מיקור תהכוללארצית  הרחבהל

 םתפקסה את מחדש לשקול יוכלהוא , חיוני עניין הם ואימון הנחיה כי שיוסכם ובהנחה

 בתחום סריםוהח תיקון. יצר עצמו שהוא במתווה שבוי השירות יהפוך לא כך .ישיר באופן

 לנקוט שיש לצעדים הדוגמ הם, עילל ץשהומל , כפיהממשלתי והפיקוח המקצועי הידע

 .   כעת

 הולכת תעסוקה מעגליתוכנית . התעסוקה שירות ובעתיד תוכניתב מקצועי-ציבורי דיון .ו

 עליה, לפיכך. ארצי מידה בקנה מנדטורית תוכניתל הנראה ככל שתהפוך עד ומתבססת

 הפתיחות דרגת. המקצועית בקהילה, בתקשורת, בכנסת – ציבורי דיון של במרכזו לעמוד

 רב יתרון יש אך, להשתנות יכולה ההחלטות קבלת על והשפעתו דיוןה של והשיתוף

 הרחבת בדבר ההחלטה אתיקדים  זה מהלךמומלץ כי . מרביות שקיפותבו בפתיחות

אחר שמוצה לתצא לדרך רק  כי הרחבת התוכניתו מלאה ארצית הפעלה לכדי תוכניתה

 ויוכל, בידע נוסף הממשלה שיקולי מערךיעשיר את  זהכ דיון. מקצועי-הדיון הציבורי

 קונקרטיות שאלות צריך לכלול דיוןה. רגישהה תוכניתב הציבורית התמיכה קוזילח להביא

 יש, כן כמו. ובחוזה במכרז המוסדרים יחסים, לציבורי פרטיה בין הראויים יחסיםה לע

 כיצדו הארוך בטווח תפקידו את מגדיר התעסוקה שירות כיצד ולשאול עתיד פני לצפות

דיון זה יכול  .חוץ-מיקורל מסוימים תפקידים תהוצא לנוכח, בעתיד קיומו את רואה הוא

ממשלתיים,  – גורמים נוספיםבהשתתפות פעמי לפורום רחב -מאירוע חדולהפוך להתפתח 

    49.(של מובטלים , נציגותאדם זכויותאקדמיים וציבוריים )למשל ארגוני  ,מקצועיים

 

 מקורותרשימת ה

, (נייר עבודה) "של שירותים ציבוריים חוץ-מיקורשימור ידע והכוונה בתנאי " .2015רמי,  ,אדוט

  .המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזןבירושלים,  מכון ון ליר

                                                        
 משולבת". בימים אלו שוקדת קבוצת מחקר במרכז חזן על פיתוח דגם יישומי מעין זה, המכונה "משילות  49
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"עובדי שירות התעסוקה שובתים עד להודעה חדשה, במחאה על תוכנית 'מעגלי . 2014איידן, מיה, 

 .nana10 ,13.1.2014תעסוקה'", 
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