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תכניות מרווחה לתעסוקה–מבוא 

מענה לאוכלוסייה הגדלה הנשענת באופן פרמננטי על תשלומי העברה•

מסיבית ומגוונת לשילוב בכוח העבודהפעילות •

לבין תמריצי עבודה( וחברתית)איזון בין תמיכה כלכלית •

דורית-כלכלית בין-חברתיתמוביליות –

:  שימוש בלקחים מתוך•

עיצוב מדיניות במדינות שונות–

מחקר אקדמי תיאורטי–

(program evaluation)הערכת תכניות בפועל –

:חשיבות התוכניות לדיון•

הורדת אי השוויון+ עידוד צמיחה : בו זמנית–

לקחי מדיניות כלליים–



לשינוי המדיניותמחויבות : לקח ראשון

ארצות הברית כמקרה בוחן–התפתחות התוכנית •

כלל ארצית ופרמננטית: 1996רפורמה משמעותית ב –

ירידה בהיקף הטיפול והשלכות משמעותיות על רווחה: שינויים משמעותיים–



לשינוי המדיניותמחויבות : לקח ראשון

ארצות הברית כמקרה בוחן–התפתחות התוכנית •

כלל ארצית ופרמננטית: 1996רפורמה משמעותית ב –

ירידה בהיקף הטיפול והשלכות משמעותיות על רווחה: שינויים משמעותיים–

ישראל•

(2007-2010)אורות לתעסוקה , (2005-2007)ב"מהל–

של גופים שונים( ומבורכות)יוזמות שונות : 2010משנת –

תקציב גדול, סמכות מרכזית, מחויבות ארוכת טווח: אומץנדרש •

חסינות פוליטיתבעל תכנון –



לפי מאפייניםהתאמה : שנילקח 

...תעסוקה קודמת, מספר ילדים, דת, מגדר: הטרוגניות עצומה לפי•

:מגוון רב של אפשרויות הסיוע•

, עזרה בתחבורה, עזרה בדיור, סובסידיות לגני ילדים, הכשרה מקצועית–

...עידוד מעסיקים

השמת תכניות לפי מאפיינים! נדרש⇐משאבים מוגבלים •

:רשימת תכניות בבריטניה•

– New Deal for Young People; New Deal 25+; New Deal for Lone 

Parents; New Deal for the Disabled; New Deal 50+ 

•One size does not fit all



שינוי משמעותי: שלישילקח 

Econ 101 :שיווי משקל בשוק העבודה



שינוי משמעותי: שלישילקח 

Econ 101 : ושינוי גדול מוביל לשינוי גדול  שינוי קטן יוביל לשינוי קטן



שינוי משמעותי: שלישילקח 

Econ 101 : ושינוי גדול מוביל לשינוי גדול  שינוי קטן יוביל לשינוי קטן



שינוי משמעותי: לקח שלישי

Econ 101 :שום שינוי לא יעזור  ....



שינוי משמעותי: לקח שלישי

Econ 101 :שום שינוי לא יעזור....



שינוי משמעותי: לקח שלישי

שינוי קטן לא יעזור: מבחן המציאות



שינוי משמעותי: לקח שלישי

!גדול כןשינוי : מבחן המציאות

נדרש שינוי משמעותי



סיכום

:לתעסוקהמרווחה שלושה לקחי מדיניות מתכניות 

מחויבות לשינוי המדיניות. 1

התאמה לפי מאפיינים. 2

שינוי משמעותי. 3

:לקחים נוספים

עקרון החוליה החלשה. 4

אבולוציה של מדיניות–עדכון מדיניות . 5

Plans are useless, but planning is indispensable (D.D. Eisenhower)

...(קצבאות ילדים, EITC)בחינה כוללת של מדיניות . 6

?What works best–בחינת ערוצים שונים . 7

עקרונות של מדינות שונות/למידה מניסיון. 8

!הלקחים רלוונטיים גם לנושאים אחרים(לפחות חלק מ)



WtWשינויים בהכנסות בעקבות 


