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מחקרים בארה"ב ובשוודיה:
"שירות בקהילה" אינו תורם
לא למובטלים ולא למשק
בסו מר  2006פירסמה ראש מינהלת "תוכנית ויסקונסי" בישראל )תכנית "מהל"ב"(
חוזר בעניי "שירות בקהילה" .החוזר מצטט מתו חוק המדיניות הכלכלית לשנת
הכספי"  ,2004ש" מוגדר "שירות בקהילה" כ"שירות שאיננו עבודה ,שמטרתו הקניית
הרגלי עבודה למשתת".
נראה כי החוזר נועד ,בי היתר ,לתק פגמי" בהפעלת התוכנית עד כה .כ ,למשל ,קובע
החוזר במפורש כי "שירות בקהילה" מיועד למשתתפי" שה" חסרי ניסיו בשוק העבודה –
רמז לעובדה שבמהל ששת החודשי" הראשוני" של הפעלת "תוכנית ויסקונסי",
מובטלי" רבי" בעלי התנסות לא מעטה בשוק העבודה שולבו בעבודות "שירות בקהילה".
ועוד :החוזר קובע כי "אסור בתכלית האיסור להשתמש בשירות בקהילה כאיו" על
המשתת" וכי "יש להקפיד כי המשתת יזכה לכל התנאי" הניתני" לעובדי המוסד ]בו
מתבצע השירות[ ,לדוגמה הפסקות אוכל ,ביגוד וכד'".

בנוס על כ ,החוזר כולל "ד מידע למשתת" שבו נאמר כי "מטרת שירות בקהילה היא
להקנות ל הרגלי עבודה ולקד" את סיכויי למצוא עבודה בעתיד".
האמנ"? הא" אלה התוצאות בשטח של עבודות "שירות בקהילה"?
התשובה היא שלילית.
הניסיו בארצות הברית
"שירות בקהילה" איננו ניסוי או תוכנית חדשה :הוא הופעל במדינות שונות בארצות
הברית כבר ב ,1981,כחלק מתוכנית הסעד ) ,(AFDCומאז  1996כחלק מתוכנית הרפורמה
במערכת הסעד ) .(PREWORAברוב המקומות ,ה"שירות בקהילה" הופעל במתכונת
מצומצמת מאוד .יוצאות מ הכלל ה מדינת ויסקונסי ומדינת וירג'יניה המערבית ,שבה
"שירות בקהילה" ,המכונה “ ,"mandatory work programsהופעל במתכונת רחבה.
בדו"ח משנת  ,1997מסכ" החוקר בלו" ) (65 :1997את הסיבות לשימוש המצומצ" בכלי
"השירות בקהילה":
•

ראשית ,הקושי למצוא מקומות תעסוקה ,בי היתר בגלל רתיעת" של מנהלי
שירותי" ציבוריי" וארגוני" ללא מטרות רווח מלקלוט משתתפי" בתוכניות
"מרווחה לעבודה" .במקרי" מסוימי" ,העריכו מנהלי השירותי" הציבוריי"
שקליטת" של משתתפי" בתוכניות אלה תגרו" לגידול בעלויות הפיקוח; זאת כי
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ה" הניחו שתפוקת המשתתפי" לא תהיה גבוהה במיוחד .במקרי" אחרי",
התעוררו סכסוכי" לגבי השאלה מי חייב לשאת בהוצאות הנובעות ממחלות או
מפגיעות.
•

סיבה נוספת :הקושי בהתאמה בי העובד/ת והמשימה.

•

ועוד סיבה :הוצאות הנהלה הדרושות לש" חיפוש מקומות עבודה במסגרת
ה"שירות בקהילה"  ,התאמה בי המועמדי" ומקומות העבודה ,מעקב אחרי
המשתתפי" ,שמירת קשר ע" המנהלי" במקומות השירות והתמודדות ע"
היעדרויות ומחלות.

•

לבסו ,ההשמה בשירותי" ציבוריי" עוררה התנגדות עזה מצד איגודי"
מקצועיי" ,בגלל האיו" שהיוו משתתפי ה"שירות בקהילה" על המשרות בשכר של
חברי האיגודי".

•

מעל כל אלה ,השימוש המועט ב"שירות בקהילה" בארצות הברית הושפע מהדעה
הרווחת – המבוססת בחלקה על ממצאי" מחקריי" – ש"שירות בקהילה" איננו
הדר המועילה ביותר לסייע לאנשי" להיקלט בתעסוקה רגילה בשוק העבודה
)בלו".(66 :1997 ,

המחקרי" המקיפי" ביותר שנעשו בארצות הברית על "שירות בקהילה" אינ" מוצאי" בו
תועלת רבה  ,לא להגברת התעסוקה ולא לשיפור סיכוייה" של המשתתפי" להיקלט
בתעסוקה רגילה .להל המסקנות העיקריות של שניי" ממחקרי" אלה.

•

"נכון לעכשיו ,אין ראיות לכך שהפניית משתתפים לשירות בקהילה מסייעת להם למצוא

תעסוקה רגילה,להקטין את מספר הנתמכים או לצמצם את הוצאות

הממשלה" (Brock, Butler and

).Long, 1993

•

מחקר שנערך במספר ערים ומדינות בארצות הברית ,ובהן סן דייגו ,שיקגו ומדינת וירג'יניה

המערבית ,מצא כי השירות בקהילה לא הניב תוצאות חיוביות .מחברי המחקר סיכמו את הדברים
כך" :ייתכן ותכניות חדשות של שירות בקהילה ,או דרישות תעסוקתיות רציניות יותר ,יובילו
לתוצאות טובות יותר .עם זאת ,נכון לעכשיו ,טרם נמצאו ראיות לכך שמדיניות שכזו היא כדאית או
שיש ביכולתה להניב תוצאות טובות יותר"

).(Bloom, 1997

הניסיו בשוודיה
ג" בשוודיה ,בשנות התשעי" ,נוסו דרכי" שונות לסייע לאנשי" להיקלט בשוק העבודה,
ביניה" מענקי" לפתיחת עסקי" קטני" ,סובסידיות למעסיקי" ,קורסי" להכשרה
מקצועית ,סיוע בהשמה ,עבודות יזומות ושירות בקהילה.
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המחקר המקי ביותר על השפעת תוכניות ההתערבות השונות הגיע למסקנה דומה לזאת
של המחקרי" האמריקאי" לגבי ה"שירות בקהילה".

•

"התכניות ליצירת תעסוקה ,ככל שהן דומות יותר ליחסי עבודה רגילים ,כך תוצאותיהן טובות

יותר .נראה כי מענקים לעסקים קטנים וסובסידיות למעסיקים ...הם בעלי השלכות חיוביות על
השגת תעסוקה רגילה בהמשך הדרך ,בעוד שהתוצאות של תכניות של שירות בקהילה ועבודות
יזומות אינן מניבות תוצאות

חיוביות" ). (Calmfors, Forslund and Hemstrom, 2002

מאז ,לא נערכו מחקרי" חדשי" המעלי" ממצאי" חיוביי" יותר.
"שירות בקהילה" מול "תעסוקת מעבר"
מרק גרינברג ,חוקר מדיניות חברתית ומנהל מרכז המשפט והמדיניות החברתית בעיר
ואשינגטו שבארצות הברית ,גורס כי יתכ ותכניות "שירות בקהילה" יכולות להועיל ,אבל
רק בתנאי שה מיועדות לאנשי" החסרי" כל ניסיו תעסוקתי ,ורק בתנאי שה כוללות
התאמה אישית לכל משתת ,תשלו" שכר מינימו" ,בקרה והערכה ,שירותי תמיכה
ושירותי השמה בתו" השירות.
אלא שא" יתמלאו כל התנאי" הללו ,לא יהיה מדובר עוד בתכנית "שירות בקהילה" כפי
שהיא מונהגת כיו" ,אלא במה שקרוי "תעסוקת מעבר" ) ,(transitional jobכלי הנחשב
למועיל יותר – א הכרו בעלויות גבוהות יותר ).(2002 ,Walker
ובישראל
החוזר המצוטט לעיל של מינהלת "תוכנית ויסקונסי" הישראלית מרמז על כ שבתכניות
"שירות בקהילה" שהופעלו באר עד כה ,לפחות חלק מהמשתתפי" היו מובטלי" שכבר
הכירו את שוק העבודה א נפלטו ממנו .על כ נית להוסי כי משתתפי" בתוכנית
ויסקונסי נשלחו לעבודות שירות ללא שו" קשר לכישוריה" .למותר לציי שה" לא קיבלו
תשלו" כלשהו .יתרה מזאת ,ההשתתפות בעבודות השירות היוותה תנאי לקבלת הבטחת
הכנסה .לבסו ,עד כה לא לווה "השירות בקהילה" בבקרה ראויה לשמה או בשירותי
תמיכה .בתו" השירות לא הושמו המשתתפי" בתעסוקה רגילה ,שכ ברוב המקרי" לא
נמצאה לה" תעסוקה שכזאת.
ראוי להתעכב קמעה על עצ" המונח "שירות בקהילה" .מונח זה נות את הרוש" שמדובר
בשירותי" כמו מת עזרה לזקני" ,ליווי חולי" או סיוע לילדי" בהכנת שיעורי" .אול"
למעשה ,העבודות שמבצעי" משתתפי תוכנית ויסקונסי שה"שירות בקהילה" הוא חלק
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מהתוכנית האישית שלה" ,ה על פי רוב עבודות ניקיו ועבודות גינו ,דהיינו ,עבודות
כפיי" לכל דבר ,שאינ מעניקות תחושת של סיוע לקהילה.
נציי ג" כי בישראל ,כמו בחו"ל ,יש עדויות לכ שלפחות חלק מעבודות ה"שירות
בקהילה" באות למלא את מקומ" של עובדי"/ות שהועסקו  ,בשכר  ,לפני הפעלת "שירות
בקהילה"  ,ופוטרו .בדר זו משיגות הרשויות המקומיות והעמותות שבה מדובר חסכו
כספי משמעותי בה בעת ששוק העבודה  ,יוצא נפסד.
לנוכח כל אלה נית לסכ" ולומר כי ה"שירות בקהילה" ,כפי שהוא הופעל עד כה במסגרת
"תוכנית ויסקונסי" הישראלית ,מהווה לא יותר מאשר עונש על עצ" קבלת קצבת
הבטחת הכנסה .בדר שבה הוא מיוש" בשטח ,נראה כי ה"שירות בקהילה" מביא את
המשתתפי" לידי ייאוש ולוויתור על קצבת הבטחת הכנסה.

לנוכח הממצאים המחקריים מחו"ל ,אנו קוראים שלא לנסות לתקן את עוולות ה"שירות
בקהילה" שנתגלו בהפעלת "תוכנית ויסקונסין" ,אלא להחליף את ה"שירות בקהילה"
בכלים מועילים יותר ,כמו "תעסוקת מעבר" ,השלמת השכלה ,הכשרה מקצועית,
תוכניות אשראי לעסקים קטנים ומאמצים רבים יותר להשמה בג'וב טוב – כזה שמשלם
לפחות שכר מינימום ומעניק את יתר זכויות העובדים המעוגנים בחוקי המגן.
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