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?מהי, השמה מוצלחת

מדידת השמה ושרידות 

(Placement and Retention) 

?ת"תבבתוכניות 

גל זהר

תנופה בתעסוקה– ת"תב
ת"תב, גל זהר: הכין



2006אוקטובר  2

(דוגמאות)? איך מודדים הצלחה היום. 2

תנופה בתעסוקה–ת "תב

חודשי  20 - שילוב במקומות עבודה במשך שנתיים•
(.נכים)עבודה במהלך התקופה 

עבודה בתפקיד אליו הוכשרו האנשים : עבודה איכותית•
(.או יזמות מול תעסוקה)

התמדה בעבודה במהלך תקופה  : התמדה בעבודה•
.מסויימת

:  ת לשמור על מקום העבודה/יכולת של המשתתף•
?האם יכולים להתמודד לבד מול קשיים
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:מטרות המפגש היום. 3

תנופה בתעסוקה–ת "תב

–הצגת מגוון האפשרויות למדידת הצלחה 1.
(Retention)בהשמה ובשרידות התעסוקתית  הצלחה

            - יצירת מסגרת אחידה לדיון2.
טרמינולוגיה משותפת והחלטה על מדדי הצלחה 
.שיכולים להוות בסיס להשוואה בין תוכניות שונות

הצעה למדדים מוסכמים3.

         - החלטה משותפת של הצוות4.
.  דיון על מדדי הצלחה ומעורבות הצוות בקביעתם
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:ת"חשיבות מדדי ההצלחה משותפים עבור תב
?מה אפשר לעשות עם זה. 4

תנופה בתעסוקה–ת "תב

שמירה על ייחודיות : מוסכם benchmarkingיצירת •
תועלת/כולל יצירת ציר עלות–תחומים /לתוכניות

השוואה לתוכניות שונות בארץ ובעולם•

שקיפות של הנתונים הסטטיסטיים•

קביעת מדדים ריאליים ועדכונם - השיפור המתמיד•

עדיין המדד המרכזי היום לבחינת ההצלחה של  : מרכזיות ההשמה

תוכניות תעסוקה ברחבי העולם
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"חזרה לעבודה"מדידת הצלחה בתוכניות 

.מערכת התמריצים והעברת תמריצים כספיים: ?למה זה חשוב•

(:  ישנן שיטות משולבות) סוגי מדדים•

.תשלומים לחברות המפעילות•

סגירת תיקים•

:מדידת הצלחה של אחוזי השמה•

:  שילוב בין החזר עלויות ותשלום עבור ביצועים–(ועדת גדיש)ישראל •

הוצאות  , "חודשים 9מדד תיקים סגורים למשך ", התייעלות במתן שירותים

קנסות על מתן  , תשלום עבור השירותים שהמפעיל נותן, תפעול חודשיות

.ריבוי עררים

:  העולם•

"חזרה לעבודה"השמה בתוכניות . 5

תנופה בתעסוקה–ת "תב
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.השמה בעבודה או שרידות תעסוקתית•

דוגמאות למדדים שונים לבחינת השמה•

השמה מחודשת, כניסה לעבודה–השמה בעבודה•

תנאי שכר  , עבודה בשכר מינימום–שכר בהשמה•

שכר בערכים מוחלטים, מקבילים לעובדים אחרים בעסק

 365, 180, 90)ימים בעבודה –שרידות בתעסוקה•

או מספר ימי עבודה בתקופה נתונה/ו( ועוד

אחוז  , השמה בתחום המקצועי–איכות ההשמה•

תעסוקה-יזמות, המועסקים במשרה מלאה

 –מודלים מורכבים•

.מדידת עלות תוכנית עבור אדם–תקציבים לאדם* 

מדדים שונים לבחינת תוכניות. 6
•.

•.

השמה בעבודה•

שכר בהשמה•

שרידות בתעסוקה•

איכות ההשמה•

מודלים מורכבים•
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Yחודשים בתקופה  Xהשמה של •

חודשים Xהשמה רצופה של •

(?הצלחה–ימים לנכים  90)מינימום ימי עבודה בתקופה מסויימת •

(365 ,270, 180, 90, 30)ימים  Xשרידות תעסוקתית לאחר תקופה של •

מרכיב השכר במדידת ההצלחה של תוכנית  •

בחינת שכר ממוצע לתקופה בתוכנית•

מועסקים במשרה מלאה או חלקית–אחוזי המשרה •

היכולת להתמודד באופן עצמאי בשוק העבודה•

מקצועייםלתפקידים  פקידותייםמעבר מתפקידים •

"נכים", "הורים יחידים: "מדדים שונים עבור קבוצות אוכלוסייה שונות•

מדדים לבחינת הצלחה בהשמה  . 7

תנופה בתעסוקה–ת "תב
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ת"מדידת ההצלחה בתוכניות תב. 8

תנופה בתעסוקה–ת "תב

Doug Welch, Abt Associates Inc. (2001)

Measure        Average Min  Max 
Training completion rate  77%  62%  89% 

Placement rate    63%  35%  100% 

3-month retention rate   54%  32% 86% 

6-month retention rate   45%  28%  67% 
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הצעה למדידת הצלחה בהשמה. 9

תנופה בתעסוקה–ת "תב

ימי עבודה תוכנית

בתקופה

שנתייםשנה  180ימים 90ימים 30

שם 

תוכנית

ימים  ' מס

ממוצע

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

-עלות פר

משתתף
---

עלות 

למשתתף

עלות 

למשתתף

עלות 

למשתתף

עלות 

למשתתף

עלות 

למשתתף

כוח אדם  

פר השמה
יחסיחסיחסיחסיחס---
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(נמצא גם בדף) סוגיות לדיון. 10

(Retention)לשרידות  (Placement)הקשר בין השמה 1.

השמה , סיום הכשרה?  מתי מתחילים למדוד הצלחה2.
מסה קריטית, תחילת השתתפות בתוכנית, ראשונית

שעות בשבוע   35השמה של ? מה אנו מחשיבים כהשמה3.
?קנה מידה דומה ליזמות ולתעסוקה?, לפחות

:                  מדידה שונה–סרגל מדדים משותף 4.
מדידה לקבוצות אוכלוסייה שונות

במקצוע או בכל עבודה ?"איכות ההשמה"5.

משתתפים/רכזים–תפקיד השטח בקביעת המדדים6.

תנופה בתעסוקה–ת "תב
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