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 שירות התעסוקה

 סדרי רישו ודיווח  

 תקציר

הוא תאגיד סטטוטורי שהוק� מכוח חוק )  השירות�להל� ג� (שירות התעסוקה 
עיקר תפקידו של שירות התעסוקה ).  החוק�להל�  (�1959ט"התשי, שירות התעסוקה

וזאת באמצעות יצירת מפגש , הוא להגדיל ככל שנית� את היק! המועסקי� במדינה
התוצאה . י עבודה ובי� מעסיקי� המציעי� מקומות עבודה בתיוו$ השירותבי� דורש

 . המצופה מפעולת התיוו$ הזאת של השירות היא ה%מה בעבודה

הנתוני� . היק! ההשמות שמבצע שירות התעסוקה הוא הבסיס העיקרי לפעילותו
 ,בדבר היק! ההשמות שמבצע השירות משמשי� מדד מרכזי לבחינת יעילותו ותרומתו

, חשוב לא פחות. וא! משמשי� מרכיב מרכזי בחישוב שכר עידוד לעובדי השירות
הנתוני� הללו אמורי� לשק! במידה מסוימת את מצב התעסוקה במדינה ולסייע בידי 

חיוני , נוכח האמור לעיל. מקבלי ההחלטות לקבוע את המדיניות הראויה בתחו� זה
מלאי� ומדויקי� ככל , קיפי�שהדיווחי� של השירות על נתוני ההשמות יהיו מ

 תו$ הוספת ניתוח כמותי ומילולי של השירות על מצב משק העבודה מזווית �האפשר 
 . ראייתו

, ) חוק הביטוח הלאומי�להל�  (�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
. קובע כי אד� נחשב מובטל א� הוא רשו� בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה

מבח� תעסוקה . י קצבת הבטחת הכנסה מחויבי� ברישו� בלשכות התעסוקהג� תובע
עבודה " התייצבות ורישו� של דורש העבודה בשירות התעסוקה וכ� נכונות לקבל כל �

להל� (הוא תנאי לקבלת הקצבאות האמורות לעיל מהמוסד לביטוח לאומי " מתאימה
)  סירוב�להל� ( עבודה סירוב של דורש עבודה לקבל הצעת).  הביטוח הלאומי�ג� 

 . עלול לפגוע בזכאותו לקבלת קצבה

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בנוגע 2010אוגוסט �2009בחודשי� ספטמבר 
 .2011בדיקות השלמה וניתוח הנתוני� נמשכו עד ינואר . לדיווחיו של שירות התעסוקה

סדרי הדיווח על ההשמות , שי עבודהבמסגרת הבדיקה נבחנו הדיווחי� על השמת דור
כמו כ� נבדקו ההשפעות . �2009 ו2008ונעשה ניתוח נתוני� מהשני� , וטיב הנתוני�

הבדיקה נעשתה במשרד . שיש לנתוני� על שכר העידוד הנהוג בשירות התעסוקה
 . בכמה לשכות תעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי, הראשי של שירות התעסוקה
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 עיקרי הממצאי�

  נתוני�בקרת

נמצא כי המידע ששירות התעסוקה מפרס� בדבר ההשמות הוא כללי מדי ואינו 
מאפשר קבלת תמונה מפורטת ובהירה בדבר תרומת השירות בהשמת עובדי� ובדבר 

כמו כ� רוב הנתוני� במערכת הממוחשבת אינ� מבוססי� על . מצב התעסוקה במשק
 .אסמכתאות ואי� בקרה נאותה על אמינות�

על פי , בי� היתר,  עובדי� בלשכות התעסוקה מחושב�520ד ששול� לכשכר עידו
על פי מספר הסירובי� שנרשמו ועל פי מספר , מספר ההשמות שביצעו העובדי�

, בביקורת נמצא כי לעתי� רישומי הלשכות אינ� מדויקי�. הדרושי� במאגר השירות
 . וכי הלשכות אינ� מקיימות בקרה נאותה על הרישומי�

 

 כה מול השמה עצמית השמת לש

 ברישומי שירות התעסוקה מופיעי� שני מונחי� עיקריי� המתייחסי�  .1
 השמה שבה שירות התעסוקה הוא המתוו$ בי� דורש �" השמת לשכה: "להשמות

"השמת אישור"או " השמה עצמית"; העבודה ובי� המעסיק
1

 השמה שבה דורש � 
הועלה כי . של שירות התעסוקההעבודה מצא את העבודה בכוחות עצמו ללא תיוו$ 

 כמחצית ממספר ההשמות ששירות התעסוקה דיווח עליה� היו �2009 ו2008בשני� 
דיווחי השירות על היק! ההשמות כללו ג� את ההשמות העצמיות ". השמות עצמיות"

 ציי� שירות התעסוקה בדיווחיו את מספר ההשמות 2010אמנ� החל ממר- . הללו
 .ללא הבחנה ופירוט ראויי�א$ הוא עשה זאת , הללו

משקלה , 2011 על פי שיטת שכר העידוד של השירות שהייתה נהוגה עד שנת  .2
כי התשומות , של השמת לשכה בחישוב שכר עידוד גדול יותר מהשמה עצמית

 החל 2011אול� בשנת . שהעובד נדרש להשקיע בהשמת לשכה מטבע� ה� גדולות יותר
להחשיב כהשמות לשכה ג� השמות עצמיות של , שעל פי נוהל חד, שירות התעסוקה

הגופי� . דורשי עבודה אשר השתתפו בפעולות תומכות השמה שמעניקה הלשכה
)ועדת ההיגוי ומועצת הייצור(המנהלי� את מער$ שכר העידוד 

2
 .  לא אישרו את הנוהל

 

 מש� ההשמה 

הוא אחד המדדי� החשובי� להצלחת ההשמה ולמידת התרומה של השירות בהשמה 
שירות התעסוקה קבע כי . מש$ הזמ� שדורש עבודה עובד במקו� העבודה שבו הוש�

אול� נמצא כי . השמה איכותית היא השמה שנמשכת שלושה חודשי� ומעלה
השירות אינו מפרס� בציבור נתוני� מפורטי� על מש$ ההשמה ועל השמות קצרות 

 .התעסוקה במשקבכ$ לא נות� השירות מידע חשוב על מצב . משלושה חודשי�

__________________ 

א� כי אי� מדובר בהשמה , יצוי� כי לאור� הדוח נשתמש במונחי� אלה שטבע שירות התעסוקה  1
 .ווח של דורש עבודה לשירות על כ� שהתחיל לעבודאלא בדי, כלשונה

 מועצת הייצור 2012 יצוי� כי בינואר 45מ "ע, "שכר עידוד בשירות המדינה"לפירוט בנושא ראו הפרק   2
תו� , אישרה את הנוהל) לאשר את המודל לחישוב שכר עידוד, בי� היתר, גו� פני� משרדי שתפקידו(

 . כעבור חצי שנההחלטה לבחו� את נוסחת שכר העידוד
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  2008 מכלל ההשמות שנרשמו בשירות התעסוקה בשני� 35%הבדיקה העלתה כי 
ולפיכ$ אינ� נחשבות ,  הסתיימו בתו$ פרק זמ� של פחות משלושה חודשי��2009ו

 �5%וכ,  מההשמות הללו היו לפרק זמ� של חודש ומטה67%. השמות איכותיות
דהיינו למחרת יו� רישו� , אחד בלבדהיו לפרק זמ� של יו� )  מה�4,649(מההשמות 

מכא� שרבות מההשמות ששירות . ההשמה חזר דורש העבודה להתייצב בלשכה
התעסוקה דיווח עליה� בתקופה זו היו השמות אשר לא הוו פתרו� תעסוקתי לטווח 

 . וחלק ניכר מה� הסתיי� בתו$ פרק זמ� קצר מאוד, ארו$

 

 מדידת מש� ההשמה 

ש$ ההשמה נמדד על פי המועד שבו חזר דורש העבודה מ, על פי מדדי השירות
. שירות התעסוקה הסביר שאי� בידיו כלי� למדידת מש$ ההשמה. להתייצב בלשכה

לכ� השמה איכותית נחשבת ככזאת בכל מקרה שבו דורש העבודה לא חזר להתייצב 
 ג� א� הוא לא עבד כלל או עבד רק חלקית �בלשכה במש$ שלושה חודשי� לפחות 

 . לא לחזור ללשכה לבקש השמה לעבודה נוספת, משיקוליו שלו, ליטוהח

 

 רישו� נתוני� במערכת הממוחשבת של השירות 

בדבר רישומ� של , לפחות מדגמית, כללי מינהל תקי� מחייבי� תיעוד וג� בקרה
והיא חשובה ג� משו� , הבקרה חשובה לבחינת אמינות� של הדיווחי�. נתוני�

הביקורת העלתה כי מרבית . שמש לצורכי שכר עידודשנתוני� אלה עשויי� ל
ובכלל זה רישו� השמות , הרישומי� במערכת הממוחשבת של שירות התעסוקה

וכי שירות התעסוקה , אינ� מלווי� באסמכתאות לאימות רישו� הפעולה, וסירובי�
 . אינו מבצע בקרה נאותה על איכות הרישומי� במערכת

דיוקי� בחלק � העלתה אי�2009 ו2008ת לשני� נוס! על כ$ בדיקת נתוני ההשמו
את פרטי , כנדרש, נמצאו השמות שלא כללו: מההשמות שנרשמו בשני� אלה

השמות ; או את שירות התעסוקה כמעסיק" מעסיק זמני"המעסיק אלא רישו� של 
כמה השמות שנרשמו לאות� ; זהות שנרשמו לכמה דורשי עבודה בשני� עוקבות

כמה השמות שנרשמו לאותו דורש ; ו מעסיק באותו חודשדורשי עבודה אצל אות
השמות שנרשמו לאותו דורש עבודה לתקופה ארוכה אצל שני ; עבודה באותו יו�

 . ועוד; מעסיקי� שוני� בו זמנית

 

 התאמות בי� נתוני שירות התעסוקה לנתוני הביטוח הלאומי �אי

 הוא רשו� בלשכת חוק הביטוח הלאומי קובע כי רואי� אד� כמובטל א�, כאמור
נוס! על כ$ החוק מחייב מעסיקי� לדווח למוסד . שירות התעסוקה כמחוסר עבודה

שירות התעסוקה . לביטוח לאומי על פרטי עובדי� שהעסיקו ועל מועדי העסקת�
אול� נמצא כי השירות אינו , מעביר לביטוח הלאומי את פרטיה� של מחוסרי העבודה

 .  הרשומות אצלומדווח לביטוח הלאומי על ההשמות
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2008בבדיקת נתוני ההשמות לשנת 
3

 ההשמות 103,963מתו$ ) �6%כ (6,200 נמצאו 
כהשמות של דורשי עבודה אשר על פי נתוני הביטוח , שנרשמו בשירות התעסוקה

 . הלאומי כלל לא עבדו באותה שנה אצל מעסיק כלשהו

 שנמשכו פחות  דורשי עבודה אשר נרשמו לה� השמות15,591בדיקה של , כמו כ�
 2,585( מה� �16%העלתה כי על פי נתוני הביטוח הלאומי כ, 2008בשנת , משבוע

משמע ששירות התעסוקה רש� . לא עבדו כלל במהל$ אותו השבוע) דורשי עבודה
 המוסד לביטוח לאומי יהשמות לדורשי עבודה שלא עבדו או שיש פג� ברישומ

 . בעניינ�

 

 הכנסה השמות לאוכלוסיית תובעי הבטחת 

בשירות התעסוקה נעשה על סמ$ " הבטחת הכנסה"רישו� דורשי עבודה בקטגוריית 
בקשת� מהמוסד לביטוח לאומי להכיר בה� כמקבלי הבטחת הכנסה ועוד לפני 

יודגש שהשמת מקבלי הבטחת הכנסה היא פעולה הדורשת . שהבקשה אושרה
סייה זו לדורשי עבודה ולכ� חשוב להבחי� בי� אוכלו, השקעה גדולה יותר של משאבי�

 דורשי �18,648 השמות ל24,397 רש� שירות התעסוקה 2008בשנת , למשל. אחרי�
אול� השוואת נתוני� אלה לנתוני הביטוח . עבודה בקטגוריית תובעי הבטחת הכנסה

מכא� שהדיווח .  מה� היו זכאי� לקצבת הבטחת הכנסה�50%הלאומי העלתה שרק כ
 . של השירות לא היה מדויק

 לתובעי הבטחת הכנסה היו השמות 2008 מהשמות הלשכה בשנת 55%, נוס! על כ$
 כלומר ה� הסתיימו בהתייצבות מחודשת בשירות בתו$ פחות משלושה �לא איכותיות 

כלומר מרבית תובעי . הסתיימו בתו$ פחות מחודש ימי�)  מה�75%(רוב� ; חודשי�
דבר , � לפרקי זמ� ארוכי�הבטחת הכנסה שבי� לפקוד את הלשכות ואינ� מועסקי

 .הצלחת אות� השמות�המעיד על אי

שירות התעסוקה אינו מבחי� בי� תובעי הבטחת הכנסה למקבלי הבטחת , כאמור
א! , השירות אינו מפרט בדיווחיו את מש$ התמדת� בעבודה, יתרה מזו. הכנסה

יי� נתוני� אלה עשו. שרוב� המכריע אינו מתמיד בעבודה וחוזר להתייצב בלשכות
 . להשפיע על מקבלי ההחלטות בבוא� לבחו� את הטיפול באוכלוסייה זו

 

 רישו� מרובה של השמות לתובעי השלמת הכנסה

 נרשמו לתובעי �2009 ו2008 מההשמות של תובעי הבטחת הכנסה בשני� 27%
שה� מקבלי הבטחת הכנסה אשר עבדו במשרה חלקית ובשכר , "השלמת הכנסה"

לש� קבלת הקצבה היה עליה� .  הכנסה מהביטוח הלאומינמו$ ותבעו קצבת השלמת
נמצא כי ). לרוב אחת לחצי שנה(להתייצב בשירות התעסוקה בתדירות מסוימת 

השמות "שירות התעסוקה רש� התייצבויות אלה כהשמות לכל דבר וחלק� א! כ
לפיכ$ המידע . ורישומי� אלה חזרו ונשנו בכל התייצבות של דורשי העבודה, "לשכה

יצוי� כי שירות התעסוקה . י אוכלוסייה זו קיבל ביטוי לא נאות ברישו� ההשמותלגב

__________________ 

כיוו� שבמועד הביקורת היו במערכת הביטוח הלאומי נתוני� מלאי� , 2008בביקורת נבדקו נתוני שנת   3
 . 2008על שנת 
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 כי ניתנה הוראה להפסיק כל דיווח על 2011דיווח למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
 . השמה בעניי� זה

 

 רישו� סירובי� 

רושמי� לו פקידי ההשמה , כאשר דורש עבודה מסרב לקבל הצעת עבודה מתאימה
� סירוב הוא אחד המדדי� לחישוב שכר עידוד לעובדי שירות רישו". סירוב"

מספר הסירובי� המחושב יהיה מספר דורשי , על פי מודל שכר עידוד. התעסוקה
על פי נתוני שירות . העבודה שלגביה� הופעלה סנקציה של שלילת דמי אבטלה

הביקורת העלתה כי שכר .  סירובי�40,777 רש� השירות 2009בשנת , התעסוקה
 מהסירובי� שנרשמו לדורשי עבודה שממילא לא היו �67%ידוד שול� ג� בגי� כע

 . זכאי� לקצבה כלשהי ולכ� לא היו עובדי השירות זכאי� בגינ� לשכר עידוד

 סירובי� אשר נרשמו לתובעי הבטחת �10,048 מ43%נוס! על האמור לעיל נמצא כי 
לעתי� , אותו דורש עבודה היו סירובי� אשר נרשמו כמה פעמי� ל2009הכנסה בשנת 

יצוי� שלרישו� הנוס! אי� השפעה מבחינת דורש . באותו יו� או בהפרש של כמה ימי�
 . אול� יש לו השפעה כספית בחישוב שכר העידוד, העבודה

 

 הצעות עבודה ממעסיקי�

מערכת ההשמה של שירות התעסוקה כוללת את הצעות העבודה שהגיעו לשירות 
של שירות התעסוקה כולל את " מאגר הדרושי�. "התעסוקה ממקורות שוני�

מאגר זה משמש מרכיב בחישוב . המשרות הפנויות שאפשר להציע לדורשי העבודה
 �נמצא כי בהיעדר בקרה על רישו� הנתוני� בדבר המשרות במאגר . שכר העידוד

וכ� רש� הצעות , "השמה עצמית"שירות התעסוקה רש� הצעת עבודה בכל דיווח על 
 . לא פרטי� מלאי� של המעסיקעבודה ל

 

 סיכו� והמלצות 

הנתוני� בדבר היק! ההשמות שמבצע שירות התעסוקה משמשי� מדד מרכזי 
וא! משמשי� מרכיב מרכזי בחישוב שכר , לבחינת יעילותו ותרומתו של השירות

בשל כ$ חיוני שהדיווחי� של השירות בדבר נתוני ההשמות . עידוד לעובדי השירות
 . מבוארי� ומדויקי� ככל האפשר, מפולחי� לחתכי משנה, מלאי�, יהיו אמיני�

על שירות התעסוקה להבחי� בי� דיווח על השמות שהשירות ביצע ובי� תשומות 
 . אחרות שהושקעו בדורשי עבודה שמצאו עבודה בכוחות עצמ�

נמצא כי הדיווחי� על השמות ופעולות אחרות במערכת הממוחשבת של שירות 
� ללא אסמכתאות לאימות הנתוני� וללא בקרה מספקת על הנתוני� התעסוקה נעשי

והדבר , ממצאי הדוח מעלי� כי התבצע רישו� לקוי של נתוני�. שמוזני� למערכת
מלמד על פגמי� במער$ הבקרה של השירות ועל הצור$ בחסמי� במערכת 

 . הממוחשבת של רישו� ההשמות
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הנחוצי� על מנת שהמערכת יש לנקוט את הצעדי� , לדעת משרד מבקר המדינה
הממוחשבת של השירות והבקרה עליה יכללו נתוני� המשקפי� נאמנה את 
פעולותיה� של עובדי לשכות התעסוקה ואת מידת הצלחת� בהשגת היעדי� שלשמ� 

 . הוק� שירות התעסוקה

הממצאי� מלמדי� ג� על הצור$ בתיאו� בי� מערכת ההשמה של שירות התעסוקה 
ובכלל זה על הצור$ בדיווח מלא ומדויק .  המוסד לביטוח לאומילמאגר הנתוני� של

לרבות על מש$ ההשמה ועל , של השירות לביטוח הלאומי על כל השמה שהוא מבצע
 . הסירובי� הנרשמי�

על שירות התעסוקה לדאוג לכ$ שאופ� תשלו� שכר , לדעת משרד מבקר המדינה
ובכלל זה לבחו� את , וסמכי�עידוד לא יחרוג מהמסגרת שקבעו ואישרו הגופי� המ

המדדי� הכלולי� בחישוב שכר העידוד בשירות ואת אמצעי הדיווח והבקרה על נתוני 
 . הביצוע

 

♦ 
 

 מבוא

, הוא תאגיד סטטוטורי שהוק� מכוח חוק שירות התעסוקה)  השירות�להל� ג� (שירות התעסוקה 
ית שעליה חתמה מדינת לאומ�החוק חוקק בהתא� לאמנה בי� ). החוק�להל�  (�1959ט"התשי

ולפיה על המדינות החתומות עליה להקי� ולהפעיל שירות תעסוקה ממלכתי שיעניק , 4ישראל
 . שירותי השמה ללא תשלו� לעובדי� ולמעבידי� כאחד

וזאת , עיקר תפקידו של שירות התעסוקה הוא להגדיל ככל שנית� את היק! המועסקי� במדינה
. בודה ובי� מעסיקי� המציעי� מקומות עבודה בתיוו$ השירותבאמצעות יצירת מפגש בי� דורשי ע

 . התוצאה המצופה מפעולת התיוו$ הזאת של השירות היא ה%מה בעבודה

מובטל לדמי אבטלה מהמוסד ) ע" דו�להל� ג� ( מותנית זכאותו של דורש עבודה 1972משנת 
. התעסוקה כמחוסר עבודהבכ$ שהוא יירש� בשירות )  הביטוח הלאומי�להל� ג� (לביטוח לאומי 

קובע כי אד� , ) חוק הביטוח הלאומי�להל�  (�1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הלאומי 
נחשב מובטל א� הוא רשו� בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה ולשכת השירות לא הציעה לו 

, ת התעסוקה ברישו� בלשכו5 חויבו ג� תובעי קצבת הבטחת הכנסה1982משנת . עבודה מתאימה
וא! הזכאות שלה� לקצבה מותנית בהתייצבות ורישו� בשירות התעסוקה ובנכונות� לקבל כל 

 התייצבות ורישו� בשירות התעסוקה ונכונות לקבלת �מבח� תעסוקה , כלומר. 6"עבודה מתאימה"
 .הוא תנאי לקבלת הקצבאות האמורות מהביטוח הלאומי, "עבודה מתאימה"כל 

 70לשירות התעסוקה . ח" מיליו� ש�162 היה כ2009ירות התעסוקה בשנת תקציבו השנתי של ש
 .  עובדי��600ומספר העובדי� בתק� הוא כ, לשכות בחמישה מחוזות

__________________ 

 . Employment Service Convention 1958:  המכונה.I.L.Oלאומי �אמנה של ארגו� העבודה הבי�  4

שי� שאינ� מסוגלי� להבטיח לעצמ� הכנסה המוסד לביטוח לאומי משל� קצבת הבטחת הכנסה לאנ  5
 . מעבודה

 2ובסעי� , �1995ה"התשנ, ]נוסח משולב[ בחוק הביטוח הלאומי 165עבודה מתאימה הוגדרה בסעי�   6
 . �1980א"התשמ, בחוק הבטחת הכנסה
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 בדק משרד מבקר המדינה כמה סוגיות בנוגע לדיווחיו של 2010אוגוסט �2009בחודשי� ספטמבר 
במסגרת הבדיקה נבחנו . 2011נואר בדיקות השלמה וניתוח נתוני� נמשכו עד י. שירות התעסוקה

ונותחו נתוני� לשני� , סדרי הדיווח על ההשמות וטיב הנתוני�, הדיווחי� על השמת דורשי עבודה
כמו כ� נבדקו ההשפעות של הנתוני� על חישוב שכר העידוד הנהוג בשירות . �2009 ו2008

ת תעסוקה ובמוסד בכמה לשכו, הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של שירות התעסוקה. התעסוקה
 . לביטוח לאומי

 

 

 השמות עובדי� והדיווח עליה�

שירות התעסוקה ירכז ידיעות : " לחוק קבע את תפקידיו של שירות התעסוקה כלהל�2סעי!  .1
הוא יעסוק בהשגת עבודה ; על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו

מצעות לשכות שירות התעסוקה שהוקמו לפי חוק זה לדורשיה ובהפניית עובדי� לדורשיה� בא
 ".וישת! פעולה ע� גופי� אחרי� בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע

המשימה העיקרית של השירות היא אפוא השמת עובדי� בדר$ של השגת עבודה לדורשי עבודה 
תושב המדינה אשר כל אזרח או . והפניית עובדי� לדורשיה� באמצעות לשכות שירות התעסוקה

נרש� במערכת המידע של השירות לאחר שפנה לאחת מלשכות השירות או לאתר האינטרנט של 
 . 7מוגדר בשירות כדורש עבודה, תיוו$ עבודה, בעיקרו, השירות על מנת לקבל שירות שהוא

 וא! מציי� את היק! ההשמות כיעד מרכזי בתכניות, שירות התעסוקה מכיר בחשיבות הנושא האמור
 נקבע כי המטרה הראשונית של השירות היא 2009בתכנית העבודה לשנת , לדוגמה. העבודה שלו

 . השמות בכל חודש10,014וכי היעד שתוכנ� לשנה זו היה , השמת דורשי עבודה

ומפרס� אות� , מדי חודש בחודשו מציג שירות התעסוקה נתוני� על מספר ההשמות שביצע .2
הנהלת השירות מציגה את נתוני ההשמות בפני , כמו כ�. התקשורתבאתר האינטרנט שלו ובאמצעי 

בפורומי� בנושאי תעסוקה ובמפגשי� שבה� , בוועדות הכנסת, המסחר והתעסוקה, שר התעשייה
 . משתתפי� נציגי השירות

מבי� ס$ דורשי העבודה משמשי� כאמור מדד מרכזי לבחינת יעילותו , הנתוני� על היק! ההשמות
א$ מעבר לכ$ ה� אמורי� לשק! במידה מסוימת את מצב התעסוקה , ירות עצמוותרומתו של הש

חיוני , נוכח האמור. במדינה ולסייע בידי מקבלי ההחלטות לקבוע את המדיניות הראויה בתחו� זה
 תו$ �מלאי� ומדויקי� ככל האפשר , שהדיווחי� של השירות בדבר נתוני ההשמות יהיו מקיפי�

 . ולי של השירות על מצב משק העבודה מזווית ראייתוהוספת ניתוח כמותי ומיל

 בעיקר בגי� שיעורי ההשמות שה� 8עובדי לשכות התעסוקה מקבלי� שכר עידוד, לא זו א! זו
. 2006וזאת החל בינואר ,  תוספת לשכר�20%מנגנו� שכר העידוד שנקבע הוא בתקרה של . מבצעי�

 מיליו� בשנת �3.8לעומת כ, 2010ח בשנת " מיליו� ש5עלות שכר העידוד בשירות הגיעה לכדי 
שכר . 9 כלומר העלות הכפילה את עצמה ויותר בתו$ שנתיי�� 2008 מיליו� בשנת �2.2 וכ2009

מספר הסירובי� של , מספר ההשמות שבוצעו: על פי הנתוני� האלה, בי� היתר, העידוד מחושב

__________________ 

 ". הגדרות בסיסיות בהשמה" של שירות התעסוקה בדבר 30.22.01על פי נוהל   7
 להנעת עובדי� המאפשר לעובד שעבד יותר משנקבע בנורמה מסוימת לקבל שכר עידוד הוא כלי  8

הנהגת שיטת שכר עידוד בשירות המדינה מתבססת על הסכמי� . תמורת עבודתו) פרמיה(תגמול כספי 
 .קיבוציי� ועל הוראות תקנו� שירות המדינה

 רק עובדי המטה 2006עד שנת . ח" מיליו� ש�2 הסתכמו התשלומי� בכ2006�2008בכל אחת מהשני�   9
 .קיבלו שכר עידוד
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ות הפנויות הרשומות במאגר שנרשמו ומספר המשר)  סירובי��להל� (ע לקבל הצעת עבודה "דו
 . שירות התעסוקה

משתק! , המביא לידי ביטוי את הנתוני� האמורי� לעיל, בקביעת אופ� החישוב של שכר העידוד
ניסיו� לעודד את עובדי לשכות התעסוקה להגביר את הפריו� בביצוע� את התפקידי� אשר הוטלו 

וה� ,  דורשי עבודה במקומות עבודהדהיינו השמת, ה� התפקיד העיקרי של השירות: על השירות
לצור$ קביעת זכאות לדמי אבטלה או קצבת " מבח� תעסוקה "�התפקיד הנוס! שהוטל על השירות 

 .הבטחת הכנסה על ידי המוסד לביטוח לאומי

סירובי� ומשרות , בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה ליקויי� בסדרי הרישו� והדיווח על השמות
 .כמפורט להל�, מידי� בספק את מהימנות� של הנתוני� המדווחי� ליקויי� המע�פנויות 

שירות , כאשר דורש עבודה הרשו� בשירות התעסוקה מתקבל למקו� עבודה ומתחיל לעבוד בו
הוא , א� השירות הוא זה שביצע את ההשמה. במערכת הממוחשבת" השמה"התעסוקה רוש� לגביו 

ודווח על כ$ ) או אחרי�(ודה בכוחות עצמו ע מצא את העב"אול� א� דו, "השמת לשכה"רוש� 
יוער כי לפי שירות . 10"השמה עצמית"או " השמת אישור"השירות רוש� במערכת , לשירות

ע רק לשעה אחת של עבודה מוגדרת כהשמה ונקלטת ככזאת במערכת של "ג� השמת דו, התעסוקה
 . 11השירות

 עולה כי שיעור ההשמות 1998משנת מנתוני שירות התעסוקה : היק! ההשמות לפי דיווחי השירות
 ממספר דורשי העבודה שהיו זכאי� לקבל דמי אבטלה או �6%שביצע השירות באותה שנה היה כ

 על �2009 ו2008נתוני שירות התעסוקה לשני� . 12קצבת הבטחת הכנסה בעילה של חוסר תעסוקה
ת התעסוקה דיווח על שירו: 1998היק! ההשמות של דורשי העבודה דומי� לכאורה לנתוני� משנת 

 .  ההתייצבויות של דורשי עבודה בממוצע לחודש204,950מבי� ) �5%כ (�10,400השמות של כ

 

 השמת לשכה מול השמה עצמית

לפי רישומיו של שירות התעסוקה במערכת הממוחשבת ודיווחיו לגורמי� רשמיי� ולצורכי  .1
משרד מבקר המדינה בדק וניתח .  השמות249,432 הוא ביצע �2009 ו2008בשני� , שכר עידוד

כפי , נתוני� אלה והעלה כי שיעור ההשמות שביצע השירות היה קט� בהרבה מהשיעור שעליו דיווח
 . שיפורט להל�

בביקורת הועלה כי הנתוני� שעליה� מדווח השירות בנוגע להיק! ההשמות שהוא ביצע כוללי� לא 
 ות של דורשי העבודה אות� רש� השירות אלא ג� את אות� השמות עצמי, רק את השמות הלשכה

בהנחיות פנימיות של שירות התעסוקה הונחו עובדי הלשכות , לא זו א! זו". השמות אישור"�כ
רוב המידע על ההשמות , לפי שירות התעסוקה. לפעול למקסו� היק! ההשמות העצמיות הנרשמות

ירות אחר הסטטוס העצמיות מתקבל בשירות באמצעות מעקב טלפוני שמבצעי� עובדי הש
 .התעסוקתי של דורשי עבודה שהפסיקו להתייצב בלשכות השירות

‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È ˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‰Ï ‰Î˘Ï ˙Ó˘‰ ÔÈ· ‰�Á·‰Ï , ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ�Â˙� ÔÎ˘
È¯˜ÈÚ‰ Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰¯È˘È‰ Â˙ÁÏˆ‰ ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó ‰Î˘Ï‰ ˙ÂÓ˘‰ ; ˙ÓÂÚÏ

˙‡Ê , ‰ÁÏˆ‰ Á¯Î‰· ˙ÂÙ˜˘Ó Ô�È‡ ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ÌÈ„·ÂÚ ˙Ó˘‰· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ . 

__________________ 

א� כי אי� מדובר בהשמה של ממש אלא , יצוי� כי בדוח נשתמש במונחי� אלה שטבע שירות התעסוקה  10
 .בדיווח של דורש עבודה לשירות על כ+ שהתחיל לעבוד

ולפיה , בעניי� מש+ זמ� ההשמה מסתמ+ השירות על הגדרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  11
 .ה� עובדי� שעבדו לפחות שעה אחת בחודש הקובע בעבודה כלשהי תמורת שכר" י�מועסק"

 .450' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„50·) 2000 , ראו מבקר המדינה  12
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 ˙Â¯È˘‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯- ˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓ ÏÚÂ Â˙ÓÂ¯˙Â ÂÈ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Â‡Â·· - 
ÌÈ�Â˙�‰ ÔÈ· „È¯ÙÈ ,·¯ ‰‡ÂÂ˘‰ ÍÂ˙ ÈÏÂÏÈÓ ÁÂ˙È�Â ÌÈ¯Â‡È· ÍÎÏ ÛÈÒÂÈ Û‡Â- Ï˘ ˙È˙�˘

ÌÈ�Â˙�‰ ,Ì‰È˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÂ Ì‰È˙ÂÓ‚Ó ,‰˘Ú� ‡Ï ‰Ê ¯·„ Í‡ . ı¯ÓÓ ÏÁ‰ Ì�Ó‡2010Èˆ  ÔÈ
 ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘‰‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÈÁÂÂÈ„· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘-ÌÈÈÂ‡¯ ËÂ¯ÈÙÂ ‰�Á·‰ ‡ÏÏ ˙‡Ê Í‡ . 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÁÂ˙È�2008Â -2009 ¯ÙÒÓÓ ˙ÈˆÁÓÎ 
˙ÂÈÓˆÚ‰ ˙ÂÓ˘‰‰ ÂÈ‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÂÂÈ„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘˘ ˙ÂÓ˘‰‰ , Â„È ÏÚ ÂÓ˘¯�˘ 

Î-"¯Â˘È‡ ˙ÂÓ˘‰ ."‰ ¯ÙÒÓÓ ˙ÈˆÁÓÎ ˜¯˘ Ô‡ÎÓ ÌÏÓÚ È¯Ù ‰˙ÈÈ‰ ÂÏ‡ ÌÈ�˘· ˙ÂÓ˘‰
‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ È„·ÂÚ Ï˘ . 

 ˙ÂÓ˘‰‰ ÈÓÂ˘È¯·˘ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙‡ Â�È·‰ ÂÓˆÚ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· Ì‚˘ ‰ÏÚÂ‰ ‰˜È„··
‰Î˘Ï‰ ˙ÂÓ˘‰ ÌÚ „ÁÈ ˙ÂÈÓˆÚ‰ .‰Ó‚Â„Ï , È�ÂÈ·2009 , ‡˘Â�· ˙ÈÓÈ�Ù ˙Â·˙Î˙‰ ˙¯‚ÒÓ·

"˙ÂÓ˘‰ È‚ÂÒ" ,�ÓÒÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ·˙ÎÎ"˘¯ÂÙÓ· ‰Ó˘‰‰ Ï :
" ˙Â·¯ÂÚÓ ‰Î˘ÏÏ ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Ó ‰„Â·Ú· Â˙ËÈÏ˜ ÏÚ ‰Î˘ÏÏ ÁÂÂÈ„ ‰„Â·Ú ˘¯Â„ ¯˘‡Î

 È‰˘ÏÎ-Â È‰˘ÏÎ ‰ÓÂ¯˙ ˙Â¯È˘Ï ÒÁÈÈÏ ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡ '¯Â˘È‡ '„·Ï· ‰Èˆ˜ÈÙ Â�È‰ ."
 ÈÎ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ô‚Ò Ì‚ ·˙Î ÔÈÈ�Ú Â˙Â‡·" ÈÂËÈ·‰'‰Ó˘‰ '

Ì„‡˘ ÂÚÓ˘Ó ,Â‚ Â‡ ¯Á‡ Ì¯'Ì˘ ' ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰Î˘ÏÏ Ô‡Î ÂÏÈ‡Â ‰„Â·Ú· Ì„‡‰ ˙‡
ÔÈÈ�Ú· ˙Â·¯ÂÚÓ ." 

 כתב שירות התעסוקה כי עמדת היוע2 המשפטי 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט 
וכי לאחר קבלת הבהרות מצד הנהלת המשרד אישר היוע2 , בעניי� לא הייתה עמדתו הסופית

 .כמושג לגיטימי המשק! את תרומת השירות, "ת אישורהשמ"המשפטי את השימוש במושג 

משרד מבקר המדינה מעיר כי לא נמצאו בשירות התעסוקה אסמכתאות לדיו� בנושא ולליבונו כפי 
 . שנדרש

נועדו , שירות התעסוקה הוסי! כי הכללת ההשמות העצמיות במערכת כלל ההשמות והדיווח עליה�
א! א� קליטתו בעבודה של עובד , תה לדורש העבודהלשק! את מכלול פעילות הלשכה ואת תרומ

כמו כ� ציי� השירות שג� במי שמצא עבודה בעצמו . זה או אחר לא הייתה עקב הפניה של השירות
, ייעו2 פסיכולוגי תעסוקתי, מבחני אבחו�,  באמצעות שיחות ייעו2 בלשכה�משקיע השירות עבודה 

 עובד של �שקעה והטרחה שהשקיע מתא� ההשמה וכי מידת הה'; הכשרות מקצועיות וכד, סדנאות
אינה פחותה מזו שהושקעה בשאר ,  בדורש עבודה שמצא את עבודתו בכוחות עצמו�השירות 

 . ולעתי� א! רבה ואינטנסיבית יותר, דורשי העבודה

 �עוד הוסי! השירות כי גישה המעודדת דורשי עבודה לנקוט יזמה ולמצוא עבודה בכוחות עצמ� 
 . להבטיח את התמדתו של דורש עבודה בעבודה שבה השתלב מרצונויש בה כדי

שאלת "טע� שירות התעסוקה כי ) שיפורט בהמש$(כי בהקשר אחר של ריבוי רישו� השמות , יוער
, הטרחה או המאמ2 הכרו$ בהשמה אינה מהווה חלק מהגדרת פעילות זו ולא נית� לאבח� השמות

לא לצור$ הדיווח כהשמה ולא . הטרחה הכרוכה בה�או לקבוע קטגוריות של השמות לפי מידת 
 ". לעניי� תשלו� שכר עידוד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„· Ô˙È�˘ ‰ÓÎ „Ú ˜ÈÈ„Ï ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈÂ˘¯ ÏÚ
˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙Â¯ÒÂÓ ,ÂÏÂÎ ¯Â·ÈˆÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜ÓÏ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ¯·„· ÌÈ�Â˙�

"˙ÂÓ˘‰ " ÏÂÏÎÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ È„È ÏÚ ÂÚˆÂ· ÔÎ‡˘ ˙ÂÓ˘‰- 
‰Î˘Ï ˙ÂÓ˘‰ . ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ Ô˙Â‡ ÏÚ È˙ÂÓÎ Ú„ÈÓ ¯ÂÒÓÏ ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�

˙ÂÙ˜˘Ó‰ ,ÏÏÎ Í¯„· ,˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓ ˙‡ .‰Ï‡ ÌÈ�Â˙� , ÌÈ¯·Ò‰· ÍÂÓ˙Ï ÈÂ‡¯Â Ô˙È�
Ú„ÈÓ·Â ,Ì‰È‚ÂÒÏ ‰„Â·Ú‰ È˘¯Â„Ï ‰„Â·Ú ˙‚˘‰· ÚÂÈÒÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 
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2.  ·Â˘ÈÁ‰ ÒÈÒ·Ó ˜ÏÁ Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ ÏÚ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··
˙ÂÎ˘Ï‰ È„·ÂÚÏ „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ Ï˘ .˙Â¯È˘‰ Ï˘ „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ˙ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ‰Ï˜˘Ó

˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‰ Ï˘ ‰Ï˜˘ÓÓ ¯˙ÂÈ ·¯ ·Â˘ÈÁ· ‰Î˘Ï ˙Ó˘‰ , ˘¯„� „·ÂÚ‰˘ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÈÎ
ÔÚ·ËÓ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ ‰Î˘Ï ˙Ó˘‰· ÚÈ˜˘‰Ï .˙‡Ê ÌÚ , ¯·ÂË˜Â‡·2011 ˙Â¯È˘ ¯ÒÓ 

 ¯‡Â�ÈÓ Â˙ÏÂÁ˙ ¯˘‡ ˙ÂÓ˘‰ ‡˘Â�· ˘„Á Ï‰Â� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰2011 .
˙ÂÓ˘‰ È‚ÂÒ ‰Ú·¯‡ Â¯„‚Â‰ ‰Ê Ï‰Â�· : 

‰ )א( Î ˘ Ï  ˙ Ó ˘  השמה שבה הלשכה ביצעה את כלל הפעילויות שהביאו להשמת דורש :‰
 .העבודה

˙  )ב( È Ó ˆ Ú  ‰ Ó ˘ ‰)¯ Â ˘ È ‡  ˙ Ó ˘ ‰: דה מצא את העבודה השמה שבה דורש העבו )
 . ללא מעורבות הלשכה, בכוחות עצמו

Ë )ג( � ¯ Ë � È ‡  ˙ Ó ˘  השמה של דורשי עבודה אשר כלל אינ� פעילי� בלשכה ומצאו :‰
 ).ומקור הצעת העבודה הוא באתר האינטרנט(עבודה דר$ האתר של השירות 

‰ )ד( Î ˘ Ï  ˙ Î È Ó ˙ ·  ‰ Ó ˘ שבה דורש העבודה מצא עבודה לאחר ,  השמה עצמית:‰
בפרק זמ� של עד שלושה חודשי� , בפעילויות תומכות השמה בלשכת שירות התעסוקהשהשתת! 

לפי , "השמת לשכה"תוכר כ" השמה בתמיכת לשכה"כל , על פי הנוהל. מסיו� הפעילות התומכת
ייעו2 פסיכולוגי , מבחני אבחו�, בי� היתר, פעילויות תומכות ה�. כמה קריטריוני� שנקבעו

השתתפות בירידי תעסוקה , השתתפות בתכנית השמה,  מקצועיותהכשרות, סדנאות, תעסוקתי
כאשר דורש העבודה פעיל בלשכה או הצעת (והשמה באתר האינטרנט של שירות התעסוקה 

 ). העבודה רשומה בלשכה

˘„Á‰ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ˘ ‡ˆÂÈ , ¯˘‡ ‰„Â·Ú ˘¯Â„ Ï˘ ˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‰ ·È˘ÁÓ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘
˜¯Ù· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ È‰˘ÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ· Û˙˙˘‰ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ  , ˙Ó˘‰Î

‰Î˘Ï ,ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ‡ˆÓ Ì‡ Û‡ . 

 לגבי אופ� הפעולה והדיווח של שירות התעסוקה 2011ראוי להדגיש כי שינוי הנוהל משנת  .3
 ולא 13)ועדת ההיגוי ומועצת הייצור(בעניי� לא הובא לפני הגופי� המנהלי� את מער$ שכר העידוד 

וא! שהדבר מתחייב , א! שיש לכ$ השפעות על חישוב שכר העידוד, ישור� כנדרשקיבל את א
 . מההסכמי� להפעלת השיטה

ל שירות התעסוקה הממונה על יחידת תגמול " כתבה למנכ2011בהקשר זה יצוי� כי בדצמבר 
לנוהל יש השלכות על שיטת שכר עידוד הקיימת היו� "ותמרו2 באג! השכר שבמשרד האוצר כי 

כל עוד לא אושר הנוהל במועצה אי� לו תוק! מבחינת חישובי . 14יש לאשרו במועצת הייצורולכ� 
 ".שכר עידוד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙Â¯È˘‰ ÏÚ
 ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡Â ‰Ú·˜�˘ ˙¯‚ÒÓ‰Ó ‚Â¯ÁÈ ‡Ï „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ÔÙÂ‡

ÍÎÏ ,ˆÚÂÓ ˙Â·¯Ï¯ÂˆÈÈ‰ ˙. 

__________________ 

 .45מ "ע, "שכר עידוד בשירות המדינה"לפירוט בנושא ראו הפרק   13
 .לאשר את המודל לחישוב שכר עידוד, בי� היתר, גו� פני� משרדי שתפקידו  14
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 ˙Â¯È˘ Ï˘ ˘„Á‰ Ï‰Â�· Ú·˜�˘ ÈÙÎ ˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‰ÏÂ ‰Î˘Ï ˙Ó˘‰Ï ‰ÂÂ˘ Ï˜˘Ó Ô˙Ó
‰„Â·Ú È˘¯Â„ Ï˘ ˙ÂÈÓˆÚ ˙ÂÓ˘‰ ÔÈ‚· „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ˙Ï„‚‰ È„ÈÏ ¯ÂÓ‡Î ‡È·Ó ‰˜ÂÒÚ˙‰ .

 ‰˙Â‡Ï ÒÁÈÈÏ ˘È˘ ÌÈÈÒÁÈ‰ ˙ÂÏ˜˘Ó‰Â ‰˜„ˆ‰‰ ˙�ÈÁ· ‡ÏÏ ‰˘Ú� ¯·„‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï
˙ÂÏÈÚÙ ,‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰˘Ú� Û‡ ‡Â‰„Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ Í¯ÚÓ ˙‡ ÌÈÏ‰�Ó‰ ÌÈÙÂ‚. 

א$ קבעה כי , מועצת הייצור אישרה את הפעלת הנוהל בלשכות, לאחר סיו� הביקורת, 2012בינואר 
חצי שנה לאחר הפעלתו היא תתכנס שוב כדי לקבל החלטות בנושא נוסחת שכר העידוד והשפעותיו 

 . של הנוהל

 

 מש� ההשמה

ולמידת התרומה של השירות בהשמה הוא מש$ הזמ� אחד המדדי� החשובי� להצלחת ההשמה 
לכ� חשוב שהשירות יקבע אמות מידה להערכת מידת . ע עובד במקו� העבודה שבו הוש�"שדו

ע רק לשעה אחת "ג� השמת דו, לפי שירות התעסוקה, כאמור. ההצלחה בהשמת עובדי� במדד הזה
 .של עבודה מוגדרת כהשמה ונקלטת ככזאת במערכת של השירות

לפי , השמת איכות. שירות התעסוקה קבע את איכות ההשמה על פי מש$ הזמ� של ההשמה, אכ�ו
שבה התמיד דורש העבודה שלושה חודשי� לפחות במקו� , מכל סוג, השמה"היא , השירות
מש$ ההשמה הוא פרק הזמ� שבו לא התייצב דורש העבודה , לפי חישוב השירות". העבודה
 . בודההחל במועד קליטתו בע, בלשכה

, שנתית�בראייה שנתית ורב, הנתוני� בדבר מש$ זמ� ההשמה והשינויי� שחלי� בו, הנה כי כ�
, לכ� ראוי היה שהשירות יפרט בפרסומיו ג� נתוני� אלה. חשובי� להבנת פני המשק ושוק העבודה

אול� בנתוני ההשמות . המלמדי� על תרומתו היחסית של השירות ועל המצב התעסוקתי במשק
דהיינו הוא אינו מבחי� בי� ההשמות , ס� השירות לא נכלל מידע מפורט על מש$ ההשמהשמפר

 ). שבוע או יו� אחד בלבד, חודש(שנמשכו פחות משלושה חודשי� 

 ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó88,113) 35% ( ÍÂ˙Ó249,432 ˙Â¯È˘· ÂÁÂÂ„˘ ˙ÂÓ˘‰‰ 
 ÌÈ�˘· ‰˜ÂÒÚ˙‰2008Â -2009Ù Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÈÈ˙Ò‰  ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Ó ˙ÂÁ

˙ÂÈ˙ÂÎÈ‡ ˙ÂÓ˘‰ ˙Â·˘Á� Ô�È‡ ÍÎÈÙÏÂ .59,035 ˙ÂÓ˘‰ )67%ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘‰‰Ó  ( ÂÎ˘Ó�
˙ÂÁÙ Â‡ ˘„ÂÁ ,Â4,649 ˙ÂÓ˘‰ )Î-5%Ô‰Ó  („·Ï· „Á‡ ÌÂÈ ÂÎ˘Ó� , ÌÂÈ ˙¯ÁÓÏ Â�ÈÈ‰„

‰Î˘Ï· ·ˆÈÈ˙‰Ï ‰„Â·Ú‰ ˘¯Â„ ¯ÊÁ ‰Ó˘‰‰ ÌÂ˘È¯ . 

 לחוק הביטוח 165ק כעולה מהוראת סעי! מכוח גזירת המחוק"בתשובתו כתב שירות התעסוקה כי 
בלית ברירה ג� לפעול להשמת� של ,  נדרש שירות התעסוקה�1995ה"התשנ) נוסח משולב(הלאומי 

ובלבד שהיא תואמת . כישוריה� וניסיונ�, מובטלי� בעבודה שאינה בהכרח תואמת את השכלת�
שנאל2 להיענות לכל , ודהבנסיבות כאלה לא נית� להבטיח מראש שדורש העב. את מצב בריאות�

 א$ לא בהכרח הולמת את �) אחרת יירש� לו סירוב(הצעת עבודה המתאימה למצב בריאותו 
מעצ� טיבה לא , ברור שהשמה כאמור.  אמנ� יתמיד בעבודה כאמור�כישוריו וניסיונו בעבודה 

 ". תארי$ ימי�
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ÁÂÂÈ„ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘˘ ˙ÂÓ˘‰‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ 
ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ È˙˜ÂÒÚ˙ ÔÂ¯˙Ù ,„Â‡Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ô·Â¯Â . ˙Â¯È˘‰ Ì�Ó‡

ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Ó ÚÙ˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ‰Ó˘‰‰ Í˘ÓÂ ‰ÓˆÚ ‰Ó˘‰Ï ˜¯ È‡¯Á‡ , ·ˆÓ Ì‰·Â
˜˘Ó‰ , ˙ÂÓ‚Ó ÏÚ „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÌÈ�Â˙�‰ ÁÂÏÈÙÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡
˙ÂÈÚ·Â .ÍÎÈÙÏ ,È˘ ÏÚ¯Â·Èˆ· ÌÓÒ¯ÙÏÂ ˙ÂÓ˘‰‰ Í˘Ó È�Â˙� ˙‡ ÁÏÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯ . 

 

 מדידת מש� ההשמה 

מאחר שדיווחי שירות התעסוקה על השמת עובדי� מתבססי� כמעט א$ ורק על התייצבות דורשי 
כלומר מש$ ההשמה נמדד על פי המועד שבו חזר דורש העבודה , העבודה בלשכות השירות

הנחת השירות , בודה לא חזר ללשכה לאחר שנרשמה לו השמה כל עוד דורש ע�להתייצב בלשכה 
 . וימי� אלה נכללי� במש$ ההשמה, היא שהוא עובד

נית� בהחלט לצאת " כי 2011שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוגוסט 
אמנ� נקלט בעבודה שכ� אחרת הוא היה שב , מכלל הנחה שדורש עבודה שלא התייצב בלשכה

 ". כדי לממש את זכאותו לדמי אבטלה או דמי הבטחת הכנסהללשכה 

עבד בה זמ� קצר מאוד ולא חזר ע� סיו� עבודתו , אול� א� דורש עבודה הוש� בעבודה מסוימת
 �להתייצב בלשכת התעסוקה כיוו� שמיצה את זכאותו לדמי אבטלה או לקצבת הבטחת הכנסה 

א! שלשירות התעסוקה אי� כל מידע על , )י�יותר משלושה חודש(ההשמה תד4וח כהשמה איכותית 
יוצא אפוא שייתכ� מאוד שמספר לא מבוטל של השמות המדווחות כהשמות איכותיות . העסקתו

 .אינ� כאלה

ע שהפסיק להתייצב בלשכה לאחר שנודע "שירות התעסוקה טע� שהוא מתקשה לעקוב אחר דו
עיר כי לגבי כל אות� דורשי עבודה משרד מבקר המדינה מ, ע� זאת. לשירות על קליטתו בעבודה

 הרי שנית� � ובפרט אלו שחזרו להתייצב בתו$ פרק זמ� קצר �שהושמו וחזרו להתייצב בלשכה 
, למרות זאת. וכ� נית� לעדכ� את נתוני המעסיק בהתא� לכ$, לבדוק א� ה� עבדו וכמה זמ� עבדו

, קלות את עבודתו בפועלע חוזר להתייצב בלשכה ואפשר לבדוק ב"בביקורת עלה כי ג� כשדו
 . הבדיקה לא נעשית והדיווח אינו מעודכ�

ההסתמכות על אי התייצבות דורשי עבודה ועל " כי 2011שירות התעסוקה מסר בתשובתו מאוגוסט 
הרי שנית� ...  של דיוק 100% אמינה דייה וא! א� אי� היא מגעת לכדי �תשאול� בעניי� זה 

 ".ירותלהסתפק בה לצרכיו המנהליי� של הש

אשר , יצוי� כי הדיווח של שירות התעסוקה למוסד לביטוח לאומי אינו כולל דיווחי� על השמות
 .עשויי� להועיל בהצלבת נתוני� בי� שני הגופי� ובאימות הנתוני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È�Â˙� Ï˘ Ì˙Â�ÈÓ‡Â Ì˜ÂÈ„ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
˙ÂÓ˘‰‰ ,‰ ÁÂËÈ·Ï ÁÂÂ„Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â˙Â¯È˘Ï ‰ÚÂ„È‰ ‰Ó˘‰ ÏÎ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï . ˙Â¯È˘‰ ÏÚ

˙ÂÓÈ‡Ï ÏÂÚÙÏ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Â ,Ì‰È�È· ÌÈ�Â˙�‰ ÌÂ‡È˙ÏÂ ÔÂÎ„ÚÏ . 

 Û‡ ÌÈÈË�ÂÂÏ¯ Ì‰ ÌÈ˙ÚÏÂ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁÏ Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó ÂÏÏ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ
 ‰„Â·Ú È˘¯Â„ ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ÌÈ�ÓÈ‰Ó ÌÈ�Â˙� ˙‚ˆ‰ÏÂ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰Ó ˙Â‡·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙Ï

‰�È„Ó· .ÏÏ˘Ó , ˙Â‡ˆÂ‰‰ Û˜È‰ ÏÚ ˘ÓÓ Ï˘ ˙ÂÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÈÂ˘Ú ÌÈ˜ÈÂ„Ó ‡Ï ÌÈ�Â˙�Ï
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ Â˙˘ÂÈ ¯˘‡ . 
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.  העביר שירות התעסוקה למשרד מבקר המדינה נוהל חדש בנושא השמות2011באוקטובר , כאמור
ישוב נקבע לצור$ ח" מש$ ההשמה"ובו צוי� כי המושג " הבהרות לנוהל השמה"לנוהל צור! מסמ$ 

. וכי שירות התעסוקה אינו יכול ואינו מעוניי� למדוד ולבדוק את מש$ ההשמה, שכר עידוד בלבד
בשו� פני� ואופ� כעובדה המבטאת באמת ִכמה זמ� , אי� להשתמש בנתו� זה: "עוד ציי� השירות

זהו נתו� מטעה ואל לנו להשתמש בו שלא . עבד אותו דורש עבודה במקו� העבודה שבו הוא הוש�
 ".לצור$ שלשמו הוא נולד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘È ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó· ‰„Â·Ú‰ ˘¯Â„ „ÈÓ˙‰ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÏ
‰·¯ ˙Â·È˘Á ,Í˘ÂÓÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰„Â·Ú ÔÈ„Î ˙Á‡ ‰Ú˘Ï ‰„Â·Ú ÔÈ„ ÔÈ‡Â , ˙�ÈÁ·Ó Ô‰

"‰ÁÏˆ‰‰ "‰Ó˘‰· ,‰„Â·Ú‰ ˜Â˘ ÏÚ ÍÎÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙�ÈÁ·Ó Ô‰Â . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯È˘ ˙„ÓÚ ‰ÈÙÏÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â"‰Ó˘‰‰ Í˘Ó " Í¯ÂˆÏ Ú·˜�
 ‡Â‰ Í‡ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ"ÔÙÂ‡Â ÌÈ�Ù ÌÂ˘· " ‡Ë·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡"˙Ó‡· " ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙‡

Â„˘" ÌÈÂÒÓ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· „·Ú Ú- ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ˙˙˘ÂÓ ÂÈÏÚ˘ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó 
„Â„ÈÚ ,¯·„·˘ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ . 

 כי אי� במידע על פרק הזמ� שבו התמיד 2012בינואר שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה 
השירות הוסי! כי איכות ". איכות ההשמה"דורש העבודה לאחר שהוש� בה כדי ללמד בהכרח על 

ההשמה נמדדת בנקודת הזמ� שבה הופנה דורש העבודה לעבודה כלשהי בשי� לב לבחינת התאמתו 
דוק א� יש התאמה או קשר סיבתי בי� עובדת וייתכ� כי יש מקו� לב, ולא לאחר מכ�, לאותה עבודה

ולנוכח זאת , הפנייתו של דורש העבודה לעבודה מתאימה ובי� מש$ תקופת ההשמה באותה עבודה
לשקול א� פרק הזמ� שבמהלכו התמיד דורש העבודה בעבודה שבה הוש� אכ� ראוי לשמש מדד 

 . להצלחה ולתשלו� שכר עידוד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ ÁÎÂ�Ï ÌÈ„„Ó‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È ˙Â¯È˘‰ ˙·Â˘
„Â„ÈÚ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰ . 

 מסר שירות התעסוקה למשרד מבקר המדינה כי הנתוני� הנוגעי� למש$ ההשמה 2012בינואר 
 . ה� באתר האינטרנט וה� בהודעות לעיתונות2010מאי �מפורסמי� מהחודשי� מר2

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÓ˘‰ ¯·„· ÌÈ�Â˙�‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ˙Â¯È˘‰ ÚˆÈ·˘ ˙
‰Ó˘‰‰ ÌÂÁ˙· Â˙ÁÏˆ‰ ˙‡Â ˙Â¯È˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ , ˙ÂÓ˘‰ ÔÈ· ‰�Á·‰ ˙Â˘ÚÏ ˘È ÍÎ Ï˘·Â

˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÂ˘˙ ÔÈ·Â ÚˆÈ· ˙Â¯È˘‰˘ , ÈÓˆÚ ‰„Â·Ú ˘ÂÙÈÁ Ô‰ Ô‰È˙Â‡ˆÂ˙˘
‰„Â·Ú‰ ˜Â˘· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙÂ . ¯·„· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ÁÏÙÏÂ Ë¯ÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ

˙ÂÓ˘‰‰ , Í˘Ó ÏÚÂ ˙ÂÓ˘‰‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡Â ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ
˙ÂÓ˘‰‰ . 

 

 השמות קצרות מועד ותשלו גמלאות 

מההשמות שנרשמו היו ) �35%כ (88,113 העלתה כי �2009 ו2008בדיקת נתוני ההשמות לשני� 
היו ) 35% (�30,818מה� היו השמות לשכה ו) 65% (57,295. לפרק זמ� של פחות משלושה חודשי�

 . רבות מהשמות אלה נמשכו פחות מחודש ימי� וא! פחות משבוע ימי�. השמות עצמיות
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מדורשי העבודה שנרשמה לה� השמה למש$ שבוע ימי� או פחות היו תובעי דמי ) 42% (15,098
בעניי� זה ראוי להדגיש כי מרבית דורשי העבודה התובעי� דמי אבטלה מחויבי� להתייצב . אבטלה

יוצא מכ$ שא� . ות התעסוקה אחת לשבוע על מנת לשמור על רצ! זכויותיה� לדמי אבטלהבלשכ
א$ לא השתלב בעבודה וחזר להתייצב בלשכה כעבור , דורש עבודה נרש� כמי שהוש� בעבודה

מאיד$ ,  זכויותיו לדמי אבטלה אינ� נפגעות שכ� רצ! הימי� שבה� התייצב בלשכה נשמר�שבוע 
ר העידוד של עובדי השירות מאחר שנרשמה לדורש העבודה השמה למש$ יש לדבר השפעה על שכ

 ). ג� א� בפועל הוא לא עבד אפילו יו� אחד(שבעה ימי� 

העובדה שזכויותיו לדמי אבטלה של : "בתשובתו למשרד מבקר המדינה כתב שירות התעסוקה
אינה מונעת )  עבדובכפו! לניכוי הימי� שבה�(, מחמת שמירת רצ! הימי�, דורש עבודה לא נפגעו

כאמור משק! ג� את מידת הטרחה שטרח מתא� . ממתא� ההשמה לדווח על השמה בעבודה
מאיד$ גיסא מחובתו ... ההשמה בהפניית דורש העבודה לעבודה מתאימה לעניי� גמול שכר העידוד

ימי� . של מתא� ההשמה לדווח למוסד לביטוח לאומי על מספר הימי� שבה� הוש� דורש העבודה
 ". מנוכי� מדמי האבטלה המגיעי� לו, ו שבגינ� הגיע לו שכראל

 ˙�˘· Ì˘¯ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘˘ ˙ÂÓ˘‰‰ È�Â˙� ˙‡ ·ÈÏˆ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2008 ÌÚ 
ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÂÁÂÂÈ„ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯ÈÎ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ È�Â˙� . ÈÎ ‰ÏÚ ‰˜È„·‰Ó

 ÍÂ˙Ó103,963Â„ " ˙�˘· ˙ÂÓ˘‰ Ì‰Ï Ì˘¯ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘˘ Ú2008 ,15,591 Â¯ÊÁ 
ÌÈÓÈ ÚÂ·˘ ÍÂ˙· ‰Î˘Ï· ·ˆÈÈ˙‰Ï ,ÚÂ·˘Î Ì˘¯� Ì˙Ó˘‰ Í˘Ó ÍÎÈÙÏÂ .˙‡Ê , ÏÚ˘ „ÂÚ·

ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È�Â˙� ÈÙ , ˙ÂÁÙÏ16% Ì‰Ó )2,585Â„ " ÍÂ˙Ó Ú15,591 ( Â„·Ú ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ
 ÂÓ˘Â‰˘ Ì˘¯� Â·˘ ÚÂ·˘‰ ÍÏ‰Ó·- Ïˆ‡ ‡ÏÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘· ÌÂ˘¯‰ ˜ÈÒÚÓ‰ Ïˆ‡ ‡Ï 

¯Á‡ ˜ÈÒÚÓ Û‡ ,ÓÏÂ ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ÏÏÎ Â„·Ú ‡Ï Ì‰ ‰˘Ú2008 . 

שירות התעסוקה מסר בתשובתו כי העובדה שברשומות הביטוח הלאומי לא נמצאו אסמכתאות לכ$ 
וכי יכולות להיות מגוו� , שדורש העבודה עבד אינה מלמדת על כ$ שדורש העבודה לא הועסק כלל

ה ועבודה שלא דווח עליה למשל עבודה לפרק זמ� קצר שהמעסיק לא דיווח עלי, סיבות לכ$
לא נית� להסתמ$ על רישומי הביטוח הלאומי כעל , לטענת השירות, על כ�. משיקולי העלמת מס

מקור נתוני� מהימ� לחלוטי� שיש בו כדי להפרי$ את נכונות� של רישומי השירות בדבר קליטת 
 . דורשי העבודה לעבודה

רישו� ההשמות בשירות , ח הלאומיהתוצאה היא שבהיעדר ממשק ואימות נתוני� ע� הביטו
 . התעסוקה לא השפיע על תשלו� הקצבאות של אות� דורשי עבודה שלכאורה עבדו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯È˘ ÔÈ· ˜Â„‰ ÌÂ‡È˙ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
È‡ Â‡ ˙Â‡ÎÊ ÚÂ·˜Ï ˙�Ó ÏÚ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ‰˜ÂÒÚ˙‰- È˘¯Â„ Ï˘ ˙Â‡·ˆ˜Ï ˙Â‡ÎÊ

˘Â‰ ¯˘‡ ‰„Â·Ú¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ ‰„Â·Ú· ÂÓ. 

 

 

 רישו� נתוני� במערכת הממוחשבת של השירות 

הבקרה . בדבר רישומ� של נתוני�, לפחות מדגמית, כללי מינהל תקי� מחייבי� תיעוד וג� בקרה
והיא חשובה ג� משו� שנתוני� אלה עשויי� לשמש , חשובה לבחינת אמינות� של הדיווחי�

ה כי מרבית הרישומי� במערכת המידע הממוחשבת של שירות הביקורת העלת. לצורכי שכר עידוד
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אינ� מלווי� באסמכתאות לאימות , סירובי� ופעולות אחרות, ובכלל זה רישו� השמות, התעסוקה
 . וכי השירות אינו מבצע בקרה נאותה על איכות הרישומי� במערכת, רישו� הפעולה

 באמצעות ניתוח הנתוני� �2009 ו2008משרד מבקר המדינה בדק את דיווחי ההשמה בשני� 
 : להל� הפירוט. הקיימי� בשירות ובאמצעות השוואת חלק מהנתוני� לנתוני הביטוח הלאומי

1.  ‡ Â ‰  Ì Â ˘ ¯ ‰  ˜ È Ò Ú Ó ‰  Ô ‰ · ˘  ˙ Â Ó ˘ ‰"‰ ˜ Â Ò Ú ˙ ‰  ˙ Â ¯ È ˘ " Â ‡
"È � Ó Ê  ˜ È Ò Ú Ó:  השמות לשכה הרשומות על ש� �500 השמות עצמיות וכ�1,000נמצאו כ "

נראה כי אי� הסבר של . מקו� שיהיו רשומות על ש� המעסיק בפועלב, "שירות התעסוקה"המעסיק 
כמעסיק היא היעדר פרטי� על המעסיק " שירות התעסוקה"וכי הסיבה לרישו� , ממש לתופעה

 . בפועל או בשל רישו� השמות אשר לא התבצעו בפועל

 בה�  השמות אשר מספר תיק הניכויי� של המעסיק הרשו��400בדיקת השמות הלשכה העלתה כ
כלומר במערכת ההשמה לא נמצא מספר תיק הניכויי� של המעסיק ועל מנת , "מספר זמני"הוא 

פקידי ההשמה . להזי� את פרטי ההשמה או הצעת העבודה במערכת הוקלד תחתיו מספר זמני
אמורי� היו לעדכ� בשלב מאוחר יותר את מספר תיק הניכויי� החסר בהתא� לרישו� בביטוח 

טר� עודכנו נתוני מעסיקי� אלה ) 2010אוגוסט ( העלתה שבמועד סיו� הביקורת הביקורת. הלאומי
 . במערכת ההשמה

תחת " שירות התעסוקה"שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי הסיבה לרישו� 
ש� המעסיק היא הקושי להזי� את פרטי ההשמות כאשר לא נמצא מספר מעסיק במערכת מסיבות 

וכי הוא פועל לקבל " משק בית"במעסיקי� בעבודת , על פי רוב, ת הוסי! כי מדוברהשירו. שונות
מעסיק "כמו כ� הוא פועל לרישו� ברור של . את פרטי המעסיקי� האלה מהמוסד לביטוח לאומי

עוד הוסי! השירות כי חלק מהמעסיקי� החדשי� . במערכת מחשוב חדשה שמתוכננת על ידו" זמני
ולמעסיק ניתנת , ת התעסוקה לפני השלמת הרישו� במוסד לביטוח לאומימזמיני� עובדי� משירו

 . להגיש די� וחשבו� ראשו� למוסד לביטוח לאומי, מיו� הרישו� כמעסיק, ארכה של שבועיי�

בכל הנוגע להשמות עצמיות ייתכנו קשיי� באיתור פרטי המעסיק משו� שהמידע מתקבל בדר$ כלל 
רישו� הצעת העבודה אמור להיעשות , רה של השמות לשכהאול� במק, טלפונית מדורש העבודה

לרבות מספר תיק , ועל כ� עליו לכלול את כל הפרטי�, מראש על סמ$ פנייתו של המעסיק עצמו
לא נראה שיש הסבר של , בהנחה שבהשמות אמתיות עסקינ�. הניכויי� של המעסיק בביטוח הלאומי

ג� כשמדובר , נוס! על כ$. � של המעסיקממש לתופעת רישו� השמות לשכה ללא פרטי� מלאי
 . אי� כל מניעה לעדכ� את הנתוני� במערכת ההשמה בתו$ פרק זמ� קצר, במעסיקי� חדשי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘Ù‡Ï ˙�Ó ÏÚ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÓ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯Ù˘Ï ˘È
˙Â˙ÓÂ‡Ó ˙ÂÓ˘‰ ˜¯Â Í‡ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÈÊ‰Ï ˙ÂÎ˘Ï‰ È„·ÂÚÏ , ÈË¯Ù ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÂÏÏÂÎ‰

ÚÓ‰˜ÈÒ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·· ˜È˙‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 

2. È Ó Â ‡ Ï ‰  Á Â Ë È · ‰  È Ó Â ˘ È ¯ ·  ˙ Â „ Ú  Ô ‰ Ï  ‰ ‡ ˆ Ó �  ‡ Ï ˘  ˙ Â Ó ˘ חוק : ‰
הביטוח הלאומי מחייב מעסיקי� לדווח למוסד לביטוח לאומי על פרטי עובדי� שהעסיקו ועל 

ל� או, התעסוקה מעביר לביטוח הלאומי את פרטיה� של מחוסרי העבודה שירות. מועדי העסקת�
 רש� 2008בשנת  .נמצא כי השירות אינו מדווח לביטוח הלאומי על ההשמות הרשומות אצלו

משרד מבקר המדינה השווה נתוני� אלה לנתוני� הנכללי� ברישומי .  השמות103,963השירות 
 . 200815הביטוח הלאומי לשנת 

__________________ 

 כיוו� שבמועד הביקורת נמצאו לגבי אותה שנה נתוני� מלאי� 2008קה נעשתה על נתוני שנת הבדי  15
 . במערכת הביטוח הלאומי
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ל הביטוח  ע� הנתוני� ש2008הצלבת נתוני ההשמות ששירות התעסוקה דיווח עליה� בשנת 
) �6%כ (�6,200העלתה כי לכ, הכוללי� את שמות המועסקי� על פי דיווחי המעסיקי�, הלאומי

 .מההשמות שנרשמו באותה שנה לא נמצאה עדות ברישומי הביטוח הלאומי 

Â�ÈÈ‰„ ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ È�Â˙� ÈÙ ÏÚ , ˙Â¯È˘· ˙ÂÓ˘‰ Ì‰Ï ÂÓ˘¯� ¯˘‡ ‰„Â·Ú È˘¯Â„
˘‰‰ „ÚÂÓ· Â„·Ú ‡Ï ÏÏÎ ‰˜ÂÒÚ˙‰˙Â¯È˘· ÌÂ˘¯‰ ˜ÈÒÚÓ‰ Ïˆ‡ ‰Ó .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÈÎ ‡ˆÓ�

 ˙�˘ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÏÏÎ Â„·Ú ‡Ï ‰„Â·Ú È˘¯Â„ Ì˙Â‡2008 . 

Â„·Ú ‡Ï˘ ‰„Â·Ú È˘¯Â„Ï ˙ÂÓ˘‰ Ì˘¯ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘˘ ÚÓ˘Ó , ÈÓÂ˘È¯· Ì‚Ù ˘È˘ Â‡
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ .ÌÈ�Â˙�‰ ˙ÂÓÈ‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ˙‡Ê ¯¯·Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎ ÔÈ·Â ÍÎ ÔÈ· . 

עה זו של רישו� השמות אשר לא התבצעו בפועל עלתה ג� במסגרת בדיקות שעשתה יצוי� כי תופ
א$ לא נקט , ומכא� שהשירות היה ער לתופעה, מפע� לפע� הביקורת הפנימית בשירות התעסוקה

 . צעדי� לצמצומה

נעדר , שירות התעסוקה כתב בתשובתו כי מעבר לבירור שעושי� מתאמי ההשמה ע� דורשי העבודה
 . כולת טכנית לוודא ברמת אמינות גבוהה יותר את עצ� ההשמה ואת משכההשירות י

וכי לעתי� דורש עבודה , השירות הוסי! כי עשויות להיות טעויות ג� ברישומי הביטוח הלאומי
שהוש� בעבודה איננו מדווח כעובד למוסד לביטוח לאומי במקרי� שבה� הוא עבד תקופה קצרה 

עוד מסר השירות כי לעתי� דורשי . חליט שלא לדווח עליואו שהועסק שלא כחוק והמעסיק ה
לדוגמה ה� השתמשו בשמו המסחרי , א� במתכוו� וא� בתו� לב, עבודה מסרו לו נתוני� שגויי�

 .של המעסיק ולא בש� המופיע ברישומי הביטוח הלאומי

ו� רישו� ההשמות במערכת הממוחשבת של שירות התעסוקה נעשה ללא אסמכתאות לריש, כאמור
לא נעשה תהלי$ של עדכו� נתוני� או אימות , כמו כ�. ואינו מלווה בבקרות נאותות על טיב הדיווח

והיו למשל מקרי� , כפועל יוצא מכ$ אי� התאמה בי� הרישומי�. נתוני� מול המוסד לביטוח לאומי
� לו שבה� השירות דיווח על דורש עבודה כעל מי שעובד ואילו המוסד לביטוח לאומי המשי$ לשל

 . קצבה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯ÈˆÈÏ ÏÂÚÙÏ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
ÌÈ�Â˙� Ï˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ ‰�ÈÓ‡ ˙Î¯ÚÓ . ÏÎ ˙‡ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ¯È·Ú‰Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ

Â˙Â˘¯·˘ ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ , ˙‡ÈˆÓ ÏÚ ‰„Â·Ú È˘¯Â„ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„Ï Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ‰„Â·Ú ,Â„˘ ÔÎ˙ÈÈ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ˙Â·¯Ï" ˙Â¯È˘È ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ˜ÈÒÚÓ‰ Â‡ Ú

ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï . 

 כי הוא ישת! פעולה ביצירת 2011המוסד לביטוח לאומי כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
בכפו! לאישור הוועדה למסירת מידע , א� יתבקש לכ$, ממשקי� להעברת מידע לשירות התעסוקה

  .של המוסד לביטוח לאומי
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 ריבוי רישו� השמות 

 על מנת �וחשוב לא פחות , בשל כ$. שיעור ההשמות הוא כאמור מרכיב בשכר� של עובדי השירות
א! . שומה על השירות לוודא שנתוניו מדויקי� ואמיני�, לדווח במדויק על תרומתו הכלכלית למשק

 :ה�דיוקי� ב� העלתה אי�2009 ו2008סקירת נתוני ההשמות לשני� , על פי כ�

 

 ע אצל אותו המעסיק בשני עוקבות"דיווחי על השמות לאותו דו

 השמות שנרשמו באופ� זהה לאותו דורש עבודה אצל אותו מעסיק ובאותו תפקיד �4,200נמצאו כ
 . בשני� עוקבות

ע "שירות התעסוקה הסביר בתשובתו כי לעתי� מתבצעות השמות עוקבות שנה אחר שנה עבור דו
 או עובדי� אחרי� המועסקי� באופ� עונתי וכ� עובדי� המועסקי� על ידי קבלני גננות, כגו� מורי�

 . ולאחר מכ� מופני� שנית לאותו מעסיק, כוח אד� ומפוטרי� בסיומה של תקופה מסוימת

Â„ ˙ÈÈ�Ù‰Â ÚÂ„È ¯·Î ˜ÈÒÚÓ‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ¯˜ÈÚ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â¯È˘‰ ˙·Â˘˙Ó" Ú
Â˙È‡Ï „ÁÂÈÓ ıÓ‡Ó ˙Ú˜˘‰ ‡ÏÏ ˙Úˆ·˙ÓÂ„ ˙¯˘Î‰Ï Â‡ ‰„Â·Ú‰ ÌÂ˜Ó ¯"Ú . ˜ÙÒ˘ Ô‡ÎÓ

 ÔÂÎ� ‚ˆÓÏ ÌÂ¯˙Ï È„Î ˙ÂÏÈ‚¯ ˙ÂÓ˘‰ ¯Â˙· ˙Â¯È˘‰ ÈÁÂÂÈ„· ÂÏÏ‰ ÌÈ�Â˙�‰ ˙ÏÏÎ‰· ˘È Ì‡
‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ˙‡ÈˆÓÏ ˙Â¯È˘‰ ˙ÓÂ¯˙ Ï˘Â ˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙‰ ·ˆÓ Ï˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ‰‰ÂÓ˙

„Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ÌÈÁÂÂÈ„· ÌÈÏÏÎ� ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�˘ ‰„·ÂÚ‰ .˜Ó ÏÎÓÌÂ , ˙Ú„Ï
˙ÂÓ˘‰‰ ÈÁÂÂÈ„ ¯˙ÈÏ ‰Ï‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 ˙ÂÓÂ˜Ó Ì˙Â‡· ¯ÊÂÁ ÔÙÂ‡· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡· ‰˘ÚÓÏ ¯·Â„Ó ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ÔÎ˘
‰„Â·Ú ,È˙˜ÂÒÚ˙ ÔÂ¯˙Ù ˙ÂÂ‰Ó‰ ˙Â˘„Á ˙ÂÓ˘‰· ‡ÏÂ . 

 

 אותו החודשע אצל אותו המעסיק ב"דיווחי על כמה השמות לאותו דו

 מקרי� שבה� נרשמו שתי השמות לאותו דורש עבודה באותו חודש ואצל אותו �1,050נמצאו כ
מדובר לכאורה ברישו� , כלומר. לעתי� בדיוק באותה משרה ולעתי� בתיאור משרה דומה, מעסיק

 . כפול של השמה

ר באותו שירות התעסוקה הסביר בתשובתו כי לעתי� דורש עבודה נקלט בעבודה אול� מתפט
יש שלאחר כמה ימי� או שבועות דורש העבודה מביע נכונות לחזור . ועל כ� נרש� לו סירוב, חודש

כמות של "השירות הוסי! שהוא סבור כי . או מופנה אל אותו מעסיק בתפקיד אחר, לאותו מעסיק
 ".  מקרי� סבירה בהחלט1,050

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÂ‡ ‰ÏÂÎÈ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ˙·Â˘˙ÌÈ„„Â· ÌÈ¯˜Ó ¯È·Ò‰Ï È ,
 ÌÈ·¯ ‰Î ÌÈ¯˜Ó ‰˙ÂÚˆÓ‡· ˜È„ˆ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ¯È·Ò ‡Ï ÌÏÂ‡- 1,050 ÌÈÈ˙�˘· ÌÈ¯˜Ó - 

˙ÂÈ˙ËÈ˘ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÈ„ÓÏÓ‰ . 

 

  דיווחי על כמה השמות לאותו דורש עבודה באותו היו

ובס$ ,  דורשי עבודה נרשמו יותר מהשמה אחת באותה משרה ובאותו יו��1,265עוד נמצא כי ל
 .  השמות�2,800הכול נרשמו לה� כ
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 ע באותו החודש אצל מעסיקי שוני"דיווחי על כמה השמות איכות לאותו דו

השמה למשרה מלאה למש$ יותר משלושה חודשי� נחשבת בשירות התעסוקה להשמה , כאמור
בדיקת נתוני . בחישוב שכר העידוד" ניקוד מוגבר"וא! מזכה את עובדי הלשכות ב, איכותית

,  השמות איכותיות אשר נרשמו לדורשי עבודה�1,300 העלתה כ�2009 ו2008מות בשני� ההש
לעתי� במשרה , נוספת אצל מעסיק אחר" איכותית"אול� בד בבד נרשמה לה� באותו חודש השמה 

 .דומה ולעתי� במשרות שונות

 

 דיווחי על כמה השמות לאותו דורש עבודה על ידי דיווחי חלקי משרה

. ניקיו� וטיפול בקשישי�, רות הרשומות בשירות ה� משרות לעבודה במשק ביתרבות מ� המש
כ$ שעל מנת לעבוד במשרה מלאה צרי$ דורש העבודה , משרות אלו מטבע� ה� משרות חלקיות

סקירת דיווח ההשמות העלתה כי כל משרה חלקית כאמור לעיל . לעבוד בכמה מקומות עבודה
 .מתקבלת היא שלדורש עבודה אחד נרשמות כמה השמותהתוצאה ה. מדווחת כהשמה בפני עצמה

 כי מידת הטרחה ומידת המאמ2 לה� נדרש פקיד 2011שירות התעסוקה הסביר בתשובתו מאוגוסט 
ההשמה כדי להשי� את דורש העבודה במשרה מלאה זהות לאלו הנדרשות ממנו להשימו במשרה 

על מנת שתהא בידו משרה , חלקיתלפיכ$ השמת דורש עבודה אצל כמה מעסיקי� במשרה , חלקית
 טע� השירות כי ניסיו� 2012בתגובה נוספת מינואר . נספרת לפי מספר ההפניות למעסיקי�, מלאה

כדי שלא תירש� יותר , המופיעה במודל לחישוב שכר עידוד" ההגדרה הטכנית"להתבסס על 
 ". כר עידודמנוגד לרציונל שבבסיס ש", ע לצור$ חישוב שכר עידוד"מהשמה אחת לכל דו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „·Â¯ ÛÈÒÂÓ ‰È‰ ÌÓÂÒ¯ÙÂ ‰¯˘Ó Û˜È‰ ÈÙÏ ÌÈ�Â˙�‰ ÁÂÏÈÙ
„Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ ÔÈÈ�ÚÏ Ì‚Â ˜˘Ó· ·ˆÓ‰ ˙�·‰Ï ·Â˘Á , ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ Ï˘ Ï„ÂÓ· ÔÎ˘

 Á�ÂÓ‰ ¯„‚Â‰ „Â„ÈÚ"˙ÂÓ˘‰ "Î"Â„ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ÍÂ˙Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ" ‰ÚˆÂ· Ì‰È·‚Ï˘ Ú
È‰˘ÏÎ ‰Ó˘‰ "˘‰‰ ÍÒÎ ‡ÏÂÂÓ˘¯�˘ ˙ÂÓ . 

˙ÂÏÂÙÎ ˙ÂÓ˘‰ ÌÂ˘¯Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ,ÈÂ‚˘ ÌÈ�Â˙� ÌÂ˘È¯ Ï˘· Ô˜ÏÁ , ˙·Â˘˙ ÈÙÏ
˙Â¯È˘‰ ,˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ· ÌÈÓ‚Ù ÏÚ „ÈÚÓ .ÂÊÓ ‰¯˙È , ÌÈÚÈÙ˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�

„Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ ÏÚ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î . 

. ת ממוחשבת חדשהשירות התעסוקה כתב בתשובתו כי הוא נתו� בתהלי$ של פיתוח מערכ, כאמור
 . מערכת זו תית� מענה לתקלות מעי� אלה ותמנע רישו� השמה כפולה, לטענתו

 

 בקרות

, מלבד הספק שמעלי� הממצאי� דלעיל בנוגע למהימנות� של הדיווחי� שרשמו עובדי הלשכות
יצוי� כי הצור$ בעיבוי הבקרות על רישו� ההשמות . הדבר מעיד על בעיה בבקרות שמפעיל השירות

ל השמה כתב לעובדי "סמנכ, לדוגמה. לה ג� במסגרת בקרות והתכתבויות פנימיות בשירותע
Ï˜‰ Ú·ˆ‡‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙�Ó ÏÚ‰ עלה הצור$ לעבות את הדיווח על נקלט " כי 2009השירות במאי 

˙Ó‡ ‡Ï ÈÁÂÂÈ„ ÏÚ . יהיה חייב מתא� ההשמה להזי� ] השמה[ההצעה היא שעל כל רישו� נקלט
באותו עניי� כתב מתא� השמה ). ההדגשה אינה במקור" (וא קיבל את הדיווחבשדה הערות כיצד ה

כמנהגנו אנו נסמכי� על הודעת דורש "מאחת מלשכות התעסוקה למנהלת הלשכה באותו חודש כי 
 ".העבודה או המעסיק על תחילת עבודתו
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כוו� נת"שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה כי , ל ההשמות"לעניי� הודעתו של סמנכ
כל .  ובלתי אמיני� שיש לעשות ככל שנית� כדי למנוע אות�ÌÈÚËÂÓל השמה לדיווחי� "סמנכ

. Â�ÈÓ‡‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ·Ï ÌÂ˙· ˙ÂÈÂÚË˙ככל שנית� , ל השמה היה להקטי�"שביקש סמנכ
ל השמה לא התכוו� לרמוז בדבריו לכ$ שמא� דהוא במכוו� ומתו$ כוונת תרמית מדווח "סמנכ

 ). ההדגשות במקור" (יביי�דיווחי� פיקט

במהל$ הביקורת של משרד מבקר המדינה הופצה בשירות הנחיה כי במסגרת המעקב אחר דורשי 
את פרטי דורש העבודה או המעסיק אשר מסרו " הערות"על מתאמי ההשמה לציי� בסעי! , העבודה

אמינותו של , לדעת משרד מבקר המדינה, א! על פי כ�. וג� את תארי$ קבלת המידע, את הפרטי�
 .מוטל בספק, הניזו� א$ ורק מדיווחיה� של מתאמי ההשמה וללא תהלי$ בקרה מגבה, מידע טלפוני

 מער$ בקרה הפועל על פי תכנית 2011שירות התעסוקה כתב בתשובתו כי השירות הקי� ביוני 
ובכלל זה מעקב שבועי בכל הקשור , עבודה שנתית הכוללת בקרות שונות על לשכות השירות

 . לאמינות הדיווח בכל לשכה מול מתאמי ההשמה

 ‡Â‰˘ ÌÈ�Â˙�‰ ˙Â�ÈÓ‡ ˙˜È„·ÏÂ ÂÏ˘ ‰¯˜·‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂ„Ó . Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓÂ ÌÈ�Â˙� ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ÂÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·

Ó‰ ‰Ï‡ÎÂ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ·Â˘ÈÁÏ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈ�Â˙� ÔÈ·Â ‰Ó˘‰‰ ÈÓ‡˙Ó ÌÈÓÒ¯ÂÙ
˜˘Ó· ‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Â Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Û˜˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡Â ÌÈ·¯· . 

 

 

 השמות לאוכלוסיית תובעי הבטחת הכנסה 

המוסד לביטוח . חלק מדורשי העבודה הרשומי� בשירות התעסוקה ה� תובעי קצבת הבטחת הכנסה
כגו� , ה מעבודהלאומי משל� קצבת הבטחת הכנסה לאנשי� שאינ� מסוגלי� להבטיח לעצמ� הכנס

השמת מקבלי . נכי� או מובטלי� אשר אינ� זכאי� לתשלומי� במסגרת תכניות אחרות, חולי�
ומכא� שחשוב להבחי� בי� , הבטחת הכנסה היא פעולה הדורשת השקעה גדולה יותר של משאבי�

 ,מקבלי קצבת הבטחת הכנסה טופלו בעבר במסגרות נפרדות. אוכלוסייה זו לדורשי עבודה אחרי�
 . בשל הקושי בהשמת� בעבודה, מחו2 לשירות התעסוקה

הוא מי שהציג " מעמד תובע הבטחת הכנסה"דורש עבודה אשר רשו� בשירות התעסוקה כבעל 
אול� . הצהרה חתומה על ידי המוסד לביטוח לאומי כי הגיש תביעה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה

ותנת שלפחות חלק מדורשי העבודה הדעת נ, לפיכ$. עצ� הגשת התביעה אינה אסמכתא לאישורה
. הרשומי� במעמד הבטחת הכנסה בשירות התעסוקה למעשה אינ� זכאי� לקצבת הבטחת הכנסה

מהנתוני� שלהל� אפשר ללמוד אפוא על דורשי עבודה אשר רשומי� בשירות במעמד הבטחת 
 . א$ כאמור לא בהכרח נענו בחיוב� כלומר הציגו אישור כי תבעו את הקצבה �הכנסה 

 השמות של דורשי עבודה הרשומי� במעמד תובעי 74,897 נרשמו בשירות �2009 ו2008בשני� 
 נרשמו לתובעי הבטחת הכנסה בריאי� 55,190. כמחצית מה� השמות עצמיות, הבטחת הכנסה

 .16והניתוח שלהל� מתייחס לאוכלוסייה זו

 

__________________ 

 , ע מוגבלי�" מההשמות לדורשי עבודה במעמד הבטחת הכנסה האמורי� לעיל נרשמו לדו14,854  16

 . ע שנרשמו ג� כמובטלי�" השמות נרשמו לדו�4,853ו
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 הצלבת נתוני ע הביטוח הלאומי

בבדיקה . ע במעמד תובעי הבטחת הכנסה" דו�18,648השמות ל 24,397 נרשמו בשירות 2008בשנת 
 11,582שבס$ הכול נרשמו לה� (מה� ) �51%כ (9,590מול רישומי הביטוח הלאומי נמצא כי 

. אינ� רשומי� בביטוח הלאומי כמקבלי קצבת הבטחת הכנסה)  מס$ ההשמות�47% כ–השמות 
 הבטחת הכנסה אשר הגישו לביטוח כלומר השירות מדווח על השמות של דורשי עבודה במעמד

א$ התביעות של חלק ניכר מה� נדחו וה� אינ� מקבלי קצבה , הלאומי תביעה לקבלת הקצבה
 . בפועל

שירות התעסוקה הסביר בתשובתו כי דורש עבודה המגיש תביעה לקצבה מהמוסד לביטוח לאומי 
,  אור$ כחודשיי�וכי הלי$ בירור הזכאות לקצבה, מוגדר בשירות במעמד של תובע קצבה

 . ממגוו� סיבות אפשריות, שלאחריה� לעתי� נדחית התביעה

, נית� להניח כי חלק ניכר מתובעי קצבת הבטחת הכנסה זונחי� את תביעת�, לדעת שירות התעסוקה
כ$ תובע קצבת הבטחת הכנסה מופנה לכל עבודה . דווקא בשל הטיפול שה� מקבלי� בלשכה

 �להשכלתו או לשכר המוצע , למקצועו, א קשר לסוג העבודהלל, התואמת את מצבו הבריאותי
, מובהר לו כי א� לא ייאות לקבל את ההפניה לעבודה. ובלבד שהשכר אינו נמו$ משכר מינימו�

בנסיבות אלה חלק מדורשי העבודה . תישלל ממנו הקצבה למש$ חודשיי� בכל פע� שיסרב
 .מעדיפי� לוותר על תביעת�

י הנתו� של מקבלי קצבת הבטחת הכנסה נמצא בידי המוסד לביטוח שירות התעסוקה הוסי! כ
 .�1981א"התשמ, מאחר שהנתוני� חסויי� לפי חוק הגנת הפרטיות, לאומי ולשירות אי� גישה אליו

המוסד לביטוח לאומי כתב בתשובתו כי הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה אינה נשענת רק על מבח� 
כלי רכב ועילת , כגו� הכנסות, ג� על אמות מידה נוספותאלא , התעסוקה שעושה שירות התעסוקה

וכי ייתכנו מקרי� שתביעה תידחה משו� שתובע , אשר בדיקת� אורכת זמ�, זכאות של ב� הזוג
נוס! על כ$ הזכאות לקצבה זו היא דינמית . הקצבה התחיל לעבוד והכנסתו גדלה או מסיבות אחרות

 .  משתנה בדיעבדולעתי� הזכאות א!, ומשתנה בהתא� לנסיבות

פקיד התביעות מבקש אישור מהמעביד על , הביטוח הלאומי הוסי! כי במקרי� של השמה בעבודה
 ומכא� �ובודק א� דורש העבודה זכאי להשלמת הכנסה ', תלושי שכר וכד, מועד תחילת העבודה

 . שהזכאות נקבעת בכל חודש בהתא� לגובה ההכנסה

ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ , ËÚÓÎ50% ˙ÂÓ˘‰‰Ó  ˙Â¯È˘ ÁÂÂÈ„ Ô‰ÈÏÚ˘ ‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ÈÚ·Â˙ Ï˘
 ˙�˘· ‰˜ÂÒÚ˙‰2008‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ¯˘‡ ‰„Â·Ú È˘¯Â„ Ï˘ ÂÈ‰  . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ‰�ÂÎ� ÂÙ˜˘È ÂÊ ‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ‡˘Â�· ÌÈ�Â˙�‰˘ ÈÂ‡¯
‰·ˆ˜Ï ˙È‡ÎÊ‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ‰˙Â‡ Ï˘ ˙ÂÓ˘‰‰ .ÔÎ ÏÚ ,„ÒÂÓ‰Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ 

ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ÏÂ Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï . 

 

 איכות ההשמה של תובעי הבטחת הכנסה 

 מהשמות הלשכה של תובעי קצבת הבטחת הכנסה הסתיימו בהתייצבות 55%הביקורת העלתה כי 
חודש  מהשמות אלה הסתיימו בתו$ פחות מ75%. מחודשת בשירות בתו$ פחות משלושה חודשי�

 . ימי�
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 ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ ÈÏ·˜ÓÏ ‰Ò�Î‰ ˙ÁË·‰ ˙·ˆ˜ ÈÚ·Â˙ ÔÈ· ÔÈÁ·Ó Â�È‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘
‰Ò�Î‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È ,Âˆ·Â˘ ‰Ï ‰„Â·Ú· Ì˙„Ó˙‰ Í˘Ó ˙‡ ÂÈÁÂÂÈ„· Ë¯ÙÓ Â�È‡ ˙Â¯È˘‰ , Û‡

˙ÂÎ˘Ï· ·ˆÈÈ˙‰Ï ¯ÊÂÁÂ ‰„Â·Ú· „ÈÓ˙Ó Â�È‡ ÚÈ¯ÎÓ‰ Ì·Â¯˘ . ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ï‡ ÌÈ�Â˙�
·· ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó ÏÚ ÚÈÙ˘‰ÏÂÊ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‡Â , ˙Â¯È˘‰˘ ÈÂ‡¯Â

˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Ì‚ÈˆÈ . 

 

 תובעי קצבת השלמת הכנסה

חלק מתובעי הבטחת ההכנסה ה� דורשי עבודה אשר עובדי� במשרה חלקית ובשכר נמו$ ותובעי� 
דורשי עבודה אלה נדרשי� לפקוד את לשכות שירות . קצבת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי

לדווח על מקור הכנסת� או מקו� עבודת� ולהציג אישור מהמעסיק על העסקת� ועל , התעסוקה
חוסר "מתא� ההשמה בשירות התעסוקה מנפיק במעמד ההתייצבות אישור על . היק! המשרה

האישור א! . המאפשר לדורש העבודה לקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי" עבודה חליפית
ולרוב מדובר , מהתייצבות קבועה בלשכה עד המועד שנקבע לומעניק לדורש העבודה פטור 

 . בהתייצבות אחת לחצי שנה

 מהשמות תובעי הבטחת ההכנסה היו של דורשי 27% �2009 ו2008הבדיקה העלתה כי בשני� 
עבודה שעבדו במשרה חלקית ותבעו השלמת הכנסה וכי ההשמות שנרשמו לה� היו לאות� משרות 

ברי כי ג� ; אלה א! נרשמו כהשמות לשכה" השמות"וד עלה כי לעתי� ע. שבה� ה� עבדו ממילא
 . אלו השפיעו על שכר העידוד של עובדי הלשכות שדיווחו עליה�" השמות"

אלה נרשמו בכל פע� מחדש כשדורש העבודה התייצב " השמות"הועלה כי חלק מ, יתרה מזו
ת שנרשמו כמה פעמי�  מההשמות של תובעי השלמת הכנסה היו השמו33%עקב כ$ . בלשכה

 דורשי �2,004 השמות שנרשמו ל�5,043ובס$ הכול מדובר ב, לאותו דורש עבודה אצל אותו מעסיק
 .עבודה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î ‰Ò�Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÚ·Â˙ Ï˘ ˙Â¯˘Ó‰ ÌÂ˘È¯"˙ÂÓ˘‰ "
 ¯ÊÂÁ‰ ÔÓÂ˘È¯Â ÂÚˆÂ·˘-˙ÂÓ˘‰‰ È�Â˙� ˙‡ ˙ÂÂÚÏ È„Î Ì‰· ˘È  , ÒÈÒ· Ì‚ ÌÈ˘Ó˘Ó‰

 ÌÂÏ˘˙Ï„Â„ÈÚ ¯Î˘ ,Ú„ÈÓ‰ ÈÏ·˜Ó ˙‡ ˙ÂÚË‰ÏÂ . ÏÂ„ÁÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
‰Ò�Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÚ·Â˙ Ï˘ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â¯˘ÓÏ ˙ÂÓ˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ó . 

ËÏÁ‰· ˙˜„ˆÂÓ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ Â˙·Â˘˙· ·˙Î ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ , ÈÎÂ" ÌˆÚ
 ‰Ó˘‰‰ „È˜Ù ˙Á¯Ë· ÔÈ‡Â ‰Ó˘‰ ‰�È‡ ˙Â·ˆÈÈ˙‰‰-‡ ˙Â·ˆÈÈ˙‰ È„ÈÓ ˜„Â·˘  È‡ˆÓ ˙

˙Â„Â·Ú‰ , ‰„Â·Ú‰ ˘¯Â„ ¯Â·Ú· ‰ÓÈ‡˙Ó ‰„Â·Ú ‡ÂˆÓÏ ÁÈÏˆÓ ‡Ï Í‡- ˜È„ˆ‰Ï È„Î 
‰Ó˘‰Î ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÂ˘È¯ ." ˙‡ ÏËÈ· ‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ˘·Â‚˘ ˘„Á‰ Ï‰Â�‰ ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ˙Â¯È˘‰

ÔÈÈ�Ú Â˙Â‡· ‰Ó˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÏÎ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰‡¯Â‰ ‰�˙È�Â ÌÈÈ˜ ‰È‰˘ ‚‰Â�‰ . 

 

 

 רישו� סירובי� ושכר עידוד

 העבודה בשירות התעסוקה ה� אזרחי� התובעי� קצבת אבטלה או קצבת הבטחת הכנסה רוב דורשי
על סמ$ רישומ� והתייצבות� בשירות ונכונות� לעבוד , כאמור, בי� היתר, מהביטוח הלאומי
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פקידי ההשמה מפני� את דורשי העבודה למשרות המתאימות . בעבודה המתאימה לכישוריה�
 ". סירוב"סירב לקבל הצעת עבודה מתאימה נרש� במערכת ולדורש עבודה אשר , לכישוריה�

כלומר דורש העבודה אינו , המשמעות של רישו� סירוב עבור דורש העבודה היא סנקציה כספית
ע במעמד אבטלה נשללת "מדו: זכאי ליהנות מקצבת אבטלה או מהבטחת הכנסה כמפורט להל�

ע "מדו;  יו��30י אבטלה מתקצרת בותקופת הזכאות לדמ,  יו�90הזכאות לדמי אבטלה למש$ 
 .במעמד הבטחת הכנסה נשללת קצבה למש$ חודשיי�

הנתוני� .  סירובי� בשירות התעסוקה40,777 נרשמו 2009בשנת , על פי נתוני שירות התעסוקה
משרד . הללו כאמור כלולי� בחישוב של תוספת שכר העידוד המשולמת לעובדי לשכות התעסוקה

 : י� אלה ולהל� הפירוטמבקר המדינה בח� נתונ

 

 רישו סירוב למי שאינו זכאי לקצבה 

כדיווח של השירות למוסד לביטוח לאומי על " רישו� סירוב"בנוהל של שירות התעסוקה הוגדר 
יצוי� כי למונח זה משמעות שונה א� מדובר בדורש ". עבודה מתאימה"ע לקבל "סירובו של דו

 . סהעבודה הזכאי לדמי אבטלה או להבטחת הכנ

במודל לחישוב שכר עידוד נקבע כי מספר הסירובי� יהיה מספר דורשי העבודה שלגביה� הופעלה 
 .סנקציה של שלילת קצבה משו� שסירבו לקבל עבודה מתאימה שהוצעה לה�

לא היו כרוכי� בסנקציה כאמור במודל )  מה��66%כ(הביקורת העלתה כי רוב הסירובי� המדווחי� 
במעמד " סירובי� לדורשי עבודה 29,309 נרשמו 2009בשנת , וגמהלד. לחישוב שכר עידוד

מאות� סירובי� נרשמו לדורשי ) 67% (19,763עוד עלה בביקורת כי על פי נתוני השירות ". אבטלה
 .עבודה שכלל לא היו זכאי� לקצבת אבטלה

 של  כי מתחילת התייצבותו2011שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוגוסט 
מוטל על עובד הלשכה לטפל בו בהתא� למעמדו כתובע אבטלה או תובע , דורש עבודה בשירות

א! שייתכ� , במידת הצור$" סירוב"ובהתא� לכ$ להציע לו הצעות עבודה ולרשו� , הבטחת הכנסה
 נמסר כי ביחס 2012בתגובה נוספת של השירות מינואר . שתביעתו תידחה על ידי הביטוח הלאומי

 אי� כל נפקות � וכ� הרצו� של הנהלת השירות לתמר2 אותו �הנדרש מעובד השירות למאמ2 
לפיכ$ ; לשאלה א� בסופו של דבר קובע הביטוח הלאומי שדורש העבודה זכאי לקצבה א� לאו

כצעד הטומ� בתוכו "מתפרש , המופיע במודל שכר עידוד, "סנקציה של שלילת קצבה"הביטוי 
 ". נוגע לפעולה של עובד השירותבכל ה, פוטנציאל של סנקציה

¯ÂÓ‡Î ,‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÙ ÏÚ , ÌÈ·Â¯ÈÒ‰ ˙È·¯Ó
 ÂÓ˘¯�˘-Î -67% Ì‰Ó -È‰˘ÏÎ ‰·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ ÂÈ‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ˘ ‰„Â·Ú È˘¯Â„Ï ÂÓ˘¯�  ,

‰Èˆ˜�Ò ˙ÏË‰Ï ‡È·‰ ‡Ï ·Â¯ÈÒ‰ ÌÂ˘È¯˘ Ô‡ÎÓÂ . ÔÈ‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÍÎÈÙÏ
È·‰Ï„Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÌÈ·Â¯ÈÒ ÔÂ·˘Á· ‡ , ÈÙ ÏÚ Ì�È‡ Ì‰ ÔÎ˘

‡˘Â�· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ . 

 

  ריבוי רישו של סירובי

, ג� ברישו� הסירובי� נמצא ריבוי רישומי�, בדומה לממצאי� שהועלו בנוגע לדיווחי� על השמות
 :כמפורט להל�
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‰ Ò � Î ‰  ˙ Á Ë · י� שנרשמו לתובעי הבטחת הכנסה בשנת  סירוב�10,048 מ43% נמצא כי :‰
 תובעי הבטחת הכנסה �1,702וכי ל,  היו סירובי� שנרשמו כמה פעמי� לאותו דורש עבודה2009

לצור$ ההמחשה נמצא א! מקרה שלדורש ).  סירובי� בממוצע לכל אחד2.5( סירובי� 4,363נרשמו 
מתו$ כלל המקרי� שבה� ) �21%כ (917, יתרה מזו. 2009 סירובי� בשנת 22עבודה אחד נרשמו 

ע נרשמו לאותו דורש עבודה באותו היו� או בהפרש של כמה ימי� "נרשמו מספר סירובי� לאותו דו
 . בי� סירוב לסירוב

‰ Ï Ë · ‡  È Ó .  סירובי� לדורשי עבודה שהיו זכאי� לדמי אבטלה9,546 נרשמו 2009 בשנת :„
 . תר מפע� אחת באותו יו�מהסירובי� נרשמו לדורש עבודה יו) 19% (1,792הועלה כי 

ובפרט רישו� של כמה סירובי� באותו יו� או , יצוי� כי רישו� נוס! של סירובי� לאותו דורש עבודה
לא תמיד משפיע על אופי הסנקציה המוטלת על דורש העבודה ע� רישו� , בטווח של כמה ימי�

ע בעקבות רישו� "דויוצא אפוא שבאות� מקרי� שבה� לא הופעלה סנקציה על . הסירוב הראשו�
סירוב כאמור אינו אמור לשמש בסיס לתשלו� שכר עידוד על פי הקריטריוני� שנקבעו , סירוב נוס!

 .במודל החישוב

על פקיד ההשמה להחתי� את דורש העבודה , נוהל שירות התעסוקה קובע כי בעת רישו� הסירוב
על , ע לחתו� על הטופס"ירב דוא� ס. לאחר שהסביר לו את תוכנו" אישור רישו� סירוב"על טופס 

 .פקיד ההשמה לציי� עובדה זו בטופס ולתאר את נסיבות האירוע

והטפסי� , הביקורת העלתה כי לעתי� קרובות דורשי העבודה אינ� חותמי� על טופס רישו� הסירוב
 . מתויקי� בלשכות ללא חתימת� המאשרת כי ה� יודעי� על רישו� הסירוב ועל השפעותיו הצפויות

בדי שירות התעסוקה הסבירו לצוות הביקורת כי קשה מאוד להחתי� דורשי עבודה על טופס עו
 .כיוו� שלכאורה מדובר בהסכמת� להטלת סנקציה עליה�, רישו� הסירוב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‡ ‰„Â·Ú È˘¯Â„Ï ÌÈ·Â¯ÈÒ ÌÂ˘È¯ ¯·„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�
˙Â‡·ˆ˜Ï ÌÈ‡ÎÊ Ì�È‡ ÏÏÎ ,¯ ¯·„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ�Â È˘¯Â„Ï ÌÈ·Â¯ÈÒ Ï˘ ‰·Â¯Ó ÌÂ˘È

‰„Â·Ú ,·Â¯ÈÒ‰ ÌÂ˘È¯ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜· ˙Â˘ÚÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ . 

שירות התעסוקה כתב בתשובתו כי תובע דמי אבטלה המסרב לקבל עבודה מתאימה צפוי לסנקציות 
 עבור �החל מיו� הסירוב ,  ימי זכאות30 יו� בקבלת דמי אבטלה וכ� הפחתה של 90של דחייה של 

 . ג� כאשר נרשמי� סירובי� סמוכי� ותכופי�, כל סירוב

ע באותו היו� הסביר השירות כי א� לדורש עבודה נרש� "עוד בעניי� רישו� כמה סירובי� לאותו דו
, א� דורש העבודה מקבל את ההצעה השנייה; פקיד ההשמה חייב להציע לו עבודה נוספת, סירוב

ינו מקבל את ההצעה השנייה אזי הפקיד מחויב לרשו� סירוב א$ א� הוא א, נרש� לו סירוב אחד
 .ללא קשר להשפעה על זכויותיו, נוס! על הסירוב הראשו�

ÌÈ¯˜Ó ÔÂÂ‚Ó· ÌÈ·Â¯ÈÒ ÌÂ˘¯Ï ˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚ ÏÚ˘ Ì‚‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
 ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙÏ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ·Â¯ÈÒ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯˘ È¯‰

 Ï„ÂÓ·„Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁÏ , ‡Â‰ ÌÈ·Â¯ÈÒ‰ ¯ÙÒÓÎ ÁÂe„È˘ ÔÂ˙�‰ ÈÎ Ú·˜� Â·˘" ¯ÙÒÓ
Â„" ‰„Â·Ú Ï·˜Ï Â·¯Ò˘ ÍÎ ·˜Ú ‰ÏË·‡ ÈÓ„ ˙ÏÈÏ˘ Ï˘ ‰Èˆ˜�Ò ‰ÏÚÙÂ‰ Ì‰È·‚Ï Ú

Ì‰Ï ‰ÚˆÂ‰˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ." ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
Î¯ÂˆÏ ÌÈÈ�Î„Ú ÌÈ�Â˙� ÏÚ ÁÂÂÈ„ÏÂ ÌÈ�Â˙�‰ ÔÂÎ„ÚÏ„Â„ÈÚ ¯Î˘ È , Ï„ÂÓÏÂ ÌÈÏ‰�Ï Ì‡˙‰·

·Â˘ÈÁ‰ ,·Â¯ÈÒ Ï˘ ÌÂ˘È¯ ÏÎÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â . 
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 רישו� הצעות עבודה ממעסיקי�

מערכת ההשמה של שירות התעסוקה כוללת את הצעות העבודה שהגיעו לשירות ממעסיקי� שוני� 
" הזמנת עבודה"השמה בעת קבלת הצעת עבודה נפתחת במערכת ה).  מאגר הדרושי��להל� (

 . הכוללת את פרטי המשרה המוצעת ואת מספר העובדי� הנדרשי�

. במאגר הדרושי� נרשמות ג� הצעות עבודה ממעסיקי� אשר לא פנו ישירות לשירות התעסוקה
הצעות עבודה אלה ה� פרי יזמה של פניות משירות התעסוקה למעסיקי� להציע משרות פנויות או 

והתקשורת ) מודעות דרושי� בעיתוני�(ות באמצעי התקשורת הכתובה של איתורי משרות פנוי
 ).הצעות עבודה המפורסמות באינטרנט(האלקטרונית 

ובהתא� לכ$ להפנות , על פקיד ההשמה לבצע התאמה בי� נתוני דורשי העבודה לדרישות המשרה
 . על מנת לבצע השמה, את דורש העבודה למעסיק

וכי חלק ניכר , ר להזנת פרטי הצעת עבודה במערכת ההשמההביקורת העלתה כי אי� נוהל סדו
מכא� שאי� אסמכתאות ). באמצעי התקשורת(מההצעות מתקבלות טלפונית וחלק� ממקורות שוני� 

 . ולמעשה לא מתבצעת בקרה על רישו� המשרות במאגר, לפרטי פניית המעסיק

ומי מאותה שנה העלתה  לעומת נתוני הביטוח הלא2008השוואת פרטי ההשמות בשנת , כאמור
 . חוסר התאמה בי� פרטי המעסיקי�

שירות התעסוקה כתב למשרד מבקר המדינה כי השירות חייב להקל על המעסיקי� ולאפשר לה� 
, 2010בנובמבר , וכי במהל$ הביקורת, שהיא דר$ מהירה וישירה, להזי� הצעות עבודה טלפונית

 . עבודה ממעסיקי�פרס� השירות הנחיות בעניי� אופ� רישו� הצעות 

 העלתה כי מאגר הדרושי� של �2009 ו2008בדיקת נתוני ההשמות שביצע שירות התעסוקה בשני� 
א! שבפועל אי� מדובר במשרות נוספות או בהצעות עבודה זמינות , שירות התעסוקה גדל לכאורה

 : כמפורט להל�, באמצעות רישו� הצעות עבודה בדיעבד

Ó ˆ Ú  ‰ Ó ˘ ‰ ·  ‰ „ Â · Ú  ˙ Ú ˆ ‰  Ì Â ˘ È ¯˙ È: כמחצית מההשמות שרש� שירות , כאמור
 קרי דיווח של דורש �") השמות אישור(" היו השמות עצמיות �2009 ו2008התעסוקה בשני� 

הזינו פקידי ההשמה הצעת עבודה בדיעבד , לצור$ הזנת השמות האישור. עבודה על מקו� עבודתו
צור הפניה לעבודה מערכת ההשמות מאפשרת לי. בהתא� לפרטי� שמסר לה� דורש העבודה

רישו� הצעת העבודה וההפניה מאפשר לרשו� השמה לאותו דורש עבודה ומגדיל . רטרואקטיבית
א! על פי שכבר ממועד הזנתה של ההצעה במאגר , לכאורה את מאגר המשרות שנרשמו בשירות

 . היא לא הייתה אקטואלית וודאי שאינה משקפת מאמ2 כלשהו של עובדי הלשכה

Ó˘ ‡È‰ ‰‡ˆÂ˙‰È˙ÂÎ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Ï„‚ ˙Â¯˘Ó‰ ¯‚‡ , „Â„ÈÚ ¯Î˘ Ï·˜Ï ÂÎÊ ˙Â¯È˘‰ È„·ÂÚÂ
ÌÈ˘Â¯„‰ ¯‚‡ÓÏ ÂÏÏ‰ ˙ÂÚˆ‰‰ Ï˘ ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯‰ ‰ÙÒÂ‰‰ ÔÈ‚· , Ì‡˙‰· ÈÎ Ì‡

 Ï˘ ·ÈÎ¯Ó‰ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁÏ Ï„ÂÓ·˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜Ï"ÌÈ˘Â¯„ "Î ¯„‚ÂÓ" ÌÈ„·ÂÚ ¯ÙÒÓ
Ú ÌÈ˘¯„�"ÌÈÂÒÓ ˘„ÂÁ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰Î˘ÏÏ Â�Ù˘ ÌÈ˜ÈÒÚÓ È ." 

¯ Î Â Ó  ‡ Ï  ˜ È Ò Ú Ó: אשר נרשמו על � ובהתא� לכ$ הצעות עבודה �נמצאו השמות , כאמור 
הצלבת נתוני שירות , כמו כ�. ולכ� לא נית� לבדוק מי המעסיק בהצעות עבודה אלה, ש� מעסיק זמני

התעסוקה ע� נתוני הביטוח הלאומי העלתה לעתי� חוסר התאמה בי� המספרי� המזהי� את 
בבדיקה אקראית נמצא כי לעתי� תחת שמו של אותו מעסיק נרשמו . סדותהמעסיקי� בשני המו
 . אשר חלק� אינ� תואמי� לאופ� הרישו� בביטוח הלאומי, מספרי מעסיק שוני�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‡Î ‰„Â·Ú ˙Úˆ‰ ÌÂ˘È¯Ó ÏÂ„ÁÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
˙ÈÓˆÚ ‰Ó˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„· ¯·Â„Ó .‡ÏÂ ÔÂÎ„ÚÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎÌÈ�Â˙�‰ Ï˘ ˙ÂÓÈ , ¯˜ÈÚ·

˙ÂÓ˘‰ ÏÚ ÂÈÁÂÂÈ„· ¯·Â„Ó˘Î ,ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙‡Ê . 

 

 

 סיכו� 

 ˙�ÈÁ·Ï ÈÊÎ¯Ó „„Ó ÌÈ˘Ó˘Ó ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Úˆ·Ó˘ ˙ÂÓ˘‰‰ Û˜È‰ ¯·„· ÌÈ�Â˙�‰
˙Â¯È˘‰ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Â Â˙ÂÏÈÚÈ , È„·ÂÚÏ „Â„ÈÚ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó ÌÈ˘Ó˘Ó Û‡Â

˙Â¯È˘‰ .„‰˘ È�ÂÈÁ ÍÎ Ï˘·ÌÈ�ÈÓ‡ ÂÈ‰È ˙ÂÓ˘‰‰ È�Â˙� ¯·„· ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ ,ÌÈ‡ÏÓ ,
‰�˘Ó ÈÎ˙ÁÏ ÌÈÁÏÂÙÓ ,¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ˜ÈÂ„ÓÂ ÌÈ¯‡Â·Ó . 

 ˙Â¯Á‡ ˙ÂÓÂ˘˙ ÔÈ·Â ÚˆÈ· ˙Â¯È˘‰˘ ˙ÂÓ˘‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÔÈ· ÔÈÁ·‰Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ
ÌÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ‰„Â·Ú Â‡ˆÓ˘ ‰„Â·Ú È˘¯Â„· ÂÚ˜˘Â‰˘ . 

ÏÂÚÙÂ ˙ÂÓ˘‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙Â¯Á‡ ˙Â
 ÌÈ�ÊÂÓ˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÚ ˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡ÏÏÂ ÌÈ�Â˙�‰ ˙ÂÓÈ‡Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‡ÏÏ ÌÈ˘Ú�

˙Î¯ÚÓÏ .ÌÈ�Â˙� Ï˘ ÈÂ˜Ï ÌÂ˘È¯ Úˆ·˙‰ ÈÎ ÌÈÏÚÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ , ÌÈÓ‚Ù ÏÚ „ÓÏÓ ¯·„‰Â
ÂÓ˘‰‰ ÌÂ˘È¯ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÒÁ· Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ Í¯ÚÓ·˙ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Î¯ÚÓ‰˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈˆÂÁ�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˘È
 Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰�Ó‡� ÌÈÙ˜˘Ó‰ ÌÈ�Â˙� ÂÏÏÎÈ ‰ÈÏÚ ‰¯˜·‰Â ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰
 ˙Â¯È˘ Ì˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰· Ì˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙ÂÎ˘Ï È„·ÂÚ

‰˜ÂÒÚ˙‰ . 

ÔÈ· ÌÂ‡È˙· Í¯Âˆ‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ¯‚‡ÓÏ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ‰Ó˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ 
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ�Â˙�‰ . ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„· Í¯Âˆ‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Úˆ·Ó ‡Â‰˘ ‰Ó˘‰ ÏÎ ÏÚ ÈÓÂ‡Ï‰ ÁÂËÈ·Ï ,‰Ó˘‰‰ Í˘Ó ÏÚ ˙Â·¯Ï , ÌÈ·Â¯ÈÒ‰ ÏÚÂ
ÌÈÓ˘¯�‰ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î˘ ÌÂÏ˘˙ ÔÙÂ‡˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘ ÏÚ ‡Ï „Â„ÈÚ ¯
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ Â¯˘È‡Â ÂÚ·˜˘ ˙¯‚ÒÓ‰Ó ‚Â¯ÁÈ , ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ„„Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÚÂˆÈ·‰ È�Â˙� ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂÂÈ„‰ ÈÚˆÓ‡ ˙‡Â ˙Â¯È˘· „Â„ÈÚ‰ ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ· . 

 



 

 


