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 הערכת תכניות סיוע ציבוריות

 ר ניר בן אהרון"ד

 מדיניות וקשרים בין לאומיים, מנהל מחקר

 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
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 :לדוגמה. יש חשיבות רבה להערכת תכניות

 הקרן להלוואות בערבות מדינה: תכנית•
מיועדת לאפשר לעסקים קטנים ובינוניים שאין להם  –

 לקבל אשראי מהבנקים, ביטחונות

מיליארד   2בסכום , הלוואות בשנה 5,000-ערבות לכ–
₪ 

 ח"מיליון ש 260: 2016עלות למדינה בשנת –

 ?כמה שווה אחוז אחד של שיפור בתכנית•
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 מיוחדת להערכת תכניות לעידוד יזמותחשיבות 

 "יוזמים עסק: "תכנית•
מיועדת בעיקר לאוכלוסיות שמתקשות להשתלב  –

 במעגל התעסוקה הרגיל

דורשי  , +45גיל , גברים חרדים, נשים ערביות–

 ...עבודה

 ח"מש 20-בתקציב כ, יזמים בשנה 5,000-כ–

 ?האם התכנית מוצלחת•

 



4 

 מסיימי התכנית אכן פותחים עסקים
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 גם מי שלא השתתפו פותחים עסקים, אבל
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האם התכנית  

 ?כדאית למדינה

כיצד ניתן לשפר  

 ?את התכנית

 ?כיצד בודקים

8% 
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דיווח על כדאיות גבוהה של הקרן להלוואות  

 בערבות מדינה
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בהקמה לעסקים במיוחד גבוהה תרומה על דיווח 

 ?עד כמה ההלוואה סייעה לך
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 הקמה עסקים זעירים עסקים קטנים עסקים בינוניים כ"סה
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 ?איך בודקים

 
 ששת השלבים לגן העדן –בדיקה בשלבים 

 התכנית עומדת ביעדי הפעילות שלה1.

 בסוף כל פעילות –משוב פנימי 2.

 (סקר)בדיקת שביעות רצון לאחר מספר חודשים 3.

 מחקר כמותי מול קבוצות ביקורת כלליות4.

 מחקר כמותי מול קבוצות ביקורת דומות5.

 לתיקון הטיות אקונומטרימחקר 6.
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 ?(2)איך בודקים 

 

 מחקר אקראי

 חלק מהמועמדים לתכנית מקבלים טיפול מלא•

חלק אחר מהמועמדים מקבל טיפול  , באופן אקראי•

 חלקי

 השוואה בין שתי הקבוצות: במחקר•
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 מטרות הבדיקה

 ושיפור התכניתהתמהיל בדיקת •

האם התכנית מצדיקה את ההשקעה  •

 ?של משלם המיסים בה
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 ?מה בודקים

•Additionality/Incrementality 

•Impact 
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 סיכום

 מה בודקים•
–Additionality/Incrementality 
–Impact 

 מטרה•
 בדיקת התמהיל ושיפורו–
 הצדקת התכנית–

 מתודולוגיות•
 השלבים לגן עדן  6–
 ניסוי אקראי–

 


