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  ב"דוחות שהתפרסמו במסגרת מחקר ההערכה על תכנית מהל
  

קשייהם והגורמים המסייעים להם , י היעדים התעסוקתייםנהלדפוסי העבודה של מ: 1 'מסדוח 
 .צוות המחקר. 2006יולי . ב"מהל לאחר חצי שנה של הפעלת התכנית דוח -בעבודתם 
  .ירושלים, מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי-וינט'ג-מאיירס

  
השתתפות בפעילויות המרכז , קבלת גמלה, מצב תעסוקתי: ב"המופנים לתכנית מהל: 2 'מסדוח 

חודשים  שישה עד תשעהממצאים לתקופה של  -והערכת התכנית בעיני המשתתפים 
מכון ברוקדייל והמוסד -וינט'ג-מאיירס .וות המחקרצ .2007פברואר . מתחילת התכנית
  .ירושלים, לביטוח לאומי

  
השוואה בין אזורי הניסוי של : דפוסי כניסה למערכת הבטחת הכנסה ויציאה ממנה: 3 'מסדוח 

. 2007ינואר . 2006פברואר -2005ינואר  -ב לבין אזורי ביקורת ושאר הארץ "תכנית מהל
  .ירושלים, יל והמוסד לביטוח לאומימכון ברוקדי-וינט'ג-מאיירס .צוות המחקר

  
 -) המלאי(על הזכאים בתחילת התכנית : ב"ממצאי מעקב אחרי השפעת תכנית מהל: 4 'מסדוח 

חודשים מהגשת  6לאחר  -) הזרם(חודשי הפעלתה ועל הפונים החדשים  15לאחר 
, לאומימכון ברוקדייל והמוסד לביטוח -וינט'ג-מאיירס .צוות המחקר. 2007יולי . התביעה
  .ירושלים

  
מכון -וינט'ג-מאיירס .צוות המחקר. 2007אוגוסט  .השותפות בין המרכז והמעסיקים: 5' דוח מס

  .ירושלים, ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי
  

  www.jdc.org.il/brookdale, ניתן לעיין בדוחות אלה באתר המכון
  
  

 Welfare(על הכניסה לתעסוקה " מתמיכה לתעסוקה"תכניות השפעת ל עסקירת ספרות בינלאומית 

to Work( ,2007 .ירושלים , מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. ק חביב'ג)קיימת גם גרסה באנגלית(.   
  .מכון ברוקדייל-וינט'ג-מרכז לחקר מוגבלויות במאיירסלקבלת עותק נא לפנות ל
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  מחקר תמצית
  

  מבוא ורקע
בארבעה  2005הופעלה באוגוסט  )"מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה("ב "התכנית הניסיונית מהל

מקבלי גמלת הבטחת הכנסה  וופנהואליה  )חדרה ואשקלון, נצרת, מערב ירושלים( אזורים בארץ

קבע כי , המעגן בתוכו את התכנית, החוק לשילוב מקבלי גמלאות בעבודה. החייבים במבחן תעסוקה

במטרה לסייע לממשלה ולכנסת לגבש את המדיניות לעתיד , זאת. ביצועה ילווה במחקר הערכה

ממצאי . טחת הכנסהשעמידה בו היא תנאי לזכאות לגמלה להב, בהיבטים השונים של מבחן התעסוקה

אם לאמץ את ההמחקר מיועדים לספק למקבלי ההחלטות את התשתית העובדתית בבואם להחליט 

באיזו  -ואם כן , התפיסה המונחת בבסיס התכנית כמדיניות שראוי להרחיבה לאזורים נוספים בארץ

, ה של התכניתהמחקר אמור להצביע על המידה בה הושגו יעדי 1.מתכונת ואלו שינויים יש להנהיג בה

ממצאיו מהווים גם . על הסיכונים הכרוכים בה ולהוות מקור למשוב על היישוםגם אך במקביל לעמוד 

במסגרת המחקר . תועלת של התכנית ובסיס לעיצוב מערכת המידע המינהלי-תשתית לניתוח עלות

ו עד כה פורסממכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי -וינט'ג-ידי מאיירס-שהתבצע במשותף על

  . באתרי האינטרנט של המכון ושל המוסד לביטוח לאומי דוחות החמיש

  

. שונים םומסכם את ממצאי המחקר בהיבטי ,מתייחס למכלול הסוגיות הקשורות לתכניתזה דוח 

ועל הערכת , ממצאים על השפעת התכנית על התעסוקה והרווחה של המופנים לתכנית מובאים בו

ניתוח הממצאים מציג את ההבדלים בין קבוצות , בדומה לדוחות הקודמים. המשתתפים את התכנית

לא , כמובן, ההבדלים בין המרכזים משקפים. ובין המרכזים המפעילים את התכנית ,שונות של הפונים

אלא גם את ההבדלים במאפיינים של האוכלוסייה , באסטרטגיה שנקטו המרכזים רק את ההבדלים

  .שבטיפול כל מרכז

  

חודשים  15במשך תקופה של ) המלאי(תחילת התכנית  עםדוח מתייחס למעקב על מקבלי הגמלה ה 

המאפשרים , ביקורתקבוצת ההניסוי לקבוצת ממצאים השוואתיים בין ומציג מתחילת התכנית 

הוא מציג ממצאים על השפעת התכנית על הפונים החדשים  ,כן-וכמ .השפעת התכניתלעמוד על 

ולכן יש להתייחס לממצאים של הניתוחים על , מספר המרואיינים בזרם קטן יחסית). הזרם(למרכזים 

  . קבוצות בזהירות-תת

  

-ים רבוקדש מקום נכבד גם לנושאים שלא הוצגו בדוחות שפורסמו עד כה ולניתוחבדוח מ, בנוסף

של המרכזים בנפרד מההשפעה של המאפיינים  "הנקייה"לאמוד את ההשפעה  מאפשריםמשתניים ש

  . הבריאותיים והתעסוקתיים של המשתתפים בתכנית, הדמוגרפיים

  

                                                   
רק חלק . לקבוצות מסוימות של משתתפיםבמהלך הפעלת התכנית הוכנסו בה מספר שינויים והקלות    1

  .מהשינויים הללו התבצעו בתקופת המחקר



 ii

  מערך המחקר
מערך מסוג זה מאפשר להעריך את השפעתה של התכנית על . מערך המחקר הוא מערך ניסויי למחצה

: מאחר שהוא מבוסס על מעקב אחר שתי קבוצות, בתחומי חיים שונים מצבם של המשתתפים בה

, וקבוצת ביקורת ;הכוללת מדגם של המשתתפים בתכנית בארבעת אזורי הניסוי, קבוצת הניסוי

גמלה אשר מתגוררים באזורים שהם בני השוואה לאזורי הניסוי ואשר דומים השעליה נמנים מקבלי 

ודמיון , מחד, דמיון בין אזור הניסוי לבין אזור הביקורת 2.הניסוי במאפייניהם למקבלי הגמלה באזורי

מאפשרים לייחס את ההבדלים שבין שתי , מאידך, בין הפרטים באזור הניסוי ובאזור הביקורת

הפרש "השפעת התכנית נאמדת באמצעות . הקבוצות מבחינת מדדי תוצאה שונים להשפעת התכנית

ערב , י שחל בקבוצת הניסוי בין שתי נקודות הזמן הנחקרותחישוב ההפרש בין השינו - " ההפרשים

לבין השינוי שחל בין שתי נקודות , )2006נובמבר (חודשים  15וכעבור ) 2005אוגוסט (תחילת התכנית 

  . הזמן בקבוצת הביקורת

  

בשפות שונות עם המשתתפים בתכנית ועם פרטים שנערכו המידע נאסף באמצעות ראיונות טלפוניים 

מינהלת התכנית ושל מערכות המידע המינהליות של  בסיס נתונים של עלוכן  ,הביקורת בקבוצת

  .המוסד לביטוח לאומי

  

  :עבורבקבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת הוגדרו באופן נפרד 

המוסד לביטוח לאומי  ידי-עלמקבלי הגמלה ערב הפעלת התכנית שהוגדרו  - )stock( "מלאי"ה  .א

ואשר , "שכר נמוך"או " דורשי עבודה"זכאים לגמלה בעילת , כלומר, כחייבים במבחן תעסוקה

ערב הפעלת התכנית באזורי באותן עילות גמלה האו מקבלי  ;הופנו לתכנית באזורי הניסוי

חודשים  9-7- לאחר כ, בתחילת התכנית: נקודות זמן 3-נערכו בעם המלאי  ראיונותה. הביקורת

  .דשים מתחילת התכניתחו 17-15- ולאחר כ) קבוצת הניסוי בלבד(

או לסניפי המוסד לביטוח לאומי באזורי , הפונים החדשים למרכזי התעסוקה -) flow(" זרם"ה  .ב

 2006בתקופה שבין תחילת פברואר  -הראשונה במהלך המחצית השנייה של שנת הניסוי , הביקורת

 שתיזרם נערכו בל משתייכיםעם ה ראיונותה. ואשר היו חייבים במבחן תעסוקה ,2006לאמצע יולי 

 8-6-וכ ,כל אחד מהפרטים ידי-עלבעת הגשת התביעה לגמלת הבטחת הכנסה  -נקודות זמן 

  .חודשים לאחר מכן

  

  ממצאים עיקריים
קבלת . ב ;שינוי במצב התעסוקה. א: הדוח מציג ממצאים לגבי השפעת התכנית בארבעה תחומים

רווחת הילדים . ד ;וממקורות אחריםהכנסות המשפחה מעבודה . ג ;הגמלה להבטחת הכנסה

מובאים נתונים על השירותים , בנוסף לכך. פקודם במערכת החינוךלתכנית ות במשפחות שהופנו

בדוח זה אנו מתייחסים . ועל הערכתה את התכנית ,במרכזי התעסוקהבלה יקשקבוצת הניסוי 

                                                   
הוחלט להתאים קבוצת ביקורת רק , בשל הקושי לאתר אזור ביקורת שיתאים לשכונות שבמזרח ירושלים   2

 .לתושבים היהודיים של העיר



 iii

 ,לנוחיות הקוראים .במידה מצומצמת יותר לאוכלוסיית הזרםו, בהרחבה לאוכלוסיית המלאי

  .ה ולאחר מכן הם מובאים ביתר פירוטתיבבתחילת כל סעיף מובאים עיקרי הממצאים ב

  

חודשים לאחר תחילת  15) מלאי(הזכאים לגמלה בתחילת התכנית לגבי ממצאים . 1
  התכנית

  מאפייני האוכלוסייה 1.1

יים ובמשאבים וחסמים אוכלוסיית מקבלי גמלה להבטחת הכנסה היא הטרוגנית במאפיינים הדמוגרפ

  .המגבילים את יכולתם לעבוד תפקודמדווחים על בעיות בריאות וליקויי  קבליםמהחלק גדול מ. לתעסוקה

 הן נשיםלתכנית מהמופנים  שלישים-שני. 

 55%  ומעלה 55בני  25%-ומעלה וכ 45מהמופנים הם בני. 

 40% 1996הגיעו אחרי מחציתם (ואילך  1990הם עולים שעלו משנת  33%-הם ערבים ו.( 

 17% מהם  שלישים-שני( 18נשואים עם ילדים עד גיל  31%, הוריים-לתכנית הם חד מהמופנים

 .הם נשואים או יחידים ללא ילדים 52%-ו) ערבים

 5ילדים מתחת לגיל  יש מהמופנים 15%-ול ,10מהמופנים יש ילדים מתחת לגיל  28%-לכ. 

 מתוך אלה הן  60%-ו ,)ילדים ומעלה 4(ות ילדים הן משפחות מרובהמופנות מהמשפחות  12%-כ

  .משפחות ערביות

 שנות  8מהמופנים יש עד  30%-לכ: מבחינת רמת ההשכלה מופניםהת יש שוני רב באוכלוסיי

 .שנות לימוד 13+ -ולשיעור דומה , לימוד

 חלשה ששליטתם בעבריתאינם שולטים כלל בעברית או  40%-כ. 

 או , )חודשים באותו מקום 3לפחות (תעסוקתי בעבודות רציפות מהמופנים היה ניסיון  52%-ל

 .לא עבדו מעולם, ת זאתומלע ,26% ;השנים שקדמו לתחילת התכנית 5-ב ,זמניות

 77% סוג מבחינת או הנפשית /דיווחו על מגבלות ביכולתם לעבוד על רקע מצב בריאותם הגופנית ו

) ימים או שבועות(מבחינת תקופות העבודה  או/ו ,היקף השעות שהם יכולים לעבוד או/ו, העבודה

 .המגבלות 3דיווחו על כל  50%- כ. שבהן אינם יכולים לעבוד כלל

 הגפיים העליונות והתחתונות תפקודב) אפשריים 4מתוך (ליקויים קשים  3יש לפחות  18%-ל. 

 כאבי גב : הבעיות השכיחות ביותר הן. מריבוי מחלות, לדבריהם ,משתתפי התכנית סובלים

בעיות ריאה ונשימה , )35%(גבוה  דם-לחץ, )42%(בעיות פרקים ובעיות ראייה , )73%(וצוואר 

 ).21%(ובעיות לב ) 31%(

  דיווחו שהם נוטלים באופן קבוע  31% ;בקרב המופנים לתכניתאף הן בעיות נפשיות שכיחות

דיווחו שהם מטופלים באופן  10% ;רופא כדי לעזור להם להתמודד עם לחציםתרופות במרשם 

פי מדד -הוגדרו כבעלי סיכון גבוה לבעיות רגשיות על 45%-ו, ידי פסיכולוג או פסיכיאטר-קבוע על

GHQ ) משמשת למדידת סיכון לקיום בעיות בתחום הרגשיהסקאלה.( 
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   2006נובמבר לבין  )התכניתתחילת ( 2005אוגוסט שינויים בתעסוקה בין  1.2

חלק מאלה  ,כן-כמו .החודשים הראשונים של התכנית גדל שיעור המועסקים בקרב המלאי 15במהלך 

נובמבר ל 2005הרחיבו את היקף שעות העבודה שלהם בין אוגוסט  ,שכבר עבדו בתחילת התכנית

וספת הגדלת היקף כניסות לתעסוקה בת(השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה . 2006

 חיוביתהשפעה . נקודות האחוז 14.2- נאמדת ב) אנשים שהיו מועסקים בתחילת התכנית ידי-עלהמשרה 

. נקודות האחוז 20 -יות הור-חדאמהות  ה לגבינמצא הגדולה ביותר ההשפעה. נמצאה בכל המרכזים

נקודות  19.3 - 44-35בבדיקה לפי גיל נמצא כי השפעת התכנית הגדולה ביותר נאמדת בקרב גילאי 

  .משמעותיתהייתה השפעה  64-55אפילו בקרב גילאי . האחוז

  10.3-חודשים של הפעלת התכנית גבוה בקבוצת הניסוי ב 15הגידול בשיעור המועסקים לאחר 

- עלה מבקבוצת הניסוי שיעור המועסקים . המקביל בקבוצת הביקורתנקודות אחוז מהגידול 

נקודות אחוז לעומת גידול של  14.1גידול של , 2006בנובמבר  38.8%-ערב תחילת התכנית ל 24.7%

  .בתקופה המקבילה ביקורתקבוצת הנקודות אחוז ב 3.8
 נקודות אחוז מהשיעור  3.9- שיעור הפרטים בקבוצת הניסוי שהרחיבו את היקף משרתם גבוה ב

שיעור הפרטים באוכלוסיית הניסוי אשר היו מועסקים בתחילת התכנית . ביקורתקבוצת הב

נקודות אחוז  3.6לעומת , נקודות אחוז 7.5- נאמד ב 2006את היקף משרתם בנובמבר ) נטו(והגדילו 

 . באוכלוסיית הביקורת
 מהמופנים) 3נטו( 21.6% ;ודות אחוזנק 14.2-השפעת התכנית על שינוי חיובי בתעסוקה נאמדת ב ,

 ,דהיינו, דיווחו על שינוי חיובי במצבם התעסוקתי, באוכלוסיית הביקורת 7.4%-בהשוואה ל

 . או הרחיבו את היקף שעות העבודה לפחות בשעה אחת בשבוע השתלבו בעבודה
 מ בקבוצת הניסוי בהשוואה לעלייה 36.2%-ל 21.3%-שיעור המועסקים במשרה מלאה עלה מ -

 .ביקורתקבוצת הב 21.0%-ל 11.1%
  17.3 -ההשפעה הגדולה ביותר של התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה נאמדה באשקלון 

ובירושלים  ,נקודות אחוז 13.2בחדרה , נקודות אחוז 14.1בנצרת נאמדה השפעה של . נקודות אחוז

 4.נקודות אחוז 11.9 המערבית
 44-35השפעת התכנית בקרב גילאי . שונותהגיל הוצות עוצמת ההשפעה של התכנית שונה בקב 

ומעלה  55בקרב גילאי , נקודות האחוז 12.9-ב 54-45ובקרב גילאי , נקודות האחוז 19.3-נאמדת ב

 ).1-תראה תרשים (נקודות האחוז  11.8 ,יותרנאמדה השפעה קטנה 
  

                                                   
 .שעות העבודה בניכוי אלה שהפסיקו לעבוד או הקטינו את ,כלומר   3
ת הניסוי בירושלים אינה כוללת פרטים אוכלוסיי, חים המבוססים על השוואה עם קבוצת הביקורתבניתו   4

משום שהיה קושי במציאת  ,אזור זהבהמהווים כרבע מכלל המופנים לתכנית , דוברי ערבית ממזרח העיר
  .היא כוללת אנשים רק מירושלים המערבית, לפיכך .אזור ביקורת מתאים
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בנקודות (קבוצות גיל  השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי  : 1-תתרשים 

  )אחוז

  
  אין הבדל משמעותי בין השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה של גברים לעומת נשים

 ).בהתאמה, נקודות אחוז 14.0נקודות אחוז לעומת  14.7(
  נקודות  20-יות נאמדת בהור-חדהשפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה לגבי אמהות

 .)2-תראה תרשים (נקודות האחוז  14.4-ועל פרטים נשואים עם ילדים ב, האחוז

 
נקודות ב(מצב משפחתי השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי   : 2-תתרשים 

  )אחוז

 
  נקודות אחוז 14.4(ובקרב ערבים ) נקודות אחוז 17.6(השפעת התכנית גדולה יותר בקרב עולים(, 

 ).3-תראה תרשים ) (נקודות אחוז 10.3(ותיקה ומאשר בקרב האוכלוסייה היהודית ה
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קבוצות אוכלוסייה השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי   : 3-תתרשים 

  )אחוזנקודות ב(

 
  היא , עם זאת. עבוד מסיבות גופניות או נפשיותלהתכנית השפיעה פחות על בעלי מגבלות ביכולת

 .אלהתרמה לשיפור בתעסוקה גם בקרב קבוצות 
   מגבלות על היכולת לעבוד בשל  2-1השפעת התכנית היא הגבוהה ביותר בקרב פרטים שדיווחו על

 10 -מגבלות כאלה  3והקטנה ביותר בקרב פרטים שדיווחו על , נקודות אחוז 23.9 -סיבות גופניות 

, נקודות אחוז 13.5-מגיעה לבקרב אלה שלא דיווחו על אף מגבלה  תכניתהת השפע. קודות אחוזנ

 ).4-תראה תרשים (ביקורת היה שיפור משמעותי בקבוצה זו קבוצת הון שגם בומכי
  

השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי דיווח על מגבלות ביכולת   : 4-תתרשים 

  )אחוזנקודות ב( פניותלעבוד מסיבות גו

  
 נקודות אחוז  16.5-היא נאמדת ב: השפעת התכנית פוחתת ככל שעולה הסיכוי לבעיות נפשיות

נקודות אחוז בקרב פרטים בעלי סיכון בינוני  14.6, שיותרגלבעיות  בקרב פרטים בעלי סיכון נמוך

  ).5-תראה תרשים (נקודות אחוז בקרב פרטים בעלי סיכון גבוה  12.7-ו
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השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי ציון במדד המודד את   : 5-תתרשים 

  )אחוזנקודות ב( )GHQ(לקיום בעיות רגשיות  ןהסיכו

  
  

ובקרב ) תחילת התכנית( 2005באוגוסט שינויים בשכר החודשי הממוצע בקרב המועסקים  1.3

  2006המועסקים בנובמבר 

הגידול בממוצע השכר החודשי מעבודה בקרב המועסקים בניסוי גבוה במידה משמעותית בהשוואה 

הגידול , מאחר שלא נמצא הבדל משמעותי בשכר לשעת עבודה של המועסקים בין הקבוצות. לביקורת

הגבוה יותר בשכר הממוצע לחודש בניסוי נובע בעיקר מהשיעור הגבוה יותר של מועסקים במשרה מלאה 

ומכך שהפרטים בניסוי שהיו מועסקים במשרה חלקית עבדו מספר שעות גדול יותר , בוצת הניסויבק

אין הבדל בשינוי בשכר החודשי הממוצע בקרב המועסקים במשרה מלאה בקבוצות . לעומת הביקורת

, ההבדל בגידול בשכר החודשי הממוצע משקף באופן חלקי בלבד את השפעת התכנית. הניסוי והביקורת

וון שאלו שנכנסו לעבודה בקבוצת הניסוי כוללים גם בעלי חסמים רבים יותר מאלה שנכנסו לעבודה מכי

  .   ולכן כושר ההשתכרות שלהם שונה, בקבוצת הביקורת

  לא נמצא הבדל משמעותי בשכר לשעת עבודה של המועסקים בין קבוצת הניסוי לקבוצת

 .המינימום השכר הממוצע לשעת עבודה הוא בסביבות שכר. הביקורת
 שכרם של ממוצע יותר מאשר ₪  400-ממוצע שכרם החודשי של המועסקים בקבוצת הניסוי גדל ב

, ₪ 2,479-בחודש ל₪  1,745-בקבוצת הניסוי עלה ממוצע השכר מ. המועסקים בקבוצת הביקורת

 גידולכלומר , ₪ 1,859-ל₪  1,527-ואילו בקבוצת הביקורת הוא עלה מ, ₪ 734גידול של , כלומר

 .₪ 332של 
 יותר מאשר ₪  358-ממוצע השכר החודשי בקרב המועסקים במשרה חלקית גדל בקבוצת הניסוי ב

. ₪ 78-בעוד שבקבוצת הביקורת הוא גדל ב₪  436-בקבוצת הניסוי הוא גדל ב. בקבוצת הביקורת

ו ניתן לייחס את ההבדל לשיעור הגבוה יותר של פרטים באוכלוסיית הניסוי שהגדיל, כפי שצוין

 .את מספר שעות העבודה
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  פרטים שלא היו מועסקים עם (מדדים נוספים של איכות התעסוקה של מועסקים חדשים  1.4

   )חודשים לאחר מכן 15תחילת התכנית והיו מועסקים 

היד וכן שביעות הרצון הכללית של המושמים דומות בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת -התפלגות משלחי

  .מאשר בביקורתשונים בקרב המועסקים החדשים גבוה יותר בניסוי  חסמים למרות ששיעור בעלי

 כוח  באמצעות חברת 25%-וידי מקום העבודה -מועסקים ישירות עלבניסוי מהמושמים  75%-כ

 .אדם או קבלן
 35% בעיקר , בתחום המכירות והשירותים 33%; בעיקר ניקיון, נקלטו בעבודות בלתי מקצועיות

מועסקים במקצועות  16%; בעבודות מקצועיות בתעשייה ובבניין 17%; מטפלים סיעודיים

 .היד דומה בניסוי ובביקורת-התפלגות משלחי. טכניים או פקידותיים, חופשיים, אקדמיים
  המהווים (מהמועסקים  40%-כ. מהמושמים לגבי חלק משמעותיהעבודה כרוכה בקשיים פיזיים

מתלוננים על קושי בביצוע עבודתם עקב הצורך  )מהמדווחים על מגבלות בגפיים 60%-למעלה מ

 .או סחיבת משא כבד/בעמידה ממושכת ו
 בעיקר מיחס החברים לעבודה והממונים , מרוצים מעבודתם באופן כללי 65%, למרות זאת  

מרוצים  30%רק  ;)59%-66%(ופחות מהאפשרות לנצל ידע וכישורים ומהעניין , )85%-92%(

 .עור דומה בקבוצת הביקורת מרוצים או מרוצים מאוד מעבודתםשי .מהשכר ומסיכויי הקידום
  

   שינויים בקבלת הגמלה להבטחת הכנסה 1.5

שיעור המשפחות שדיווחו שהיו זכאיות לגמלה , חודשים לאחר תחילת התכנית 15, 2006בנובמבר 

חמישים . נקודות אחוז מהשיעור המקביל באוכלוסיית הביקורת 27- באוכלוסיית הניסוי היה נמוך יותר ב

בדומה לביקורת , תה להן הכנסה מעבודהימהמשפחות הלא זכאיות בניסוי דיווחו שהי ושישה אחוזים

משיעור הירידה במספר המשפחות שלא היו  43%השינוי החיובי במצב התעסוקה יכול להסביר ). 54%(

שיעור המשפחות ללא הכנסה ). 40%(בדומה לאוכלוסיית הביקורת , זכאיות לגמלה באוכלוסיית הניסוי

מכיוון , עם זאת. ביקורתהניסוי וקבוצות הב בקרב המשפחות שלא היו זכאיות דומהמעבודה או גמלה 

, ביקורתקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הששיעור גבוה בהרבה של משפחות אינן זכאיות לגמלה ב

הניסוי לא היו זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה וגם לא  מכלל המשפחות במלאי באוכלוסיית 13%-נמצא ש

באוכלוסיית  5%לעומת  ,זאת ;טוח לאומינהנו מהכנסות מעבודה או מגמלה אחרת מהמוסד לבי

שאין להם  ,קבוצת הלא זכאים. )7- ת- ו 6-ת ראו תרשימים( נקודות אחוז 8הבדל של , כלומר, הביקורת

ניסיון תעסוקתי וסיכון , היא קבוצה חלשה במיוחד מבחינת השכלה ,הכנסה מעבודה או מגמלאות אחרות

  .צעירים וערבים, ל יחידיםיש בה גם ריכוז גדול בהרבה ש. לבעיות רגשיות

 47% אשר דיווחו שהיו זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה באוגוסט , מהמשפחות באוכלוסיית הניסוי

  .מהמשפחות באוכלוסיית הביקורת 20%לעומת  ,זאת ;2006לא היו זכאיות עוד בנובמבר , 2005

  מכלל המופנים 5%-כ(מופנים שלא התייצבו כלל במרכזים בתחילת התכנית ולא קיבלו גמלה (

 .2006מהווים שיעור קטן מתוך אלה שלא היו זכאים לגמלה בנובמבר 

 26%  מהמשפחות הלא זכאיות  56%(מכלל המשפחות באוכלוסיית הניסוי שהופנו לתכנית

שמונה . לא היו זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה אך היו להן הכנסות מעבודה) 2006בנובמבר 
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לא היו זכאיות לגמלה ולא היו להן ) חות הלא זכאיותמהמשפ 16%( מכלל המשפחות אחוזים

, כלומר). בלו גמלת נכותימחציתן ק(הכנסות מעבודה אבל הן קיבלו גמלה אחרת מביטוח לאומי 

הייתה הכנסה מעבודה ) מהמשפחות הלא זכאיות 72%(מכלל המשפחות המופנות לתכנית  34%-ל

  .או מגמלאות אחרות

  הכנסות מפנסיה מעבודהשיעור נמוך ביותר דיווחו על. 

 חלק מהמשפחות דיווחו על . לא נבחנו לעומק ההכנסות ממקורות אחרים שאינם גמלאות ועבודה

 אינויש לציין שהחוק . מגורים משותפיםידי -עלתמיכה כספית או ידי -עלקבלת עזרה מהמשפחה 

את  לא בדקנו .לתמיכה במי שהפסיק להיות זכאי לגמלה מטיל על המשפחה את האחריות

 . על כלל משק הבית לבן משפחה זהההשלכות של מתן עזרה 
 עולה כי קבוצת הלא זכאים  ,לא זכאיםבין אלה של המהשוואה בין המאפיינים של הזכאים ל

כוללת פחות מבוגרים בני  קבוצה זו. תה עדיין זכאיתיחזקה יותר במובנים רבים מהקבוצה שהי

לעומת  22%(שנות לימוד  8פחות בעלי השכלה נמוכה עד  ;)בהתאמה, 49%לעומת  33%(ומעלה  50

פחות בעלי  ;)47%לעומת  56%(יותר בעלי ניסיון תעסוקתי בחמש השנים האחרונות  ;)31%

לעומת  29%(נפשיות  סיבות או/ו, )83%לעומת  62%(יכולת לעבוד בשל סיבות גופניות במגבלות 

ראו תרשימים ( )52%לעומת  36%(עיות רגשיות שיעור נמוך יותר של בעלי סיכון גבוה לבו ;)47%

 . )7-ת-ו 6-ת

 אלה שיש להם : קבוצות-קבוצת הלא זכאים לגמלת הבטחת הכנסה מורכבת למעשה משתי תת

 . )6-תרשים ת( ואלה שאין להם הכנסה כזו ,מעבודה או מגמלאות אחרות הכנסה

 

מתוך כלל האוכלוסייה הביקורת  מקורות הכנסה של אוכלוסיית הניסוי לעומתב שינוי  : 6-תתרשים 

 )אחוזיםב(
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מקורות הכנסה של אוכלוסיית הניסוי לעומת הביקורת מתוך הלא זכאים ב שינוי  : 7-תתרשים 

  )אחוזיםב(לגמלת הבטחת הכנסה 

  
  בקבוצת הלא זכאים שאין להם הכנסה מעבודה או מגמלה ישנו שיעור גבוה יותר של יחידים

שיעור גבוה יותר  ;)30%לעומת  55%(להם הכנסה מעבודה או גמלה בהשוואה ללא זכאים שיש 

שיעור נמוך יותר של  ;)36%לעומת  47%(של ערבים  ;)26%לעומת  36%( 35-18של צעירים בני 

שאין  לא זכאיםהת קבוצ). 14%לעומת  6%(הוריות - ושל משפחות חד ;)30%לעומת  16%(עולים 

מהלא זכאים שיש להם הכנסה מעבודה או מגמלאות לה הכנסה משכר או מגמלאות חלשה יותר 

יותר אנשים בסיכון גבוה , פחות בעלי ניסיון תעסוקתי, שנות לימוד 12+יש בה פחות בעלי . אחרות

  .לבעיות רגשיות ויותר בעלי מגבלות ביכולת לעבוד מסיבות נפשיות
 אים לגמלה נמצאו זכבין הבהשוואה בין הלא זכאים ללא הכנסה מעבודה או מגמלאות אחרות ל

והם פחות מוגבלים בתחומי הבריאות  ,)צעירים וערבים, יותר יחידים(הבדלים דמוגרפיים 

שתי הקבוצות חלשות יותר מהלא זכאים שיש להם הכנסה מעבודה או . הגופנית והנפשית

  .מגמלאות אחרות

  

  השפעת התכנית על הכנסות המשפחה  1.6

השינויים שחלו במקורות ההכנסה העיקריים  המשפחה נבחן אתבבחינת השפעת התכנית על הכנסות 

. סיוע בשכר דירהו ,מגמלת הבטחת הכנסה ונכותהכנסה , הכנסה מעבודה: של אוכלוסיית מקבלי הגמלה

עבור אלה בהכנסה פנויה מעבודה חושבה בניכוי ההוצאות הנלוות ליציאה לעבודה שאין עליהן החזר 

נמצאה השפעה חיובית של . סידור ילדים והוצאות על תחבורהבגין הוצאות , למשל, שנכנסו לעבודה

השפעה שלילית על ההכנסות מגמלת נמצאה , וכצפוי ,ההכנסה הפנויה מעבודה של בני הזוג התכנית על

ל לא נמצאה השפעה "כאשר מתייחסים להכנסה המשפחתית הכוללת מכל המקורות הנ. הבטחת הכנסה

אולם נמצאה השפעה חיובית במשפחות בהן חל , קרב כלל האוכלוסייהשל התכנית על השינוי בהכנסה ב

נמצאו הבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית . שינוי חיובי במצב התעסוקה לפחות של אחד מבני הזוג

  . ההכנסות לכ- ךכמו גם על ס ,על ההכנסות ממקורות שונים
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  תחילת התכנית גדלה עםבהשוואה למצב  2006ההכנסה המשפחתית הממוצעת מעבודה בנובמבר 
-ב באוכלוסיית הניסוי, )כולל משפחות שבהן אף אחד מבני הזוג לא עובד(בקרב כלל המשפחות 

בניכוי הוצאות נלוות , ממוצע ההכנסה של בני הזוג מעבודה. יותר מאשר בקבוצת הביקורת₪  415
הגידול המקביל  בקבוצת הביקורת. ₪ 584גידול של , ₪ 1,140-ל₪  556-גדל מ, ליציאה לעבודה

 ). 8-תתרשים (₪  169גידול של , ₪ 603-ל₪  434-היה מ
 464(אשקלון בו) ₪ 537(יתה בנצרת יההשפעה הגדולה ביותר של התכנית על ההכנסות מעבודה ה 

 ). בהתאמה, ₪ 317-ו₪  305(והנמוכה ביותר בירושלים ובחדרה  ,)₪
 בקבוצת  מאשריותר ₪  370-רדה בההכנסה המשפחתית מגמלת הבטחת הכנסה בקבוצת הניסוי י

באוכלוסיית הביקורת ₪  498לעומת ירידה של ₪  868בקבוצת הניסוי חלה ירידה של . הביקורת
 ).8-תתרשים (

  

הכנסה מגמלה הכנסה הפנויה מעבודה והכנסות ועל ההה לכ-ךהשפעת התכנית על ס: 8-תתרשים 

  )שקליםב( חודשים מתחילת התכנית 15להבטחת הכנסה לאחר 

  

  

  
  גמלת נכות וסיוע בשכר דירה, גמלת הבטחת הכנסה, כולל עבודה  * 
  

 והקטנה ) ₪ 528ירידה של (תה בחדרה יהשפעת התכנית הגדולה ביותר על ההכנסה מהגמלה הי
, ₪ 404-ו 340ירידה של (נצרת וירושלים נמצאות בתווך ). ₪ 228ירידה של (ביותר באשקלון 

 ). בהתאמה
 שיעור גבוה יותר באוכלוסיית הניסוי מאשר באוכלוסיית הביקורת עברו לקבל קצבת נכות .

בוצת הביקורת לא היה גידול בק. בקבוצת הניסוי התחילו לקבל קצבת נכותחמישה אחוזים 
   .ואפילו חלה ירידה ,בשיעור המקבלים קצבה זו

 נמצאה השפעה , לעומת זאת. לא נמצאה השפעה של התכנית על שיעור מקבלי הנחה בארנונה
כלומר  ,7.2%-ל 12.4%-בקבוצת הניסוי חלה ירידה מ. דירה-שלילית על שיעור מקבלי סיוע בשכר

-לא חל שינוי בשיעור המקבלים סיוע בשכרשקבוצת הביקורת כמעט ב. נקודות אחוז 5ירידה של 
 . דירה

61

-370

415

-500

-250

0

250

500

סך-הכל הכנסה פנויה מעבודה הכנסה מגמלת הבטחת
הכנסה

  *הכל- סך
  

הכנסה מגמלת  הכנסה פנויה מעבודה
  הבטחת הכנסה



 xii

  התכנית לא השפיעה על ההכנסה המשפחתית הכוללת מכל המקורות משום שהגידול בהכנסות

רק באשקלון נמצאה ) 8-תתרשים ( ידי ירידה בהכנסות מגמלת הבטחת הכנסה-מעבודה קוזז על

 ). ₪ 296(השפעה חיובית של התכנית 
  ההכנסה הכוללת של משפחות שבהן חל שינוי חיובי במצב התעסוקה גדלה הן בניסוי והן

 ). 9-תתרשים (יותר מאשר בביקורת ₪  261-אולם הגידול בניסוי היה ב, בביקורת
  ההכנסה הכוללת של משפחות שבהן חל שינוי שלילי או לא חל שינוי במצב התעסוקה ירדה באופן

  ).9-תתרשים (תה גדולה יותר בקבוצת הניסוי יאולם הירידה הי, קורתמשמעותי הן בניסוי והן בבי

  
חודשים  15במצב תעסוקתי לאחר שינוי בהכנסות בקרב המשפחות במלאי לפי שינוי : 9-תתרשים 

  )שקליםב( מתחילת התכנית

 

  
  

  ההבדלים בין המרכזים בהשפעת התכנית 1.7

כמו שוק , כאשר מפקחים על ההבדלים במאפייני האוכלוסייה ועל הבדלים במאפיינים האזוריים השונים
חודשים  15לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המרכזים בהשפעה על מצב תעסוקתי לאחר , העבודה

ם לא נמצאו הבדלים מובהקי, כן- כמו. מתחילת התכנית בקרב פרטים שלא היו מועסקים בתחילת התכנית
  . בין המרכזים לגבי השינוי במספר שעות העבודה השבועיות בקרב כלל הפרטים שהופנו לתכנית

  
נמצא שהשפעת התכנית על השינוי בהיקף שעות עבודה שבועיות של פרטים שהיו מועסקים בתחילת 
התכנית בירושלים גדולה יותר בשלוש שעות  מאשר בחדרה כאשר מפקחים על ההבדלים בין האזורים 

  .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין יתר המרכזים. ובמאפייני האוכלוסייה
  

חודשים מתחילת  15על הכנסות לאחר בחדרה ובירושלים לא נמצאה השפעה מובהקת של התכנית 
נמצא באשקלון ובנצרת . כאשר מפקחים על הבדלים בין האזורים ובין מאפייני האוכלוסייה, זאת. התכנית

, ₪ 417-ו₪  354המתבטאת בתוספת ממוצעת של , ל התכנית על הכנסותיש השפעה חיובית שכי 
  .בהתאמה
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   ידי המרכזים-שירותים הניתנים על 1.8

החודשים הראשונים של הפעלת התכנית המרכזים יישמו את התפיסה של  15-שב עולההממצאים מ

למרות שחל גידול בשיעור המשתתפים שלמדו ". שדרוג ההון האנושי"יותר מאשר " השמה תחילה"

. עדיין המרכזים סיפקו בעיקר פעילויות קצרות שהתייחסו לכישורים רכים, או בקורס עיוני/בקורס מקצועי ו

 החיפוש עבודה עצמאי והשתתפות בסדנ: עיקריות של כמחצית המשתתפים במרכזים היוהפעילויות ה

, החודשים הראשונים 7הקבוצה שהמשיכה לבקר במרכז לאחר . לכישורי חיים ולמיומנויות חיפוש עבודה

ה יבלה בתקופה השנייק, ם בעבודהאות בעלי חסמים קשים יותר שהמרכז לא הצליח לשלב השכלל

 .הכשרה מקצועית ולימודים עיוניים יותר מאשר בתקופה הראשונה, תעסוקתיאבחון 

  מהמשתתפים בחיפוש עבודה  51% נטלו חלקהחודשים הראשונים להפעלת התכנית  15במהלך

, בשירות בקהילה 29%, בסדנאות ללימוד כישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה 46%, עצמאי

 .בקורסים ללימוד מקצוע 22%-ו ,)עבריתבעיקר לימוד (בקורסים עיוניים  31%
 ה בשיעור יחלה עלי, )2 'מסהנתונים שפורסמו בדוח (החודשים הראשונים  9-6-בהשוואה ל

-מ(ולסדנאות כישורי חיים ומיומנויות חיפוש עבודה ) 29%-ל 24%-מ(המופנים לשירות בקהילה 

 13%-מ(ו בקורס מקצועי בשיעור המשתתפים שלמד הייתהבהרבה  הגדול עלייהאך ). 46%-ל 40%

ניתן לציין גם גידול משמעותי , למרות המספרים הקטנים). 31%-ל 20%-מ(ובקורס עיוני  ,)22%-ל

 ).7%-ל 2%-מ(בשיעור המשתתפים שעברו אבחון תעסוקתי 
 26% לא השתתפו בשום הכשרה או  קרו במרכזים במהלך שתי התקופותימהמשתתפים שב

 . פי דיווחם-על, כלשהם לימודיםב
 14% להוציא פגישות עם מתכנן , מכלל המשתתפים דיווחו שהם לא השתתפו כלל בשום פעילות

 .אה באו למרכז רק כדי למסור תלושי שכרמהם עבדו בעת הריאיון וכנר 40%-כ. היעדים

   החודשים 15שהמשיכו לבקר במרכזים לאחר  המשתתפים ידי-עלהערכת תרומת התכנית  1.9
 הראשונים

יה לגבי תרומת התכנית ליכולתם יהמשתתפים שהמשיכו לבקר במרכז בתקופה השנ ה שלהערכה

ההערכה כלפי מנהל היעדים התעסוקתיים חיובית יותר מאשר . להשתלב בעבודה המשיכה להיות נמוכה

. בטים בהשוואה להערכת המשתתפים בתקופה הראשונהיהיא נמוכה יותר בכל הה אולם, כלפי המרכז

שחייבת להשתתף לאורך זמן בתכנית מבלי להשתלב  ,את העובדה שהאוכלוסייההשינוי יכול לשקף 

  . מרגישה שהתכנית פחות תורמת לה ,בעבודה

 11%-7% שהתכנית תרמה לחיזוק יכולתם להשתלב יה העריכו ימכלל המשתתפים בתקופה השנ

הגברת המוטיבציה , למשל(ממדים של תרומה להשתלבות בתעסוקה ה 5-בכל אחד מבעבודה 

 ).'וכו הגברת היעילות בחיפוש עבודה, לעבוד
 20% דיווחו כי התכנית עזרה  ,בתקופה הראשונה 25%לעומת  ,מהמשתתפים בתקופה השנייה

 .להם לפחות מבחינה אחת
 43% מרגישים שמנהל , )בתקופה הראשונה 63%-בהשוואה ל(ה ימהמשתתפים בתקופה השני

 19%; דיווחו כי הוא מציע להם הצעות עבודה )40%-בהשוואה ל( 26%; היעדים רוצה לעזור להם

 .דיווחו כי הוא מציע להם קורסים שיכולים לעזור להם להשתלב בעבודה) 29%-בהשוואה ל(
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 העריכו  10%-ופחות מ, דובמידה רבה או רבה מא" אכפת מהם"בלבד הרגישו שלמרכז  17%-כ

עשרים  .ים מתאימיםד בחיפוש עבודה ובמתן קורסושהוא עזר להם במידה רבה או רבה מא

  . אותם לקבלת עבודה בלתי מתאימה" דוחף"הרגישו כי המרכז ונה אחוזים מוש

  

  השפעת התכנית על רווחת הילדים ותפקודם במערכת החינוך 1.10

השתתפותם בפעילות פנאי , תפקוד הילדים במערכת החינוך: נבדקה בתחומים הבאיםרווחת הילדים 

. רווחה חומרית של הילדים והתנהגות בלתי נורמטיבית, הורי על הילדיםטיפול ופיקוח , פרהס-תמחוץ לבי

אך במספר מדדים של תפקוד לימודי , של התכנית על הילדים במרבית התחומים לא נמצאה השפעה

   .נמצאה השפעה חיובית

  אחוז הילדים : בתחום תפקוד הילדים במערכת החינוךהתכנית השפיעה לחיוב על שלושה מדדים

ד ואחוז וטוב מא/אחוז הילדים שממוצע ציוניהם היה טוב, שני מקצועות או יותרשנכשלו ב

לתכנית היתה השפעה שלילית על , לעומת זאת. הילדים שהכינו את שיעורי הבית בצורה סדירה

  .המדד של היעדרות מהלימודים
 ל הילדים רווחה חומרית ש, פיקוח הורי על הילדיםוטיפול , בתחומים של השתתפות בפעילות פנאי

 .לא נמצאה השפעה של התכנית ,של הילדים והתנהגות בלתי נורמטיבית

 
  קבוצות מיוחדות 1.11

, יפותחו מסלולים מיוחדים למספר קבוצות ובהן אקדמאים, "אורות לתעסוקה", ההמשךבמסגרת תכנית 

להם נמצאים מעל שנה במרכזים מבלי שנמצאה אשר ותיקים במערכת הבטחת הכנסה נכים ו, עולים

כן ישנה קבוצה -כמו. קבוצות הללו 4-ישנה מידה רבה של חפיפה בין המשתייכים ל. השמה אחת לפחות

השפעת . אך רשאים להישאר בתכנית מרצונם, שעוברים לטיפול בלשכות התעסוקה 45+גדולה של בני 

ת דומה להשפע, 45+עולים ובני ה, התכנית על מצבם התעסוקתי של השייכים לקבוצת האקדמאים

  .התכנית על מצבם התעסוקתי של כלל המשתתפים

  

  45+גילאי 

 56% 64-45הם בני  מכלל המופנים. 
 43%  הם עולים 45+מבני. 
  חסמי התעסוקה /מבחינת מאפייניה הדמוגרפיים ומשאביאף היא אוכלוסייה זו הטרוגנית מאוד

עבדו  50%; שנות לימוד 8-0בעלי  35%שנות לימוד ואילו  13+הם בעלי  34%: לדוגמה. שלה

 .לא עבדו מעולם 23%השנים האחרונות ואילו  5במהלך 
 שיעור גבוה יותר בקרב האך , או נפשית/שיעורים גבוהים מדווחים על מוגבלות פיזית ו, כצפוי

 .המשכיליםבקרב מעוטי השכלה לעומת 
 נקודות  12.4עומדת על  45+השינוי החיובי בתעסוקה בקרב גילאי  לכ-ךהשפעת התכנית על ס

 34-18ועל צעירים גילאי ) 14.2(והיא נמוכה רק במעט מהשפעתה על כלל המשתתפים , אחוז

)13.2.( 
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  אקדמאים

  מהמופנים לתכנית 12%האקדמאים מהווים. 
 78% מהם הם עולים. 
 17% הוריות-הן חד. 
 64-55גילאי  50%-כ. 
 47%  למרות , המופנים שיעור דומה לכלל, מגבלות ביכולת לעבוד 3מהם מדווחים על

 .ם יותר מבוגריםאקדמאישה
 45%  לא עבדו מעולם 10%ורק , שיעור כפול מהשיעור בכלל המופנים, תחילת התכניתעם עבדו ,

 .מכלל המופנים 28%-בהשוואה ל
 השינוי החיובי במצב התעסוקה של המופנים האקדמאיים עולה  לכ-ךהשפעת התכנית על ס

 .נקודות אחוז 14.2לעומת  22.0 - בהרבה על השפעתה על כלל המופנים
  

  עולים

  מכלל המופנים בתכנית 33%העולים מהווים. 
 28% הוריות-חדנשים ם הן עולימה. 
 45+מהם בני  68%: ם מבוגרים בהשוואה לכלל המופניםעוליה. 
 שנות לימוד 13+בעלי ) בכלל המופנים 30%לעומת ( 64%: ם משכילים יותרעוליה. 
 41% ) לא עבדו ) 26%לעומת ( 13%ורק  ,תחילת התכניתעם עבדו ) פניםבכלל המו 25%לעומת

 .מעולם
 56% ,בעברית החסם מרכזי של העולים הוא חוסר שליטה או שליטה מועט. 
 37% מהם נמצאים חמש שנים ויותר במערכת הבטחת הכנסה. 
 14.2לעומת  17.6 ,ם גדולה מהשפעתה על כלל המופניםעוליה השפעת התכנית על, למרות זאת 

  .נקודות אחוז בקרב כלל המופנים

  

  הוותיקים במערכת הבטחת הכנסה

 שנות  11-0ובעלי  45+גילאי , ערבים, בקרב הוותיקים במערכת יש שיעור גבוה יותר של נשים

 .מאשר בקרב כלל המופנים, לימוד
  מגבלות ביכולת לעבוד בקרב הוותיקים במערכת עולה בהרבה על השיעור  3שיעורי המדווחים על

  .51%לעומת  76% ,לל המופניםבכ

  

    שישה חודשים לאחר תביעת הגמלה) הפונים החדשים(ממצאים לגבי הזרם . 2

פונים החדשים באוכלוסיית הניסוי שהגישו תביעה לגמלת לכלומר , בחלק זה אנו מתייחסים לזרם

לאחר חודשים  6בחנו את מצבם . 2006אמצע יולי להבטחת הכנסה בתקופה שבין תחילת פברואר 

נמצא שהפונים החדשים הם קבוצה חזקה . הגשת התביעה בהשוואה לקבוצה מקבילה באזורי הביקורת

השפעת התכנית על התובעים החדשים מתבטאת הן . יותר מהמלאי מבחינת משאביהם התעסוקתיים

והן באחוז  ,)בביקורת 69%לעומת  49%(בשיעור נמוך יותר של משפחות שהפכו להיות זכאיות לגמלה 



 xvi

). 46%לעומת  60%(חודשים  6גבוה יותר מתוך הזכאים שעזבו את מערכת הבטחת הכנסה לאחר 

ההשפעה  ,דהיינו ,בסיס הנתונים שעמד לרשות המחקר אינו מאפשר בדיקת השפעה נוספת של התכנית

חקרנו רק את הפונים החדשים ואין בידינו מידע לגבי מי היה . על דפוסי הפנייה למערכת הבטחת הכנסה

 37%לעומת , מהמשפחות בקבוצת הניסוי 20%, חודשים 6בתום . ב"פונה אלמלא תכנית מהל

השפעה של התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה ועל יציאה ממערכת . היו זכאיות לגמלה, מהביקורת

קרו במרכז השתתפו בעיקר יכלל התובעים שב. בדומה למלאי, נמצאה גם לגבי הזרם, הבטחת הכנסה

שיעור המקבלים סיוע בתחבורה . עבודה ובסדנאות להקניית מיומנויות לחיפוש עבודהשל  עצמאי בחיפוש

בלו יבלו דומים לאלה שקיק משתתפים בזרםדפוסי השירותים שה, באופן כללי. היה מעט יותר נמוך

   .המשתתפים במלאי בתוך משך זמן דומה

  

  המלאיהמאפיינים של הזרם לעומת  ם שלמאפייניה 2.1

 צעירים, יש בקרבם שיעור גבוה יותר של גברים. הפונים החדשים הם קבוצה חזקה יותר מהמלאי ,

אנשים ללא מגבלות ביכולת עבודה , בעלי כישורי מחשב, יודעי עברית ,שנות לימוד 12+בעלי 

שיעור , תעסוקתי ניסיוןיש להם יותר . ואנשים שאינם בסיכון לבעיות רגשיות מסיבות גופניות

שיעור גבוה יותר עבדו במשרה , ומתוך העובדים, ותר מתוכם עבדו בזמן הגשת התביעהגבוה י

 .מלאה

 
   השפעת התכנית על התעסוקה 2.2

  ולא על הרחבת שעות , של משתתפים המשתייכים לזרםאנו מדווחים רק על הכניסות לתעסוקה

  .העבודה של אלה שעבדו בזמן הפנייה
 נקודות האחוז  8-יסוי היה גבוה לאחר שישה חודשים בהגידול בשיעורי התעסוקה בקבוצת הנ

 .ממצא אשר משקף את השפעת התכנית, ביקורתקבוצת המהגידול ב
  בה לתכנית לא הייתה  34-18למעט קבוצת גילאי , דומה בקבוצות גיל שונותהשפעת התכנית

עור מכיוון שהן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת היה גידול דומה בשי, זאת. השפעה

, מספר המרואיינים שהיוו בסיס לניתוח בקבוצות הגיל השונות קטן, עם זאת. הנכנסים לעבודה

 .לממצאיםבזהירות ולכן יש להתייחס 
  

  השפעת התכנית על הזכאות לגמלה 2.3

 הסיבות לדחייה יכולות . בחלק מהמקרים התביעה נדחית; זכאות לגמלה תלא לכל התובעים נקבע

בעלות על רכב , גובה הכנסה, לימודים, למשל, להיות קשורות לתנאי זכאות של הביטוח לאומי

- לאיהיא שבמקרה של אוכלוסיית הניסוי הכוונה , עמידה במבחן תעסוקה-או לאי/ו, וכדומה

השפעת התכנית משתקפת גם בשיעור השונה , לכן. שנדרשהשתתפות בפעילויות של המרכזים כפי 

וגם בשינוי בשיעור , בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורת של תובעים שהופכים להיות זכאים

 .קצב היציאה מהגמלה, כלומר, הזכאים לאורך זמן
 לעומת  49%: שיעור נמוך יותר מהמשפחות בקבוצת הניסוי הפכו להיות זכאיות לאחר התביעה

ה למרכז יייתכן שפער זה נובע מהחלטה של חלק מהפונים לוותר על הפני. קבוצת הביקורתב 69%

בנוסף לכך יש לציין כי התובעים נדרשים . הקושי של פונים אחרים לעמוד בדרישות של התכניתמו
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נעזרים במרכזים למציאת  םלהשתתף בפעילות המרכז מיד עם הגשת התביעה ולכן ייתכן שחלק

 . ולכן אינם זכאים ,עבודהמוצאים , עבודה
 60% עזבו את מערכת הבטחת הכנסה , ביקורתקבוצת הב 46%לעומת , מהזכאים בקבוצת הניסוי

 .חודשים 6לאחר 
  לגמלה זכאיות, מהביקורת 37%לעומת , מהמשפחות בקבוצת הניסוי 20%, חודשים 6בתום. 
  

  המרכזים ידי-עלשירותים שנתנו  2.4

 אך , זכאים השתתפו ביותר פעילויות מתובעים שלא נמצאו זכאיםתובעים שהפכו להיות , כצפוי

  .בעיקר סדנה לחיפוש עבודה וחיפוש עבודה עצמאי, גם האחרונים השתתפו בפעילויות
 שהשתתפו בפעילויות שונות דומים לשיעורים המשתייכים לזרם שיעורי הזכאים , באופן כללי

למעט שיעור נמוך יותר בזרם , התכנית המקבילים במלאי בשמונת החודשים הראשונים להפעלת

זה תואם את דבר . בקורסים מקצועיים וושיעור גבוה יותר שלמד ,לשירות בקהילה ושהופנ

 .2006השינויים שהוכנסו בתכנית לגבי התכניות האישיות בשנת 

 

  ביקורת וכלל הארץהאזורי , ניסויהכניסות ויציאות ממערכת הבטחת הכנסה באזורי  .3

באזורי , קבצים מינהליים של המוסד לביטוח לאומי על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה באזורי הניסויניתוח 

משמעותית של ירידה במספר מקבלי הגמלה  התה מגמימצביע על כך שהי ,הביקורת ובכלל הארץ

הדבר מצביע על השפעה משמעותית . באזורי הניסוי בניגוד לירידה קלה באזורי הביקורת ובשאר הארץ

יש לציין שבשאר הארץ נראתה ירידה מתונה אך מתמשכת במספר . התכנית על היקף מקבלי גמלה של

  .2006מקבלי הגמלה החל מאמצע שנת 
  

משינוי במגמת  ,בעיקר ,אלא ,פנייה לגמלההנובעת משינוי במגמת  אינהכל הירידה במקבלים - סך

אה יציבות בדומה לאזורי הביקורת המגמה בכניסות באזורי הניסוי מר. היציאה ממערכת הבטחת הכנסה

יש גידול משמעותי ביציאות ממערכת הבטחת הכנסה באזורי הניסוי בתחילת  ,לעומת זאת. ובשאר הארץ

באזורי הביקורת ובשאר . במהלך השנה השנייה להפעלת התכנית ,שהתמתן מאוד עם הזמן, התכנית

זה מסתמן גידול מתון בהיקף היציאות ומתאריך  ,2006תה יציבות בהיקף היציאות עד אמצע יהארץ הי

  . ממערכת הגמלה

  

בינואר  8,550-לכ 2005בינואר  18,500-מספר הפרטים באזורי הניסוי שקיבלו גמלה הלך ופחת מכ

חל שינוי קטן יחסית , לעומת זאת ,בשאר אזורי הארץ ובאזורי הביקורת. 54%-ירידה של כ, 2007

מספר המקבלים פחת  .2005מבחן תעסוקה מאז ראשית בהיקף המקבלים גמלה בעילות המחייבות 

ירידה  ,ביקורתהבאזורי  42,500-לכ 46,000-ומכ ,אלף בשאר הארץ 116-לכ 2005אלף בראשית  122-מכ

 2006מגמת הירידה במספר מקבלי הגמלה התמתנה במחצית השנייה של . בהתאמה ,7%ושל  5%של 

. התחילה ירידה מתונה במספר מקבלי הגמלהובאזורי הביקורת ובשאר הארץ  ;באזורי הניסוי

תה בחדרה יהירידה הגדולה ביותר היכאשר , יתה ירידה במספר מקבלי הגמלהיבארבעת המרכזים ה

)62%.(  
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 1%-כ - בכל חודש הפסיקו לקבל גמלה בעילות המחייבות מבחן תעסוקה 5%-כ, לפני יישום התכנית

שיעורי היציאה , לאחר החלת התכנית. גמלההפסיקו לגמרי לקבל  4%-עברו לעילות אחרות וכ

בחודשים האחרונים בשנת . היו מעברים בין עילות 1%-2%- שמתוכם רק כ 9%-11%סביב  והתייצב

שיעור שהוא עדיין גבוה יותר , 8%-9%-כ, אנו עדים לירידה קלה בשיעור היוצאים מהתכנית 2006

א נצפו שינויים של ממש בדפוסי היציאה בשאר הארץ ובאזורי הביקורת ל. מאשר לפני תחילת התכנית

  .3%-5%ושיעורי היציאה נעים סביב  ,לאורך כל התקופה

  

מערכת הבטחת הכנסה אנשים שנכנסו לובשיעור המספר בעם תחילת התכנית לא חל שינוי משמעותי 

שיעורם  2006מאמצע שנת . מהזכאים 6%-ל 4.5%בין  המצטרפים בכל חודש נע שיעור. באזורי הניסוי

בשאר הארץ ובאזורי הביקורת לא נצפו שינויים של ממש בדפוסי . 6%-7%-גדל מעט ל המצטרפיםשל 

   .4%-5%-שיעורי הכניסה נעים סביב ה. הכניסה לאורך כל התקופה

  

מדעית לעניין תכנית השילוב של -הממצאים הוצגו בפני מינהלת התכנית ובפני הוועדה הציבורית

  .ובפורומים נוספים) ועדת יערי(העבודה מקבלי גמלאות קיום במעגל 

  

  .המחקר בוצע בהזמנתה ובמימונה של ממשלת ישראל
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  תודות
  

  .ב שליוו את המחקר בעניין רב וסייעו בביצועו"תודה לחברי מינהלת מהל

  

תודה מעומק הלב למנהלי המרכזים ולצוות העובדים על העזרה הרבה בביצוע עבודת השדה והנכונות 
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  לפי ציון במדד המודד את הסיכון לקיום , מלאיקרב פרטים בבמתחילת התכנית               
  GHQ(  48( בעיות רגשיות              

  49  2005היקף משרה בקרב פרטים במלאי שהיו מועסקים באוגוסט : 44לוח 

  היקף משרה בקרב פרטים במלאי שלא היו מועסקים בתחילת התכנית ועבדו : 45לוח 
  50    2006בנובמבר               
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  הרחבה בהיקף משרה ושינוי בממוצע מספר שעות עבודה שבועיות בקרב פרטים : 46לוח 
  עשר חודשים מתחילת -וגם לאחר חמישה 2005במלאי שהיו מועסקים באוגוסט               
  50  התכנית              

  עשר חודשים -מועסקים במלאי לאחר חמישהפרטים ההיקף משרה בקרב כלל ה: 47לוח 
  51     מתחילת התכנית              

  השפעת התכנית על מספר שעות עבודה שבועיות בממוצע בקרב כלל הפרטים במלאי : 48לוח 
  52  עשר חודשים מתחילת התכנית לפי מרכז-לאחר חמישה              

  השפעת התכנית על השכר החודשי הממוצע בקרב כל הפרטים במלאי לאחר : 49לוח 
  52  עשר חודשים מתחילת התכנית לפי מרכז-חמישה              

  המועסקים במלאי בתחילת התכנית ובקרב  הפרטים שכר ממוצע לשעה בקרב: 50לוח 
  53  עשר חודשים מתחילת התכנית-המועסקים לאחר חמישהאלה               

  שכר חודשי ממוצע בקרב המועסקים במלאי בתחילת התכנית ובקרב המועסקים : 51לוח 
  53  עשר חודשים מתחילת התכנית-לאחר חמישה              

  המועסקים במלאי בתחילת התכנית הפרטים שכר חודשי ממוצע במשרה חלקית בקרב : 52לוח 
  54  עשר חודשים מתחילת התכנית-ובקרב המועסקים לאחר חמישה               

  במלאי בתחילת התכנית המועסקים  הפרטים שכר חודשי ממוצע במשרה מלאה בקרב: 53לוח 
  55  עשר חודשים מתחילת התכנית-ובקרב המועסקים לאחר חמישה              

  56  לפי מרכז, הגורם משלם השכר של המועסקים החדשים: 54לוח 

  56  זכאות להטבות ותנאים סוציאליים בקרב המועסקים החדשים השכירים: 55לוח 

  57  לפי השכלה, החדשים בקבוצת הניסויהיד בהם הושמו המועסקים -משלחי: 56לוח 

  57  לפי השכלה, היד בהם הושמו המועסקים החדשים בקבוצת הביקורת-משלחי: 57לוח 

  מגבלות  3המושמים המדווחים על קשיים פיזיים בביצוע עבודתם מתוך בעלי : 58לוח 
  58  ביכולת לעבוד              

  58  שביעות רצון כוללת מהעבודה הנוכחית: 59לוח 

  59  היד בו הושמו-לפי משלח, המרוצים מעבודתם בקבוצת הניסוי: 60לוח 

  ) ביטחון תעסוקתי-תחושת אי(חשש מאיבוד העבודה במהלך השנה הקרובה : 61לוח 
  59  בקרב המושמים בקבוצת הניסוי והביקורת              

  לאי לאחר השפעת התכנית על ממוצע מספר חודשי תעסוקה בקרב כל הפרטים במ: 62לוח 
  60  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה              

  ממוצע מספר חודשי התעסוקה בקרב פרטים במלאי שהשתלבו בעבודה במהלך : 63לוח 
  60  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה              

  61  לפי מרכז, מחפשי עבודה בקרב הבלתי מועסקים בזמן הריאיון: 64לוח 

  61  חיפוש עבודה-העיקרית לאי הסיבה: 65לוח 
  

  מתחילת התכניתחודשים  15התייצבות בתחילת התכנית והפסקת השתתפות ב מרכז לאחר  .5פרק 
  63  לפי מרכז, התייצבות במרכז התעסוקה-התייצבות ואי: 66 לוח

  63  לפי מרכז, התייצבות במרכז התעסוקה-סיבות כלליות לאי: 67לוח 

  או לגמלה זכאים שאינם התייצבות במרכז התעסוקה בקרב אלה שדיווחו - סיבות לאי: 68 לוח
  64  למלא את דרישות המרכז שאינם מסוגלים              
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  , המופנים לתכנית שהמשיכו ושיעור המופנים שהפסיקו לבקר במרכז התעסוקה: 69לוח 
  65  מרכזלפי , לפי דיווח עצמי של המופנים לתכנית              

  66  לפי מרכז, סיבות להפסקת הביקורים במרכז התעסוקה: 70לוח 

  66  לפי התקופה בה הפסיקו לבקר, סיבות להפסקת הביקורים במרכז: 71לוח 

  67  לפי סיבות, מסוגלות-כל הפרטים שהפסיקו לקבל את הגמלה בגלל ויתור או אי-סך: 72לוח 
  

  חודשים מתחילת התכנית 15לאחר  זכאות לגמלת הבהטחת הכנסה בקרב המלאי .6פרק 
  עשר חודשים מתחילת -זכאות לגמלה להבטחת הכנסה בקרב המלאי לאחר חמישה: 73לוח 

  68  לפי מרכז, התכנית על פי דיווח עצמי             

  מקורות הכנסה מעבודה ומגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי של המשפחות במלאי : 74לוח 
  עשר חודשים מתחילת התכנית -הלא זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה לאחר חמישה              
  70  לפי מרכז, )לפי דיווח עצמי(              

  מקורות הכנסה מעבודה ומגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי של המשפחות הלא : 75לוח 
  71  מרכז לפי, )לפי דיווח עצמי( 2006זכאיות לגמלת הבטחת הכנסה בנובמבר               

  עשר -זכאות לגמלה להבטחת הכנסה בקרב המלאי במזרח ירושלים לאחר חמישה: 76לוח 
  72  לפי מרכז, חודשים מתחילת התכנית על פי דיווח עצמי             

  זכאים לקבלת גמלה להבטחת הכנסה במלאי -מאפיינים של הפרטים הזכאים והלא: 77לוח 
  73  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישהבקבוצת הניסוי לאחר              

  זכאים לקבלת גמלה להבטחת הכנסה במלאי -מאפיינים של הפרטים הזכאים והלא: 78לוח 
  74  עשר חודשים מתחילת התכנית-בקבוצת הביקורת לאחר חמישה             

  
  השפעת התכנית על הכנסות המשפחה .7פרק 
  הזוג בניכוי הוצאות נלוות להשתלבות בתעסוקה -ממוצע ההכנסה מעבודה של בני: 79לוח 

  , עשר חודשים מתחילת התכנית-לאחר חמישה) תחבורה וטיפול בילדים(             
  79  לפי מרכז, בקרב כלל המשפחות במלאי            

  בקרב כלל המשפחות הזוג -השפעת התכנית על הכנסה ממוצעת מעבודה של בני: 80לוח 
  79  לפי מרכז, עשר חודשים מתחילת התכנית-במלאי לאחר חמישה             

  השפעת התכנית על הכנסה ממוצעת מגמלת הבטחת הכנסה בקרב כלל המשפחות : 81לוח 
  80  לפי מרכז, עשר חודשים מתחילת התכנית-במלאי לאחר חמישה              

  ה ממוצעת מקצבת נכות בקרב כלל המשפחות במלאי השפעת התכנית על הכנס: 82לוח 
  81  לפי מרכז, עשר חודשים מתחילת התכנית -לאחר חמישה              

  לאחר , בקרב כלל המשפחות במלאי, השפעת התכנית על סיוע חודשי בשכר דירה: 83לוח 
  82  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה              

  גמלת הבטחת הכנסה ונכות ועזרה , השפעת התכנית על הכנסה ממוצעת מעבודה: 84לוח 
  , דירה בניכוי ההוצאות הקשורות ליציאה לעבודה בקרב כלל המשפחות במלאי-בשכר              
  83  עשר חודשים מתחילת התכנית לפי מרכז-לאחר חמישה              

  גמלה להבטחת הכנסה וקצבת נכות בקרב , ודההשינוי בהכנסה הממוצעת מעב: 85לוח 
  עשר חודשים -המשפחות במלאי בהן חל שינוי חיובי במצב תעסוקתי לאחר חמישה              
  84  מתחילת התכנית              

  גמלה להבטחת הכנסה וקצבת נכות בקרב , השינוי בהכנסה הממוצעת מעבודה: 86לוח 
  לאחר , הן לא חל שינוי או חל שינוי שלילי במצב תעסוקתיהמשפחות במלאי ב              
  84  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה              
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  או יותר  10%-המשפחות במלאי שהגדילו או הקטינו את ההכנסה הפנויה ב: 87לוח 
  85  עשר חודשים מתחילת התכנית-לאחר חמישה              

  
  הבדלים בין מרכזים .8פרק 
  , עשר חודשים מתחילת התכנית-ניתוח לוגיסטי של מצב תעסוקה לאחר חמישה: 88לוח 

  88  ניסוי לביקורת, פרטים שלא היו מועסקים בתחילת התכנית              

  ניתוח מודל לינארי של שינוי במספר שעות שבועיות לאחר חמישה עשר חודשים : 89לוח 
  90  ניסוי וביקורת, יו מועסקים בתחילת התכניתפרטים שה, מתחילת התכנית              

  עשר -ניתוח מודל לינארי של שינוי במספר שעות עבודה שבועיות לאחר חמישה: 90לוח 
  91  בקרב כלל הפרטים שהופנו לתכנית, חודשים מתחילת התכנית             

  ת עשר חודשים מתחיל-ניתוח מודל לינארי של הכנסת המשפחה לאחר חמישה: 91לוח 
  92  ניסוי וביקורת, משפחות, התכנית              

  
  קבוצות מיוחדות .9פרק 
  השכלה וניסיון תעסוקתי , גיל, קבוצת אוכלוסייה, לפי מגדר 45+מופנים גילאי : 92לוח 

  94  קודם לתחילת התכנית             

  95  לפי פרופיל 45+מופנים בני : 93לוח 

  96  לפי גיל ולפי פרופיל, 45+בקרב גילאי עובדים בתחילת התכנית : 94לוח 

  97  לפי פרופיל, 45+מגבלות תפקוד ומגבלות ביכולת לעבוד בקרב גילאי : 95לוח 

  97  לפי גיל, 45+מגבלות תפקוד בקרב גילאי : 96לוח 

  98  לפי קבוצות גיל ולפי סוג השינוי, השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה: 97לוח 

  99  45+התכנית על שינויים בתעסוקה בקרב פרופילים שונים באוכלוסיית גילאי  השפעת: 98לוח 

  99  השפעת התכנית על יציאה של משפחות ממערכת הבטחת הכנסה: 99לוח 

  100  קבוצת אוכלוסייה וגיל, מצב משפחתי, לפי מגדר האקדמאים וכלל המופנים: 100לוח 

  100  מגבלות ביכולת לעבודלפי דיווח על  האקדמאים וכלל המופנים: 101לוח 

  101  לפי היסטוריה תעסוקתית האקדמאים וכלל המופנים: 102לוח 

  101  לפי ותק במערכת הבטחת הכנסה האקדמאים וכלל המופנים: 103לוח 

  101  השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה של אקדמאים וכלל המופנים: 104לוח 

  102  השכלה והיסטוריה תעסוקתית, גיל, מצב משפחתי, דרלפי מג ים וכלל המופניםעולה: 105לוח 

  103  לפי שליטה במיומנויות שונות בשפה העברית ים וכלל המופניםעולה: 106לוח 

  103  לפי דיווח על מגבלות ביכולת לעבוד ים וכלל המופניםעולה: 107לוח 

  104  לפי ותק בהבטחת הכנסה ים וכלל המופניםעולה: 108לוח 

  104  התכנית על שינוי חיובי בתעסוקה השפעת: 109לוח 

  קבוצת , הוותיקים במערכת הבטחת הכנסה בהשוואה לכלל המופנים לפי מגדר: 110לוח 
  105  גיל והשכלה, אוכלוסייה                

  106  הוותיקים במערכת לפי דיווח על מגבלות ביכולת לעבוד: 111לוח 

  106  פרופילים בקרב הוותיקים במערכת: 112לוח 
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  106                                                         מגבלות תפקוד בקרב הוותיקים במערכת לפי פרופיל  :113לוח 
  

  קבלת שירותים במרכז והערכת התכנית .10פרק 
  ידי המשתתפים בתכנית -חודשים על 15השתתפות בפעילויות מטעם המרכז במהלך : 114לוח 

  108  החודשים 15מתוך המלאי שביקרו במרכז בזמן כלשהו במהלך                 

  השתתפות בפעילויות מטעם המרכז של משתתפים במלאי שהופיעו במרכזים : 115לוח 
  109  בשתי התקופות                

  110  משתתפים במלאי שביקרו במרכזים בשתי התקופות ולא השתתפו בפעילויות : 116לוח 

  , קורסים, לפי מספר שעות שבועיות של השתתפות בסדנאותים שתתפהמ: 117לוח 
  110  לפי מרכז, בחודש שקדם לריאיון, הרצאות ושירות בקהילה                

  111  לפי מרכז, סיבות להפחתה במספר שעות הפעילות התעסוקתית: 118לוח 

  ות במרכז בזמן פעיל 10סיוע המרכזים בסידור לילדים לאמהות לילדים עד גיל : 119 לוח
  112  בשתי תקופות                

  סיוע המרכזים בסידור לילדים בעקבות יציאה לעבודה של אמהות לילדים עד : 120לוח 
  112  1.2.06-שביקרו במרכז בתקופה השנייה ועבדו לפחות שבוע מאז ה 10גיל                 

  המשתתפים במלאי שהעריכו שהתכנית תרמה ליכולתם להשתלב בעבודה לפי : 121לוח 
  113  מרכז ולפי תקופת ריאיון                

  המשתתפים במלאי שהשתתפו בשתי התקופות ואשר שינו את הערכתם לגבי : 122לוח 
  114  לפי תחום וכיוון השינוי, התכנית או התמידו בה                

  ידי משתתפים שהשתתפו בפעילות זו בתקופה - הערכת תרומת השירות בקהילה על: 123לוח 
  114  השנייה בהשוואה לאלה שהשתתפו בה בתקופה הראשונה                

  השוואה , לפי מרכז, המשיבים בחיוב על היחס של מתכנן היעדים ועל תפקודו: 124לוח 
  השתתפה בתקופה הראשונה לבין האוכלוסייה שהשתתפה בין כלל האוכלוסייה ש                
  115  בתקופה השנייה                

  115  לפי מרכז, המשיבים בחיוב על תפקודו המקצועי של המרכז ועל היחס שניתן בו: 125לוח 

  117  הפונים ללשכה בתקופות שונות בקרב משתתפי התכנית: 126לוח 

  על פי , החודשים 15דשים ללשכת הרווחה במהלך נושאי הפנייה של הפונים הח: 127לוח 
  118  דיווח עצמי                

  118  החודשים 15הפונים לפי מספר נושאי הפנייה ללשכת הרווחה במהלך : 128לוח 

  חודשי ההפעלה הראשונים ושיעורי מקבלי  7נושאי הפנייה ללשכת הרווחה לאחר : 129לוח 
  118  על פי דיווח עצמי, או חלקי מתוך הפונים העזרה באופן מלא                

  
  רווחת הילדים ותפקודם במערכת החינוך .11פרק 
  השפעת התכנית על תפקוד לימודי והישגים לימודיים של ילדים במלאי לאחר : 130לוח 

  121  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה                

  במלאי לאחר  6+השפעת התכנית על השתתפות בפעילות פנאי של ילדים בגילאי : 131לוח 
  122  עשר חודשים מתחילת התכנית-חמישה                

  עשר -השפעת התכנית על דאגה ופיקוח הורי על ילדים במלאי לאחר חמישה: 132לוח 
  123  חודשים מתחילת התכנית                

  עשר חודשים -התכנית על רווחה חומרית של ילדים במלאי לאחר חמישה השפעת: 133לוח 
  124  לפי גיל, מתחילת התכנית                



 x

  -השפעת התכנית על התנהגות בלתי נורמטיבית של ילדים במלאי לאחר חמישה: 134לוח 
  124  עשר חודשים מתחילת התכנית                

  
  )זרם(החדשים  השפעת התכנית על הפונים .12פרק 
  מאפיינים דמוגרפיים של הזרם בזמן התביעה בהשוואה למאפיינים של המלאי : 135לוח 

  126  בקרב קבוצת הניסוי, 2005באוגוסט                

  משאבים וחסמים בתחום התעסוקה של הזרם בזמן התביעה בהשוואה למלאי : 136לוח 
  127  הניסויבקרב קבוצת , 2005באוגוסט                 

  בקרב , 2005מצב תעסוקתי של הזרם בזמן התביעה בהשוואה למלאי באוגוסט : 137לוח 
  127  קבוצת הניסוי               

  השפעת התכנית על שיעורי תעסוקה בקרב התובעים החדשים לאחר שישה חודשים : 138לוח 
  129  ממועד התביעה                

  129  לפי גיל, התובעים בזרםמאפיינים נבחרים של : 139לוח 

  חודשים אחרי הגשת  6המשפחות המדווחות על קבלת גמלת הבטחת הכנסה : 140לוח 
  130  התביעה בקרב תובעים בניסוי שזווגו עם תובעים מהביקורת                

  
    לביטוח  ניסות ויציאות למערכת הבטחת הכנסה לפי נתונים מינהליים של המוסדכ .13פרק 

   החודשים הראשונים 17אזורי הביקורת ובכלל הארץ במהלך , לאומי באזורי הניסוי              
   הפעלת התכנית של              

  131  תובעים שביקרו יותר מפעם אחת במרכזקיבלו שירותים שונים ש: 141לוח 

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה באזורי הניסוי לפני פתיחת מרכזי : 142לוח 
  142  2007ינואר -2005ינואר : התעסוקה ולאחריה                

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה במרכז באשקלון לפני פתיחת מרכזי : 143לוח 
  143  2007ינואר  - 2005ינואר : התעסוקה ולאחריה               

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה במרכז בירושלים לפני פתיחת מרכזי : 144לוח 
  144  2007ינואר  - 2005ינואר : התעסוקה ולאחריה               

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה במרכז בחדרה לפני פתיחת מרכזי : 145לוח 
  145  2007ינואר  - 2005ינואר : התעסוקה ולאחריה                

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה במרכז בנצרת לפני פתיחת מרכזי : 146לוח 
  146  2007ינואר  - 2005ינואר : התעסוקה ולאחריה                

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה בשאר הארץ לפני פתיחת מרכזי : 147לוח 
  147  2007ינואר  - 2005ר ינוא: התעסוקה ולאחריה               

  מקבלי גמלה החייבים במבחן תעסוקה באזורי הביקורת לפני פתיחת מרכזי : 148לוח 
  148  2007ינואר  - 2005ינואר : התעסוקה ולאחריה                

  

  רשימת לוחות בנספחים
  

  נהלת לגבי נובמבריהשוואה עם נתוני המ .אנספח 
  ) 2006נובמבר (חודשים  15ולאחר ) 2005אוגוסט (העובדים בתחילת התכנית : 1- לוח א

  151  ב"על פי נתוני מינהלת מהל 2005מתוך זכאי יולי                 

  ) 2006נובמבר (חודשים  15ולאחר ) 2005אוגוסט (העובדים בתחילת התכנית : 2- לוח א
  151  פי נתוני מחקר ההערכהעל  2005מתוך זכאי יולי                 



 xi

  היקף , השוואת תוצאות של מבחני מובהקות שונים על שיעור השינוי בתעסוקה .בנספח 
  עשר -שינוי חיובי במצב התעסוקה ושיעורי הזכאות לאחר חמישה, המשרה    
  חודשים מתחילת התכנית בקרב משפחות שהופנו למרכזים    

  חודשים מתחילת  15השפעת התכנית על שיעור המועסקים בקרב המלאי לאחר : 1- לוח ב
  153  לפי מרכז ,התכנית               

  חודשים  15השפעת התכנית על השינוי בשיעור המועסקים בקרב המלאי לאחר : 2- לוח ב
  153  לפי מרכז ,מתחילת התכנית               

  השפעת התכנית על שיעור המועסקים שהרחיבו את היקף שעות עבודתם בקרב : 3- לוח ב
  154  לפי מרכז ,חודשים מתחילת התכנית 15לאחר  המלאי                

  חודשים  15מלאי לאחר פרטים בהשפעת התכנית על מצב התעסוקה בקרב ה: 4- לוח ב
  154  לפי מרכז ,התכניתמתחילת                 

  155  לפי מרכז ,חודשים מתחילת התכנית 15השפעת התכנית על שיעור הזכאות לאחר : 5- לוח ב

  

  רשימת תרשימים
  

  תמצית מחקר

  v  השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי קבוצות גיל  : 1-תרשים ת

  vi  משפחתיהשפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי מצב   : 2-תרשים ת

  vi  השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי קבוצות אוכלוסייה  : 3-תרשים ת

  השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסוקה במלאי לפי דיווח על מגבלות   : 4-תרשים ת
  vii  ביכולת לעבוד מסיבות גופניות  

  קה במלאי לפי ציון במדד המודד השפעת התכנית על שינוי חיובי במצב התעסו  : 5-תרשים ת
  GHQ(  vii(את הסיכון לקיום בעיות רגשיות   

  מקורות הכנסה של אוכלוסיית הניסוי לעומת הביקורת מתוך כלל ב שינוי  : 6-תרשים ת
  x  האוכלוסייה  

  הלא זכאיםמקורות הכנסה של אוכלוסיית הניסוי לעומת הביקורת מתוך ב שינוי  : 7-תרשים ת

  xi  הכנסהלגמלת הבטחת   

  כל ההכנסות ועל ההכנסה הפנויה מעבודה וההכנסה -השפעת התכנית על סך  : 8-תרשים ת
  xii  חודשים מתחילת התכנית 15מגמלה להבטחת הכנסה לאחר   

   15שינוי בהכנסות בקרב המשפחות במלאי לפי שינוי במצב תעסוקתי לאחר   : 9-תרשים ת
  xiii  חודשים מתחילת התכנית  

  

  מתודולוגיה  .2פרק 

  שהיו חייבים  2005בקרב כלל הזכאים ביולי  2T-וב 0T-הנדגמים והראיונות ב: 1תרשים 
  16  להשתתף בתכנית                  

  17  בקבוצת הניסוי שיש להם קבוצת ביקורתT2 -וב 0T-הנדגמים והראיונות ב: 2תרשים 

  19  )הזרם(הנדגמים והראיונות בקרב תובעים חדשים : 3תרשים 

  



 xii

  ניסות ויציאות למערכת הבטחת הכנסה לפי נתונים מינהליים של המוסד כ .13פרק 
  17אזורי הביקורת ובכלל הארץ במהלך , לביטוח לאומי באזורי הניסוי               
  הפעלת התכנית של החודשים הראשונים               

   2005מינואר , שאר הארץבביקורת והאזורי ב, ב"מספר מקבלי גמלה באזורי מהל: 4תרשים 
  136  2005ינואר  - כאחוז ביחס לבסיס ,2007עד ינואר                   

   ,2007עד ינואר  2005ינואר  ,ב לפי מרכז"מספר מקבלי גמלה באזורי מהל  :5תרשים 
  136  2005 ינואר -כאחוז ביחס לבסיס                   

  בחודש  הגמלה כל מקבלי-מתוך סך ב"מהלמתכנית  היוצאים בחודששיעור : 6תרשים 
  137  2007עד ינואר  2005פברואר , לפי סיבת היציאה מהתכנית ב"באזורי מהלהקודם                   

  , ב"באזורי מהל )הפסקת תשלום(מספר היוצאים בחודש ממערכת הבטחת הכנסה : 7תרשים 
  כאחוז ביחס , 2007עד ינואר  2005מפברואר , ביקורת ובשאר הארץהבאזורי                  
  138  2005פברואר  -לבסיס                  

  מתוך) הפסקת תשלום(ממערכת הבטחת הכנסה בחודש שיעור היוצאים  : 8תרשים 
  שאר בביקורת והאזורי ב, ב"באזורי מהל, קודםבחודש ה כל המקבלים-סך       
  138                   2007עד ינואר  2005מפברואר , הארץ   

  , ב לפי מרכז"מספר היוצאים בחודש ממערכת הבטחת הכנסה מאזורי מהל: 9תרשים 
  140  2005פברואר  -כאחוז ביחס לבסיס , 2007עד ינואר  2005מפברואר                   

  בחודש  הגמלה כל מקבלי-מתוך סך הבטחת הכנסהשיעור היציאה החודשי ממערכת : 10תרשים 
  140  2007עד ינואר  2005מפברואר , ב לפי מרכז"הקודם באזורי מהל                    

  בחודש  מקבלי הגמלהכל -מתוך סך ב"לתכנית מהלהחודשי  המצטרפיםשיעור : 11תרשים 
  137  2007עד ינואר  2005מפברואר , לפי נסיבות הכניסה ב"באזורי מהל :הקודם                    

  , ב"מספר המצטרפים החדשים למערכת הבטחת הכנסה בחודש באזורי מהל: 12תרשים 
  כאחוז ביחס , 2007עד ינואר  2005מפברואר , באזורי הביקורת ובשאר הארץ                   
  139  2005פברואר  -לבסיס                    

  כל -מתוך סך הבטחת הכנסההשיעור החודשי של מצטרפים חדשים למערכת   : 13תרשים 
  מפברואר , ביקורת ושאר הארץהאזורי , ב"ים בחודש הקודם באזורי מהלזכאה  
  139  2007עד ינואר  2005  

  , ב לפי מרכז"מספר המצטרפים החדשים למערכת הבטחת הכנסה באזורי מהל: 14תרשים 
  141  2005פברואר  -כאחוז ביחס לבסיס , 2007עד ינואר  2005מפברואר                    

  כל -מתוך סך הבטחת הכנסההשיעור החודשי של מצטרפים חדשים למערכת : 15תרשים 
  עד  2005מפברואר , ב לפי מרכז"בחודש הקודם באזורי מהל מקבלי הגמלה  
  141  2007ינואר   

  
  


