
תוצאות השנה הראשונה ליישום החוק

מס הכנסה שלילי

 
 

          
  

  
  המוסד    לביטוח     לאומי

National Insurance Institute                                                         �מינהל מחקר ותכנו        

 6528508�02' פקס,    6709564�02' טל,   91909מיקוד ,   13וייצמ� ' שד,    ירושלי�          

  
  

  
 

 
 
 

  



 

        
        
        
        
        

        מס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילי
        

        השנה הראשונה ליישום החוקהשנה הראשונה ליישום החוקהשנה הראשונה ליישום החוקהשנה הראשונה ליישום החוקתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות 
        
        
        
        

         המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שלילי המחקר המלווה את יישום חוק מס הכנסה שליליעל ידי צוותעל ידי צוותעל ידי צוותעל ידי צוותמוגש מוגש מוגש מוגש 
        

        2010201020102010 ליוני  ליוני  ליוני  ליוני 27272727

        
        



 2 

        מס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילי
            

        יישום החוקיישום החוקיישום החוקיישום החוקהשנה הראשונה להשנה הראשונה להשנה הראשונה להשנה הראשונה לתוצאות תוצאות תוצאות תוצאות 
        
        

        

        



 

 

3 

        תוכןתוכןתוכןתוכןהההה
  עמוד  

  5  פתח דבר  . 1

  8  יקרי הממצאיםע  . 2

  9  הפעלת חוק מס הכנסה שלילישל מדיניות הסקירת . 3
  9  מבוא  3.1
  9  תחולת החוק  3.2
  10  קריטריונים לזכאות  3.3
  13  מנגנון הפחתת המענק  3.4
 14  הכנסות לעניין חישוב המענקה  3.5
   15  נפשית או שכלית, מענק לבעלי מוגבלות גופנית  3.6
  16  לילישכנסה הס מערך מקוון של מידע לעניין מ  3.7
  16  תשלומי המענק לשכיר   3.8
  17  אופן הגשת התביעה   3.9

  17  מוקד טלפוני  3.10
  18  פרסום והדרכות  3.11

  18  מערך המחקר. 4
  18  מטרת המחקר 4.1
 19   הביקורתקבוצתהניסוי ו הדגימה ובניית מדגם מסגרת 4.2
  23  שאלוניםראיונות וועריכת  יסוף נתונים א4.3
  28  תיאור אוכלוסיית המדגם של הסקר 4.4

  45  המנהלייםבסיסי הנתונים . 5
  45  2007שכירים בשנת הקובץ  5.1
  46   של רשות המסיםהמנהלייםנתונים ה 5.2

  46  מאפייני אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילי. 6
  46  יםימאפיינים דמוגרפ 6.1
  48  מעבודה שכירה של הזכאי  מאפיינים תעסוקתיים והכנסות6.2

  55  דפוסי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי וגורמי ההשפעה   . 7
    על סיכויי המימוש  

  55   דפוסי מימוש הזכאות7.1
  58  ה על מימושמשפיעים הםגורמיהו הזכאות אוכלוסיית מממשי 7.2
  62  ות הנסקרים לחוק מס הכנסה שלילי ועמדתם ביחס לחוקדעמו 7.3
  
  



 4 

  65  תשלומי המענק והשפעתם על רווחת העובדים  .8
  65   ניתוח חלוקת המענק לפי עשירוני ההכנסה מעבודה8.1
  66   ניתוח השפעת המענק על העוני ועל הרווחה הכלכלית של הזכאים8.2
  70  ני בישראל תחולתו הארצית של החוק על צמצום העותהשפע 8.3

  74  הגדרת קבוצת הביקורת למדגם: 'נספח א

  76  נפלה ניתוח :'נספח ב

  86   – ניתוח השוואתי של ההכנסות על בסיס מקורות שונים: 'נספח ג
    ולפי דיווחי המרואיינים מנהליים  

  90   מקבלי קצבאות וזכאות למס הכנסה שלילי:'נספח ד

  95   ממדי העוני של המשפחות בסקר:'נספח ה

  112   מבחנים סטטיסטיים:'נספח ו



 

 

5 

        פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר. . . . 1111

 ,בכמה אזורים במלאת שנה להפעלתה של תוכנית מס הכנסה שלילי בישראל
סיכום הניסיון . בהפעלתה עד כהניסיון שהצטבר הותוצאותיה  ,דוח זה ב,יםמסוכמ

 פעל צוות זה; 1משרדי-ןביהוא פרי עבודתו של צוות מחקר אותו והמחקר המלווה 
נדה 'שהוקם כדי לתת ליווי מחקרי לתהליך היישום של האג, ורום מחקרבמסגרת פ
  ).הקודמת( הממשלה שגיבשהחברתית -הכלכלית

מדיניות לצמצום פערים ולשיפור ההכנסה של האוכלוסייה כלי הוא מס הכנסה שלילי 
באופן ניסיוני לראשונה הופעל בישראל הוא  .העובדת שבתחתית סולם ההכנסות

פעלה בהם שבאזורים ת אוז ,2007-הכנסות מעבודה מהבסיס על , 2008בשנת 
אזורי " להלן – )חדרה וירושלים, אשקלון, נצרת ("אורות לתעסוקה"כנית ותה

 ,– התנאים לזכאותואוכלוסיית היעד ביניהם  –פרטי החוק הדוח מתאר את  ".השילוב
השפעה את הו ,שונות ובאזורים השונים יהאוכלוסיקבוצות ב מושהמיאת שיעורי 
את זכאותם על ו ימששממס ההכנסה השלילי על הכנסתם של הזכאים מענק שהייתה ל
מסך התשלומים בתוכנית נבדק גם איזה חלק  . בקרבםהעוני עומקעל והעוני תחולת 

 בתחתית יהן הןותהכנסש עובדים ממשפחות – זקוקה להם ביותר ההגיע לקבוצה
, 2007הכנסות מעבודה משנת ההתוכנית החלה על בסיס  תשהפעלמאחר  .הסולם
 משפיעה על דפוסי האם הפעלת דוקלב עדייןלא ניתן , שקדמה להפעלת החוקהשנה 

  .התעסוקה של אוכלוסיית היעד
  
 נערך סקר ייעודי בהשתתפותשלילי הבחינת ההשפעה של מס ההכנסה  שםל

ל נבנתה קבוצת ביקורת שו, האוכלוסייה הרלוונטית באזורים שבהם הופעלה התוכנית
  אינה מתגוררתוהיא, לאלה של אוכלוסיית היעד דומים המאפיינישאוכלוסייה 

 עקבותהשינויים שחלו באוכלוסייה הזכאית ב ;כניתובהם הופעלה התש םאזוריב
רחב נשימוש על כך נוסף . נבחנו בהשוואה לשינויים בקבוצת הביקורת כניתוהת

לבדוק וכנית וליים של הת הזכאים הפוטנציאשאיפשר לאתר את ,המסיםבנתוני רשות 
כנית על העוני ועל ו מטרות המחקר הן לבחון את השפעת הת. מימוש זכאותםאת

  . מלאה המיצויאי לאת הסיבות ולנתח את מיצוי הזכאות ו, התעסוקה
  

 ככל שגדלעולה  וכי הוא,  אחוזים45-כל עממוצע המימוש עומד ב שיעור  נמצא כי
שהושפעה ככל הנראה  ,מושהמיעורי יבשזורית א-ןבי שונות הנמצאכן . היקף ההטבה

אלה מוש מישיעורי . כניתו של עמותות להגברת המודעות לקיומה של התןמפעילות
 כניתוהמוקדם של הפעלת התשלב ב בהתחשב – לאומית-ןביגבוהים בהשוואה 

   .ובהיקפה הצנוע יחסית בישראל

                                                 
, בנק ישראל, הדוח נכתב בידי נציגים מהמוסד לביטוח הלאומי. ינסקי'ר מישל סטרבצ"בראשות הצוות עמד ד 1

  .םימכון ברוקדייל ורשות המס-וינט'ג-מאיירס
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 אחוזים 4.5-ני של כעוד מלמדים הממצאים שמס ההכנסה השלילי סייע לחילוץ מעו

והגדיל ,  אחוזים5-בכ ,א בפער העוניטהמתב, עומק העוניצמצם את , ממקבלי המענק
נמצא .  אחוזים12-החמישון התחתון של מקבלי המענק בכמעבודה של הכנסות האת 
 תתנו למשפחות בארבעינלמשפחות עם ילדים  אחוזים מהתמיכות שהועברו 80-ככי 

הבדל בין פרופיל הזכאים  שיש התברר. פלגות השכרהעשירונים התחתונים של הת
 ומעלה שאין 55 םזה של הזכאים בגיליבין ל ) שנים19-בני פחות מ (ילדיםשיש להם 

עוד דווח . מימוש הזכאותבתעסוקה והדפוסי ב, ומקועובממדי העוני  –להם ילדים 
ים שנאלצו לוותר על שירותים חיוני האלשל  ם שיעורירדשבקרב מקבלי המענק 

  .חשמלהטלפון או ה יניתוקשל ו, טיפול שיניים וביקור אצל רופא מומחהכ
  

כלי הוא על בסיס הניסיון שנצבר ונלמד עד כה ניתן לקבוע כי מס ההכנסה השלילי 
ממוקד ואפקטיבי לשיפור רמת ההכנסה של האוכלוסייה העובדת ברמות השכר 

מתחת לקו העוני או  הן תןסהכנשמשפחות של   בשיפור מצבןסייעמ וא הוכי ,הנמוכות
  . מעט מעליו

כנית על שיעורי ו השפעות התלבדוק את ,כאמור, לא ניתןלעת עתה שעל פי  אף
עם . שהן לא יהיו משמעותיות ,לאומי-ןהבי על סמך הניסיון ,ךיניתן להער ,התעסוקה

 מס ההכנסה השלילי לא צפוי לפגוע בשיעורי , בניגוד לכלי מדיניות אחרים,זאת
  .קההתעסו

ועל , לנוכח בעיית העוני בקרב משפחות עם מפרנס אחד והפערים המתרחבים בהכנסה
 מס ההכנסה להרחיב את תוכניתאנו ממליצים בחום , בסיס הניסיון שנצבר עד כה

תתאפשר מבחינה זו כש, הגדלת היקף המענק, רה מזאתיית. השלילי לפריסה ארצית
שפחות עובדות באמצעות כלי העוני בקרב מ צמצוםליכולה לתרום , תקציבית

השתתפות  תוצאות לוואי שליליות מבחינת התמריץ לו שאין ל,אפקטיבי וממוקד
  .עבודהבשוק ה

  
      

  
 ,בברכה            

  
 ר קרנית פלוגר קרנית פלוגר קרנית פלוגר קרנית פלוג""""דדדד                                                 

                                              מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל                                             מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל                                             מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל                                             מנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל 
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 ****צוות המחקרצוות המחקרצוות המחקרצוות המחקר 
  

  חברי הצוות

-אסף בן, )ביטוח לאומימוסד לה(סבג -מירי אנדבלר, )משרד האוצר(ן אלון אטקי
ביטוח מוסד לה(נתנאלה ברקלי , )בנק ישראל(עדי ברנדר , )ברוקדיילמכון (שוהם 
, )משרד ראש הממשלה(אורי גבאי , )ביטוח לאומימוסד לה(אלכס גאליה , )לאומי

מכון (דניז נאון , )המסיםרשות (ורד טננבוים , )ביטוח לאומימוסד לה(דניאל גוטליב 
ניצה , )בנק ישראל(אלה שחר , )בנק ישראל, ר"יו(ינסקי 'מישל סטרבצ, )ברוקדייל

  ).בנק ישראל(קסיר קלינר 
  

  השתתפו בחלק מהישיבות

גיל , )ביטוח לאומימוסד לה(ישראל קצונבסקי , )ביטוח לאומימוסד לה(גבי היילברון 
רשות (ענת סרוסי , )ביטוח לאומיוסד למה(מרים שמלצר , )משרד ראש הממשלה(שיף 
  ).סיםהמ
  
  זרת מחקרוע

  ). בנק ישראל(גילה ויינברגר 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ח ולציפי "יכת הדולרות זקוביץ על ער, לאילנית שרון על הסיוע לצוות המחקררבה תודה * 

.הדפסתווייס על 
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 עיקרי הממצאים עיקרי הממצאים עיקרי הממצאים עיקרי הממצאים . . . . 2222
 , זכאים למענק64,000-בשנה הראשונה להפעלת חוק מס הכנסה שלילי נמנו כ •

גבוה ,  אחוזים45-כ, שיעור מימוש הזכאות.  מימשו את זכאותם28,800מהם ו
; 7.1- ו6.1סעיפים (יחסית לתוכניות דומות בעולם בשלבי ההפעלה ההתחלתיים 

 .)7.2- ו6.1לוחות 
 2,560 מממשי הזכאות היו בסכום שנתי ממוצע של 28,800-המענקים ששולמו ל •

ות שבהן שני בני הזוג מימשו את זכאותם המענק השנתי  ובמשפחח לזכאי"ש
סעיף (ח " שני מיליו74-בכהסתכמו כל המענקים  .ח" ש4,900-הממוצע היה כ

7.1.(  
 חלקם ,בעובדים בעלי הכנסות נמוכות ,בהתאם ליעדה ,התוכנית אכן ממוקדת •

 מרבית הזכאים היו במעגל העבודה בכל חמש השנים .הגדול אף מתחת לקו העוני
 ).8.3, 8.1, 6.9לוחות ; 8.2- ו6.2סעיפים (שקדמו לשנת הזכאות 

 לשכבות החלשות ו הופנהועברו למשפחות עם ילדיםש אחוזים מהתמיכות 80-כ •
 ).8.1סעיף (בארבעת עשירוני ההכנסה התחתונים 

 ותרמו ,ומקבלישל  ם ורווחתם את הכנסתתניכר מידהבשיפרו  מענקהתשלומי  •
על נוסף . )8.3לוח  ( משפחות540-כ - אחוזים 4.5-בם בהעוני בקרתחולת לצמצום 

 כפי ,)8.4לוח  ( העוני של מקבלי המענקמקו אחוזים בע5נרשמה ירידה של כך 
מקו העוני של הכנסות המשפחות העניות המרחק  –שהוא נמדד על ידי פער העוני 

החמישון התחתון שבקרב מקבלי המענק עלו של מעבודה כנסות הה. )8.2סעיף (
 .)8.2לוח  ( אחוזים12-בממוצע ב

לוח (  על מצוקה כלכליתצביעיםאינדיקטורים המכמה נמצאו עדויות לשיפור ב •
 .הפחתת ניתוקי הטלפון והחשמל וירידה בקשיי המימון של טיפולי שיניים: )8.6

תשלומי אמצעות  בועהנהנות מסישאינן אלה לקבוצות בעיקר החוק מסייע  •
 2-כ, קצבת הבטחת הכנסה קיבלות הזכאים  אחוזים ממשפחו7רק : העברה
 קצבת נכות קיבלו אחוזים 5-ו ,לאומיביטוח המוסד למזונות מדמי  קיבלואחוזים 

 .)2-'לוח ד'; נספח ד(
 85(אוכלוסייה שעיקרה , 45מרביתם עד גיל : אוכלוסיית הזכאים צעירה יחסית •

 בקרב הזכאים ןייצוג , נוספותשלוש קבוצות עובדים .משפחות עם ילדים) אחוזים
ערבים , ) אחוזים23(עולים : השילובאזורי בת השכירים באוכלוסיי חלקן עולה על

 ).4.10לוח ; 4.4.1סעיף ) ( אחוזים16(וחרדים )  אחוזים29(
-הכנסה לבעלי ניתנו 55 גיל מעל לזכאים שהועברו מהתמיכות אחוזים 70-כ •

פיין זה מקטין את מא.  יחסית להתפלגות ההכנסות של הזכאים,גבוהה עבודהמ
נמוכה הההכנסה לנפש היא בה  ש העובדתהמיקוד של המענקים באוכלוסייה

 ).8.1לוח ; 8.1סעיף (ביותר 
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, עבודה במגזר הציבורי: םנמני למימוש הזכאות יהגורמים המעלים את הסיכו עם •
מעורבות ניכרת בשוק , )ת להכנסת המשפחה ויחסיתאבסולוטי(גבוה מענק 
 7.2סעיף ( ותק בארץו ,לה שקדמוזכאות והן בחמש השנים דה הן בשנת הוהעב

 ).7.6- ו7.5ות לוחו
 לבין אלו ת זכאותםבין הזכאים למענק שמימשו אהיה פער במידע על התוכנית  •

להרחיב את ולעומק זה ראוי לבחון נושא . רשויות בבקשה לקבלולא פנו לש
 ).7.3סעיף  (נגישות המידע

ארצית של החוק ה תחול, עורי המיצוי הנוכחייםשימבוססת על העל פי סימולציה  •
בקרב )  משפחות2,300-כ( אחוזים 4.6-תתרום לצמצום העוני בשיעור של כ

שמעותי יותר בתחולת העוני יושג צמצום מ, ככל שיעלה שיעור המיצוי. םימממשה
 ).8.3סעיף (

ההתנהגותיות השפעות ב יתן להבחיןנבשלב כה מוקדם של הפעלת התוכנית לא  •
בוסס על ההכנסות בשנה בשנתו הראשונה  שהמענק ומה עוד, החוק של פויותהצ

אלו ייבחנו בשלבים הבאים של השפעות . )שהחוק אושר רק בסופה (ושלפני קבלת
 ).4.1סעיף (כנית והשנייה להפעלת התשנה ב החל –המחקר 

  
 

 הפעלת חוק מס הכנסה שלילי הפעלת חוק מס הכנסה שלילי הפעלת חוק מס הכנסה שלילי הפעלת חוק מס הכנסה שלילי של של של של מדיניות מדיניות מדיניות מדיניות ההההסקירת סקירת סקירת סקירת . . . . 3333
  מבוא 3.1

 רשות באמצעות המשולמת קצבה הוא )שששש""""מהמהמהמה: להלן( שלילי הכנסה מס מענק
מוסדרים בחוק להגדלת  וקבלתשל אופן המנגנון וה. המסים למי שעובד בשכר נמוך

  אשר פורסם  ,חברתיים פערים ולצמצום העבודה בכוח שיעור ההשתתפות
, השתתפות בשוק העבודההלהגדיל את , בין היתר,  הןמטרות החוק. 27.12.2007-ב

את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את לות עלה
.  נמוך לבין אלו ברמות שכר גבוהות יותרםשכרשהפערים הכלכליים בין עובדים 

כגון אכיפת שכר מינימום (כלל גם סעיפים נוספים  ,בנוסחו בקריאה ראשונה, החוק
  . אלהלהשגת מטרותגם הם שנועדו , )מעונות יוםלסבסוד הוהגדלת 

  
  תחולת החוק 3.2

להם יש ש ומעלה 23 בני מעוטי הכנסה םיש משולם לשכירים או לעצמאי"מענק מה
המענק .  ומעלה גם אם אין לו ילדים55 בני ול שנים19מלאו להם טרם  אשרילדים 

  בגין–ם י ולעצמאי, ואילך2007הכנסה שהופקה בשנת המס  בגיןמשולם לשכירים 
ובתם של וחבעיקר בשל קשיי תפעול מיידי ( ואילך 2008הכנסה שהופקה בשנת המס 

  ).דוח מקוון עצמאיים להגיש
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 .2010-2007בגין שנות המס  (2011 עד שנת 2008ש ישולמו משנת "מענקי מה
רק לזכאים הרשומים ) בה הופקה ההכנסהשהמענק משולם בשנה העוקבת לשנה 

,  ירושלים–" ובאזורי השיל"במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושבים ב
, עין עירון, משמרות, ת'ג-באקה, עין מאהל, נצרת עילית, נצרת, שדרות, אשקלון
מועצה מקומית , כרכור-פרדס חנה, חדרה, אור עקיבא, כפר קרע, כפר פינס, ערערה
המענק ישולם בכל הארץ רק משנת . ונתניה, )סאלה-ברטעה ועין א, מועוויה(ה "בסמ
  . ואילך2011בשנת הכנסה שהופקה  גיןב, 2012

-ש נקבע כי הורים עובדים במשפחות חד"לאחרונה בחוק מה הוכנסשבתיקון 
הופקה בה אשר שנת המס שבילד אחד לפחות  ןלההוריות ונשים עובדות שיש 

ש בהתאם "למענק מה 2011- ו2010 בשנים  יזכו טרם מלאו לו שנתייםההכנסה
ת המס והכנסה שהופקה בשנגין ב)  להלןכפי שמפורט(לקריטריונים הקבועים בחוק 

   .ארץ כולהבזאת  ;בהתאמה, 2010- ו2009
  
  קריטריונים לזכאות 3.3

 כל אחד מבני הזוג זכאי למענק אם עמד –ש היא אישית "הזכאות למענק מה
 :והיא מחושבת כפונקציה של מספר מאפיינים של העובד –בקריטריונים הנדרשים 

הכנסה ב, בין היתר, מתן המענק מותנה.  ועודוילג, ומספר ילדי, תוהכנס, ומגורימקום 
 5,9703-ל מתחתאך  ח"ש 1,8102מעל ) 2007שנת ב(חודשית ממוצעת של העובד 

אם יש לו  ח"ש 5,4504-ל ומתחת,  ומעלה)19-בני פחות מ(  ילדים3אם יש לו  ח"ש
המענק משולם לכל  . שנים55אם מלאו לו  –  ואם אין לו ילדים,ילד אחד או שניים

של הכנסות האך הוא עשוי לפחות ואף להתבטל אם סך , אחד מבני הזוג בגין הכנסתו
 .ח"ש 13,0005על  עולות, על פי החישוב המפורט להלן, משק הבית
ישוב המענק קובע כי סכום המענק לעובד שכיר או עצמאי שעומד בתנאי חמודל 

החל משכר  : הכנסהטווחיהחוק ייקבע לפי הכנסתו החודשית הממוצעת בשלושה 
ועד לרמת הכנסה מסוימת יהווה , כמפורט לעיל, הסף המינימלי שנקבע לקבלת המענק

מעבר לאותה רמת . בתוספת סכום התחלתי, ש אחוז מסך ההכנסה שמעבר לסף"מה
, המענק יעמוד על סכום קבוע, שהוגדרה בחוק, הכנסה ועד לרמת הכנסה גבוהה יותר

טווחי ההכנסות לחישוב . פחת עד לאיפוסולך וייהמענק י זורמת הכנסה לומעבר 
   :כפי שמפורט להלן, המענק נקבעו בהתחשב במספר ילדיו של העובד או גילו
 טרם מלאו להם בשנת המסשעובד שכיר או עצמאי שיש לו ילד אחד או שני ילדים 

 שנים 55  בשנת המסומלאו לוכאמור עובד שכיר או עצמאי שאין לו ילדים ו  שנים19

                                                 
 .ח"ש 1,860 – 2008 בשנת המס 2
  .ח"ש 6,150 – 2008 בשנת המס 3
  .ח"ש 5,610 – 2008 בשנת המס 4
  .ח"ש 13,400- ילדים הסכום הוא כ3 עבור משק בית עם 5
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שכן , יםרלבנטיים רק לשכירהם  20076מס המתייחסים לשנת להלן דהסכומים כיוון ש(
  ):בשנה הראשונה הופעלה התוכנית רק לגבי שכירים

 ח"ש 3,140  ואינה עולה עלח"ש 1,810אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על     .א
 עם הגידול בהכנסה ח"ש 290- ויגדל עד לח"ש 70- סכום המענק החודשי יחל ב–
 ). אגורות לכל שקל תוספת בהכנסה בטווח זה16.1ספת למענק של תו(

 סכום המענק – ח"ש 4,190 לבין ח"ש 3,140אם הכנסתו החודשית הממוצעת בין  . ב
 .ח"ש 290יהיה 

 ח"ש 5,450  ואינה עולה עלח"ש 4,190אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על  . ג
 עם הגידול בהכנסה ח"ש 20-ד לרד עי ויח"ש 290- סכום המענק החודשי יחל ב–
 4,190 אגורות לכל שקל תוספת בהכנסה בטווח שבין 23הפחתה במענק בסך (
 אך אינה עולה על ח"ש 5,367כל הכנסה שמעל , לפי החוק). ח"ש 5,450- לח"ש

 . לא תזכה במענק– ח"ש 20- ומזכה לכאורה במענק נמוך מח"ש 5,450
 

 שנים 19דים או יותר שטרם מלאו להם עובד שכיר או עצמאי שיש לו שלושה יל
  ): ולכן רלבנטיים רק לשכיר20077הסכומים שלהלן מתייחסים לשנת מס (בשנת המס 

 ח"ש 3,140 ואינה עולה על ח"ש 1,810אם הכנסתו החודשית הממוצעת עולה על   .א
 עם הגידול בהכנסה ח"ש 420- ויגדל עד לח"ש 100- סכום המענק החודשי יחל ב–
 ). אגורות לכל שקל תוספת בהכנסה בטווח זה23.5מענק של תוספת ל(

 סכום המענק – ח"ש 4,190- לח"ש 3,140אם הכנסתו החודשית הממוצעת בין  .ב
 .ח"ש 420החודשי יהיה 

 סכום המענק – ח"ש 5,970-ל ח"ש 4,190 ביןאם הכנסתו החודשית הממוצעת  . ג
הפחתה במענק (ול בהכנסה  עם הגידח"ש 20-ד עד ליר ויח"ש 420-החודשי יחל ב

 5,970- לח"ש 4,190 אגורות לכל שקל תוספת בהכנסה בטווח שבין 23.5בסך 
 ח"ש 5,970 אך אינה עולה על ח"ש 5,895כל הכנסה שמעל , לפי החוק). ח"ש

  . לא תזכה במענק– ח"ש 20-ומזכה לכאורה במענק נמוך מ
 

                                                 
, 3,240 עד 1,860: ח"הטווחים בש.  סכומי ההכנסה גדלים מעט ורלבנטיים הן לשכיר והן לעצמאי2008 בשנת 6

 .5,610 עד 4,320, 4,320 עד 3,240
; 3,240 עד 1,860: ח"הטווחים בש.  סכומי ההכנסה גדלים מעט ורלבנטיים הן לשכיר והן לעצמאי2008 בשנת 7

  .6,150 עד 4,320; 4,320 עד 3,240
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 3.13.13.13.1איור איור איור איור 
        כנסתו החודשית והכנסתו הנוספתכנסתו החודשית והכנסתו הנוספתכנסתו החודשית והכנסתו הנוספתכנסתו החודשית והכנסתו הנוספת כפונקציה של ה כפונקציה של ה כפונקציה של ה כפונקציה של ה2007200720072007מענק לעובד שכיר לשנת מענק לעובד שכיר לשנת מענק לעובד שכיר לשנת מענק לעובד שכיר לשנת הההה

  
  

זכות ) כולל בעלות בן זוגם או ילדם הסמוך על שולחנם(עובדים שבבעלותם 
למעט דירת (בישראל או מחוץ לישראל  מהבעלות  אחוזים50במקרקעין העולה על 

, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שר האוצר. אינם זכאים למענק, )מגורים יחידה
נכסים נוספים שהחזקה בהם או שימוש בהם ישללו את הזכאות מוסמך לקבוע סוגי 

  .למענק
בשנת  ,והייתה לו,  שנים23הזכאות למענק תחול על עובד תושב ישראל שמלאו לו 

  :למעט המקרים הבאים, עבודה תהכנס, המס

צאצא , הורי הורה, הורה, אחות, אח, בן זוג(העובד קיבל הכנסת עבודה מקרובו  •
 ).ן זוגו של כל אחד מאלהוצאצאי בן הזוג וב

או  הואש) חברה או שותפות, למשל(העובד קיבל הכנסת עבודה מחבר בני אדם  •
 .קרובו הם בעלי שליטה בו

  
הכנסות מעבודה במשק , משכורת(השתכרות או רווח מעבודה  אהיהכנסת עבודה 

תשלומים שניתנו לעובד ; כל טובת הנאה או קצובה לעובד ממעבידו; )בית וכדומה
ש מגדיר כמה סוגי הכנסת "חוק מה, עם זאת. כקבוע בחוק, יסוי הוצאותיו ועודלכ

דמי תאונה ,  מהמוסד לביטוח לאומידמי פגיעה בעבודה – "הכנסה נוספת"עבודה כ
  .אלו אינן נכללות בהכנסת העבודה .ופנסיה



 

 

13 

 מנגנון הפחתת המענק 3.4

 הכנסות נוספות של העובדהכנסות נוספות של העובדהכנסות נוספות של העובדהכנסות נוספות של העובד    גיןגיןגיןגיןבבבבהפחתת המענק הפחתת המענק הפחתת המענק הפחתת המענק     3.43.43.43.4.1.1.1.1

הכנסה "מנגנון הפחתה של סכום המענק בהתאם לקיומה של קובע ש "חוק מה
ביטוח המוסד לפגיעה בעבודה מ דמי( לעובד מעבר להכנסתו מעבודה ,"נוספת
הרציונל להפחתה זו הוא ). ביטוח לאומי ופנסיההמוסד לדמי תאונה מ, לאומי

ככל  שעובד שיש לו מקורות הכנסה נוספים פחות זקוק לסיוע מהמדינה
מעבודה יש הכנסה על הכי אם נוסף , יודגש. נסותיו הנוספות גבוהות יותרשהכ

אלא , "הכנסות נוספות"חשבו כיהן לא י, לעובד גם הכנסות מעסק או משלח יד
 . יוספו להכנסתו מעבודה

מגובה ההכנסה הנוספת  אחוזים 23-ההכנסה הנוספת גורמת להפחתת המענק ב
 לגבי  אחוזים23.5-וב, )ללא ילדים +55בן או (לגבי עובד עם ילד או שניים 

אם כתוצאה מהפחתה זו סכום המענק החודשי נמוך .  ילדים ומעלה3עובד עם 
  .מענק כלללא יקבל  העובד –ח " ש20-מ

   
 הפחתת מענק בשל הכנסות נוספות של בן הזוגהפחתת מענק בשל הכנסות נוספות של בן הזוגהפחתת מענק בשל הכנסות נוספות של בן הזוגהפחתת מענק בשל הכנסות נוספות של בן הזוג    3.43.43.43.4.2.2.2.2

ש קיים מנגנון הפחתה נוסף של סכום המענק בהתאם לקיומה של "בחוק מה
ההכנסות  כל סך היא "עודפת הכנסה" .לשני בני הזוג" דפתהכנסה עו"

בניכוי סכום שנע בין , ")הכנסות הנוספות"כולל ה(החודשיות של בני הזוג 
סכום זה מושפע מעודף סך כל ההכנסות  (.ח"ש 12,990- לח"ש 10,470

גם . 8)ח"ש 4,190-שמעבר להחודשיות הממוצעות של כל אחד מבני הזוג בנפרד 
או (מקור הכנסה נוסף מעבודה יש לו שהפחתה זו הוא שעובד הרציונל ל

ככל שהכנסת פוחתת  לסיוע מהמדינה היזקקותושל בן זוגו ") הכנסות נוספות"
ההפחתה מתבצעת כך שלאחר חישוב גובה המענק הבסיסי . בן זוגו גבוהה יותר

ולאחר הפחתתו במקרה שיש לו , )בהתאם לטרפזים הבסיסיים(המגיע לעובד 
עשויה להיות הפחתה נוספת אם הכנסות שני בני הזוג יחד , "סות נוספותהכנ"

  :כדלקמן, "הכנסה עודפת"יוצרות 
לו ילד אחד או שני ילדים יש  לגבי עובד ש–" ההכנסה העודפת" מ אחוזים23 •

 . שנים בשנת המס55וכן לגבי עובד ללא ילדים שמלאו לו 
לו שלושה ילדים או  יש לגבי עובד ש–" ההכנסה העודפת" מ אחוזים23.5 •

 .יותר
לא יקבל  העובד –ח " ש20-אם סכום המענק החודשי לאחר ההפחתה נמוך מ

  .מענק כלל
  

                                                 
 .2007 הסכומים רלבנטיים לשנת מס 8
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  ":ההכנסה עודפת"לקביעת  ההנוסחלהלן 

  
        3.23.23.23.2איור איור איור איור 

  
  

  הכנסות לעניין חישוב המענק  ה 3.5

 :ש לשכיר ועצמאי"לצורך קביעת מההמובאות בחשבון להלן תיאור מנגנון ההכנסות 
 :ש לשכיר"לצורך קביעת מההמובאות בחשבון סות הכנה

סך כל הכנסת  שמשי, ש לשכיר בגין כל חודש עבודה"לצורך קביעת סכום מה
בתוספת ,  בפועל בשנת המסתומחולק במספר חודשי עבוד, מסה בשנת והעבודה של

  . 129- בת מחולק,משלח יד באותה שנת מסמסך כל הכנסתו מעסק או 
  :בחשבון ההכנסות הבאותיובאו  לאבמסגרת הכנסת העבודה 

 ; לפקודה) 5(2קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף  •
בדן או ושגרמה לא, נכות או תאונה, בדן כושר עבודה בשל מחלהוקצבת א •

 ;לפקודה) 2(2או ) 1(2להפסד של השתכרות או רווחים לפי סעיף 
 ; לאומיהביטוח ההמוסד לביטוח לאומי לפי חוק  על ידילמת והמשגמלה  •
 בהסכמת שר הרווחה והשירותים, ום או הכנסה אחרים שקבע שר האוצרתשל •

 .החברתיים ושר המשפטים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת
משלח יד או , מעסק(הכנסה  ובא בחשבוןתבמסגרת הכנסה מעסק או משלח יד 

במקרה . המותרים על פי החוק ולפני קיזוזים ופטורים 10לאחר הניכויים) חקלאות
  . אפסל הוא ייחשבנסה כאמור נמוך מאפס סכום ההכש

                                                 
 או חדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו ,מסה לגבי מי שפתח עסק או מי שהחל לעסוק במשלח יד במהלך שנת 9

 במספר החודשים שבהם העסק היה תא מחולקי לגבי אותה שנת מס כשה תחושב ההכנסה ,מסהבמהלך שנת 
 .או במספר החודשים שבהם העובד עסק במשלח היד, פעיל

ביטוח אובדן כושר , פ"הוצאות מו, יםיתשלומים לקרן השתלמות לעצמא:  למעט ניכויים המנויים בחוק10
 .עבודה ועוד
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 :11ש לעצמאי"לצורך קביעת מהבחשבון ות מובאההכנסות 
ש לעצמאי בגין כל חודש עבודה תחושב הכנסתו "מההלצורך קביעת סכום 

 ל ידי ע מחושבתממוצעתהחודשית ההכנסה ה. מסההחודשית הממוצעת בשנת 
בהם הופקה ההכנסה ש םשיחודה ההכנסה מעבודה ומעסק בסך מספר סך כלחלוקת 

  .מעבודה ומעסק
הכנסה נוספת  גיןבוסעיפי הפחתות המענק )  לחוק3סעיף (סעיף הסייגים לזכאות 

המתייחסים לעובד שכיר יחולו על עצמאי ) 5- ו4סעיפים (הכנסות בן הזוג גין וב
בשנת תה לו גם הכנסת עבודה ממוצעת שסכומה יעצמאי שהי. בשינויים המחויבים

ש לשכיר ולא הוראות " יחולו עליו הוראות המה,ח"ש 1,810עלה על  2007המס 
  .ש לעצמאי"המה
  
  נפשית או שכלית, מענק לבעלי מוגבלות גופנית 3.6

נפשית או , נועד לעובד שיש לו מוגבלות גופנית) מופחת(שכר מינימום מותאם 
ו מוגבלותו יכולת עבודתו פחותה מיכולת העבודה הרגילה באות בגללו ,שכלית
 3-שכר המינימום המותאם הוא אחוז משכר המינימום בהתאם לאחת מ. תפקיד

  : האפשרויות הבאות
 משכר 3/4 – מיכולת העבודה הרגילה  אחוזים75- ל50ביכולת עבודה שבין ) 1(

  .המינימום
 משכר 1/2 – מיכולת העבודה הרגילה  אחוזים50- ל30ביכולת עבודה שבין ) 2(

 .המינימום
 משכר 1/3 – מיכולת העבודה הרגילה  אחוזים30-ודה שמתחת לביכולת עב) 3(

  .המינימום
    

עובד כאמור בעד למותאם מוגדר כסך כל שכר המינימום שנקבע המינימום השכר 
מספר חלקי , מינימום כאמורהנקבע לגביו שכר  גינםשבכל אחד מחודשי שנת המס 

  .החודשים כאמור
ש "הקובעת לצורך מהכומי ההכנסה לגבי עובד בשכר מינימום מותאם יוכפלו ס

היחס שבין שכר המינימום המותאם לבין שכר המינימום  ואשה, "מקדם"בטרפז בש
זה עובד בעל מוגבלות כמפורט לעיל יקבל מענק בסכום הזהה לש מכאן. הממוצע
 עובד שאינו מזו של כהנמואך ההכנסה המזכה אותו בכך  ,עובד שאינו מוגבלשמקבל 
  .מוגבל

                                                 
שכן , השכירשל  בן זוגו בגיןחישוב הפחתת המענק למאי רלוונטיות רק  הכנסות עצ2007 לגבי שנת המס 11

 . 2007ש בגין הכנסותיו מעסק או משלח יד בשנת "העצמאי עצמו לא זכאי למענק מה
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  לילישכנסה הס  מקוון של מידע לעניין ממערך 3.7

.  המוגשים על ידי המעסיקים856 וטופסי 126מס הכנסה שלילי מתבסס על טופסי 
באמצעות או  –  המעסיקיםלמחשב ישירות בידי יוזן 126החוק קובע כי טופס 

כך ייווצר מאגר עם נתונים על ההכנסות של כל . או באמצעות האינטרנט" מייצגים"
  . על ההכנסות של משק הביתוכן, מקורות הכנסתועובד מכל 

 )שירות העיבודים הממוכנים של רשות המסים( מ"בשענקלטים הלצד הנתונים 
באופן אוטומטי מצליבה מערכת המחשוב ברשות המסים את המידע עם מקורות 

ש " גובה המהלשם חישובלאתר את כל הפרמטרים הנדרשים ניתן יהיה ש כך ,אחרים
. זכאים להטבה אינםשאלו  לשם ניפוי "בדיקות חכמות"מ "ערכות בשענ וכן .המגיע

מענק ל ים הפוטנציאליזכאיםה ומ אותר" של מערכת שע"הבדיקות החכמות"בעקבות 
באפשרות של  מכתבים שנועדו לעניין אותם ,ביוזמת רשות המסים, נשלחולכולם ו

  .שות למענקבקה מגישימספר של  ניכר הביא לגידולהמכתבים משלוח . זכאותם
הכנסתם בשנת המס  גיןבים יש גם לעצמא" ישולם מענק מה2009החל משנת מס 

הדבר התאפשר הודות לדרישה בחוק המחייבת יחיד החייב בהגשת דוח לשנת . 2008
להגיש את , או מחקלאות, מעסק או משלח יד,  ויש לו הכנסה מעבודה2008המס 

שידור הנתונים באמצעות האינטרנט או כלומר על ידי , הדוח השנתי שלו באופן מקוון
  .מ"מייצגים המקושרים לשע באמצעות

  
  תשלומי המענק לשכיר 3.8

אף שהזכאות לתשלום היא . הזכאיש משולם ישירות לחשבון הבנק של "מענק מה
  :התשלום עצמו מחולק לתשלומים שווים כלהלן, שנתית

בגינה משולם בשנה שלאחר שנת המס ש ארסמאם הבקשה הוגשה עד סוף חודש 
 שבגינה משולם זו ביולי בשנת המס שלאחר 15-מה: ארבעה תשלומים – המענק

  . באפריל בשנה שלאחר מכן15-המענק ובכל שלושה חודשים עד ל
שלושה  – סוף חודש יוניל בין תחילת אפריל ,אם הבקשה הוגשה באיחור

 בינואר 15-בגינה משולם המענק ובש זו באוקטובר בשנה שלאחר 15-ב: תשלומים
  . באפריל בשנה שלאחר מכן15-וב

 15-ב:  שני תשלומים שווים– אם הבקשה הוגשה מתחילת יולי ועד סוף ספטמבר
  .  באפריל בשנת המס שלאחר מכן15-בינואר וב

 ,תשלומים שונהה פריסת 2007לגבי המענקים ששולמו בגין ההכנסות בשנת המס 
  : אישורו המאוחר של החוקמפאת
 התשלום חולק לשלושה תשלומים 2008אוגוסט ב 31שה עד יחיד שהגיש בקל
  .2009 באפריל 15- וב2009 בינואר 15-ב, 2008 באוקטובר 15-ב: שווים
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 בינואר 15-ב: ספטמבר שולם הסכום בשני תשלומים שוויםביחיד שהגיש בקשה ל
  .2009 באפריל 15- וב2009
 15-שולם המענק ב 2009סוף ינואר ל 2008אוקטובר בין יחיד שהגיש בקשה ל

  . בתשלום אחד2009באפריל 
 
  אופן הגשת התביעה 3.9

לאחד  גשתלמבקש המענק צריך . ש הוא ממוחשב"הטיפול בתביעות למענק מה
עם תעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי " אזור שילוב"בשמסניפי הדואר 

. ר המענקאליו הוא מעוניין שיועבש, מהבנק המעיד על ניהול חשבון בנק על שמו
מספר : בסיסייםה ופרטיאת הפקיד מקליד , לאחר שהמבקש מזדהה בפני פקיד הדואר

כתובת למשלוח דואר ופרטי , בשנת המסעבדו אצלם בת זוגו / ובןשהואמעסיקים ה
אישור הגשת של מבקש המענק מקבל פלט . אליו יועבר המענקשחשבון הבנק 

 ,רטים נדרשים במוקד הטלפונילקבלת פשמש יש(תביעה המספר את הבקשה למענק ו
 לחשבון  את המענקהוא מקבל, אם המבקש עומד בתנאי הזכאות). כפי שיפורט להלן

  .כפי שפורט לעיל םתשלומי במספר ,הבנק שמסר
  
  מוקד טלפוני 3.10

. ש אינה מורגלת בממשק עם משרדי רשות המסים"למענק מהזכאית ההאוכלוסייה 
ידידותי וזמין בלי להפנותה , ו מענה מקצועייה זימתוך ההבנה שיש לתת לאוכלוס

מוקד זה מיועד .  המוקד הטלפוני של רשות המסים2008הוקם ביולי , למשרדי השומה
 856- ו126תמיכה לשידור דוחות לספק  וכן ,ש"לתת מענה לכלל הפונים בנושא מה

המוקד . פקסהניתן לפנות למוקד גם באמצעות האינטרנט ו. באמצעות האינטרנט
  .ק מידע כללי ואישימספ
תהליך הגשת נסב על  , הלקוחזיהוי של ת מחייבהאינשקבלתו  ,כלליהמידע ה

  .מועד תשלום המענק ועוד, סכום המענק הצפוי, זכאות למענקה, תביעהה
אישי ניתן רק לאחר זיהוי הפונה באמצעות מספר זהות ומספר התביעה המידע ה

סכום  ,מצב תביעתו נתונים על לפונהזיהוי נמסרים הלאחר . שעל גבי טופס התביעה
 ,סיבות ספציפיות לאי זכאות, מועדי תשלום המענק ופריסתם,  לוהוא זכאישהמענק 

ן בשיעור "החזקת נכסי נדל, כתובת לא רלבנטית,  מהמעביד126נתוני בחוסר גון כ
דיווח עליו  פרטי חשבון הבנק שוהעדר עדכון נאות שלגבוה מזה המזכה במענק 

   .הלקוח
 ישבהם ההחלטה על הזכאות למענק תלויה בהמצאת מסמכים נוספים שמקרים ב

  . וזה מנתב את הפניות למשרדי השומה, אפשרות להעביר את המסמכים למוקדפוניםל
  
  



 18 

  פרסום והדרכות 3.11

 ופורסמו ,כדי להעביר את המידע לציבור שודרו פרסומות בתקשורת האלקטרונית
חלק ניכר ממסע .  מיליוני שקלים1.1ללת של מודעות בתקשורת הכתובה בעלות כו

. בהם הופעלה התוכניתשהפרסום התמקד במקומונים ובתקשורת המגזרית באזורים 
  – וכיצד ניתן לקבלוש "מענק מהמהו כמו כן פורסמו עלונים המסבירים לציבור 

  . רוסיתבאמהרית וב, ערביתב, עבריתב
. ש"והסברים לקבלת מענק מהבאתר האינטרנט של רשות המסים פורסמו הנחיות 

באופן זה . ש ולחישוב סכומו"זכאות למענק מההסימולטור לבדיקת גם באתר הופעל 
 הקלדת הנתונים הרלבנטיים ל ידייכול כל זכאי פוטנציאלי לבדוק את זכאותו למענק ע

 מצבכמו כן קיימת מערכת לבדיקת .  תביעהכדאי לו להגיש אם כך לדעת ו,לסימולטור
  .חינת הטיפול של רשות המסיםהתביעה מב

שהפעילה את (ב "חברת אגם מהל, של רשות המסים ראוי לציין פרויקט משותף
 )המפעילה מרכזי זכויות בקהילה(" ידיד" ועמותת ,)"אורות לתעסוקה"תוכנית ה

לית ועין מאהל ינצרת ע,  תושבי נצרתם שלבמטרה להגביר את מודעות, באזור נצרת
  . ש" את זכותם לקבלת מענקי מהלמהלך ולסייע להם לממש

  
  

 מערך המחקרמערך המחקרמערך המחקרמערך המחקר. . . . 4444
  מטרת המחקר 4.1

את השפעת החוק על מצבם הכלכלי ועל  דוקלב. א: שתי מטרות עיקריותמחקר ל
           ; והתעסוקהההכנסה בעיקר – התנהגותם של הפרטים בהיבטים שונים של חייהם

  .ותל הזכאמיצוי מלא שאת הסיבות לאי כנית וויישום התלבדוק את . ב
 לשיפור מצבם הכלכלי 12בתחום הרווחה בודק המחקר את תרומת תשלומי המענק

שני סוגי  ישנםבתחום התעסוקה . של הזכאים דרך העלאת ההכנסה הפנויה שלהם
 ההאמורהשפעה  ,)intensive margin(על היקף היצע העבודה : השפעה אפשריים

 extensive(התעסוקה  רשיעו  ועל,שעות העבודה מספרן שללהתבטא בהגדלת 

margin( ,בהצטרפות לשוק העבודה של אוכלוסייה  אמורה להתבטאש השפעה
 פרטים עם ילדים(שלילי ההכנסה הים תואמים להגדרת חוק מס י הדמוגרפשמאפייניה

כנית על ובתחום הרווחה השאלות הן בעיקר לגבי השפעת הת+). 55 ובני 19עד גיל 
חשוב להדגיש כי . עומקועל העוני ותחולת על ,  האוכלוסייההמצוקה הכלכלית של

 שאושר ,המחקר נערך על בסיס הנתונים המתייחסים לשנה הראשונה ליישום החוק

                                                 
מוטב היה לכנות את התוכנית בשם  המקביל .  המענק המשולם במסגרת החוק אינו מתבסס על חבות המס12
שם    כי מאחר שהחוק בישראל קבעאך Earned Income Tax Credit (EITC), –ב "מונח המקובל בארהל

   .שם זהקבוצת המחקר לאמץ החליטה , "מס הכנסה שלילי"התוכנית יהיה 
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גם אם יחולו , לכן. 200913מרבית תשלומי המענק שולמו רק בשנת ו ,2007בסוף שנת 
ב כה לבוא לידי ביטוי בשלאפוא  אינם צפויים הם, שינויים התנהגותיים בעקבות החוק

של המענק מיקודו ב עניינםם בדוח זה ילאור זאת הממצאים העיקרי. מוקדם ליישומו
זיהוי ההבדלים בין קבוצות ב, באוכלוסיית היעד של עובדים עניים או על סף העוני

בדיקה אם תשלומי בות למענק ואניתוח הגורמים שהשפיעו על מימוש הזכב, הזכאים
  .שר מימשו את זכאותם במסגרת החוקהמענק תרמו לשיפור רווחת העובדים א

 14 נבחר מערך מחקר":סקר מס הכנסה שלילי" לענות על שאלות המחקר נערך כדי

 קשר סיבתי בין החלת החוק לבין שינוי בדפוסי התר אחר ,"למחצה-ניסוי"של 
לפיכך הסקר מבוסס על מעקב לאורך זמן אחרי שתי קבוצות . ההתנהגות של הפרטים

בהם הופעל שאוכלוסיות רלוונטיות באזורים  שהיא, ת הניסויקבוצ:  ביתמשקישל 
בהם ש פרטים ומשקי בית דומים באזורים מקבילים – וקבוצת הביקורת, החוק

נהליים יהסקר מתבסס הניתוח גם על נתונים מנתוני על נוסף . הופעלה התוכנית טרם
, ומימושה זכאותם של הנסקרים למענק על) ביטוח לאומימהמוסד ל ויםרשות המסמ(
ניתוח השוואתי של דיווחי הסקר . בפרט בתחום הקצבאות, מצב הכנסתםעל ו

אומדן חסר בדיווחי  – נהליים מצביע על פערים בין שני מקורות המידעיוהנתונים המ
 לפיכך ).' נספח גולהרחבה רא ;2008 לגבי אחוזים 17-כ(ההכנסות של הנסקרים 

 משלל(המענק וההכנסות של הנסקרים שאלות המחקר המתבססות על ניתוח תשלומי 
מאגר המידע . נהלייםי גם על בסיס הנתונים המ,כאמור, נבחנו) צמצום בעונילגבי 
 ,תיאור מקיף של הזכאים נהלי הרחב איפשריהקובץ המ. 5בפרק תואר מנהלי יהמ

כולל היסטוריית (גיאוגרפיים ותעסוקתיים שלהם , םיהכולל מאפיינים דמוגרפי
  . וח מעמיק של דפוסי המימוש של זכאותםונית) התעסוקה

  
  הביקורתקבוצת הדגימה ובניית מדגם הניסוי ומסגרת 4.2

. קובץ בריאות של המוסד לביטוח לאומי בצירוף קובץ השכרשימש מסגרת הדגימה כ
ים ותעסוקתיים של אוכלוסיית יהקבצים כוללים מידע מקיף על מאפיינים דמוגרפ

  .2006 המחקר על בסיס הנתונים לשנת
 אוכלוסיית המחקר מוגדרת כאוכלוסייה אשר לפי מאפייניה :אוכלוסיית המחקר

 שהם 23פרטים מעל גיל (ם מתאימה להגדרות חוק מס הכנסה שלילי יהדמוגרפי
עבור שתי קבוצות ה בננהמדגם ). 55 או פרטים מעל גיל 19ם עד גיל הורים לילדי

  :שריים של החוקהאוכלוסייה העיקריות בהתאם לסוגי ההשפעה האפ

                                                 
 אחוזים מסך 16-רק כ ו– 2009 ואפריל 2009ינואר , 2008 אוקטובר –מועדים  המענק שולם בשלושה 13

 .2008-התשלומים  הועברו ב
שיטת , הגדרת אוכלוסיית המחקר(מחקר המתארת את דרך בדיקת ההשערות  האסטרטגיה הכוללת של ה14

 ).נתוני המחקרשל איסוף ההמחקר ומהלך 
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הרף העליון של השכר סביבת משקי בית עם לפחות מועסק אחד המשתכר עד ) 1(
ח "ש 13,000-ח לפרט ו" ש6,000-כ(החודשי המזכה במענק מס הכנסה שלילי 

 אלף משקי בית המתגוררים באזורי 124-קבוצה זו מונה כ. 15)בת זוגו/לפרט ובן
 ).4.1 לוח(משפחות עם ילדים  םרוב, השילוב

  
 4.14.14.14.1לוח לוח לוח לוח 

התפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאות התפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאות התפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאות התפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאות : : : : 2006200620062006----משקי בית עם מפרנסים במשקי בית עם מפרנסים במשקי בית עם מפרנסים במשקי בית עם מפרנסים ב
  ****הפוטנציאלייםהפוטנציאלייםהפוטנציאלייםהפוטנציאליים

  )המוסד לביטוח לאומי: המקור(

 משקל הקבוצה כ"סה יחידים זוגות סוג הזכאות
 63% 77,394 9,619 67,775 עם ילדים

55+ 18,524 27,672 46,196 37% 

 100% 123,590    כ"סה

 כדי לבחון בהמשך ,הנתונים כוללים משקי בית שאינם זכאים למענק. אחד מבני הזוג עובדלפחות * 
  .המחקר אם התנהגותם תושפע מהחוק

  
שובים ישובים יהודיים וייי(שוב יפילוח הקבוצה לפי אזורי השילוב וסוגי הי

 ,)4.1 איור,  אחוזים42(ירושלים  הוא תושבי שחלק ניכר מהאוכלוסייה מלמד) ערביים
לית יע-נצרת/נתניה/שובים יהודיים באזור חדרהיי.  ערביי מזרח ירושליםמהםשישית 

 14,  לעומת חלקה של האוכלוסייה הערבית באזור זה,כשליש מהאוכלוסייה הם
  .אחוזים

 4.14.14.14.1    איוראיוראיוראיור
        2006200620062006, , , , התפלגות קבוצת העובדים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת העובדים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת העובדים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת העובדים לפי אזורי השילוב

  )המוסד לביטוח לאומי: המקור(

ירושלים יהודים, 

35%

ירושלים ערבים, 

7%

אשקלון/שדרות, 

12%

חדרה/נתניה/

נצרת עלית 

(יהודיים),

32% 

 חדרה/נתניה/

נצרת(ערבים), 

14%

        

                                                 
15
נעשה שימוש , בהנחה שההכנסות משתנות בין השנים. 2006-המדגם הורכב על סמך הכנסות הנדגמים ב 

 ).בהתאמה, ח" ש12,000- ו7,000(בסכומים שונים מהרף שנקבע בחוק 
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ים שלהם מתאימים להגדרת ישהמאפיינים הדמוגרפלוב באזורי השי משקי בית )2(
 אלף משקי 68-קבוצה זו נאמדת בכ.  אינם משתתפים בשוק העבודהוהם ,החוק

  .4.2בית ומוצגת בלוח 
  

 4.24.24.24.2    וחוחוחוחל
  התפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאותהתפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאותהתפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאותהתפלגות אוכלוסיית הדגימה לפי סוגי הזכאות: : : : 2006200620062006---- משקי בית ללא מפרנסים ב משקי בית ללא מפרנסים ב משקי בית ללא מפרנסים ב משקי בית ללא מפרנסים ב
  )המוסד לביטוח לאומי: המקור(

 משקל הקבוצה כ"סה יחידים תזוגו סוג הזכאות
 66% 45,010 10,035 34,975 עם ילדים

55+ 13,464 9,660 23,124 34% 

 100% 68,124     כ"סה

  

 זאת בעיקר.  ממחציתלמעלה –בקבוצה זו משקל המתגוררים בירושלים גבוה יותר 
איור ( כשליש – חלקם הגדול יותר של הלא עובדים בקרב ערביי מזרח ירושליםמפני 
4.2.(  

 4.24.24.24.2    איוראיוראיוראיור
        2006200620062006, , , , התפלגות קבוצת הלא מועסקים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת הלא מועסקים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת הלא מועסקים לפי אזורי השילובהתפלגות קבוצת הלא מועסקים לפי אזורי השילוב

  )המוסד לביטוח לאומי: המקור(

ירושלים ערבים, 

16%

ירושלים יהודים, 

38%

אשקלון/שדרות, 

10%
 חדרה/נתניה/

נצרת(ערבים), 

9%

חדרה/נתניה/    

   נצרת עלית 

(יהודיים), 27%
  

  
 לחקור נועדה) עם וללא מפרנסים(חלוקת המדגם לשתי קבוצות של משקי הבית 

קבוצה ב. האמורותאת ההשפעות השונות האפשריות של החוק על האוכלוסיות 
ענק לצמצום תחולת העוני בקרב הזכאים הראשונה ניתן לבחון את תרומת המ

עובדים עשויים להגדיל את  שכן ,)intensive margin(הגדלת היקף התעסוקה ול
 וראלהרחבה על גודל המענק  (. להעלות את סכום המענקכדישעות עבודתם מספר 
שעות העבודה נדרשת הן מספר החוק על ו של  בחינת השפעת16).3 בפרק 3סעיף 

                                                 
התיאוריה מניחה כי עובדים ששכרם הוא בטווח המענק המקסימלי או בטווח המענק היורד , את יחד עם ז16

 .הנחה זו  אך הממצאים האמפיריים  לא  מאשרים  ,יקטינו את היקף תעסוקתם
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אם לחוק יש השפעה צולבת על  דעתל כדי ,והן ברמת משק הביתהפרט הזכאי  ברמת
 ,כאן אינן נחקרותכנית על שעות העבודה ו נציין כי השפעות הת.17אחרים במשק הבית

  .18מספרןבהעדר נתונים רשמיים על 
מענק מס הכנסה שלילי יכול לתמרץ את האוכלוסייה של קבוצת המחקר השנייה 

 בזכות )extensive margin(בשוק העבודה להשתלב ) משקי בית ללא מועסקים(
ות גמישמלמדים על בעולם מחקרים . הגדלת התמורה הצפויה לעבודה בגובה המענק

. אם בכלל, במתינות ולכן צפוי כי הוא יגיב לחוק ,19של מספר המועסקים חסיתינמוכה 
רגישות גבוהה יחסית של שיעור התעסוקה לתשלומי המענק בקרב  נמצאהעם זאת 

 למשקלן  יחסיתגבוהבישראל שמשקלן באוכלוסיית המחקר   ,20הוריות-ת חדמהויא
 הזכאיות אחוזים מסך המשפחות 12-נהליים כילפי הנתונים המ( .באוכלוסייה הכללית

אולם גם השפעה זו אמורה  ). אחוזים11 – ש"לפי סקר מהו, הוריות-חדהן משפחות 
 היא עתידה להיחקר על ידי .ולא בשלב הראשוני ליישום החוק לאורך זמן בטאלהת

 –אשר למשפחות עם שני הורים . כניתוקבוצת המחקר בשנה השנייה להפעלת הת
  לרוב עקרת בית הוא שהמפרנס הנוסףהיאהצפויה הצטרפות מיעוט הסיבה אפשרית ל

ניהול משק הבית של שכן המשימות ,  נמוכההצטרפותה הכדאיות של ;ילדיםל אם
. ייבות מימון שירותים כתוצאה מהיציאה לעבודהמקשות על הצטרפות מלאה ומח

 EITC-עולה של הסבסוד המסלול המנגזר ה , למפרנס השני הנמוךמענקבהינתן הזאת 

  . כניות דומות במקומות אחריםותומהאמריקאי 
כדי לאפשר ניתוח מעמיק של אוכלוסיית החרדים במסגרת הסקר נערך אפיון של 

 על בסיסזוהו החרדים . ית קבוצה נפרדת בדגימהבסיס לבני וזה שימש ,אוכלוסייה זו
הפרש בין שיעור הנשים העובדות לשיעור ה:  כגון,ביתהמשקי ם שונים של מאפייני

 תוך התמקדות בשכונות ,ילדים במשפחהשל הממוצע מספרם ההגברים העובדים ו
שיטת האפיון אובחנה כמדויקת  ).מיקודהעל בסיס (מגורים של החרדים בירושלים 

 אחוזים מהנסקרים שנדגמו מאוכלוסייה זו 90- ונתוני הסקר מראים בדיעבד שכ,דמאו
כיוון שהרוב . כדתיים או דתיים לאומיים – והשאר ,אכן מגדירים את עצמם כחרדים

במסגרת הדגימה התייחסות אין  ,עם ילדים משפחות הואהמכריע של אוכלוסייה זו 
: שתי קבוצותמ מורכבתם יהחרדימסגרת הדגימה של משקי הבית . לפרטים יחידים

                                                 
17 and Hoynes ("Taxes and Labor  Supply of Married Couples: the  EITC") Eissa  מצאו כי תשלומי

 כך שברמת התא ,לילי מגדילים את תעסוקת הגברים במקביל לירידה בתעסוקת הנשיםמענק מס הכנסה ש
 .  יורדעבודהההיצע המשפחתי 

מתייחסים להשתתפות אשר ס " שני מחקרים שנעשו בישראל על סמך סקרי ההכנסות וכוח האדם של הלמ18
 A. Brender and M.  Strawczynski (2006), "Earned Income Tax:הם) בהתאמה(ולשעות העבודה 

Credit in Israel: System to Reflect the Characteristics of Labor Supply and Poverty", Israel 
Economic Review, Vol. 4 No 1בתוצר ובמאפיינים , השפעת שינויים בשכר", )2008(גאלו ' לברנדר ו 'ע ו

 .יוני, )2 (55, הרבעון לכלכלה, "הדמוגרפיים של עובדים על שעות העבודה
  . Heckman "What Has Been Learned about Labor Supply in the Past Years?", 2001ו רא19
 Meyer and-וand Leibman "Labor Supply Response to the EITC", 1996   Eissa:הלדוגמ, ו רא20

Rosenbaum "Welfare, the  EITC and the Labor supply of the Single Mothers",2001.  
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ומשפחות שאינן משתתפות בשוק )  משקי בית7,681(משפחות עם לפחות מפרנס אחד 
  ). משקי בית9,083(העבודה 

  
 ייצוג מלא לקבוצות תתלכדי , בשיטת דגימה בשכבות הבנתנקבוצת הניסוי 

 הוגדרו בהתאםש שכבות 50-הדגימה נערכה ב. 21אוכלוסיית המחקר המרכזיות של
  :למאפיינים הבאים

עד גיל (וללא ילדים )  ויותר3, 1-2(משק בית עם ילדים : ביתה לפי הרכב משק )1(
67.(  

  .זוג או יחיד: משפחתיהמצב הלפי    )2(
  .ם או ללא מועסקיםיישנ, אחד: מועסקים במשפחההלפי מספר    )3(
,  ונתניהחדרה, ירושלים: חלוקה לאוכלוסייה היהודית והערביתב אזוריםה לפי   )4(

  . אשקלון, נצרת
   . משקי בית2,856 מכילהמדגם הראשוני של קבוצת הניסוי 

  : התבססה על התנאים הבאים קבוצת הביקורתבניית

  .גבר לא נשוי ואישה לא נשואה, זוג: משפחתיהמצב המין והחלוקה לפי   ) 1(
ר לכל אזור נקבע אזור ביקורת בהתאם למאפייני האזו: חלוקה לפי אזורים   )2(

  ).'נספח א וראלהרחבה  (.יםיערבלים ישובים יהודיתוך הפרדה בין י
  

ההתאמה בין התצפיות בקבוצת הניסוי לתצפיות בקבוצת הביקורת נערכה בהתאם 
 ליצור זהות כדינדרשים אלה  ;ם ותעסוקתיים של הנסקריםיגוון מאפיינים דמוגרפיילמ

 למשפחות ממזרח .)'ח אנספ וראלהרחבה  (.ביקורתקבוצת הניסוי לקבוצת הבין 
 אלה של משונים מהותיתמאפייניהן משום ש ,ירושלים לא הוגדרה קבוצת ביקורת

  . שאר האוכלוסייה הערבית
  
  שאלוניםוראיונות  ועריכת איסוף נתונים 4.3

        נתונים נתונים נתונים נתונים ההההאיסוף איסוף איסוף איסוף     4.3.14.3.14.3.14.3.1

 :שלבים מספרהורכב מ העבודה קובץ בניית תהליך

 בהםש לאזורים זהים הניסוי אזורי (.יהניסו מאוכלוסיית משפחות של דגימה) 1(
מוסד ב המחקר נהלימ שערך המדגם) ".אורות לתעסוקה" כניתותה פועלת

    .4.3 בלוח כמפורט ,הניסוי באוכלוסיית קבוצות שלוש כלל לאומי ביטוחל
 דומות משפחות – צמדים ליצירת פוטנציאליות ביקורות של התאמה   )2(

  .זה לצורך שנבחרו ,ריםאח באזורים המתגוררות במאפייניהן

                                                 
בהתאם למאפיינים ) קבוצות משנה הומוגניות(שכבות ל בדגימת שכבות מחלקים את אוכלוסיית הדגימה 21

הקבוצה -מספרם מתאים לחלקה של תתו, קבוצה נבחרים נדגמים באופן אקראי-בכל תת. הרלוונטיים למחקר
 .באוכלוסייה
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 קבוצה בכל – זוגות של במשפחות הזוג מבני אחד של משנית דגימה   )3(
 בני שנייש  בהןש משפחות בקרב הזוג מבני אחד של משנית דגימה נערכה

 בציומק הושמטו זוגם-בני ואילו ,לראיונות וופנה שנדגמו הפרטים. זוג
 בן. שרואיין ,אחד פרט ל ידיע מיוצגת במדגם משפחה שכל כך, העבודה

  ). תעסוקהה בנושא בפרט (השני הזוג בן על גם נשאל שנדגם הזוג
 הניסוי מקבוצת הנדגמים עם טלפוניים ראיונות באמצעות נתונים איסוף   )4(

: ראיונות של סבבים שני ונערכ .הביקורת מקבוצת מתאימים פרטים ועם
 . )t1להלן  (2009 יוני סביב והשני) t0להלן ( 2008 ספטמבר סביב הראשון

 משפחות בין מחודשת התאמה נערכה ,הצמדים בקרב ראיונותב הנפל בגלל   )5(
 מספר את להגדיל כדי, הביקורת מקבוצת משפחות לבין הניסוי מקבוצת
 הסבבים בשני שרואיינו הפרטים כל בקרב זאת; העבודה בקובץ הצמדים

 . הראיונות של

 ראיונותה בביצוע בנפל ובהתחשב הדגימה לאופן בהתאם שוקלל הקובץ  ) 6(
 .הסבבים בשני

  
שלוש קבוצות  הכילביטוח לאומי מוסד להמדגם שערך מינהל המחקר ב

של אחד  נערכה דגימה משנית, בכל קבוצה. 4.3  כמפורט בלוח,באוכלוסיית הניסוי
כך , לראיונותו פנהוהפרטים שנדגמו . בהן שני בני זוגשמבני הזוג בקרב משפחות 

 עלבן הזוג שנדגם נשאל גם .  פרט אחד שרואייןל ידי במדגם מיוצגת עשכל משפחה
  ).  תעסוקההבפרט בנושא (בן הזוג השני 

  
 4.34.34.34.3    לוחלוחלוחלוח

        פרטיםפרטיםפרטיםפרטים, , , , קבצים המרכיבים את קבוצת הניסויקבצים המרכיבים את קבוצת הניסויקבצים המרכיבים את קבוצת הניסויקבצים המרכיבים את קבוצת הניסוי
  )ש"סקר מה: המקור(

  כ"סה  כללי ללא מזרח ירושלים  מזרח ירושלים  22חרדים
    זוג יחיד   זוג יחיד  זוג

 פרטים במדגםהכ "ס 6,001  4,060 827  428 86  600
 איוןילא נדגמו לר 2,544  2,030 0  214 0  300
 איוןינדגמו לר 3,457  2,030 827  214 86  300

  
הכללית ללא אוכלוסייה לקובץ אחד  –  שני קבצים של ביקורות פוטנציאליותנבנו

וררות באזורים קבצים אלו כללו משפחות המתג. חרדיםלמזרח ירושלים וקובץ שני 
לכל משפחה מקבוצת הניסוי הותאמו משפחות ו, הדומים במאפייניהם לאזורי הניסוי
כאמור  .23פי קריטריונים שהוגדרו לצורך זה- על,הדומות לה לפי שורה של מאפיינים

                                                 
  .factor analysis דגימה במיקודים שהוגדרו על סמך ניתוח מסוג כהערנ   22
  .'בנספח אראו ) matching( אזורי הביקורת ועל הליך ההתאמה בחירתפרטים על   23
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ביקורת למשפחות מאוכלוסיית הניסוי המתגוררות משפחות הוחלט שלא להתאים 
קבוצה זו והקושי למצוא קבוצה אחרת הדומה לה  בשל ייחודה של ,במזרח ירושלים

   .במאפייניה
 ונמצאלא ) ללא מזרח ירושלים(מקבוצת הניסוי ) נציגי משפחות( פרטים 300-לכ
 יםהמשמשביקורת פרטי  ונמצאפרטים  50-לכ). 4.4לוח ( יםמתאימביקורת  פרטי

  .לרשומות אחרות בקבוצת הניסויביקורת ל
  

        4.44.44.44.4    לוחלוחלוחלוח
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , , אות הליך הזיווגאות הליך הזיווגאות הליך הזיווגאות הליך הזיווגקבוצת הניסוי ותוצקבוצת הניסוי ותוצקבוצת הניסוי ותוצקבוצת הניסוי ותוצ

  )ש"סקר מה: המקור(

  כללי ללא מזרח ירושלים חרדים
 כ"סה 2,856 300
 *זיווג ללא חזרות 2,525 280

 *זיווג עם חזרות 41 8
 לא נמצא זיווג 290 12

  .שימוש בתצפית כביקורת לשתי תצפיות בניסוי* 
  
         ראיונותראיונותראיונותראיונותעריכת עריכת עריכת עריכת     4.3.24.3.24.3.24.3.2

 מקבוצת פרטים .במדגם הניסויפרטים האיון כל ילרו פנהובסבב הראיונות הראשון 
בקבוצת  םלהאיון עם הפרט המזווג יאיון רק אם כבר בוצע רילרו פנהוהביקורת 

 היה בהתאם למידת פרטי קבוצת הביקורת הפוטנציאלייםשל ה פניההסדר ו, הניסוי
 להימנע מראיונות כדיזאת . ניסויקבוצת ה בשלהם לבני זוגם) קרבהה(הדמיון 

  .24ריםמיות
ביקורת פרט בקבוצת הניסוי היו יותר מאשר  פרטיםההמכריע של לרוב ו הואיל

. בעיקר לאי ביצוע ראיונות בקבוצת הניסויאת הנפל ניתן לייחס , דפוטנציאלי אח
   ).4.5 לוח(את הסיבות לנפל רק בקרב קבוצת הניסוי  ננתח לפיכך
  

 4.54.54.54.5    לוחלוחלוחלוח
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , , פי קבוצת אוכלוסייהפי קבוצת אוכלוסייהפי קבוצת אוכלוסייהפי קבוצת אוכלוסייהביצוע ראיונות בסבב הראשון בקבוצת הניסוי לביצוע ראיונות בסבב הראשון בקבוצת הניסוי לביצוע ראיונות בסבב הראשון בקבוצת הניסוי לביצוע ראיונות בסבב הראשון בקבוצת הניסוי ל

  )ש"סקר מה: המקור(

  כ"סה כללי ללא מזרח ירושלים מזרח ירושלים חרדים
 מדגם 3,456 2,856 300 300
 רואיינו: מתוכם 1,946 1,600 196 150
 ביצועאחוז ה 56.3 56.0 65.3 50.0

                                                 
  .ההוראה הופעלה זמן קצר לאחר תחילת הראיונות 24 
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  .4.6העיקריות שבהן מצוינות בלוח , הנפל בביצוע הראיונות נובע מסיבות שונות
  

     4.64.64.64.6    לוחלוחלוחלוח    
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , , הנפל בסבב הראשון של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב הראשון של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב הראשון של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב הראשון של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייה

  )ש"סקר מה: המקור(

  כ"סה כללי ללא מזרח ירושלים מזרח ירושלים חרדים
 מדגםה 3,456 2,856 300 300
 נפלהכ "סאחוז  43.7 44.0 34.7 50.0
 בעיות באיתוראחוז ה 28.8 28.9  32.3  24.0
 סירובאחוז ה 10.5 11.3 0.7 12.7
 אחרהנפל אחוז ה 4.3 3.7 1.7 13.3

        
 הייתה בעיה באיתור מספרי טלפון תקינים של ותיונארביצוע -הסיבה העיקרית לאי

הן במערכות , צאםלמנעשו ניסיונות חוזרים ונשנים .  מהמדגם אחוזים29-כ, הנדגמים
ם י קווימספרי טלפוןהכולל ( 144לאומי והן באתר של ההמידע של המוסד לביטוח 

שלא החזירו את  – לכל הפרטים שלא אותרומכתב נוסף   נשלחכן כמו). םסלולרייו
  .אשר נשלח לכל הנדגמים, המכתב המקדים

סיבות . סירבו להשיב על השאלון)  אחוזים11-כ( נמוך יחסית של נדגמים חלק
הנדגם ', 'אין מענה', 'לטיפול בשעות הבוקר' היו – ביצוע ריאיון לפי –אחרות לנפל 
  . בעיות שפה ועוד', הנדגם נפטר', 'הנדגם לא בארץ', 'מבקש מכתב

נכללו ,  חודשים לאחר הסבב הראשון9-שנערך בממוצע כ, בסבב הראיונות השני
 מספר הראיונות ים מופיע4.8 לוחב ו4.7בלוח . בסבב הראשוןרואיינו שרק אנשים 

  .  ת האוכלוסייה שנדגמושבוצעו ואחוז הביצוע בכל אחת מקבוצו
  

 4.74.74.74.7    לוחלוחלוחלוח
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , , ביצוע ראיונות בסבב השני בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייהביצוע ראיונות בסבב השני בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייהביצוע ראיונות בסבב השני בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייהביצוע ראיונות בסבב השני בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייה

  )ש"סקר מה: המקור(

  כ"סה כללי ללא מזרח ירושלים מזרח ירושלים חרדים
 מדגם 3,456  2,856 300 300
 Iאיון בסבב יבוצע ר 1,946 1,600 196 150
  IIאיון בסבב יבוצע ר 1,694 1,397 180 117

 )IIנפל בסבב (שחיקה אחוז ה 12.9 12.7 8.2 22.0
 מצטברהפל אחוז הנ 51.0 51.1 40.0 61.0
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  25252525    .4.8 מצוינות בלוח) שחיקה(הסיבות העיקריות לנפל בסבב השני של הראיונות 
  

 4.84.84.84.8לוח לוח לוח לוח 
         משפחות משפחות משפחות משפחות,,,,הנפל בסבב השני של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב השני של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב השני של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייההנפל בסבב השני של הראיונות בקבוצת הניסוי לפי קבוצת אוכלוסייה

  )ש"סקר מה: המקור(

  כ"סה כללי ללא מזרח ירושלים מזרח ירושלים חרדים
 Iאיון בסבב יבוצע ר 1,946 1,600 196 150
 IIסבב בביצוע ה אחוז 87.1 87.3 91.8 78.0
  סירובאחוז ה 3.7 4.1 0.0 2.0

 בעיות באיתוראחוז ה 3.5 3.1 6.1 4.0
 אחרהנפל אחוז ה 5.7 5.5 2.1 16.0

        
        בוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתביצוע ראיונות בקביצוע ראיונות בקביצוע ראיונות בקביצוע ראיונות בק

עם ) ראיונות מלאים בשני המועדים( ראיונות 1,694, בסך הכול, עבודת השדה בוצעוב
 ראיונות עם נציגי המשפחות מקבוצת 1,372-נציגי המשפחות מקבוצת הניסוי ו

 ,בשלב זה של המחקר לא ניתחנו את המדגם המיוחד של משפחות חרדיות. הביקורת
הנתונים המוצגים בדוח זה לפיכך .  הושמטו מקובץ העבודהלכן רשומות אלוו

 מהרשומות בקבוצת 1,576.  רשומות של משפחות בקבוצת הניסוי1,576מבוססים על 
 פרטים באוכלוסיית המחקר 350,510- המונות כ, משפחות208,370הניסוי מייצגות 

נמצאה   י מהרשומות בקבוצת הניסו1,396עבור ). כולל את ערביי מזרח ירושלים(
 המונות , משפחות189,010רשומות אלו מייצגות . רשומה מתאימה בקבוצת הביקורת

  ). ללא מזרח ירושלים( פרטים באוכלוסיית המחקר 316,750-כ
  

        השאלוניםהשאלוניםהשאלוניםהשאלונים    4.3.34.3.34.3.34.3.3

והמראיינים הזינו , הראיונות בוצעו בטלפון. רוסית ומוחשבלהשאלון תורגם לערבית ו
  .רכת הראיונות הממוחשבתאת תשובות המרואיינים ישירות למע

מידת , דתה(נהליים יבראיונות הושלמו פרטים דמוגרפיים שאינם זמינים בנתונים מ
  :ן שאלות בנושאים הבאיםכו)  השכלה,דיורה, דתיותה

, ידה משלח (בהווה תעסוקהה על פרטים, תעסוקתיתה היסטוריהה: תעסוקהה •
 חיפוש, )העבודה למקום תחבורה ועל בילדים טיפול על הוצאותה, מעסיקה

  ;בעבודה השתלבות על המקשים והחסמים עבודה
 ;שונים ממקורות, איוןיהר מועד שלפני החודשים תבשלוש: הכנסותה •

                                                 
 לקבוע כי המדגם הסופי מייצג את אוכלוסיית המחקר כדי ניתוח מלא של הנפל ופירוט הבדיקות שנערכו 25

  .'מוצג בנספח ב
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, חודשיות הוצאותה כיסוי: דיווח העצמי של המרואיינים הלפי רווחה מדדי •
 ;הכלכלי מהמצב רצוןה שביעות

 .למענק הזכאות ומיצוי ש"מה חוק על ידע •

  . דקות25-כ ,בממוצע, נמשך  ריאיון
  
 תיאור אוכלוסיית המדגם של הסקר 4.4

 ניתוח לפי פרטיםניתוח לפי פרטיםניתוח לפי פרטיםניתוח לפי פרטים    ––––) ) ) ) קבוצת הניסויקבוצת הניסויקבוצת הניסויקבוצת הניסוי((((אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר     4.4.14.4.14.4.14.4.1
 בלוח באתמוחלוקת אוכלוסיית הניסוי לפי הקבוצות השונות של הזכאים והלא זכאים 

4.9.        
        

 4.94.94.94.9    לוחלוחלוחלוח
        ****פרטיםפרטיםפרטיםפרטים, , , , אוכלוסיית הניסויאוכלוסיית הניסויאוכלוסיית הניסויאוכלוסיית הניסוי

  )ש"סקר מה: המקור(

ממוצע השכר 
  נסקריםהמספר  אחוזים )ח"ש(שי החוד

 אוכלוסייההכ "ס 350,510 100  2,410
 זכאי וקיבל את המענק 25,110 7.2 3,870
 זכאי ולא קיבל את המענק 24,740 7.1 3,830

 2007-לא עבד ב 187,140 53.4  0
  בשכר נמוך מהשכר המזכה2007-עבד ב 24,500 7.0 1,060
 ")הכנסות גבוהות("א זכאי  ול2007-עבד ב 89,010 25.4 7,060

  .יםמייצגבהתאם למשקלות האוכלוסיות שהם " ניפוח"מספרי הנסקרים מוצגים לאחר * 

  
 הייתה גבוהה 2007-הכנסתם מעבודה בשבלוחות הבאים נשמיט מהניתוח פרטים 

 שמאפייניה שונים ,)אחוזים 25( קבוצה גדולה במדגם היוז. מההכנסה המזכה במענק
החלת החוק עשויה להשפיע על , עם זאת. ית היעד המוגדרת בחוקאוכלוסי לה שלמא

 הם עשויים לצמצם את היקף :למשל(התנהגותם של פרטים אלו בשוק העבודה 
שאלות אלו ייבחנו . )כנס לתחום ההכנסות המזכות במענקיעבודתם כך שהכנסתם ת
 כך שאפקטים ,מהפעלת התוכניתמספיק זמן כעבור  ,בשלב הבא של המחקר

  .הגותיים מסוג זה יוכלו לבוא לידי ביטויהתנ
למעלה ממחצית מאוכלוסיית היעד של החוק במתכונת הניסיונית מתגוררת 

  ). 4.10 לוח – העירבמזרח ממנה כרבע , בירושלים
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 4.104.104.104.10    לוחלוחלוחלוח
        ))))ללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודה((((פרטים פרטים פרטים פרטים , , , , מאפייני אוכלוסיית הניסוימאפייני אוכלוסיית הניסוימאפייני אוכלוסיית הניסוימאפייני אוכלוסיית הניסוי
  )ש"סקר מה: המקור(

  ככככ""""ההההסססס          לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים   זכאיםזכאיםזכאיםזכאים

 
  
 

   בשכר נמוך2007-עבדו ב
 מהשכר המזכה

  לא עבדו
  2007-ב

        

  

  מספר הפרטים 261,490 187,140 24,500  49,850
   

ל
 ן לפי כל מאפייאחוזים מכלל האוכלוסייה בטור

 
  

        אזוראזוראזוראזורהההה    
 אשקלון 9  7 19  9

 ירושלים 33  35 36  30
 מזרח ירושלים 23 27 5  15
 חדרה 24 21  31  34
 נצרת 11 10 9  12
 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהההההקבוצת קבוצת קבוצת קבוצת     

 יהודי ותיק 46 45 53 47
 1990עולה  18 14 32 23
 ערבי 36 41 15 29
 חרדי 17 17 18 16
 משפחתימשפחתימשפחתימשפחתיההההמצב מצב מצב מצב הההה    

נשוי ללא /יחיד 31 35 37 14
  ילדים1-2נשוי עם  28 25 26 39 

 ילדים+ 3נשוי עם  33 34 23 36
 הורי-חד 8 6 13 11
 אישה 58 57 80 51
 גילגילגילגילההההקבוצת קבוצת קבוצת קבוצת     

32 24 23 25 20-34 
35 24 23 25 35-44 
19 19 19 19 45-54 
14 34 36 31 55-67 
 שנות לימודשנות לימודשנות לימודשנות לימוד    

14 16 19 18 0-8  
17 9 18 17 9-11  
30 25 26 27 12 
40 49 36 38 +13 
 אחרונהאחרונהאחרונהאחרונהההההתעודה תעודה תעודה תעודה הההה    

  /יסודי/אין תעודה  39 42 26 34
 ב"חטה

  סיום תיכון  12 13 8 12
 ללא בגרות

 בגרות 14 13 18 16
 תיכוני לא אקדמי-על 10 8 18 12
 דיין/רב/אקדמי 21 20 26 21
 תעודה מקצועית 3 2 3 3

 יש מקצוע 49 34  72 91
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 ושיעורם גבוה במיוחד בקרב פרטים שאינם , מהפרטים הם ערבים אחוזים36-כ
ושיעורם גבוה בקרב המועסקים , ולים חדשיםע הם מהפרטים  אחוזים18-כ. מועסקים

  . מהפרטים הגדירו את עצמם חרדים אחוזים17-כ. עלי השכר הנמוך מהשכר המזכהב
,  ללא ילדים55פרטים מעל גיל :  קבוצות היעד3במדגם מיוצגות באופן דומה 

 55שיעור הפרטים בני .  ילדים או יותר3 עם ילדים ופרטים 1-2 – שיש להם פרטים
).  אחוזים31(נמוך משיעורם באוכלוסיית היעד )  אחוזים14( בקרב הזכאים ומעלה

 80 ( גבוה במיוחדשיעור הנשים גבוה במיוחד בקרב בעלי שכר נמוך מהשכר המזכה
  ).אחוזים
 ,ב" מהפרטים באוכלוסיית היעד יש לכל היותר תעודת סיום של חטה אחוזים40-ל
ווחו שהם בעלי י ד אחוזים91ב הזכאים בקרלעומת זאת .  יש מקצוע אחוזים50-ורק ל
  .מקצוע

שיעור המועסקים במשרה חלקית גבוה משמעותית בקבוצת הפרטים שעבדו בשכר 
 שכרם ם לכך ובהתא,) אחוזים35 לעומת אחוזים 84(נמוך מהשכר המזכה במענק 

שיעור הזכאים שרצו להגדיל את היקף התעסוקה שלהם גבוה . החודשי היה נמוך יותר
משרה מלאה מסיבות ב ומשקלם של הזכאים שלא עבדו ,לא זכאיםה יעורמשיותר 

  .)4.11לוח  (רפואיות נמוך יותר
מועסקים כעובדים בלתי מזה המזכה במענק העובדים בשכר נמוך השיעור 
 ושיעור גבוה ,) בקרב הזכאיםאחוזים 14לעומת ,  אחוזים25(גבוה יחסית מקצועיים 

 בקרב  אחוזים8לעומת  אחוזים 22(ח אדם מהם מקבלים את משכורתם מחברת כו
  ).הזכאים
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 4.114.114.114.11    לוחלוחלוחלוח
        ))))ללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודה((((פרטים פרטים פרטים פרטים , , , , מאפייני תעסוקה באוכלוסיית הניסוימאפייני תעסוקה באוכלוסיית הניסוימאפייני תעסוקה באוכלוסיית הניסוימאפייני תעסוקה באוכלוסיית הניסוי

  )ש"סקר מה: המקור(

  2007-עבדו ב: לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  
 בשכר נמוך מהשכר המזכה

  ככככ""""סהסהסהסה 

 26מספר התצפיות 51,670 11,700 39,970
 אחוזים, אהמשרה מל 54 16 65
35 
 

 אחוזים, משרה חלקית 46 84
36  
 

20 
 

32  
 

 אחוזים, שבועיותהשעות המספר 
 סיבות לתעסוקה במשרה חלקיתסיבות לתעסוקה במשרה חלקיתסיבות לתעסוקה במשרה חלקיתסיבות לתעסוקה במשרה חלקית   
 אחוזים, לא מצאתי 23 10 18
 אחוזים, מעסיק לא יכולה 33 18 27
 אחוזים, מגבלות בריאות 5 27 14
 אחוזים, טיפול בילדים 23 25 24
 אחוזים, טיפול בבן משפחה 1 1 1
 אחוזים, לומד 4 6 5
 אחוזים, הפסד הטבות 2 7 4
 אחוזים, גיל מבוגר 6 1 4
 אחוזים, לא מעוניין 1 2 2

 ח"ש, )2007(ממוצע החודשי השכר ה 3,880 1,210 3,200
 משלח ידמשלח ידמשלח ידמשלח יד    
 אחוזים, מנהלים/טכני/פשיוח/אקדמי 14 12 15
 אחוזים, פקידות 16 10 17
 אחוזים, ירות ושירותיםמכ, סוכנים 24 35 21
 אחוזים, עובדים מקצועיים 30 18 33
 אחוזים, מקצועיים-עובדים בלתי 16 25 14
 נותן השכרנותן השכרנותן השכרנותן השכר   
90 
 

 אחוזים, מעסיק/מקום עבודה 85 69
8  
 

22  
 

 אחוזים, חברת כוח אדם 11
2  
 

9  
 

4  
 

 אחוזים, עסק משפחתי/עצמאי

        
  

                                                 
 נתוני ל בסיסכאים וקבוצת הפרטים שעבדו בשכר נמוך מהשכר המזכה מוגדרת עההגדרה של קבוצת הז 26
 . איוןימ ואינה מתיישבת תמיד עם הנתונים שהמרואיינים מסרו בר"שע
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 4.124.124.124.12    לוחלוחלוחלוח
        , , , , משפחתימשפחתימשפחתימשפחתיההההרכב רכב רכב רכב ההההאוכלוסייה ולפי האוכלוסייה ולפי האוכלוסייה ולפי האוכלוסייה ולפי ההההה קבוצת  קבוצת  קבוצת  קבוצת לפילפילפילפי, , , , מוביליות באוכלוסיית הניסוימוביליות באוכלוסיית הניסוימוביליות באוכלוסיית הניסוימוביליות באוכלוסיית הניסוי

        ))))ללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודהללא בעלי הכנסה גבוהה מעבודה((((פרטים פרטים פרטים פרטים 
  )ש"סקר מה: המקור(

   אוכלוסייההלפי קבוצות   משפחתיההרכב הלפי 
  
  
+55 

  
  עם 

 ילדים
 

ערבי 
מזרח 

 ירושלים

  
  

 ערבי

  
  עולה
1990 

  
  יהודי
 ותיק

  כ"סה
  

 מספר התצפיות 261,090 119,690 46,286 35,333 59,781  179,264 81,525
  , 2007-לא עבד ב 54 54 43 61 59  49 66

  ,2008-לא עבד ב
 אחוזים

  ,2007-לא עבד ב 7 6 10 7 7  8 4
  ,2008-עבד ב
 אחוזים

  , 2007-עבד ב 6 5 7 5 9  7 5
  , 2008-לא עבד ב
 אחוזים

  ,2007-עבד ב 32 35 41 27 25  36 25
  , 2008-עבד ב
 אחוזים

  שינוי בשכר ה ***180 ***270 110 ***240 10  ***170 ***190
  ממוצע החודשי ה
 ₪, )מ"שע(

  שינוי בשיעורה 0.7 0.7 2.9 1.8 -1.7  1.3 -0.5
  , המועסקים

 אחוזים

*p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01  
זאת תוך ; בני זוג מזוהים כאשכול: SPSS של complex sampleבעזרת מודול חושבה המובהקות 

  . ת דגימה ושקלולהתייחסות לשכבו
  

 2007אוכלוסיית הניסוי בין שנת  מתוךשינוי משמעותי בשיעור המועסקים  אין
 כשמינית :מוביליות גדולה יחסית זו האוכלוסייב ת אולם ניכר,2008שנת ל

       2007 בשנים ברציפותשיעור המועסקים . מהמועסקים התחלפו בין השנים האלו
מעל גיל שים פרטה מאשר בקרבוה משמעותית גבים עם ילדים פרט בקרב ה2008-ו

55 .  
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 4.134.134.134.13    לוחלוחלוחלוח
    ,,,,בקרב הפרטים שרואיינו במסגרת הסקרבקרב הפרטים שרואיינו במסגרת הסקרבקרב הפרטים שרואיינו במסגרת הסקרבקרב הפרטים שרואיינו במסגרת הסקר, , , ,  השנים האחרונות השנים האחרונות השנים האחרונות השנים האחרונות5555----תעסוקה בתעסוקה בתעסוקה בתעסוקה ב---- הסיבות לאי הסיבות לאי הסיבות לאי הסיבות לאי
        איוןאיוןאיוןאיוןיייי השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר5555----ודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו ב    ,,,,2007200720072007----לא עבדו בלא עבדו בלא עבדו בלא עבדו ב

  )ש"סקר מה: המקור(

  לפי קבוצות באוכלוסייה  לפי הרכב משפחתי

  
+55 

עם 
  ילדים

ערבי 
מזרח 
 ירושלים

  עולה ערבי
1990  

  יהודי
 ותיק

  

  כ"סה

  מספר התצפיות 72,885 33,062 8,942 11,338 19,542  40,091 32,793

 אחוזים, לימודים 11 21  7 0 1  19 1
  נכות או מגבלה , מחלה 27 26 41 32 19  21 34

 אחוזים, גופנית
 אחוזים,  פנסיה,גיל גבוה 22 28 23 13 13  6 41

  , חיפשתי ולא מצאתי 5 6 7 5 2  5 5
 אחוזים

 אחוזים, טיפלתי בילדים 17 7 9 26 35  30 2

  טיפלתי בבן משפחה  3 5  2 2  2 4
 אחוזים, חולה

  , טיפלתי במשק הבית 10 3 1 16 22  10 9
 אחוזים

  , לא מעוניין לעבוד 5 3 9 4 5  6 3
 אחוזים

    
 השנים שקדמו 5-הסיבות העיקריות לאי תעסוקה ב, איינים המרום שלווחיעל פי ד
טיפול בילדים או , גיל גבוה או יציאה לפנסיה, מחלה או נכות הןאיון ילמועד הר

האוכלוסיות -יש הבדלים משמעותיים בין תת. )4.13לוח  (במשק הבית ולימודים
ו גיל מבוגר ציינו מגבלות פיזיות א+) 55(ים המבוגרים נסקר אחוזים מה75. השונות

 אחוזים בלבד בקרב 27לעומת זאת  ; השנים האחרונות5-כסיבה לאי תעסוקה ב
הסיבה הדומיננטית לאי התעסוקה היא טיפול בילדים או  שאצלם, ים עם ילדיםפרטה
  .משק ביתב

ציינו ערבים הן טיפול בילדים וטיפול במשק הבית ומחלה או שהסיבות העיקריות 
   . מחלה או נכות וגיל גבוה או יציאה לפנסיה ציינויהודים שבעוד , נכות
 73 לעומת ,עבדו וחיפשו עבודה/יםים עם ילדים עובדנסקר אחוזים מה81-כ

הפרטים שלא חיפשו עבודה שיעור . )4.14לוח  (ים המבוגריםפרטאחוזים בקרב ה
ים נסקרהמאשר בקרב  ת ניכרמידהגבוה ב)  אחוזים18(ים המבוגרים נסקרבקרב ה

אצל המבוגרים הסיבה העיקרית לאי חיפוש עבודה ).  אחוזים13(לילדים שהם הורים 
   .ילדיםבהטיפול  – עם ילדים ואילו אצל הנסקרים ,היא מצב בריאותי
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 14141414....4444    לוחלוחלוחלוח
            2007200720072007----להוציא פרטים שלא עבדו בלהוציא פרטים שלא עבדו בלהוציא פרטים שלא עבדו בלהוציא פרטים שלא עבדו ב, , , , חיפוש עבודהחיפוש עבודהחיפוש עבודהחיפוש עבודה----חיפוש עבודה והסיבות לאיחיפוש עבודה והסיבות לאיחיפוש עבודה והסיבות לאיחיפוש עבודה והסיבות לאי
        איוןאיוןאיוןאיוןיייי השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר השנים האחרונות שקדמו למועד הר5555----ודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו בודווחו שלא עבדו ב

  )ש"סקר מה: המקור(

 לפי קבוצות באוכלוסייהלפי קבוצות באוכלוסייהלפי קבוצות באוכלוסייהלפי קבוצות באוכלוסייה  לפי הרכב משפחתילפי הרכב משפחתילפי הרכב משפחתילפי הרכב משפחתי
  
  

  ככככ""""סהסהסהסה
  
  
+55 

  
עם 

 ילדים
 

 ערבי
מזרח 

 ירושלים

  
  

 ערבי

  
  עולה

 1990 

  
  יהודי 
 ותיק

  

 מספר התצפיות 95,908 46,435 24,423 8,166 16,884  66,635 29,273

        השתתפות בכוח השתתפות בכוח השתתפות בכוח השתתפות בכוח         
 העבודההעבודההעבודההעבודה

 אחוזים, עובד 69 67 64 73 80  70 68
  ,עובד ומחפש עבודה 9 12 8 6 7  11 5

  אחוזים
  לא עובד מחפש  7 7 8 4 5  6 9

 אחוזים,עבודה
  לא עובד ולא מחפש  15 14 20 18 8  13 18

 אחוזים,עבודה

        חיפוש חיפוש חיפוש חיפוש ----סיבות לאיסיבות לאיסיבות לאיסיבות לאי        
 אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים, , , , עבודהעבודהעבודהעבודה

  נכות או , מחלה 37 29 49 49 35  31 49
 אחוזים ,מגבלה

  טיפלתי בילדים או  26 21 31 37 28  33 14
 אחוזים, משפחה בבן

 אחוזים, לימודים 13 14  14 9 0  20 0
  /לא מעוניין לעבוד 14 19 3 3 19  11 20

 אחוזים, התייאשתי
  ,פנסיה, גיל גבוה 9 13 2 3 18  5 17

  אחוזים
  
         ניתוח לפי משפחות ניתוח לפי משפחות ניתוח לפי משפחות ניתוח לפי משפחות ––––) ) ) ) קבוצת הניסויקבוצת הניסויקבוצת הניסויקבוצת הניסוי((((אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית הסקר     4.4.24.4.24.4.24.4.2    
  

        4.154.154.154.15    וחוחוחוחלללל
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , ,  אוכלוסיית המחקר אוכלוסיית המחקר אוכלוסיית המחקר אוכלוסיית המחקרהתפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגות

  )ש"סקר מה: המקור(

ממוצע השכר מעבודה 
  N אחוזים )ח"ש(

 אוכלוסייההכ "ס 207,791 100 4,050
 זכאי וקיבל 22,781 11.0 5,830
 זכאי ולא קיבל 22,471 10.8 5,570

 2007-לא עבד ב 82,741 39.8 0
  בשכר נמוך מהשכר המזכה2007-עבד ב 40,799 19.6 3,050

 ")הכנסות גבוהות(" ולא זכאי 2007-עבד ב  38,999 18.8 11,790
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לפחות אחד  –  משפחות45,000-כ – הניסוי  מהמשפחות באוכלוסיית אחוזים22-ב
 40. מחציתן מימשו את הזכאותו ,מבני הזוג נמצא זכאי למענק מס הכנסה שלילי

  . )4.15לוח  (2007 מהמשפחות הן משפחות שלא היה בהן מפרנס בשנת אחוזים
 הייתה 2007-הכנסתן מעבודה בשבלוחות הבאים נשמיט מהניתוח משפחות 

        .גבוהה מההכנסה המזכה במענק
        

 4.164.164.164.16    לוחלוחלוחלוח
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחות, , , , מאפיינים של אוכלוסיית הניסוימאפיינים של אוכלוסיית הניסוימאפיינים של אוכלוסיית הניסוימאפיינים של אוכלוסיית הניסוי

  )ש"סקר מה: המקור(

    לא זכאים  זכאים

   בשכר נמוך2007-עבדו ב 
 מהשכר המזכה

  לא עבדו
  כ"סה 2007-ב

 מספר התצפיות 167,075 81,748 40,230 45,097
   לפי כל מאפייןאחוזים מכלל האוכלוסייה בטור

        אזוראזוראזוראזורהההה        
 אשקלון 10 8 14 8
 ירושלים 32 34 30 31
 מזרח ירושלים 22 28 15 16
 חדרה 26 20 31 32
 נצרת 10 10 10 12
 אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהההההקבוצת קבוצת קבוצת קבוצת     
 יהודי ותיק 47 46 52 46
 1990עולה  20 15 24 23
 ערבי 33 39 25 30
 חרדי 14 14 13 16
 זוג 63 51 65 83
 יחיד 37 49 35 17
 משפחתימשפחתימשפחתימשפחתיההההמצב מצב מצב מצב הההה    
 ללא ילדים 37 49 37 14
  ילדים1-2זוג : עם ילדים 23 15 23 37
 ילדים+ 3זוג : עם ילדים 26 21 22 37
 חד הורי: עם ילדים 15 14 19 12
 מועסקים בקרב בני הזוגמועסקים בקרב בני הזוגמועסקים בקרב בני הזוגמועסקים בקרב בני הזוג    
0 0 100 49 0 
61 90 0 38 1 
39 10 0 13 2 

  
 ,19 מהמשפחות הזכאיות הן משפחות ללא ילדים מתחת לגיל  אחוזים14רק 
  .סקר באוכלוסיית ה אחוזים37 לעומת
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בהן הכנסות בני הזוג מעבודה נמוכות מהשכר המזכה ש מהמשפחות  אחוזים90-ב
 בהן לפחותשמשפחות מה  אחוזים61לעומת זאת . במענק רק אחד מבני הזוג עובד

  . אחד מבני הזוג זכאי למענק
        
 4.174.174.174.17    לוחלוחלוחלוח

לפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת , , , , על רווחה כלכליתעל רווחה כלכליתעל רווחה כלכליתעל רווחה כלכלית    יםיםיםיםרואיינרואיינרואיינרואיינעצמי של המעצמי של המעצמי של המעצמי של המבעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח 
        ))))לא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוה((((משפחות משפחות משפחות משפחות , , , , משפחתימשפחתימשפחתימשפחתיהההההרכב הרכב הרכב הרכב ההההאוכלוסייה ולפי אוכלוסייה ולפי אוכלוסייה ולפי אוכלוסייה ולפי הההה

  )ש"סקר מה: המקור(

  ככככ""""סהסהסהסה אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהההההלפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת  הרכב משפחתיהרכב משפחתיהרכב משפחתיהרכב משפחתיההההלפי לפי לפי לפי 
  
  
+55 

  
עם 

 ילדים

  ערבי
זרח מ

 ירושלים

  
  

 ערבי

  
  עולה 
1990 

  
  יהודי 
 ותיק

  

 מספר התצפיות 168,792 79,497 33,365 19,504 36,426 106,726 62,066

  , בעלות על דירה 64 72 55 72 50 61 69
 אחוזים

  ,בעלות על רכב 36 44 18 40 35 38 35
 אחוזים

        מצליחים לכסות מצליחים לכסות מצליחים לכסות מצליחים לכסות        
 הוצאות חודשיותהוצאות חודשיותהוצאות חודשיותהוצאות חודשיות

  ,צליחים ללא קושימ 9 11 4 12 7 8 11
 אחוזים

 אחוזים, מצליחים 21 23  21 15 19 19 24

  , לא כל כך מצליחים 44 37 51 48 52 46 40
 אחוזים

  , בכלל לא מצליחים 25 28 23 24 22 26 24
 אחוזים

                
        ,,,,תחושת עוני בעברתחושת עוני בעברתחושת עוני בעברתחושת עוני בעבר 51 48 55 58 52 52 49

 אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

  בשנה : מתוכם 61 63 60 56 63 66 52
 אחוזים, האחרונה
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 4.184.184.184.18    לוחלוחלוחלוח
לפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת לפי קבוצת , , , , על רווחה כלכליתעל רווחה כלכליתעל רווחה כלכליתעל רווחה כלכליתשל המרואיינים של המרואיינים של המרואיינים של המרואיינים     עצמיעצמיעצמיעצמיבעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח בעלות על נכסים ודיווח 

        ))))לא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוהלא כולל עובדים בשכר גבוה((((משפחות משפחות משפחות משפחות , , , , אוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייהאוכלוסייההההה
  )ש"סקר מה: המקור(

  2007-לא עבד ב  בשכר נמוך2007-עבד ב זכאי
   לפי כל מאפייןבטוראחוזים מכלל האוכלוסייה 

 ירהבעלות על ד 67 64 62
 בעלות על רכב 43 37 33
 מצליחים לכסות הוצאות חודשיותמצליחים לכסות הוצאות חודשיותמצליחים לכסות הוצאות חודשיותמצליחים לכסות הוצאות חודשיות   
 מצליחים ללא קושי 7 12 9
 מצליחים 20 18 23
 לא כל כך מצליחים 47 39 45
 בכלל לא מצליחים 26 29 23
 תחושת עוני בעבר 56 51 49    
 בשנה האחרונה: מתוכם 63 61 61

        
 מהן  אחוזים36- ול,בעלות דירה הן סקר מהמשפחות באוכלוסיית ה אחוזים64

למרות , שיעורי הבעלות על דירה ורכב נמוכים יחסית בקרב הזכאים. רכב בבעלותן
  אחוזים70.  מסף הזכאותנמוך םשכרשהבדלי ההכנסה בין הזכאים לעובדים 
כך או בכלל לא מצליחות לכסות את -מהמשפחות שרואיינו אמרו שהן לא כל

  . )4.18ח לו (ההוצאות החודשיות שלהן
  
        והרכבהוהרכבהוהרכבהוהרכבה    בסקרבסקרבסקרבסקר    המשפחותהמשפחותהמשפחותהמשפחות    שלשלשלשל    ההכנסהההכנסהההכנסהההכנסה    רמתרמתרמתרמת

 . מראה את מקורות ההכנסה של המשפחות בסקר בשתי תקופות החקירה4.19לוח 
 היו ליותר משני t0 איון הראשוןימועד הרב, בדומה להערכות בעת הוצאת המדגם

 מהמשפחות בקבוצת  אחוזים29-מדגם הכנסות מעבודה ולמשפחות בשלישים מה
 ). דומים בקבוצת הביקורתהמקביליםהנתונים  (. היו הכנסות מעבודה כללהניסוי לא

 והכנסה מפנסיה –  אחוזים80- יותר מ–הכנסה מקצבאות הייתה למרבית המשפחות 
 מהמשפחות בקבוצת  אחוזים7-ולכ( מהמשפחות בקבוצת הניסוי  אחוזים10-ל –

וכן הכנסות ) גמלבד ראש המשפחה ובן הזו(הכנסות מפרטים אחרים ). הביקורת
 t1בתקופה . היו לכשליש מהמשפחות,  תמיכות שאינן מהממשלהןעיקרר שא, אחרות
.  מקורות ההכנסה למעט המענק ממס הכנסה שליליכלמ הכנסותהמקבלים שיעור ירד 
 הגיע שיעור המקבלים את t1-ב .קבוצת הביקורתנתוני מדומה משתקפת גם  התמונ

  .גם מהמשפחות במד אחוזים6.5-המענק ל
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        4.194.194.194.19    לוחלוחלוחלוח
        ניסוי וביקורתניסוי וביקורתניסוי וביקורתניסוי וביקורתקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t1---- ו ו ו וt0, , , , מקורות ההכנסה של המשפחותמקורות ההכנסה של המשפחותמקורות ההכנסה של המשפחותמקורות ההכנסה של המשפחות

        ))))שששש""""סקר מהסקר מהסקר מהסקר מה: : : : המקורהמקורהמקורהמקור((((

 ביקורתביקורתביקורתביקורתהההה  ניסויניסויניסויניסויהההה

 

  

  
מקור 

 הכנסהה

  
אין 
 הכנסה

  
יש 
 הכנסה

 /לא יודע
מסרב 
 לענות

 
  
  אין 
 הכנסה

  
יש 
 הכנסה

  /לא יודע
מסרב 
 לענות

  לפי כל מאפייןאחוזים מכלל האוכלוסייה בטור  
עבודה ראש 

  /משק בית
 בן זוג

28.7 69.2 2.2  32.0 65.9 2.1 

 0.0 84.3 15.7  0.0 81.3 18.7  קצבאות
 0.0 7.1 92.9  0.0 9.9 90.1 פנסיה

הכנסות של 
מבוגרים 
אחרים 

 במשק הבית

21.4 22.9 55.7  18.2 21.1 60.7 

הכנסות 
 אחרות

90.8 9.2 0.0  92.5 7.5 0.0 

t0 
מועד מועד מועד מועד ((((

איון איון איון איון ייייהרהרהרהר
, , , , הראשוןהראשוןהראשוןהראשון

י י י י ננננלפלפלפלפ
יישום יישום יישום יישום 
        ))))החוקהחוקהחוקהחוק

מענק מס 
 הכנסה
 שלילי

100.0 0.0 0.0  100.0 0.0 0.0 

עבודה ראש 
  / משק בית

 בן זוג

32.1 64.9 3.1  35.7 59.7 4.5 

 0.1 83.0 17.0  0.0 80.0 20.0 קצבאות

 0.0 8.4 91.6  0.0 8.7 91.3 פנסיה

הכנסות של 
מבוגרים 
אחרים 
 ביתבמשק ה

0.3 14.3 85.4  0.8 12.8 86.4 

הכנסות 
 *אחרות

92.9 7.1 0.0  93.8 6.3 0.0 

t1 
מועד מועד מועד מועד ((((

איון איון איון איון ייייהרהרהרהר
        ))))השניהשניהשניהשני

מענק מס 
 הכנסה
 ***שלילי

93.5  6.5 0.0  100.0 0.0 0.0 

surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01 
        .בכל אחת מהתקופות, בדיקת ההבדלים בין הניסוי והביקורת

        
בקבוצות ,  לחודש בשתי תקופות החקירהח"נתוני ההכנסה בשים צגמו 4.20בלוח 

הלוח מראה כי נתוני . תקופותהוכן ההבדלים ביניהם בין שתי , הניסוי והביקורת
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וכך גם השינוי בסך , ת הניסוי והביקורת דומים באופן כלליוההכנסה של קבוצ
  אחוזים3 בקבוצת הניסוי ושל  אחוזים5ירידה של (ההכנסה בין שתי תקופות החקירה 

והשינויים בהכנסות ששיעור גבוה של נדגמים דיווח על קבלתן , )ת הביקורתבקבוצ
  ). עבודה וקצבאות(

  
 4.204.204.204.20    לוחלוחלוחלוח

        ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t1---- ו ו ו וt0, , , , הכנסההכנסההכנסההכנסהההההח לחודש לפי מקורות ח לחודש לפי מקורות ח לחודש לפי מקורות ח לחודש לפי מקורות """"ההכנסה בשההכנסה בשההכנסה בשההכנסה בש
  )ש"סקר מה: המקור(

 ביקורתה ניסויה הכנסההמקור   
 5,641  5,670 כנסה ברוטו למשפחההה

 3,748 3,633 זוגהבן / ביתהעבודה ראש משק 
 1,172 1,113 קצבאות
 369 548 פנסיה

 259 189 הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית
 108 196 הכנסות אחרות

t0  
מועד מועד מועד מועד ((((

איון איון איון איון ייייהרהרהרהר
, , , , הראשוןהראשוןהראשוןהראשון

י יישום י יישום י יישום י יישום ננננלפלפלפלפ
 ))))החוקהחוקהחוקהחוק

 - -  שלילי מענק מס הכנסה
 5,496 5,375 הכנסה ברוטו למשפחה  

 3,530 3,259 זוגהבן / ביתהעבודה ראש משק 
 1,279 1,195 קצבאות
 343 414 פנסיה

 228 229 הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית
 129 274 הכנסות אחרות

t1        
מועד מועד מועד מועד ((((

איון איון איון איון ייייהרהרהרהר
 ))))שנישנישנישניהההה

 - 15  שלילימענק מס הכנסה
 -3% -5% הכנסה ברוטו למשפחה

 -6% -10% זוגהבן / ביתהעבודה ראש משק 
 9% 7% קצבאות
 -7% -25% פנסיה

 -12% 21% הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הבית

שיעור 
 השינוי

 19% 40% הכנסות אחרות
        

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת , כצפוי
יה יבשתי הקבוצות על הניכרבמקביל לירידה בהכנסה מעבודה . בהתפתחות ההכנסות

התואמת את העלייה בקצבאות , )בשתי הקבוצות (t1קופה מקצבאות בתהכנסה של ה
). הכוללות רכיב חשוב של תמיכות אחרות(בחוק וכן בהכנסות אחרות  ותהקבוע

עליות אלה מיתנו במקצת את הירידה בסך ההכנסות של המשפחות בין שתי התקופות 
  ). שאינו אמיןנתון, הכנסות של מבוגרים אחרים במשק הביתהפרט לנתון על (

בהכנסות במגמות השינויים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת הדמיון , כללית
  .מראה על ההתאמה הטובה בין שתי הקבוצות שוניםהמקורות המ
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 מציגים את רמת ההכנסה והרכבה לגבי המשפחות' הבנספח  15-'ה-ו 10-'הלוחות 
בשתי , זכאות למענקהוהמשפחות בפילוח לפי + 55המשפחות של בני , עם ילדים

הקבוצות של כל -בתתובמידה רבה גם , בשלוש קבוצות האוכלוסייה. תקופות החקירה
רמת .  דומות מאודת ההכנסה ברוטו בקבוצת הניסוי ובקבוצת הביקורתורמ, קבוצה

בתקופת הניסוי  ח"ש 7,300-ההכנסה של המשפחות הזכאיות גבוהה יחסית ומגיעה לכ
. יותרגבוהה  –  לא זכאים מסיבות אחרות– רמת ההכנסה של הקבוצה הרביעית. t0-ב

 בקבוצת הזכאים ותכי היריד ףא, רמת ההכנסה בכל הקבוצות הנבדקות  ירדהכללית
אחוז  0.2-כם הכספי המענק .  יחסיתות מתונלמענק ובקבוצת המשפחות עם ילדים

 מסך ההכנסה  אחוז0.4- ובקבוצת הזכאים הם מגיעים ל,מסך ההכנסה ברוטו
  .החודשית

 להלן מרכז את הפרשי ההפרשים בהכנסה בין שתי תקופות החקירה לפי 4.21ח לו
:  קבוצות האוכלוסייה3 מרכז ממצאים אלה בפילוח לפי 4.22 ולוח ,קבוצות זכאות

כאשר הפרש ההפרשים +. 55משפחות עם ילדים ומשפחות של בני , משפחות זכאיות
בניסוי גבוה מההפרש בין המשמעות היא שההפרש בין שתי תקופות החקירה , חיובי

או (ההכנסה בקבוצת הניסוי עלתה יותר ש כלומר, שתי תקופות החקירה בביקורת
ולגבי המשפחות של בני , לגבי כלל המשפחות. מאשר בקבוצת הביקורת) ירדה פחות

. בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורתהכנסות של ההממצאים מראים ירידה + 55
על  לא השפיעמענק שה משמע,  אף מובהקת סטטיסטיתירידה זו+ 55בקבוצת בני 

לעומת זאת בבדיקת המשפחות עם ילדים והמשפחות . המבוקשההכנסה בכיוון 
 חיובי ברמה – ובמשפחות הזכאיות ,הזכאיות מתקבל כי הפרש ההפרשים הוא חיובי

 העלה אתהמענק ש משמע .)מובהקב כי עדיין לא ףא( ח"ש 600-של מעל ל, גבוהה
אוכלוסייה זאת ב (.המשפחות עם ילדיםבכללן ו , של המשפחות שקיבלו אותוההכנסה

 בעלתו ה עם מאפיינים התואמים לחוקאוכלוסיי, כאמור ,שהיא ,הכלולה במדגם
יצוין כי ). את הכנסתם מעבודה וגדיליאו  ייצאו לעבודאם   להפוך לזכאיםפוטנציאל

 ברמה נמוכה אמנם, יוביזכאיות הפרש ההפרשים הממוצע הוא ח-גם במשפחות הלא
 שינויל מה שמאפשר להניח כי המענק הוא הגורם –מזו של המשפחות הזכאיות 

 מענק לגבי יצוין עוד כי התוצאה . באוכלוסיית הזכאיםt0 לעומת t1החיובי בתקופה 
  . רמת מובהקות גבוההב היחידה אמס הכנסה שלילי הי

  
הלשכה  לשהכנסות הי סקר לסיום חלק זה יצוין כי בבדיקה שנעשתה מול נתונ

 לגבי קבוצות האוכלוסייה התואמות ככל האפשר את 2008-המרכזית לסטטיסטיקה ל
משפחות עם ילדים ובני , יישובי הניסוי(ההגדרות של מסגרת הדגימה בקבוצת הניסוי 

מתברר , )'לפי תקרת השכר המשפחתית ורמת השכר לכל אחד משני בני הזוג וכו, +55
יש דמיון במגמות השינוי , הכנסות החסרות בדרך שתוארה לעילכי לאחר זקיפת ה

לפחות לגבי ההכנסות , בהכנסות בין שתי תקופות החקירה בקבוצות השונות
  .העיקריות
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 4.214.214.214.21    לוחלוחלוחלוח
        , , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , ,  בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיהt1----לללל    t0הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין 

        ))))חחחח""""בשבשבשבש ( ( ( (זכאותזכאותזכאותזכאותההההלפי קבוצות לפי קבוצות לפי קבוצות לפי קבוצות 
  )ש"סקר מה: המקור(

 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים
  

  
  
 כ "הס

  
  

  זכאים
  לא

 עובדים
  עובדים בשכר

 נמוך
  לא זכאים 

 אחרות מסיבות
-713 147 -68  הכנסה ברוטו

 
841 121 

 275 21 -261 -134 -76 הכנסה מעבודה
 73 203 -238 68 -15 לאומיביטוח קצבאות 

 -216 645 -80 *159 49  הכנסה של בני משפחה אחרים
 81 3 -240 -58 -85 פנסיה

תמיכות ממשפחות אחרות 
 והכנסות אחרות

63- 100- 34- 21- 59- 

 -26 -16 156 180 *115  השכרת נכס ונכסים פיננסיים
 2 1 *3 ***32 ***14  שלילימענק מס הכנסה 

surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01  

        
        4.224.224.224.22    לוחלוחלוחלוח

        ))))חחחח""""בשבשבשבש ( ( ( (ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , ,  בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיה בהכנסה למקורותיהt1---- ל ל ל לt0הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין הפרש ההפרשים בין 
  )ש"סקר מה: המקור(

  
כלל 

 המשפחות
משפחות 
 זכאיות

  משפחות 
 עם ילדים

  משפחות של
 +55בני 

 *-765 270 619 -151  הכנסה ברוטו
 -311 -48 35 -156 הכנסה מעבודה

 -200 93 186 -26 קצבאות ביטוח לאומי
 219 -31 195 71 הכנסה של בני משפחה אחרים

 -400 97 -210 -109 פנסיה
תמיכות ממשפחות אחרות 

 והכנסות אחרות
76- 91 60- 97- 

 32 204 256 *135 השכרת נכס ונכסים פיננסיים
 ***7 ***21 ***64 ***15 שלילימענק מס הכנסה 

surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01  

  
        בסקרבסקרבסקרבסקר    המשפחותהמשפחותהמשפחותהמשפחות    שלשלשלשל    העוניהעוניהעוניהעוני    ממדיממדיממדיממדי

ה היחסית הנהוגה בביטוח לצורך הניתוח הנוכחי בהתאם לגישו חושבמדדי העוני 
מקו  מוכהנמשפחה היא ענייה אם הכנסתה הפנויה לנפש תקנית לפיה אשר , הלאומי
  .27מחצית החציון של ההכנסה הכספית לנפש תקנית שהוא, העוני

                                                 
, של המוסד לביטוח לאומי) 2פרק (וכן הסקירות השנתיות " ממדי העוני והפערים החברתיים" ראו דוחות 27

 .שנים שונות
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בניכוי מסים (בסקר הנוכחי לא היו לנו נתונים על ההכנסה הפנויה של המשפחות 
 ניתן להניח כי –כנסה נמוכות ובינוניות  מאחר שמדובר ברמות ה,עם זאת). ישירים

על ההכנסה ברוטו של ו סבנלפיכך החישובים ו ,ההכנסה ברוטו דומה להכנסה נטו
והוא נלקח מנתוני דוח העוני בהתבסס על , קו העוני הוא קו העוני הכללי. המשפחות

 2009יוני -2008 ומסקר ההכנסות של התקופה יולי t0 לגבי 2008הכנסות לשנת הסקר 
  .ההכנסה לנפש תקנית חושבה לפי סולם השקילות הישראלי הקיים. t1לגבי 

 מציג את ההכנסה לנפש תקנית כשיעור מקו העוני בקבוצות השונות 4.23לוח 
הוא מראה כי ההכנסה המתוקנת לכלל המשפחות עם ילדים  .בשתי תקופות החקירה

. שתי תקופות החקירהב)  ממנה אחוזים99-100(במדגם דומה מאוד להכנסת קו העוני 
הנמוכה של הערבים היא קבוצות בתוך המשפחות עם ילדים ההכנסה -לתתבפילוח 
נתוני ההכנסות בקבוצת הביקורת אינם ).  מהכנסת קו העוני אחוזים83-כ(ביותר 

, רמת החיים גבוהה יותר+ 55-בקרב בני ה. יותרמעט  גבוהים אך ,רחוקים בהרבה
 ההכנסה יורדת t1 בתקופה .מקו העוני, בממוצע, לישגבוהה בכש t0בתקופה וההכנסה 

.  מעל קו העוני בקבוצת הניסוי לעומת יציבות בקבוצת הביקורת אחוזים10-לכ
היא . בקבוצת הזכאים ההכנסה גבוהה בכשליש מקו העוני בקבוצות הניסוי והביקורת

ומכאן ,  אך בשיעור גבוה יותר בקבוצת הביקורת– t1יורדת בשתי הקבוצות בתקופה 
ההכנסה המתוקנת הנמוכה .  כפי שהוסבר לעיל,הפרש ההפרשים החיובי בהכנסות
היא  –  מהכנסת קו העוני אחוזים30- נמוכה בכ–ביותר בפילוח לפי קבוצות הזכאות 
   .של לא זכאים המשתכרים שכר נמוך
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        4.234.234.234.23לוח לוח לוח לוח 
        ח לחודש וכאחוז מקו העוניח לחודש וכאחוז מקו העוניח לחודש וכאחוז מקו העוניח לחודש וכאחוז מקו העוני""""ההכנסה ברוטו לנפש תקנית בשההכנסה ברוטו לנפש תקנית בשההכנסה ברוטו לנפש תקנית בשההכנסה ברוטו לנפש תקנית בש

  )ש"הסקר מ: המקור(

 t0 t1 
 ביקורתה ניסויה  ביקורתה ניסויה 

  

הכנסה 
ברוטו 
לנפש 
, תקנית

 ח"ש

  
  

כאחוז 
 מקו העוני

הכנסה 
ברוטו 
לנפש 
, תקנית

 ח"ש

  
  

כאחוז 
מקו 
 העוני

הכנסה 
  ברוטו 
לנפש 
  , תקנית

 ח"ש

  
  

כאחוז 
מקו 
 העוני

הכנסה 
ברוטו 
לנפש 
, תקנית

 ח"ש

  
  

כאחוז 
מקו 
 העוני

        משפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדים
 97.4 1,722 99.8 1,765 103.4 1,801 99.2 1,728 כ"סה

 86.5 1,529 103.8 1,835 82.9 1,445 89.2  1,554 חד הוריות
      דו הוריות

1,782 
102.3      1,853 106.4 1,744  98.7       

1,745 
98.7 

       יהודים
1,780  

102.2      1,851 106.3 1,822 103.0      
1,770 

100.1 
       ביםער

1,452  
83.4       1,485 85.2 1,454 82.2       

1,456 
82.3 

      עולים
1,589 

91.2       1,913 109.8 2,000 113.1       
2,173 

122.9 
       ללא ילדיםללא ילדיםללא ילדיםללא ילדים+ + + + 55555555בני בני בני בני 
 127.0 2,246 110.3 1,951 128.4 2,236 132.5  2,309 כ"סה

       יהודים
2,454 

140.9 2,345  134.7 2,019 114.2       
2,345  

132.6 
       ערבים

2,008  
115.3       1,531  87.9 2,043 115.5       

1,604  
90.7 

       עולים
1,997  

114.7       2,143  123.1 2,082 117.7       
1,957  

110.7 
        קבוצות זכאותקבוצות זכאותקבוצות זכאותקבוצות זכאות

       זכאים
2,400  

137.8       2,289  131.4 2,282  129.0       
2,164  

122.4 
כאים זלא 
ולא 

 עובדים
      

1,725  99.0       1,362  78.2 1,562  88.3 
    

1,486 84.1 

, לא זכאים
 שכר נמוך

      
1,220  70.0       1,699  97.5 1,277  72.2 

      
1,431 80.9 

       אחר
2,985  

171.4       3,334  191.4 2,794  158.0       
3,118  

176.3 

        
 .28 מוצגת תחולת העוני של המשפחות בסקר לפי קבוצות אוכלוסייה4.24בלוח 

תחולת העוני של : ממדי העוני גבוהים ביחס לכלל האוכלוסייה, כפי שניתן להתרשם
 בשנים האחרונות בכלל  אחוזים20לעומת  ( אחוזים56-המשפחות במדגם מגיעה ל

 35-לעומת כ ( אחוזים69-דים מגיעה לותחולת העוני של יל, )המשפחות בישראל
משפחות רבות  כי באוכלוסייה זו ישמספרים אלה מעידים ).  בכלל האוכלוסייהאחוזים

אותה אוכלוסייה  – ומשפחות עובדות עד לסף הזכאות ,שאינן עובדות כלל

                                                 
קבוצת הביקורת לצורך בחינת שאלות למחקר נבנה במטרה להשוות בין קבוצת הניסוי נדגיש כי המדגם של ה 28

במדגם אם המשקלות שהתקבלו הבלי לבדוק מ,  כגון הצטרפות לשוק העבודה,שונות שהוגדרו כמוקד המחקר
  .יצגים את תמונת העוני באזורי השילובמי
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 השיעורי העוני הגבוהים מדגישים את חשיבות. פוטנציאלית שאליה מופנה החוק
  .לעידוד התעסוקה ולשיפור ההכנסהיניות מד של הודחיפות

קבוצות האוכלוסייה בסקר מצביעות על דמיון למידע בממדי העוני של מגמות ה
 ותחולת העוני ,תחולת העוני של ערבים גבוהה מהממוצע: המתקבל מדוחות העוני
ויחס ,  אחוזים59-תחולת העוני של הזכאים לתוכנית מגיעה ל. של עולים נמוכה ממנו

בשלב זה אין אפשרות להסיק מכך על השפעת מס . 29 אחוזים43-מגיע ל כנסותפער הה
שכן הממצאים הנוכחיים , ההכנסה השלילי על העוני ועל ההתנהגות בשוק העבודה

, 2007-החלטות הנוגעות לשוק העבודה התקבלו בה: בדיעבדתו להשפעמתייחסים 
כנית והתל שת אפשריות השפעו לכן ;הכנית ולפני הפעלתולפני ידיעת הציבור על הת

לא יכלו להתבטא  העוני להפחתת ובאמצעותהלהגדלת ההצטרפות לשוק העבודה 
 מידת אך, אכן ירדומימשו את זכאותם ש ממדי העוני של הזכאים .שלפנינותוצאות ב

מעוני של כל האוכלוסייה הפוטנציאלית תלויה במידת -חילוץלההשפעה של המענק 
סביר להניח כי לעת עתה . לתעסוקהצטרפות כנית על ההוההשפעה שתהיה לת

 את  שמימשואלה העוני בקרב  ירידת תחולת,עם זאת . נמוכה יחסיתהצטרפותה
בעומק אחוזים  5וירידה של  )על פי דיווחי הנסקרים (אחוזים 8זכאותם בשיעור של 

 פוטנציאל עשויות להצביע עלאצלם  - פער ההכנסות של העניים מקו העוני - העוני
    . בהצטרפות לתעסוקהעתידיור שיפל

                                                 
ת העוני בסקר הנוכחי גבוהה מזו של מתקבל כי תחול, ס" של הלמ2008- בהשוואה מול סקר הכנסות ל29

בדיקה נוספת מעלה כי ההבדלים .  אחוזים40- לעומת כ אחוזים60-כ: הכנסותההאוכלוסייה המקבילה בסקר 
סביר להניח שחלק מההבדלים נובעים מטעויות תשובה .  ומעלה באזורי השילוב55-הם בעיקר בקבוצת בני ה

קר הכנסות מתוכנן לתת נתונים ברמות אוכלוסייה רחבות יותר שכן מאחר שס, ודגימה בשני מקורות הנתונים
 ממצאים משקפים יותר ילולא ניתן לדעת א,  ומעלה באזורי השילוב55-כבני המאוד מאשר בקבוצות ספציפיות 

 .הספציפיתאוכלוסייה האת מצבה של 
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         4.244.244.244.24    לוחלוחלוחלוח
        t1, , , , ניסויניסויניסויניסוי, , , ,  ממדי העוני של האוכלוסייה בסקר לפי קבוצות אוכלוסייה ממדי העוני של האוכלוסייה בסקר לפי קבוצות אוכלוסייה ממדי העוני של האוכלוסייה בסקר לפי קבוצות אוכלוסייה ממדי העוני של האוכלוסייה בסקר לפי קבוצות אוכלוסייה

  )ש"סקר מה: המקור(

 פער ההכנסותפער ההכנסותפער ההכנסותפער ההכנסות  ילדים ילדים ילדים ילדים–עוני עוני עוני עוני ההההתחולת תחולת תחולת תחולת          משפחות משפחות משפחות משפחות–עוני עוני עוני עוני ההההתחולת תחולת תחולת תחולת  

 
לפני 

 המענק
אחרי 
 המענק

שיעור 
הנחלצים 

 מעוני

לפני 
 המענק

אחרי 
 המענק

שיעור 
הנחלצים 

 מעוני

לפני 
 המענק

אחרי 
 המענק

שיעור 
הנחלצים 

 מעוני
 0.1 53.7 53.8 0.1 75.6 75.7 0.4 63.3 63.5 אחוזים, כ"סה

  , הוריות-חד
 אחוזים

67.9 67.9 0.0 76.4 76.4 0.0 46.8 46.7 0.3 

 0.1 56.1 56.0 0.2 69.4 69.5 0.7 54.5 54.9 אחוזים, יהודים

 0.2 51.4 51.5 0.0 86.3 86.3 0.0 81.7 81.7 אחוזים, ערבים

 0.1 48.0 48.1 0.0 68.0 68.0 0.8 53.1 53.5 אחוזים, עולים

 0.4 43.2 43.4 0.4 70.4 70.7 1.9 57.9 59.0 אחוזים, זכאים

קיבלו : מהם
  ,    *מענק

 אחוזים

53.8 49.3 8.4 68.3 67.1 1.7 30.8 29.2 5.1 

  ).נהלייםינתונים המ הללא(ק קבלת המענגבי חושב על בסיס דיווחי הנסקרים ל* 
  
  

        םםםםייייבסיסי הנתונים המינהליבסיסי הנתונים המינהליבסיסי הנתונים המינהליבסיסי הנתונים המינהלי. . . . 5555

ההכנסות , ים של הזכאיםיכגון ניתוח המאפיינים הדמוגרפ(חלק מהניתוחים בדוח 
  :מתבסס על מקורות מידע מנהליים) מעבודה של הזכאים ומימוש הזכאות

 אחוזים מסך השכירים במשק בשנת 10קובץ נישומים הכולל מדגם מקרי של . א
2007. 

 .מאגר מידע של רשות המסים. ב
  

  2007שכירים בשנת הקובץ  5.1

על קובץ  סבנומקבליו מענק מס הכנסה שלילי ל םזכאיההניתוח המפורט של 
מוגש לרשות המסים על ידי זה טופס .  ממוכנים126הוכן על בסיס טופסי ש ,השכירים
פירוט חודשי , וינקודות הזיכ,  ובו ריכוז של כל התשלומים והניכויים,המעביד

 אחוזים מסך 10בקובץ נכללו . כל אחד מעובדיו ברמה שנתית לגבי' העבודה וכו
. 2007 נדגמים בשנת 300,000- והוא מונה כ, שנדגמו בצורה מקרית,השכירים במשק

לבסיס הנתונים שהוכן עבור בנק ישראל הוספו נתוני שכר של בני הזוג של הנדגמים 
תאריך , מספר הילדים וגילם עלרשומה צורפו נתונים לכל . עבדו כשכירים אם הם

  . על סמך נתונים שנתקבלו ממשרד הפנים,העלייה ומקום המגורים של הנדגמים
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הוספו לקובץ נתוני הזכאות , המדויק של אוכלוסיית המחקרזיהוי ל הודות
אשר נתקבלו מרשות  ,ול הכוללים גם את סכומי המענק ומימוש הזכאות ,הפרטניים

        . המסים
        
  נהליים של רשות המסיםימהנתונים ה 5.2

 הערכת כלל אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילי וסכום המענק בוצעה על ידי 
 2007נהליים הכוללים את הכנסות הנישומים בשנת ירשות המסים על בסיס נתונים מ

מאגר הנתונים של רשות . ובהתאם לקריטריונים שהוגדרו בחוק מס הכנסה שלילי
ם ודיווחים של המעבידים על ימסים מרכז מידע על הדיווחים השנתיים של עצמאיה

לצורך זיהוי הזכאים ). 126על בסיס דיווח שנתי בטופס (העסקת עובדים שכירים 
המגבילה את הזכאות , הבעלות על מקרקעין אודותוחישוב סכומי המענק נבדק מידע 

        . ועל ההכנסות האחרות כגון הכנסות מהון,30למענק
        
        

 מאפייני אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילימאפייני אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילימאפייני אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילימאפייני אוכלוסיית הזכאים למענק מס הכנסה שלילי. . . . 6666
  ים ימאפיינים דמוגרפ 6.1

 אחוזים 13-והיוותה כ) 6.1לוח ( פרטים 64,000- נאמדה בכ31אוכלוסיית הזכאים
  ).  אלף פרטים490-כ(מהשכירים המתגוררים באזורי השילוב 

  
 .מזכות במענקמחוץ לרמות ההוא  שכרם של מרבית הלא זכאים באזורי השילוב 

בקרב ) .יו אחוזים השתכרו מתחת19-וכ ,סימליקהמ אחוזים השתכרו מעל לרף 43-כ(
הלא זכאים שהשתכרו בגבולות השכר הרלוונטי רק שליש הם בעלי מאפיינים 

 סיבות אחרותמ אך זכאותם נפסלה בשל מבחן ההכנסות ו,ם המוגדרים בחוקידמוגרפי
  .זוגם ובשאר המקרים מסיבות אחרות ניב שכרם הגבוה של מפניברבע מהמקרים  –

                                                 
ירת מגורים יחידה למעט ד( ויותר מהזכות למקרקעין  אחוזים50 בעלות הפרט אםהזכאות למענק נשללת 30 

  ).בישראל
ם ישמאפייניהם הדמוגרפי, 2007אוכלוסיית הזכאים הפוטנציאליים כוללת את כל השכירים שעבדו בשנת 31 
) .3בפרק " קריטריונים לזכאות "3ראה סעיף  (.הגדרת החוקאת ורמת הכנסותיהם תואמים ) ילדיםה פרמס, גילה(

הזכאים .  ברמת הפרטותמך מערך מידע הכולל את נתוני ההכנסמספר הזכאים נאמד על ידי רשות המסים  על ס
 ). זה של דוח7 פרק ולהרחבה רא (.שהגישו בקשה וקיבלו את המענק הוגדרו במסמך זה כמממשים
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 6.16.16.16.1    לוחלוחלוחלוח
        התפלגות הזכאים לפי אזורי השילובהתפלגות הזכאים לפי אזורי השילובהתפלגות הזכאים לפי אזורי השילובהתפלגות הזכאים לפי אזורי השילוב

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 
נצרת 
ונצרת 
 עילית

  
חדרה 

 וסביבתה

  
  

 נתניה

  
  

 ירושלים

  
-אשקלון
 שדרות

כ "סה
באזורי 
 השילוב

  
שאר 
 הארץ

  זכאים כאחוזה
מסך השכירים 

משתכרים מעל ש
 חודשלח " ש1,800

17 14  13 16 12 15 14 

 300,000-כ  64,000 6,343 30,087 9,398 11,375 6,797 זכאיםהכ "ס

שכירים הכ "ס
 באזור

44,620 88,970 82,870 214,290 58,770 489,520 2,550,000 

משקל הקבוצה 
 הזכאיםסך ב

10% 18% 15%  47% 10% 100% 
 

  
עילית וירושלים מוסבר -רתנצ/השיעור הגבוה של הזכאים באזורי השילוב נצרת

 מתאפיינת  שכן אוכלוסייה זו, בהםאוכלוסייה הערביתהבין היתר במשקלה הגדול של 
ייצוגם ). את הזכאות למענק קנותהמתכונות (מספר ילדים גבוה בברמות שכר נמוכות ו

 אחוזים לעומת 23 –במשק  משיעורם בסך השכירים תניכר מידהבשל הערבים גבוה 
שיעור גבוה , באזורי השילוב כרבע מסך הזכאים הם עולים). 6.2 חלו( אחוזים 12
מעל מחצית מהזכאים הם  שדרות/באזור אשקלוןו ,לחלקם בכלל השכירים יחסב

 –ערבים בקבוצת הזכאים הארצית בולט משקלם הגדול של -כללבהסתכלות . עולים
בפריסה ים מתוך הזכא התשעיםשיעור עולי שנות . מהשיעור הממוצע שנייםכמעט פי 

בשל פיזור )  אחוזים26 אחוזים לעומת 20(מאשר באזורי השילוב הארצית נמוך יותר 
  .בכלל השכירים במשק שיעורםלודומה , 32גיאוגרפי שונה של אוכלוסייה זו

  
 2222....6666    לוחלוחלוחלוח

        התפלגות הזכאים לפי קבוצות אוכלוסייה התפלגות הזכאים לפי קבוצות אוכלוסייה התפלגות הזכאים לפי קבוצות אוכלוסייה התפלגות הזכאים לפי קבוצות אוכלוסייה 
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 קבוצות אוכלוסייה
  אזורי זכאים בה

 אחוזים, השילוב
  כלל הזכאים בפריסה

 אחוזים, ארצית
 ,כלל השכירים במשק

 אחוזים
 12  21 23 ערבים

 19  20 26 1990-עולים מ

 69 59 51 יהודים ותיקים

 100 100 100 כ "סה

                                                 
 אחוזים בשאר 18 לעומת , אחוזים מסך השכירים המתגוררים באזורי השילוב23 עולי שנות התשעים מהווים 32

 .אזורי הארץ
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 49( בדומה לחלקן בכלל השכירים ,נשיםם הכמחצית מהזכאים באזורי השילוב 
  . אחוזים58- שיעורן של הנשים הזכאיות לבפריסה הארצית עולה ).אחוזים

הזכאות שעל פיו גיל התפלגות הגילים של הזכאים מושפעת מהגדרות החוק 
 ,בדרך כלל,  ישםבהשבגילים הם )  אחוזים63-כ(מרבית הזכאים ו ,23המינימלי הוא 

  . 45-25 הם בני אחוזים מהזכאים 60-מעל ל): 18עד גיל (ילדים בגיל המזכה 
 אחוזים 85 הןש ,ה שלילי מתמקד במשפחות של שכירים עם ילדיםחוק מס הכנס

. 33 ילדים ומעלה3 אחוזים מהן משפחות עם 45- כ,מסך הזכאים באזורי השילוב
 פנימ , אחוזים81- ל,יורד במקצתבפריסה הארצית חלקן של המשפחות עם ילדים 

במיוחד בולט . חלקם של העובדים המבוגרים גדול הרבה יותראזורי הארץ שאר בש
 מהממוצע שנייםפי  – באזורי השילוב הוריות-החדשל משפחות הזכאים  הגדול חלקן
 אחוזים 6 לעומת ,הוריות- אחוזים ממשפחות הזכאים עם ילדים הן חד12 (.הארצי

משפחות הן באזורי השילוב  הוריות-מהמשפחות החדמחצית ) .ארצי-כללבממוצע 
-חדינת באחוז גבוה של משפחות מאופיהאוכלוסייה  (התשעיםשל עולות שנות 

 15- כהואהזכאים  בקרבהוריות -החדבפריסה הארצית שיעור המשפחות ). הוריות
של ההשתתפות ושיעור של מיקוד התוכנית בקבוצה זו אמור לתרום לעלייה . אחוזים

הוריות -חדמחקרים בעולם מדגישים כי התעסוקה של משפחות שכן , היקף העבודה
  .  מהתוכניתמושפעת באופן מובהק

, )45מרביתם עד גיל (צעירה יחסית היא כי אוכלוסיית הזכאים ציין נכום יסב
, של נשים רבמתאפיינת בייצוג ו)  אחוזים85(ממשפחות עם ילדים בעיקר מורכבת 
  .הוריות-עולים ומשפחות חד, ערבים
  
   מעבודה שכירהמאפיינים תעסוקתיים והכנסות של הזכאי 6.2

        2007200720072007הזכאים ובני זוגם בשנת הזכאים ובני זוגם בשנת הזכאים ובני זוגם בשנת הזכאים ובני זוגם בשנת     ה שלה שלה שלה שלקקקקתעסותעסותעסותעסומאפייני מאפייני מאפייני מאפייני     6.2.16.2.16.2.16.2.1

שיעור נמוך ביחס לשכירים ,  במגזר הציבורי2007 אחוזים מהזכאים עבדו בשנת 29-כ
באזור שיעור הקטן ביותר הוא ה. ) אחוזים40(הלא זכאים המתגוררים באזורי השילוב 

    34). אחוזים31(ירושלים  באזור –והגבוה ביותר )  אחוזים23(חדרה וסביבתה 
 60-כ):  חודשים בממוצע10-כ( תקופה ממושכת 2007ת הזכאים עבדו בשנת מרבי

זכאים המועסקים במגזר הציבורי ). 6.3 לוח(כולה  2007אחוזים עבדו במהלך שנת 
 9.8 לעומת , חודשים בממוצע11 ,2007-יותר ב ותארוכת עבודה והתאפיינו בתקופ

  .חודשי עבודה של הזכאים המועסקים במגזר הפרטי

                                                 
ונמוך )  אחוזים מסך המשפחות עם ילדים54(פחות עם שלושה ילדים גבוה במיוחד בירושלים  חלקן של המש33

 .) אחוזים מסך המשפחות עם ילדים28(שדרות /בהרבה באשקלון
 אחוזים לעומת 38(שאר הארץ שיעורם ב שיעור השכירים המועסקים במגזר הציבורי באזורי השילוב דומה ל34
 ). בהתאמה, אחוזים36
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        6.36.36.36.3    וחוחוחוחלללל
        2007200720072007----התפלגות הזכאים לפי חודשי עבודה בהתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודה בהתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודה בהתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודה ב

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 אחוזים, משקל הקבוצה עבודההמספר חודשי 
1-4 10 

5-8 13 

9-11 18 

12 59 

 100 כ"סה

  
המחושב על סמך חודשי , 2007השכר החודשי הממוצע של הזכאים בשנת 

 עם רמת פיזור ,35ט מעל לשכר המינימום מע–ח " ש3,824-הסתכם ב, עבודה בפועלה
- ל3,000 בין 2007 אחוזים מהזכאים השתכרו בשנת 60-כ: נמוכה סביב הממוצע

  ).6.4לוח (ח בממוצע חודשי " ש5,000
  

        6.46.46.46.4    לוחלוחלוחלוח
        ****2007200720072007----בבבבהממוצע הממוצע הממוצע הממוצע חודשי חודשי חודשי חודשי ההההשכר שכר שכר שכר הההההתפלגות הזכאים לפי התפלגות הזכאים לפי התפלגות הזכאים לפי התפלגות הזכאים לפי 

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 אחוזים, משקל הקבוצה  ח"ש, ממוצע חודשי, לפי רמות השכר
2,000-1,800 5 

3,000-2,001 23 

4,000-3,001 30 

5,000-4,001 29 

6,000-5,001 13 

 100  כ"סה

        .ח" ש1,810משכר חודשי ממוצע של  היאבהתאם להגדרות החוק הזכאות למענק     *

        
 העבודה כימשו , מן השכר של הלא זכאיםתניכרמידה בשכר הזכאים נמוך 

עובדה זו מדגישה ). 6.5 לוח (יםדומ ו הי2007בשנת של שתי האוכלוסיות  יםהממוצע
ביחס  ,שלילי בעובדים בעלי שכר נמוך מאודההכנסה האת ההתמקדות של חוק מס 

 42 על , בממוצע,שכרם של הזכאים עמד: זכאים מאזורי השילוב-הלאלשכירים 
המתגוררים , שלהם לדמוגרפיים דומיםהם המאפיינישאחוזים מזה של שאר השכירים 

  . באזורי השילוב
  

                                                 
 .ח לחודש" ש3,679 היה 2007נימום הממוצע לשנת  שכר המי35
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        6.56.56.56.5    לוחלוחלוחלוח
            2007200720072007מאפיינים עיקריים של דפוסי התעסוקה של הזכאים בשנת מאפיינים עיקריים של דפוסי התעסוקה של הזכאים בשנת מאפיינים עיקריים של דפוסי התעסוקה של הזכאים בשנת מאפיינים עיקריים של דפוסי התעסוקה של הזכאים בשנת 

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 23עובדים מעל גיל 
  ילדים2 -1 עם

 23עובדים מעל גיל 
  ילדים ויותר3עם 

עובדים מבוגרים 
55+ 

 *לא זכאים זכאים *כאיםלא ז זכאים *לא זכאים זכאים המאפיינים
 9,315 3,661 8,674 3,866 8,932 3,735 ח"ש, השכר החודשי ברוטו

 10.4 10.4 10.5 10.0 10.6 9.9 מספר חודשי העבודה

 62 61 40 38 40 36 הגיל

ההכנסה החודשית מעבודה 
שכירה לנפש סטנדרטית 

 ₪, במשפחה עם שני מפרנסים

3,019  6,422 2,125 4,652 3,884 9,460 

ההכנסה החודשית מעבודה 
  שכירה לנפש סטנדרטית

 ח"ש, במשפחה עם מפרנס אחד

1,437 2,974 928 1,874 2,315 4,743 

  .שכירים לא זכאים המתגוררים באזורי השילוב* 

        
 ולכן הזכאות למענק וערכו , נמוכותיהםהכנסותשהחוק נועד לתמוך במשקי בית 

 51-פר הזכאים הנשואים מסתכם בכמס. הזוגמושפעים מההכנסות מעבודה של בן 
לוח ( אחוזים 50 הואזוגם של הזכאים  ניב ושיעור המועסקים כשכירים בקרב ,אלף
6.6 .(        

        
         6.66.66.66.6    לוחלוחלוחלוח

        ****מאפיינים תעסוקתיים של בני זוגם של הזכאיםמאפיינים תעסוקתיים של בני זוגם של הזכאיםמאפיינים תעסוקתיים של בני זוגם של הזכאיםמאפיינים תעסוקתיים של בני זוגם של הזכאים
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 שיעור מסך הזכאיםה 2007-עבדו כשכירים ב
 אחוזים, הנשואים

  הממוצע שלמספרה
 עבודההחודשי 

חודשי השכר ה
 ח"ש, ממוצעה

25,824 50 10 4,863 

  .השכר מחושב על פי חודשי העבודה בפועל* 

        
: התפלגותו שונהאך , זכאיםזה של המשך עבודתם הממוצע של בני הזוג דומה ל

 והם השתכרו ,)6.7 לוח(משמעותית , יותרחלקם של אלה שעבדו שנה שלמה גבוה 
 ממשקי הבית של הזכאים עם שני מפרנסים שכרו  אחוזים60-בכ. הזכאיםיותר מאשר 

  .של הזכאי היה נמוך משכר בן זוגו
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        7777....6666    לוחלוחלוחלוח
        2007200720072007----עבודה בעבודה בעבודה בעבודה בהההההתפלגות בני זוגם של הזכאים לפי חודשי התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי חודשי התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי חודשי התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי חודשי 

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  מסך בני הזוג של הזכאיםאחוזיםה עבודההמספר חודשי 
1-4 10 

5-8 12 

9-11 12 

12 67 

 100  כ"סה

  
 ,)6.8לוח ( ח לחודש" ש5,000מרבית בני הזוג המועסקים של הזכאים השתכרו עד 

 עד כשליש מהם נמצאים בקצה העליון של התפלגות השכרשאולם בולטת העובדה 
למרות . ח"ש 5,000 חלקם של הזכאים שהשתכרו מעל , אחוזים13 לעומת – סכום זה

ההכנסה מעבודה שכירה לנפש ,  בני זוגם של הזכאיםהשכר הגבוה יחסית של
 פחות ממחצית מזו של – של הזכאים נמוכה מאוד יהםסטנדרטית במשפחות
כפי ( קבוצות הזכאות בכל, שתכונותיהם הדמוגרפיות דומות אוכלוסיית הלא זכאים

  ).6.5שהוצג בלוח 
  

        8888....6666    לוחלוחלוחלוח
        ****2020202007070707ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע , , , , שכרשכרשכרשכרהההההתפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות 

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 אחוזים, משקל הקבוצה ח"ש, ממוצע חודשי, רמות השכר
1,000-0 5 

3,000-1,001 19 

5,000-3,001 32 

6,000-5,001 14 

12,000-6,001 30 

 100  כ"סה

  .השכר מחושב על פי חודשי העבודה בפועל* 

        
        ני זוגםני זוגםני זוגםני זוגםבבבבשל של של של תעסוקתית של הזכאים ותעסוקתית של הזכאים ותעסוקתית של הזכאים ותעסוקתית של הזכאים והההההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה    6.2.26.2.26.2.26.2.2

זכאים בחמש השנים האחרונות שקדמו לשנת חישוב הזכאות ה עלנתונים תעסוקתיים 
 80-כ: כי אוכלוסיית הזכאים משולבת באופן יציב בשוק העבודהים למדמ) 2007(

 אחוזים לא 12ורק , 2006-2002 שנים במהלך השנים 3עבדו לפחות מהם אחוזים 
  ).6.9לוח (עבדו באותה תקופה 
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 9999....6666    לוחלוחלוחלוח
        ))))2002200220022002----2006200620062006(((( השנים הקודמות לשנת הזכאות  השנים הקודמות לשנת הזכאות  השנים הקודמות לשנת הזכאות  השנים הקודמות לשנת הזכאות 5555----תעסוקתית בתעסוקתית בתעסוקתית בתעסוקתית בהההההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  עבודההמספר שנות 
 2002-2006בשנים 

  עבדו בשנים 
, עבודה בשנההחודשי  אחוזים 2006-2002

 ממוצעב
חודשי השכר ה
 ח"ש, *ממוצעב

 3,769 11 55 35,396 שנים 5

 3,218 9 14 9,005 שנים 4

 3,038 8 9 5,629 שנים 3

 2,865 7 6 3,781 שנתיים

 2,789 6 4 2,524 שנה אחת

 0 0 12 7,665 לא עבדו

   100 64,000 כ"סה

  .עבודה בפועלהחושב על פי חודשי * 

  
מספר  ,האמורות רב יותרחמש השנים  ב של הזכאיםתעסוקתיהניסיון ככל שה

 2006-2002בשנים  שעבדוזכאים , כך. יותרגדול , בממוצע שנתי, שלהם חודשי עבודה
 חודשי עבודה 6.5 לעומת , חודשים ויותר8  בממוצע שנתיעבדו ויותרשלוש שנים 

התפלגות הזכאים לפי . זו הבתקופעד שנתיים שעבדו בממוצע שנתי של הזכאים 
מדגישה את הנוכחות היציבה של ) 6.10לוח  ( בממוצע שנתיעבודההחודשי מספר 

ניסיון של  שצברו בשנים האמורותרוב הזכאים :  הנחקרת בשוק העבודההאוכלוסייה
  . חודשים בממוצע שנתי9 שנים ויותר עבדו מעל 3

  
 10101010....6666    לוחלוחלוחלוח

        ****2002002002002222----2002002002006666ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע , , , , התפלגות הזכאים לפי חודשי עבודההתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודההתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודההתפלגות הזכאים לפי חודשי עבודה
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  , עבודההחודשי 
  , ממוצע שנתי
2006-2002 

  5עבדו 
  ,שנים
 יםאחוז

  4עבדו 
  ,שנים

 אחוזים

  3עבדו 
  ,שנים

 אחוזים

  עבדו
  ,שנתיים
 אחוזים

  עבדו
  ,שנה

 אחוזים
1-4 1  4 8 17 45 

5-8 12 32  43 42 21 

9-11 44 46 37 28 15 

12 43 18 12 13 19 

 100 100 100 100 100  כ"סה

  .עבדו כשכירים באותן שניםשזכאים המתוך * 

  
ניסיון ההשנים מרבית הזכאים בעלי למרות ההתמדה בשוק העבודה לאורך 

 סביב שכר תעסוקתי בחמש השנים הקודמות לשנת הזכאות השתכרו באותן שניםה
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 לוח( לחודש ח"ש 4,000-ל 2,000 בין השתכרו מחציתםמ יותר : בלבדמינימוםה
6.11(36.   
  

        11111111....6666    לוחלוחלוחלוח
        ****2002002002002222----2002002002006666ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע , , , , התפלגות הזכאים לפי רמות השכרהתפלגות הזכאים לפי רמות השכרהתפלגות הזכאים לפי רמות השכרהתפלגות הזכאים לפי רמות השכר

  ) רשות המסיםשכירים שלהקובץ : המקור(

, ממוצע חודשי, רמות השכר
 2002-2006, ח"ש

 5עבדו 
, שנים

 אחוזים

 4עבדו 
, שנים

 אחוזים

 3עבדו 
, שנים

 אחוזים

עבדו 
, שנתיים
 אחוזים

עבדו 
, שנה

 אחוזים
2,000-0 9 18 23 23 26 

4,000-2,001 54 59 59 59 59 

5,000-4,001 23 15 13 13 11 

5,001+ 14 8 5 5 4 

 100 100 100 100 100  כ"סה

  .השכר מחושב על פי חודשי העבודה בפועל* 

  
דמוגרפיים דומים הם הימאפיינשבשונה מהתפלגות השכר של הלא זכאים  אתז

רק רבע  מהם: המתגוררים באזורי השילוב) בהתאם להגדרת חוק מס הכנסה שלילי(
 פלגותההתבקצה העליון של משתכרים המשקל ו ,ח"ש 4,000- ל2,000 בין השתכרו

 22 לעומת ,ח"ש 4,000כמחצית מהלא זכאים השתכרו מעל (גבוה בקרבם הרבה יותר 
  ).6.12לוח , אחוזים בממוצע בקרב הזכאים

  
 12121212....6666    לוחלוחלוחלוח

        ****2002002002002222----2002002002006666ממוצע ממוצע ממוצע ממוצע , , , , י לפי רמות השכרי לפי רמות השכרי לפי רמות השכרי לפי רמות השכרהתפלגות השכר החודשהתפלגות השכר החודשהתפלגות השכר החודשהתפלגות השכר החודש
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 אחוזים **,א זכאיםהל אחוזים, זכאיםה ח"ש, ממוצע חודשי, רמות השכר
2,000-0 20  25 

4,000-2,001 58 26 

6,000-4,001 19 17 

6,001+ 3 32 

 100 100  כ"סה

  .עבודה בפועלה חודשי על פימחושב   * 
  .ם דומיםימתגוררים באזורי השילוב בעלי מאפיינים דמוגרפי **

  

                                                 
 לכן השוואת השכר החודשי לשכר המינימום החודשי  ; בסיס הנתונים לא כולל נתונים על שעות העבודה36

  ).המגדיר את שכר המינימום כשכר לשעה (אינה מהווה מבחן לציות לחוק
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 מעורבות ניתוח ההיסטוריה התעסוקתית של בני זוגם של הזכאים מלמד כי על אף
נשמרת יציבות , ) בתקופה הנסקרתעבדורק מחצית מהם (נמוכה יחסית בשוק העבודה 

ניסיון הבעלי מ אחוזים 72:  בני הזוג המשתתפים במעגל העבודהבעבודתם של
 חודשים 10ובממוצע שנתי ,  עבדו שלוש שנים ויותר2006-2002תעסוקתי בשנים ה
  . חודשים9  אחוזים עבדו מעל80-כ ומאלה ,)6.13 לוח(

  
 13131313....6666    לוחלוחלוחלוח

        תעסוקתית של בני זוגם של הזכאיםתעסוקתית של בני זוגם של הזכאיםתעסוקתית של בני זוגם של הזכאיםתעסוקתית של בני זוגם של הזכאיםהההההיסטוריה היסטוריה היסטוריה היסטוריה הההה
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  עבודההמספר שנות 
 2006-2002בשנים 

  עבדו בשנים
2006-2002 

  ,משקל הקבוצה
 אחוזים

  עבודההחודשי 
 ממוצע, בשנה

  חודשיהשכר ה
 ח"ש, ממוצעה

 4,926 11 19 9,784 שנים 5

 4,273 10 10 5,017 שנים 4

 4,299 9 9 4,476 שנים 3

 3,595 9 7 3,718 שנתיים

 2,958 8 8 4,321 שנה אחת

0 24,634 47 0 0 

    100 51,950 נשואיםהזכאים הכ "ס

        
לאורך כל השנים הנסקרות כמחצית מבני הזוג המועסקים של הזכאים השתכרו בין 

 יותר דולג רמות השכר הגבוהות  חלקם של בעלי–ובקרב אלה  ,ח"ש 5,000- ל2,000
חלקם של המשתכרים בקצה העליון של התפלגות השכר ו ,זכאיםמאשר בקרב ה

  ).6.14לוח (הוותק בתקופה זו שנות גדל ככל שגדל מספר ) בטווח האמור(
        

        14141414....6666    וחוחוחוחלללל
        2002002002002222----2002002002006666, , , , ממוצע חודשיממוצע חודשיממוצע חודשיממוצע חודשי, , , , שכרשכרשכרשכרהההההתפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות התפלגות בני זוגם של הזכאים לפי רמות 

  ) רשות המסיםשכירים שלהקובץ : המקור(

, מות השכרלפי ר
, ח"ש, ממוצע חודשי
2006-2002 

 5עבדו 
, שנים

 אחוזים

   4עבדו 
  , שנים

 אחוזים

   3עבדו 
  ,שנים

 אחוזים

  עבדו 
  ,שנתיים
  אחוזים

  עבדו 
, שנה

 אחוזים
2,000-0 7 15 23 31 40 

5,000-2,001 48 53 49 50 45 

5,001+ 45 32 28 19 15 

 100 100 100 100 100  כ"סה
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דפוסי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי וגורמי ההשפעה דפוסי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי וגורמי ההשפעה דפוסי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי וגורמי ההשפעה דפוסי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי וגורמי ההשפעה . . . . 7777
        על סיכויי המימושעל סיכויי המימושעל סיכויי המימושעל סיכויי המימוש

  דפוסי מימוש הזכאות 7.1

 אלף תביעות למענק מס הכנסה שלילי 52- הוגשו יותר מ2009- ו2008במהלך השנים 
והשאר נמצאות ,  אלף נדחו20-כ,  אלף28.8מהן אושרו . 2007בגין הכנסות בשנת 

וסכום המענק השנתי , ח" מיליוני ש74.1-סגרת התוכנית שולמו כבמ. 37בטיפול
  . ח" ש2,560-הממוצע לזכאי היה כ

כדי לסייע ולהמריץ את הגשת התביעות על ידי הזכאים שלחה רשות המסים 
משלוח נמצא כי . 2007-מכתבים לכל הזכאים שעמדו בקריטריונים לפי הכנסותיהם ב

 זו גדלה במידה ניכרת:  בהגשת התביעותלעלייהתרם רבות ש , כלי יעילהואההודעות 
 .יעור גבוה של תביעות מאושרותהתוספת נרשם שתוך ומ, בחודש משלוח המכתבים

 –שנה השנייה גין הוב, 2008ההודעות בגין שנת ההפעלה הראשונה נשלחו בנובמבר 
  .הקדמת שליחת המכתבים ככל הניתן עשויה לתרום לשיעורי המיצוי. 2009בספטמבר 

 5,300-כ מתוך אתוז ,)7.1לוח (משפחות קיבלו שני בני הזוג את המענק  2,100-כב
שני עם בחמישית מהמשפחות . זכאים) השכירים(בהם שני בני הזוג שמשקי בית 

   ..38זכאים מימש את זכאותו רק אחד מבני הזוג
   

 7.17.17.17.1    לוחלוחלוחלוח
        מימוש הזכאות במשפחות עם שני זכאים למענקמימוש הזכאות במשפחות עם שני זכאים למענקמימוש הזכאות במשפחות עם שני זכאים למענקמימוש הזכאות במשפחות עם שני זכאים למענק

  )רשות המסיםשכירים של הקובץ : המקור(

 מספר המממשים במשפחה
 כ"סה 

0 1 2 

 2,105 1,057  2,179 5,341 זוג זכאיםהשני בני  שבהןמשפחות ה

 39 20 41 100  אחוזים

  
 לוח(ח " ש4,000- ל2,000קיבלו מענקים שנתיים שבין  זכאותהכמחצית ממממשי 

כאים עם ימלי לזסק אחוזים מסך המממשים קיבלו את סכום המענק המ7-כ). 7.2
קיבלו את שמממשים מה אחוזים מסך 13- וכ,)ח" ש5,040(ויותר שלושה ילדים 

במקרה ). ח" ש3,480(ומעלה  55 בני או , ילדים2הם הורים לעד סימלי קהמהמענק 

                                                 
 – על ידי המעביד לרשות המסים 126 הגשת טופס- הסיבה העיקרית למשך הטיפול הארוך בתביעות היא אי37

על המעביד להגיש טופס זה עד סוף חודש . הטופס הכולל מידע על סך התשלומים והניכויים בגין שנת המס
במקרים שבהם לא הוגש הטופס אושר לתובע . אך פעמים רבות ניתנת ארכה להגשתו, מארס בגין השנה הקודמת

 ).126טופס אלה של  זהים ל106נתוני טופס  (.המציא לכל עובדשאותו המעביד חייב ל, 106להציג את טופס 
 שברבע מהן מימש את זכאותו רק אחד מבני הזוג , התופעה חזקה עוד יותר בקרב המשפחות הערביות38

  .הזכאים
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, ח" ש4,900-של מימוש הזכאות על ידי שני בני הזוג נאמד סכום המענק הממוצע בכ
וסכום המענק השנתי , ח"ש 7,000ד ע 4,000-בבמחצית מהמקרים הסתכם המענק 

  . ח" ש10,080-המרבי הגיע ל
  

 7.27.27.27.2    לוחלוחלוחלוח
        התפלגות מקבלי המענק לפי סכום המענקהתפלגות מקבלי המענק לפי סכום המענקהתפלגות מקבלי המענק לפי סכום המענקהתפלגות מקבלי המענק לפי סכום המענק

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  טווח המענק השנתי 
  )ח"ש(

  מספר
 המקבלים

  משקל הקבוצה בסך המקבלים
 )אחוזים(

999-0 4,742 16 

1,999-1,000  5,925 21 

2,999-2,000 6,745 23 

3,999-3,000  7,503 27  

4,999-4,000 1,826 6 

5,040-5,000 2,075  7 

 100 28,818  סך הכול

  
שיעורי המימוש גבוהים במקצת :  אחוזים מהזכאים למענק מימשו את זכאותם45

שיעורי . 39) אחוזים49(והערבים )  אחוזים48(מהממוצע בקרב עולי שנות התשעים 
ב בשנים "ראל גבוהים מאשר בתוכנית הפדראלית של ארההמימוש של הזכאות ביש

  .הראשונות להפעלתה
שנות הניסיון התעסוקתי בחמש השנים שקדמו מספר שיעור המימוש מתואם עם 

  אחוזים38-הוא עולה מ 2006-2002- שנים ב3בקרב הזכאים שעבדו : לשנת הזכאות
כאים שעבדו באותה ובקרב הז , אחוזים44- ל) שנים3- מ פרטים שעבדו פחותאצל(

  .בהתאמה,  אחוזים47- אחוזים ו46 – שנים הוא גבוה יותר 5- ו4תקופה 
עילית -נצרת/בנצרת: שיעורי המימוש שונים במידה ניכרת מאזור לאזור

 רק –בנתניה ואילו , שדרות מימשו את הזכאות מעל למחצית הזכאים/ואשקלון
  .)7.1 איור(כשליש מהזכאים 

                                                 
 . ללא תושבי מזרח ירושלים39
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        7.17.17.17.1    איוראיוראיוראיור
 כאים למענק ומימושה לפי אזורי השילובכאים למענק ומימושה לפי אזורי השילובכאים למענק ומימושה לפי אזורי השילובכאים למענק ומימושה לפי אזורי השילובהתפלגות הזהתפלגות הזהתפלגות הזהתפלגות הז
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אחוזים

  
  

) 7.3לוח ( שיעור המימוש הולך ומתרחב עם העלייה בסכום המענק השנתי ,כצפוי
. גבוהות יותרה המענק אחוזים ברמות 51 אחוזים ברמות המענק הנמוכות ועד 18- מ–

בניגוד לניסיון זאת ; עטואולם ברמה המרבית של המענק שיעור המימוש יורד מ
ההסבר . הוא בסכום המענק המרבי  שיעור המימוש הגבוה ביותרשלפיו ,בעולם

 ויותר ילדים 3עובדים עם (לתופעה זו הוא שמרבית הזכאים למענק המרבי 
שם שיעורי המימוש , 40מתגוררים במזרח ירושלים) המשתכרים קרוב לשכר המינימום

  .41סר מודעות לקיומה של התוכנית ככל הנראה בשל חו–נמוכים מאוד 
  

        7.37.37.37.3    וחוחוחוחלללל
        שיעורי המימוש של הזכאות למענק לפי סכום המענק השנתישיעורי המימוש של הזכאות למענק לפי סכום המענק השנתישיעורי המימוש של הזכאות למענק לפי סכום המענק השנתישיעורי המימוש של הזכאות למענק לפי סכום המענק השנתי

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  טווח המענק 
  ,שיעור המימוש מספר המממשים הזכאים מספר )ח"ש(

 אחוזים
100-20 229 42 18 

600-101 6,929 2,221 32 

2,100-601 22,479 9,267 41 

4,600-2,101 28,640 14,497 51 

4,601+ 5,724 2,792 49 
  45 28,818 64,000  לוסך הכ

                                                 
 .בירושלים) חודשח ב" ש420- ל400בין (  אחוזים מסך הזכאים למענק המרבי80-כהם  תושבי מזרח ירושלים 40
שבהם ,  לעומת זאת נרשם שיעור מיצוי גבוה יחסית בקרב זכאים ערבים המתגוררים באזורי שילוב אחרים41

-חברת אגם, "ידיד"באזור נצרת הוקם פרויקט משותף של עמותת . נערכה פעילות הסברתית לגבי התוכנית
עובדי הרשות הדריכו את מתנדבי . המסיםורשות , באזור זה" אורות לתעסוקה"שהפעילה את התוכנית , ב"מהל

 . ב בדבר פרטי התוכנית"מהל-ואת יועצי התעסוקה של אגם" ידיד"עמותת 
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 העל מימוש משפיעיםה םגורמיהו הזכאות אוכלוסיית מממשי 7.2

בהשוואה בין הזכאים שהגישו בקשה למענק לזכאים אשר לא מימשו את זכאותם 
 אך בקרב מקבלי ,אים מחצית מהזכ הןנשים): 7.4לוח (בולטים הבדלים מגדריים 
 שיעורן הגבוה של שאחת הסיבות לכך היאייתכן .  אחוזים60המענק שיעורן עומד על 

-חדמהות יא םה אחוזים מהמממשים 15:  המענקבקרב מקבליהוריות -חדהמהות יאה
זכאים בעלי שכר נמוך יחסית נוטים . הלא מממשיםמ אחוזים בלבד 10 לעומת ,הוריות

 שזה שוםמ ,שכר ברמה השנתיתבתופעה מתהפכת בהתבוננות אך ה, יותר לבקש מענק
 המהווה בסיס לחישוב סכום המענק ,את השפעת מספר חודשי העבודהבטא גם מ

).  הלא מממשיםמאשריותר כחודש  בממוצע 2007-מקבלי המענק עבדו ב (.השנתי
) 2006-2002(ככלל זכאים שהתמידו בשוק העבודה בשנים הקודמות לשנת הזכאות 

חודשי מספר דבר המתבטא בראש ובראשונה ב, ים יותר לממש את זכאותםנוט
גבוהים שהם , אמורהשנות העבודה בתקופה הבמספר העבודה בממוצע השנתי ו

 הגשת תביעה מריץגורם המ היאעבודה במגזר הציבורי . יחסית בקרב המממשים
דיר של האפשרות לקבל מידע מפורט במקום העבודה ודיווח ס מפני כנראה ,למענק

 ק נמניםהגורמים המקטינים את הסיכוי לקבלת המענ עם. המעביד לרשויות המס
                    .ומגורים באזור נתניה וירושלים+) 55זכאים בגיל  אצל(קבלת תשלומי פנסיה 

המימוש של הזכאות למענק  המשתנה התלוי הוא שבה הרגרסיבאמצעות ניתוח 
 את הטענה כי נשים נוטות יותר מאשר) 7.5לוח  (18 הזכאים עם ילדים עד גיל אצל

גורם ,  אך חשוב לציין כי בקובץ חסרים נתונים על השכלה,לממש את זכאותן למענק
 ייתכן שבקרב הזכאים יש קבוצה גדולה של :הזכויות הזכאותמימוש ל להניע שעשוי

, מהות לילדים העובדות במשרה חלקית ומשתכרות ברמה המזכהינשים משכילות א
לא נמצאה השפעה . מגלם בתוכו את השפעת ההשכלהה יחסית הגבוהמקדם כך ש

במשפחות עם שני ). משפחתיהמצב ה, גילה(מובהקת של מאפייני הפרט השונים 
למימוש של -זכאים מימוש הזכאות על ידי אחד מבני הזוג מעלה את ההסתברות

  . אחוזים44-בשיעור עצום של כהשני הזכאי 
בסכום המקסימלי של המענק הסיכוי לזכאים המשתכרים ברמת השכר המזכה 

) בטווח העולה של סכום המענק(לבעלי שכר נמוך יותר : ש תביעהיהגבוה ביותר להג
בטווח ( ולזכאים בעלי השכר הגבוה יותר , אחוזים9-סיכוי להגשת התביעה פוחת בה

  . אחוזים7-ביורד מימוש הזכאות להסיכוי ) הירידה של סכום המענק
אך ,  פחות נוטים להגיש תביעה למענקהתשעיםבאמידה נתקבל כי עולי שנות 

 : אחוזים4- לקבלת המענק בבקרבם מגדילה את הסיכויהוריות - חדעםהאינטראקציה 
המידע שיתכן נוסף על כך י.  במימושןניסיוןאוכלוסייה זו זכויות סוציאליות רבות ול

חלקם ש(ארגונים חברתיים באמצעות  הוריות-עולות החד התוכנית סופק לעלהמפורט 
מתאפיינת בשיעור גבוה במיוחד של  אוכלוסייה ה–מ "הוקמו על ידי יוצאי בריה

  .העברת המידע מפה לאוזןאת מלבד  ז.)הוריות-משפחות חד
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 7.47.47.47.4    לוחלוחלוחלוח
        השוואת המאפיינים של מקבלי המענק לעומת הזכאים שלא מימשו את זכאותםהשוואת המאפיינים של מקבלי המענק לעומת הזכאים שלא מימשו את זכאותםהשוואת המאפיינים של מקבלי המענק לעומת הזכאים שלא מימשו את זכאותםהשוואת המאפיינים של מקבלי המענק לעומת הזכאים שלא מימשו את זכאותם

  )מסיםשכירים של רשות ההקובץ : המקור(

  
  
 

  זכאים
  שקיבלו 
 מענק

  זכאים שלא
הגישו 

  קשה ב
 למענק

  
  כל 

 הזכאים

           מאפייניםמאפייניםמאפייניםמאפיינים

  50 40  61  אחוזים, נשים

 26 24 27 אחוזים, התשעיםעולי שנות 

 13 12 14 אחוזים, )ללא ערבי מזרח ירושלים(ערבים 

 12 10 15 אחוזים, )רק בקרב הזכאים עם ילדים(חד הורית 

 40.9 41.4 40.5 גילה

 3,824 3,888 3,745 ח"ש, חודשיהשכר ה

 39,292 38,720 39,989 ח"ש, שנתיהשכר ה

 2.62 2.61 2.64 +)55ללא בני (ילדים המספר 

 29 22 37 אחוזים, ציבוריהמגזר ב

 40 38 43 אחוזים, זוג עובדהבן 

 17 15 19 אחוזים, זוג זכאיהבן 

 5 2 9 אחוזים, זוג קיבל מענק מס הכנסה שליליהבן 

 2,356 2,218 2,525 ח"ש, סכום המענק השנתי

 87.8 87 88.77 אחוזים, 2006-עבודה ב

 69 67 71 אחוזים, )2006-2004(קודמות השנים השלוש ב עבודה

 77 75 79 אחוזים, )2006-2005(שנתיים הקודמות בעבד 

 10.0 9.7 10.6 2007-עבודה בהחודשי 

 8.5 8.3 8.8 )2006-2002(מוצע שנתי מ, עבודההחודשי 

 3.7 3.6 3.8  2006-2002-עבודה בהשנות 

 5.6 7.3 3.4 אחוזים, +)55רק (מקבלי פנסיה 

    אזורי השילוב

 11 8 14 אחוזים, עילית-נצרת/נצרת

 17 18 18 אחוזים, חדרה וסביבתה

 14 18 12 אחוזים, נתניה

 47 49 43 אחוזים, ירושלים

 11 7 13 אחוזים, אשקלון

 6,161  3,383 2,778 תצפיותהפר מס
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 7.57.57.57.5    לוחלוחלוחלוח
        ,,,, מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שליליהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים על

        )1(18181818זכאים עם ילדים עד גיל זכאים עם ילדים עד גיל זכאים עם ילדים עד גיל זכאים עם ילדים עד גיל 
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  
 משתנהה

  
  מקדםה

Marginal 
Effect 

  
 tערך 

 42.33 ***0.235 ***0.60 נשים

 17.98 ***0.014 ***0.04  מעבודהביתהל משק מענק כאחוז מההכנסה השנתית שה

 5.71 ***0.030 ***0.08  שנים הקודמות לשנת הזכאות5-עבודה בהמספר שנות 

 3.46 ***0.013 ***0.03 19ילדים עד גיל המספר 

 19.42 ***0.121 ***0.31 מועסק במגזר הציבורי

 7.01- ***0.036- ***0.09- 1,800-3,140שכר חודשי ממוצע בין 

 3.64- ***0.029- ***0.07- ח" ש4,800שכר חודשי ממוצע מעל 

 19.87 ***0.093 ***0.24  שנה מלאה2007-עבד ב

 4.88- ***0.055- ***0.14- 1990עולה לאחר 

 8.90 ***0.103 ***0.26 עולה חד הורית

 24.57 ***0.442 ***1.27 מענקקיבל שבן זוג זכאי 

 5.02 ***0.052 ***0.13 נצרת/נצרת עלית

 9.73- ***0.091- ***0.23- חדרה

 8.07- ***0.204- ***0.54- נתניה

 13.40- ***0.135- ***0.34- ירושלים

    0.75- קבועה

   5,213  תצפיותהמספר 

   56% )2(אחוז ההסבר 

  . אחוז1רמת מובהקות של  ***
סתברות להגשת הבקשה  מקדמי הרגרסיה מייצגים את רמת ההשפעה של הגורמים השונים על הה)1(

 – 0.121-שווה ל" מועסק במגזר הציבורי" המקדם של המשתנה: למשל. די הזכאילמענק על י
להגשת בקשת מענק )  אחוזים12.1-ב(משמעו כי לזכאי העובד במגזר הציבורי יש סיכוי גבוה יותר 

  .במגזר זה לזכאי שאינו עובד מאשר
 תורגם לאי 0.5הערך המנובא עד .  אחוזים10 של  אחוז התצפיות שהוסבר על בסיס תת המדגם)2(

  .למימושה – 0.5-מימוש של הזכאות ומעל ל

  
 , כצפוי, נמצאה,42להכנסת המשפחה של הזכאיביחס  הנמדד ,השפעת גודל המענק

את  מגדילהההכנסה המשפחתית מסך  אחוזים 10-העלאת סכום המענק ב: חיובית
 וגם 2007ה בשוק העבודה גם בשנת התמד.  אחוזים14-הסיכוי למימוש הזכאות ב

 המאשר כי הנהנים ממצא, בשנים הקודמות מגדילה את ההסתברות לקבלת המענק
  .העיקריים מהתוכנית הם פרטים המעורבים בשוק העבודה באופן מתמיד

                                                 
  . מדובר רק על ההכנסה מעבודה שכירה42
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   עבודה במגזר הציבורי מגבירה את ההסתברות להגשת התביעה על ידי הזכאי 
 המודעת יותר להטבות ,עה החיובית של הסביבהכנראה עקב ההשפ –  אחוזים12-בכ

בסיס לחישוב ים שמשהמ ,)126טופס (דוחות שנתיים של ה סדירה והגש ,הקיימות
   .הזכאות

למעט (משתני דמי לאזורי השילוב הצביעו על ההשפעה השלילית של כל האזורים 
  .בהשוואה למגורים באשקלון) עילית-נצרת/נצרת

 הסיכויים של העובדים המבוגרים לממש את ם אתהגדילו גל "חלק מהגורמים הנ
 ,2007התמדה בשוק העבודה בשנת , עבודה במגזר הציבורי: זכאותם למענק כגון

  ).7.6 לוח(זוג ה וקבלת המענק על ידי בן )נשים (מגדר
    

 7.67.67.67.6    לוחלוחלוחלוח
        , , , ,  מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שלילי מימוש הזכאות למענק מס הכנסה שליליהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים עלהגורמים המשפיעים על

         ויותר ויותר ויותר ויותר55555555זכאים בגיל זכאים בגיל זכאים בגיל זכאים בגיל 
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  
 משתנהה

  
 מקדםה

Marginal 
Effect 

  
 tערך 

 2.7 ***0.0001 ***0.0002 סכום המענק השנתי

 8.7 ***0.1225 ***0.312 נשים

 10.1- ***0.1566- ***0.411- זכאי בגיל פנסיה

 5.1 ***0.0915 ***0.232 התשעיםעולה שנות 

 3.9 ***0.0758 ***0.194  שנה מלאה2007-עבד ב

 7.3 ***0.1206 ***0.305 מועסק במגזר הציבורי

 7.6 **0.4789 ***1.436 בן זוג זכאי וקיבל מענק

 3.8 ***0.1616 ***0.408 נצרת/נצרת עלית

 3.9- ***0.0996- **0.257- נתניה

 4.2- ***0.0763- ***0.194- ירושלים

   0.761- קבוע

   949 תצפיותהמספר 

   44% )1(אחוז ההסבר

  . אחוז1רמת מובהקות של  *** 
  .וזיםח א5רמת מובהקות של **  

 תורגם לאי 0.5הערך המנובא עד .  אחוזים10המדגם של -תת אחוז התצפיות שהוסבר על בסיס )1(
  . למימושה– 0.5-מימוש של הזכאות ומעל ל

  
 55 בני התשעים אחוזים בקרב זכאים עולי שנות 9-הסיכוי לקבלת המענק עולה ב

מימוש , בשונה מהזכאים עם ילדים. ערביםהוותיקים והומעלה לעומת אוכלוסיית 
להכנסות ביחס  ולא מושפע מגודלו ,הזכאות תלוי בסכום האבסולוטי של המענק

תגדיל ) ח לחודש" ש83-כ(ח "ש 1,000-עלייה של סכום המענק השנתי ב: המשפחה
  . אחוזים10-את הסתברות המימוש ב
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כנראה עקב אי  –הגעה לגיל הפנסיה  הואלי בהשפעתו גורם משמעותי ושלי
השפעת תשלומי . קנה לא מגבילים את הזכאותישתשלומי קצבת ז עובדהלמודעות 

פנסיה שהוגדרו בחוק מס הכנסה שלילי כהכנסה נוספת המקטינה את סכום המענק עד 
  .לביטולו נמצאה שלילית אך לא מובהקת

השפעה חיובית נצרת עילית /צרתגם לעובדים מבוגרים המגורים באזור נ
כנראה בעקבות הפעילות  – הסיכוי לקבלת המענקמשמעותית ומובהקת על 

  .באזור זה התנהלהשההסברתית הנרחבת אודות התוכנית 
 כי הגורמים העיקריים המגדילים את הסיכוי להגשת התביעה על ידי בסיכום יודגש

  : הזכאי הם
 ;תעסוקה במגזר הציבורי •
 ; ומיצויהזוגהזכאות של בן  •
  ;) המשפחתיתת להכנסה ויחסיתאבסולוטי(שנתי המענק סכום ה •
  ;)הורית-חדעולה חדשה /עולה חדש(תק בארץ ו •
  ;הן בשנת הזכאות והן בשנים שקדמו לה: מעורבות ניכרת בשוק העבודה •
 .עילית-נצרת/מגורים באזור נצרת •

ניה וירושלים מגורים בנת: בין הגורמים המקטינים את הסיכויים למימוש הזכאות
  .והגעה לגיל הפרישה לגמלאות

  
  דעות הנסקרים לחוק מס הכנסה שלילי ועמדתם ביחס לחוק  מו7.3

סמוך למועד , 2008עם הנדגמים נערך בין אוגוסט לנובמבר ) t0(איון הראשון יהר
. מהמרואיינים בקבוצת הניסוי שמעו על החוק אחוזים 22במועד זה רק . החלת החוק

לוח (מהמרואיינים באותה הקבוצה  אחוזים 44  שמעו עליו)t1(חר מכן  חודשים לא9-כ
7.7.(  

גבוה ) t1(שיעור המרואיינים שידעו על המענק בקרב משפחות שקיבלו את המענק 
מרואיינים משל מרואיינים במשפחות זכאיות שלא קיבלו את המענק ו מזה של

בודה נמוכה מההכנסה  או שהכנסתן מע,שאין להן הכנסה מעבודה(בקבוצות האחרות 
  ).המזכה

 21(שיעור המרואיינים שידעו על המענק נמוך בקרב ערביי מזרח ירושלים 
  ).אחוזים 26(ערבים שאינם ממזרח ירושלים הובקרב ) אחוזים

נשאלו מספר ) t1 (איון השנייבמועד הרמרואיינים ששמעו או ידעו על החוק 
 הזכאים שמימשו את זכאותם  מהמרואיינים אחוזים75. שאלות על החוק והמענק

  אחוזים49זאת לעומת . דולמענק ציינו שההסברה הייתה ברורה או ברורה מא
  ).7.8לוח (מהזכאים שלא מימשו את זכאותם למענק 
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        7.77.77.77.7    לוחלוחלוחלוח
         חודשים  חודשים  חודשים  חודשים 9999----מיצוי וידע על מענק מס הכנסה שלילי סמוך למועד הפעלת החוק וכמיצוי וידע על מענק מס הכנסה שלילי סמוך למועד הפעלת החוק וכמיצוי וידע על מענק מס הכנסה שלילי סמוך למועד הפעלת החוק וכמיצוי וידע על מענק מס הכנסה שלילי סמוך למועד הפעלת החוק וכ

        )))) עובדים בשכר גבוה עובדים בשכר גבוה עובדים בשכר גבוה עובדים בשכר גבוהלא כולללא כולללא כולללא כולל((((משפחות משפחות משפחות משפחות , , , , בקבוצת הניסויבקבוצת הניסויבקבוצת הניסויבקבוצת הניסוי, , , , לאחר מכןלאחר מכןלאחר מכןלאחר מכן
   )ש"סקר מה: המקור(

  אחוזים, שמע או יודע
 )t1(איון השני ימועד הר

  אחוזים, שמע או יודע
  )t0( איון הראשון ימועד הר

 כ"סה 22  44
 קבוצות מובחנות  
 אין הכנסה מעבודה 19 34
 זכאים קיבלו 28 81
 זכאים לא קיבלו 19 43
 הכנסה נמוכה 27 46

 וסייהוסייהוסייהוסייהקבוצות אוכלקבוצות אוכלקבוצות אוכלקבוצות אוכל  
 יהודי ותיק 31 53
 עולה 27 59
 ערבי 11 26
 ערבי מזרח ירושלים 5 21
 עם ילדים 16 45
 ללא ילדים 32 43
 אזוראזוראזוראזור  
 אשקלון 29 49
 ירושלים 19 45
 חדרה 26 45
 נצרת 17 33

  
        7.87.87.87.8    לוחלוחלוחלוח

        ???? האם ההסברה הייתה ברורה האם ההסברה הייתה ברורה האם ההסברה הייתה ברורה האם ההסברה הייתה ברורה––––מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע 
  )ש"סקר מה: המקור( 

        
רוב המרואיינים שמימשו את זכאותם למענק ידעו מהם תנאי הזכאות המרכזיים 

  .ידעו היכן וכיצד להגיש בקשה למענקכן ו
  

, מימשושזכאים  
 אחוזים

, לא מימשושזכאים 
 יםאחוז

 18 10 כלל לא ברורה
 31 15 לא ברורה

 42 56 ברורה
 7 18 דוברורה מא
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        7.97.97.97.9    לוחלוחלוחלוח
         פרטים על הזכאות למענק פרטים על הזכאות למענק פרטים על הזכאות למענק פרטים על הזכאות למענק—מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע 
  )ש"סקר מה: המקור(

  , מימשוש זכאים 
 אחוזים

, לא מימשושזכאים 
 אחוזים

  צריכה להיות הכנסה מעבודה בשביל להיות 
 )כן(זכאי למענק 

82 73 

 41 75 )כן(גובה המענק תלוי בהכנסה 
 25 41 )כן(גובה המענק תלוי גם בהכנסה של בן הזוג 

 26 15 )כן(האם צריך להציג תלושי שכר 
   :ה למענקהיכן ניתן להגיש את הבקש

 50 89     רשות הדואר
 15 2 מוסד לביטוח לאומיה,     פקיד השומה

 35 9     לא יודע
  

  .ה שלא מימשומזה של אלההידע של מרואיינים שלא מימשו את זכאותם מצומצם 
  

        7.107.107.107.10    לוחלוחלוחלוח
         הגשת בקשה למענק הגשת בקשה למענק הגשת בקשה למענק הגשת בקשה למענק––––מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע מיצוי וידע 

  )ש"סקר מה: המקור(

לא שזכאים  
 אחוזים, מימשו

 17 )"כן"אחוז המשיבים (שה למענק האם הגשת בק
  מדוע לא הגשתמדוע לא הגשתמדוע לא הגשתמדוע לא הגשת
 3     לא עבדתי

 29     לא ידעתי שניתן להגיש
 20     לא ידעתי כיצד להגיש

 19     אני לא חושב שאני זכאי
 9 ררתי ואני לא זכאיי    ב

 9 לא רוצה להתעסק עם מס הכנסה/     לא רציתי להגיש בקשה כי הסכום קטן
        

 83(יינים שלא מימשו את זכאותם אמרו שלא הגישו בקשה למענק רוב המרוא
הם :  אחוזים מהם ציינו כסיבה העיקרית לכך אי ידיעה של פרטי החוק70-כ). אחוזים

  .או חשבו שאינם זכאים,  כיצד להגיש בקשה אולא ידעו שניתן להגיש בקשה
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 תשלומי המענק והשפעתם על רווחת העובדיםתשלומי המענק והשפעתם על רווחת העובדיםתשלומי המענק והשפעתם על רווחת העובדיםתשלומי המענק והשפעתם על רווחת העובדים. . . . 8888
  המענק לפי עשירוני ההכנסה מעבודהניתוח חלוקת  8.1

 מיליוני 74-בכ, כאמור, אשר הסתכם, הרוב המכריע של המענק במסגרת התוכנית
 הנמצאות בארבעת עשירוני ההכנסה ,ניתן לשכבות העובדים החלשות, ח"ש

בקרב השכירים באזורי ) הכנסות מעבודה שכירה לנפש סטנדרטיתעל פי ה(התחתונים 
        .  לצמצם את הפערים החברתיים–ת בהתאם למטרתו של החוק זא; )8.1לוח (השילוב 

 74-כ:  לזכאים ללא ילדיםניתנות ההכנסות הגבוהות ומרבית תשלומי המענק ברמ
ח לנפש סטנדרטית " ש4,000מעל שאחוזים מסך התשלומים לפרטים בעלי הכנסה 

זים  אחו15- המהווים רק כ, משקי בית קטניםאלה הם. 55 לזכאים מעל גיל ניתנו
עם הכנסות גבוהות , ממקבלי המענק וממוקמים בעיקר במרכז התפלגות ההכנסות

המענק הממוצע אשר שולם , עם זאת. משפחות הזכאים עם ילדיםאלו של יחסית ל
  .נמוך יותרסוג זכאות זה בסימלי קהמשהמענק  שוםמ ,לזכאים בגיל מתקדם נמוך יותר

לארבעת העשירונים שולם ים  מהכסף ששולם למשפחות עם ילד אחוזים80כמעט 
  +.55קבוצת  ל–  אחוזים30- ורק כ,הנמוכים

        
 8.18.18.18.1    לוחלוחלוחלוח

התפלגות תשלומי המענק לפי עשירוני ההכנסה החודשית מעבודה שכירה לנפש התפלגות תשלומי המענק לפי עשירוני ההכנסה החודשית מעבודה שכירה לנפש התפלגות תשלומי המענק לפי עשירוני ההכנסה החודשית מעבודה שכירה לנפש התפלגות תשלומי המענק לפי עשירוני ההכנסה החודשית מעבודה שכירה לנפש 
        ****סטנדרטית וסוגי הזכאות באזורי השילובסטנדרטית וסוגי הזכאות באזורי השילובסטנדרטית וסוגי הזכאות באזורי השילובסטנדרטית וסוגי הזכאות באזורי השילוב

  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

 55זכאים מעל גיל  ם ילדיםזכאים ע
 עשירוןה

הכנסה ה
ממוצעת ה

לנפש 
 סטנדרטית

משקל בסך ה
 תשלומי המענק

משקל בסך ה
 תשלומי המענק

  כ "ס
תשלומי 

  , מענקה
 ח"אלפי ש

משקל בסך ה
תשלומי 
 המענק

1 501-0 4% 0% 2,115 3% 
2 1,019-502 25%  0% 18,664 25% 

3 1,531-1,020 23% 1% 17,700 24% 

4 2,103-1,532 13% 3% 12,001 16% 

5 2,734-2,104 10% 3% 9,395 13% 

6 3,406-2,734 7% 2% 7,154 10% 

7 4,317-3,407 5% 2% 5,008 7% 

8 5,686-4,318 0% 2% 1,823 2% 

9 8,343-5,686  0% 271 0% 

10 8,344+    0% 

 100% 74,130 13% 87%  כ"סה

ילדיו עד גיל בית מתבסס על מצבו המשפחתי של הפרט ועל מספר ה חישוב מספר הפרטים במשק *
19.  
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התפלגות מקבלי המענק לפי חמישוני הכנסה מוכיחה כי תשלומי המענק הגדילו 
 את ההכנסה החודשית הממוצעת מעבודה שכירה לנפש סטנדרטית תמשמעותי

 .ומממשי שלבמשפחות של מקבלי המענק המצויות בשני החמישונים התחתונים 
.  אחוזים7- כ–ובחמישון השני , ים אחוז12-בחמישון התחתון התוספת להכנסה היא כ

לעומת זאת עבור מממשי המענק המצויים בחלק הגבוה יותר של התפלגות ההכנסות 
  ).8.2לוח ( התוספת להכנסה נמוכה מאוד –ללא ילדים ,  ומעלה55 חלקם הגדול בני –

  
 8.28.28.28.2    לוחלוחלוחלוח

        התפלגות מקבלי המענק לפי חמישוניםהתפלגות מקבלי המענק לפי חמישוניםהתפלגות מקבלי המענק לפי חמישוניםהתפלגות מקבלי המענק לפי חמישונים
  )שכירים של רשות המסיםהקובץ : המקור(

  חמישוניםה
  1  2     3    4    5   

לנפש מעבודה ההכנסה 
 ח לחודש"ש, סטנדרטית

656 1,136  1,600 2,331 3,710 

  ,המענק לנפש סטנדרטית
 ח לחודש"ש

79 83 84 84 87 

המענק לנפש סטנדרטית כאחוז 
 מההכנסה לנפש סטנדרטית

12% 7% 5% 4% 2% 

  

 וחה הכלכלית של הזכאיםניתוח השפעת המענק על העוני ועל הרו 8.2

הכנסותיהן של משפחות הזכאים למענק על נתוני הסקר מאפשרים לקבל תמונה מלאה 
העובדת אוכלוסייה ב הבא לתמוך ק מענ,הייעודי של התוכניתאופיה ומדגישים את 

ההכנסה החודשית הממוצעת של משפחות הזכאים . בעלת ההכנסות הנמוכות
 2,300-בכ – וההכנסה לנפש תקנית ,)'בנספח ה 15-'הלוח (ח " ש7,200-מסתכמת ב

כמחצית מהנתון המקביל של כלל משפחות  הםש ,)4.4.2סעיף  ב4.23 לוח(ח "ש
הרכיב העיקרי בהכנסות של ). 2008הכנסות העל בסיס סקר (השכירים במשק 

אך משקלה , )'ה בנספח 15-'הלוח ,  אחוזים77(משפחות הזכאים הוא הכנסה מעבודה 
חלקם , לעומת זאת).  אחוזים84(משפחות השכירים כלל אצל   למשקלהיתנמוך יחס

ההבדלים . 43של תשלומי ההעברה גבוה ברבע מאשר בכלל משפחות השכירים
 המגבילה , מהגדרת הזכאותבעיקרבמאפייני ההכנסה של משפחות הזכאים נובעים 

פרנס אך גם מהשיעור הגבוה של המשפחות עם מ, אחרותההכנסות האת גובה השכר ו
 אחוזים בכלל משפחות 30 לעומת , אחוזים מסך משפחות הזכאים60-כ(אחד 

  .כושר השתכרות נמוךממספר גבוה של נפשות במשפחה ומ, )השכירים

                                                 
 .'ד נספח ו להרחבה על תיאור מקבלי הקצבאות בקרב הנסקרים רא43
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משפחות הזכאים הן מ אחוזים 60- כ,הכנסות נמוכות לנפש סטנדרטיתבשל 
ל בכל; העוני בקרב המשפחות עם לפחות מפרנס אחד תחולת מארבעהפי , 44עניות

  . 45 אחוזים15 על תעומדיא  ההאוכלוסייה 
בחינת העוני לפי סוגי הזכאים מצביעה על היקף עוני ניכר בקרב המשפחות עם 

בית של הזכאים עם הנפשות במשקי ה הגדול של ן מספרמפני( אחוזים 62-כ: ילדים
אומדן תחולת העוני על . ( ומעלה55 אחוזים בקרב הזכאים בגיל 45 לעומת ,)ילדים
כאמור הסיבות האפשריות לכך הן  ; אחוזים38 –הכנסות נמוך יותר הס סקר בסי

עריכת חישובי הסימולציה על בסיס  ו46חסר בדיווחי ההכנסות על ידי הנסקרים אומדן
  ).2007הנתונים בשנת 

ממצאי הסקר מאשרים כי תשלומי המענק אכן תרמו לירידה בתחולת העוני בקרב 
חלצו נ)  משפחות900-כ( משפחות שקיבלו מענקה אחוזים מ8.4-כ: מקבלי המענק
שיעור צמצום העוני המתבסס ). 8.3לוח  (18 מרביתן עם ילדים עד גיל ,ממעגל העוני

 – נמוך יותר ,בקרב הנסקרים, קבלת תשלומי המענק בפועל עלנהליים יעל הנתונים המ
    .47) משפחות540-כ ( אחוזים4.5-כ

  

 8.38.38.38.3    לוחלוחלוחלוח
            48 העוני בקרב המשפחות שקיבלו מענק העוני בקרב המשפחות שקיבלו מענק העוני בקרב המשפחות שקיבלו מענק העוני בקרב המשפחות שקיבלו מענקתרומת תשלומי המענק לצמצוםתרומת תשלומי המענק לצמצוםתרומת תשלומי המענק לצמצוםתרומת תשלומי המענק לצמצום

  )ש"סקר מה: המקור(

  
 דיווחהלפי 

  
 

 * נתוניםהלפי 
 נהלייםימה

  

  
סך 

 הזכאים

, זכאים
משפחות עם 

 ילדים

בני , זכאים
ללא + 55

 ילדים
 

  
  סך

  הזכאים
, תחולת העוני ללא המענק

 אחוזים
59.0 61.6 45.0  59.0 

, תחולת העוני כולל המענק
 אחוזים

57.9 60.7 42.3  57.0 

אחוז השינוי בתחולת העוני  4.5-  28.9- 6.2-  -8.4
 (3.3-)  (6.0-) (1.4-) (1.9-) **כאחוז מסך המממשים

*   . חושב על בסיס הנתונים של רשות המסים על תשלומי המענק לנסקרים 
  .בסוגריים מוצגים שיעורי השינוי בתחולת העוני כאחוז מסך הזכאים** 

                                                 
 אחוזים מההכנסה 50 קו העוני מהווה   שלפיה,שיטה היחסיתב 2008 ניתוח תחולת העוני נערך על בסיס נתוני 44

 .ח לנפש תקנית" ש1,742 והוא עמד  על  ,החציונית
אחד ש עבור המשפחות עם לפחות מפרנס אחד במשק בית 2008/2009 החישוב נערך על בסיס סקר הכנסות 45

 .  עובד לפחות חצי משרהבומהמפרנסים 
 לפי דיווח עצמי של המרואייניםרות מינהליים ו להרחבה על הניתוח ההשוואתי של ההכנסות  על בסיס מקו46
 .' נספח גורא
 .' נספח דו להרחבה על ממדי העוני של המשפחות בסקר רא47
בין היתר בגלל אומדן , ני בקרב הזכאים המחושבים על בסיס נתוני סקר ההכנסות נמוכים יותרו שיעורי הע48

 ).' נספח גואלהרחבה ר (. דיווחי הנסקרים פיהכנסות מעבודה עלהחסר של 
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המרחק הממוצע של הכנסות ( פער העוני פיהנמדד על , עומקו של העוני
במדגם ודומה לנתון ) 8.4לוח ( אחוזים 30-קרוב לכ) משפחות העניות מקו העוניה

 :בולטים ההבדלים בין קבוצות הזכאים. המקביל במשפחות של שכירים בכלל המשק
 של במשפחותמאשר , מהותית, גדול יותרהעוני במשפחות הזכאים עם ילדים מק וע

 נרשםעקב המענק ).  אחוזים18 לעומת , אחוזים31פער עוני של  (55 הזכאים מעל גיל
  . אחוזים בפער העוני5-צמצום של כ

  
 8.48.48.48.4    לוחלוחלוחלוח

        השפעת המענק על פער העוני בקרב המשפחות העניות של הזכאיםהשפעת המענק על פער העוני בקרב המשפחות העניות של הזכאיםהשפעת המענק על פער העוני בקרב המשפחות העניות של הזכאיםהשפעת המענק על פער העוני בקרב המשפחות העניות של הזכאים
  )ש"סקר מה: המקור(

משפחות , זכאים סך הזכאים 
 עם ילדים

+ 55בני , זכאים
 ללא ילדים

זכאים הסך 
לפי נתונים 

 נהלייםימ
 36.9 18.4 31.3 30.8 פער העוני לפני המענק

 34.4 16.7 29.6 29.2 פער העוני אחרי המענק

 6.7%- 9.4%- 5.4%- 5.1%- אחוז השינוי בפער העוני

  
המענק לשיפור משמעותי ברווחתם של הזכאים הלא   תרםמעבר לצמצום העוני

נק דיווחו כי התמיכה היטיבה את מצבם הכלכלי הרוב המכריע של מקבלי המע. עניים
התשלומים אף .  בעיקר להוצאות השוטפותשימשהנסקרים ציינו כי ). 8.5לוח (

 אחוזים 40 אצל(והיקפה השפיעו על ההחלטה של הנסקרים לגבי המשך העבודה 
השינויים התבטא בו צפויים לש ,הנושא ייבדק בשלב הבא של הסקר). מהנסקרים

  .תעסוקהמבחינת ה תנהגותייםהה
  

 8.58.58.58.5    לוחלוחלוחלוח
        חלטות לגבי התעסוקהחלטות לגבי התעסוקהחלטות לגבי התעסוקהחלטות לגבי התעסוקההההההשפעת המענק על הרווחה ועל ההשפעת המענק על הרווחה ועל ההשפעת המענק על הרווחה ועל ההשפעת המענק על הרווחה ועל ה

  )ש"סקר מה: המקור(

   , מקבלי המענק 
 אחוזים    

  השימוש במענק על ידי המקבלהשימוש במענק על ידי המקבלהשימוש במענק על ידי המקבלהשימוש במענק על ידי המקבל
 92 הוצאות שוטפות
 8 הוצאות מיוחדות

  מידת העזרה של המענק מבחינה כלכליתמידת העזרה של המענק מבחינה כלכליתמידת העזרה של המענק מבחינה כלכליתמידת העזרה של המענק מבחינה כלכלית
 87 דועוזר מא/     עוזר
 13 לא עוזר/וזרכ ע"    לא כ

  פהפהפהפההיקהיקהיקהיקאו שינוי או שינוי או שינוי או שינוי העבודה העבודה העבודה העבודה השפעת קבלת המענק על ההחלטה לגבי המשך השפעת קבלת המענק על ההחלטה לגבי המשך השפעת קבלת המענק על ההחלטה לגבי המשך השפעת קבלת המענק על ההחלטה לגבי המשך 
 40     משפיע

 60      לא משפיע
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קבוצת לעל הרווחה בין קבוצת הניסוי  המרואיינים השוואת השינויים בדיווחי
שיפור משמעותי ומובהק ברווחת העובדים  היההביקורת מלמדת כי בקרב הזכאים 

של הפחתה בהמתבטא בירידה בקשיי המימון של טיפולי שיניים ו, קמקבלי המענ
השוואה עם קבוצת מהתוצאה המובהקת מתקבלת ). 8.6לוח (טלפון או חשמל ניתוקי 

 לפיכך. במאפייניהן הדמוגרפיים והכלכליים שתי הקבוצות זהותמשום ש הביקורת
את השפעת הגורם  ,קרוב לוודאי ,משקפיםשינויים בתקופת המחקר יניהן בההבדלים ב

  .תשלומי המענק –הייחודי לקבוצת הניסוי 
  

        8.68.68.68.6    לוחלוחלוחלוח
        שקיבלו מענק מס הכנסה שלילי שקיבלו מענק מס הכנסה שלילי שקיבלו מענק מס הכנסה שלילי שקיבלו מענק מס הכנסה שלילי ממשפחות ממשפחות ממשפחות ממשפחות ים ים ים ים מרואיינמרואיינמרואיינמרואיינהההההשוואה של דיווחי השוואה של דיווחי השוואה של דיווחי השוואה של דיווחי 

        ))))1111((((קבוצת הביקורתקבוצת הביקורתקבוצת הביקורתקבוצת הביקורתמול מול מול מול  קבוצת הניסוי  קבוצת הניסוי  קבוצת הניסוי  קבוצת הניסוי ,,,,בשני מועדי הסקרבשני מועדי הסקרבשני מועדי הסקרבשני מועדי הסקר
  )ש"סקר מה: המקור(

  הפרש ההפרשים
  ניסוי בניכוי ה(
 אחוזים, )ביקורתה

  
  
 ביקורתה

  
  
 יסוינה

  

 גודל האוכלוסייה  16,830 16,830 

 תצפיותהמספר   180 180 

 

28.6  27.7 t0  מצליחים לכסות/מצליחים ללא קושי  
  את כל ההוצאות החודשיות של משק

 אחוזים, הבית
 25.9 25.1 t1 אחוזים 

 אחוזים )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש 2.6- 2.7- 0.1

   
 

  דשים האחרונים ויתרתו הח12-האם ב
 :ם כלכליים עלבגלל קשיי

 23.9 25.6 t0 אחוזים, קניית תרופות 
 34.1 29.9 t1 אחוזים 

 אחוזים )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש 4.3 10.2 5.9-
 45.5 57.2  t0  אחוזים, טיפול שיניים 
 51.2 52.1 t1 אחוזים 

 אחוזים )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש 5.1- 5.7 *10.8-
 20.5 24.9 t0  אחוזים, רופא מומחהביקור אצל 
 30.4 28.3 t1 אחוזים 

 אחוזים )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש  3.4 9.9 6.5-

 

23 24.9 t0  חודשים האחרונים ניתקו ה12-בהאם  
 אחוזים, לכם טלפון או חשמל

 26.6 20.2 t1 אחוזים 
 אחוזים )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש 4.7- 3.6 *8.3-

 

27.2 31.4 t0 חודשים האחרונים הבנקה 12-האם ב  
 אחוזים, הגביל לכם חשבון

 22.1 20 t1 אחוזים 
 אחוזים  )t1-t0( הפרשהפרשהפרשהפרש 11.4- 5.1- 6.3-

  .'נספח ה וראלהרחבה על המבחנים הסטטיסטיים שנערכו  )1(
  . אחוזים10רמת מובהקות של  *
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  תחולתו הארצית של החוק על צמצום העוני בישראלתהשפע 8.3

, )2011-על בסיס ההכנסות ב (2012שנת מארצית החל -כלל בפריסה לוחיהחוק 
 לפי .49)2010- ו2009על פי חוק ההסדרים לשנים  (2010משנת  נדחתההרחבה ש

 כך , זכאים נוספים300,000- כ בשאר אזורי הארץההערכות המוקדמות ישנם
  ).8.7לוח  (50נפש אלף 370-425-שבפריסה הארצית מספר הזכאים צפוי להגיע לכ

 
        8.78.78.78.7לוח לוח לוח לוח 

        * * * * זכאים למס הכנסה שליליזכאים למס הכנסה שליליזכאים למס הכנסה שליליזכאים למס הכנסה שליליההההאומדן אומדן אומדן אומדן : : : : גודל האוכלוסייהגודל האוכלוסייהגודל האוכלוסייהגודל האוכלוסייה
  )כנסות ונתוני רשות המסיםהסקר ה: רותהמקו(

  תחולה חלקית באזורי השילוב  תחולה ארצית מלאה  זכאים
  54,400  297,000-350,000  שכירים עם ילדים

  9,600  53,000-75,000   ומעלה55שכירים בגיל 
  לא זכאים בשנה הראשונה   39,000  םיעצמאי

  ליישום התוכנית
  64,00064,00064,00064,000  464,000464,000464,000464,000----389,000389,000389,000389,000  ככככ""""סהסהסהסה

  .2007-חושב על בסיס ההכנסות ב*    

  
 של הזכאים הם עובדים ארי החלקלפי הנתונים הראשוניים גם בפריסה הארצית 

  . הם עובדים מבוגרים אחוזים19-וכ, 18עם ילדים עד גיל 
בשיעור המיצוי הנוכחי , ארצית של החוק נאמדתהפריסה ההעלות התקציבית של  

באומדן  אולם .ח"ש ני מיליו393-בכ ,)על בסיס קובץ השכירים של רשות המסים(
ופעל מ החוק 2010משנת התוספת לעומת העלות הנוכחית יש להביא בחשבון ש

כשליש שהן  ,")חוק המטפלות("מהות לילדים עד גיל שנתיים י אלגביבפריסה ארצית 
 לפיכך התוספת התקציבית הנובעת ).אזורי השילובכולל ( בארץ כולהמכלל הזכאים 

מהות לילדים עד גיל יאואינם אזורי השילוב אלה שמחוץ ל(הזכאים מהצטרפות שאר 
 ,בשיעור המיצוי הנוכחי,  מסתכמתזו; נמוכה משמעותית)  בכל אזורי הארץשנתיים

  ).8.8לוח (ח " שני מיליו203-בכ
        

                                                 
עד גיל (תופעל התוכנית בכל הארץ לגבי אימהות לילדים בגיל הרך " חוק המטפלות"בהתאם ל,  עם זאת49

 ).2010- ו2009 בשנים ןהכנסותיהעל בסיס  (2011- ו2010כבר בשנים  ) שנתיים
 . כולל זכאים עצמאייםאינו החישוב  נערך עבור זכאים שכירים  בלבד ו50
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        8.88.88.88.8לוח לוח לוח לוח 
        ****הערכה תקציביתהערכה תקציביתהערכה תקציביתהערכה תקציבית: : : : שששש""""תחולה ארצית של חוק מהתחולה ארצית של חוק מהתחולה ארצית של חוק מהתחולה ארצית של חוק מה

  )ח"מיליוני ש(

 )יםקובץ שכירים של רשות המס: המקור(

 מיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלא   אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי45454545

  

ללא זכאים 
חוק "לפי 

 "המטפלות

זכאים לפי 
חוק "

" המטפלות
 בלבד

   כ"סה
  ללא זכאים

חוק " לפי 
 "המטפלות

  זכאים 
חוק "לפי 

" המטפלות
 בלבד

 כ"סה

 170     62    108  76    28 49 אזורי השילוב

 703     252    451  316    113 203 שאר האזורים

 873     314    559  393    141 252 כ"הס

בגין ההכנסות  (2009החישוב נערך על בסיס סכומי המענק ותוואי השכר המזכה המעודכנים לשנת * 
  .)ללא עצמאיים(רק עבור הזכאים השכירים בלבד ו )2008של שנת 

  
שיעור העוני בקרב הזכאים קובעת כי , כנסותהבסיס סקר השנערכה על , סימולציה

 נמוך מתחולת העוני בקרב הזכאים שיעור זה.  אחוזים27.4-פריסה ארצית נאמד בב
 הבדלים עקב 51,)מחושב על בסיס סקר ההכנסות,  אחוזים38-כ(באזורי השילוב 

מסימולציה שנערכה על . הארץאזורי אזורי השילוב לשאר ין אפייני האוכלוסייה במב
 המענק אמורים לצמצם את תחולת  כי תשלומיהסיקהכנסות ניתן להבסיס נתוני סקר 

). 8.9לוח  ( בשיעור המיצוי הנוכחי,מממשי הזכאות אחוזים בקרב 4.6-העוני ב
 אחוזים בתחולת העוני 4.5המראות ירידה של     ,,,,ש"תוצאות סקר מהאת הממצא תואם 

  ).8.3לוח (של מקבלי המענק 
        
 8.98.98.98.9 לוחלוחלוחלוח

        ))))באחוזיםבאחוזיםבאחוזיםבאחוזים((((, , , , קקקקשינויים בתחולת העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענשינויים בתחולת העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענשינויים בתחולת העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענשינויים בתחולת העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענ
 )כנסותהסקר ה: המקור(

 מיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלא  אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי אחוזי מיצוי45454545

 

  
  שיעור 
  העוני 
  ללא 
  ,המענק

 כאיםז

  
  שיעור 
  העוני
  ללא ה
  ,מענק

 מממשים

שיעור 
העוני 
 כולל

, המענק
 מממשים

  
  
  
  
 שינויה

שיעור 
העוני 
אחרי 
 המענק

  
  
  
  
 שינויה

 4.6%- 35.8 4.6- 31.0 32.5 37.6 שילובהאזורי 

 4.4%- 26.2 4.6- 24.6 25.8 27.4 סה ארציתבפרי

                                                 
, ש"נתון המקביל בסקר מהמן הב הזכאים המחושבים על בסיס נתוני סקר ההכנסות נמוכים ני בקרועה שיעורי 51

 ).' נספח גולהרחבה רא (.דיווחי הנסקריםבבין היתר בגלל אומדן חסר של הכנסות מעבודה  
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צמצום אצלם בלא נחלצים מעוני מתבטאת שתרומת המענק לשיפור רווחת העניים 
בקרב הזכאים עומקו של .  הנמדד על ידי פער העוני הממוצע מקו העוני, העוניעומק

,  אותוצמצם להצפויהארצית של החוק  ותחולתו ,העוני נאמד בכרבע מקו העוני
זאת בדומה לתוצאות שנתקבלו ). 8.10לוח (  אחוזים5.9-ב ,הנוכחימיצוי ור השיעב

  ).8.4לוח ( אחוזים 5.1- על צמצום פער העוני של הזכאים בהמצביעות ,ש"בסקר מה
  

     8.108.108.108.10    לוחלוחלוחלוח
        שינויים בפער העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענקשינויים בפער העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענקשינויים בפער העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענקשינויים בפער העוני בקרב משפחות הזכאים בעקבות המענק

  )כנסותהסקר ה: המקור(

 מיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלאמיצוי מלא          מיצוי מיצוי מיצוי מיצוי אחוזי אחוזי אחוזי אחוזי45454545
שיעור העוני  

שיעור העוני  ללא המענק
 שינויה אחרי המענק

שיעור העוני  
 שינויה אחרי המענק

 11.8%- 23.9%  5.9%- 25.5%  27.1% שילובהאזורי 

 12.4%- 22.0%  5.9%- 23.6% 25.1% בפריסה ארצית

  
לוח ( ישפרו את רווחתם כלומר , חלק מעניים לקו העוני יתקרבובעקבות המענק

  מעלשעומק העוני שלהם בפריסה הארצית משקל קבוצת העניים ,למשל, כך). 8.11
  .  אחוזים5-ב ,בשיעור המיצוי הנוכחי , אחוזים יצטמצם30

  
 לוחלוחלוחלוח 8.118.118.118.11

        השפעת המענק על התפלגות המשפחות של הזכאים העניים לפי הסטייה מקו העוניהשפעת המענק על התפלגות המשפחות של הזכאים העניים לפי הסטייה מקו העוניהשפעת המענק על התפלגות המשפחות של הזכאים העניים לפי הסטייה מקו העוניהשפעת המענק על התפלגות המשפחות של הזכאים העניים לפי הסטייה מקו העוני
  )כנסותהסקר ה: המקור(

 נקודות אחוז, שינוייםה  ם לפי פערי העוניהתפלגות העניים הזכאי
לפני  סטייה מקו העוני אחרי המענק   אחרי המענק

  מיצוי ארצי המענק
 אחוזים 45

  מיצוי ארצי
  מיצוי ארצי   מלא

  אחוזים45
  מיצוי ארצי

 מלא
 5% 2%  22% 19% 17%  *אחוזים 10עד 

 4% 3%  52% 51% 48%   אחוזים30 עד 11

 9%- 5%-  26% 30% 35% אחוזים 30מעל 

  .)2007-על בסיס קו העוני ב(ח " ש167.5עד * 

  
העלאת סכום המענק , החוק ממוקד היטב בסיוע לאוכלוסיות החלשותשמאחר 

הגדלה של , למשל, כך. העוני בקרב מקבלי המענק ת אתמשמעותית י להפחתוכל
 אחוזים 10-לצמצם את תחולת העוני ב אחוזים תוכל 44-סכום המענק החודשי בכ
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 ההכנסה לנפש תקנית במשפחות העניות בעשירון .52אים בפריסה ארציתבקרב הזכ
 3.3-בהעליון בהתפלגות הזכאים העניים לפי הסטייה מקו העוני נמוכה בממוצע 

כדי לחלץ את המשפחות .  אחוזים6.7 ה המקסימלית היאי והסטי,אחוזים מקו העוני
המתחשב (שפחתי  מעוני יש להגדיל את סכום המענק החודשי כך שבחישוב מההאל

 אחוזים מערך קו 6.7-תגדל הכנסת המשפחה לפחות ב) ביתהבמספר הנפשות במשק 
מספר ה ו,ח לחודש" ש255 , זהןלמשפחות בעשירובהינתן התשלום הממוצע . העוני

הנדרשת היא התוספת , 3.3 העומד על ,הממוצע של נפשות תקניות במשפחות הזכאים
  ).8.12לוח ( הממוצע מענק החודשים מה אחוזי44-כשהם  ,ח למשק בית" ש113
  

        8.128.128.128.12לוח לוח לוח לוח 
        **** אחוזים בקרב הזכאים אחוזים בקרב הזכאים אחוזים בקרב הזכאים אחוזים בקרב הזכאים10101010----תוספת המענק הנדרשת להפחתת העוני בתוספת המענק הנדרשת להפחתת העוני בתוספת המענק הנדרשת להפחתת העוני בתוספת המענק הנדרשת להפחתת העוני ב

 )הכנסותהסקר : המקור(

  
  
  
  
  
  

פער העוני 
בעשירון העליון 
של הזכאים 

 אחוזים, העניים

  
  
  
  
  
  
  
קו 
, העוני
2007** 

  
  

תוספת 
כנסה הה

לנפש 
, תקנית

הנדרשת 
 כדי

לחלץ 
 מעוני

  
  
  
  
  

מספר 
נפשות 
תקניות 
במשק 

 ***בית

  
תוספת 
ההכנסה 
הממוצעת 
למשפחות 

של 
הזכאים 
הנדרשת 
לחילוץ 
 מעוני

  
  
  
  
  
  
  

התשלום 
החודשי 
 הממוצע 

  
  
  
  
  
  
  
  

תוספת 
 הנדרשת

תוספת 
המענק 
החודשית 
הממוצע 
למשפחה 
הנדרשת 
כדי 

להקטין 
  עוני את ה
 10-ב

 אחוזים
         חציון מקסימום

A B C D E F G H I 

   C*A  E*D  F-G H/G 

6.7 3.3 1,675 111.5 3.3 368 255 113 44 

  .חושב לפי סכומי המענק המעודכנים, בהנחה של מיצוי מלא* 
  .2007ב סקר הכנסות "הסימולציה נערכה ע** 

תקניות במשפחות הזכאים הנמצאות בעשירון העליון של התפלגות פער העוני הנפשות המספר *** 
  .יםבקרב הזכאים העני

 

                                                 
52
לחייב , למשל,  חלופה זו עלולהואולם. הפחתת העונילהשפעת המענק עניינן בנבחרות בפסקה זו הההמלצות  
תוך העלאה של המס השולי האפקטיבי המוטל על , יקה מהירה יותר של ההטבה בחלק היורד של הטרפזשח

 חשוב יהיה .) בהקטנת העוני יותראו לחלופין מיקוד נמוך(פרטים המרוויחים הכנסה בטווח זה של הטרפז 
 . מס השולי מהעלאת הכתוצאהלבחון את ההשפעה על העוני כנגד הפגיעה הפוטנציאלית בשעות העבודה 
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 הגדרת קבוצת הביקורת למדגםהגדרת קבוצת הביקורת למדגםהגדרת קבוצת הביקורת למדגםהגדרת קבוצת הביקורת למדגם: : : : ''''נספח אנספח אנספח אנספח א

קביעת תצפית הביקורת לכל תצפית הוגדרו היישובים המקבילים ליישובי  שםל
המרכז , )חיפה והקריות(הוגדרו יישובים מהצפון ) יהודים(לירושלים . הניסוי

; קבוצת ביקורתה נקבעלמזרח ירושלים לא ; )שבע באר(והדרום ) רחובות(
, מרכזבקרבת ה אך גם צפונה ודרומה ,ודים הוגדרו יישובים מהמרכזחדרה יה/לנתניה

. חיפה והקריות, יקנעם עילית, רחובות, גדרה, יבנה, נס ציונה, רמלה לוד כגון
אופקים : לשדרות. טירה ואום אל פחם, טייבה, קלנסאווה: חדרה ערבים/לנתניה
 .קריות ועודה, צפת, כרמיאל: לנצרת עילית. אשדוד ובאר שבע: לאשקלון, ונתיבות

  .אעבלין ועוד, שפרעם, טמרה: לנצרת הערבית

  :הוגדרו תנאים בסיסיים כלהלןעל כך נוסף 
  .אישה לא נשואה, גבר לא נשוי, זוג: ותמשפחשל חלוקה לשלוש קבוצות   .א
תוך הפרדה בין יישובים , לכל אזור ניסוי הוגדר אזור ביקורת: חלוקה לאזורים  .ב

המצורף נספח ה ורא –לפי מיקודים (ם ללא חרדים ם ובין חרדיים לערביייהודי
 ).זיהוי חרדיםל

תצפית ניסוי לתצפית המאפיינים הבאים נקבעו כמחייבים לצורך יצירת זהות בין 
  :53ביקורת

 , ילדים+3,  ילדים2-1: משפחות או בודדיםשל חלוקה לשלוש קבוצות זכאות   .א
  .+50 בןאחד הפרטים משפחה שבה ללא ילדים ו

          .ערבי/יהודי  .ב
          .עולה ממוצא אתיופי  .ג
          .1990עולה משנת   .ד
       .2 ,1,0 עובדיםהמספר   .ה
 ומעלה הוגדר כקבוצה ה מארבע; ילדיםהילדים חייב להיות זהה עד שלושהמספר   .ו

  . אחת
         .2006מספר מקבלי פנסיה בשנת   .ז
          .הכנסות מפנסיהה כולל ,זכאות המשפחה  .ח
          .הכנסות מפנסיההזכאות המשפחה ללא   .ט
        .2006לפי שנת ) הגבר(זכאות הפרט   .י

        .2006לפי שנת ) האישה(זכאות הפרט  .יא
        .2006בשנת ) הגבר(עבד כשכיר  .יב
        .2006בשנת ) האישה (ה כשכירהעבד  .יג
        .2006בשנת ) הגבר(עבד כעצמאי  .יד

                                                 
הסתפקנו בחלוקה : למשל, הוגמשו חלק מהקריטריונים, לצורך זיווג תצפיות רבות יותר,  מאוחר יותר53

; במקום חלוקת המשפחות עם ילדים לשתי קבוצות כמתואר לעיל+ 55למשפחות עם ילדים ולמשפחות של בני 
 .רד מהפרק ועודהונושא הפנסיה 
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        .2006בשנת ) האישה (ת כעצמאיהעבד  .טו
  .2006בשנת  )הגבר( חודשים 12 דעב  .טז
  .2006בשנת ) הגבר(ם  חודשי11עבד מחודש עד   .יז
  .2006בשנת ) האישה( חודשים 12 דהעב  .יח
  .2006בשנת ) האישה( חודשים 11 מחודש עד העבד  .יט
      .)שנתים( יום 730 הפרש תאריך עליה עד 2002עולה משנת   .כ

              .)הגבר(יש פנסיה  .כא
               .)האישה(יש פנסיה  .כב
  

לכלי של עבודת הקשורים לענף הכ, לא חרדים נוספו תנאים אחדיםלגבי בירושלים 
 ;שבירושלים יש מורים רבים פנימ, )לא עובד בחינוך/עובד בחינוך(האישה /הגבר

 יאפשרשימוש במשתנה זה ,  שעובדים בענף החינוך קרובים במאפייניהםבהנחה
  .קרב בין תצפית הניסוי של ירושלים לתצפית הביקורת שלההיטיב ולל

, משפחתיתההכנסה ה: למשל, משתנים אחרים לא חייבו זהות אך חייבו קירבה
 התאפשראך לא תמיד ,  שנים2בעדיפות ראשונה הפרש הגיל לא יעלה על (גיל ה

שנים המספר , ) לאישהמזה שנים לגבר ויותר 7 וההפרש הוגמש עד ,לעמוד בכך
  .' וכד2006עבודה בשנים שלפני החודשי פר מס; 2006בעבודה שכירה לפני 
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        נפלנפלנפלנפלההההניתוח ניתוח ניתוח ניתוח : : : : ''''נספח בנספח בנספח בנספח ב

  : בשני אופנים ערךנ ניתוח הנפל

 לבין) בפועל המדגם דהיינו (המועדים בשני המרואייניםמספר  בין יםפרשהה  . 1
 .)המועדים בשני רואיינו שלא אלה (הנפל

, המועדים בשני שרואיינו האנשים כל את הכולל, בפועל המדגם בין םפרשיהה  . 2
 אם בין (ןאיויהר לצורך שנדגמו האנשים כל את הכולל, המקורי המדגם לבין

 .לרצוי המצוי בין ההבדלים דהיינו, )לאו אם ובין המועדים בשני רואיינו

  
  ):):):):1111----''''לוח בלוח בלוח בלוח ב((((ה ה ה ה לפי שכבות דגימלפי שכבות דגימלפי שכבות דגימלפי שכבות דגימו ו ו ו תקבלתקבלתקבלתקבלשנשנשנשנלהלן הממצאים העיקריים להלן הממצאים העיקריים להלן הממצאים העיקריים להלן הממצאים העיקריים 

, ל"אשר מתוכן הוסרו משפחות ששהו בחו,  משפחות171,673מסגרת הדגימה כללה 
, לפי מדגם שכבות משפחות 2,857נדגמו  ך אלהמתו.  משפחות164,930ונותרו 

, נתניה יהודים/חדרה, ירושלים יהודים( שתייכותהקבוצת ה: שהוגדרו לפי המשתנים
ללא + 55בני /עם ילדים; )נצרת ערבים/נתניה/אשקלון יהודים וחדרה, נצרת יהודים

  ). 2-0(עובדים במשפחה הומספר ; בודדים/זוגות; ילדים
  

 51.3אחוז הנפל הכללי עומד על  .מציג את אחוז הנפל בכל שכבת דגימה 1-'לוח ב
אחוז הנפל שונה . הממצא החשוב העולה מהלוח הוא שהנפל אינו מקרי .אחוזים

  . השכבה שבימשכבה לשכבה ותלוי במאפייני האוכלוסי
הן השכבות המייצגות )  אחוזים70-למעלה מ(בהן אחוז הנפל גבוה שהשכבות 

ובודדים ערבים , שאינם עובדים, מירושלים ומחדרה+ 55זוגות או בודדים יהודים בני 
  אחוזים32(אחוז הנפל נמוך הן שהשכבות . שאינם עובדים, עם ילדים מחדרה ונצרת

ללא ילדים מחדרה ונצרת + 55ערבים בני של הן השכבות המייצגות זוגות ) ומטה
ללא ילדים + 55ובודדים יהודים בני , )שני בני הזוג אינם עובדים או ששניהם עובדים(

 .  מנצרת
   

להלן הממצאים העיקריים העולים מהלוחות בפילוח לפי משתנים דמוגרפיים להלן הממצאים העיקריים העולים מהלוחות בפילוח לפי משתנים דמוגרפיים להלן הממצאים העיקריים העולים מהלוחות בפילוח לפי משתנים דמוגרפיים להלן הממצאים העיקריים העולים מהלוחות בפילוח לפי משתנים דמוגרפיים 
        ):):):):4444----''''בבבב עד  עד  עד  עד 2222----''''בבבבלוחות לוחות לוחות לוחות ((((וכלכליים וכלכליים וכלכליים וכלכליים 

קבוצת ב , מציג את ההבדלים בין הקבוצות במספר העובדים בכל משפחה2-'לוח ב
, נפשות במשפחההמספר במשפחתי והמצב ב, אליה משתייכת המשפחהשהזכאות 

  . המשפחה שבו מתגוררתאזורבם והכנסה והשכר המשפחתייב
 37-כ המקורי במדגם: עובדות שאינן משפחותנרשם בקרב  יותר גבוה הנפל •

 לעומת.  אחוזים30-ל ירד השיעור בפועל במדגם אך, זו קבוצה עם נמנו אחוזים
 שיעור. בפועל במדגם יותר גבוה אחד מפרנס עם המשפחות שיעור זאת

 המשפחות משיעור  אחוזים19-ב קטן בפועל במדגם עובדות שאינן המשפחות
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  אחוזים13 של היעלי ידי על" מפוצה "בפועל והמדגם, המקורי במדגם האלה
 מובהקים נמצאו אלה    הבדלים    .אחד עובד עם במשפחות המקורי המדגם לעומת

 . אחוז0.01 מת מובהקות שלבר

 .ותדומ המקורי ובמדגם בנפל, בפועל במדגם הזכאות קבוצות תיוהתפלגו •

  שיעורבנפל אולם, זוגות של גבוה בשיעור מאופיינים הנפל והן בפועל מדגםה הן •
 ). אחוזים74.0 לעומת  אחוזים68.5 (בפועל מדגםמאשר ב נמוך זה

 יםבשיעור ותמאופיינ) נפלהו מקוריהמדגם ה, בפועל מדגםה( קבוצותה שלוש •
 .)ומטה נפשות שש (וקטנות בינוניות משפחות של)  אחוזים94-כ( יםדומ

 בנפל  אחוזים28.0: (בנפל יותר גבוה מירושלים היהודיות המשפחות חוזא •
 משפחות יותר יש בפועל במדגם ואילו, )בפועל במדגם  אחוזים22.4 לעומת
 .ומנצרת נתניה/מחדרה ערביות

): עובדיםאפס  עם המתואם משתנה (הכנסהכל  ללא במשפחות מאופיין הנפל •
 במדגם זה שיעורואילו  ,אחוזים 43.2 הוא הכנסהכל  ללא בנפל המשפחות שיעור
 .  אחוזים30.0 הוא בפועל

 בני של המשותף השכר את בוחניםכש גם תוקף משנה מקבל לעילד הממצא •
 בקרב והן הנפל בקרב הן אפס הכנסה עם המשפחות ששיעור בעוד: המשפחה
 עם בפועל במדגם המשפחות שיעור, פועלמדגם בב גבוה מאשר המקורי המדגם
 כאשר ניכר ההבדל. המקורי מדגםבו הנפל בקרב זה משיעור גבוה ביתחיו הכנסה
 בין ההבדל (.ח"ש 7,000-ו ח"ש 4,000, ח"ש 2,000 היא המשותף השכר רמת

 ). אחוזים17-מ למעלה הוא המקורי למדגם בפועל המדגם

  
  :3-'ב בלוח לנתונים משלימה תמונה מציג 3.3-'לוח ב

 לעומת,  אחוזים60 הוא עובדים אינם זוגה בני שני בהןש במשפחות הנפל שיעור •
 שניבהן ש ובאלה עובד הזוג מבני אחד בהןש במשפחות  אחוזים48-ו  אחוזים45
 .בהתאמה, עובדים הזוג בני

,  אחוזים50-מ למעלה הוא האזורים מכל יהודיות משפחות בקרב הנפל שיעור •
 הוא ונצרת מחדרה ערביות משפחות בקרב בפועל מהמדגם הנפל שאחוז בעוד
  . אחוזים56

 . אחוזים60 הוא משפחתית הכנסה ללא משפחות בקרב הנפל שיעור •

  
 )הכוללות גם את הפנסיה( מציג את ממוצעי השכר המשותף וההכנסות 3-'לוח ב

ההכנסה המשפחתית הכוללת במדגם , כצפוי מהמגמות שתוארו לעיל. של המשפחות
הפער בין שני המדגמים . ימאשר במדגם המקור) ח"ש 500-בכ(בפועל גבוהה יותר 

).  גדול אף יותרוהפער בהשוואה לנפל (ח"ש 300-בהכנסה לראש משק הבית מגיע לכ
ממוצע גיל הנדגם במדגם בפועל גבוה יותר . תמונה דומה מצטיירת גם לגבי בן הזוג
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כל ההבדלים ברמות השכר המובאות . )47 לעומת 48(נפל בוהמקורי מדגם אשר במ
  .ם סטטיסטיתבלוח נמצאו מובהקי

 לאחר חישוב ממוצעי ההכנסות והשכר במדגם בפועל עם שקלול ,עם זאת
ה י לעומת ממוצעי ההכנסות באוכלוסי,התצפיות לפי מקדמי הניפוח שהתקבלו

ואין , ניתן לראות כי מקדמי הניפוח אכן תיקנו את המדגם) 3.3-'לוח ב(כמשתנה רציף 
 משמע .צעי ההכנסות והשכרממוהמדגם לאוכלוסייה בהבדלים מובהקים בין 

 כמשתנה(אותה תמונה מתקבלת גם בחישוב הגיל . המדגם מייצג את האוכלוסייהש
 ).רציף

על ידי שימוש ברגרסיה לוגיסטית ה רכנעבדיקה נוספת של הנפל והמדגם בפועל 
). 0אחרת , 1=נפל(המשתנה התלוי הוא השתייכות לנפל  שבה, stepwiseבשיטת 

 שנגזרו מהמשתנים 54ם שהוכנסו למודל הם משתני דמיהמשתנים הבלתי תלויי
קבוצת , מחוזה, בודד/זוג, זכאותהסטטוס , עובדים במשפחההמספר : המקוריים

  ). בתוך ומעל ההכנסה המזכה במס, מתחת(טווח הזכאות , הכנסה משפחתיתה
  

  :4-'ב בלוח ותתוצאות המודל מוצג

הסיכוי  ןמ  אחוזים86- מפרנסים במשפחה גבוה באם איןהסיכוי להיות נפל  •
 .יש מפרנס יחידאם להשתייך לנפל 

מהסיכוי של  אחוזים 13-נמוך ב, להשתייך לנפל, ללא ילדים+ 55הסיכוי של בני  •
  .ילד אחד או שנייםמשפחות עם 

 מהסיכוי של  אחוזים32-הסיכוי של ערבים מחדרה ונצרת להשתייך לנפל נמוך ב •
 . יהודים מירושלים

  
  
 

 
  

                                                 
ומשתנה הדמי שלא הוכנס , 0- ו1דרה כמשתנה המקבל את הערכים  כל קטגוריה של משתנה קטגוריאלי הוג54

 .למודל הוא המשתנה בעל השכיחות הגבוהה ביותר
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        1111....בבבבלוח לוח לוח לוח 
 ))))51.351.351.351.3%%%%((((והשוואה לאחוז הנפל באוכלוסייה והשוואה לאחוז הנפל באוכלוסייה והשוואה לאחוז הנפל באוכלוסייה והשוואה לאחוז הנפל באוכלוסייה , , , , נפל בכל שכבהנפל בכל שכבהנפל בכל שכבהנפל בכל שכבהההההז ז ז ז אחואחואחואחו

  
 שכבהה

  
 שכבההתיאור 

מספר 
תצפיות ה

במדגם 
 המקורי

  
  אחוז

 נפלה 
  

 שכבההתיאור  שכבהה

מספר 
תצפיות ה

במדגם 
 המקורי

  אחוז 
 נפלה

6 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מירושלים
 לא עובדים

38 ***73.7   39 
בודדים יהודים בני 

ללא ילדים + 55
 לא עובדים, מאשקלון

34 61.8 

44 
בודדים ערבים עם 

ילדים מחדרה נתניה 
 לא עובדים, ונצרת

75 ***73.4   36 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מאשקלון
 לא עובדים

23 60.9 

9 

  בודדים יהודים 
ללא ילדים + 55בני 

  , מירושלים
 לא עובדים

56 ***71.4   40 

ני בודדים יהודים ב
ללא ילדים + 55

אחד מבני , מאשקלון
 הזוג עובד

23 60.9 

19 
בודדים יהודים בני 

ללא ילדים + 55
 לא עובדים, מחדרה

54 ***70.4   34 
בודדים יהודים עם 

לא , ילדים מאשקלון
 עובדים

45 60.0 

24 
בודדים יהודים עם 

לא , ילדים מנצרת
 עובדים

28 *67.9   14 
בודדים יהודים עם 

לא , רהילדים מחד
 עובדים

75 57.3 

16 
+ 55זוג יהודים בני 

  , ללא ילדים מחדרה
 לא עובדים

38 *65.8   3 
זוג יהודים עם ילדים 

שני בני , מירושלים
 הזוג עובדים

131 55.7 

זוג יהודים עם ילדים  21
 8   65.8* 38 לא עובדים, מנצרת

+ 55זוג יהודים בני 
ללא ילדים 
שני בני , מירושלים
 םהזוג עובדי

38 55.3 

4 
בודדים יהודים עם 
  , ילדים מירושלים

 לא עובדים
74 **64.9   22 

זוג יהודים עם ילדים 
אחד מבני , מנצרת

 הזוג עובד
60 55.0 

1 
זוג יהודים עם ילדים 

לא , מירושלים
 עובדים

94 **63.8   15 
בודדים יהודים עם 

אחד , ילדים מחדרה
 מבני הזוג עובד

45 53.3 

עם ילדים זוג יהודים  11
 26   63.8*** 94 לא עובדים, מחדרה

+ 55זוג יהודים בני 
, ללא ילדים מנצרת

 לא עובדים
15 53.3 

זוג יהודים עם ילדים  31
 28   63.6* 55 לא עובדים, מאשקלון

+ 55זוג יהודים בני 
, ללא ילדים מנצרת

 שני בני הזוג עובדים
15 53.3 

2 
זוג יהודים עם ילדים 

ני אחד מב, מירושלים
 הזוג עובד

150 50.7   17 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מחדרה
 אחד מבני הזוג עובד

56 44.6 

23 
זוג יהודים עם ילדים 

שני בני הזוג , מנצרת
 עובדים

53 49.1   5 
בודדים יהודים עם 
, ילדים מירושלים

 אחד מבני הזוג עובד
45 44.4 
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        1111----''''המשך לוח בהמשך לוח בהמשך לוח בהמשך לוח ב

33 
זוג יהודים עם ילדים 

שני בני הזוג , לוןמאשק
 עובדים

79 48.1   37 

+ 55זוג יהודים בני 
ללא ילדים 
אחד מבני , מאשקלון
 הזוג עובד

34 44.1 

13 
זוג יהודים עם ילדים 

שני בני הזוג , מחדרה
 עובדים

131 48.1   7 

+ 55זוג יהודים בני 
ללא ילדים 
אחד , מירושלים

 מבני הזוג עובד

55 43.6 

38 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מאשקלון
 שני בני הזוג עובדים

23 47.8   27 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מנצרת
 אחד מבני הזוג עובד

23 43.5 

10 

בודדים יהודים בני 
ללא ילדים + 55

אחד מבני , מירושלים
 הזוג עובד

38 47.4   35 
בודדים יהודים עם 

, ילדים מאשקלון
 אחד מבני הזוג עובד

30 43.3 

50 

+ 55בודדים ערבים בני 
ללא ילדים מחדרה 

אחד מבני , נתניה ונצרת
 הזוג עובד

38 47.4   41 
זוג ערבים עם ילדים 
  ,מחדרה נתניה ונצרת

 לא עובדים
94 **40.4 

12 
זוג יהודים עם ילדים 

אחד מבני , מחדרה
 הזוג עובד

150 47.3   32        
זוג יהודים עם ילדים 

אחד מבני , מאשקלון
 הזוג עובד

90 **40.0 

49 

+ 55בודדים ערבים בני 
ללא ילדים מחדרה 

לא , נתניה ונצרת
 עובדים

55 47.3   42 

  זוג ערבים עם 
ילדים מחדרה נתניה 

אחד מבני , ונצרת
 הזוג עובד

150 ***40.0 

25 
בודדים יהודים עם 

אחד , ילדים מנצרת
 מבני הזוג עובד

15 46.7   47 

+ 55זוג ערבים בני 
ללא ילדים מחדרה 

אחד , יה ונצרתנתנ
 מבני הזוג עובד

56 **37.5 

43 
זוג ערבים עם ילדים 
, מחדרה נתניה ונצרת
 שני בני הזוג עובדים

131 45.8   18 
+ 55זוג יהודים בני 

, ללא ילדים מחדרה
 שני בני הזוג עובדים

38 *36.8 

29 
בודדים יהודים בני 

ללא ילדים + 55
 לא עובדים, מנצרת

23 34.8   46 

+ 55בני זוג ערבים 
ללא ילדים מחדרה 

לא , נתניה ונצרת
 עובדים

38 **31.6 

20 

בודדים יהודים בני 
ללא ילדים + 55

אחד מבני , מחדרה
 הזוג עובד

38 **34.2   48 

+ 55זוג ערבים בני 
ללא ילדים מחדרה 

שני בני , נתניה ונצרת
 הזוג עובדים

38 ***26.3 

45 

בודדים ערבים עם 
ילדים מחדרה נתניה 

 אחד מבני הזוג ,ונצרת
 עובד

15 33.3 
  

 
 

30 

בודדים יהודים בני 
ללא ילדים + 55

אחד מבני , מנצרת
 הזוג עובד

15 **20.0 

   2,849 כ בשכבותכ בשכבותכ בשכבותכ בשכבות""""סהסהסהסה    2,849        כ בשכבותכ בשכבותכ בשכבותכ בשכבות""""סהסהסהסה

t-test for independent groups   (51.3%)  בכלל אוכלוסייהבבין אחוז הנפל בשכבה לבין אחוז הנפל  
*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01  
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מדגם מקורימדגם בפועלשכבהמדגם מקורימדגם בפועלשכבה

100.0100.0סה" כ
12.53.3260.50.5
25.35.3270.90.8
34.24.6280.50.5
41.92.6291.10.8
51.81.6300.90.5
60.71.3311.42.0
72.21.9323.93.2
81.21.3333.02.8
91.22.0341.31.6

101.41.3351.21.1
112.53.3360.70.8
125.75.3371.41.2
134.94.6380.90.8
142.32.6390.91.2
151.51.6400.70.8
160.91.3414.03.3
172.22.0426.55.3
181.71.3435.14.6
191.22.0441.42.6
201.81.3450.70.5
210.91.3461.91.3
221.92.1472.52.0
231.91.9482.01.3
240.71.1492.12.0
250.60.5501.41.3

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים, , , , מקורימקורימקורימקוריההההמדגם מדגם מדגם מדגם ההההמדגם בפועל ומדגם בפועל ומדגם בפועל ומדגם בפועל והההה: : : :  התפלגות התצפיות לפי שכבות התפלגות התצפיות לפי שכבות התפלגות התצפיות לפי שכבות התפלגות התצפיות לפי שכבות1.11.11.11.1----''''לוח בלוח בלוח בלוח ב
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        2222----''''בבבבלוח לוח לוח לוח 
        ))))אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים((((התפלגות לפי משתנים שונים התפלגות לפי משתנים שונים התפלגות לפי משתנים שונים התפלגות לפי משתנים שונים הההה    ––––    המדגם בפועל והנפלהמדגם בפועל והנפלהמדגם בפועל והנפלהמדגם בפועל והנפל, , , , המדגם המקוריהמדגם המקוריהמדגם המקוריהמדגם המקורי

  

מספר 
תצפיות ה

במדגם 
 בפועל

  מדגם ה
 מקוריה

  מדגם ה
 נפלה בפועל

  של יה יסטה
  המדגם בפועל 

  מדגם המ
 המקורי

  100.0 100.0 100.0          ככככ""""סהסהסהסה
0 416 36.9 30.0 43.2 -18.8 
1 620 39.4 44.6 34.7 13.2 

  מספר
  ***עובדיםה

2 353 23.7 25.4 22.2 7.2 
1-2ילדים    579 43.4 41.7 44.9 -3.9 
+3ילדים   353 24.9 25.4 24.6 1.9 

  קבוצת 
 זכאות ה

 3.8 30.5 32.9 31.7 457 ללא ילדים+ 55בני 
  מצבה 4.2 68.5 74.0 71.0 1028 זוג

 10.3- 31.5 26.0 29.0 361 בודד ***משפחתיה
 0.2- 94.4 94.0 94.2 83  6עד 

 נפשותהמספר 
+7  1306 5.8 6.0 5.6 3.5 

 11.2- 28.0 22.4 25.2 311 ירושלים יהודים
 2.2- 25.8 24.7 25.3 343 נתניה יהודים/חדרה
 1.1- 10.1 9.9 10.1 138 יהודיםנצרת 

 0.3- 15.3 15.3 15.3 212 אשקלון יהודים
 ***אזורה

  

נצרת /נתניה/חדרה
 ערבים

385 24.2 27.7 20.9 14.6 

0 416 36.9 30.0 43.2 -18.8 
 9.3 6.1 7.3 6.7 101  1750עד 

1750-3000 123 7.9 8.9 7.1 12.0 
3000-4000 122 7.4 8.8 6.2 18.3 

  

  ללא ילדים+ 55בני 
 ילדים והכנסה 1-2או 

4000-5200 

95 6.4 6.8 6.1 6.2 

  

   4000-5700הכנסה 
  ילדים1-2-ו

58 3.6 4.2 3.0 17.1 

  

  ללא ילדים+ 55בני 
 ילדים והכנסה 1-2או 

5200-7000 

121 7.5 8.7 6.3 16.8 

  5700-7000הכנסה 
  ילדים1-2-ו

30 2.0 2.2 1.9 8.0 

7000-10000 201 13.6 14.5 12.9 6.2 

  קבוצת
  הכנסהה
 ***משפחתיתה

10000-12000 122 8.1 8.8 7.4 9.1 
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            2222....בבבב    לוחלוחלוחלוח    המשךהמשךהמשךהמשך
            ))))אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים ( ( ( (שוניםשוניםשוניםשונים    משתניםמשתניםמשתניםמשתנים    לפילפילפילפי    התפלגותהתפלגותהתפלגותהתפלגותהההה    ––––    והנפלוהנפלוהנפלוהנפל    בפועלבפועלבפועלבפועל    המדגםהמדגםהמדגםהמדגם, , , , המקוריהמקוריהמקוריהמקורי    המדגםהמדגםהמדגםהמדגם

0 416 36.9 30.0 43.2 -18.8 
1,000 43 3.0 3.1 3.0 3.0 
2,000 95 5.8 6.8 4.9 17.7 
3,000 86 5.7 6.2 5.3 7.8 
4,000 122 7.4 8.8 6.2 18.3 
5,000  107 7.4 7.7 7.1 4.2 
6,000 104 6.5 7.5 5.6 15.1 
7,000 93 5.6 6.7 4.5 20.3 
8,000  65 4.4 4.7 4.2 6.1 
9,000 66 4.3 4.8 3.8 11.2 

10,000  70 4.9 5.0 4.9 2.0 
11,000 56 3.9 4.0 3.7 4.7 

שכר ה
***משותףה  

12,000  66 4.2 4.8 3.7 13.1 

 10.9 43.2 30.0 27.0 416 הכנסה אפס 
***הזכאות  19.0- 24.4 29.9 36.9 415  מתחת להכנסת הזכאות 

 14.0 25.3 33.1 29.0 459  זכאותההכנסת  

 0.1- 7.2 7.1 7.1 99  מעל להכנסת הזכאות 

  test  square chi   *p<0.10; **p<0.05; ***p<0.01בין המדגם בפועל לנפל
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        2.22.22.22.2----''''לוח בלוח בלוח בלוח ב
 ))))אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים((((התפלגות משתנים מאפיינים לפי המדגם בפועל והנפל התפלגות משתנים מאפיינים לפי המדגם בפועל והנפל התפלגות משתנים מאפיינים לפי המדגם בפועל והנפל התפלגות משתנים מאפיינים לפי המדגם בפועל והנפל 

  כ "סה  
 באחוזים

מספר תצפיות 
 במדגם בפועל

  מדגםה
 בפועל

  
 נפלה

0  100 416 39.8 60.2 
1 100 620 55.1 44.9 

  מספר 
 ***עובדיםה

2 100 353 52.1 47.9 
 53.1 46.9 579 100 1-2ילדים 
 50.4 49.6 353 100 +3ילדים 

  קבוצת 
 זכאות ה

 49.3 50.7 457 100 ללא ילדים+ 55בני 
  מצבה 49.3 50.7 1028 100 זוג

 56.0 44.0 361 100 בודד ***משפחתיה
 49.7 50.3 83 100  6עד 

 נפשותהמספר 
+7 100 1306 48.7 51.3 

 56.8 43.3 311 100 ירושלים יהודים
 52.3 47.7 343 100 נתניה יהודים/חדרה

 51.6 48.4 138 100 נצרת יהודים
 51.4 48.6 212 100 אשקלון יהודים

 ***אזורה

 44.2 55.8 385 100 נצרת ערבים/נתניה/חדרה
0 100 416 39.8 60.2 

 46.8 53.2 101 100  1750עד 
1750-3000 100 123 54.4 45.6 
3000-4000 100 122 57.6 42.5 

  

  ללא ילדים + 55בני 
   ילדים והכנסה1-2או 

4000-5200  
 100 

95 51.6 48.4 

  4000-5700הכנסה 
 100  ילדים1-2-ו

58 56.9 43.1 

  

  ללא ילדים + 55בני 
   ילדים והכנסה1-2או 

5200-7000 100 

121 56.8 43.2 

  

  5700-7000הכנסה 
   ילדים1-2-ו
   

30 52.6 47.4 

7000-10000 100 201 51.7 48.3 

  קבוצת
  הכנסה ה
 ***משפחתיתה

10000-12000 100 122 53.0 47.0 
0 100 416 39.8 60.2 

1000 100 43 50.0 50.0 
2000 100 95 57.2 42.8 
3000 100 86 52.4 47.6 
4000 100 122 57.6 42.5 
5000 100 107 50.7 49.3 
6000 100 104 55.9 44.1 
7000 100 93 58.5 41.5 
8000 100 65 51.6 48.4 
9000 100 66 54.1 45.9 

10000 100 70 49.7 50.4 
11000 100 56 50.9 49.1 

  שכר ה
 ***משותףה

12000 100 66 55.0 45.0 
 60.2 39.8 416 100  הכנסה אפס

 46.2 53.8 415 100 מתחת להכנסת הזכאות
 44.6 55.4 459 100 הכנסת זכאות

 ***זכאותה

 51.5 48.5 99 100 מעל להכנסת הזכאות

  test  square chi   *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01בין המדגם בפועל לנפל
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        3333----''''בבבבלוח לוח לוח לוח 
        לא משוקלללא משוקלללא משוקלללא משוקלל, , , , בנפל ובמדגם המקוריבנפל ובמדגם המקוריבנפל ובמדגם המקוריבנפל ובמדגם המקורי, , , , במדגם בפועלבמדגם בפועלבמדגם בפועלבמדגם בפועל, , , , ממוצעי הכנסה לסוגיהממוצעי הכנסה לסוגיהממוצעי הכנסה לסוגיהממוצעי הכנסה לסוגיה

מדגם  משתנים
 מקורי

מדגם 
  בפועל

 נפל
סטייה בין המדגם 
בפועל למדגם 

  )אחוזים(המקורי 
  11.1 3,443 4,258 3,831 ***תכוללהמשפחתית ההכנסה ה

  13.2 2,213 2,849 2,517 ***כוללת הנדגם ההכנסת 
  7.0 1,556 1,782 1,665 **כוללת ההכנסת בן זוג 

  18.0 762 1,088 922 **בן זוגוהכנסת פרש בין הכנסת נדגם להה
  10.2 3,278 3,980 3,612 ***משותףהשכר ה
  12.6 2,063 2,622 2,330 ***נדגםהשכר ה

  6.0 1,540 1,730 1,631 **זוגהשכר בן 
  2.5 47 48 47 ***גיל הנדגם

    p>0.10 * ;p>0.05** ;p>0.01  ***t-test for independent groupsמדגם בפועל לנפל הבין 

  
        3.33.33.33.3----''''בבבבלוח לוח לוח לוח 

        , , , , ))))משוקלל במשקלות חדשיםמשוקלל במשקלות חדשיםמשוקלל במשקלות חדשיםמשוקלל במשקלות חדשים((((כנסה לסוגיה במדגם בפועל כנסה לסוגיה במדגם בפועל כנסה לסוגיה במדגם בפועל כנסה לסוגיה במדגם בפועל ההההממוצעי הממוצעי הממוצעי הממוצעי ה
 בהשוואה לממוצעים באוכלוסייה כולהבהשוואה לממוצעים באוכלוסייה כולהבהשוואה לממוצעים באוכלוסייה כולהבהשוואה לממוצעים באוכלוסייה כולה

  

  
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        4444----''''בבבבלוח לוח לוח לוח 

 odds ratio----אומד ואומד ואומד ואומד ו: : : : להסבר הנפללהסבר הנפללהסבר הנפללהסבר הנפל, , , , משתנים שנמצאו מובהקים ברגרסיה לוגיסטיתמשתנים שנמצאו מובהקים ברגרסיה לוגיסטיתמשתנים שנמצאו מובהקים ברגרסיה לוגיסטיתמשתנים שנמצאו מובהקים ברגרסיה לוגיסטית

 odd ratio אומד       מסבירים שהוכנסו למודלהמשתנים ה

***ovdim0 1.863        0.62         אין עובדים במשפחה  

*status3  0.865        0.15-        ללא ילדים+ 55בני  

***kvuca5 0.675        0.39-        נצרת ערבים/נתניה/חדרה  

*zakay2 1.288        0.25         מעל ההכנסה המזכה במס  

p>0.01 ;**p>0.05 ;*p>0.1 logistic test stepwise for nefel=1 ***  

 אוכלוסייהב מדגם בפועלב משתניםה

  3,411       3,527          תכוללהמשפחתית הכנסה הה

  2,233       2,382          כוללת הנדגם ההכנסת 

  1,578       1,538          כוללת הזוג ההכנסת בן 

  3,165       3,103          משותףהשכר ה

  2,019       2,018          נדגםהשכר ה

  1,544       1,473          זוגהשכר בן 

  49            49               גיל הנדגם

   .התוצאות אינן מובהקות
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נהליים נהליים נהליים נהליים ייייממממ    ––––    ניתוח השוואתי של ההכנסות על בסיס מקורות שוניםניתוח השוואתי של ההכנסות על בסיס מקורות שוניםניתוח השוואתי של ההכנסות על בסיס מקורות שוניםניתוח השוואתי של ההכנסות על בסיס מקורות שונים: : : : ''''נספח גנספח גנספח גנספח ג
        ולפי דיווחי המרואייניםולפי דיווחי המרואייניםולפי דיווחי המרואייניםולפי דיווחי המרואיינים

        נהליים מרשות המסים לנתונים שנאספו במסגרת הסקרנהליים מרשות המסים לנתונים שנאספו במסגרת הסקרנהליים מרשות המסים לנתונים שנאספו במסגרת הסקרנהליים מרשות המסים לנתונים שנאספו במסגרת הסקרייייממממההההנתונים נתונים נתונים נתונים הההההשוואה של השוואה של השוואה של השוואה של 

ל המוסד לביטוח שנהל המחקר ינהליים שהיו מצויים במיהמדגם התבסס על נתונים מ
 ,יש לציין כי המדגם כלל גם עובדים עצמאיים. 2006 והיו מעודכנים לשנת ,לאומי

  . הפעלת החוקה ליים רק בשנה השנייבעוד שחוק מס הכנסה שלילי הוחל על עצמא
בקבוצת ניסוי ובקבוצת ה, ההשוואות כוללות את כל הרשומות ברמת הפרט

הנתונים . חרדיםהל מזרח ירושלים ושל כולל המדגמים ש, )ללא חזרות(ביקורת ה
  .והמבחנים נערכו ללא שקלול

מוסד  נשווה בין הנתונים שהתקבלו מרשות המסים לנתונים שהתקבלו מהתחילה
          זאת ביחס לשיעור המועסקים וביחס למספר חודשי התעסוקה , ביטוח לאומיל
  .2006-ב

  
        1111----''''גגגג לוחלוחלוחלוח

רשות רשות רשות רשות  ( ( ( (ממממ"""" ולפי נתוני שע ולפי נתוני שע ולפי נתוני שע ולפי נתוני שעלביטוח לאומילביטוח לאומילביטוח לאומילביטוח לאומיהמוסד המוסד המוסד המוסד  לפי נתוני  לפי נתוני  לפי נתוני  לפי נתוני 2006200620062006----תעסוקה בתעסוקה בתעסוקה בתעסוקה בהההה    מצבמצבמצבמצב
        ))))המיסיםהמיסיםהמיסיםהמיסים

  )שכירים של רשות המסים והמוסד לביטוח לאומיהקובץ : המקורות(

4,905=N 
 2006-עבד ב

 אחוזים, )ל"בט(
   2006-לא עבד ב

 כ"סה אחוזים ,)ל"בט(

  52.7  8.6 44.1 )מ"שע (2006-עבד ב

 47.3  40.0  7.3 )מ"שע (2006-לא עבד ב
 51.4  48.6 100.0 

0.026 p-value= McNemar  

  
 בקרב כלל הרשומות בין הנתונים של  אחוזים16-אי התאמות בהיקף של כישנן 

 נקודות 1.5-פער של כאי התאמות אלו יוצרות  .יביטוח לאוממוסד למ לנתוני ה"שע
 לפי  אחוזים51.4מ לעומת " לפי נתוני שע אחוזים52.7 – אחוז בשיעור המועסקים

  .ל"טנתוני הדגימה של ב
מ כולל רק "שהקובץ שנמסר משע עובדהבחלק מאי ההתאמות ניתן להסביר 

  .ל כוללים גם עבודה עצמאית" ואילו נתוני בט,עבודה שכירה
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        2222----''''גגגג לוחלוחלוחלוח
        2006200620062006----לפי עבודה שכירה ועצמאית בלפי עבודה שכירה ועצמאית בלפי עבודה שכירה ועצמאית בלפי עבודה שכירה ועצמאית ב, , , , התאמות בין מקורות הנתוניםהתאמות בין מקורות הנתוניםהתאמות בין מקורות הנתוניםהתאמות בין מקורות הנתונים----איאיאיאי

  )שכירים של רשות המסים והמוסד לביטוח לאומיהקובץ : המקורות(

  שכירכ עבד
 '06בלבד 

  עצמאיכעבד 
 '06בלבד 

  שכירכ עבד
 '06ועצמאי 

  לא עבד
 כ"סה '06   

 

 מספר התצפיות 4,905 2,382 2,164 321 38
 אחוזים, התאמהיש    84 82 98 2  97
 אחוזים,  התאמהןאי 16  18  2  98  3

  
ם אינם רשומים כעובדים בקובץ הנתונים יכמעט כל העובדים העצמאי, כאמור

 16.  מכל אי ההתאמות אחוזים40קבוצה זו מהווה . )רשות המיסים (מ"עשהועבר מש
 לפי 2006-ל רשומים כמועסקים ב" לפי נתוני בט2006- מהפרטים שלא עבדו באחוזים

  . בצי הנתוניםו מכל אי ההתאמות בין ק אחוזים55קבוצה זו מהוות . מ"נתוני שע
 עדכונים, קבציםטעויות בהפגשה של ה: המקורות האפשריים להבדלים אלו

  .מ"בצי שעורטרואקטיביים של ק
חודשי העבודה בקרב פרטים שהיו מועסקים לפי הממוצע של מספר הנשווה את 
; )ם שאינם מועסקים גם כשכירים לא נכללים בניתוחיעובדים עצמאי (....שני המקורות

  ).3'ראה לוח ג(
  

        3333----''''גגגג לוחלוחלוחלוח
        לללל""""י נתוני בטי נתוני בטי נתוני בטי נתוני בט בקרב פרטים שעבדו לפ בקרב פרטים שעבדו לפ בקרב פרטים שעבדו לפ בקרב פרטים שעבדו לפ2006200620062006----ממוצע מספר חודשי עבודה בממוצע מספר חודשי עבודה בממוצע מספר חודשי עבודה בממוצע מספר חודשי עבודה ב

        ממממ""""ולפי נתוני שעולפי נתוני שעולפי נתוני שעולפי נתוני שע
  )שכירים של רשות המסים והמוסד לביטוח לאומיהקובץ : המקורות(

2,165=N  
 9.78 )מ"שע (2006-עבודה בהממוצע מספר חודשי 
 9.54 )ל"בט (2006-עבודה בהממוצע מספר חודשי 

 ***0.24 הפרשה

***p<0.01 Paired-sample t-test 

  
גבי ניתן לערוך השוואה כזו ל. נתוני הסקרלשות המסים  בין נתוני רנשווה אחר כך

כמה ", "?]2008 [2007האם עבדת בשנת : " בהסתמך על השאלות2008 לגביו 2007
 , בן הזוגעלושאלות מקבילות , "?]2008 [2007 עבדת במהלך שנת בסך הכולחודשים 

 שבהם מה הייתה הכנסתך ברוטו מכל המקומות: "וכן שאלות באשר להכנסה מעבודה
  . איוןילפני מועד הרשזאת בכל אחד משלושת החודשים האחרונים " ?עבדת כשכיר
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        4444----''''גגגג לוחלוחלוחלוח
        ממממ"""" לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע2007200720072007----תעסוקתי בתעסוקתי בתעסוקתי בתעסוקתי בההההמצב מצב מצב מצב הההה

  )ש"סקר מהושכירים של רשות המסים הקובץ : המקורות(

4,836=N 
  ,)סקר (2007-עבד ב

 אחוזים
  ,)סקר (2007-לא עבד ב

 אחוזים
  
 כ"סה

 53.9 9.0 44.9 )מ"שע (2007-בד בע
 46.1 35.1 11.0 )מ"שע (2007-לא עבד ב

 55.9 44.1 100.0 

0.003 p-value= McNemar  

  
אי  .מ לנתונים מהסקר" בין נתוני שע אחוזים20-התאמות בהיקף של כ-אי ישנן

  אחוזים53.9 – נקודות אחוז בשיעור המועסקים 2-פער של כהתאמות אלו יוצרות 
  .  מועסקים לפי הסקר אחוזים55.9מ לעומת "ים לפי נתוני שעמועסק
ממי : "שאלהל(ים ישהם עובדים עצמאבסקר  מהפרטים שהשיבו  אחוזים75-כ

. מ"רשומים כלא עובדים בקובץ של שע") ?בלת את שכרך בעבודתך העיקריתיק
  . ההתאמות שנמצאו-קבוצה זו מהווה כרבע מכלל אי

  
        5555----''''גגגג לוחלוחלוחלוח

בקרב פרטים שעבדו בקרב פרטים שעבדו בקרב פרטים שעבדו בקרב פרטים שעבדו , , , , 2007200720072007 עבודה וממוצע השכר החודשי בשנת  עבודה וממוצע השכר החודשי בשנת  עבודה וממוצע השכר החודשי בשנת  עבודה וממוצע השכר החודשי בשנת ממוצע מספר חודשיממוצע מספר חודשיממוצע מספר חודשיממוצע מספר חודשי
        ממממ""""גם לפי נתוני שעגם לפי נתוני שעגם לפי נתוני שעגם לפי נתוני שעוווולפי נתוני הסקר לפי נתוני הסקר לפי נתוני הסקר לפי נתוני הסקר גם גם גם גם 

  )ש"שכירים של רשות המסים וסקר מההקובץ : המקורות(

1,612=N  
 11.06 )מ"שע (2007-עבודה בהממוצע מספר חודשי 
 11.36 )סקר (2007-עבודה בהממוצע מספר חודשי 

 ***-0.30 פרשהה
  

 5,641 ח"ש, )מ"שע(ממוצעת מעבודה שכירה החודשית ההכנסה ה
 4,930 ח"ש, )סקר(ממוצעת מעבודה שכירה החודשית ההכנסה ה
 ***711 הפרשה

***p<0.01 Paired-sample t-test  

  

ביניהם  ח"ש 710-פער של כוכן ,  חודש בין מקורות הנתונים0.3-פער של כ יש
ווח על השכר גדול יותר בקרב פרטים יהפער בד).  אחוזים13-ווח חסר בכיד(בהכנסות 

 לעומת פער ח"ש 990-פער של כ:  בן זוגם שהתראייןל ידישהנתונים לגביהם נמסרו ע
   ).לא מופיע בלוח (ח"ש 550-של כ
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        2008200820082008השוואה של נתוני השוואה של נתוני השוואה של נתוני השוואה של נתוני 
        6666----''''גגגג לוחלוחלוחלוח

        ממממ"""" לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע לפי נתוני הסקר ולפי נתוני שע2008200820082008----תעסוקתי בתעסוקתי בתעסוקתי בתעסוקתי בההההמצב מצב מצב מצב הההה
  )ש"של רשות המסים וסקר מהשכירים הקובץ : המקורות(

1,612=N סקר (2008-עבד ב( ,
  אחוזים

  ,)סקר (2008-לא עבד ב
 אחוזים

, כ"סה
 אחוזים

 50.6 7.7  42.9 )מ"שע (2008-עבד ב
 49.4 34.8 14.7 )מ"שע (2008-לא עבד ב

 57.5 42.5 100 
 

-אי. מ לנתונים מהסקר" בין נתוני שע אחוזים22-התאמות בהיקף של כ-אי ישנן
מבחן >p 0.001( נקודות אחוז בשיעור המועסקים 7-פער של כיוצרות התאמות אלו 

McNemar.(  
 םישהם עובדים עצמאיבסקר  מהפרטים שהשיבו  אחוזים75- כ2008לגבי גם 

רשומים כלא עובדים בקובץ ") ?בלת את שכרך בעבודתך העיקריתיממי ק: "שאלהל(
  .התאמות שנמצאוה-קבוצה זו מהווה כחמישית מכלל אי. מ"של שע
  

        7777----''''גגגג לוחלוחלוחלוח
 בקרב  בקרב  בקרב  בקרב 2008200820082008בשנת בשנת בשנת בשנת הממוצע הממוצע הממוצע הממוצע השכר החודשי השכר החודשי השכר החודשי השכר החודשי וווועבודה עבודה עבודה עבודה ההההחודשי חודשי חודשי חודשי הממוצע של הממוצע של הממוצע של הממוצע של מספר מספר מספר מספר הההה

        ממממ""""לפי נתוני הסקר וגם לפי נתוני שעלפי נתוני הסקר וגם לפי נתוני שעלפי נתוני הסקר וגם לפי נתוני שעלפי נתוני הסקר וגם לפי נתוני שעגם גם גם גם פרטים שעבדו פרטים שעבדו פרטים שעבדו פרטים שעבדו 
  )ש"שכירים של רשות המסים וסקר מההקובץ : המקורות(

1,485=N  
 10.91 )מ"שע (2008-עבודה בהחודשי הממוצע של מספר ה
 11.29 )סקר (2008-עבודה בהחודשי צע של הממומספר ה

 ***-0.39 הפרש
  

 5,559  ח"ש, )מ"שע(ממוצעת מעבודה שכירה החודשית  הההכנסה
 4,603 ח"ש, )סקר(ממוצעת מעבודה שכירה החודשית ההכנסה ה

 ***956 הפרש

***p<0.01 Paired-sample t-test 
  

 17-ווח חסר בכיד (ח"ש 960- פער של כוכן,  חודש0.39-פער מובהק של כ יש
הפער בדיווח על השכר גדול יותר בקרב פרטים . בין מקורות הנתונים) אחוזים

 לעומת ח"ש 1280-פער של כ:  בן זוגם שהתראייןל ידישהנתונים לגביהם נמסרו ע
  ).לא מופיע בלוח (ח"ש 750-פער של כ

 על  מדווחיםפרטיםמהשלפחות חלק  עובדהבאת הפערים שנמצאו ניתן אולי להסביר 

 הפערים ).שכר ברוטוה על לדווח התבקשו שהם אף( ברוטו השכר על ולא נטו שכרה

  .לא מדויק או חלקי מידע בגלל יותר גדולים השכר על הזוג בן של דווחב
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        מקבלי קצבאות וזכאות למס הכנסה שלילימקבלי קצבאות וזכאות למס הכנסה שלילימקבלי קצבאות וזכאות למס הכנסה שלילימקבלי קצבאות וזכאות למס הכנסה שלילי: : : : ''''נספח דנספח דנספח דנספח ד

. גםמבין מקבלי הקצבאות במד ש"מענק מהל מציג את שיעור הזכאים 1-'דלוח 
המקבלות קצבת ילדים ושיעור )  אחוזים29( כמעט שליש מהמשפחות  t0בתקופה
 ממקבלי  אחוזים18-כ. מקבלי קצבת אבטלה היו זכאיות לקבל את המענקמדומה 

 ,היו זכאיות למענק" אורות לתעסוקה"הבטחת הכנסה אשר משתתפים גם בתוכנית 
 של למענק-שיעור הזכאות. קנה ושאיריםי ז,ועוד כעשירית ממקבלי קצבאות נכות

גבוה במידה ניכרת ) הבטחת הכנסה ומזונות(הוריות המקבלות קצבאות קיום -החד
  ). אחוזים30 לעומת  אחוזים40(מזו של שאר הקבוצות 

 מבין  אחוזים25-כ( ש"מהלמבחינת זכאותן " מובילות"גם משפחות העולים 
משפחות מהכן בעיקר ומתו, )ש"זכאיות גם למה מקבלות קצבאותמשפחות העולים ה

משפחות  עלהתוכנית של  הבדיקת השפעת).  אחוזים40-כ(המקבלות הבטחת הכנסה 
שכן , היא בעייתית יותר, "אורות לתעסוקה"המשתתפות כאמור גם בתוכנית , אלה

 למצוא את ההשפעה הנקייה של תוכנית מס  כדי שתי ההשפעותלהפריד ביןקשה 
ת האוכלוסייה של המשפחות עם ילדים שדיווחו בכל יתר קבוצו. הכנסה שלילי עליהן

  .  אחוזים30גבוה יחסית ונע סביב ש "למהעל קבלת קצבת ילדים שיעור הזכאות 
 לוחה. ש"מהלקבוצת הזכאים תוך מ מוצגים אחוזי מקבלי הקצבאות 2-'דבלוח 

 מהמשפחות הזכאיות לתוכנית מקבלות  אחוזיםt0 ,73-מראה שבקבוצת הניסוי ב
קצבת  מקבלות  אחוזים5, קנה ושאיריםי מקבלות קצבת ז אחוזים4-כ, קצבת ילדים

 מקבלות דמי  אחוזים3-ועוד כ, ביטוח לאומימוסד להבטחת הכנסה או קצבת נכות מה
בפילוח המשפחות לפי קבוצות אוכלוסייה רואים את תמונת המצב שתוארה . מזונות
חות העולים עם ילדים הוריות ומשפ-החדמתוך המשפחות :  מנקודת מבט נוספתלעיל

 13- ו אחוזים24 (0t-הבטחת הכנסה ב ותמקבלשיעור גבוה יחסית ) הזכאיות למענק(
שיעור המשפחות , שמאחר שקצבת הילדים היא אוניברסלית, יצוין). בהתאמה, אחוזים

.  אחוזים100עם ילדים הזכאיות לתוכנית שמקבלות קצבה זו היה צריך לנוע סביב 
כנראה בשל טעויות , )t0-קבוצת הניסוי ב( בלבד  אחוזים84-כבפועל הוא עומד על 

  .בדיווח העצמי
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  1-'דלוח 
        ניסויניסויניסויניסויקבוצת הקבוצת הקבוצת הקבוצת ה, , , , t1---- ו ו ו וt0, , , , מבין מקבלי הקצבאותמבין מקבלי הקצבאותמבין מקבלי הקצבאותמבין מקבלי הקצבאות    שששש""""מהמהמהמהללללשיעור הזכאים שיעור הזכאים שיעור הזכאים שיעור הזכאים 

 קצבאותה  

  
  

  
  

 אבטלה

  
נפגעי 
 עבודה

  
הבטחת 
 הכנסה

  
  

 נכות

מזונות 
מביטוח 
 לאומי

  
זקנה 

 ושארים

תגמול 
ממשרד 
 הביטחון

  
  

 םילדי
 t0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0        ככככ""""סהסהסהסה

                 משפחותמשפחותמשפחותמשפחותהההה 

 28.7 16.7 10.2 30.0 12.7 17.6 0.0 29.4 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים   

 71.3 83.3 89.8 70.0 87.3 82.4 100.0 70.6 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        משפחות משפחות משפחות משפחות ההההכ כ כ כ """"סססס

 עם ילדיםעם ילדיםעם ילדיםעם ילדים
                

 29.1 20.0 15.0 40.9 20.0 27.8 0.0 41.7 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 70.9 80.0 85.0 59.1 80.0 72.2 100.0 58.3 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

                 ::::     מזה     מזה     מזה     מזה  

        הוריותהוריותהוריותהוריות----חדחדחדחד                      

 26.4 0.0 18.8 42.9 11.1 33.3 0.0 0.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 73.6 100.0 81.3 57.1 88.9 66.7 0.0 100.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

        הוריותהוריותהוריותהוריות----דודודודו                      

 28.4 25.0 0.0 0.0 23.4 24.0 0.0 42.9 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 71.6 75.0 100.0 0.0 76.6 76.0 100.0 57.1 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

        יהודיםיהודיםיהודיםיהודים       

 26.9 20.0 20.0 50.0 28.6 28.9 0.0 25.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 73.1 80.0 80.0 50.0 71.4 71.1 100.0 75.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             ערבים     ערבים     ערבים     ערבים  

 33.6 0.0 10.0 0.0 9.5 20.0 0.0 100.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 66.4 0.0 90.0 100.0 90.5 80.0 100.0 0.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

       עולים     עולים     עולים     עולים  

 28.9 0.0 0.0 20.0 16.7 38.9 0.0 50.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 71.1 0.0 100.0 80.0 83.3 61.1 0.0 50.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        + + + + 55555555כ בני כ בני כ בני כ בני """"סססס

        ללא ילדיםללא ילדיםללא ילדיםללא ילדים

 11.8 0.0 9.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0        זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 88.2 100.0 90.9 100.0 95.9 100.0 100.0 100.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

 t1                 משפחותמשפחותמשפחותמשפחות
 29.1 42.9 9.7 19.2 14.3 15.2 40.0 33.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 70.9 57.1 90.3 80.8 85.7 84.8 60.0 66.7 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחותההההכ כ כ כ """"סססס

                  עם ילדים עם ילדים עם ילדים עם ילדים

 29.5 50.0 25.0 20.8 20.9 21.8 50.0 39.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 70.5 50.0 75.0 79.2 79.1 78.2 50.0 60.7 א זכאיםא זכאיםא זכאיםא זכאיםלללל  

                 ::::     מזה     מזה     מזה     מזה  

        הוריותהוריותהוריותהוריות----חדחדחדחד                      

 24.8 33.3 25.0 23.8 23.1 24.2 0.0 14.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 75.2 66.7 75.0 76.2 76.9 75.8 0.0 85.7 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  
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        1111----'''' ד ד ד דהמשך לוחהמשך לוחהמשך לוחהמשך לוח
  
        הוריותהוריותהוריותהוריות----דודודודו                       

 29.2 66.7 0.0 0.0 20.4 19.5 50.0 50.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 70.8 33.3 100.0 0.0 79.6 80.5 50.0 50.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

       יהודים     יהודים     יהודים     יהודים  

 26.8 50.0 35.7 27.8 26.8 20.0 0.0 40.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 73.2 50.0 64.3 72.2 73.2 80.0 0.0 60.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

       ערבים     ערבים     ערבים     ערבים  

 35.0 0.0 10.0 0.0 13.0 19.0 50.0 33.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 65.0 0.0 90.0 100.0 87.0 81.0 50.0 66.7 םםםםלא זכאילא זכאילא זכאילא זכאי  

       עולים     עולים     עולים     עולים  

 29.5 0.0 0.0 25.0 22.2 25.0 0.0 33.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 70.5 0.0 100.0 75.0 77.8 75.0 0.0 66.7 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        ++++55555555כ בני כ בני כ בני כ בני """"----סססס

        ללא ילדיםללא ילדיםללא ילדיםללא ילדים

 11.8 0.0 6.0 0.0 2.6 4.3 50.0 12.5 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 88.2 100.0 94.0 100.0 97.4 95.7 50.0 87.5 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  
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        2222----''''דדדד    לוחלוחלוחלוח
        ניסויניסויניסויניסויקבוצת הקבוצת הקבוצת הקבוצת ה, , , , t1---- ו ו ו וt0,  ,  ,  ,  לא זכאים למענקלא זכאים למענקלא זכאים למענקלא זכאים למענקההההזכאים וזכאים וזכאים וזכאים וההההמקבלי קצבאות ביטוח לאומי מקבלי קצבאות ביטוח לאומי מקבלי קצבאות ביטוח לאומי מקבלי קצבאות ביטוח לאומי 

 קצבאותה  

  

    
  

 אבטלה

  
נפגעי 
 עבודה

  
הבטחת 
 הכנסה

  
  

 נכות

מזונות 
מביטוח 
 לאומי

  
זקנה 

 ושארים

תגמול 
ממשרד 
 הביטחון

  
  

 ילדים
 t0                        משפחותמשפחותמשפחותמשפחותהההה

 73.1 0.4 3.9 3.2 5.0 5.3 0.0 1.8 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 53.2 0.5 10.1 2.2 9.9 7.3 0.7 1.2 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        משפחות משפחות משפחות משפחות ההההכ כ כ כ """"סססס

                 עם ילדיםעם ילדיםעם ילדיםעם ילדים

 83.6 0.4 1.2 3.7 4.9 6.1 0.0 2.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 82.2 0.7 2.8 2.1 7.9 6.4 0.8 1.2 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

                 ::::     מזה     מזה     מזה     מזה  
        יותיותיותיותהורהורהורהור----חדחדחדחד                      

 85.3 0.0 8.8 26.5 2.9 23.5 0.0 0.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 77.9 1.0 12.5 11.5 7.7 15.4 0.0 1.9 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

        הוריותהוריותהוריותהוריות----דודודודו                      

 87.6 0.6 0.0 0.0 6.2 3.4 0.0 1.7 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 87.8 0.7 0.2 0.0 8.0 4.2 1.1 0.9 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             יהודים     יהודים     יהודים     יהודים  

 82.7 0.7 1.3 6.0 6.7 7.3 0.0 1.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 81.4 1.0 1.9 2.2 6.0 6.5 0.5 1.4 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             ערבים     ערבים     ערבים     ערבים  

 89.9 0.0 1.3 0.0 2.5 3.8 0.0 3.8 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 82.8 0.0 5.3 1.8 11.2 7.1 1.2 0.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             עולים     עולים     עולים     עולים  

 69.6 0.0 0.0 1.8 1.8 12.5 0.0 3.6 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 78.0 0.0 3.3 3.3 4.1 8.9 0.0 1.6 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        ++++55555555כ בני כ בני כ בני כ בני """"סססס

         ללא ילדים ללא ילדים ללא ילדים ללא ילדים

 5.3 0.0 21.1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 4.2 0.3 22.3 2.2 13.1 8.7 0.6 1.4 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

                 משפחותמשפחותמשפחותמשפחות  
t1 75.2 1.1 4.3 1.8 5.3 6.7 0.7 4.3 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים 

 53.5 0.4 11.6 2.2 9.3 11.0 0.3 2.5 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        משפחותמשפחותמשפחותמשפחותההההכ כ כ כ """"סססס

                  עם ילדים עם ילדים עם ילדים עם ילדים

 86.1 1.2 2.5 2.0 5.7 7.0 0.4 4.5 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 82.7 0.5 3.0 3.1 8.7 10.1 0.2 2.8 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

                 ::::     מזה     מזה     מזה     מזה   
        הוריותהוריותהוריותהוריות----חדחדחדחד                      

 82.4 2.9 14.7 14.7 8.8 23.5 0.0 2.9 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 81.7 1.9 14.4 15.4 9.6 24.0 0.0 5.8 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  



 94 

        2222----''''המשך לוח דהמשך לוח דהמשך לוח דהמשך לוח ד
 
        הוריותהוריותהוריותהוריות----דודודודו                      

 91.0 1.1 0.0 0.0 5.6 4.5 0.6 5.1 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 87.3 0.2 0.4 0.0 8.7 7.4 0.2 2.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             יהודים     יהודים     יהודים     יהודים  

 84.7 2.0 3.3 3.3 7.3 7.3 0.0 4.0 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 83.8 0.7 2.2 3.1 7.2 10.6 0.0 2.2 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             ערבים     ערבים     ערבים     ערבים  

 91.1 0.0 1.3 0.0 3.8 5.1 1.3 3.8 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 79.3 0.0 5.3 3.6 11.8 10.1 0.6 3.6 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

             עולים     עולים     עולים     עולים  

 78.6 0.0 0.0 1.8 3.6 10.7 0.0 7.1 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 85.4 0.0 2.4 2.4 5.7 14.6 0.0 6.5 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  

  
        ++++55555555כ בני כ בני כ בני כ בני """"----סססס

         ללא ילדים ללא ילדים ללא ילדים ללא ילדים

 5.3 0.0 15.8 0.0 2.6 5.3 2.6 2.6 זכאיםזכאיםזכאיםזכאים  

 4.2 0.3 26.3 0.6 10.3 12.6 0.3 2.0 לא זכאיםלא זכאיםלא זכאיםלא זכאים  
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 ממדי העוני של המשפחות בסקרממדי העוני של המשפחות בסקרממדי העוני של המשפחות בסקרממדי העוני של המשפחות בסקר: : : : ''''נספח הנספח הנספח הנספח ה

 סוגיו תחולת העוני של משפחות לפי קבוצות אוכלוסייה  מוצגות2-'ה- ו1-'הבלוחות 
גבוהים ביותר ביחס ת הזכאות וקבוצכל בממדי העוני , כפי שניתן להתרשם. זכאותה

לעומת  ( אחוזים61-תחולת העוני של המשפחות במדגם מגיעה ל: לכלל האוכלוסייה
 התוכנית נועדה לסייע שכן ,) בשנים האחרונות בכלל המשפחות בישראל אחוזים20
קבוצות האוכלוסייה במגמות ממדי העוני .  נמוכהיהרמת הכנסותשאוכלוסייה ל

ערבים גבוהה בקרב התחולת העוני : השונות מצביעות על דמיון לנתונים הידועים
).  אחוזים62(עולים דומה לממוצע ה בקרבת העוני  ותחול,) אחוזים73-כ(מהממוצע 

ותחולת העוני של ,  אחוזים48-כ, נמוכה מהממוצע ש"מהלתחולת העוני של הזכאים 
שאינם עובדים או משתכרים שכר משום לא (מי שלא נמצאו זכאים מסיבות אחרות 

סות בעלי הכנל כוונתמאכן  שהתוכנית מכאן.  אחוזים38 – היא הנמוכה ביותר) נמוך
תחולת העוני של מי שאינם  .שתחולת העוני שלהן גבוההמשפחות לונמוכות יחסית 

 וכוללת רכיב גדול יחסית של משפחות  אחוזים80-זכאים בגין שכר נמוך מגיעה לכ
  .אשר הממצאים לגביהם ינותחו כאמור בנפרד, חרדיות

 לו מובאים ממצאים המוגבלים רק למשפחות בקבוצת הניסוי שקיב3-'הבלוח 
, מאחר שנתונים אלה אינם מובאים בהשוואה לקבוצת הביקורת). t1-ב( במדגם ש"מה

ולא על פי ההכנסה של המשפחה  (2007-הוצגה הזכאות לפי נתוני רשות המסים ב
דהיינו לפי הזכאות , )כפי שנעשה ביתר הלוחות בניתוח הנוכחי, המדגםבניית בעת 
  .זה כוללים את ערביי מזרח ירושלים נתוני לוח ,בניגוד ללוחות האחרים. בפועל

    מגיע  ןזכאות משפחות שמימשו אתהמספר ) כלל המשק(על פי נתוני המקרו 
).  אלף זכאים64  אלף פרטים מתוך29( אלף משפחות זכאיות 59מתוך אלף  27-לכ

 23-כהוא  על פי נתוני רשות המסים מימשו את זכאותןש במדגםבמדגםבמדגםבמדגםמספר המשפחות 
האוכלוסייה מלוא את  ייצגאלף נובע מכך שהמדגם לא  27 ההפרש לעומת (.אלף

  אלף משפחות שמימשו את זכאותן23 םאותמתוך ) .הזכאית והמממשת את זכאותה
הממצאים . כי אכן קיבלו את המענקבסקר דיווחו   אלף11- מעט יותר מ– כמחציתרק 

 – ח"ש 200-לגבי אלה מורים כי סכום המענק החודשי הממוצע למשפחה עמד על כ
המענק ות זכב .הו להכנסה ברוטו של המשפחות שקיבלו אחוזים3-תוספת של כ

שיעור הנחלצים ו,  מבין המממשים את זכאותם אחוזים8-הצליחו להיחלץ מעוני כ
מאשר במשפחות עם  ארבעהשמימשו את זכאותם גבוה פי + 55-מעוני בקבוצת בני ה

  ). בהתאמה אחוזים6-לעומת כ,  אחוזים28-כ(ילדים 
 שבמסגרתו מופיעים הממצאים כאשר ,"תרגיל" בוצע 3-'הבטור הרביעי של לוח 

 .55נהלייםנהלייםנהלייםנהלייםייייהמהמהמהמאת סכום המענק שקיבלו על פי הנתונים  לתשובות הנסקריםמצמידים 

                                                 
דיווח של הנשאל על : המערב שני מקורות מידע שונים,  יש להתייחס בזהירות ובהסתייגות לעיבוד מעין זה55

  .שהוא מדויק,  לגבי נתוני המענק בלבדדיווח מינהליו, כלפי מטהמוטה  ,על פי מחקרים,  שהוא, יתר ההכנסות
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בין נתוני המממשים את זכאותם לפי הסקר לבין , באופן כללי, עיבוד זה מראה דמיון
ה המשפחתית לא משתנה תרומת המענק להכנס : לפי רשויות המסנתוניהם

מ קטן "המממשים לפי נתוני שעמקרב  שיעור הנחלצים מעוני ,עם זאת. משמעותית
תכן שיש בכך כדי לרמוז שמי שלא דיווחו על סכום המענק הם יי.  אחוזים5-כ –יותר 

הבנק  נותלחשבולב לכניסת כספי המענק  ושמ שלא , יותריםמבוססמקבלים הה
כי לוגיסטית הרגרסיה הממצאים מזו מראים הבניגוד להשערה אולם  .םשלה

. עניים-פחותהשל  זומ הגבוהעל קבלת המענק לדווח יותר לא -הענייםשל ההסתברות 
נהליים יהמנתונים ה על פיכך שסביר להניח שהירידה בתרומת המענק לחילוץ מעוני 

אך נכללו כמקבלות ,  שלא דיווחו על קבלת המענק בסקרמשפחותתווספות מהנובעת 
שעומק העוני שלהן גדול בין אלה אמורות להיכלל משפחות ; בנתונים המינהליים

  . מעוניהמענק לא הספיק כדי לחלצןו ,יותר
 בין שתי תקופות משפחותשל תחולת העוני ב מציג את ההפרשים 4-'הלוח 
, כפי שניתן לראות. ביקורתהוניסוי קבוצות ה ב,לפי קבוצות אוכלוסייההחקירה 

אחד בקבוצת הניסוי לעומת כאחוז בל משפחות עם ילדים עלתה תחולת העוני ש
העוני של המשפחות עם משמע ש .בקבוצת הביקורת,  אחוזים3.6, ה גבוהה יותריעלי

. בקבוצת הביקורת אשרמ פחות  בין שתי תקופות החקירהילדים בקבוצת הניסוי עלה
-משפחות החדבבמיוחד בולטת  ו,לרוב סוגי המשפחות עם ילדים משותפת זו התמונ

בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת  הקבוצה היחידה שבה הפרש ההפרשים .הוריות
היא  –את העוני בה  הצליח להוריד ש"מהמענק שמשמע  – ומובהק שליליהוא 

  +.  55קבוצת העולים בני 
 מצביעים הממצאים . מראה את אותם נתונים בפילוח לפי קבוצות זכאות5-'הלוח 

משפחות הזכאים שתחולת העוני גם בסטטיסטית בתחולת העוני -קתמובהירידה על 
 : בקבוצת הביקורת אחוזים6- אך עלתה בכ,נותרה ללא שינוי בקבוצת הניסוי בקרבן

 ומצביע על הטבה מובהקת במצבן בין  אחוזים6-מגיע לכלגביהן הפרש ההפרשים 
  . שתי תקופות החקירה

ניכרת : ם לגבי תחולת העוני של ילדים מוצגים נתונים דומים במגמותיה6-'הבלוח 
בקרב קבוצת הזכאים בין שתי , ולא רק של משפחות, ירידה תחולת העוני של ילדים

אולם הממצאים אינם מובהקים , התקופות בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הביקורת
  .סטטיסטית
בעוד שהנתון .  עומק העוני של המשפחות–מביא מדד נוסף לעוני  7-'הלוח 

 שהכנסת המשפחות העניות רחוקה בממוצעמשמע  – ארצי עומד על כשלישה
 בקבוצת  אחוזים53.9-בנתוני הסקר פער העוני הממוצע מגיע ל – בכשליש מקו העוני

   .t1 בקבוצת הביקורת בתקופה הדומ שיעור ולt0הניסוי בתקופה 
 43-אך הוא עולה לכ ,t0- ב אחוזים41-בקבוצת הזכאים עומק העוני מגיע לכ

נתונים אלה מובילים למסקנה .  לעומת ירידה מסוימת בקבוצת הביקורת– t1- באחוזים
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הממצאים לגבי עומק העוני אינם מצביעים , כי בניגוד לממצאים לגבי תחולת העוני
 על הרעה דווקא אלא,  ונותרו עניותמענקבה במצב המשפחות שקיבלו את העל הט
, חולת העוני מובילה לעלייה בעומק העונייצוין כי פעמים רבות ירידה בת. מסוימת

שלא הצליחו להיחלץ מעוני בעקבות , ה נותרים העניים יותרישכן באוכלוסייה העני
  . השינוי שנעשה

   
        1111----'''' ה ה ה הוחוחוחוחלללל

        וכלוסייהוכלוסייהוכלוסייהוכלוסייהאאאאלפי קבוצות לפי קבוצות לפי קבוצות לפי קבוצות , , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t1---- ו ו ו וt0, , , , תחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחות

  t0 t1 

 ביקורתה  ניסויה  ביקורתה  ניסויה  

  

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה 

 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה
 יםמסהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

                       משפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדים

 9.0 66.1 72.6 11.6 66.1 74.7 10.6 61.7 69.0 13.1 64.0 73.6 ככככ""""סהסהסהסה

 10.0 72.4 80.5 19.5 63.5 78.9 18.6 67.9 83.4 16.3 66.7 79.7 הוריותהוריותהוריותהוריות----חדחדחדחד

 8.4 65.2 71.2 9.4 66.9 73.8 8.6  61.2 66.9 12.5 63.7 72.8 הוריותהוריותהוריותהוריות----דודודודו

 8.4 65.5 71.5 12.2 65.2 74.2 10.0 60.8 67.6 13.7 62.8 72.8 יהודיםיהודיםיהודיםיהודים

 11.8 70.6 80.0 6.6 74.6 79.9 12.0 69.0 78.4 9.8 72.8 80.7 ערביםערביםערביםערבים

 13.1 56.7 65.2 17.8 58.5 71.2 9.2 57.6 63.4 10.2 61.8 68.8 עוליםעוליםעוליםעולים

                        לא ילדיםלא ילדיםלא ילדיםלא ילדים ל ל ל ל++++55555555בני בני בני בני 

 22.6 55.0 71.1 17.9 62.0 75.5 21.4 53.8 68.4 16.2 58.6 69.9 ככככ""""סהסהסהסה

 22.8 53.4 69.1 19.4 58.6 72.6 19.4 53.9 66.9 17.4 55.8 67.5 יהודיםיהודיםיהודיםיהודים

 18.9 66.1 81.5 5.0 74.6 78.5 19.4 67.5 83.7 9.7 73.5 81.4 ערביםערביםערביםערבים

 27.6 55.1 76.1 28.0 59.4 82.6 40.1 38.2 63.7 21.4 62.4 79.4 עוליםעוליםעוליםעולים
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        2222----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        לפי קבוצות זכאותלפי קבוצות זכאותלפי קבוצות זכאותלפי קבוצות זכאות, , , , ניסוי וביקורתניסוי וביקורתניסוי וביקורתניסוי וביקורת, , , , t1---- ו ו ו וt0, , , , תחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחותתחולת העוני של משפחות

  t0 t1 

 ביקורתה  ניסויה ביקורתה  ניסויה  

  

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה 
 ומיסים

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 ברההה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
ברה הה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
ברה הה
 סיםהמו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
עברה הה
 )וזיםאח(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
עברה הה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 עברההה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
עברה הה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 עברההה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
עברה הה
 )אחוזים(

 14.8 57.7 67.7 14.3 58.2 67.9 15.2 54.6 64.4 14.4 55.8  65.2 כ"סה

 12.8 53.8 61.7 17.0 48.4 58.3 15.4 47.2  55.7 14.2 47.5 55.4 זכאים
לא 

זכאים 
ולא 

 19.1 69.0 85.2 10.4 76.2 85.1 12.6 74.6 85.3 13.7 69.5 80.5 עובדים

לא 
, זכאים
שכר 
 נמוך

94.2 79.1 16.0 72.0 53.0 26.4 94.9 78.1 17.7 85.3 74.9 12.2 
לא 

זכאים 
 9.7 41.1 45.5 16.8 37.9 45.5 15.2 39.3 46.3 15.7 38.4 45.5 אחר
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        3333----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        מס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימס הכנסה שלילימענק מענק מענק מענק שקיבלו שקיבלו שקיבלו שקיבלו ) ) ) ) כולל מזרח ירושליםכולל מזרח ירושליםכולל מזרח ירושליםכולל מזרח ירושלים((((נתונים על המשפחות נתונים על המשפחות נתונים על המשפחות נתונים על המשפחות 

        t1, )קבוצת הניסוי (

הוצמד סכום המענק כפי שהתקבל מנתוני , המדווחים על ידי הנשאלים, לנתוני ההכנסות בסקר* 
 .)רשות המיסים (מ"שע

  

  סך 
הזכאים 
  שקיבלו 
 מענק

  
  

משפחות 
 עם ילדים

  
  
  + 55בני 

 ללא ילדים

זכאים הסך 
שקיבלו מענק 

נתונים הי לפ
 נהלייםימה

בממוצע למשפחה המענק סכום 
 245 209 207 207 לחודש

  ממוצעתהמשפחתית הכנסה הה
 המענקבחודש ללא 

6,604 6,738 5,688 6,211 

  ממוצעת  המשפחתית ההכנסהה
 6,456 5,897 6,946 6,811 *המענקבחודש עם 

נחלצו מעוני בעקבות הזיכוי במס 
 4.5 28.9 6.2 8.4 )אחוזים(

  משפחות במדגם המקבלות המספר 
 226 15 93 110 המענקאת 

משפחות באוכלוסייה המספר 
 23,083 1,456 9,827 11,382 מענקהמקבלות את ה
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        4444----''''ההההוח וח וח וח לללל
, , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה    ––––    t0 לעומת  לעומת  לעומת  לעומת t1    ––––פרש בין תחולת העוני של משפחות פרש בין תחולת העוני של משפחות פרש בין תחולת העוני של משפחות פרש בין תחולת העוני של משפחות הההההההה

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

 ביקורתה ניסויה  

  

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 העברה ה

הכנסה ה
פני ל

תשלומי 
עברה הה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 העברה ה

הפרש  
ההפרשים 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

             משפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדיםמשפחות עם ילדים

 2.4- 1.6- 4.4 3.6 1.5- 2.1 1.1 כ"סה

 7.6- 8.5- 4.5 2.9- 3.2 3.1- 0.7- הוריות-חד

 0.9- 0.1- 4.0 4.3 3.1- 3.1 1.0 הוריות-דו

 2.3- 1.6- 4.7 4.0 1.5- 2.4 1.4 םיהודי

 0.2 0.2- 1.6 1.6 3.2- 1.8 0.8- ערבים

 2.4- 3.9 0.9- 1.8 7.6 3.3- 2.3 עולים

                ללא ילדיםללא ילדיםללא ילדיםללא ילדים+ + + + 55555555בני בני בני בני 
 2.1 1.2 1.3 2.7 1.7 3.4 5.6 כ"סה

 3.3 3.3 0.6- 2.2 2.0 2.8 5.1 יהודים

 2.4 0.5- 1.4- 2.2- 4.7- 1.1 2.9- ערבים

 19.9-* 12.5- 17.0 12.4 6.6 2.9- 3.2 ליםעו

surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01    
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        5555----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
            ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה    ––––    t0 לעומת  לעומת  לעומת  לעומת t1    ––––ההפרש בין תחולת העוני של משפחות ההפרש בין תחולת העוני של משפחות ההפרש בין תחולת העוני של משפחות ההפרש בין תחולת העוני של משפחות 

  ביקורת ניסוי  

  

  
  
  
הכנסה ה

לפני 
תשלומי 

העברה ה
 מסיםהו

  
  
  
  

הכנסה 
לאחר 

תשלומי 
 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

  
  
  
הכנסה ה

לפני 
תשלומי 

עברה הה
 מסיםהו

  
  
  
  
הכנסה ה

לאחר 
תשלומי 

 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 

העוני 
לאחר 

תשלומי 
העברה ה
 )אחוזים(

  
הפרש 

ההפרשים 
בין הניסוי 
לביקורת 

הכנסה (
לאחר 

תשלומי 
 ))))עברההה

 0.7- 0.5- 3.1 3.2 0.1- 2.4 2.7 כ"סה

 5.7- 2.6- 6.6 5.9 2.8 0.9 2.9 זכאים

לא זכאים 
ולא 

 עובדים
4.6 6.7 -3.3 0.0 -5.6 6.5 ***12.3 

, לא זכאים
 22.8-** 14.1- 21.9 13.3 1.7 1.0- 0.8 שכר נמוך

 -לא זכאים 
 2.3- 5.5- 1.8 0.8- 1.1 0.5- 0.0 אחר

surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01    
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        6666----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים, , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצת הקבוצת הקבוצת הקבוצת ה    ––––    t0 לעומת  לעומת  לעומת  לעומת t1    ––––תחולת העוני של ילדים תחולת העוני של ילדים תחולת העוני של ילדים תחולת העוני של ילדים 

 ביקורת ניסוי  

 משפחההסוג 

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה

 ומסים

הכנסה 
לאחר 
תשלומי 

 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 
  העוני
לאחר 

ומי תשל
העברה ה
 )אחוזים(

הכנסה ה
לפני 

תשלומי 
העברה ה
 מסיםהו

הכנסה ה
לאחר 
תשלומי 

 העברהה

שיעור 
הירידה 
בתחולת 
  העוני 
לאחר 
תשלומי 

העברה ה
 )אחוזים(

הפרש 
ההפרשים 
בין הניסוי 
לביקורת 

הכנסה (
לאחר 
 תשלומי

העברה ה
 ))))מסיםהו

                      משפחות עם ילדים
 0 0.5 1.3 1.9 -1.3 1.3 0.2 כ"סה

 1.2- 3.8- 1.2 2.5- 1.5 0 1.6 הוריות-חד

 0.2 1.3 1.4 2.5 1.8- 1.5 0 הוריות-דו

 0.1 0.9 1.4 2.3 1.3- 1.5 0.4 יהודים

 0.2 0.6- 0.2- 0.8- 2.4- 0 2.3- ערבים

 6.3 9.6 5.8- 2 5.0 0.5 5.1 עולים

               קבוצות זכאות

 זכאים
4.2 3.6 0.1 2.6 3.3 -1.5 0.3 

לא זכאים ולא 
  עובדים

-0.5 3.6 -4.4 0.8 -6.0 7.2 *9.6 

שכר , לא זכאים
 6.5- 11.3- 11.4 1.8 3.6- 4.9 1.4 נמוך

 0.6- 3.1- 1.0 0.7- 0.9- 0.4 0.1-  אחר-לא זכאים 

 surveyreg : *p<0.1;**p<0.05;***p<0.01  
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 7777----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים, , , , t1---- ל ל ל לt0פער העוני וההפרש בין פער העוני וההפרש בין פער העוני וההפרש בין פער העוני וההפרש בין 

  t0 t1  נקודות אחוז(הפרש( 

 ביקורתה סויניה ביקורתה ניסוי ביקורתה ניסויה  
  הפרש 

 ההפרשים

               משפחות עם ילדים
 1.0 0.2- 0.9 54.7 53.9 54.9 53.0 כ"סה

 0.1- 2.8- 3.0- 45.4 45.8 48.3 48.8 הוריות-חד

 0.8 0.8 1.5 56.1 55.7 55.3 54.1 הוריות-דו

 1.7 0.0 1.7 56.6 55.6 56.6 53.9 יהודים

 1.1- 0.0 1.1- 47.9 48.1 47.9 49.2 ערבים

 9.6- 3.3 6.2- 53.0 49.6 49.7 55.8 ליםעו

                ללא ילדים+ 55בני 
 11.5 7.9- 3.6 54.1 59.6 62.0 55.9 כ"סה

 10.3 4.3- 6.1 57.7 62.1 62.0 56.0 כ"סה

 4.2 4.7- 0.5- 52.6 55.8 57.3 56.3 יהודים

 10.7 15.6- 4.9- 41.9 47.4 57.5 52.3 ערבים

          קבוצות זכאות
 4.2 2.3- 1.9 44.5 43.0 46.9 41.1 םזכאי

לא זכאים ולא 

 עובדים
62.4 60.5 63.0 61.4 

0.6 0.9 -0.2 

שכר , לא זכאים

 נמוך
53.8 55.9 52.7 53.0 -1.2 -2.9 1.8 

 2.6 1.3 3.9 60.4 60.5 59.1 56.6 אחר-לא זכאים 

            
המשפחות של  ןלנוכח הממצאים המובהקים המצביעים על הטבה במצב

ניתן לייחס את ההטבה במצב העוני שלהן למענק מס ההכנסה  ,ת את זכאותןהמממשו
שהמענק שיפר את מצבה של  המראיםאין ממצאים מובהקים , אף שזהו הישג. השלילי

 ברמת ,ה העובדת עם ילדיםיהאוכלוסייה הענישל או , האוכלוסייה הענייה העובדת
ם משמעותיים יותר ממצאי יתקבלותקופת החקירה הבאה בתכן שיי. כלל המשק

בסוגיית השפעת המענק על ממדי העוני של אוכלוסייה רחבה יותר מאוכלוסיית 
  . הזכאים בלבד
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מביא את שיעור המדווחים על תחושת עוני בהתאמה למצב העוני כפי  8-'הלוח 
מבחן חי בריבוע לבדיקת טיב ההתאמה בין שני . נמדד לצורכי מחקר זההוא ש

מהמקרים קיימת   אחוזים60-ב:  חיובי מובהק בין השנייםתאםיהמשתנים מורה על מ
נמצא אפוא ). עני או חש עני והוא עני אינוואינו חש עני (התאמה בין שני המדדים 

מבוססת על המציאות כפי שהיא משתקפת בנתוני ההכנסות של  עצמיתהשהתחושה 
   .הן בקבוצת הניסוי והן בקבוצת הביקורת, המשפחה

ממצאי רגרסיה לוגיסטית האומדת את הסיכויים של  ,9-' הח בלו,לבסוף מובאים
זכאות הוגדרה במקרה זה לפי הזכאות ה (.משפחה להיות זכאית לקבלת המענק

ממצאי הרגרסיה מורים כי המשתנים ) .2007 של יםנתוני רשות המס, בפועל
 12מעל : המובהקים שנמצאו כמעלים או מורידים את הסיכוי להיות זכאים למענק הם

 40-50-בכ נמוכהלהיות המשפחה זכאית של משפחה שנות לימוד ההסתברות 
ת והורי-דו;  אחוזים100-בשל משפחה לזכאות ת מעלה את סיכוייה וחד הורי; אחוזים

 שכן ,הוריות-לדוקבוצה משלימה  האינהוריות -חד ( אחוזים85-מעלה את סיכוייה ב
 40-מפחיתה את סיכוייה בכהיות המשפחה יהודית ; )גם משפחות ללא ילדיםישנן 

כן נמצא כי מגורים .  אחוזים50- והיותה משפחת עולים מעלה את סיכוייה בכאחוזים
  . אחוזים50-באזור ירושלים מפחיתים את ההסתברות לזכאות למענק בכ

  
        8888----''''ההההלוח לוח לוח לוח 

        ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה    ,,,,שכיחות המדווחים על תחושת עוני מול השרויים בעונישכיחות המדווחים על תחושת עוני מול השרויים בעונישכיחות המדווחים על תחושת עוני מול השרויים בעונישכיחות המדווחים על תחושת עוני מול השרויים בעוני

 ***קורתביה ***ניסויה  
 27.8  22.0 מוגדרים עניים אינם אינם חשים עניים ו

 30.3  25.3  אינם חשים עניים אך מוגדרים עניים 

 14.0 16.0 חשים עניים אך אינם מוגדרים עניים 

 27.9 36.7 חשים עניים ומוגדרים עניים 

        surveyfreq : ***p<0.01 עניים כי הםבדיקת התלות בין היות האנשים עניים לבין תחושתם 
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        9999----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
 וצאות רגרסיה לוגיסטיתוצאות רגרסיה לוגיסטיתוצאות רגרסיה לוגיסטיתוצאות רגרסיה לוגיסטית ת ת ת ת    ––––הסיכויים להיות זכאי למענק הסיכויים להיות זכאי למענק הסיכויים להיות זכאי למענק הסיכויים להיות זכאי למענק 

 משתני הרגרסיה
  יחס הסיכויים

)odds ratio(  
רמת 

 מובהק המובהקות
   0.72  1.055  עני

  0.53 0.892 מקבל קצבאות

  0.93 0.000 אין עובדים במשפחה
  

     ) שנים9-12: הבסיס(לימוד השנות 
  0.13 0.675  8עד 

13-16  0.602 0.00  *** 
+17  0.496 0.00 ***  
  

 *** 0.00 2.048  הוריות-חד
 *** 0.00 1.847 הוריות-דו

 *** 0.01 0.625 )ערבי ואחר: הבסיס(יהודים 
 ** 0.02 1.541 עולים

  

     )נתניה/חדרה: הבסיס(אזור ה
 *** 0.00  0.457 ירושלים

  0.11 0.715 נצרת

  0.18 0.717  אשקלון

logistic regression for mishpaha zakait=1: *p<0.1; **p<0.05;***p<0.01  

        .t1העיבודים נעשו לגבי 
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        10101010----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים, , , , t0, , , , הרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדים

 ביקורתה ניסויה
  

 כ "סה
  חד 

 כ "סה עולים ערבים יהודים הוריות
  חד

 עולים ערבים יהודים  הוריות
   

6,247   
   

4,481   
   

6,438  
   

5,581  
   

4,975  
   

6,328  
   

4,124  
   

6,506  
   

5,521  
   

 ח"שהכנסה ה  6,123
     ברוטו

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  
   

100.0  

הכנסה 
 מעבודה

    
74.2  

    
56.2  

    
73.5  

    
75.5  

    
78.6  

    
75.1  

    
54.3  

    
74.4  

    
74.5  

    

80.1  

קצבאות 
 ביטוח לאומי

    
17.4  

    
30.5  

    
17.4  

    
18.8  

    
15.5  

    
19.2  

    
37.8  

    
19.1  

    
22.4  

    

13.5  

הכנסה של בני 
משפחה 
 אחרים

      
3.0  

      
9.0  

      
2.5   

      
5.0  

      
3.2  

      
2.6  

      
5.0  

      
2.6  

      
3.0  

      

4.2  

       פנסיה
1.7  

       - 
   

      
2.1   

      
0.2  

       - 
   

      
1.0  

       -  
  

      
1.2  

       - 
   

       

-    

תמיכות 
ממשפחות 

אחרות 
והכנסות 
 אחרות

      
3.0  

      
3.5  

      
3.6  

      
0.5  

      
2.3  

      
1.7  

      
2.9  

      
2.1  

      
0.1  

      

1.1  

השכרת נכס 
ונכסים 
 פיננסיים

      
0.7  

      
0.8  

      
0.9  

      
0.0  

      
0.4  

      
0.6  

       -  
  

      
0.7  

       - 
   

      

1.1  

 -         ש"מהמענק 
   

       - 
   

       - 
   

       - 
   

       - 
   

       - 
   

       -  
  

       - 
   

       - 
   

       

-    
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        11111111----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        קבוצות הניסוי והביקורתקבוצות הניסוי והביקורתקבוצות הניסוי והביקורתקבוצות הניסוי והביקורת, , , , t1, , , , הרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדיםהרכב ההכנסה במשפחות עם ילדים

 ביקורתה  ניסויה
 

 כ"סה
  חד 
 כ"סה עולים ערבים יהודים הוריות

  חד
 עולים ערבים יהודים  הוריות

הכנסה ה  6,876   5,562   6,233   4,386      6,094   6,280   5,460   6,493   5,166     6,284 
  ח"ש

  100.0   100.0   100.0   100.0      100.0   100.0   100.0   100.0   100.0     100.0  ברוטו

כנסה ה
  70.1     68.3     71.2     58.8       71.2     73.5     69.5     65.0     47.1      66.5    מעבודה

קצבאות 
  ביטוח 
 לאומי

   19.7      34.9     19.3     22.7     17.9     20.8       32.1     20.5     23.7     16.5  

  הכנסהה
  של בני

  משפחה 
 אחרים

     3.5        9.8       3.0       6.6       2.4       3.7         4.9       3.1       7.3      7.2  

  1.7      0.3       1.0       0.0         0.8         -        0.6       3.8       4.4        3.1      פנסיה

תמיכות 
ממשפחות 

  אחרות
  והכנסות
 אחרות

     3.0        2.4       3.7       0.2       5.2       2.8         4.2       3.5       0.2      4.0  

  השכרת
  נכס 

  ונכסים
 פיננסיים

     4.0        1.1       5.1        -         0.7       0.7          -         0.8       0.1      0.6  

מענק 
            0.4       0.4       0.3       0.3        0.3      ש"מה
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        12121212----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
, , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t0, , , ,  ומעלה ומעלה ומעלה ומעלה55555555    בגילבגילבגילבגילו של משפחות ו של משפחות ו של משפחות ו של משפחות  ההכנסה ברוט ההכנסה ברוט ההכנסה ברוט ההכנסה ברוטהרכבהרכבהרכבהרכב

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

 ביקורתה  ניסויה
   

 עולים ערבים יהודים כ"סה  עולים ערבים יהודים כ"סה
ח "שהכנסה ה 4,714 3,439 4,861 4,647 4,334 5,038 5,024 4,828

 100.0 100.0  100.0  100.0 100.0 1000 100.0  100.0  ברוטו

כנסה ה
 המעבוד

44.9 43.8 65.4 64.5 49.4  49.2 48.3 46.1  

קצבאות 
  ביטוח 
 לאומי

23.8 22.9 23.9 29.5 23.9 21.8 41.3 32.7 

  הכנסה 
של בני 
  משפחה 
 אחרים

4.0 3.7 7.7 3.7 8.6 9.2  3.8 19.8 

 0.8 5.6 20.8 18.6 2.3  2.2 27.2 25.0 פנסיה

  תמיכות 
  ממשפחות

  אחרות 
  והכנסות 
 אחרות

2.8 3.2 0.2 -  0.4  0.2 0.5 0.5  

  השכרת
  נכס ונכסים
 פיננסיים

0.2  0.2  0.6 -  1.0 1.1 0.7  -  

 -  - -  - - -  - - ש"מהמענק 
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        13131313----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
, , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t1, , , ,  ומעלה ומעלה ומעלה ומעלה55555555בגיל בגיל בגיל בגיל ההכנסה ברוטו של משפחות ההכנסה ברוטו של משפחות ההכנסה ברוטו של משפחות ההכנסה ברוטו של משפחות     הרכבהרכבהרכבהרכב

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

 ביקורתה ניסויה
  

 ליםעו ערבים יהודים כ"סה עולים ערבים יהודים  כ"סה
כנסה הה 4,110 3,716 4,785 4,632 4,627 4,755 4,132 4,048

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ברוטוח "ש

הכנסה 
 מעבודה

47.3 49.3 42.8  58.4 50.9 52.8  30.1 49.3 

קצבאות 
  ביטוח 
 לאומי

28.0 26.0 30.2 32.7 27.9 25.5 49.6 35.7 

  הכנסה
של בני 
  משפחה

 חריםא

6.1 4.4 17.2  7.9 5.0 3.9 14.1  14.1 

 0.9 6.3 19.3 17.3 0.3 8.7 20.4 18.5 פנסיה

תמיכות 
ממשפחות 

אחרות 
והכנסות 
 אחרות

0.5 0.6 -  - -  - - -  

השכרת נכס 
ונכסים 
 פיננסיים

0.3  0.2 1.2 0.3 0.4 0.4    - -   

        0.3  0.0 0.2 0.2  ש"מהמענק 
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        14141414----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
        ,,,,ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t0, , , , זכאותזכאותזכאותזכאותההההסה ברוטו של משפחות לפי קבוצות סה ברוטו של משפחות לפי קבוצות סה ברוטו של משפחות לפי קבוצות סה ברוטו של משפחות לפי קבוצות  ההכנ ההכנ ההכנ ההכנהרכבהרכבהרכבהרכב

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

        

 ביקורתה ניסויה

    
  
  כ "סה

  

  
 זכאים

לא 
זכאים 
ולא 
 עובדים

לא 
, זכאים
שכר 
 נמוך

  לא
, זכאים
 אחר

  

  
 כ "סה

  

  
 זכאים

לא 
זכאים 
ולא 
 עובדים

לא 
, זכאים
שכר 
 נמוך

  
לא 
, זכאים
 אחר

6,368 7,333 4,745 3,208 8,638  6,314  7,095 3,400 4,751 9,830 
 כנסההה
  ח"ש

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 ברוטו

הכנסה 
 מעבודה

      

70.2  

      

79.4   

      

48.0  

      

45.5  

      

79.7  

      

71.0  

      

77.6  

      

32.7  

      

45.7  

      

86.8  

קצבאות 
ביטוח 
 לאומי

      

15.9  

        

9.6   
      

29.2  

      

47.0  

        

9.1  

      

17.7  

      

12.5  

      

47.6  

      

33.8  

        

6.1  

הכנסה 
של בני 
משפחה 
 אחרים

        

3.5  

        

3.3   

        

3.7  

        

1.9  

        

3.8  

        

4.4  

        

3.9  

        

3.7  

      

13.7  

        

3.6  

         פנסיה

7.7  

        

4.3   
      

17.5  

        

1.4  

        

5.2  

        

5.5 

        

4.2 

      

14.3 

        

5.6 

        

2.8 

תמיכות 
ממשפחות 

אחרות 
והכנסות 
 אחרות

        

2.3 

        

2.7  
        

2.0 

        

4.1 

        

1.6 

        

1.0 

        

0.6 

        

2.8 

        

1.2 

        

0.6 

  השכרת
נכס 

ונכסים 
 פיננסיים

        

0.5   
        

0.7   
        

0.1  

        

0.1  

        

0.8  

        

0.7  

        

1.3  

        

0.1  

        

0.2  

        

0.2  

מענק 
  ש"מה

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 

   

         - 
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        15151515----''''ההההלוח לוח לוח לוח 
, , , , ביקורתביקורתביקורתביקורתההההניסוי וניסוי וניסוי וניסוי וקבוצות הקבוצות הקבוצות הקבוצות ה, , , , t1111, , , ,  ההכנסה ברוטו של משפחות לפי קבוצות זכאות ההכנסה ברוטו של משפחות לפי קבוצות זכאות ההכנסה ברוטו של משפחות לפי קבוצות זכאות ההכנסה ברוטו של משפחות לפי קבוצות זכאותהרכבהרכבהרכבהרכב

        אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזים

 ביקורתה ניסויה

  
  
  
  

 כ "סה

  
  
  

 זכאים

לא 
זכאים 
ולא 

 עובדים

לא 
, םזכאי
  שכר
 נמוך

  
לא 

, זכאים
 אחר

  
  
  

 כ "סה

  
  
  

 זכאים

לא 
זכאים 
ולא 

 עובדים

לא 
, זכאים
  שכר 
 נמוך

  
לא 

, זכאים
 אחר

 כנסההה 160, 3,999 3,618 6,778 6,052 8,088 3,297 4,250 7,164 6,038
 ח"ש

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ברוטו

כנסה הה
 87.1 47.2 23.7 79.0 69.4 81.7 36.4 41.5 77.3 68.1 מעבודה

קצבאות 
מביטוח 
 לאומי

18.2 11.7 33.2 53.1 9.7 20.1 14.0  52.1 41.1 5.8 

  הכנסה 
של בני 
משפחה 
 אחרים

3.4 3.2 5.2 4.3 2.2 3.6 1.5 7.0 2.1 4.5 

 1.7  6.3 14.0 4.2  5.3 5.0 0.9 14.4 3.4 6.2 פנסיה

תמיכות 
ממשפחות 

אחרות 
והכנסות 
 אחרות

1.8 1.4 2.6 5.2 1.0 1.4 0.7 4.0 3.0 0.6 

השכרת 
נכס ונכסים 

 פיננסיים
2.2 2.7 3.8 0.1 0.5 0.5 0.8 0.0 0.6 0.3 

מענק 
  -  -   -  -   - 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2  ש"מה
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 מבחנים סטטיסטיים מבחנים סטטיסטיים מבחנים סטטיסטיים מבחנים סטטיסטיים : : : : ''''נספח ונספח ונספח ונספח ו

של פרטים או (השוואת קבוצת הניסוי עם קבוצת הביקורת נבנה קובץ מזווג  שםל
  . לכל רשומה מקבוצת הניסוי מזווגת רשומה מקבוצת הביקורתשבו ) משפחות

 :ההשוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת נעשתה בדרך של הפרש ההפרשים
באותה דרך חושב ההפרש לגבי הפרט ו, 1t-ל 0tלגבי כל פרט חושב ההפרש בין 

פרשים המובהקות של הפרש הה. ההפרשיםבין הפרש ה לבסוף חושב ;שמזווג לו
יש לציין שמבחנים אלו אינם המבחנים המתאימים ביותר עבור . tנבחנה על ידי מבחן 
למשתנים בינאריים ולמשתנים אורדינאליים קיימים מבחנים  (.כל סוגי המשתנים

למשתנה בינארי  McNemerלמשל מבחן  –  בהתאם למבנה המדגם,מתאימים יותר
ואולם להחלטה ) .נה אורדינאלילמשת marginal homogeneityמזווג או מבחן 

 ולכן תוצאות ,המדגם הוא גדול, ראשית: עיקרייםים טעמ שלושה tלערוך מבחן 
, שהמדגם מורכבמאחר , שנית. מבחני המובהקות פחות רגישות לסוג המבחן

. 13SPSS בחבילת התוכנה של Complex Samplesהניתוחים נעשו בעזרת פקודת 
הפקודה משתמשת בנתונים על . בלבדχ2  ומבחן tפקודה זו מאפשרת ביצוע מבחן 

תיקונים אלו חשובים ועשויים להיות . מבנה המדגם לצורך חישוב סטיית התקן
. השימוש במבחן מתאים של משתנים בינאריים או אורדינאליים מןמהותיים אף יותר 

שיטת הדגימה בסקר הנוכחי הייתה מורכבת וכללה דגימת משפחות על פי , שלישית
        בהתאם לכך השתמשנו . זוג בתוך כל משפחה- שכבות ואשכולות של בנימדגם

 להתאים את מובהקות החישוב במבחנים כדי SPSS13 Complex Samples-ב
לכמה  יםמשמשה פרטי ביקורת םישנ ,זאת ועוד. השונים למדגם מורכב מסוג זה

 יש משותף ביקורתפרט  לרשומות שיש להן ;)ביקורות כפולות(רשומות בניסוי 
תאם המלא שיש בתוצאות של יבגלל המ(רמה נוספת של אשכולות אל כלהתייחס 

  ).הביקורת לרשומות אלו




